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Sík Sándor: Te Deum 
Téged Isten dicsérlek  
és hálát adok mindenért.  

Hogy megvolt mindig a mindennapim  
és nem gyûjtöttem másnapra valót,  
hála legyen.  

Hogy mindig jutott két garasom adni,  
és magamnak nem kellett kéregetnem,  
hála legyen.  

Hogy értenem adatott másokat,  
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  
hála legyen.  

Hogy a sírókkal sírni jól esett,  
és nem nevettem minden nevetõvel,  
hála legyen.  

Hogy megmutattál mindent, ami szép  
és megmutattál mindent, ami rút,  
hála legyen.  

Hogy boldoggá tett minden, ami szép  
és ami rút, nem tett boldogtalanná,  
hála legyen.  

Hogy sohasem féltem a szeretettõl  
és szerethettem, akik nem szerettek,  
hála legyen.  

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,  
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,  
hála legyen.  

Hogy amim nem volt, nem kívántam,  
és sohasem volt elég, aki voltam,  
hála legyen.  

Hogy ember lehettem akkor is,  
mikor az emberek nem akartak emberek 
lenni,  
hála legyen.  

Hogy megtarthattam a hitet,  
és megfuthattam a kicsik futását,  
és futva futhatok az Érkezõ elé,  
s tán nem kell a városba mennem  
a lámpásomba olajért,  
hála legyen!  

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!  
és ma is kiálthatom: úgy legyen!  
és holnap és holnapután és azután is  
akarom énekelni: úgy legyen! �  
hála legyen, Uram!  
hála legyen!  

 



Christophoros LÉLEK-ZET 2008. reformáció 

2 

A tökéletes szeretet kiûzi a félelmet 
Gondolatok az 1956-os forradalom emléknapja kapcsán 
�Besúgók és provokátorok, / koncert közben sose gondolok rátok. / Kedves, csupa kedves, csupa kedves 
arcot látok, / de azért jobb, ha tudjátok, / hogy a magunk módján mi is figyeltetünk, / aki elõttetek áll, 
az a mi emberünk. / Elpirultatok, / lebuktatok, / besúgók és provokátorok. /[�] / Besúgók és provokáto-
rok, / koncert közben sose gondolok rátok. / Kedves, csupa kedves, csupa kedves arcot látok, / de azért 
jobb, ha tudjátok, / hogy a magunk módján mi is figyeltetünk, / aki elõttetek áll, az a mi emberünk, / 
aki elõttetek áll, aki mellettetek áll, aki mögöttetek áll, az a mi emberünk. / Csak forogjatok, lebuktatok / 
besúgók és provokátorok��  

(Kontroll Csoport: besúgók és provokátorok)  

Nagyon szeretem ezt a dalt. Felszabadít. 
Holott nyomasztó dolgokról szól: besúgók-
ról, provokátorokról, akik ott vannak a 
koncert közönsége között, akik nem a ze-
néért, hanem információkért jönnek el, akik 
jelentenek arról, ki, mit, hogyan mondott, 
milyen gesztusai voltak, hogyan lehet rá-
sütni valamiféle bélyeget. Olyanokról szól 
a dal, akik az elnyomó hatalmi gépezetnek 
voltak csavarjai. Olyanokról szól a dal, 
akiktõl félni kellett. 

És éppen ezért felszabadító ez a dal. 
Mert a félelem tárgya eltûnik, mihelyst 
kimondjuk a nevét. Ezek a fiatalok valami-
kor a nyolcvanas évek elején kimondták a 
rettegett szavakat � besúgók és provokáto-

rok �, a szemükbe néztek, nem voltak haj-
landók lesütni a szemüket, és éppen ezáltal 
szabadultak föl, lettek szabaddá a félelem-
tõl. Kimondták: a másik, aki a félelmet ger-
jeszti, az jobban fél tõlem, mint én tõle. 
Nyilvántartanak � nyilván tartanak tõled.  

A dal nem agresszív, sõt, kissé játékos-
nak is mondhatnánk. Mégis halálos ez a 
dal: a félelem, a lesütött szem halála az, ha 
valaki kimondja: nem félek többé. 

Nézegetem az ötvenhatos felvonuló diá-
kokról készült fényképeket. Nem harago-
sak, nem dühösek � nevetnek. Mernek ne-
vetni, mernek szabadok, mernek önmaguk 
lenni.  
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Jézus szavával élve, ki merik mondani: az 
igen igen, a nem nem, és ami efölött van, az 
csúsztatás, maszatolás, illendõ beszédnek 
csúfolt hazugság, az az ördögtõl való.  

Csak az tud úgy mosolyogni, mint ezek 
az ötvenhatos ifjak, aki hosszú évekig arra 
volt kárhoztatva, hogy összeszorított fog-
gal tûrje a megfélemlítést. De a képen már 
szabadok, mert lélekben azok. 

Ez a megszabadulás persze nem megy 
egyszerûen. János apostol szerint a tökéle-
tes szeretet az, ami kiûzi a félelmet, ami 
erõt ad szembenézni azzal, amitõl rette-
günk. A szeretet bátorságot ad � nem vélet-
len, hogy a kurázsi szó a szív jelentésû cor 
szóból származik. Az igazi szeretet � aho-
gyan Isten szeret bennünket � az, ami vég-
képp gyõz a félelem fölött. 

De létezik-e egyáltalán ez a tökéletes sze-
retet, amely kiûzi a félelmet, amely erõt ad 
szembenézni rettegésünk tárgyával? Meg-
gyõzõdésem, hogy a szabadság Jézus leg-
nagyszerûbb ajándéka. Mert a megváltással 
azonossá lehetünk azzal, akik valójában 

vagyunk � nem kell kerülõ-utakat keresni, 
nem kell félni attól, hogy szembenézzünk a 
bennünk és körülöttünk élõ besúgókkal és 
provokátorokkal, a félelem erõivel.  

Egyre többször érzem, hogy mi, a keresz-
tyének � magamat is beleértve � azért nem 
tudunk igazából szólni másokhoz, mert ezt 
a felszabadultságot rajtunk sem érzik, mert 
továbbra is a félelmek igazgatnak bennün-
ket, mint mindenki mást. Félünk még saját 
véleményünktõl, gondolatainktól, õszintén 
megszült kérdéseinktõl is. És szégyenün-
ket, megrettentségünket vallásos köntösbe 
öltöztetjük.  

Istenem, bárcsak tudnék olyan felszaba-
dultan mosolyogni, mint azok az ötvenha-
tos fiatalok! Bárcsak szemébe tudnék nézni 
annak, aki félelemben akar tartani, és ki 
tudnám mondani: ismerlek, és nem félek 
tõled! Istenem, add meg nekem azt a töké-
letes szeretetet, amely kiûzi a félelmet! 
Ámen. 

Elhangzott a Corvinus Rádió Örömhír adá-
sában 2008. október 19-én. 

Hegedûs Attila 

Igét kaptam� 
Tûnõdés a Bibliáról és a döntésrõl a reformáció napján
Mélyen hívõ egyetemista fiúról szól a tör-
ténet. Felcsapva a Bibliáját, a következõ 
szöveget olvasta: És felvevé Ábrám az õ fele-
ségét Szárait� Az ifjú úgy érezte, ezzel Is-
ten üzent neki, arra a kérdésre adott köz-
vetlen választ, hogy a leány, akinek udva-
rolni kezdett, valóban Isten akaratából van-
e mellette. Boldogan újságolta mindenki-
nek, Isten akarata az, hogy õk összetartoz-
zanak, hiszen Igét kapott róla. Megható is 
lehetne a történet, ha ugyanez nem történt 
volna meg már egyszer, pár hónappal ko-
rábban. Az igeszakasz is más volt, a leány 
is, csak a fiatalember volt ugyanaz� 

Egyik kedves ismerõsöm mesélte a fenti 
történetet, az õ évfolyamtársa a fiú. Isme-
rõsöm meg van zavarodva, mit gondoljon: 
egyrészt nem akar senkinek a hitébe tapos-
ni, másrészt zavarta ez a gyors váltás. Le-

hetséges-e, hogy a fiúnak mindkétszer iga-
za volt?  

Persze most jól lehetne ironizálni a fiú 
csapodárságán. De nem errõl van szó. 
Mindannyian tudjuk, hogy az ifjúkor a 
párkeresés idõszaka, amikor bizony nem 
sikerül mindenkinek elsõre rátalálnia az 
igazira. Egy-egy diákszerelem, mely aztán 
szakítással végzõdik, lehet szép, fontos 
szakasza életünknek, aminek örömei és 
könnyei késõbb is bölcsességre tanítanak 
bennünket � akkor is, amikor már megta-
láltuk saját, életre szóló párunkat. A baj 
abban a magabiztosságban van, ahogyan 
meg volt gyõzõdve, az az igeszakasz iga-
zolja saját döntését.  

Isten tényleg így irányítja tetteinket: vé-
letlenszerûen felcsapott Bibliával, félig ol-
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vasott mondatokkal? És ami így születik, 
az biztos, hogy Isten akarata? 

Egyrészt meggyõzõdésem, hogy Isten 
nem hagy bennünket magunkra, hogy mel-
lettünk áll a mindennapokban is. És meg-
gyõzõdésem az is, hogy a Biblia Isten üze-
netét közvetíti számunkra. De a kettõ ösz-
szekapcsolását veszélyesnek tartom. 

Luther akkor, amikor a keresztyén ember 
szabadságáról elmélkedik, azt mondja: 
vannak dolgok, amelyek valóban a mi sza-
badságunkban állnak: hivatásunk, evilági 
döntéseink, munkahelyünk és házastár-
sunk a mi döntésünk. Ami viszont nem a 
mi döntésünk, az az örökélet, mert azt Jé-
zus maga készíti el számunkra. (Mellesleg 
épp ezért értelmetlen a kérdés, hogy �test-
vérem, van-e örök életed�? Hát persze, hogy 
van, Jézus azért halt meg, hogy legyen. A 
helyes kérdés így hangzik: �Mit kezdesz a 
kikerülhetetlen ténnyel, hogy van örök életed?� 
De ez már más írás tárgya.) 

Térjünk vissza a lutheri gondolat elsõ fe-
lére! Isten szabad akaratot adott sok min-
denhez, az üdvösséget kivéve. Ez persze 
nem jelent parttalanságot: a tény, hogy 
mikor, hova születtem, milyen emberekkel 
találkozom, hogy milyen fizikai és szellemi 
adottságaim vannak, meghatározzák dön-
téseimet. Sõt, amelyek legjobban meghatá-
roznak: elõzõ döntéseim következményei. 
De az ezek által szabott kereteken belül 
szabadon dönthetek � Pál apostol szerint 
mindent szabad nékem� Ha minden egyes 
döntésre úgy tekintek, mint amit Isten elõ-
re elkészített, akkor az odáig vezetõ útra is 
ezt kell mondanom, és csak bábok vagyunk 
Isten sakktábláján � Isten saját magának 
játssza a világot. Ezt azért mégsem monda-
nánk� 

Miért félünk élni a felelõsséggel, hogy 
bizonyos dolgokra mi magunk mondunk 
igent vagy nemet? Talán csak nem arról 
van szó, hogy nem gyermekekké, hanem 
gyermetegekké akarunk válni? Olyanokká, 
akinek papi-mami reggel kikészíti a zoknit? 
Olyanokká, akik képtelenek szembenézni 
saját esetleges rossz döntéseik következ-

ményével, és helyette a Bibliára mutogat-
nak? Különben is: ha saját döntésemet, aka-
ratomat Isten akaratával takarom be, 
eszembe juttatja Jézus felháborodását az 
esküdözéssel szemben, valamint a második 
parancsolatot: ne vedd hiába Istened nevét! 

Hiszem, hogy a világ hatalmas, véletle-
nekbõl és találkozásokból szõtt gyönyörû 
szõttes. Mi magunk soha nem látjuk meg 
az egészet. Azt is hiszem, hogy valamikor 
össze fog állni olyanná, amilyenné Isten 
tervezi. De nem hiszem, hogy minden 
egyes bogot, találkozást Isten maga kötött 
volna � ezt ránk bízta: keressétek meg a 
másikat, keressétek meg magatokat ebben 
a szövevényben, s így szõjétek tovább a 
történelmet! 

Amikor a teológiára jelentkeztem, nem 
�kaptam igét�, amellyel Isten a lelkészi 
pályára hívott. Amikor a magyar szakra 
jelentkeztem, akkor sem kaptam olyan ige-
szakaszt, amely eldöntötte volna ezt a kér-
dést. Egyszerûen tudtam, hogy ez a két 
hivatás az, amihez képességeim és kedvem 
van, ahol legtöbbet tudok adni másoknak, 
és a leginkább otthon érezhetem magamat. 
És amikor feleségemet megismertem, akkor 
sem kaptam kinyilatkoztatást, hogy õ le-
gyen gyermekeim anyja, életem párja, egy-
szerûen mindketten vállaltuk egymást- 
Isten pedig azt mondta rá: Ámen. Legyen 
így. Hiszem, hogy mind hivatásom, mind 
családom Isten akarata, de nem azért, mert 
õ ezt elõre eltervezte, hanem azért, mert 
döntésemre- s döntéseimen túl rám is- 
igent mondott.  

Persze van határa a szabadságnak. Pál 
apostol folytatja a fenti mondatot: �de nem 
minden használ. Se nekem, se másoknak. 
Nem hiszem, hogy létezik csak a keresz-
tyénekre vonatkozó erkölcs, ami plusz szû-
rõként kirostálja tetteinket. Valamink még-
is van: az az öntudatunk, hogy Isten által 
megszólítottak vagyunk. És ha van keresz-
tyén erkölcs, akkor az nem más, mint az a 
tudás, hogy minden döntésemet mint Isten 
gyermeke teszem meg � döntsek hát ehhez 
méltó módon! De én döntsek! 

Hegedûs Attila 
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Halottak napja 
Beszélgessünk a gyerekekkel! 
Mindenszentek ünnepe 
A Mindenszentek ünnepe iskola- és mun-
kaszüneti nap. Ez alkalomból érdemes szót 
ejteni a hittanórákon arról, hogy mit jelent 
a földi élet végessége, és mit jelent a feltá-
madás örömüzenete. Ezekben a napokban 
a gyerekek a szülõkkel együtt járják a teme-
tõket, ezért érdemes idõt szánni egy be-
szélgetésre. 
�Mindenszentek ünnepe november 1-jén 

van, amikor halottainkra különösképpen is 
emlékezünk. Az emlékezés jegyei a gyer-
tya, a virág és a koszorú. Az égõ gyertya az 
élet jelképe, a virág a szeretet jele és a ko-
szorú a gyõzelem szimbóluma (Krisztus 
legyõzte a halált és felragyogtatta az örök 
élet reménységét.� (Dóka Zoltán: Az Egy-
házi Év � jegyzet) 

Mindenszentek ünnepével kapcsolatban 
három témáról lehet beszélgetni a gyerme-
kekkel: az elmúlás, halál, feltámadás. 

Elmúlás 
Ezen a témán belül példaként a természetet 
lehet megemlíteni, és ezen keresztül köze-
líthetünk életünk mulandóságának a gon-
dolatához. Egy õszi séta alkalmával � er-
dõben vagy parkban � arról beszélgethe-
tünk a gyerekekkel a természet változása 
kapcsán, hogy az emberi élet is véges.  

A Bibliából két személy példáját ajánlom 
ehhez a témához. Az Ószövetségbõl 
Jákóbot (1Móz 49), aki élete végén áldással 
búcsúzik családjától. Az Újszövetségbõl 
pedig Pál apostol végrendeletét (2Tim 4,6-
8), illetve az efezusi vénektõl való búcsúját 
(ApCsel 20,17-38). 

Halál 
A halál földi élet végét jelenti. Sokan úgy 
gondolkodnak a halálról, hogy az olyan, 
mint a kettõspont, amely után van folyta-
tás. Ezt pedig az határozza meg, hogy mi 
van a kettõspont elõtt.  

Ezzel a témával kapcsolatban gyermekek 
részére egy könyvvel találkoztam: Marle-
Ben Alex: Nagyapa meg én, és az elmúlás 
(Tankönyvkiadó Vállalat, 1991). Ezt a 
könyvet mindkét, illetve mindhárom té-
mához fel tudjuk használni, valamint a 
gyermekek kezébe is lehet adni. Néhány 
helyen vannak ugyan teológiai kérdõjelek, 
de azt hiszem, a gyermekeket elsõsorban 
nem ezek érdeklik. A könyv egy kiscica 
halálán keresztül fejti ki az elmúlás kérdé-
sét, amelyet jó példának tartok.  

Az órai feldolgozás után ismét ajánlok 
egy sétát közösen a gyerekekkel, de most a 
temetõbe, ahol a sírok között sétálva, sírfel-
iratokat olvasva, gondozott sírokat megte-
kintve lehet a halál témájáról beszélgetni.  

Ha felvetõdik az a kérdés, hogy miért 
kell a földi életutunkat halállal befejezni, a 
Bibliából a teremtéstörténet végét, vagyis a 
büntetést említeném meg. (1Móz 3,19b). 

Feltámadás 
Ehhez a témához szorosan kapcsolódik 
Isten kegyelme, amelyet Jézus Krisztusban 
mutatott meg a világnak és mindazoknak, 
akik hisznek benne. Amikor a halottak 
napjáról beszélgetünk, legnagyobb egyházi 
ünnepünk, a húsvét legyen szemünk elõtt. 
Bátran ejtsünk szót a feltámadásról, annak 
örömhírérõl. A gyerekek elmondhatják 
mindazt, amit tudnak és hisznek húsvét 
lényegérõl. 

Mátisné Schlögl Patrícia 
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Adventre készülünk� 
Gyertyafény  
A világ végén, a világvég legutolsó hatal-
mas bugyrában gubbasztott magában a 
Sötétség. Senki sem kedvelte, egyedül volt, 
de azért mégis büszke volt magára. Azt 
gondolta, hogy mindent befeketítõ hatalma 
miatt tisztelik õt az emberek és az állatok.  
� Mindjárt megmutatom, ki vagyok én - 

dörmögte. � Ma este elindulok, hogy az 
egész föld a hatalmam alá kerüljön. Rövi-
desen meglátjátok, hogy minden az enyém 
lesz.  

Senki sem figyelt szavaira. Egyszer csak 
azt vette észre, hogy valami kicsiny fényes-
ség indul feléje ugrándozva.  
� Nézzétek, milyen szemtelen ez a kicsi 

láng! Szembe mer fordulni velem, a hatal-
mas Sötétséggel. No, majd én móresre taní-
tom ezt a kis mitugrászt!  

Elindult nagy dühödten a kicsiny láng 
felé. Körülvette koromfekete, áthatolhatat-
lan, hátborzongató sötétséggel. De minél 
jobban szorongatta, a kicsi láng annál job-
ban szórta a fényét. Ekkor taktikát váltott a 
sötétség, és így szólt.  
� Takarodj a színem elõl, ne is lássalak 

többé ezen a tájon.  
� Nem mehetek � mondta a kicsi fény, � 

én azért vagyok itt, hogy az emberek örö-
me legyek. Én vagyok a hajnal reménye 
számukra, hogy ne féljenek a sötétségtõl. 
Boldog vagyok, hogy világíthatok. Világí-
tok, mert boldog vagyok.  

Akármit is próbált a sötétség, nem volt 
ereje a kicsiny fény felett. Mérgében sá-
padni kezdett, és észre sem vette, hogy a 
hajnal elsõ sugarai kezdik beragyogni a 
tájat.  

Egy gyertya fénye, parányi fény csupán, 
benne mégis a világosság hatalmas ereje 
lakik. A gyertya világa, ha mégoly kicsiny-
ke is, messze ûzi szívünkbõl a félelmet. 
Egyetlen gyertya fénye elég ahhoz, hogy 

megszülessen bennünk a remény. A sötét-
ben világító gyertya fényében egyszerre 
barátságossá válik körülöttünk a világ. A 
lobogó láng ellenállhatatlanul vonz magá-
hoz minket. Benne olyan erõ lakik, mely 
képes maga köré gyûjteni bennünket, és 
így egymáshoz is egészen közel kerülhe-
tünk. A gyertya fényében ragyogóvá válik 
minden arc, minden tekintet.  

A gyertya fénye olyan, mint Jézus maga. 
A jászolban fekvõ gyermekben mindany-
nyiunk életét beragyogó isteni szeretet fé-
nye lakik. Jézus világossága, szeretetének 
melege kiûzi a félelmet, és reményt ébreszt 
a szívünkben. Jézus fényénél egyszerre 
barátságossá válik körülöttünk a világ. 
Tûz, de egészen szelíd. Tûz, mely ellenáll-
hatatlanul vonz magához minket. Egészen 
a közelébe húzódhatunk. Fényénél egy-
máshoz is egészen közel kerülünk. Mellette 
testvérré válik minden ember, és ragyogó-
vá minden arc, minden tekintet.  

Karácsonyi örömünk csendes, elmélyült 
öröm. A szentesti terített asztalra sok csa-
ládban gyönyörûen kifényesített almát he-
lyeznek. Ebbe az almába gyertya kerül. A 
gyertya fényénél ragyog a gyümölcs, és 
ragyognak az arcok és tekintetetek. Aztán 
az almát annyi szeletre osztjuk, ahányan 
körülülik az ünnepi asztalt. Amikor az al-
mát elosztjuk, eszünkbe jutnak azok, akik 
csak most léptek be az élet kapuján. Ha 
nem így lenne, akkor majd õk felhívják 
magukra a figyelmet. Aztán eszünkbe jut-
nak azok is, akikkel az elmúlt években még 
együtt ünnepeltünk. Asztalközösségünk 
évrõl évre változik. Ami egyedül állandó, 
az a gyertya fénye, Isten üdvözítõ kegyel-
me, irgalmas szeretete, Jézus. Õ lobbantja 
lángra lelkünk kanócát, hogy valamennyi-
en az isteni szeretet gyertyái legyünk.  

Makoviczky Gyula 
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Paul Roth : Mentsd meg a karácsonyt 
 Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.  
Nekünk már nincs hozzá erõnk.  
Mi vásárolunk és rohanunk,  
kis csomagokat készítünk,  
karácsonyfákat díszítünk,  
és énekeljük: ,,csendes éj''  

De a titok,  
Isten Fiának titka,  
hogy emberré lett értünk,  
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.  

Jézusom, a mi bûnünk is,  
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.  
Mi tudjuk,  
Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelezõ ajándék,  
mindenki tudja.  
De meg akarunk szabadulni végre  
a vásárlási és ajándékozási görcstõl.  
Szent ünnepet akarunk ülni,  
 amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.  
Jézusom, segíts,  
nehogy elsüllyesszük egészen,  
mit jelent ez az ünnep,  
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.  
Segíts, higgy az adventi hetekben  
a lelkünkbe nézzünk.  
Segíts, hogy az útra visszatérjünk,  
s elinduljunk megint.  
Csak így lesznek az ajándékok  
jeleivé a szeretetnek -  
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.  

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt,  
ments meg minket.  
Ezért vállaltál embersorsot.  
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Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról 
Szeptemberben elkezdõdtek a szokásos 
munkaévi alkalmaink mindkét nyelven. 
Külön kiemelendõek a hittanórák: gyüle-
kezeti iskolai hitoktatásunkban (tehát az 
evangélikus iskoláink hittanóráit nem bele-
számítva) 6 hitoktató lelkész és nem-lelkész 
25 csoportban heti 35 órában 157 gyerme-
ket tanít. 
Elindult a konfirmációs oktatás is � a gye-
rekekkel már volt egy csendeshétvége is 
Kõszegen, illetve az elõ-konfirmandus cso-
port foglalkozása is beindulhatott. 
Szeptember 6-án az Egyházmegyei Köz-
gyûlésünk 900.000 Ft-os támogatást szava-
zott meg gyülekezetünknek � amibõl a 
Bünker köz 4. szám alatti házunk egyik 
lakását újítottuk fel részben.  
Szeptember 6-án az Európai Borlovagrend 
tartotta avató ünnepélyét a templomban. 
Szeptember 8-án átlagos érdeklõdés mellett 
zajlott le a hagyományos ökumenikus Élet-
védõ Zarándoklat a Szent István templom-
ban, majd a mécseses menetet követõen a 
Kórházkápolnánál. 
Luther Szövetségi alkalmaink is sikeresnek 
mondhatók: szeptemberben Kínáról tartott 
elõadást Oltárczi Ferenc nyugalmazott 
igazgató; október 4-én a 100 éve született 
Urbán Ernõrõl megemlékezést tartottunk; 
október 14-én pedig koszorúzó �körtúrá-
val� emlékeztünk a tanítóképzõre.  
A szeptemberi Lelkészi Munkaközösségi 
ülésünk Harkán családi alkalom volt, októ-
berben pedig Beledben a vasi egyházmegye 
lelkészeivel találkozhattunk. 
Szeptemberben elkészült a Bünker köz 2. 
szám alatti Lelkészi Hivatalunk tetõ- és 
homlokzati felújítása. 
Óvodánkban szép tanévnyitó alkalom volt 
szeptember 11-én. Sajnos, itt kell megemlí-
tenünk, hogy az állami pályázaton nem 
nyert óvodánk, ennek ellenére belsõ forrá-
sokból jövõ nyáron elkezdjük az építési 
fejlesztések elsõ ütemét. 

Szeptember 12-13-án � sajnos - kis létszám-
ban vettünk részt az Egyházkerületi Elnök-
ségi és Munkatársképzõ Napokon Révfü-
löpön, ugyanakkor örvendetesen sokan 
mentünk el az október 11-i pápai pedagó-
gus csendesnapra és az október 21-i buda-
pesti konferenciára. 
Szeptember utolsó hétvégéjén gyülekezeti 
vezetõink látogattak el testvérgyülekeze-
tünkbe, Kemptenbe, az ottani lelkészhá-
zaspár ünnepélyes beiktatására; valamint 
októberben egyházközségi munkatársunk 
részt vett a finn testvérgyülekezet diakóni-
ai napjain. Itt jegyzem meg, hogy folynak 
az elõkészületek a Selmecbányai Evangéli-
kus Egyházközséggel való testvér-
gyülekezeti viszony kialakítására is. 
Októberi presbiteri ülésünkön Varga Jenõ 
felügyelõ úr beadta a lemondását e tiszté-
rõl. Itt is hálás szeretettel köszönjük a gyü-
lekezet érdekében tett számtalan szolgála-
tát. A jelölõbizottság elindította a törvény-
ben elõírt választási folyamatot. 
Októberben beköltözött Ágfalvára az új 
lelkészházaspár � így tehát leadhattuk a 
helyettesítõ szolgálatot, amit lelkészeink 
több, mint egy éven át elláttak. 
Október 5-én aratási hálaadó istentisztele-
teket tartottunk. 
Október 16-18 között hatalmas sikerrel zaj-
lott le a Biblia Éve és a Föld Éve közös ren-
dezvénysorozata a Liszt Ferenc Konferen-
ciaközpontban kiállítással és konferenciá-
val. 
Október 20-án Varnus Xavér és a Tomkins 
Énekegyüttes tartott nagy sikerû belépõje-
gyes koncertet a templomunkban, közel 
1200 résztvevõvel. 
És hogy csak címszavakban soroljam azo-
kat a programokat, ahol még részt vettünk 
(szolgálattal is): Pápán lelkész- és 
esperesiktatáson, Bakonytamásiban az 
egykori egyházkerületi felügyelõ emlékün-
nepén, a testvérvárosi szerzõdés aláírásán, 
a tûzoltóság ünnepén, naptárbemutatón, a 
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különbözõ évnyitókon Sopronban és Bu-
dapesten, a Rotary-sétán, az esperesi érte-
kezleten, számos igazgatótanácsi ülésen, 
asztali beszélgetésen, nemzeti ünnepeinken 
tartott megemlékezéseken, reformációs 
alkalmakon. 
Örvendetes számokat is tudok közölni a 
kazuális területen. E két õszi hónapban: 23 

(!) keresztelést és 5 esketést végeztünk, 
szemben 7 temetéssel. 
Szomorú hír ugyanakkor, hogy a biztosító-
val mindeddig sikertelen tárgyalásokat 
folytattunk a nyári villámkárok kártalaní-
tására. 

Tervezett programok  
2008. november�december 
November 1-jén, halottak napja elõestéjén a 
Székely Kapunál ökumenikus megemléke-
zés. Sajnos, idén ezen az estén városunkban 
nincs Requiem-elõadás. Egyházközségi 
vezetõségünk a papi síroknál november 2-
án, az istentiszteletek után koszorúz teme-
tõnkben. 
November 4-én elkezdi karácsonyi készü-
lõdését a Barkácskör � Bastelkreis a kará-
csonyi jótékonysági vásárra. 
November 4-én, kedden délelõtt Baba-
mama-klub a Templom u. 12-ben! Szeretet-
tel várunk minden három év alatti gyerme-
ket és anyukáját egy kötetlen beszélgetésre. 
Szeretnénk ismét rendszeressé tenni ezeket 
a találkozásokat. 
November 11-én 17.00-kor Luther Szövet-
ség ülésén a nagyteremben Zügn Tamás 
egykori lelkészünk tart elõadást az evangé-
likus Szõlõtõ Alapítvány munkájáról. 
November 12-én lelkészi munkaközösségi 
ülés lesz Sopronbánfalván. 
Világi oldalról részt kívánunk venni az 
országos felügyelõtalálkozón is Révfülö-
pön. 
November 15-én egyházkerületi közgyûlés 
lesz Gyõrben. 
Aznap gyülekezeti családi napot tartunk a 
Hunyadi iskolában a Biblia Éve rendez-
vénysorozat keretében. 
Örökélet vasárnapján 10.00-i istentisztele-
ten az új énekverses liturgia szerinti szolgá-
lat lesz, délután a szokásos templomi isten-

tiszteleteken túl 14.00-kor német, 15.00-kor 
magyar istentisztelet a temetõkápolnában. 
Ugyanaznap 16.00-kor szeretetvendégség a 
nagyteremben azoknak az evangélikus 
családoknak, akiknek gyermeke a követke-
zõ tanévben valamelyik egyházi oktatási 
intézményünkbe jelentkezik, illetve afelõl 
érdeklõdik. 
November 29-én, szombaton jótékonysági 
koncert lesz a Pannónia Med Hotelben a 
templomunk mellett felállítandó német 
kitelepítési emlékmû javára. 
Decemberben a magyar bibliaórák helyén 
és idejében ádventi istentiszteleteket tar-
tunk. 
December 6-án 10.00-tól Egyházmegyei 
Közgyûlés lesz Harkán. 
December 7-i 10.00-i istentiszteletünkön 
óvodásaink szerepelnek. 
December 9-én 17.00-kor a Luther Szövet-
ség soron következõ nagyteremben tartan-
dó elõadását lelkészeink, Volker Menke és 
Gabnai Sándor tartják az angyalokról. 
December 21-én 17.00-kor gyerekkarácsony 
a templomban hittanosaink mûsorával. 
December 22-én 18.00-kor presbitereink 
számára lesz úrvacsorás istentisztelet a 
nagyteremben.  
Ugyanaznap a Sopron Gospel Együttes tart 
koncertet 19.00-tól a templomunkban. 
Új próbálkozásként szenteste éjfélkor is 
tartunk istentiszteletet. 

Összeállította:  
Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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A Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány 
2007-évi tevékenysége
Alapítványunk kuratóriuma a törvények 
által elõírt határidõre megtárgyalta és elfo-
gadta a 2007. év pénzügyi és a közhasznú 
tevékenységérõl szóló beszámolót, melyet 
az alapítvány könyvelõje és ügyvezetése 
készített. A Szociális és Házi Betegápoló 
Alapítvány 2007. évben a gazdálkodásáról 
a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elõírásoknak megfelelve: �A számviteli 
törvény szerinti egyéb szervezetek köz-
hasznú egyszerûsített beszámolóját� állítot-
ta össze.  

A hiány a 2007-es évben - 926.000-Ft, 
azért magasabb, mint az elõzõ években, 
mivel az NCA-nál (Nemzeti Civil Alapít-
ványok) pályázati úton elnyert 998.670-Ft 
összegbõl a tárgyévben csak 554.000-Ft 
érkezett meg, viszont a teljes összeg került 
a költségvetésbe-figyelembe véve.  

Az NCA Nemzeti Tanácsának küldöttei 
helyszíni ellenõrzést végeztek alapítvá-
nyunknál, és a pénzeszközök felhasználást, 
valamint az elszámolások végrehajtását a 
törvényes elõírások alapján jogszerûnek és 
kifogástalannak találták. 

A teljesség igénye nélkül a mérleg, az ada-
tok (E Ft-ban értendõek): 

Az összes közhasznú tevékeny-
ség bevétele 9.149 

Társadalombiztosítótól 7.860 
Egyéb 14 
Pályázati úton elnyert támogatás 554 
Közhasznú tevékenység bevétele 191 
Egyéb bevétel 530 
Az alapítvány összes kiadása 10.075 
Bérköltség 5.358 
Egyéb személyi jellegû kifizeté-
sek 193 

Bérjárulékok 1.695 
Egyéb kiadások (ide értendõk: a 
szociális gondozásra, a betegszál-
lításra, irodaszerekre, ápolási 
cikkekre, postaköltségekre, dol-
gozók étkezési jegyére, stb. ki-
adott pénzeszközök, egyszóval az 
alapítvány mûködési költségei) 

2.829 

 

Eddig a négy pályázaton 4.848.903-Ft 
támogatásban részesültünk, a 2008. évi 
pályázatunkat is elbírálták és elfogadták, a 
támogatás összege: 993.224-Ft. Az egyéb 
bevételek tartalmazzák az 1%-ból elnyert 
összeget is, ami 130.000-Ft volt.  

Alapítványunknál a vezetõ tisztségvise-
lõknek tárgyévben sem került juttatás kifi-
zetésre.  

Alapítványunk mûködési rendjének 
alapvetõ szabályozását az egyesülési jogról 
szóló1989. évi. II.tv és a közhasznú szerve-
zetekrõl szóló 1997.évi CLVI.tv szabályoz-
za. 

A tevékenység tartalmait befolyásolja a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátás-
ról szóló1993. évi. III. törvény, valamint a 
gazdálkodással összefüggõ számviteli és 
pénzügyi rendeletek. 

Munkánkat alapvetõen meghatározza az 
Európai Unió által is elismert alapelv, hogy 
fajra, vallásra való tekintet nélkül minden-
kinek a rendelkezésére állunk, akinek se-
gítségre van szüksége. Tevékenységünket 
alapvetõen nehezíti az egészségügyben 
bekövetkezett változások sorozata. Ennek 
ellenére 2007-ben tartani tudtuk a 2006-ban 
elért eredményeinket, és tevékenységünk-
kel elismerést vívtunk ki az elmúlt nyolc 
évben a város lakossága és az orvosok kö-
rében. 

Az ANTSZ 2007-ben is ellenõrzést tartott 
alapítványunknál, és alapvetõen minden 
tevékenységünket elfogadták és jóváhagy-
ták. 

2007-ben 3.565 vizitet, illetve gondozást 
láttunk el, 557 egyéb tevékenységet (beteg-
szállítás, vérvétel háznál) végeztünk, vala-
mint gyógyászati segédeszközeink (tolóko-
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csi, szoba WC, járókeret stb.) állandó köl-
csönzés alatt vannak. 

Sajnos, a szociális gondozások finanszí-
rozása továbbra sem megoldott, viszont a 
legnagyobb igény ezekre a szolgáltatásokra 
lenne, ezért kérjük a gyülekezet tagjait is a 
további együttgondolkodásra, mivel az 
egyre jobban elöregedõ társadalmunkban 
égetõ kérdéssé fog ez válni. 

Alapítványunk kuratóriuma 2007-ben 
két alkalommal tartott ülést a törvényes 
elõírásoknak megfelelõen. 

A kuratórium nevében köszönetünket fe-
jezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal 
(nõvérek, gyógytornászok, könyvelõk, stb.) 
és azoknak, akik adományaikkal és felaján-
lásaikkal segítették közhasznú alapítvá-
nyuk munkáját 2007-ben. 

Az Alapítvány Kuratóriuma 

Felügyelõ-választásról gyülekezetünkben 
Varga Jenõ felügyelõ úr lemondása nyil-
vánvalóvá tette, hogy mennyire szükséges 
a gyülekezeten belüli munkamegosztás 
újragondolása. Csak akkor fogunk új felü-
gyelõt találni, ha mögé tudunk állítani 
olyan elhivatott és feladataikért felelõs csapa-
tokat, amelyek az adott részfeladatot ellát-
ják. A gyülekezet csak akkor épülhet, ha 
olyanokká válunk, mint ahogyan a mellé-
kelt kép mutatja: csak együtt építhetjük 
tovább gyülekezetünket. 

A lemondás után rögtön elindítottuk a 
választási procedúrát: a jelölõbizottság kér-
te a gyülekezetet, hogy október 26-ig jelöl-
jenek embereket. A jelölõbizottság úgy 
döntött, hogy a jelöltállítás határidejét 
meghosszabbítja, és felkéri az eddigi jelöl-
teket, november 30-ig ismertessék röviden, 
hogyan képzelik el gyülekezetünk építését 
2012 nyaráig (életrajz, indokolja meg, miért 
tartja magát alkalmasnak, jelen helyzet 
értékelése, hangsúlyok, stratégia, koncep-
ció, munkatársak, feladatok, etc.). Decem-
ber elsõ felében a jelölõbizottság meghall-
gatja õket, utána a jelentkezõ nagyobb fó-
rum elõtt fejtheti ki álláspontját (Christo-
phorosban megjelenik, gyülekezeti fórum, 
etc.). Ezt követné a felügyelõ-választás.  

 

A jelölõbizottság nevében: Hegedûs Attila 
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Jövõre 225 éves templomunk � tervek és 
feladatok, felhívások 

 

1784. január 4-én, vagyis 225 éve szentelték 
föl templomunkat, mely II. József Türelmi 
Rendelete nyomán épülhetett föl. Jövõre 
ennek 225 éve lesz, és úgy gondoljuk, fon-
tos együtt emlékezni és hálát adni érte. 

Az ünnepi programsorozat már formá-
lódik. Jó lenne, ha közös lenne az ünnep, 
amibõl a gyülekezet minden tagja kiveszi a 
részét. Az alábbiakban egy kis ízelítõt 
adunk a tervekbõl. 

Január 3-án, szombat délután 15 órakor a 
gyülekezet régi lelkészei sírjának megko-
szorúzásával kezdõdik az ünnepség-
sorozat temetõnkben. Utána � ha minden 
jól megy, és az engedélyeket is be tudjuk 

szerezni � a templomtorony díszkivilágítá-
sát szenteljük föl.  

Másnap, január 4-én délelõtt csak 10 óra-
kor tartunk kétnyelvû ünnepi istentisztele-
tet, amelyen gyülekezetünk énekkara is 
szerepel. Utána megnyitjuk a templomtör-
téneti kiállítást, amelynek anyagát egyrészt 
a múzeumunktól, másrészt a hívektõl vár-
juk. Kérjük tehát testvéreinket, hogy 
amennyiben van tulajdonukban olyan em-
léktárgy, fénykép, könyv, stb., ami a gyüle-
kezet múltjához kapcsolódik, adják nekünk 
kölcsön a kiállítás idejére! Pár hét múlva 
sérülésmentesen visszaszolgáltatjuk õket. 

Közben a gyerekeket is szeretnénk meg-
szólítani, mégpedig egy: �Az én templo-
mom� címû rajzpályázattal. A rajzokat dec-
ember 21-ig lehet leadni, a január 11-i 
gyermek-istentiszteleten pedig a gyüleke-
zeti teremben kis kiállítást szervezünk az 
elkészült rajzokból. Ekkor lesz a pályázat 
eredményhirdetése is. 

Az év során tervezünk zenei alkalmakat 
is. Döntés elõtt áll, hogy több kisebb kon-
certet, vagy egy nagyszabásút szervezünk 
a templom tiszteletére. Tavasszal vagy nyá-
ron pedig egy ünnepi �tudományos ülést� 
is tervezünk, ahol hozzáértõ szakemberek 
mesélnének nekünk a templomról és a gyü-
lekezetrõl. És ne feledkezzünk meg arról 
se, hogy a Hunyadi iskola tanárai kis szín-
darab elõadására készülnek, ennek bemu-
tatója szintén az ünnepsorozat része lesz. 

Mint látható, sokszínû a program. Jó len-
ne, ha a gyülekezet éppolyan lelkesen ven-
ne részt ezeken az alkalmakon, mint ami-
lyen lelkesek azok megálmodói. 

Hegedûs Attila 
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Beszámoló a gyülekezeti stratégia alkotásról 
Ez év tavaszán kezdeményezés indult arra, 
hogy átgondoljuk és lefektessük gyülekeze-
ti stratégiánk alapjait. Bizonyára többen 
tudják, hogy egyházunkban elindult az 
országos stratégiaalkotás (errõl bõvebben 
tájékozódhatunk többek között az interne-
ten a www.strategia.lutheran.hu webolda-
lon). Ettõl függetlenül - bár a jövõben majd 
kapcsolódhat az országoshoz, és nyilván-
valóan kiindulási alapunk is közös - gyüle-
kezetünknek már rövidtávon szüksége van 
a helyi sajátosságokat és igényeket figye-
lembe vevõ saját stratégiára.  

Biztosan vannak, akik azt gondolják, 
nem ez a legfontosabb, nem �légvárakat� 
kell építeni, hanem a napi feladatokat kell 
megoldani. Ez a nézõpont azonban veszé-
lyeket rejt magában. Aki mindig csak a 
legégetõbb problémákra koncentrál, az 
nem látja a távlati célokat, az oda vezetõ 
utat. Erõi szétforgácsolódnak az éppen 
aktuális �legnagyobb�, de valójában apró-
cseprõ kérdések megoldása közben. Nem 
halad, csak botladozik, és kiég, kimerül a 
mindennapok küzdelmeiben.  

Különösen aktuálissá vált céljaink és fel-
adataink átgondolása most, Varga Jenõ 
felügyelõnk sajnálatos lemondása kapcsán. 
Egyik fõ szervezõnk, gyülekezetünk �mo-
torja� volt õ, és be kell látnunk, hogy túlon-
túl sok tennivaló szakadt a nyakába. Most 
rákényszerülünk, hogy az operatív felada-
tokat megosszuk, hogy fontossági sorren-
det állítsunk fel. Mi ez, ha nem a stratégiai 

tervezés része? Még mielõtt bizonyossággá 
vált volna a felügyelõ úr lemondása, néhá-
nyan �önkéntesek� több alkalommal ösz-
szegyûltünk, és felvázoltuk az alapokat. A 
részletek kidolgozása azonban még hátra-
van, és ez nem is lehet néhány ember fel-
adata. Jó volna, ha ebben minél többen 
közremûködnének, és elsõsorban a bizott-
ságok részérõl aktívabban bekapcsolódná-
nak a tervezésbe.  

Mit jelent egyáltalán a stratégia, és miért 
van erre szüksége egy evangélikus gyüle-
kezetnek? A stratégiai terv egy írott doku-
mentum, mely a szervezet hosszú távú (3-5 
évre szóló) irányvonalát határozza meg. A 
terv egy folyamat eredménye kell hogy 
legyen, ahol megválaszolásra kerülnek a 
következõ alapkérdések: Miért létezik a 
szervezet ? Mit csinál? Merre kell haladnia? 
Hogy fog odajutni? 

Három kulcsterületet kellett nagyító alá 
vennünk. Meg kellett határozni a �külde-
tést�, felmérni a jelenlegi helyzetet (hely-
zetkép), és ki kellett alakítani a stratégia 
részleteit, �lépcsõfokait�. 

A �küldetés� azt fejezi ki, hogy mik a 
legfõbb célok, miért is létezik egy közösség. 
Általában egy jelmondatban fogalmazzák 
meg. A küldetés arra való, hogy orientáljon 
minket, mint egy iránytû: a döntéseknél, 
kezdeményezések kiválasztásánál ne azt 
nézzük feltétlen, hogy hogyan csináltuk 
eddig, hanem azt, hogy mi lenne össz-
hangban a küldetésünkkel. 

A mi küldetésünk: 
MUNKÁLKODNI AZ EVANGÉLIKUSSÁG  

ÉS A SOPRONIAK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT, 
TOVÁBBADNI A KRISZTUSTÓL KAPOTT SZERETETET AZ EMBEREKNEK, 

ÉS SEGÍTENI ÕKET A HOZZÁ VEZETÕ ÚTON 

Küldetésünk különbözõ célokat foglal magában, melyek elérése végsõ soron a küldetés tel-
jesítését jelenti. Céljaink:  
� A spiritualitás elmélyítése 
� A közösség építése 
� Útmutatás a Krisztusban tudatos keresztyén élethez  
� Társadalmi szerepvállalás szélesítése  
� A hagyományok ápolása  

http://www.strategia.lutheran.hu
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Helyzetkép alatt a jelenlegi helyzet, álla-
pot valós értékelését, közös értelmezését 
értjük. A helyzetkép alapján láthatjuk, 
hogy a küldetésünkbõl következõ jövõbeli 
állapottól (�jövõképtõl�) milyen messze 
vagyunk, ill. honnan indulunk, milyen fel-
tételek, lehetõségek adottak.  

Felmértük a gyülekezet helyzetét, és a 
következõket állapítottuk meg: a korosz-
tályok közül a konfirmandusokra, középis-
kolásokra és fiatal felnõttekre fokozottan 
oda kell figyelnünk. Szorosabb kapcsolatot 
kell kialakítani a választói névjegyzékben 
szereplõ gyülekezeti tagokkal, és többeket 
bevonni az aktív segítõk körébe. Figye-
lemmel kell lennünk a Sopronba költözõ 
evangélikusokra, befogadni, bevonni õket 
gyülekezetünk életébe. Arra kell töreked-
nünk, hogy a rendszeresen vagy csak al-
kalmanként istentiszteletre járók számára 
fontosak, bensõségesek, élõk legyenek a 
gyülekezeti alkalmak. 

Megfogalmaztuk a küldetésünket, célja-
inkat, és felvázoltuk a helyzetképet, de ez 
önmagában nem mondja meg, hogy ho-
gyan érjük el a kitûzött célt. A stratégia azt 
mutatja, hogy az oda vezetõ utak közül 
melyik a leginkább alkalmas arra, hogy oda 
vigyen. A stratégiában tehát a célokat kell 
�lebontanunk�, és �aprópénzre válta-
nunk�. 

A küldetésünk megvalósítását, céljaink 
elérését kulcsterületekre, ezen belül pedig 
szintekre kell lebontanunk. A kulcsterüle-
teket mi �Utaknak� neveztük el. Így tehát 
stratégiánk tartalmaz: 

1. Célokat 
2. Utakat, illetve 
3. Programokat, vagyis a szervezés, 

megvalósítás módjait, és a megvalósítás 
feltételeit (ki, mikor, hol, mibõl fogja meg-
valósítani a programot). 

Mindezeket összesítve egy táblázatot 
kaptunk, amely azonban még nem teljes, 
hiszen hiányoznak belõle a Programok, és 
minden Programhoz a Megvalósítás feltét-
elei. Ezeket nem dolgoztuk ki, egyrészt 

mert rövid idõ állt rendelkezésünkre, más-
részt mert ebbe szeretnénk gyülekezetünk 
tagjait szélesebb körben bevonni. Milyen 
programokra gondoltunk? Például: �A 
közösség építése� célhoz a �felmenõ rend-
szerû közösségépítés� az egyik út, melynek 
programjai lehetnek (és zárójelben a meg-
valósítás feltételei):  
 Megkeresztelt gyermekek családjával 

kapcsolattartás, pl. baba-mama klub fog-
lalkozásaira mindig kapjanak meghívót 
(felelõs: oktatási bizottság, gyülekezeti 
munkatárs; határidõ: folyamatos; tárgyi 
feltételek: nyilvántartás, levelezõ lista, leve-
lezés költéseinek biztosítása) 
 Egy-két-három éveseknek külön isten-

tisztelet évente egyszer finn mintára (fele-
lõs: vezetõ lelkész; határidõ: folyamatos; 
tárgyi, személyi feltételek: nyilvántartás, 
ajándékokra költségvetési fedezet, segítõk, 
szolgálattevõk az istentiszteleten) 
 Gyermek-istentisztelet és gyermekek-

nek szóló alkalmak bõvítése, összehangolá-
sa (felelõs: oktatási bizottság; határidõ: fo-
lyamatos; tárgyi feltétel: nincs) 
 Konfirmandus tábor, nyári tábor fiata-

loknak (felelõs: Ifjúsági bizottság; határidõ: 
2009. augusztus 31; tárgyi, személyi feltéte-
lek: helyszín, költségvetési fedezet biztosí-
tása, segítõk) 
 Felnõtt csendeshétvége (felelõs: misszi-

ói bizottság; határidõ: 2009. december 31; 
tárgyi, személyi feltételek: helyszín, elõ-
adók/vezetõk/segítõk) 
 Nyugdíjas korosztály számára bibliakör 

(felelõs: vezetõ lelkész; határidõ: folyama-
tos; személyi feltételek: vezetõ) 

Kérjük tehát a kedves testvéreket, hogy 
ezt a táblázatot tanulmányozzák, tegyék fel 
kérdéseiket, és fûzzék hozzá gondolataikat! 
A következõ stratégiaalkotó megbeszélésen 
mindenkit szeretettel várunk a gyülekezeti 
teremben! 

Összeállította: dr. Tölli Katalin 
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Gratis 

 
Geld kann Menschen in Angst und Sorge 
versetzen. Es kann das Denken beherr-
schen und weltweiten Schaden anrichten. 
Die Gier der einen nach mehr und mehr 
kann zum Elend der anderen werden. Wie 
sehr scheinbar Geld die Welt regiert mit 
schlimmen Folgen, die das haben kann, 
wird wohl der Menschheit gerade vor Au-
gen geführt. Geld zieht Menschen in seinen 
Bann. Vor kurzem las ich in einer Zeitung, 
dass es auch ein vorrangiges Lebensziel 
von Jugendlichen in Ungarn sei, reich zu 
werden. Viele Menschen spielen Lotto, in 
vielen Fernsehsendungen geht�s um Geld-
gewinn und sei es mit einer dummen Ge-
winnfrage für die Menschen vor dem Bild-
schirm. Geld lockt und zieht Menschen an. 
Auch ich habe schon das eine und andere 
Mal gedacht, was ich wohl machen würde 
mit einer Million Euro, die ich in der Quiz-
sendung �Wer wird Millionär?� gewinne. 
Man müsste nicht mehr so viel rechnen 
und überlegen, wofür man sein Geld aus-
geben soll. Oder fängt das Rechnen mit so 
einem großen Gewinn vielleicht erst an, 
indem einen Menschen mehr und mehr die 
Frage beschäftigt: Wie kann ich den großen 
Gewinn noch größer machen und mehren? 

In einem einfachen und treffenden, wei-
sen Satz aus dem 1. Timotheusbrief wird 
der Gefahr, dass das Denken und das Le-
ben von Menschen vom Geld regiert und 
beherrscht wird, Folgendes entgegenge-
stellt: �Wir haben nichts in die Welt ge-
bracht; darum werden wir auch nichts hi-
nausbringen� (1. Tim. 6,7). Wir sind, wir 
leben, es gibt uns, ohne dass wir dafür et-
was bezahlt hätten. Keine, keiner kann sich 
Leben kaufen; es ist gratis, was von latei-
nisch �gratia� kommt, auf Deutsch �Gna-
de�. Und nichts, was ein Mensch auf Erden 
erwerben und anhäufen könnte, nicht zu-
letzt an Geld, wird er hinausbringen. Mit 
einem Sprichwort gesagt: �Das letzte 
Hemd hat keine Taschen�. Und so stellt 
sich die Frage, warum ein Mensch sich ü-
berhaupt unmäßig mit Geld beschäftigen 
und es anhäufen sollte. Denn am Ende ist 
es nichts, absolut nichts wert. Vor Gott ste-
hen wir mit leeren Händen da. Und was 
schon für das irdische Leben gilt, gilt auch 
für das ewige; es ist gratis; wir bekommen 
es von Gott geschenkt, aus Gnade. Eine 
Erkenntnis, die nicht zuletzt die Reformati-
on wieder ins Bewusstsein von Menschen 
gebracht hat. Der Vorstellung, man könne 
sich Gott genehm machen und den Him-
mel mit Geld erkaufen nach dem Motto der 
Ablasspredigt �Wenn das Geld im Kasten 
klingt, die Seele in den Himmel springt�, 
dieser Vorstellung wird entgegengesetzt: 
wir leben alle auf Grund der Gnade Gottes 
jetzt und ewig. Und dass er uns gnädig, 
uns zugeneigt ist in Liebe, das ist unterstri-
chen und besiegelt in Christus, in dem Gott 
sich uns und der Welt selbst schenkt. 

Also: Gott gibt, Gott schenkt, während 
Menschen die Neigung haben, mehr und 
mehr zu nehmen, an sich zu bringen, an-
zuhäufen. Und mit der Anhäufung und 
Mehrung von Geld und Gütern mehren 
sich wohl auch die Gedanken, wie man das 
Ganze schützen und sichern kann, gibt es 
Angst und Sorgen, Hab und Gut zu verlie-
ren. Man wird es verlieren!, siehe 1. Timo-
theusbrief: �Wir haben nichts in die Welt  
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gebracht; darum werden wir auch nichts 
hinausbringen.�  Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, für was wir das Ge-
schenk des Lebens, dieses großartige und 
wunderbare Gottesgeschenk wirklich nut-
zen und einsetzen sollen. Natürlich brau-
chen wir alle ein Maß an Geld und irdi-
schen Gütern, um leben zu können, aber 
eben kein Übermaß; und das Übermaß ist 
vielleicht schneller erreicht, als wir meinen. 
Wer keine kostbaren Porzellantassen hat, 
sondern schlichte, einfache, die aber den-
noch genauso gut ihren Sinn und Zweck 
als Tasse erfüllen, kennt auch keine Sorge 
um das kostbare Gut und ist nicht verär-
gert, wütend, zornig, wenn etwas kaputt 
geht. Im unmittelbaren Anschluss an jenes 
Wort aus dem 1. Timotheusbrief wird zu 
einem einfachen,  maßvollen Leben ermu-
tigt, wenn es heißt: �Wenn wir aber Nah-
rung und Kleider haben, so wollen wir uns 
daran genügen lassen� (1. Tim. 6,8). Man 
hat Kopf und Hände frei, wo man sich 
nicht unnötig und übermäßig mit Geld, 
Hab und Gut beschäftigt, die sowieso ver-
loren gehen. Den Himmel erkauft man sich 
nicht durch Euro, Dollar, Forint, oder wie 
immer eine irdische Währung heißen mag. 
Wollten Menschen das Geld Gott als das 
vorweisen, für was sie gearbeitet, gewirkt, 

gelebt haben auf Erden, er würde wohl, 
bildlich gesprochen, traurig den Kopf 
schütteln. Denn den Himmel gewinnt man 
nur durch eine Währung, mit der Gott 
selbst Menschenherzen füllt, die er selbst 
wiederum uns gibt und schenkt; den 
Himmel gewinnt man durch das Gottesge-
schenk der Liebe, das man investiert und 
eingesetzt hat im Leben mit dem Ziel, diese 
Welt besser, heilvoller, schöner zu machen. 
Sich die Liebe von Gott schenken zu lassen 
und dann davon auszuteilen, davon ist 
auch im 1. Timotheusbrief im Umfeld jener 
schon genannten Worte die Rede, wenn 
gesagt wird, der �Gottesmensch� möge der 
�Geldgier� als einer �Wurzel alles Übels� 
fliehen und stattdessen himmlisches Kapi-
tal annehmen und einsetzen, und zwar so: 
�Jage aber nach der Gerechtigkeit, der 
Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der 
Geduld, der Sanftmut!� (1. Tim. 6,10 +11). 
Durch sie wird das Leben in dieser Welt 
wirklich bereichert an Qualität und Schön-
heit. Ein Leben in Liebe, viel von Gott und 
wenig vom Geld bewegt, erfüllt seinen 
Sinn. Letztlich ist alles gratis, Gnade, Ge-
schenk von Gott: unser Leben auf Erden, 
die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, 
und schließlich der Himmel, in den Gott 
uns aufnimmt. 

Herzliche, geschwisterliche Grüße, 
Ihr/Euer Volker Menke, Pfr. 

Herzliche Einladung 
auch zu den deutschsprachigen Angeboten 
unserer Kirchengemeinde: Sonntagsgottes-
dienst um 9.00 Uhr; Wochenpredigt don-
nerstags um 17.00 Uhr; Kindergruppe für 
Kinder im Alter von 6-12 Jahren jeden 2. 
und 4. Mittwoch eines Monats um 16.30 
Uhr; Konfirmandenunterricht montags um 
19.00 Uhr; Jugendgruppe jeden 1. und 3. 
Freitag eines Monats um 19.00 Uhr; Glau-

bensgesprächskreis jeden 2. und 4. Freitag 
eines Monats um 19.00 Uhr; Gemeinde-
nachmittag auf Deutsch und Ungarisch 
jeden 1. Mittwoch eines Monats um 15.30 
Uhr in den Räumlichkeiten des Ev. Alten-
heims. 

(Nähere Informationen zu Allem bei Pfr. 
Volker Menke, Templom utca/Kirchgasse 
12, Sopron/Ödenburg, Tel. 99/322-674)  
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Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola 

 
9401 Sopron, Deák tér 51.� Pf.:110 
Tel./Fax: 06 99/311 767;  
mobiltelefon: 06 20 824 60 50 
E-mail: iskola@eotvos.sopron.hu 
Az iskola kódszáma: 030705 
Igazgató: Gottschling Gábor 
A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosí-
tást ad: Balikóné Németh Márta, fogadóórája: 
hétfõ 8.00 órától�9.00 óráig. 

A tagozatok kódjai:  
01 4 évfolyamos, kerettantervre épülõ, 
általános tantervû gimnáziumi osztály 
11 4 évfolyamos, kerettantervre épülõ, 
humán szakterületû, egészségügyi szak-
macsoportos szakközépiskolai osztály 
21 4 évfolyamos gimnáziumi osztály sajá-
tos nevelésû igényû tanulók részére (disz-
lexia, diszgráfia, diszkalkulia). 

Oktatási formák 
A 2009/2010-es tanévben kettõ négyosz-

tályos gimnáziumi és egy humán középis-
kolai osztályt indítunk, várjuk minden 8. 
osztályt végzett leány és fiú jelentkezését. 

A humán középiskolai osztályba elsõ-
sorban az egészségügyi pálya iránt érdek-
lõdõ, továbbtanulni vágyó diákokat vá-
runk, de képesség-és személyiségfejlesztõ 

tantárgyai miatt valamennyi fiatal számára 
ajánljuk. 

A gimnáziumi oktatás a közoktatási tör-
vénynek megfelelõen általános mûveltséget 
ad, és a felsõoktatásban való továbbtanu-
lásra készít fel. 

A sajátos nevelésû igényû tanulóknak 
szervezett gimnáziumi osztályban a tanu-
lási környezet (személyi és tárgyi) speciális 
kialakításával segítjük a fiatalok fejlõdését. 

(Ebbe az osztályba felvétel csak írásos 
szakvélemény alapján lehetséges!) 

Bármely(!) osztályban tett sikeres érett-
ségi után a tanulók felsõfokú intézmények-
ben folytathatják tanulmányaikat, vagy az 
Országos Képzési Jegyzék szakmáiból vá-
lasztva tanulhatnak tovább. 

Érettségire épülõ szakképzési ajánla-
tunk:  

- gyógyszertári asszisztens (1,5 év) 
- gyógyszertári szakasszisztens (1 év) 
- csecsemõ-, és kisgyermeknevelõ-

gondozó (2 év). 
Felvételi feltétel: egészségügyi alkalmas-

ság. 

További lehetõségek iskolánkban. 
- képzési idõ alatt ECDL vizsga tehetõ 
- képzési idõ alatt kedvezményesen 

megszerezhetõ a személygépkocsi-vezetõi 
jogosítvány 

Egyéb tudnivalók: 
Nyitott Kapuk Napja: 2008. november 

25-én és 26-án 15 órakor 
Kollégiumi elhelyezés biztosított. 

Az érdeklõdõket bármikor szívesen látjuk az iskolában 
 és telefonon is szívesen adunk tájékoztatást! 

mailto:iskola@eotvos.sopron.hu
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A kövérség betegség 
A kövérség betegség. Na jó, de akkor 
mondják meg, mitõl van, aztán kezdjenek 
gyógyítani. OK. A dolgok megértéséhez 
ugorjunk vissza az idõben, úgy tíz-
húszezer évet. Lássuk, mihez kellett az 
évezredek alatt alkalmazkodnunk!  

Egy-egy �mamut� kínkeserves �levadá-
szása� után néhány hetes lakmározást � 
akár hónapos � �gyökéren és vízen� étrend 
követett. Miközben az eleség után rohan-
gáltunk, iszonytatóan nagy és rendszeres 
fizikai tréninget végeztünk. Aki nem bírta a 
koplalást és a terhelést, annak hamar vége 
lett. Olyan hamar, hogy az áhított párvá-
lasztás elõtt az örök vadászmezõkre távo-
zott, tehát nem is lettek utódai. Genetikai-
lag túléltük, akik jól tudtunk/tudnánk 
éhezni, és sokat tudtunk/tudnánk mozog-
ni. És manapság mit csinálunk�?  

Utóirat: A fenti teória nem saját talál-
mány, csupán köznapi megfogalmazása a 
tudományos körök által elfogadott �taka-
rékos génelmélet�-nek. 

 
 

Számolja ki! 
Talán Ön is fogyózott már? Ha megpróbál-
ta: vagy sikerült, vagy nem. Nem? Gondol-
kodjunk! Ugye, Ön sem gondolta, hogy 
évek elhibázott életmódját � az átgondolat-
lan étrendet és az ellazsált mozgást � egy 
jól megkomponált kúrával helyre lehet 
hozni? Tudom, hogy erre vágyik mindenki, 
de bármilyen szörnyû leírva látni: ez így 
nem mûködik.  

Mondok egy használható, bár általános-
nak tûnõ szabályt. Nézze meg, mit eszik! 
Elvileg minden csomagolt élelmiszeren fel 
kell tüntetni, mit tartalmaz. Ha ez hiányzik, 
az eleve gyanús. Azt meg se vegye! Ha 
�csak� fogyni szeretne, nem is kell végig-
böngésznie a listát. Nézze meg, mennyi a 
kosárba kerülõ termék � tehát nem 
100gramm (!), vagy 100ml (!), hanem az 

egész csomag, doboz vagy üveg energiatar-
talma! Hölgyként napi 1200-1300, férfiként 
1500-1600kcalóriával általában már fogy-
hatna. Számolja ki; abból, amit a kezében 
tart � ha semmi mást nem enne �, vajon 
mennyit ehet!? Így mûködik! 
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A teremtés védelmében,  
avagy ökoteológiai csendesnap  
egy kis nemzetközi szolidaritással megspékelve� 

�Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában,  
mennynek és földnek Teremtõjében� 

Dimitrosz ortodox pátriárka javasolta 1989-
ben, hogy minden év szeptember 1-jén a világ 
keresztényei közösen adjanak hálát a teremtés 
csodájáért. A gondolatot támogatta az Európai 
Keresztyén Környezeti Hálózat is.  

Mivel erre az idõszakra már esett ünnepe a 
különbözõ egyházaknak, (aratási hálaadó ün-
nep, Assisi Szent Ferenc emlékezete a katolikus 
egyházban), így közös megegyezéssel szeptem-
ber 1-je és október második vasárnapja közti 
idõszakot jelölték ki a teremtés ünnepének meg-
tartására.  

Az új ünnep bevezetését annál is inkább in-
dokoltnak tartották, mert egyházi esztendõnk 
nagy ünnepeiben fõleg az Apostoli hitvallás 
második és harmadik hitágazatai hangsúlyosak.  

A teremtés ünnepének megtartása így egyfaj-
ta egyensúlyt teremt, segít a Szentháromság 
megértésében, teljesebbé és mélyebbé teszi a 
karácsony, a húsvét, a pünkösd üzenetét is. 

A teremtés ünnepérõl a Déli Egyházkerület 
támogatásával készült új kiadványban olvas-
tam. 

A könyvet több szempontból is jelentõsnek, és 
továbbgondolásra késztetõnek érzem. 

Napi aktualitása van a témának, hétköznapi 
életünk civilizációs bûnei nap, mint nap veszé-
lyeztetik földi létünket és utódaink életét. A 
teológiai megközelítés új fényt ad mindennapi 
imánknak, és számos konkrét ötletet kapunk 
arra nézve, hogyan dolgozhatjuk fel a kérdést 
különbözõ közösségekben. 

Ez adta az ötletet, hogy itt és most � túl a 
könyvismertetésen � magunk is végiggondoljuk: 

Érezzük-e Istentõl kapott felelõsségünket?  
Érzékeljük-e helyünket a teremtésben? 
Tudunk-e örülni, ünneplõbe öltözik-e a lel-

künk a teremtés csodáit látva?  
Segítségül készült ez az összeállítás. 

A felelõsség lesz a kulcsszava annak az 
ökumenikus csendesnapnak, melyet no-
vember 19-én tart a Líceum. Felelõsségünk 
egymásért, a körülöttünk lévõ teremtett 
világért, ill. a tõlünk távol � nálunk sokkal 
rosszabb körülmények között � élõ testvé-
reinkért. 

A nap programjához tartozik az a ván-
dorkiállítás, amely november 18-19-én lesz 
megtekinthetõ a Líceum dísztermében, és a 
�Formáld Te is a világot!� címet viseli. A 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által 
szeptemberben útjára indított kiállítás azért 
érkezik hozzánk is, mert fontosnak tartjuk, 
hogy diákjaink látókörét tágítsuk, ill. fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire 
mások egy harmadik világbeli gyermek 
prioritásai mint, európai társaiké, és nem 
biztos, hogy nálunk van az igazság. Sõt! 

A kiállításon kívül arra szeretnénk rámu-
tatni, hogy ezt a bolygót nem atyáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kaptunk 
kölcsönbe, és ennek megfelelõen szeret-
nénk néhány ismeretterjesztõ elõadással, 
interaktív beszélgetéssel, ökológiai társasjá-
tékkal, és egyéb módszerekkel hozzásegí-
teni a diákokat ahhoz, hogy élhetõbb hellyé 
tegyük ezt a csodálatos Földet. Elõadóink 
között szerepelnek keresztyén környezet-
mérnökök, gyógyszerészek, táplálkozással 
és csomagolástechnikával foglalkozó szak-
emberek és elhivatott teremtésvédõ teoló-
gusok. A nap záróistentiszteleteként pedig 
a Teremtés ünnepét szeretnénk megtartani, 
a Luther Kiadó által most megjelent hason-
ló címû könyvben is megtalálható liturgiát 
használva. 

David Korten közgazdász mondata adja 
meg az egész nap mottóját, és egyben fi-
gyelmeztet bennünket arra, hogy az egész 
világ problémáit nem fogjuk tudni megol-
dani, de a saját környezetünkben elkezd-
hetjük ezeket a lépéseket: �Gondolkodj globá-
lisan, cselekedj lokálisan!� 

Mesterházy Balázs, iskolalelkész 
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Ima a teremtett világért 
Bocsáss meg nekünk Úristen, 
Amiért elfogultak vagyunk saját ma-
gunk iránt.  
Nem vagyunk képesek felismerni saját 
korlátainkat. 
Csak pillanatnyi szükségleteinkkel 
 és saját munkánkkal törõdünk; 
És eközben elfelejtünk hálát adni azo-
kért az ajándékokért,  
amelyeket tõled kaptunk az elõttünk 
járt 
nemzedéken keresztül. 

Bocsáss meg nekünk, Úristen, 
Szûklátókörûségünkért,  
Amely meggátol abban,hogy lássuk  
A holnapot, 
Meggátol abban, hogy termékeny és 
tiszta földet  
Hagyjunk gyermekeinkre. 

Bocsáss meg nekünk, Úristen, 
Mohó önzésünkért, 
Ökölbeszorított kezünkért, 
Amellyel tehetetlenül halmozunk fel 
mindent, 
Amit csak tudunk, 
És utolsó cseppig kifacsarjuk termé-
szeti erõforrásainkat. 

Nyisd ki kezeinket, Úristen, 
Az osztozás örömére, 
Taníts a magvetõ bõkezûségére, 
Hogy mi is vethessük a magot, s ne 
törõdjünk azzal: 
Kié lesz a haszon, ha eljön az aratás 

(Luca M. Negro angol nyelvû imájá-
nak fordítása) 
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És fogta az Úristen az embert,  
elhelyezte az Éden kertjébe,  
hogy mûvelje és õrizze. 
(Gen.2,15) 

Könyvajánló: A teremtés ünnepe.  
Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek. 
Bp. 2008. Luther Kiadó 
Nagyon aktuális, felelõsséget ébresztõ, 
szép, ugyanakkor gyakorlatias kiadványt 
kapott kezébe az olvasó. 

A Déli Egyházkerület pályázatot írt ki az 
elsõ hitágazat és a teremtésvédelem téma-
körében. A témákat gyülekezetcentrikusan 
kellett kidolgozni, tehát olyan formában, 
hogy az segítse a gyülekezet mindennapi 
életét, felhasználható legyen különbözõ 
közösségekben. Ennek a pályázatnak írott 
és képes anyagát láthatjuk a könyvben. 

Gáncs Péter ajánlása, Szabóné Mátrai 
Marianna , Béres Tamás bevezetõ sorai 
után a következõ fejezetcímeket találjuk: 
� Isten dicséretének helye az egyházi év-
körben 
� Fenntartható közösségek az egyházban 
� Helyünk a teremtménytársak között 
� Krisztus-követés vagy fogyasztói életvitel 
� A teremtettség csodálata 
� Helyünk a teremtettség rendjében 

� Teremtésünnepi istentiszteleti liturgia, 
liturgikus szövegek � Teremetésünnepi 
kollekta, bûnvalló és könyörgõ imádságok, 
igei meditációk. 

A tanulmányok szerzõi: Lukas Vischer, 
Kodácsy-Simon Eszter Jerabek-Cserepes 
Csilla, Csonka Zsuzsanna, Koczor Tamás, 
Stermeczki András.  

A szövegek méltó társai a gyönyörû fo-
tók. Sajnálatos, hogy néhol éppen az oldal-
nyitásba szerkesztették, ahol megtörik a 
kép. 

Mátrai Marianna bevezetõ sorait idézve 
szeretném figyelmükbe ajánlani a könyvet: 
�Adjunk hálát a Teremtõnek a Földért és a 

világért, éljük meg emberségünket a teremtett 
világ részeként, és merjünk olyan stílust felvál-
lalni, amely hálásan és a teremtmény alázatával 
õrzi és mûveli azt a környezetet, amelyben a 
Teremtõ élni enged.� 

Várfalvi Erzsébet 

Környezettudatosság keresztyén szemmel 
Az utóbbi években szinte minden nap hal-
lunk a hõmérséklet- és csapadékrekordok 
megdõlésérõl, természeti katasztrófákról, 
hurrikánok, árvizek, aszályok, erdõtüzek 
pusztításáról, a sarki jégtakaró drasztikus 
csökkenésérõl. A globális klímaváltozás a 
legtöbbet tárgyalt környezettudományos 
probléma, melynek kialakulásában az ant-
ropogén hatás jelentõs mértékû. Ez a ke-
resztyén emberben is kérdéseket vet fel, 
elgondolkodásra készteti.  

A keresztyén értékrend és a környezet-
tudatos gondolkodás számos közös vonást 
hordoz. Mindkettõre jellemzõ a jövõ felé 

tekintés, hosszútávú célok, felelõs gondol-
kodás, az apró csodák észrevétele, értékelé-
se, harmónia a többi teremtménnyel, ezek 
megbecsülése � hiszen az ember nem a 
természet felett áll, hanem annak része.  

A keresztyén szemléletû környezeti ne-
velés az egyházi iskolákban, óvodában 
kiválóan megvalósítható, a fiatal korosztály 
különösen nyitott az õt körülvevõ világ 
megismerésére. Az idei évben a gyülekeze-
ti juniálison népszerûsítettük a szelektív 
hulladékgyûjtést, valamint a Kinderbibelwo-
che keretében az egyik napon a Teremtés 
témakörében szerveztük a programokat. 
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Az állat- és növényvilág, valamint a termé-
szeti képzõdmények rekordjainak bemuta-
tásán keresztül a teremtett világ sokszínû-
ségére világítottunk rá, melyet a botanikus 
kertben tett kirándulás során is megtapasz-
taltunk. A nap végén a gyerekek a saját 
maguk által készített díszletekkel és forga-
tókönyvvel elõadták a Teremtés történetét, 

melyben mindenki nagy lelkesedéssel vett 
részt. 

A jövõben is szeretnénk aktívan közre-
mûködni abban, hogy gyülekezeti alkalma-
inkon a természettel, környezettel kapcso-
latos témák valamilyen formában megje-
lenjenek, szerepet kapjanak. 

Gálos Borbála 

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza 
Mindenható, fölséges és jóságos Úr, 
Tied a dicséret, dicsõség és imádás és minden áldás, 
Minden egyedül Téged illet, Fölség, 
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. 
Áldott légy Uram s minden alkotásod, 
Legfõképpen urunk-bátyánk a nap, 
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat! 
És szép õ és sugárzó, nagy ragyogással ékes a Te képed, Fölséges 
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek! 
Õket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek! 
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegõ, felhõ, jó és rút idõ, 
Kik által élteted minden Te alkotásod. 
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk, 
Oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos! 
Áldjon, Uram, tûz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán. 
És szép õ és erõs, hatalmas és vidám. 
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk, 
Ki minket hord és enni ad, 
És mindennemû gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. 
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, 
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tûrnek békességgel, 
Mert Tõled nyernek majd, Fölséges, koronát. 
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál, 
Akitõl élõ ember el nem futhat. 
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak! 
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak, 
A második halál nem fog fájni azoknak. 
Dicsérjétek az Urat és áldjátok, 
És mondjatok hálát Neki, 
És nagy alázatosan szolgáljátok! 
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Istentiszteleti szolgálati beosztás  
2008. novemberétõl karácsonyig 
nap  szolgálat lelkész 
nov. 9. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 16.00 Fertõszentmiklós Hegedûs A. 
 18.00 esti  Hegedûs A. 
nov. 16. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 16.00 Nagycenk Hegedûs A. 
 18.00 esti Gabnai S. 
nov. 23. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar (új liturgia) Gabnai S. 
 14.00 Temetõ német Menke, V. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 15.00 Temetõ Hegedûs A. 
 16.00 szeretetvendégség Gabnai S. 
nov. 30. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar  Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 18.00 esti Gabnai S. 
dec. 7. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 

nap  szolgálat lelkész 
dec. 7. 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 kórház Gabnai S. 
 17.00 Mikulás est Hegedûs A. 
dec. 14. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 16.00 Fertõszentmiklós Hegedûs A. 
 18.00 esti Gabnai S. 
dec. 21. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Nagycenk Gabnai S. 
 17.00 gyermekkarácsony Hegedûs A. 
dec. 22. 18.00 Presbiteri istent. Hegedûs A. 
dec. 24. 15.00 Balf Gabnai S. 
 17.00 német Menke, V. 
 18.00 magyar Gabnai S. 
 24.00 éjjeli it. Hegedûs A. 
dec. 25. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 15.00 Nagycenk Gabnai S. 
 16.00  kórházkápolna Hegedûs A. 
 16.00 Fertõszentmiklós Gabnai S. 
dec. 26. 8.00 magyar Szimon J. 
 9.00 német Winter, G. 
 10.00 magyar Szimon J. 
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