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Jézus szemében a böjt a gyász jele. Akkor kell majd böjtölniük a tanítványoknak, ha Õ már 
nem lesz többé közöttük. Azonban ekkor sem a gyász, hanem az eljövendõ Úrra való 
várakozás jele lesz inkább a böjt a keresztény közösségekben. Általa a keresztények 
beismerik, hogy üdvösségük még nincs oly mértékben itt, hogy az teljesen áthatná õket. A 
böjtben ezután az üdvösség után nyújtózkodnak, hogy egyre jobban eltöltse õket az öröm, 
amelyet Krisztus eljövetele jelent számukra. 
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Hegyen épült város� 
Jézus mondja: �Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét 
visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.  
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetõ el a hegyen épült város.  A lámpást sem azért 
gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít 
mindenkinek a házban.  Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák 
jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.� Mt. 5, 13-16. 
Amikor arról beszélek, hogy mi látszódik, 
látszódjon vallásosságomból, nem ezek a 
szavak jutnak elõször eszembe. Sokkal 
inkább Jézus más szavai, amelyek a mai ige 
után pár sorral olvashatók: �Amikor 
imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a 
képmutatók, akik az emberek szeme láttára 
szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az 
utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony 
mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, 
amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az 
ajtót, s imádkozzál titokban mennyei 
Atyádhoz!� 

Na ez az, amibõl Jézussal együtt én sem 
kérek: ne legyenek szembetûnõek vallásos-
ságom formai elemei, ne a vallásosság 
külsõségeinek a látványossá tételérõl is-
merjenek föl az emberek. Úgy gondolom, a 
protestantizmus alapvetõ igénye ez: a 
látszat helyett a lényeg legyen a fontos. 
Nagyon fontos örökségünk ez.  

Másik fontos örökségünk a második 
parancsolat komolyan vétele: az, hogy ne 
vedd hiába Istened nevét!, nemcsak azt 
jelenti, hogy káromkodásban ne használ-
juk, hanem azt is, hogy ne akarjuk mindig, 
minden helyzetben Isten neve mögé bújni � 
különösen akkor ne, amikor valójában saját 
véleményünkrõl, esetleg érdekeinkrõl van 
szó. Nem érezném erkölcsösnek, ha min-
den tettem és döntésem mellé odaállítanék 
egy bibliai szakaszt igazolásképpen. Nem 
kell mindig mutogatnom Istennel való 
kapcsolatomat. 

Azt hiszem, sokunknak inkább ez a 
szemérmesség az alapérték, és nem a 
vallásosság nyílt mutogatása. Ízléstelennek 
tartjuk, ha valaki szûk baráti társaságban is 
Károli Gáspár csodás, de archaikus nyelvét 
használja. És vérlázítónak, ha valaki azzal 
indokolja másik, jobban fizetõ munka-
helyre való távozását, hogy az Úristen ezt 

üzente neki. Mennyivel tisztább saját 
nevünkben beszélni! 

Jézus most mégis egyfajta nyilvános-
ságról, láthatóságról beszél. Ráadásul ép-
pen úgy a Hegyi Beszédben, mint akkor, 
amikor a vallásosság formáinak titkosságát 
hangsúlyozza. Fontos tehát végiggondolni, 
mire gondol Jézus az egyik, és mire a másik 
esetben. 

Hadd meséljek nagyapámról. Õ a har-
mincas években járt Teológiára itt Sop-
ronban. Nagy hatással volt rá egy finn 
ébredési mozgalom, amelynek tagjait sa-
játos formai jelek is összekötötték: nagy-
apám még idõs korában is úgy fésülte a 
haját, ahogy akkoriban ennek a kegyességi 
irányzatnak a tagjai. Én ilyet nem szívesen 
tennék: nem örülnék, ha az utcán, ráné-
zésbõl, frizurám vagy kabátom szabása 
alapján rám lehetne ismerni: jé, ez evan-
gélikus keresztyén! Nem hiszem, hogy az 
összetartozásnak és a Krisztushoz tarto-
zásnak ilyen látványos, választott formá-
inak kell lennie. 

De figyeljük meg jól Jézus szavait: sóról 
beszél, amely nem sós hatást kelt, hanem 
saját, belsõ tulajdonsága az, hogy sós ízû. 
Hegyen épült városról beszél, amelynek az 
a természete, hogy messzirõl látszik, mint a 
soproni TV-torony a 85-ös útról. Égõ 
lámpásról beszél, melynek alaptulajdon-
sága, hogy világít. Egyik sem kiötlött, dön-
tésen alapuló megnyilvánulás, hanem a 
dolgok természetébõl fakad. Jézus nem 
arról beszél, amit mutogatni akarunk, 
hanem arról, ami magától akar 
megmutatkozni. És ha nem mutatkozik 
meg, annak az az oka, hogy nincs is jelen. 
Ha a só nem sós, nem is nagyon hívhatjuk 
annak. Ha a lámpás nem világít, erõs a 
gyanú, hogy nem is ég. Jézus tehát arról 
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beszél, aminek a dolgok lényege szerint 
meg kell lennie.  

Vízkereszt napján Jézusról mint a világ 
világosságáról hallhattak azok, akik jelen 
voltak az istentiszteleten. A mai igénk 
ennek továbbgondolása: ha mi ebben a 
fényben fürdünk meg, akkor, mint a 
Holdnak, nekünk is tovább kell 
sugároznunk valamit ebbõl a fénybõl. Nem 
azért, mintha ez erkölcsi kötelességünk 
lenne, hiszen a Holdat sem kötelezi 
semmiféle eskü, hogy a Nap fényét 
visszaverje és bevilágítsa vele az éjszakát. 
Egyszerûen ez a dolgok rendje. És Jézus 
nem mond többet, mint hogy engedjétek, 
hogy a dolgok megtörténjenek: ha fényt 
kaptatok, hagyjátok, hogy továbbtük-
rözõdjék másokra! Ha egy város a hegyen 
épült, hadd lássák! 

Néha az az érzésem, mi ezt a kettõt 
összekeverjük: látványossá tesszük azt, 
aminek nem kellene annak lennie, és 
szégyenkezve eltitkoljuk azt, aminek 
természetébõl fakadóan meg kellene 
jelennie. 

Nem én vagyok az egyetlen, aki 
találkozott már annak a kis gyülekezetnek 
a tagjaival, akik egyforma zakóban, 
nyakkendõben és frizurában, gyenge 
magyar nyelvtudással járják a várost, és 
igyekeznek téríteni. Én rövid úton közlöm 
velük, hogy másik cégnél dolgozom, 
úgyhogy békén hagynak, de attól még 
gyakran idegesít egy kérdés: amikor 
mondjuk péntek este a hétvégi bevásárlás 
után két gyermeket terelgetek hazafelé, 
miközben mindkét kezemben egy-egy 
tízkilós szatyor lóg, valóban az az isteni 
szeretet legjobb jele, ha leállítanak 
beszélgetni? Ennyire nincs bennük semmi 
empátia? Nem azt várom, hogy vegyék ki 
kezembõl a szatyrot, de azért van átmenet. 
És valóban úgy szeretnének engem 
megtéríteni, hogy közben arra sem 
méltatnak, hogy megpróbálják megtanulni 
anyanyelvemet? Nem lehet, hogy 
felcserélõdött a sorrend: az összetartozás 
jelei- a közös öltöny és frizura- láthatóvá 

lett, a szeretet és megértés elhalványult? 
Nem lenne jobb fordítva? 

Persze aránytévesztésekért nem kell a 
szomszédba menni. Bár tele vagyunk Luther-
rózsákkal, egyházunk életét nézve néha mégis az az 
érzésem, mintha annyira szemérmesen kezelnénk 
Krisztustól kapott gyökereinket, hogy már semmi 
nem is látszik belõle- szervezetünket, egyházi 
törvényeinket tekintve olyanná lettünk, mint egy cég, 
jobb esetben is csak egy a civil szervezetek közül. 
Döntéseinket a jogi és a közgazdasági szempontok 
jobban befolyásolják, mint a teológiaiak. Persze nem 
hiszem, hogy az adminisztrációtól a falfestésig 
minden egyes döntést bibliai idézetekkel kellene 
alátámasztani, de ha ennyire nem látszik egyházunk 
egészén, módszerein az, ami a célja, feltehetõ a 
kérdés: tudja-e egyáltalán, hogy mi a célja? Olyanná 
kezdünk lenni, mint az a szerény vegetáriánus, aki 
annyira szerény, hogy nyilvánosan húst eszik, csak 
nehogy észrevegyék rajta, hogy vegetáriánus. Már 
csak az a kérdés, valóban az-e? 

És ugyanezzel a dilemmával nézünk szembe 
saját, személyes életünkben is. Nem hiszek abban, 
hogy vannak helyek, ahová keresztyén ember nem 
mehet, zenék, amelyeket nem hallgathat, könyvek, 
amelyeket nem olvashat, italok, amelyeket nem ihat. 
Mindenre szabadságunk van. De azt sem hiszem, 
hogy a keresztyén bármit megtehet. Minden 
lépésénél ott van a kérdés: a Krisztustól kapott 
örömbõl fakad, a tõle kapott világosságot segít 
továbbadni az, amit teszek, vagy éppen elállja elõlem 
a fényt? És ha a Krisztus fényébõl élõ ember vagyok, 
akkor magától kell megszületnie és láthatóvá válnia 
a krisztusi döntésnek, mint egy hegyen épült 
városnak. 

Beszéltem néhai nagyapámról. Testalkatomat õ 
hagyta rám- sajnos. Hajviseletét nem utánozom, és 
tudom, ezért õ sem haragudna rám. Ugyanakkor 
szeretnék valamit mégiscsak megkapni tõle: azt a 
derût, hûséget, mély és csöndes hitet, békességet, ami 
lényébõl sugárzott, mint égõ lámpából a fény. Rajta 
nem csak a vallásosság külsõ jelei látszódtak, az 
ifjúkori elkötelezõdés egy kegyességi irány mellett, 
hanem a Krisztustól kapott fény is, önkéntelenül, 
természetes módon, ahogyan átengedte magán Isten 
szeretetét. És most, majd negyed évszázaddal halála 
után tudom, hogy akik emlékeznek rá, nem a 
frizurájára emlékeznek, hanem erre a fényre: a 
lámpatartóba rakott lámpásra. Ámen. 

Hegedûs Attila 
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Lámpásaitok fénye � Véka alatt 
Személyes válasz a mindannyiunknak szóló kérdésekre  
A www.evangelikus.hu honlapon jelent meg másfél hónapja �Véka alatt � Töprengés egy 
igehirdetés meghallgatása után� címmel egy meditáció, melyre szubjektív válaszként 
gyülekezeti tagunk írta le gondolatait. Most ezt a választ tesszük közre. 

 

Nagy Generáció, kedveseim: evangéliku-
sok, katolikusok, reformátusok, zsidók. 
EMBEREK! Felekezetre, politikai hovatar-
tozásra függetlenül. Testvéreim, barátaim, 
segítõtársaim! 

Valamennyien, akikhez ösztönösen és 
szorosabban kötõdök, mint más emberek-
hez éppen amiatt, mert egy generáció 
vagytok lámpásotok fényénél. Ti még 
tudjátok, hogy küldetésetek van. Ti még to-
vább adtátok az utánatok jövõ nemze-
déknek, a gyerekeiteknek azt, hogy az 
adott élethelyzetekben, a környezetekben 
milyenek legyetek: só és kovász. Vala-
mennyien olyanok vagytok, hogy valami 
sugárzik körülöttetek, ha az ember a 
közeletekben van, Nagy Generáció. Igen, a 

belsõ, a sugárzó energiátok az, ami tartást 
ad, ami nemesít. 

Évekkel ezelõtt is még azt kerestem, 
hogy mi az, ami világít egyikõtök lényébõl. 
Bevallom õszintén, nem tudtam megfejteni 
az okát, csak szintén � egy a Ti generáci-
ótokhoz tartozó � barátom segítségével:  
�Hát a Szentlélek fénye, melege csillog még 
a haja tövébõl is! Nem jöttél rá? � � adta 
meg nevetve a számára pofonegyszerû 
választ. Akkor kezdtem ezt keresni 
lázasan! Kell nekem ez az erõ, tartás, ami 
árad, ami nemesít! 

Katolikus keresztelésem, elsõ áldozá-
som mellett sem volt hitem. Csak hivatalo-
san tartoztam ide. Viszont jó néhány éven 
át a zsidó hitközség vezetõségének elöljá-
rója, titkára és pályázatírója voltam. Így 
kezdtem el aztán az evangélikus temp-
lomba járni hétrõl-hétre, aztán Alpha kur-
zusra, majd egy másodikra is, és közben 
hitre tértem. Emlékszem, milyen nehéz volt 
a hitközség elõtt nem megtagadni Jézust, 
ahogy annak idején Péter tette. Milyen 
csodálatos érzés volt, amikor mind a három 
kérdésre, három vizsgára sikeresen 
megfeleltem: Igen, én hiszem Õt! 2008 
Húsvét vasárnapján konfirmáltam. Most 
gyülekezeti munkatársképzõre járok, és 
igyekszem választott hitemmel, hitre téré-
sem után, a honlapunkon is az Urat szol-
gálni. Emellett változatlanul írok pályá-
zatokat a hitközség felkérésére, és nyitott 
szellemében, lelkészeim tudtával a 
vallásközi párbeszéd ügyét szolgálva. 

Templomunkban, generációtokban, 
evangélikusságunkban megnyugodtam, 
hitre és magamra találtam, és ezt erõsítem 
azóta is szüntelen Isten és a Ti segít-
ségetekkel! Már túl vagyok azon a lelki 
megrázkódtatáson, amit a városban élõktõl 
elszenvedtem, mert úgy ítélték, köpönyeg-
forgató vagyok. Ez az én belsõ munkám 

http://www.evangelikus.hu
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volt önmagammal, Isten segítségével! Hála 
és köszönet lelkészeimnek, akik a két 
kurzus alatt felkészítettek, hogy nagyon 
nehéz lesz ezt felvállalni, és vállalni tudni!   

Amit találtam, az gyönyörû: Híd va-
gyunk és arany középút. Nem politizálunk 
istentiszteleteken sem, és nem uszítunk. 
Hozzátok tartozni fantasztikus emberi 
tõke. Emlékszem, amíg meg nem konfir-
máltam, lelkészeim mindig tartottatok 
értem ároni áldást. Úgy tudtok mesélni 
hitetekrõl lelkészeim és hittestvéreim, hogy 
megfáradtságomban is azt az Istent látom, 
aki mellettem van az úton, életem minden 
percében. Mikor közösségetekbe kezdtem 
járni, s mosolygó örömmel szemléltétek is-
tentiszteleti látogatásomat, már akkor is a 
befogadó szeretetet éreztem, s érzem a mai 
napig Istentõl, lelkészeimtõl és tõletek! 
Életemben nem volt naponta forgatott 
könyvem a Biblia, és az útmutató. Ma már 
szívesen és értve olvasom mindkettõt. 
Biblia-központúságunk, Isten-központúsá-
gunk talán élhetõbb, szilárdabb, megala-
pozottabb, felnõttebb emberi hit minden 
másnál. És amit ösztönösen és észre-
vétlenül sajátítottam el mellettetek, de máig 
támaszkodhatva segítségetekre írásaimmal 
is, azt a hitet vinni a világba, ami a lutheri 
örökség: csak Isten által, hitbõl igazulunk 
meg! Köszönöm Nektek, Nagy Generáció!   

Isten azért gyújtotta meg lelketek lám-
pását, hogy világítsatok, hogy utat, értéket 
és példát mutassatok szûkebb, s tágabb 
környezetetekben. És még mindig mutatni 
tudjátok az irányt, ha teszitek a dolgotok, a 
Rátok mért talentummal jól sáfárkodtok, 
akkor még mindig ízt és színt, jellemet és 
formát adtok annak, amit pedig rendesen 
elszúrtunk az elmúlt húsz évben. És Ti 
tudjátok, látjátok, hogy a mi korosztályunk 
közremûködésével és az utánunk 
felnövekvõk céltudatos értékrendszerével 
még ki tudunk jönni válságunkból. Irányt 
mutattok, és mi, akik megkaptuk Tõletek 
ennek a fényét, melegét, még Veletek 
együtt képesek leszünk átadni nekik az 
értéket, a fényt, a láng melegét, s akkor 
még megtörténhet, hogy megtaláljuk az 
utat a közös hazához, az élhetõbb hazához.  

Kiáltsatok hát Istenhez, ha elvesztettnek 
hiszitek a só és kovász ízeit! Kiáltsatok hát 
Istenhez a véka magányából, hogy a 
magyar zsidó és a német evangélikusok 
évszázadok óta építik az országot, hogy 
alkotnak, tesznek, nemcsak a maguk 
hasznára, hanem országunk gyarapítására! 
Kiáltsatok Ti, Nagy Generáció, hogy a 
magyar, a sváb és a zsidó tudása, tehetsége 
egyaránt hazánkat gyarapítja, nem 
gázkamrákba, és kitelepítésekre valók, 
származásuk miatt sem a múltban, sem a 
mában! Értékeink! Ez a tökéletes keveredés 
adja hazánk ízeit, és szítja fel újra a jézusi 
fényeket, hogyha bárki néz ránk, hát 
dicsõítse majd az Istent. Mert vissza-
vonhatatlanul érvényes az isteni szó: Ti 
vagytok a föld sója! Ti vagytok a világ 
világossága! 

Valamennyien úgy végzitek a 
munkátok, úgy élitek az életeteket, hogy 
abból érzõdik, hivatásotokban Istennek 
szolgáltok. Õ adja ajándékaként a kegyet, 
hogy világítatok és szolgáltok. És 
fényeteknél, melyet az Õ szeretete táplál, 
olyan gyönyörû, hogy az embernek 
hirtelen megszûnik a félelme, vacogó lelke 
riadtsága.  

Tudom, persze, hányótok kényszerül-
tetek származásotok miatt arra, hogy akár 
osztályidegenként szenvedjetek méltatlan 
helyzetben, nehéz fizikai munkával teremt-
sétek elõ megélhetéseteket a rendszer-
váltásig, s aztán meg azért, mert már az 
elõzõ rendszerben is voltatok, alkottatok. 
Huszonegy évvel ezelõtt volt a rendszer-
váltás, és minden úgy maradt. Ez a hosszú 
mozdulatlanság nemcsak azért rossz, mert 
egyeseket kizárt, hanem azért is, mert akik 
viszont bent maradtak, azok közül néhá-
nyan mára elhitték magukról, hogy csak az 
lehet jó, és az lehet érték, amit õk tudnak, 
és õk mondanak. Aki pedig ezt meg-
kérdõjelezi, az nyilvánvalóan tudatlan, 
tisztességtelen, és rosszindulatú. Mi, az 
utánatok jövõk talán azért is sikerültünk 
ilyen kétfélére, mert nekünk is ilyen kétféle 
értéket adtatok át. Vagy láttuk a fényeteket 
lámpásként, vagy mi magunk is talmi 
értékrendet kaptunk.  
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Belõletek azonban minden szárnyalni 
tudásotok, vagy éppen szárnyaszegettsé-
getek között sem aludt ki a fény, mert 
hitetek fénye volt az, ami áradt. Hogy nem 
mindenkiben aludt ki a láng, ha csak 
gyengén is, de minden igyekezetével 
világolt, képletesen szólva félretaszítva a 
fölé borított vékát, az egyedül a megtartó 
hit erejének tudható be. Ez a számunkra is, 
mások számára is gyakran érthetetlen 
bensõ késztetés a Szentlélek ajándéka.  

Tudjuk, hogy új formáját ölti a Gonosz 
ezernyi formájában! Éppen ezért kell 
gyerekeinkre figyelni, mert a mai huszon-
évesek értékorientált világot szeretnének, 
közösségeket építenek, és nem utolsó-
sorban, Jézusról kérdeznek. És ahhoz, hogy 
szeretetben, példában gazdag élettel 
járjunk elõ, hogy tudják, szavunknak hitele 
van, amikor azt mondjuk nekik: �Jézus fog 
kivezetni minket válságainkból, bajainkból, 
egyedül létünkbõl!�, ahhoz szükségünk 
van a Ti világító lámpásotokra, és Rátok! 
Tanítsátok újra nekünk is a Tíz Parancsolat 
és a Hegyi Beszéd üzenetét, és ne vegyétek 
lazán a dolgokat, mert akkor valóban 
szétesünk, ha nem fogjuk egymás kezét 
generációk Isten szeretetében. És gondol-
kodjunk együtt, nekünk is választ kell adni 
a kérdéseikre, és fogalmazzuk újra az ér-
tékrendünket. Segítsetek, mert a legne-
hezebb az emmausi útig eljutni. Onnantól 
már tudjuk a dolgunk együtt nemzedékek 
kézfogásával, mert erre van szükségünk, 
hogy ez a nép magára találjon.  

Sok dolgunk van még együtt evan-
gélikusoknak is: menteni kell az önhibá-

jukon kívül hajléktalanná válókat, azokat a 
gyerekeket, akik éheznek, azokat az embe-
reket, akik munkanélküliek, és azokat a 
cigányokat, akiknek a helyzetével törõdni 
kell, és azokat a zsidókat, akiket alapta-
lanul érnek antiszemita vádak. Menteni 
kell mindent, ami érték, függetlenül attól, 
hogy milyen vallású, politikai kultúrájú 
emberrõl van szó. És ismerni, megismerni 
kell a másikat eltérõ kultúrájával, szokásai-
val. Mert csak attól félünk, amit nem 
ismerünk. 

Ez is a mi dolgunk: összekötõ hídként 
és fényt mutatóként meggyújtani a belsõ 
gyertyát, mely békét és világosságot jelent, 
kifelé és befelé sugárzót egyaránt. Világos-
ságként és fényként próbáljuk meg egyfelé 
tenni a világító lángunk: kifelé és befelé 
egyaránt. Mert ez a fény viszi elõrébb a 
világot! A fény adhat világosságot, békes-
séget, tisztességet, közelséget, közösséget. 
Hanuka és az adventi gyertya fénye, a mi 
világító lángunk Elie Wiesel szavaival: �A 
kereszténység és a zsidóság még soha nem 
állt egymáshoz ennyire közel!� Ezek azok 
az értékek, amelyek minden közösség szá-
mára egyformán fontosak, ezek összeköt-
hetnek bennünket, ez az a csodavárás, 
amelyet a fény jelez.  

Lámpásaitok fényénél értjük meg a 
Nagy Generáció máig ható fényét. Remé-
lem, és hiszem, hogy ezt az emléket 
hívjátok elõ belõlünk, és az utánatok 
következõ nemzedékekbõl. És így együtt ki 
tudunk menni minden bajunkból az Úr 
segítségével!� 

Csiszár Ágnes 

Kérjük, hogy támogassa adója 1%-val a Magyarországi Evangélikus Egyházat 
a 0035-ös technikai számon, 

valamint a második 1%-ával egyházközségünk alapítványát! Mivel betöltötte 3. 
életévét, ezért most már lehet rendelkezni erre a célra is. 

Soproni Evangélikus Alapítvány, 
az adószám: 18986745-1-08. 

Természetesen további adományokat is köszönettel fogadunk a Raiffeisen 
banknál vezetett alapítványi számlánkra, amelynek 

számlaszáma: 12094002-00150844-00100007. Köszönjük! 
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Kazuális szolgálatok az elmúlt hónapokban 
2009 pünkösdje óta megkereszteltük 
Abdai Dia, Ágoston Gergõ, Baráth Linda, 
Bencsics Barna, Boros Gergõ, Böröcz 
Liliána Stella, Csalló Hella, Csekõ Dorka 
Piroska, Dzikas Dominik, Fazakas 
Szidónia, Fülöp Károly Patrik, Gangl 
Barnabás, Gárdai Gréta, Grieszler Gellért, 
Hariharan Sophie, Hoffman Gerda, 
Hoffman Gréta, Iváncsics Tibor, Jones 
Nadin, Kalmár Bence, Kaposi Ákos, 
Kelemen Emma, Korozmán Klaudia 
(felnõtt), Kozák Márk András, Laczai 
Kristóf, Lakatos Flóra, Lankovits Bálint, 
Liziczai Ákos László, Liziczai Márton 
István, Mann-Tari Benedek, Mann-Tari 
Dénes, Mesterházy Olivér, Mikáczó 
Marcell Mihály, Neuwirth Máté, Ollé 
Angéla, Pavlekovics Simon András, 
Rákóczi Ferenc, Ruzsa Regõ Nándor, Sáli 
Máté, Schely Dzsenifer, Sebestyén Nóra, 
Shmilliár Zita, Szabó Attila (felnõtt), Szántó 
Ákos, Szeverényi Ábel, Szõke Márton, Tajti 
Emese Lujza, Tóth Dávid, Török Kíra 
Mirtill, Ujvári Adrienn (felnõtt), Vida 
Boglárka és Zügn Kristóf testvéreinket. 

Isten áldását kértük 
Bánfai Sándor Pál és Lakatos Erika, 
Csontos Flórián és Kovács Rita, Döbrösi 
Zsolt és Kovacsics Katalin, Friedrich Zsolt 
és Szabó Margit, Galambos Ernõ és Lugosi 
Zsófia, Gombor Balázs és Andorka Eszter, 
Gyõrffy Balázs és Gyuris Ildikó, Háncs 
Vilmos és Hoffer Tímea, Honti László és 
Sali Eszter, Kárpáti György és Gangl Teréz 
(25. házassági évforduló), Kárpáti Ottó 
Árpád és Sinkovits Szilvia, Koloszár Csaba 
és Váncsodi Irén, Major Tamás és Bruckner 
Judit, Nyikos Norbert és Pap Noémi, 
Pongrácz Krisztián és Koncz Brigitta, 
Ratatics Tamás és Horváth Zsuzsanna, 
Rédecsi István és Joó Orsolya, Schely 
Roland és Sussmann Szabina, Schneider 
Tamás és Kozák Orsolya, Tautz György és 

Maráz Zsanett, valamint Tölli Gábor és 
Molnár Beáta házasságára. 

Utolsó útjára kísértük 
Bakó József, Balogh József, Beke László, 
Búza Károly, Csánki Adolf Áti, Csánkiné 
Mühl Christa, Csenár Károlyné sz. Dombi 
Margit, Csorvás Sándor, Daku Ferenc, 
Dévai Alfréd, Drescher Ottó, Edõcs 
Józsefné sz. Kávay Éva, Eichhorn János 
Kristóf, Fegyverneki Sándor, Fodor Jolán, 
Földi Lõrincné sz. Boros Judit Dr., Földvári 
Attila Béla, Friedrich Károlyné Dr. sz. Nagy 
Magdolna, Gabnai Lajosné sz. Sebetich 
Erzsébet, Grasl Gyuláné sz. Bogáncs 
Julianna, Hajas Péter Dr., Halmay István, 
Honti Gábor, Horváth József, Horváth 
József, Karner Mátyás, Kirschner Jenõ, 
Kirschner Jenõné sz. Bozza Anna, Kolonits 
Gézáné sz. Pongrácz Borbála, Kontár 
Gáspárné sz. Kontár Mária, Lakatos 
Istvánné sz. Felber Lenke, László Tibor, 
Leitner Endre Dr., Linzer Lajosné sz. Unger 
Terézia, Luka Mária Magdolna, Luka 
Mátyásné sz. Manninger Hilda, Lukácsi 
Béláné sz. Feiler Irma, Majer Mario, Major 
Sámuelné sz. Nagy Margit Erzsébet, 
Manninger Gusztáv, Megyesi Béla, Mihályi 
Istvánné sz. Francsics Mária, Molnár 
Sándorné sz. Kovács Julianna, Óvádi Tibor, 
Papp Lászlóné sz. Badics Margit Dr., Péter 
Mihályné sz. Domoki Petronella, Petriák 
Györgyné sz. Horváth Lujza, Piri Jenõné sz. 
Horváth Ilona, Posta Károlyné sz. Orosz 
Zsuzsanna, Reisch György, Rokob Vendel, 
Sasvári Gyula, Scheibel Lajosné sz. Göltl 
Erzsébet, Scheidl Ferencné sz. Schey 
Erzsébet, Schey Nándor, Seregély 
Zsigmond, Stark Endréné sz. Nagy Gizella, 
Szántó Kálmán, Szomjas Gusztáv Dr., Tóth 
Ferencné sz. Horváth Mária, Tschürtz 
Lajosné sz. Piehler Margit, Varga Gézáné 
sz. Csõre Jolán, Varga Józsefné sz. Tóth 
Rozália, Vízér Béla és Zimonyi (Zwaller) 
János testvéreinket. 

Örüljetek az örülõkkel, sírjatok a sírókkal! 
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Teológiai gondolatok a Himnusz olvasása közben:  

�Istennek életünk minden pillanatához 
köze van!�  
Sopron � A Soproni Kálvin Kör, a KÉSZ Soproni Szervezete és a Luther Szövetség, a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar Aulájában (Erzsébet utca 9.) 
tartott a Magyar Kultúra Napja alkalmából megemlékezést a Fidelissima Vegyeskar és 
Szépligeti Mátyás közremûködésével. Az est házigazdája a Luther Szövetség 
képviseletében Gabnai Sándor evangélikus esperes volt. Ünnepi elõadást tartott Ittzés 
János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke �Teológiai gondolatok a 
Himnusz olvasása közben� címmel.  

 

Ittzés János püspök meleg, köszöntõ szavai 
után lejátszotta a Himnuszt Õze Lajos 
elõadásában. Õze nagyon szerette ezt. Az 
Õ hangján szívbõl jött tõle, nem pózolásból, 
szereplésvágyból fakadt. Így akarta 
tudatosítani mindenkiben, hogy nem 
szabad belenyugodni semmibe, ami 
helytelen, élet- és magyarellenes. Ki kell 
mondani, s merni kell vállalni a kimondott 
szó után a szilenciumot is. [...]  

Hangja reszketett az országért, hogy mi 
lesz vele, mennyire tönkretették. Ezen a 
tónuson folytatta beszédét a püspök.  

�Ma, amikor épp az egyházak, a kultúra, az 
ökumené hetét ünnepeljük jogos teológiai 
dolgokat megfogalmazni. Isten mindenható, és 
életünknek nincs egyetlen perce sem, amihez ne 
lenne köze. Felelõs vezetõk az országért, vezetõk 
a közösségekért, emberek a családjaikért, 
valamennyien egymásért vagyunk felelõsek 
minden cselekedetünkkel.� � mondta Ittzés 
János, majd hozzátette, karjait széttárva: 

�Vízszintes koordinátarendszerben mû-
ködik az életünk, ebben élünk, de Isten nem 
mindent helyesel, bár sokszor engedi, hogy a 

vesztünkbe rohanjunk, fejjel a falnak. Nekünk 
magunknak kell eljutnunk odáig, hogy Istenrõl 
vertikálisan kell gondolkodnunk!� � emelte fel 
a fejét.  

A Himnusz mûfaja az irodalomban: 
himnusz, amely Istent, vagy isteneket 
dicsõítõ, fohászkodó éneket jelent. A 
vallásos költészet egyik legrégibb mûfaja 
ez, az õsi kultúrákban mindenhol 
fellelhetõ. Az ókori görög líra óta 
hagyományozódnak a mûfaj szerkezeti 
sajátosságai: a megszólítás, a tárgy 
megnevezése; az érvelõ rész (az istenség 
tetteinek, tulajdonságainak felsorolásával; a 
zárás (visszatérés a felvetéshez, de már az 
érvelés hatásának bizonyosságával).   

Kölcsey keserû lelkébõl fakadt fel, 
prófétai látomásában az egész nemzet 
múltja, mégis ott van benne a nép éneke a 
Megismerni a kanászt dallamában. Az 
igazi nagyok sosem szakadtak el a néptõl, 
nemzettõl régen sem, ma sem. A nyolc 
versszak döbbenetesen szép formai 
tartalommal van tele. A negyedik vers 
elején ott van az aranymetszési pont.   

�Hajh, de bûneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, ...� 

Az, ami mindenben és mindenhol 
ugyanott van, 1,618 ezreléknyire. Hát nem 
kell elgondolkodni a világ teremtett-
ségénél, a zseniális renden, formán, az 
isteni teremtettségen? Földbe gyökerezik a 
lábunk az isteni teremtettség szépségétõl.   

Háromféle Isten-képet ismerünk meg a 
versbõl. Mindenekelõtt az áldót, aki velünk 
volt, akitõl hazát kaptunk. Nemzeti 
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önazonosságunkat, hitünk, kapcsolat-
rendszerünk. Naponta megtapasztaltuk 
áldását. 

�Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére.� 

Bort, búzát, békességet. Felsejlik ebben 
Isten kegyelmének és jóságának képe 
ebben is. Az Úr önmagát hozza közelségbe, 
közösségbe a felsejlõ oltáriszentség képével 
is. A közöttünk lévõ Krisztus ajándéka.   

Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szõlõvesszein 

Nektárt csepegtettél.  

Felelevenednek hadi sikereink, a 
nemzet megteremtõ, a gondoskodó Isten 
ajándékainak tárháza.  

Hajh, de bûneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 

A reformkori keserûséggel fogalmazza 
meg bõven áradó bûneink miatt a haragvó 
Isten képét. A történelmi balszeren-
csétlenség, a meghasonlottság idejét 
ábrázolva nem lehet nem észrevenni a 
mostani idõk párhuzamát. Ma ugyanaz a 
helyzet. Fogy és pusztul a magyar. Akkor 
is, most is �kitántorogtak�. Akkor is, most 
sem találta a helyét hazájában.  

S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre! 
Szertenézett, s nem lelé 

Honját a hazában,  

Az önsors-rontásunk akkor is, most is 
Isten büntetése. A horizontális, bõven 
áradó képek és ajándékok után jön a 
vertikális: Isten haragja bûneink miatt. 
Értsük meg végre, hogy felfele kell nézni! 
Mert a múlt értékei omlanak szét 
kezünkben, az épített örökségünk, és a 
szellemi örökségünk. Ha ellenségtõl 

pusztul, még más értelmû lehet ez, de 
sokszor épp mi magunk szórjuk szét 
Istentõl kapott ajándékainkat. Mai életünk 
ezernyi nyomorúsága nem az ellen-
ségképek gyártásával, nem a múlt 
bûneiben való keresgetéssel tehetõ jobbá � 
ez Isten figyelmeztetõ szándéka. Nézzünk 
már felfelé, figyeljünk már Õrá! Nekünk itt 
nincs érdemünk. Nekünk ez Istentõl 
elfordulásunk miatt jogos a büntetésünk.  

Megbûnhõdte már e nép 
A múltat s jövendõt! 

Ez teológiai botrány. Nem tudjuk leróni 
elõre a bûneinket. Mindennap meg kell 
ragadnunk a kegyelmet. Isten szent 
haragjában nem fogja jóvá írni a holnap 
bûneit. Nincs elõjogunk, csak kérhetünk. 
Csak a megváltás képe nem jelenik meg a 
versben. Térjetek meg, és élni fogtok. 
Fogadjátok meg, és megmaradtok.   

�Szánd meg Isten a magyart � 

Ajándékba kapott javainkat ne 
herdáljuk el. Felelõsséggel gondolkodjunk 
lelki, szellemi, épített örökségünk 
védelmérõl válság után is. Ne gondoljuk, 
hogy Istennek ehhez nincs köze. Nem 
önmagunkért, nem hõseinkért, hanem 
Istennek tetszõ, szánást kérõ életünkért. És 
akkor alul-felül, elõl-hátul, jobbról-balról 
átölel az Õ keze, véd és óv. Csak értsük jól, 
és imádkozzunk jól!  

�Te ismered ülésemet és felkelésemet, 
messzirõl érted gondolatomat. 

Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden 
útamat jól tudod. 

Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár 
egészen érted azt Uram! 

Elõl és hátul körülzártál engem, és fölöttem 
tartod kezedet. 

Csodálatos elõttem e tudás, magasságos, 
nem érthetem azt.� (Zsolt. 139,2-6)  

A megjelentekre Gabnai Sándor esperes 
adott áldást.  

Csiszár Ágnes 
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60 éve hunyt el Podmaniczky Pál teológiai 
professzor (1885-1949)  
Professzorom fejalkata is bizonyította, hogy sokemeletes tudásanyagot táplált 
ismeretkincstárában, és ezt sok nyelven tudta kifejezni. Nekünk elõadásaiban a 
vallástörténet gazdag tárházát nyitotta meg lelkesen, de a Biblia igazságait és 
mondanivalóját ugyanazzal a Lélek indította tûzzel tudta feltárni a soproni gyülekezetnek 
esetenként a szószéken, mint irodalmi munkájában, mûveiben, melyekbõl nem hiányzott 
a hûséget tükrözõ kortörténeti háttér sem. 

 

Teológiai ifjúságunk mindig megtapasz-
talta, hogy Podi bácsi melegszívû 
lelkipásztorunk volt, akár katedrán, 
szószéken, vagy személyes beszélgetésben, 
kollokviumok alkalmával fordult felénk. 
Ezért mi is bizalommal fordultunk hozzá 
kérdéseinkkel, mert tudtuk azt is, hogy 
nehéz évek állnak mögötte, amit 

fiatalságában hordoznia kellett, és a 
próbatételeket megharcolva, Isten iránti 
hálával tudta idézni a bibliai igét: Jó dolog 
igát hordani ifjúságunkban. Nemcsak azért, 
mert �teher alatt nõ a pálma�, hanem az Úr 
magvetését vállaló, és ebbõl fakadó 
gyümölcstermõ élettel tudjuk igazán 
szolgálatunkat betölteni mások javára, 
üdvösségére. 

Még teológiai hallgató voltam 
Sopronban, amikor Urunk elszólította a 
földi életbõl, és koporsója mellett kellett 
megállnunk. Sok éneket énekeltünk, fõleg 
finn énekeket, melyeket Podi bácsi hozott 
közénk fordításai révén is, mint a finn-
magyar kapcsolatainknak egyik 
kiemelkedõ munkálója. Özvegye velünk 
énekelt, erõteljes hangon, mert tudta hittel 
vallani és kérni: �Uram, ó add, ha 
vándorutam Majd véget ér itt a borúban, 
Elérjek hozzád, S te fényes orcád Hadd lássam 
én!� (EÉ 525,1).  

Szimon János  

Nem nyertünk a lottón� 
Pár héttel ezelõtt jelent meg a Hírlevélben a mondat: �Tájékoztatjuk kedves 
Tesvéreinket, hogy gyülekezetünk nem nyerte meg a lottó ötöst, ezért továbbra is 
szükség van az egyházfenntartói járulékokra.� A megjelenés elõtti délután a 
szerkesztõk felhívtak, és megkérdezték, bennmaradhat-e ez a szöveg. Én azt válaszoltam: 
ebbõl vihar lesz, de nem baj, mert erre a viharra szükség van. 
Igazam lett: sokakat megdöbbentett 
egyrészt a gondolat, hogy lottózunk, 
másrészt a szövegbõl áradó irónia. Fontos, 
hogy mindkét felvetésre reflektáljak. 

Mindenkit megnyugtathatok: a gyüle-
kezet nem lottózik. Gyülekezetünk vezetõi 
nem arra használják az egyházközség 
pénzét, hogy belõle lottószelvényeket 
vegyenek. És ingatlanjaink, intézményeink 
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jövõjét nem Fortuna istennõ kegyeire 
bízzuk, hanem... 

Hanem tényleg, mire is? Mire 
számíthatunk, látván gáz- és áramszám-
láinkat, sürgõs javítás után kiáltó 
házainkat, megnövekedett kiadásainkat? 
Mert pénzt kérõ kéz bizony sok van: beázó 
tetejû ingatlanok, elavult rendszerrel fûtött 
helyiségek, hatalmas és hideg templom, 
gyülekezeti fenntartású intézmények, 
bérbõl élõ munkatársak járulékos terhei, és 
sorolhatnám sokáig. (És szégyenkezve 
jegyzem meg, hogy ezek sorában a 
belmissziói és missziói kiadások- ifjúsági 
tábor, gyülekezeti hitéleti programok 
költsége- valójában aprópénz.) 

Mindenki számára természetes, hogy 
ezekkel foglalkozni kell. De úgy látszik, 
csak kevesen látják, hogy az erre a célra 
szánt pénz reálértéke évrõl évre kevesebb: 
az egyházfenntartói járulékok és 
adományok összege, a kiadott lakások 
bérleti díja nem tud versenyezni sem az 
inflációval, sem a megnõtt feladatokkal. 

A kárpótlásban visszakapott és 
visszakapandó ingatlanok, az intézmény-
hálózat kiépülése (óvoda és általános iskola 
egyben, Nyugdíjasotthon, temetõ) miatt 
már más képet fest gyülekezetünk, mint 
húsz-harminc évvel ezelõtt: jobban 
hasonlítunk egy céghez, mint annak idején. 
Amikor tehát a tagok áldozatvállalását 
kérjük, nem pénzéhségbõl történik, hanem 
azért, hogy fenn tudjuk tartani a 
gyülekezet tulajdonában álló ingatlan- és 
intézményrendszert. A figyelmeztetés tehát 
nem véletlenül volt figyelemfelhívó: 
emlékeztet bennünket arra, hogy jövõnket 
nem bízhatjuk sem a szerencsére, sem arra, 
hogy valahogy majdcsak lesz� 

Természetesen bízunk a Szentlélekben. 
De nem úgy, hogy csodás módon megoldja 
a pénzügyeinket, hanem úgy, hogy 
megnyitja a hívek szívét az evangélium 
elõtt, minél többen rádöbbennek, hogy jó 
ehhez a közösséghez tartozni, és ezeknek 
az embereknek elõbb-utóbb megnyílik a 
pénztárcája is� 

Pár gondolat a humorról, öniróniáról is. 
Az az érzésem, Jézusnak sokkal jobb 
humorérzéke volt, mint akkori és mai 
tanítványainak: sokkal kevésbé tartotta 
fontosnak az elvárt viselkedésmódokat, 
mint a körülötte levõk. Amikor � János 
evangélista tanúsága szerint- Keresztelõ 
János, az aszkéta próféta tanítványai hozzá 
csatlakoztak, valószínûleg arra vártak, 
hogy új mesterük sokkal komolyabb és 
szikárabb lesz elõzõnél. És Jézus elsõ útja 
egy mennyegzõbe vezetett, ahol több napos 
mulatság után hatalmas mennyiségû bort 
csinált, hogy az ünneplõk tovább 
vigadhassanak.  Útjának végén pedig, 
mikor királyként fogadták Jeruzsálemben, 
egy prófétától kapott fricskát megjelenítve, 
nem paripán, hanem szamárcsikón vonult 
be a városba � ma úgy mondanánk: az 
államelnök Trabija megérkezett.  

 

Ha egymás mellé rakom a gyülekezet 
anyagi jövõjéért aggódó maroknyi csapat 
gyomorgörcsét, a fel-felcsattanó ingerült 
vitákat, a bennünk vibráló idegességet és a 
fenti mondat derûjét, én inkább hálás 
vagyok e mondat megfogalmazóinak. És ne 
feledjük el: a csipkelõdés, az irónia és az 
önirónia minden igazi, szeretetteli 
közösség sajátja � megsértõdni rajta csak az 
tud, aki nem tud szeretni. 

Hegedûs Attila 
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Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról 
(karácsonytól böjtelõig) 
Örömmel tapasztaltuk, hogy testvéreink az 
egész karácsonyi ünnepkörben az 
istentiszteleteinken nagy számban vettek 
részt. 

A karácsony utáni vasárnap 10.00-i 
istentiszteletén, majd a sírjánál temetõi 
koszorúzással megemlékeztünk Hanzmann 
Károly egykori esperes-lelkészünkrõl 
születésének 125. évfordulóján. 

Ugyancsak december 27-én délután a 
Szent Lélek templomban ökumenikus 
istentisztelet volt � János-napi borszen-
teléssel és szeretetvendégséggel. 

Vezetõségünk meglátogatta Dr. 
Horváth Dénes nyugdíjas gyógyszerészt, 
gyülekezetünk egykori felügyelõjét, fel-
köszöntve õt a Hûség Napján megkapott 
legmagasabb városi kitüntetés kapcsán. 

Az esztendõ utolsó estéjén közös-
ségünkbõl számosan jelen voltunk a városi 
óévbúcsúztató fogadáson és évértékelõn. 

Újév ünnepén templomi isten-tisztelete-
ink mellett volt lehetõség a SVSE Termé-
szetjáróival egy, immár 10. alkalommal 
megtartott kellemes kirán-dulásra is a 
Dalos-hegyre és a Károly-magaslatra, egy-
házi áhítatunkkal is egybekötve. 

Az év elsõ napján délután kötetlen 
hangulatban megtartottuk a presbiteri 
újévköszöntõt, az év elsõ keddjén pedig a 
hivatalos presbiteri ülést is, amelyen részt 
vett az egyházkerületi elnökség is. Termé-
szetesen február elsõ keddjén is volt 
gyûlésünk. 

Vízkereszt ünnepén iskolásaink is részt 
vettek az ünnepi istentiszteleteinken. 

A januári egyházmegyei lelkészi mun-
kaközösségi ülést Sopronban tartottuk, a 
februárit pedig Harkán. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
elkészült Balfon a Payr Sándorról elneve-
zett közösségi házunk, így a téli isten-
tiszteleteinket már meleg helyen tudjuk 

tartani, valamint helyet tudunk adni egyéb 
gyülekezeti alkalmaknak, sõt, befogadói 
tudunk lenni más felekezetû és világi 
programoknak is. 

Több bizottságunk is (jogi, temetõi, 
templomi, ingatlanfejlesztési) ülésezett, 
valamint számos megbeszélést folytattunk, 
a teljesség igénye nélkül: kitelepítési emlék-
mû ügyében, külkapcsolataink kapcsán, 
gyûjteményi és temetõi fejlesztésekben, 
könyvkiadások esetében, falvizesedés 
ügyében, fogyatékosok között végzett 
szolgálat területén, gyermekjóléti ügyek-
ben, ingatlanhasznosítási tárgyalásokon, 
pályázati egyeztetéseken, koncertmegbe-
széléseken és gazdasági gyûléseken. 

Január 18-23. között idén is lélek-
erõsítõen zajlott le az ökumenikus imahét. 
Minden este 17.00-tól a város különbözõ 
templomaiban voltak istentiszteletek: hét-
fõn és kedden a református templomban 
Szakács Rajmund és Gabnai Sándor szolgá-
latával, szerdán a Szent Györgyben Dr. 
Vladár Gábor igehir-detésével, csütörtökön 
a Szent Istvánban Hegedüs Attila prédiká-
ciójával, pénteken és szombaton pedig 
nálunk Havassy Bálint és Filotás Julianna 
szolgálatával. 

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján 
az imaheti istentiszteletet követõen 18.00-
tól a NyME Erzsébet utcai aulájában ünne-
pi alkalmat tartott a Luther Szövetség, a 
Kálvin Kör és a KÉSZ. �Teológiai gondo-
latok a Himnusz olvasása közben� címmel 
tartott elõadást Ittzés János elnök-püspök, 
közremûködött Szépligeti Mátyás és a 
Fidelissima. 

Január utolsó vasárnapján Dr. Solymár 
Mónika bécsi magyar lelkésznõ tartotta a 
magyar istentiszteleti szolgálatokat. 

Február 3-án Barkácskörünk megtar-
totta éves beszámoló találkozóját és 
szeretetvendégségét. 
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Február 9-én a Luther Szövetségben az 
eredetileg meghirdetett elõadás Mesmer 
Ottó õriszigeti lelkész betegsége miatt 
elmaradt, helyette Gabnai Sándor esperes 
tartott elõadást a forráskritikai írásmagya-
rázati módszerrõl. 

Február 9-én igazgató lelkészünk és 
Rajnai Károly iskolaigazgató Budapesten 
részt vett az evangélikus iskolák vezetõi-
nek és fenntartóinak szervezett értekez-
leten. 

Február 20-án egyházmegyei presbiteri 
ülést tartottunk a Nyugdíjasházban. 

Igazgató lelkészünk és felesége február 
19-21-ig evangélikus szervezésû Házas 
Hétvégén vett részt. 

Február 21-én, böjt 1. vasárnapi persely-
pénzünk egyházmegyei offertórium volt. 

A farsang idején megtartásra kerültek 
az oktatási intézményeink iskolabáljai és � 
év eleje lévén � az igazgatótanácsi ülései is. 
Tanintézményeink beiskolázási programjai 
is elkezdõdtek, bemutatkozó órákkal és 
szintfelmérésekkel. 

Februárban több vasárnap is gyûjtöt-
tünk a Haiti katasztrófa károsultjainak 
javára. 

Részt vettünk számos egyéb alkalmon 
is: városszépítõ közgyûlésen, Kálvin Kör-
ben, borrendi gyûlésen, járványügyi beszá-
molón, drog-prevenciós tájékoztatón, kiállí-
tás-megnyitókon, bálokon, válságkezelési 
és egyéb más elõadáson is, energiahaszno-
sítási megbeszélésen, Luther-konferencián 
Révfülöpön, de még egy michigan-i 
csoportot is fogadtunk. 

  

Választások elõtt 
Az országgyûlési választásokra való ké-
szülõdés jelen van életünkben. Sokan azt 
várják, hogy az egyházak egyértelmû ál-
lásfoglalást adjanak ki, sokan pedig azt, 
hogy az egyház húzódjon vissza a temp-
lom falai közé, és várja imádkozva, ami 
jön. Nem hivatalos álláspontot képviselve, 
de szeretném ez ügyben pár gondolatomat 
megosztani a gyülekezettel. 

Nem hiszem, hogy Krisztus követõinek 
nem lehet szava a politikai eseményekrõl. 
Elõször is, mi magunk is részei vagyunk 
ennek a nemzetnek, sajátos gondolataink-
kal, értékrendünkkel, közösség ügyeiben 
való részvétel nemcsak jogunk, hanem 
kötelességünk. Másrészt Jézus maga is 
kiosztotta Heródest, amikor gyilkos tervé-
rõl hallott (Lk, 13. 31-32).  Az alázat nem 
az igazságtalanság elnézését, hanem az Is-
ten ügyéért való elviselést jelenti. Ne 
féljünk rámutatni az igazságtalanságra, 
még akkor sem, ha a számunkra szimpati-
kusabb oldalon látunk visszásságokat.  

Ne feledjük, hogy Luther szerint Isten 
két különbözõ formában kormányozza ezt 
a világot: az egyházra bízta a lelkünk 
vezetését, az Istennel való kapcsolatot, a 
világi felsõbbségre pedig ennek a világnak 
a rendjét. A kettõ sem céljaiban, sem esz-

közeiben nem ugyanaz. Hiba, ha nem 
vesszük észre, hogy e világ kormányzása 
másfajta eszközöket kíván, de az is, ha 
elfogadjuk, hogy a hatalommal élõknek 
nincs felelõsségük Isten elõtt. Téved, aki 
messiási reménységekkel tekint a válasz-
tásokra- biztos, hogy csalódni fog. Nem a 
tökéletes, hanem az aránylag legjobb vezetõ-
inket kell megtalálnunk, tudva mind-
annyiunk elveszettségét.  Ha ezeket nem 
tudatosítjuk, két veszély fenyeget ben-
nünket: vagy könnyen bedõlünk a lelkes, 
de alaptalan reményt keltõknek, vagy � 
látva, hogy a politikai élet palettájának 
minden oldalán gyarló emberek állnak- 
csalódunk, és sértõdötten kivonulunk a 
közéletbõl, ezzel átadjuk a döntés 
lehetõségét azoknak, akik veszélyes utakra 
vihetik a nemzetet.  

Becsületes politikai erõ szavazatomat, 
és nem teljes szívemet, teljes lelkemet és 
teljes elmémet kívánja- azt Valaki már 
fenntartotta magának, amikor megterem-
tett és megváltott.  De épp azért, mert Tõle 
kaptam a világot és benne az emberi 
közösséget, nem tehetem meg, hogy nem 
vállalok részt benne- legalább egy válasz-
tás erejéig.  

Hegedûs Attila 
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Ewigkeitsstark 

 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 
Passionszeit, die insbesondere im 
katholischen Bereich auch Fastenzeit 
genannt wird. In früheren Zeiten haben 
Menschen in der Fastenzeit viel mehr als 
heute ja wirklich das alltägliche Leben 
umgestellt, für eine Zeit lang den 
Lebensstil verändert, den sonst üblichen 
Tages- und Wochenlauf unterbrochen, um 
innezuhalten vor Gott und zu prüfen, ob 
das Leben, wie man es sonst führt, 
eigentlich so in Ordnung ist.  

Im evangelischen Bereich in 
Deutschland gibt es seit einer Reihe von 
Jahren in der Passions-, in der Fastenzeit 
die Aktion �7 Wochen ohne�. In den sieben 
Wochen der Passionszeit verzichten 
Menschen dabei auf liebgewonnene 
Gewohnheiten, die bei näherem Hinsehen 
vielleicht gar nicht so gut sind. Manche 
verzichten während der Zeit auf Alkohol, 
andere aufs Rauchen, wieder andere auf 
Süßigkeiten und noch wieder andere aufs 
Fernsehgucken. Manche verbinden auch 
Mehreres. Man lebt also gesünder und 
entdeckt vielleicht auch, wie viel Zeit 
möglicherweise fürs Fernsehgucken �drauf 

geht�, regelrecht vergeudet, verschwendet 
wird, weil man mit dem kostbaren 
Gottesgeschenk der Zeit Wichtigeres, 
Besseres, Notwendigeres machen könnte. 
Insofern können die �7 Wochen ohne� der 
Anfang von positiver Lebensveränderung 
sein und zu einem bewussteren Leben 
beitragen. Es ist allerdings auch eine 
Erfahrung: Viele fallen nach den �7 
Wochen ohne�, nach der Fastenzeit wieder 
in alten Trott zurück. Es zeigt sich: So ganz 
ernst hat man die Fastenzeit nicht 
genommen, sie eher als siebenwöchiges 
Spiel betrachtet, um nachher mit dem 
Leben so weiter zu machen wie davor.  

In einem Abschnitt in Kapitel 58 des 
Prophetenbuches Jesaja geht es um die 
Frage von falschem und echtem Fasten. Da 
gehen Menschen �in Sack und Asche� (v. 
5), bringen zum Ausdruck, ihr Leben vor 
Gott, bedenken zu wollen, dass sie sich 
ändern müssen und wollen, weil manches 
im Leben, das gesagt und getan wurde, 
wirklich nicht gut war, aber dann machen 
sie trotz Fasten, trotz Bußzeit doch so 
weiter wie zuvor, obwohl Buße ja Umkehr 
bedeutet: Umkehr von schlechten, bösen, 
schädigenden Wegen auf Wege, die Gott 
gefallen, weil sie den Menschen, dem 
Leben gut tun. Es besteht also die Gefahr, 
dass Fasten, die Bußzeit, nur eine 
oberflächliche, äußerliche Zeremonie ist, 
aber nicht zu nachhaltiger positiver 
Lebensveränderung führt. Man ist nicht 
mit dem Herzen bei Gott; man sucht nicht 
wirklich danach, in Einklang mit Gott zu 
kommen und das eigene Herz im 
Rhythmus seiner Liebe schlagen zu lassen. 

In der Kirche besteht zum Beispiel das 
Problem, dass sich viele, viele Menschen, 
viel mehr als sonst Weihnachten in die 
Kirche aufmachen, die Atmosphäre, die 
Stimmung genießen, aber wird danach von 
den Menschen Jesus in die Welt, in den 
Alltag hineingetragen? Geben sie Gott die 
Ehre und helfen mit, seinen Frieden auf 
Erden auszubreiten? Es besteht die Gefahr, 
dass religiöses Leben an der Oberfläche 
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bleibt, man wohl ins Gotteshaus geht und 
doch nicht Gott das Herz schenkt, damit er 
einziehe, es erfülle und bewege und so das 
Leben eines Menschen heilvoll bestimme 
und präge. Allerdings, wer Gott nicht sein 
ganzes Herz hingibt und durch das eigene 
Leben wirken lässt, kann dann auch nicht 
die heilvolle, guttuende Erfahrung machen, 
die folgendes Wort aus dem 
Prophetenbuch Jesaja zusagt: �Der HERR 
wird dich immerdar führen und dich 
sättigen in der Dürre� (Jes 58, 11). 

Die Beziehung zu Gott nährt einen 
Menschen, macht ihn stark, so stark, dass 
er selbst Wege durch die Dürre besteht, 
durchsteht, übersteht. Dass Gott nährt und 
so Leben ermöglicht, bringt auch die 
berühmte Geschichte der Speisung der 
Fünftausend im Neuen Testament zum 
Ausdruck. In ihrer Fassung im 
Johannesevangelium heißt es: �Jesus aber 
nahm die Brote, dankte und gab sie denen, 
die sich gelagert hatten; desgleichen auch 
von den Fischen, so viel sie wollten� (Joh 6, 
11). Diese Geschichte bei Johannes hat 
einen Vorder- und einen Hintergrund. Es 
wird dort erzählt, dass die Menschen 
angesichts der Brot- und Fischvermehrung 

Jesus zum König, wie man sagt, zum 
Brotkönig machen wollen (s. Joh 6, 15). Sie 
haben das viele Brot, die vielen Fische im 
Blick. Aber das ist nur der Vordergrund. 
Wichtiger ist es, den im Blick zu haben, der 
das Brot und die Fische gibt, den, der 
durch sein Handeln, sein Wirken kräftigt, 
nährt, stärkt, Weiterkommen, Leben 
ermöglicht, und zwar auch dann, wenn 
Brot und Fisch, irdische Speise uns nicht 
mehr nützt und hilft. Jesus, Gott durch 
Jesus, sorgt für uns auf Erden, aber er nährt 
und kräftigt uns zugleich so, dass wir 
selbst im Tod nicht �verhungern�, sprich 
zugrunde gehen. �So viel sie wollten� 
konnten die Menschen von dem nehmen, 
was Jesus gibt. Es ist mehr durch Jesus da, 
als für das irdische Leben nötig ist; es ist 
durch Jesus größte Lebensfülle da. Gott 
gibt sich in Jesus für uns und so nährt er 
uns sogar mit dem ewigen Leben, mit 
seiner Ewigkeit. Sogar die Dürre des Todes 
durchschreiten und überwinden wir. Auch 
hier gilt die Zusage: �Der HERR wird dich 
immerdar führen und dich sättigen in der 
Dürre.� Leben sollen, dürfen wir jetzt in 
der Zeit und in Ewigkeit. Gott macht uns 
stark, sogar ewigkeitsstark. 

Mit herzlichen geschwisterlichen 

Grüßen,  

Ihr/Euer Volker Menke, Pfr.  

Herzliche Einladung 
auch zu den deutschsprachigen 
Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde: 
Gottesdienst sonntags um 9.00 Uhr; 
Wochenpredigt donnerstags um 17.00 Uhr; 
Konfirmandenunter-richt freitags um 
13.30 Uhr; Kindergruppe für Kinder im 
Alter von 6-13 Jahren jeden zweiten und 
vierten Mittwoch eines Monats um 16.30 
Uhr; Jugendgruppe jeden ersten und 
dritten Freitag eines Monats um 19.00 Uhr; 

Glaubensgesprächskreis jeden zweiten 
und vierten Freitag eines Monats um 19.00 
Uhr; Gemeindenachmittag (auf Deutsch 
und Ungarisch) jeden ersten Mittwoch 
eines  Monats um 15.30 Uhr in den 
Räumlichkeiten des Ev. Altenheims. 

(Nähere Auskünfte bei Pfarrer Volker 
Menke, Templom utca/Kirchgasse 12, 
Sopron/Ödenburg, Tel. 99/322-674) 
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Hunyadi �forgatag� 

 

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola 2010 januárjában 13. 
alkalommal indította el beiskolázási 
programját, melyet rendhagyó módon egy 
tájékoztatató szülõi értekezlettel kezdtünk. 
A következõ négy alkalommal már az 
óvodásoké volt a fõszerep, akik elõször 
lépték át iskolánk kapuját. A gyerekek 
izgatottan várták a foglalkozások kezdetét, 
ahol megismerkedhettek a leendõ elsõ 
osztályos tanítókkal.  

Pedagógusaink játékos foglalkozásokat 
tartottak dalokkal, mondókákkal, 
barkácsolással gazdagítva. Február 24-én, 
16 órai kezdettel játszóházat szerveztünk 
az ovisoknak, ahol ajándéktárgyakat 
készíthettek különbözõ alapanyagokból. 

Március 2-án és 3-án nyílt napot 
tartunk a szülõknek, melyre szeretettel 
várunk minden érdeklõdõt. 

Programunk a beíratás után tovább 
folytatódik, ahol a leendõ osztály-
közösségek kialakítása a feladatunk. 
Szeretnénk, hogy az óvodából iskolába 
való átmenet minél gördülékenyebben 
történjen, melyet az elmúlt évek pozitív 
szülõi tapasztalatai is igazoltak. Reméljük, 
hogy a szülõk az idei évben is 
megtisztelnek bizalmukkal, és minket 
választanak a beiratkozáskor. 

A részletes beiskolázási tájékoztató 
megtalálható a : 
http://www.hunyadi.sopron.hu honlapon. 

Schöll Krisztina 
beiskolázási felelõs 

Farsangoló Hunyadi 
Éppen csak szusszantunk a karácsony, az 
újév és a félévzárás óta, és itt a következõ 
tennivaló! Mit tennivaló? Tennivalók! Ezt 
nem lehet kibírni! Egy perc megállás sincs! 
Már sosem lesz egy perc nyugtunk? Most 
már szeretnék csak tanítani!  Könyörgöm! 
Semmi mást! 

De nem. Február: alsós farsang, felsõs 
farsang, szülõi bál. Mindez három nap 
alatt, hisz rövid az idei szezon. 

Gyûlésezünk: tanár-szülõ, szülõ-szülõ, 
tanár-gyerek, gyerek-gyerek, tanár-tanár.  
Tombola, meghívók, fellépõk, büfé, 
vetélkedõ, játszóház, hangosítás, elküldeni, 
idehozni, berendezni, kirendezni� Ki, mit, 
mikor, hogyan? 

De biztos elfelejtettünk valamit!  De 
mit? 

És itt van, nincs mese! Elkezdõdik a 
kicsik farsangja!  Özönlik a tömeg, legalább 
ezer ember. Nem! Több!  Autók, 
nagymamák, bátrabb nagypapák, szülõk, 
kistestvérek, nagytestvérek és a picik. 

Indul a jelmezes felvonulás.  Egy apáca 
vezeti az elsõ csapatot. Te szent ég! Ez 
Márti! Hogy néz ki?!  És a gyerekek!  
Mellszobor, faun, kémény, kacsa, 
bizonyítvány- bizonyítvány? - bohóc, 
tündér, boszorka, szellem. ( Én nem tudom, 
nincs  a mamáknak jobb dolga, mint varrni 
éjjel?) És lesik a zsûrit. Ki lesz a gyõztes, a 
nyerõ, a legjobb? Dönts, ha bírsz, ha van 

http://www.hunyadi.sopron.hu
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szíved!  Ennyi remény, öröm, szeretet, 
munka felett!   

Mit keresnek ezek az anyukák szemétbe 
csomagolva a parketten? Ja! Ez itt a reklám 
helye: szelektív hulladékgyûjtés! 

A büfében patakokban folyik az üdítõ 
és a segítõ szülõk izzadsága. A 
tornateremben most megy el a játékvezetõ 
Gábor hangja egy életre! Õ is fürdik, de 
vigyorog.  Az asztaloknál barkácsolók, a 
folyosókon boldogan rohangálók. (Mintha 

most nem szólnának rájuk olyan 
szigorúan!) 

Végre, vége! Felszedtük, leszedtük, 
leszereltük, feltakarítottuk. 

Köszönet kedves Szülõk és drága 
Kollégák! 

Dehogy vége! Jön a felsõs farsang és a 
szülõi bál kétszázhatvan emberrel! 

Na, azt írja meg más!  De én is ott 
leszek a többiekkel! 

Károlyiné Magyar Ildikó 

Tanfolyam a betegekért 
Iskolánkban több hónapon keresztül folyt � 
felnõttek részére szervezett � házi 
betegápoló tanfolyam, melyen az 
érdeklõdõ fiatalok számára is lehetõvé 
tettük a részvételt. 

Néhány diák � egy soproni és egy 
környékbeli iskolából � élt is a 
lehetõséggel, és lelkesen látogatta a 
gyakorlat-centrikus foglalkozásokat. A 
tanfolyamot lezáró vizsgára ugyan nem 
jelentkezhettek, de nagy örömmel töltött el 

bennünket maga a tény is, hogy egy 
darabig a csoporttal tartottak az 
ismeretszerzés útján. 

Reméljük, hogy érdeklõdésüket 
iskolánk egészségügyi orientációs 
osztályába való jelentkezésükkel is 
megerõsítik, és a következõ tanévtõl 
intézményünk falai közt mélyítik el 
egészségügyi ismeretekre vonatkozó 
tudásukat. 

Assisi Szent Ferenc imája beteggondozók részére 
(részlet) 

�Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, 
Ahol gyûlölet lakik, oda szeretetet vigyek, 

�. 

Ahol kétségbeesés, oda reményt, 
Ahol szomorúság, oda örömöt. 

 

Uram, add, 
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, 

Mint hogy vigaszt várjak�� 

Balikóné Németh Márta 
Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola 
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�Nekem az a böjt tetszik�� 
�Miért böjtölünk � mondják � ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De 
hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedveteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és 
veszekedve böjtöltök, sõt bûnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy 
meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a 
lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek, és az Úr 
kedves napjának? Nekem az a böjt tetszik, amikor leoldod a bûnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom 
köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezõvel, 
vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elõl! Akkor eljön 
világosságod, mint a hajnalhasadás� (Ézs. 58.3-8.)  

Nekem az a böjt tetszik� amikor kibontod a járom köteleit� 

Szokatlan történet � böjtben 

Hogyan fogjunk majmot? A válasz egyszerû: 
Vájj egy mélyebb lyukat egy termeszvárba, és 
helyezz el benne egy banánt. Ügyelj arra, hogy a 
nyíláson egy majom keze beférjen, de ne legyen 
annyira tág, hogyha ökölbe szorítja a kezét, akkor 
kiférjen rajta. Jön a majom, megfogja a banánt, ki 
akarja húzni a kezét, de nem tudja, mert a 
nyíláson csak akkor tudja kihúzni, ha elereszti a 
banánt. De ha már egyszer megfogta, nincs az a 
veszély, amely miatt azt még egyszer eleresztené. 
Így a majom saját birtoklási vágyának 
köszönhetõen ketrecben végzi. Hogy a 
majomfogásnak ez a módja valóban hiteles-e, 
nem tudom, de az biztos, hogy hogy még nem 
találkoztam olyan emberrel, aki ne derült volna 
egy jót a majomfogásnak ezen a módján. Az 
ökölbe szorított kéz, a birtokolt tárgy elengedni 
tudásának a bölcsessége õsi és egyetemes kép, 
egy perzsa változat így meséli el: a muszlim 
prédikátor, a mollah egy bizonyos diós ételt akart 
enni, felesége mondta neki, jó, csinál neki olyat, de 
csak akkor, ha hoz fel diót a pincébõl. A mollah 
lement, és belenyúlt a korsóba, melyben a diót 
tartották, és annyi diót markolt meg, amennyit 
csak tudott, mikor azonban ki akarta húzni a 
kezét a korsóból, nem tudta. Bármennyire húzta, 
rángatta, nem ment. Erre elkezdett siránkozni, 
jajgatni, szitkozódni. Odagyûltek a szomszédok, 
és az egyik azt mondta neki: én segítek rajtad, ha 
pontosan azt teszed, amire kérlek. Jó, akkor most 
dugd vissza a kezed a korsóba. A mollah 
csodálkozott ugyan, hogy miért nyúljon beljebb a 

korsóba, mikor éppen ki akarja onnan húzni a 
kezét, de azért engedelmeskedett. A szomszéd 
pedig így folytatta: Most pedig nyisd ki a 
markodat, és ereszd el az összes diót. Az a dolog 
már végképp nem tetszett a mollahnak: hisz 
éppen a diót akarta kivenni a kedvenc ételéhez. 
Most eressze el? Vonakodva tette meg 
szomszédja parancsát. A szomszéd így folytatta: - 
Most pedig húzd ki a kezed a korsóból! A mollah 
úgy tett és minden nehézség nélkül kihúzta a 
kezét a korsóból. Öröme azért még nem volt 
teljes: - A kezem már kiszabadult, de hogy kapom 
meg a diót? A szomszéd erre az oldalára döntötte 
a korsót, és annyi diót öntött ki belõle, amennyire 
a mollahnak szüksége volt. A mollah a 
mutatványtól döbbenten annyit kérdezett: - 
Mondd szomszéd, Te varázsló vagy talán? Ez a 
történet sajátos humorral mondja el az õsi 
bölcsességet, hogy lehet, hogy a vesztünket 
okozza a birtoklás, és az, hogy a már 
megszerzettrõl nem tudunk lemondani. 
Szabadulni pedig csak akkor tudunk, ha 
elengedjük azt, ami a miénk. 

A böjt valami ilyen, amit birtoklunk, és amit 
áhítunk, vajon el tudjuk-e engedni, azok után, 
hogy már a markunkban tartottuk? 

Valami a miénk, ott van a kamrában vagy a 
szekrényben, vagy ki tudja, hol tartjuk, mindegy, 
miénk, és mégis elengedjük, mert felismerjük, 
hogy ez szabadságunk ára. 

Az elengedni tudás bölcsessége a böjt egyik 
jelentése.  

Réz-Nagy Zoltán 
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Nekem az a böjt tetszik,� amikor leoldod a bûnösen felrakott bilincseket 

Simon András: Bûn � szeretet 
A bûn becserkész,  
a szeretet befogad. 

a bûn bekebelez,  
a szeretet magába foglal.  

A bûn megköt,  
a szeretet megtart.  

A bûn száz annyit ígér,  
A szeretet száz annyit ad.  

A bûn elveszi az önismeretet,  
felmagasztal és magasba emel:  
csakhogy letaszíthasson.  
A szeretet helyes önismeretre tanít,  
Kiábrándít hamis �önmagadból� és 
összetör:  
Csakhogy felemelhessen.  

A bûn hájjal keneget,  
hogy megrontson.  
A szeretet kíméletlenül pöröl,  
hogy megtisztítson.  

A bûn fröcsköl,  
a szeretet szétárad.  

A bûn éget és perzsel,  
A szeretet sugároz.  
A szeretet egyszerû,  
A bûn körmönfont.  

A szeretet �egy-ügyû�,  
A bûn agyafúrt.  

A szeretet nyíltan beszél,  
A bûn körülír.  

Míg a szeretet a mélység titkairól dadog,  
A bûn a felszín közhelyeirõl fecserész.  

Míg a bûn hazudik, hogy ne kelljen  
megmondania az igazat,  

A szeretet kitérõ választ ad,  
hogy ne kelljen hazudnia.  

A bûn kényszerít,  
A szeretet késztet.  

A bûn csábít,  
a szeretet vonz.  

A bûn érzéki,  
A szeretet érzékelõ.  

A bûn forral,  
a szeretet hevít.  

A bûn ûz és hajt,  
A szeretet lelkesít.  

A szeretet megkeresi a tisztátalant,  
hogy felemelje, 

A bûn �felhajtja� magának a tisztátalant,  
Hogy kihasználja és a sárba tapossa.  

A szeretet az embert látja a cédában is,  
de a bûn csak riherongy kurvának tartja.  

A szeretet megjelöl,  
A bûn megpecsétel.  

A szeretet társakra lel,  
De a bûn csak hordákba ver.  

A szeretet kiteljesít,  
A bûn kiüresít.  

A szeretet mentséget keres,  
A bûn kifogást talál.  

A bûn bekerít és magadba zár,  
A szeretet kapukat nyit és  
másokhoz vezet.  

A bûn elfecsérli és pazarolja a másét,  
De a szeretet önmagát osztja szét.  
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Nekem az a böjt tetszik,� ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el 
testvéred elõl! 

Sareptától Haitiig � adománygyûjtés a soproni Líceumban 

 

Azt mondjuk, hogy a mai gyerekek már 
nem az igaziak... Hogy a mai gyerekekben 
már nincsen áldozatkészség, nincsen 
adakozókedv. Sajnos, lehet, hogy az 
általános tendenciát nem tudjuk 
megcáfolni néhány példával egy kisalföldi 
kisváros evangélikus középiskolájából, de 
talán az építõ példákat sem érdemes 
elhallgatni. 

2009 ádventjének elsõ vasárnapján a 
szokásos révfülöpi csendeshétvégénkre 
utaztunk több mint 80 licista diákkal. A 
táborzáró istentiszteleten � ha csak magunk 
vagyunk, és nem gyülekezet alkalmán 
veszünk részt � nem szoktunk perselyezést 
tartani. Tavaly november végén azonban 
örömmel hallottuk, hogy egy olyan 
intézményt nevezett meg egyházunk az 
offertórium céljaként a Sztehló Gábor 
emlékév kapcsán, amely talán a mi 10-14 
éves diákjainkhoz is közel állhat. Így mi is 
meghirdettük az gyûjtést a Sarepta Otthon 
javára, és még én is meglepõdtem, hogy 
majd� 12 ezer forint gyûlt össze ott a 
révfülöpi nagyteremben. Ehhez aztán még 
hozzátettünk kb. ugyanennyit, amely a 
2009-es � német nemzetiségi osztályaink 
által szervezett � Kuchen Aktion-ból jött be, 
és utaltuk el segítségképpen. 

Január végén aztán újra felvehettük ezt 
a fonalat, hiszen megkeresett bennünket 
(is) a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, hogy gyûjtsünk mi is 
pénzadományt a borzasztó haiti földrengés 

túlélõi számára. Tetszett igazából a 
�Magyar diákok a haiti gyermekért� címû 
akció, de gondoltuk, hogy annál azért 
többre lesz szükség, mint kitenni egy 
perselyt ezzel a felirattal az iskola 
portájához... Így az egyik 12.-es osztály 
segítségét kértem � akiket már 4. éve 
tanítok �, hogy õk mit gondolnak 
hatékonynak, figyelemfelhívónak. Õk is a 
sütiakciót javasolták, és ki is választottuk 
január 29., pénteket. Túl nagy reklámot 
nem csináltunk, bár már a hét elején 
megjelentek az iskolalelkész idei 
hirdetéseire jellemzõ narancs színû 
plakátok, elhangzott a hívás 
osztályfõnökök felé, ill. az iskolarádióban 
is, de aztán vártuk a péntek reggelt. 
Összeszereltük a kivetítõt, hogy az asztalok 
mellett peregjenek folyamatosan a képek a 
www.segelyszervezet.hu oldalról, ill. a 
diákok által készített plakátok is helyet 
kaptak egy paravánon. És aztán jöttek. 
Jöttek a süteményes tálcák, dobozok � 
kisebbek, nagyobbak. Három asztal telt 
meg a felajánlott finomabbnál finomabb 
süteménykülönlegességekkel, amelyekkel 
aznap elég jó konkurenciát biztosítottunk 
az iskolabüfének. Aztán a szünetekben 
jöttek a diákok, lyukasórában a tanárok, és 
vásároltak. Bár mindent 50, ill. max. 100 Ft-
ra áraztunk be, szinte mindenki többet 
hagyott ott, hiszen a haiti képek mellett 
sem mentek el érzelmek nélkül az éhes 
diákok. Felemelõ volt idézni az elõzõ napi 
újságcikket is, hogy egy kádban találtak a 
katasztrófa utáni 16. napon egy túlélõ 
kislányt! Istennek legyen hála!  

Istennek legyen hála � nemcsak ezért a 
túlélõért, hanem azért, hogy a Líceumban 
is megmutathattuk azt, hogy érdemes a 
szolidaritásra buzdítani a ránk bízottakat. 
Érdemes, hiszen mindnyájunkat jólesõ 
elégedettséggel tölthetett el az, hogy 
párszáz forint híján 70.000 Ft-ot 
utalhattunk el a Segélyszervezet 

http://www.segelyszervezet.hu
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számlájára. Csodálatos volt látni néhány 
órára azt, hogy ez a közös cél fontossá vált 
sokak számára! Fontossá vált egy iskola 
számára! Adja Isten, hogy ne csak az ilyen 
extrém esetek hozzák össze a közösséget, 
hanem a mindennapokban is meg tudjuk 
élni azt, hogy jó segíteni másokon. 

A magyarországi Sareptában lakó beteg 
fiatalokon, és a többtízezer km-re lévõ 
szigetországot sújtó katasztrófa túlélõin 
egyaránt. És rajtuk keresztül talán 
egymásban is megláthatjuk a testvért. 

Mesterházy Balázs 
iskolalelkész, Sopron-Líceum 

Könyvajánló 
Mindennapi imáink 
Meghitt beszélgetések (Alexandra Kiadó) 
�Az imádság mindig az Istennel való 
személyes kapcsolatból fakad. Néha 
szenvedélyes, néha szavai sincsenek, néha 
dicséret, néha könyörgés, néha vigasztalás 
és néha panaszkodás. Az imádság a 
legkülönbözõbb módon történhet, de 
mindig az Istennel való közösségben 
gyökerezik. Istennek bámulatos a 
megértése és a türelme gyermekei iránt. 
Mindent elmondhatunk neki. Ne hagyjuk 
ki Õt az életünkbõl, ne hagyjuk ki a vele 
való közösség lehetõségét! Sohasem 
találunk közösséget Istennel, ha az ima 
pusztán csak eszköz annak érdekében, 
hogy megkapjuk, amit akarunk. Ez nem 
Isten iránti szeretet, hanem az Õ 
kihasználása. Aki igazán szereti mennyei 
Atyját, és szoros kapcsolatban áll vele, 
annak kérésében sok minden elveszíti a 
jelentõségét, ami korábban fontos volt. 
Sohasem használhatjuk Istent eszközként 
arra, hogy megkapjuk, amit szeretnénk! 
Maga Isten legyen a célunk! Ha ez teljesül, 
minden más a helyére kerül!� 

A szerzõk, Christine A. Dallman, 
Margaret Anne Huffman, ezt a könyvet 
azoknak állították össze, akik imáikon 
keresztül beszélgetnek Istennel. Sokféle 
témakörben találhatunk benne fohászokat 
az alkalomnak megfelelõen, legyen szó 

hálaadásról vagy segítségkérésrõl. Minden 
imához tartozik egy bibliai és egy mély 
ihletésû idézet is, a hónapok végén pedig 
az �Imaéletem� címszó alatt 
feljegyezhetjük különleges kéréseinket, 
hála- és köszönetnyilvá-nításainkat, illetve 
gondolatainkat arról, mit is tanít nekünk az 
Úr imáink és az Ige által, vagy 
megfogalmazhatjuk saját imáinkat is. 

 
Forrás: Vetés és aratás 42. évfolyam 2. szám, illetve az internet 
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Új közösségi tér született 
Évek óta lakatlanul állt a Templom u. 12-ben egy lakás, amelyet a kárpótlás során kaptunk 
vissza. Bútorraktárnak és betegápoló alapítványunk tárolójának használtuk. Bõ egy éve 
született meg a döntés, hogy közösségi helyet alakítunk ki belõle. Nyáron felújítottuk, 
újrafestettük, és a téli szünetben a gyülekezet alakuló ifjúságát összetrombitálva végre 
kialakíthattuk a helyiséget. 

 

 

 

Nem volt egyszerû dolgunk, s reggel nem 
is hittem, hogy estére látható eredménye 
lesz munkánknak. De lett! Elõször a bent 
tárolt bútorokat kellett máshol elhelyezni, 
majd jöhetett egy alapos takarítás, hogy 
aztán betelepíthessük azokat a bútorokat, 
amelyeket már valóban a közösség céljait 
szolgálják. A fiatalok nagyon lelkesen 
tették a dolgukat, és az sem volt nagy baj, 
hogy meg kellett nekik magyarázni, a 
berendezésnél nem az elsõ és legfontosabb 
feladat a csocsóasztal elhelyezése� 

Kora délutánra a bútorraktár kedves, 
már-már lakásszerûen otthonos szobává 
alakult. A fiatalok annyira fellelkesültek, 
hogy már másnap elõszilveszteri bulit 
tartottak újdonsült birodalmukban. Azóta 
is ott tartják péntek esti ifjúsági óráikat, 
semmi pénzért el nem mennének onnan, 
bár a �bennlakás� idején kiderültek azért a 
hiányosságok: a konyha még nem 
használható, a WC használata is felér egy 
kalandtúrával. A fiatalok mégis vállalják 
ezeket az átmeneti kellemetlenségeket, 
mert ez a hely tényleg az övék: õk 
bútorozták be, õk tartják rendbe. Álmaink 
szerint ha, már minden megtalálja a helyét, 
többcélúvá válik ez a lakás: az ifi mellett a 
baba-mama klub, kisebb gyülekezeti 
közösségek is itt találhat otthonra, 
elképzeléseink szerint pedig nyaranta, 
amikor ezek a közösségek is pihennek, 
vendégszobának ajánljuk föl a Sopronba 
látogató evangélikusok számára. 

Hegedûs Attila 
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Tervezett programok - 2010. böjt 
Február 22-tõl a magyar bibliaórák helyén és 
idejében, a Nyugdíjasházban 16.00-tól böjti estet 
tartunk. Február 27-én Bakonycsernyén tartja 
püspökségünk a hagyományos Egyházkerületi 
Napját, amelyre gyülekezetünk tagjait is 
szeretettel várják. Február 27-én igazgató 
lelkészünk Budapesten mentálhigiénés konfe-
rencián vesz részt. De ugyancsak ezen a napon a 
Líceum dísztermében 10.00-tól kerül sor egy 
ökumenikus kiadású könyv bemutatójára. 
Március 2-án 17.00-kor presbiteri ülést tartunk. 
Március 3-án esperesi értekezlet az Üllõi úti 
Országos Irodában. Március 5-én, 17.00-kor a 
hagyományoknak megfelelõen sor kerül a Nõi 
Ökumenikus Világ-imanapra, amelynek házi-
gazdája idén evangélikus gyülekezetünk. 
Március elsõ hétvégéjén Sopron a házigazdája az 
evangélikus gimnáziumi ének-karok találkozó-
jának. Erre elsõsorban a Líceumban kerül sor, az 
ottani díszteremben lesz a kóruskoncert is a 
jelentkezések szerint közel 250 fiatal közép-
iskolásunk részvételével. A vasárnapi 10.00-i 
alkalmunk pedig egyben a találkozó záróisten-
tisztelete is lesz, amelyen szolgálnak a kórusok, 
valamint igehirdetéssel Ittzés János püspök úr. 
Ugyanezen a hétvégén, Révfülöpön, az Oktatási 
Centrumban lesz MAEK (Magyar Evangélikus 
Konferencia) gyûlés és találkozó. Bõvebb 
információk a Hírlevélben. Március 7-én, 14.00-
kor az uszodánál emléktábla-avató lesz egyházi 
szolgálatunkkal. Március 8-án a MTESz 
székházban a Széchenyi téren sajátos elõadásra 
kerül sor a Castanea Egyesület szervezésében a 
�Virágos Sopronért� programsorozat keretében: 
Gabnai Sándor esperest a helyi evangélikusság 
bemutatására kérték fel. Március 9-én 17.00-kor a 
nagyteremben lesz a Luther Szövetség soron 
következõ alkalma, amelyen elõadást tart Weltler 
Gábor VI. évfolyamos teológushallgatónk �A 
keresztségrõl szóló tanítás Luthernél� címmel. 
Március 10-én az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségi ülésre (LMK) gyülekezetünk 
szórványában, Fertõszentmiklóson kerül sor. 
Aznap nincs hivatalunkban lelkészi ügyelet. 
Március 11-tõl újra kezdõdik az Útkeresõk címû 
kurzus. Az alkalmak pünkösdig tartanak, 
csütörtökönként este 6-tõl várjuk azokat, akik 
szeretnének részt venni egy ilyen közösségben. 

Március 12-én 11.00-kor tartja Eötvös-
gimnáziumunk a templomban a nemzeti ünnepi 
megemlékezését. Március 12-14 között 
konfirmandusainkat visszük el Révfülöpre, az 
ottani Oktatási Központba csendeshétvégére, 
kiegészülve harkai és ausztriai magyar 
fiatalokkal. Március 14-én 10.00-i rövidített 
istentiszteletünket követõen egyházközségi 
közgyûlést tartunk, majd a közgyûlést követõen 
presbiteri ülést. Március 15-én koszorúzással 
veszünk részt a nemzeti ünnep városi 
megemlékezésein. Március 20-21-én Egyházkerü-
leti Konfirmandus Találkozó lesz városunkban, 
amelynek házigazdája a Líceum, és amelyen 
konfirmandusaink is részt vesznek. Március 21-én 
szupplikáló teológus hallgató fogja istentiszt-
eleteinken az igehirdetés szolgálatát végezni. 
Ugyanezen a hétvégén a hagyományos 
Evangélikus Borfesztiválra kerül sor Révfülöpön 
borászaink részvételével. Március 27-én 9.00-tól, 
immár második alkalommal egyházmegyei 
liturgiai nap lesz Csornán az egyházzene iránt 
érdeklõdõknek. Várhatóan március 27-én Peéry 
Rezsõnek, a Líceum egykori igazgatójának, a 
Soproni Szabadegyetem vezetõjének, az 1956-os 
Forradalmi Tanács elnökhelyettesének állít több 
fórum emléket. Március 28-án a virágvasárnapi 
istentiszteleti perselypénzünk Szórványoffer-
tórium. Virágvasárnapi nagytermi 9.00-i 
gyerekistentiszteletünkön óvodásaink szolgálnak. 
A nagyhéten kempteni testvérgyülekezetünk 
konfirmandusai lesznek vendégeink. Köszönjük 
elõre is a vendégfogadó családok szívességét. 
Nagycsütörtökön, április 1-jén 17.00-kor német, 
18.00-kor magyar istentiszteletet tartunk. 
Nagypénteken, április 2-án 8.00-kor és 10.00-kor 
magyar, 9.00-kor német, 18.00-kor passiós 
istentisztelet. Nagyszombaton, április 3-án a 
temetõkápolnában lesznek alkalmak: 14.00-kor 
német, 15.00-kor magyar nyelven. Húsvét 
ünnepén 5.30-kor hajnali, 8.00-kor és 10.00-kor 
magyar, 9.00-kor német istentiszteletet tartunk, 
16.00-kor pedig a Kórházkápolnában lesz 
alkalmunk. A hajnali istentiszteleten öt újonnan 
betérõ hívünket köszöntjük gyülekezetünkben. 
Húsvét másnapján 8.00-kor és 10.00-kor magyar, 
9.00-kor német istentisztelet lesz.  

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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Istentisztelet Szolgálati beosztás 
2010 böjtjétõl húsvétig 
nap  szolgálat lelkész 
febr. 28. 8.00  magyar Gabnai S. 
 9.00  gyermek Gabnai S. 
 9.00  német Winter, G. 
 10.00  magyar Gabnai S. 
 15.00  Balf Gabnai S. 
márc. 7 8.00  magyar Hegedûs A. 
 9.00  német Menke, V. 
 9.00  gyermek Gabnai S. 
 10.00  magyar Ittzés J. 
 15.00  Balf Hegedûs A. 
 16.00  Kórházkápolna Hegedûs A. 
márc. 14 8.00  magyar Hegedûs A. 
 9.00  német Szimon J. 
 9.00  gyermek Hegedûs A. 
 10.00  magyar+közgy. Hegedûs A. 
 15.00  Balf Hegedûs A. 
 16.00  Fertõszentmiklós Hegedûs A. 
márc. 21.8.00  magyar szuppl. 
 9.00  német Menke, V. 
 9.00  gyermek Hegedûs A. 
 10.00  magyar �  szuppl. 
 15.00  Balf szuppl. 
 16.00  Nagycenk szuppl. 
márc. 28.8.00  magyar Gabnai S. 
 9.00  gyermek Hegedûs A. 
 9.00  német Menke, V. 
 10.00  magyar  Gabnai S. 
 15.00  Balf Gabnai S. 
 16.00  Fertõszentm. Gabnai S. 

nap  szolgálat lelkész 
ápr. 1. 17.00  német Menke, V. 
 18 ,00  magyar Hegedûs A. 
ápr. 2 8,00  magyar Gabnai S. 
 9,00  német Menke, V. 
 10.00   magyar Gabnai S. 
 18 ,00  magyar-passió Hegedûs A. 
ápr. 3. 14.00  temetõkápolna-német 
   Menke, V. 
 15.00  temetõkápolna-magyar 
   Gabnai S. 
ápr. 4.5,30 magyar Hegedûs A. 
 8.00  magyar Hegedûs A. 
 9.00  német Menke, V. 
 10.00   magyar Hegedûs A. 
 15.00  Balf Gabnai S. 
 15.00  Nagycenk Hegedûs A. 
 16.00  kórház Hegedûs A. 
 16.00  Fertõszentmiklós Gabnai S. 
ápr. 5. 8.00  magyar Mesterházy B. 
 9.00  német Menke, V. 
 10.00  magyar Mesterházy B. 
ápr. 11. 8.00  magyar Gabnai S. 
 9.00  gyermek Hegedûs A. 
 10.00   magyar � jubileumi konfirmáció
   Gabnai S. 
 9.00  német Menke, V. 
 15.00  Balf Gabnai S. 
 16.00  Fertõszentmiklós Gabnai S. 
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