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A reformáció genfi emlékműve: hatalmas szobor, Illyés Gyula szerint száznegyvenhárom 
lépés hosszú. Nyomasztó előtte elsétálni – alakjai, a reformáció kőkemény ikonjai szinte 
agyonnyomják az embert. Nem szeretem őket. Úgy vagyok a nagy hősökkel, a hitvallók erős 
seregével, mint Petőfi a Kárpátokkal: csodálom őket, de nem szeretem. 

Amiben azonos tudok velük lenni, az a belső, mély sóvárgás az igazságra, a síró szomjú-
ság a tiszta szóra. A vágy az isteni szeretetre, az igazságra, amelyet nem változtatnak meg 
az érdekek, az egyházpolitikai megfontolások, a politikailag korrekt elvárások. Monumen-
tális kiállásuk nyomaszt – Isten szeretete, amihez ilyen megtörhetetlenül ragaszkodnak, en-
gem is magához vonz.  

Hegedűs Attila 
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Igehirdetés a rockzenei áhítaton 
Mt, 5, 37: Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig 

túlmegy ezen, az a gonosztól van." 
Steve Jobs, az Apple cég alapítójának 

neve mostanában többször előkerült – hol 
pozitív, hol negatív felhanggal. Egyrészt 
szomorú halála miatt, másrészt mert éppen 
akkor, amikor meghalt, egy, a gyülekezet 
által tervezett plakátra raktuk nevét és ké-
pét, mint evangélikusét, igaz, ez utóbbi 
tényt sokan vitatják.  

Most más miatt jutott eszembe: amikor 
sok évvel ezelőtt rákos lett, szembe kellett 
néznie azzal, hogy lehet, hogy a mai nap 
lesz az utolsó. És számára ez a gondolat lett 
az egyik legmegrázóbb és legfelemelőbb 
felismerés: minden reggel azzal kelni, hogy 
csak azt tegye, amit élete utolsó napján csi-
nálni szeretne. Úgy beszélni, úgy cseleked-
ni, hogy mindent, ami sallang, minden, ami 
fölösleges, ami érdektelen, azt elhagyjuk. 
Ez nem azt jelenti, hogy minden nap csak 
szórakozunk, hanem épp ellenkezőleg: 
csak azt a munkát végezni, aminek értel-
mét látnánk. És én hozzátenném: úgy be-
szélni, mintha nem lenne másnap, nem kell 
magyarázkodni, nem kell finomítani, cizel-
lálni a mondanivalót: az igen legyen igen, a 
nem legyen nem- és ne törődjünk a követ-
kezményekkel, azzal, hogy másnap is sze-
mébe kell nézni annak, akinek ma igent 
vagy nemet mondtunk. 

Jó lenne így, ennyire őszintén élni, cse-
lekedni, beszélni: szóban, tettben elhagyni 
a mellébeszélést, a rizsát, az udvariassági 
köröket. 

Biztos, hogy jó lenne? Talán sokan em-
lékeznek a Vadkacsa című drámára – köte-
lező olvasmány a gimnáziumban. Annak 
az egyik szereplője egy fiatalember, aki azt 
hiszi, az a hivatása, hogy az igazságot 
minden áron kimondja. Az eredmény 
szörnyű: egy családot tesz tönkre azzal, 
hogy szembesíti őket az addig elhazudott 
valósággal – keményen, az igen igen, a 
nem nem alapon. A darab végén a család – 
és a dráma – legtisztább szívű alakja, a kis-
lány hal bele a káoszba, amit a mindenáron 
való igazságmondás okozott. 

Ez a lényeg? Erről szól Jézus? Arról, 
hogy rángassuk le másokról a hazugság 
leplét, és aztán hagyjuk őket megfagyni? 
Arról, hogy mindenáron szólaljon meg az 
igazság? Szeretnék mindig csak a lényegről 
beszélni, soha el nem kenni a dolgokat, de 
nagy a kérdés: vajon nem csak saját emberi 
nagyságomat akarom fényezni? Nem arról 
van szó, hogy jó érzés, ha tudom, nekem 
van igazam? Vajon nem lesz-e az igaz-
mondásom éppolyan hazug bálvány, mint 
az, amit másoknál össze akarok törni? 

Jézus soha nem hányta a bűnösök sze-
mére az igazságot. Nem kérte számon se a 
házasságtörő asszonyt, se Zákeust, se a bű-
nös asszonyt. Nem döngölte őket az iga-
zsággal a sárga földbe – azzal az igazság-
gal, amit ők maguk is tudtak és szenvedtek 
tőle. Jézus csak azokat szembesítette kemé-
nyen az igazsággal, akik meg voltak győ-
ződve saját tökéletességükről. A törékeny 
embert védte, sajnálta, tisztelte törékenysé-
gét, nem akarta az igazsággal agyonzúzni. 

Jézus mondását a Hegyi Beszéd egé-
szén kell olvasni: nem az igazmondásról 
szól, nem azokról, akik tudják, hogy igazuk 
van, hanem azokról, akik nem tudják. 
Azokról, akik bizonytalanok szavukban- és 
ezért mint ingatag építményt, megpróbál-
ják mondanivalójukat valakivel vagy va-
lamivel alátámasztani- például Istennel, 
mert önmagában hiteltelen a szavuk, de ha 
hozzáteszik: Isten nevében, bizonyisten, ak-
kor máris méltánytalan lenne szavukban 
kételkedni. 

Egyszer egy nagyon vallásos fiú azt 
mondta: az Isten azt üzente neki, váltson 
munkahelyet. Pár hónap múlva: Istennek 
az az akarata, hogy visszatérjen az előző 
munkahelyére. Nem értettem: miért nem 
azt mondja: az egyik munkahelyen korán 
kellett kelni, a másikon meg keveset keres-
tem? Miért kell saját igazságunkat, dönté-
sünket Isten nevével alátámasztanunk? Ta-
lán csak nem arról volt szó, hogy ő maga 
képtelen volt a döntésre, és ezt az Isten 
nyakába akarta sózni? 
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Csakhogy Isten neve nem arra van, 
hogy saját kisded igazságunkat, sőt, hazug-
ságunkat vele takargassuk. Isten felül van, 
felemeli fejünket, szavunkat, és nem alul, 
hogy alátámassza összecsukló igazságun-
kat. Nem az a kérdés, hogy igazunk van-e, 
hanem hogy Isten mellettünk áll-e. És ha 
igen, akkor már nem kell félnünk az iga-
zságtól akkor sem, ha nekünk kényelmet-

len, akkor sem, ha nem mi mondunk vele 
ítéletet, hanem rólunk mond igazságot. 

Hagyjuk, hogy Isten Krisztusban emelje 
fel a fejünket! És ha felemeli, már nem lesz 
szükség állandó bizonyításra, akkor már 
lehet szívünkben az igen igen, a nem nem. 
Ámen. 

Hegedűs Attila

Szabadulás a félelmektől 

 

Minden emberre jellemző, hogy félel-
mek kísérik az életét. Az aggodalmak sok-
szor és sokféleképpen hálózzák be egész 
életünket, lényünket, gondolatainkat. Gon-
doljuk csak végig, hogy mennyi és hányféle 
félelem jár át bennünket nap, mint nap! 

Kisgyermekként félünk attól, hogy 
milyen lesz majd óvodába, iskolába járni. 
Diákként rettegünk a dolgozatoktól, szá-
monkérésektől. „Csak most ne hívjon ki a ta-
nár felelni, csak most ne kelljen a tudásomról 
számot adni” – gondoljuk sokszor magunk-
ban. Aztán azon aggodalmaskodunk, mi 
lesz, ha nem vesznek fel bennünket a szá-
munkra fontos egyetemre, vagy ha sikerül 
is a felvételink, nem fogunk-e kudarcot val-
lani később? Tanulmányaink után az nyug-
talanít minket, találunk-e egyáltalán valami 
munkát? Miután elhelyezkedtünk valahol 
(ki gyorsabban, ki nehezebben), folyamato-
san az a félelem motoszkál bennünk, vajon 
holnap is lesz-e még hol dolgoznunk? Pár-
választásnál sokszor küzdünk azzal, hogy 
talán nem is ő az „igazi” a számunkra. Az-
tán a gyermekvárás időszakában a szülővé 
válástól rettegünk: vajon jó apa/anya le-
szek, hogyan tudom majd a gyermekemet 
jól és helyesen nevelni? „Már nem csak 

magamról kell gondoskodnom, hanem a 
családomról is. Felelős vagyok értük” – za-
katol a fejünkben. Földi életünk végéhez 
közeledve pedig attól félünk, mi fog tör-
ténni velünk a halálunk után. 

Sokszor érezzük azt, hogy ezek a fé-
lelmek, kérdések elhatalmasodnak rajtunk, 
és nem tudunk megbirkózni a saját kétsé-
geinket, aggodalmainkat. Pál apostol a Ti-
móteushoz írt második levelében egy na-
gyon fontos üzenetet mond számunkra, 
hogy hogyan és miért is tudjuk igazán le-
győzni a félelmeinket: „Mert nem a félelem 
lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a sze-
retet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) 

Isten az ő Szentlelke által mindig se-
gít nekünk, hogy le tudjuk győzni félelme-
inket. Gondoljunk csak Pál apostolra és a 
többi nagy egyházatyára, vagy most refor-
máció ünnepén különösen is reformátora-
inkra, akik nem féltek megvallani hitüket 
az evangélium védelmében. Luthert 1521-

ben a wormsi birodalmi gyűlésre idézték 
azért, hogy visszavonassák vele tanításait. 
Mindenki féltette őt – nem ok nélkül –, ő 
azonban mégis elment. De nem azért ment 
el, mert egy hős volt, hanem azért, mert 
bízott Isten kegyelmében! Ezért az „Itt ál-
lok, mást nem tehetek, segítsen meg az Is-
ten!” mondata igazi hitvallástétel volt a 
szájából. 

Nagyon sok félelem van bennünk 
egész életünk során, de ha igazán tudunk 
bízni Istenben, akkor már nem is látjuk 
olyan nagynak és legyőzhetetlennek őket – 
az ő erejére támaszkodva, Szentlelke által 
meg tudunk szabadulni mindenféle féle-
lemtől!  

Varga Tamás 
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TIÉD ?! 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsa rendezésében ez év februárja és szep-
tembere között egy konferencia-sorozat segít-
ségével ismerkedhettek meg a teremtésvéde-
lem kérdései iránt érdeklődők a „Tradicionális 
és Innovatív Értékek Dialógusban” (TIÉD) 
cím alatt elhangzó előadásokból a manapság 
sokakat foglalkoztató, az emberiség jövőkép-
ét, a Föld állapotát előrevetítő kérdésekkel. 

A sorozat soproni előadásain nemcsak a 
Föld környezeti állapotáról, a teremtett világ 
jövőbeni esélyeiről tudhattak meg fontos és 
érdekes információkat, hanem rácsodálkoz-
hattak a Fertőtáj természeti szépségeire, kós-
tolhattak természetközeli és tájjellegű ételeket 
is. 

A soproni szervezők dr. Gimesi Szabolcs 
koordinálásával elsősorban a fiatalsághoz 
igyekeztek eljuttatni az előadások mondani-
valóját, hiszen ők a mi jövőnk, ők lesznek el-
sősorban a megélői, alakítói az előadásokban 
előrevetített történéseknek. A soproni, első-
sorban egyházi intézmények, a Berzsenyi, az 
Eötvös, a Szt. Orsolya, de a Roth Gyula közép-
iskola, a Hunyadi és nem különben az Egye-
tem Erdőmérnöki Kara voltak partnerei a 
szervezőknek és biztosították hallgatóik, diák-
jaik részére az előadásokon való megjelenést, 
sőt a rendezvény második napján ezekben az 
intézményekben rendezett workshop-okon a 
fiatalok lehetőséget kaptak a hallott előadások 
megbeszélésére és az információik kiegészíté-
sére is. 

Az előadások résztvevői az ember felelős-
ségét, a természeti folyamatokra gyakorolt 
hatását, környezetalakító szerepét tárgyaló 
kérdésekkel szembesülhettek többek között 
gyülekezetünk tagjának, dr. Gálos Borbálának 
az előadásából: egyre több időjárási szélsőség 

és természeti katasztrófa várható a jövőben? 
Befolyásolhatja az ember az éghajlatváltozást? 
Mennyire érintik a következmények hazán-
kat? Hogyan tudunk alkalmazkodni a Kárpát-
medencében várható hatásokhoz? 

Dr. Béres Tamásnak,  az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem docensének előadásában a 
mindennapi szükségleteink kielégítéséhez 
birtokba vett tér nagyságát és felhasznált víz 
mennyiségét az ökológiai lábnyom és víz-
lábnyom példájával tette szemléletessé, érzé-
kelhetővé. Krizsán András építész bemutatta, 
hogy a népi építészetben a lakóházak tájolása, 
tetőszerkezete, tornácai, belső térkialakítása 
hogyan hordozza az ember és a természet 
együttélésének jegyeit.  

A fenntartható fejlődés, teremtésvédelem, 
mindennapi fogyasztási szokásaink és a kör-
nyezeti nevelés kulcskérdéseit a kerekasztal-
beszélgetés szereplői (Varga Mária önkormány-
zati képviselő, D. Szebik Imre ny. püspök, Fersch 
Attila a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóhe-
lyettese, Dr. Berki Imre egyetemi docens) tárták fel 
keresztyén szemszögből. 

A rendezvénysorozatot hálaadó istentisz-
telet zárta le, ahol Hegedűs Attila igazgató 
lelkész vezette a liturgiát és dr. Bóna Zoltán 
református lelkész prédikált a teremtett világ 
védelmének a hívő embernek is feladatot adó 
kérdéséről.  

A konferencia része volt a gyülekezetünk-
ben is hagyománnyá vált Teremtés Hetének. 
Reméljük, hogy jövőre gyülekezeti szinten is 
sikerül hasonlóan színvonalas programokkal 
minél többünket megszólítani, a keresztyén és 
a környezettudatos értékrend kapcsolatáról 
közös gondolkodásra késztetni. 

dr. Gálos Borbála, dr. Gimesi Szabolcs 
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Gazdagok vagyunk! 
(Tűnődés a TIÉD-konferencia után) 

 
A MEÖT szeptember 28-29-én tartotta TIÉD 
című kampánysorozatának soproni alkalmát. 
A kampánykörút célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a környezet megóvására, életfor-
mánk, szokásaink újragondolására, hogy él-
hető jövőt ajándékozhassunk gyermekeink-
nek, unokáinknak. Minden előadás, beszélge-
tés, iskolai workshop erről szólt.  

Utólag végiggondolva nekem nem any-
nyira a jövő jut eszembe a programokról, ha-
nem a jelen. Kivételesen szép idő volt abban a 
pár napban, mintha a természet az esős nyár 
után meleg ősszel akart volna minket kárpó-
tolni. Ilyen gyönyörű napsütésben beszélget-
ve a Teremtésről döbbentem rá igazán: mi 
mennyire gazdagok is vagyunk! 

Gazdagok vagyunk anyagilag is. A nyu-
gati határszélen élők könnyen elfelejtik, hogy 
hazánk leggazdagabb csücskében élünk. A 
soproniak jó része Ausztriában dolgozik, 
osztrák fizetésért.  Természetesnek vesszük 
azt az életszínvonalat, amelyben nyugati 
szomszédaink élnek- és hozzájuk is mérjük 
magunkat. (Mi lenne, ha egyszer nem Eisens-
tadthoz, hanem Mátészalkához hasonlíta-
nánk magunkat…)? 

Még gazdagabbak vagyunk, ha az egész 
világra tekintünk. Ha van ételünk, ruhánk és 
lakásunk is, akkor szerencsésebbek vagyunk, 
mint a jelenleg élő emberiség hetvenöt száza-
léka. Márpedig legtöbbünknek ez megada-
tott- pénzhiány, gazdasági válság, infláció ide 
vagy oda. Mondhatjuk, hogy ez a magát sze-
génynek nevező Magyarország a Föld leg-
gazdagabb országainak alsó szeletében van- 
vannak nálunk gazdagabbak, de azért még a 
leggazdagabbak közé tartozunk. A különb-
ség az egészet nézve- nem több, mint amikor 
pár éve családommal  Magyarország leg-
nyugatibb falujának, Felsőszölnöknek leg-
nyugatibb csücskében álló, olcsó panziójának 
legnyugatibb lakrészét béreltük- és azon ne-
vettünk, hogy a gyermekeink a szomszéd 
szobában még inkább nyugaton vannak, 

mint mi… Az egészet nézve bizony nevetsé-
gesek a különbségek. Nézzünk Erdélyre, 
Kárpátaljára, Ázsiára vagy Afrikára, és ész-
revesszük: nagyon gazdagok vagyunk! 

Vegyük észre, hogy épített környezetünk 
is milyen gazdag! Krizsán Andrásnak Bala-
ton-felvidéki parasztházak szerkezetéről szó-
ló előadása rádöbbentett, hogy mennyi logi-
ka, bölcsesség, tapasztalat van egy-egy jól 
ismert formában, építészeti megoldásban. 
Gazdagok vagyunk, van miből élni! 

És gazdagok vagyunk természeti kin-
csekben: igaz ez egész Magyarországra, és 
igaz Sopron környékére is. Ha szép tájképe-
ket akarnak festeni, szinte egész az Kárpát-
medencében bárhol le lehetne állítani a festő-
állványt. Annyira hozzászoktunk ehhez a 
szépséghez, hogy néha már észre se vesszük.  

Vegyük észre: gazdagok vagyunk! És épp 
ezért bőven van mit elveszítenünk… 

 
Hegedűs Attila 
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100 éve született Weltler Ödön,  
a nyugdíjas éveit aktívan megélő lelkész 

Mint Ágfalva lelkésze, a szomszéd gyü-
lekezet szeretetét és testvéri áldását hozta 
1980. július 20-án azon a vasárnapon, ami-
kor a megüresedett soproni lelkészi állásba 
beiktatásom megtörtént. Ezt egy tartalmas 
cikkben közre is adta az Evangélikus Élet 
augusztus 17-én megjelent számában „Van 
örök kincsünk” címen.  

Weltler Ödön kapcsolata a soproni gyü-
lekezettel szoros maradt mindvégig, halálá-
ig. Ugyanis Rezső testvére itt végezte lelké-
szi és esperesi szolgálatát. Sándor fia, mint 
a gyülekezet megválasztott lelkésze, több 
éven át végezte munkáját mint szolgatár-
sam a gyülekezetben, iskolai hitoktatóként 
és énekkarunk lelkes vezetőjeként. Ödön 
bácsi többször segített nemcsak az 1980-as 
lelkészválasztás előtt, hanem később is.  
Természetesen nyugdíjba vonulása idején, 
sőt előtte is vállaltuk mi is készségesen a 
szomszéd gyülekezet terheinek hordozását. 

Weltler Ödön lelkipásztori szolgálata, 
nívós igehirdetései magyar és német nyel-
ven vonzóak voltak. Sőt olyan munka je-
lent meg a kiváló lutheri teológus 
„kincsesládájából”, amit egyházunkban 
addig még nem végeztek el. Lefordította 
magyar nyelvre Luther Márton: Szolga 
akarat című művét. 

Szeretett hitvesével egyik leányához 
költözött, átmenetileg Budapestre, majd 
Sopronba, ahol a gyülekezeti énekkarnak is 
tagja volt. Testvér maradt bátyánk a kórhá-
zi betegágyon is, amikor meglátogattuk mi 
kollégái, mert mindig volt tarsolyában va-
lami átadni való, amit nem akart magával 
vinni távozásakor. Nála több volt a „test-
vér” szó, mint „legszebb szó a világon” 
(Reményik Sándor), élő valóság a szolgálat 
mezején! 

Szimon János 

Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról (2011. ősz) 

Szeptember 3-án egyházmegyei köz-
gyűlésre került sor Csornán. 

Szeptember 3-án templomunk adott 
otthont az Európai Borlovagrend lovagava-
tó ünnepének. 

Ugyancsak szeptember 3-án tartottuk a 
templomban az idei munkaév első modern 
zenés istentiszteletét. 

A munkaév eddigi szakaszában a ma-
gyar bibliaóra keretei között „a Biblia és az 
anyagi javak” és a „teológia kérdések tör-
ténete” kérdéskörében tartotta Gabnai 
Sándor esperes az alkalmakat. 

Szeptember 6-án 17.00-kor presbiteri 
ülés volt a nagyteremben. 

Szeptember 7-én Hegedűs Attila igaz-
gató lelkész mentori megbeszélésen vett 
részt Budapesten. 

Szeptember 8-án a hagyományos Élet-
védő Zarándoklaton ismét részt vettünk a 
Szent István templomban, a gyertyás sétán 
és a Kórházkápolna előtti keresztnél a 
magzatok életének védelme érdekében. 
Igét hirdetett, valamint a beadványt fogal-
mazta és felolvasta Hegedűs Attila igazga-
tó lelkész. 

Szeptember 9-én Budapesten a zuglói 
templomban az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem tanévnyitó ünnepén részt vett 
Hegedűs Attila igazgató lelkészünk – ek-
kortól állt hivatalosan is szolgálatba Varga 
Tamás VI. évfolyamos teológus hallgató, 
aki ezt a tanévet gyakorlati évként a gyüle-
kezetünkben tölti. 

Szeptember 10-án óvodai munkatársi 
tanévkezdő csendesnap volt Tómalmon, 
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amivel egy-időben őriszigeti vendégeket 
fogadtunk. 

Szeptember 10-én este Rákász Gergely 
belépőjegyes látvány-orgonakoncertjét él-
vezhettük a templomban „Egy koncert 
kékben” címmel – Papp Norbert festőmű-
vész különleges látványvilágának és film-
bejátszások kivetítésével. 

Szeptember 12-től nyitó megbeszéléssel 
elkezdődtek az idei konfirmációs órák a 
VII. osztályos fiatalok részére, mind ma-
gyar, mind pedig német nyelven. 

Szeptember 13-án a Luther Szövetségi 
ülésen nagytermünkben Fónyad Pál auszt-
riai lelkész tartott előadást egy különleges 
LSZ-i szibériai szolgálati útjáról. 

Szeptember 14-én Lelkészi Munkakö-
zösségi (LMK) ülésünk volt Csornán. 

Szeptember 15-18 között finn testvér-
gyülekezetünk egyházközségi vezetői kül-
döttsége látogatott el hozzánk. A szeptem-
ber 18-i 10.00-i istentiszteleten magyar tol-
mácsolással Dr. Tapio Luoma seinäjoki ve-
zető lelkész prédikált. 

Szeptember 17-én a finn vendégekkel 
együtt vettünk részt a Károly-kilátónál 
megrendezett ünnepi programon, amely-
nek keretében „Hittel élő tervező és termé-
szettudósok emléke” címmel tartott elő-
adást Dr. Korzenszky Richárd tihanyi ben-
cés perjel. 

Szeptember 20–21-én Gabnai Sándor 
esperes országos esperesi értekezleten vett 
részt Balatonszárszón. 

Szeptember 21-én sikeres minisztériumi 
kárpótlási tárgyalást folytattunk Budapes-
ten a Templom u. 15. és a Rákóczi u. 12. 
számú ingatlanok anyagi kártalanításáról. 

Szeptember 22–25. között városunk 
adott helyet az EGOT-nak (Evangélikus 
Gimnáziumok Országos Találkozójának) 
középiskoláink szervezésében, benne 
örömmel vehettünk részt a pénteki Deák-
kúti újraavató ünnepen, a „Jónás és Jézus” 
oratóriumi koncerten és a szombati diákgá-
lán is. 

Szeptember 24-én a takácsi és 
homokbödögei gyülekezetek kiránduló 
küldöttségét fogadtuk idegenvezetéssel. 

Szeptember 24-én 1971-ben végzett er-
dőmérnök hallgatók számára volt templo-

munkban megemlékező áhítat Kuzsner Pé-
ter orgonakoncertjével egybekötve. 

Szeptember 25-én a 9.00-i német isten-
tiszteleten vendégünk volt a Bad Wimpfeni 
testvérváros delegációja – az istentisztelet 
után a kitelepítési emlékműnél koszorúzás-
ra került sor. 

Szeptember 25-én a 10.00-i istentisztele-
tünk pedig az EGOT záró-istentisztelete 
volt, amelyen iskolalelkészek szolgáltak 
igehirdetéssel, különleges gyónással és úr-
vacsoraosztással. 

Szeptember 25-én este egy kulturális 
„csemege” volt a templomunkban: a Doni 
Kozák Kórus belépőjegyes koncertje feled-
hetetlen élményt jelentett a nagyszámú ér-
deklődőnek. 

Szeptember 28–29-én TIÉD – „Tradicio-
nális és Innovatív Értékek Dialógusban” 
címmel teremtésvédelmi konferenciára ke-
rült sor városunkban, az erdészeti kollégi-
umban, iskoláinkban és az egyetemi aulá-
ban. Az utóbbi helyszínen részt vettünk a 
20 éves Nemzeti Park ünnepen. 

Szeptember 30-án református testvére-
ink és az Erdélyi Kör meghívására jelen 
voltunk Sütő András mellszobrának avató-
ján, amelynek felállításához testületileg és 
egyénileg is számosan adakoztunk. 

Október 1-jén Gabnai Sándor esperes 
részt vett a MAEK (Magyar Evangélikusok 
Konferenciája) találkozón Révfülöpön, az 
Oktatási Centrumban. 

Október 1-jén az Ultrahang Napok kon-
ferenciájának keretében nyitott jubileumi 
Liszt és Vivaldi-koncert volt a templo-
munkban Baráti Kristóf hegedűművész és 
a Duna Szimfonikusok szereplésével. 

Október 2-án aratási hálaadó istentisz-
teleteket tartottunk. 

Október 3-tól az ifjúsági teremben 
„Kulcsszavak – kulcs a szavakhoz” címmel 
heti rendszerességgel beszélgetőest kezdő-
dött a teológiai alapfogalmakról. 

Október 4-én 17.00-kor presbiteri ülés 
volt a nagyteremben. 

Október 5-én este Torsten Sterznik tü-
ringiai orgonaművész tartott orgonakon-
certet a templomunkban, amelynek bevéte-
léből a kárpátaljai Vinográd – Nagyszőlős 
magyarságának megsegítését támogattuk. 
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Október 6-án, az Aradi Vértanuk Nap-
ján városi szerveződésű hagyományos 
megemlékezés volt a temetőnk előtti park-
ban a Gárdonyi iskola műsorával. 

Október 7–8-án Egyházkerületi Peda-
gógus Csendesnapok voltak Kőszegen, az 
evangélikus középiskolában pedagógusa-
ink részvételével. Különösen nagy örö-
münk, hogy Dr. Lang Jánosné tanár testvé-
rünk és LSZ-i világi elnökünk ezen alka-
lommal kapta meg az egyházkerületi leg-
magasabb tanári kitüntetést. 

Október 7-én megrendítő volt 11 olyan 
testvért köztemetéssel egyszerre eltemetni, 
akiknek a végtisztességbe helyezését senki 
sem intézte. 

Október 8-án több testvérünk is jelen 
volt az Országos Evangelizáción a Buda-
pest-Deák-téri templomban. 

Október 8-án a Szent György templom-
ban a Szent György lovagrend zászlóavató 
ünnepére került sor ökumenikus szolgálat-
tal. 

Október 8-án templomunkban a mun-
kaévben immár másodjára volt modern 
zenés istentisztelet. 

Október 11-én a Luther Szövetség kere-
tein belül orgonakoncerttel emlékeztünk 
meg a Liszt évfordulóról – Mekis Péter 
frissdiplomás orgonaművész segített ebben 
minket. 

Október 12-én Lelkészi Munkaközössé-
gi ülés (LMK) volt Soborban. 

Október 14–16 között a „72 óra komp-
romisszumok nélkül” program keretében 

önkéntes fiatalok segítettek a templom és a 
temető takarításában. A program 
záróalkalma a mi október16-i 10.00-i isten-
tiszteletünk volt. 

Október 14-én (miután egy héttel előtte 
az időjárás ezt megakadályozta) a Család 
Éve programsorozatunk keretében temetői 
sétára invitáltuk testvéreinket. 

Október 14-én a Szent György Plébánia 
Jezsuita termében a Keresztyén Értelmisé-
giek Szövetségének (KÉSZ) ülésén Dr. 
Lanczendorfer Erzsébet előadását hallgat-
hattuk. 

Október 16-án AA ünnepi ülés volt a 
nagytermünkben. 

Október 22-én került sor az idei Keresz-
tény Szüreti Bálra a Mediterranoban. 

Október 25-én 11.00-kor Dr. Horváth 
Dénes egykori egyházközségi felügyelőnk 
síravatójára került sor a temetőnkben. 

Október 29-én 10.00-kor harang- és ha-
ranglábavató ünnepünk volt a Nyugdíjas-
házunkban Szemerei János püspök úr szol-
gálatával. 

Ugyancsak október 29-én délután pedig 
Szemerei János püspök úr szentelte újra a 
felújított balfi templomunkat, valamint 
szenteli fel a gyülekezeti házat. 

Részt vettünk több városi, egyetemi és 
vidéki rendezvényen: munkaévnyitókon, 
gyűléseken, kiállítás-megnyitókon, gyüle-
kezetünk életét érintő megbeszéléseken és 
koncerteken. 

Gabnai Sándor 

Rettende Gerechtigkeit 
Unter den biblischen Büchern hat Lu-

ther in besonderer Weise die Psalmen ge-
schätzt. Nicht zuletzt aus ihnen sprach für 
ihn das Evangelium, die Frohe Botschaft, 
Christus. Vermutlich ist es noch vor dem 
Römerbrief aus dem Neuen Testament 
eben ein Psalm aus dem Alten Testament 
gewesen, der Anstoß gab zu Luthers re-
formatorischer Erkenntnis der Rechtferti-
gung des Menschen aus Glauben allein.  

Luther hatte Angst vor Gott und dessen 
Gerechtigkeit, vor der er als Fehler ma-
chender, Schuld auf sich ladender, kurz: 

sündiger Mensch nicht bestehen könne. 
„Zur Höllen musst ich sinken”, so war sein 
Eindruck, den er in einem seiner Lieder 
wiedergegeben hat. Es war ein Psalmwort, 
wohl die beiden ersten Verse von Psalm 72, 
die am Anfang von Luthers reformatori-
scher Erkenntnis stehen, nämlich, dass Got-
tes Gerechtigkeit keine furchterregende, 
angstmachende, zum Verzweifeln brin-
gende ist, weil der Mensch vor Gottes An-
spruch nicht bestehen könne, sondern dass 
Gottes Gerechtigkeit eine rettende ist, die 
dem Menschen von Gott geschenkt wird 
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und die den Menschen gerecht, recht, gut 
macht. Dem, dass uns Gott ewig gnädig, 
ewig zugeneigt sei, möge man von Herzen 
vertrauen. Darin besteht der Glaube. 

Solcher Glaube, dass Gott selbst sich 
uns schenkt und uns Anteil gibt an seiner 
Lebensmacht und an seinem rettenden We-
sen drückt sich auch in einem biblischen 
Wort wie dem folgenden aus den Klagelie-
dern Jeremias aus. Da heißt es: „Der HERR 
ist mein Teil, spricht meine Seele, darum 
will ich auf ihn hoffen” (Klgl 3,24). Das ist 
in einer notvollen, schweren Zeit gesagt, in 
der viele Menschen nicht zuletzt das er-
kennen, dass sie selbst durch die Art und 
Weise ihres Lebens am Kommen des Un-
glücks Schuld hatten, auch gerade, indem 
man Gott vergessen hatte und nicht nach 
seinem Heilswillen fragte. Doch, und das 
ist das Licht in der Nacht, die Wegstoßung 
Gottes durch Menschen führte nicht zur 
Wegstoßung der Menschen durch Gott, 
sondern er macht sich neu bemerkbar, er 
tut sich neu kund, wie Menschen es in ih-
rem Herzen spüren können, dass Gott da 
bleibt oder wieder kommt, und wie man es 
auch am Laufe der Geschichte merken und 
sehen kann, dass immer wieder neu Wen-
dungen zum Guten geschehen. Der Gott, 
der sprach: „Es werde Licht!” (1 Mose 1,3) 
und so Welten und Leben ins Dasein 
brachte, wird nicht zulassen, dass das Licht 
wieder ausgehe. Gottes Licht füllt auch die 
Seele des Menschen, der da in den Klage-
liedern Jeremias spricht und der in solchem 
Spüren der Gegenwart und Nähe Gottes 
erkennt, dass die schwere, notvolle Zeit ihr 
Ende finden wird. Gott hat ihm Anteil an 
seinem Licht gegeben als Vorzeichen, dass 
alles gut werden wird. Hoffnung wird 
nicht erlöschen, sondern sich erfüllen. Und 
so heißt es: „Der HERR ist mein Teil, 
spricht meine Seele, darum will ich auf ihn 
hoffen.” 

Wieder und wieder neigt sich Gott Welt 
und Menschen zu – das ist unser Glück, 
das ist unser Heil. Gottes Zuneigung erret-
tet uns auch vom Tod als der größten Fins-
ternis, in die ein Mensch geraten kann. Lu-
thers Lieblingsvers aus der Bibel, es ist 
wiederum ein Psalmwort, nämlich Psalm 
118, Vers 17, hat die Errettung zum Leben 

durch Gott zum Inhalt: „Ich werde nicht 
sterben, sondern leben und des HERRN 
Werke verkündigen”, so heißt es da in Lu-
thers Lieblingswort. 

Zu des HERRN, zu Gottes Werken, die 
Leben bringen, gehört seine Geschichte, die 
er in und durch Jesus schreibt. In ihm neigt 
sich der Gott Israels, der licht- und leben-
schaffende Schöpfer der Welten, allen Völ-
kern zu, zieht weitere Kreise. Er schlägt in 
Jesus ein neues Kapitel, das neue Testa-
ment seiner Liebes- und Rettungsgeschich-
te auf. Durch Jesus kommen alle Völker in 
Verbindung mit diesem heilschaffenden 
Gott, bekommen Zugang zu ihm. Mit ei-
nem Wort aus dem Epheserbrief gesagt: 
Durch Christus Jesus haben wir „Freimut 
und Zugang” „in aller Zuversicht durch 
den Glauben an ihn” (Eph 3,12). 

Gottes Gnade, Gottes rettende Gerech-
tigkeit strahlt schon im und aus dem Alten 
Testament. In Luthers Auslegung zum 118. 
Psalm heißt es zu Gottes Wesen, „¸dass 
Gott freundlich ist, nicht wie ein Mensch, 
sondern (wie einer) der von Grund seines 
Herzens geneigt und günstig ist immer zu 
helfen und wohlzutun und nicht gerne 
zürnet noch strafet … Und solche freundli-
che und gnädige Gunst beweist er über alle 
Maße reichlich undgewaltiglich mit seiner 
täglichen und ewigen Güte’” (zitiert nach 
F. Crüsemann, Das Alte Testament als 
Wahrheitsraum des Neuen, Gütersloh 
2011, S. 46f.). Von dieser Güte, bestätigt 
und unterstrichen in Christus, erzählt das 
Neue Testament weiter. 

Einst war Luther abgeschreckt von Gott 
und dessen Gerechtigkeit; am liebsten wäre 
er weggelaufen, geflohen vor Gott, wie vor 
einem König, der über Art und Weise des 
Lebens seiner Untertanen verärgert ist und 
ihnen zürnt. Luther erkennt: diese Vorstel-
lung von Gott ist falsch!. Ja, Gott könnte 
wie ein großer König - und das zu Recht! - 
über die Menschen und ihr Tun und Las-
sen immer wieder zornig sein; er hätte 
Grund, sich von ihnen abzuwenden, er 
könnte sie verstoßen. Aber was macht 
Gott? Er steigt aus Güte, Barmherzigkeit, 
Liebe, bildlich gesprochen, immer wieder 
von seinem Thron, macht sich auf in die 
Welt, wendet, neigt sich den Menschen zu, 
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um ihrem Leben zu helfen und es recht, 
gut, heil zu machen. In Christus wird er 
sogar selbst Mensch, macht sich der König 
zum Diener dem Leben zugute für alle 
Völker. Welch Macht der Liebe! Als Luther 
das erkennt, will er nicht länger vor Gott 
aus Furcht und Angst weglaufen, sondern 
mit Freimut, in Freude und Dankbarkeit 

wirft er sich vertrauensvoll, glaubend Gott 
in die Arme. Denn er und wir und alle 
Menschen können es nirgend besser haben 
als bei diesem Gott. Denn er übt rettende 
Gerechtigkeit, richtet sich uns zuneigend 
die Dinge und Verhältnisse so, dass alle 
und alles recht, gut, heil wird, schon jetzt 
und vollendet in Ewigkeit. 

Mit herzlichen glaubensgeschwisterlichen 
Grüßen zum Reformationsfest 
Ihr/Euer Volker Menke, Pfr.  

Herzliche Einladung 
auch zu den deutschsprachigen Veran-

staltungen unserer Kirchengemeinde: Got-

tesdienst sonntags um 9.00 Uhr; Wochen-

predigt donnerstags um 17.00 Uhr; Kon-

firmandenunterricht montags um 14.30 
Uhr; Kindergruppe für Kinder im Alter 
von 6-13 Jahren jeden zweiten und vierten 
Mittwoch eines Monats um 16.30 Uhr; 
Neue Jugendgruppe jeden ersten und drit-
ten Mittwoch eines Monats um 18.30 Uhr; 

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

 (Nähere Auskünfte zu allem bei Pfarrer 
Dr. Volker Menke, Templom ut-
ca/Kirchgasse 12, Sopron/Ödenburg, Tel. 
99/322-674) 

Speichern für den Sommer 
Auf fünf erfolgreiche Jahre können die 

Jugendlichen der Evang. Luth. Gemeinde 
aus Sopron und der Johanneskirche in 
Kempten zurückblicken. 

Auch in diesem Jahr ist es uns wieder 
gelungen, im Juli Gäste aus Ödenburg auf-
zunehmen. 

Die Tage waren gefüllt, mit Ausflügen, 
der Teilnahme am "Lauf der guten Hoff-
nung"- Unterstützung eines sozialesn Pro-
jektes, Empfang im Rathaus, Sinnespar-
cour, gemeinsamer Gottesdienstbesuch am 
Sonntag, mehrere Andachten sowie eine 
Meditationsstraße an der wir uns mit zehn 
spirituellen Texten beschäftigten, die uns 
die Perlen des Glaubens eine Erfindung aus 
der schwedischen-lutherischen Kirche, 
entwickelt von Bischof Martin Lönnebo, ein 
Katechismus für die Hände, näherbrachte. 

Das Perlenband besteht aus achtzehn Per-
len, jede Perle hat ihre eigene Farbe und 
Bedeutung. Nach dem Stationenlauf be-
stand die Möglichkeit ein Perlenband für 
den eigenen Gebrauch anzufertigen. 

Der Höhepunkt unserer Begegnug war, 
zumindest für die Jugendlichen, die Über-
nachtung am letzten Abend im Gemeinde-
haus. Nach dem Frühstück, verabschiedete 
Pfr. Julia Cleve die Gäste mit einer Andacht 
und einem Reisesegen. 

Sehr gefreut haben wir uns, als eine 
Einladung nach Ödenburg für das Frühjahr 
2012 ausgesprochen wurde. Im Namen al-
ler Kemptener möchte ich mich bei Gabi 
und Patricia für das Mitdenken, die Mitge-
staltung und die Betreuung bedanken. 

Gott behüte euch in Ödenburg und uns 
in Kempten. 

Mit lieben Grüßen, eure Renate Kraut 
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Magyar Diáksport Napja a Hunyadiban 
Iskolánk igazgatójának jóvoltából szep-

tember 30-án, pénteken az 5-6. órákban 
minden tanulónk, valamint tanáraink 72%-
a csatlakozott a Magyar Diáksport Szövet-
ség által kezdeményezett Magyar Diák-
sport Napja rendezvényhez. Helyszínek: 
iskolánk sportudvara (atlétikai pálya, sza-
badtéri kézi- és kosárlabdapálya, távolugró 
gödör) füves játszórész, nagy- és kistorna-
terem, a szomszédos NYME botanikus 
kertje, a közeli Erzsébet-kert valamint isko-
lánk épülete.  

Szerencsénkre az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, így valóban meg tudtuk mozgat-
ni tanulóinkat 11.30-tól 13.30 óráig Ren-
dezvényünk közös, 707 fős zenés gimnasz-
tikával indult. Ezt követte a felsősök és ta-
náraink egy részének 10 perces futása. Ez 
idő alatt alsósaink "lekocogtak" az Erzsébet 
kertig, ahol sorversenyek és ügyességi fe-
ladatok vártak rájuk. 12 órakor az osztá-

lyok legjobb három-három leány és fiú fu-
tója vett részt a 2011 m-es futáson, melyet 
az osztályok közötti 2011 m-es (10 
fő/osztály) váltófutása követett. 

Felsőseink az iskola területén vehettek 
részt különböző sportágakban, illetve ver-
senyeken. A népi játékokat is bárki kipró-
bálhatta, akik éppen nem szerepeltek a 
csapatsportágakban. A csapatsportágaknál 
egyéb kiegészítő feladatok vártak az éppen 
pályán nem lévőkre. Az iskola belső részét 
is kihasználtuk az iskolafutáshoz. Lépcső-
futás a 3. emeleten lévő könyvtárig, majd a 
másik oldalon vissza a portáig.  

Összességében tanulóink és a rendez-
vényen résztvevő tanáraink is nagyon él-
vezték a kétórás programot. Különleges 
élmény volt, az emeletről látni a sportud-
varunkon együtt tornázó diákságot és ta-
nárainkat.  

Palkovits Tamás 

Igehirdetés a 72 óra kompromisszumok nélkül 
című programsorozat nyitó alkalmán 
Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúl-
hatatlan életet. (2Tim 1,10) 

Kedves Líceumi gyülekezet, szeretett 
Testvéreim a Jézus Krisztusban! 

1 óra. A felkeléstől idáig. 
2 óra. A felkeléstől idáig – mondjuk a 

bejáróknak. 
3 óra. Amennyi idő múlva ma már azt 

fogom érezni, hogy sokat dolgoztam… 
4 óra. Amennyit kb. ma munkával fo-

gunk eltölteni. 
8 óra. Egy klasszikus munkanap. 
24 óra. Egy teljes nap – mennyi minden 

beleférhet. 
48 óra. Ennek pont a kétszerese. 
72 óra. Ennek pont a háromszorosa. 
Hatalmas lehetőségek, kedves Testvére-

im! 
Lehetőségek, hogy úgy induljunk el 

minden reggel, hogy feladatom van. Hogy 

feladatot kaptam Istentől. Ez egy csodála-
tos dolog! 

Hiszem, hogy a mai napon is ilyen lelkület-
tel indulhatunk. Ezen a napon, aminek azt 
a címet adtuk, hogy Önkéntesség. Egy 
olyan csendesnap, amikor nem előadásokat 
hallgatunk, és csoportfoglalkozásokon ve-
szünk részt az istentisztelet után, hanem az 
öltözékekből is jól látva kétkezi munkát 
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fogunk végezni, vagy éppen rászorulókkal 
fogunk beszélgetni, őket segíteni. 

Hiszem, hogy azzal a lelkülettel érde-
mes indulni, hogy ez egy hatalmas lehető-
ség. Lehetőség, amit kaptam. Mint pl. egy 
magot, amivel kell valamit tennem. Mint a 
tanmesében a császár kérte az alattvalóit. 
Így szól a történet: 

(…) 
Volt egyszer egy császár messze Keleten, aki 

nagyon öreg volt, és tudta, hogy közeleg az idő, 
amikor ki kell választania utódját. Ahelyett, 
hogy egyik hivatalnokát vagy valamelyik gyer-
mekét választotta volna, úgy döntött, hogy 
másképp cselekszik. Egyik nap összehívatta a 
császárság valamennyi fiatalemberét. Így szólt: 
„Ideje, hogy lemondjak, és kiválasszam a követ-
kező császárt. Úgy döntöttem, hogy közületek 
választok valakit.” 

A fiatalok elámultak. A császár így folytat-
ta: „Mindegyikőtöknek adok egy magot. Egyet-
len magot. Ez egy nagyon különleges mag. 
Menjetek haza, ültessétek el a magot, öntözzé-
tek, és gyertek ide vissza mához egy évre azzal, 
amit ebből a magból felneveltetek. Aztán meg-
nézem a növényeiteket, és így döntöm el, hogy 
ki legyen a birodalom következő császára!” 

Volt egy Ling nevű fiú, aki ott volt aznap, 
és a többiekhez hasonlóan ő is kapott egy magot. 
Hazament, és izgatottan mesélte el anyjának az 
egész történetet. Édesanyja segített egy cserepet 
és virágföldet szerezni, ő pedig elültette a ma-
got, és gondosan locsolta. Mindennap megön-
tözte, és figyelte, hogy kibújt-e. Körülbelül há-
rom hét múlva a többi fiú elkezdett a magról és 
a növényről beszélgetni. 

Ling mindennap hazament és megnézte a 
cserepet, de semmi nem nőtt ki belőle. Eltelt 
három hét, négy hét, öt hét. Még mindig semmi. 
Mostanra már mindenki a növényről beszélt, de 
Lingnek nem volt növénye, s úgy érezte, kudar-
cot vallott. Eltelt hat hónap, és még mindig nem 
nőtt ki semmi Ling cserepéből. Biztos volt ben-
ne, hogy elpusztította a magot. Mindenki más-
nak fája nőtt, meg hatalmas növénye, neki meg 
nem volt semmije sem. A barátainak azonban 
nem mondott semmit. Csak várta, hogy kihajt-
son a növénye. 

Végül eltelt egy év, és a császárság vala-
mennyi ifja elhozta a növényét, hogy a császár 
megvizsgálhassa. Ling azt mondta édesanyjá-
nak, hogy ő nem megy el csak azért, hogy az 
üres cserepet megmutassa. Anyja azonban rá-
beszélte, hogy vigye el az üres cserepet és őszin-

tén mondja el, hogy mi történt. Ling sokat őrlő-
dött a dolgon, de végül rávette magát, hogy el-
menjen az üres cseréppel. 

Amikor Ling megérkezett, elámult azon, 
mennyiféle növényt neveltek társai. Csodaszé-
pek voltak, a legkülönbözőbb színekkel pompáz-
tak a nevelt növények. Ling letette az üres cse-
repét a földre, és sokan kinevették. 

Amikor a császár megérkezett, végignézett a 
termen, és köszöntötte a fiatalembereket. Ling 
igyekezett a leghátsó sorban elbújni, de az ösz-
szes növény az üres cseréppel együtt a császár 
elé volt letéve. 

„Nahát micsoda növényeket, fákat és virá-
gokat neveltetek” – szólt a császár. Ma valaki az 
utódom lesz!” 
Ahogy a császár sétált a gyönyörű növények 
között, meglátta Ling üres cserepét. Egyedül 
csak az övé volt üres. Erre a császár felkiáltott: 
„Azonnal jöjjön elém ennek az üres cserépnek a 
gazdája!” 

Ling rettegni kezdett, és a többiek sajnál-
kozva néztek rá. 

Amikor Ling előre ért, a császár megkérdez-
te a nevét. 

„Lingnek hívnak” – felelte. A fiúk mind 
szánakoztak, mert azt gondolták, hogy akár a 
fejét is vehetik azért, mert ki sem hajtott a csá-
szártól kapott mag. 

A császár csendre intett mindenkit, Lingre 
nézett, és aztán így szólt a tömeghez: „Íme az új 
császárotok! A neve Ling!” 

Senki nem hitt a fülnek, Ling sokkolva volt. 
Aztán a császár így folytatta: 

„Ma egy éve mindenkinek adtam egy ma-
got. Azt mondtam, hogy fogjátok a magot, ül-
tessétek el, öntözzétek, és hozzátok vissza nekem 
ma. De mindannyiótoknak főzött magvakat 
adtam, amik nem hajtanak ki. Ennek ellenére 
Ling kivételével mindenki szebbnél szebb növé-
nyeket hozott. Amikor rájöttetek, hogy a mag 
nem hajt ki, másik maggal helyettesítettétek azt, 
amit én adtam. Egyedül Ling volt elég bátor és 
őszinte ahhoz, hogy elhozza nekem a cserepet az 
én magommal. Ezért ő lesz az új császárotok!” 

Hiszem, kedves Testvéreim, hogy a lel-
kületről szól ez a történet is. Arról, hogy 
nem a kirakatba tett – de mégsem belülről 
jövő dolgokkal dicsekedjünk! 

Ezt azért is mondom el a nap elején, 
mert sokan láthatják így ezt a mai napot is. 
Hogy csatlakoztunk a „72 órás” rendez-
vényhez, amiből jó, ha dolgozunk 4-et, az-
tán majd jó sajtóval mindenki rólunk fog 
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beszélni, hogy milyen remek emberek va-
gyunk! Ez utóbbinak örülök, ha megtör-
ténne, de még sokkal jobban örülnék an-
nak, hogy ha azért beszélhetnének rólunk 
majd néhány hét, hónap múlva, hogy a Lí-
ceumban elindult valami. A Líceumban 
folytatódik valami. Valami olyan, amiről 
azt mondom, hogy jobb keresztyénekké 
tesz bennünket. 

Ez pedig nem az időseknek való ének-
léstől vagy a gereblyézéstől, de még csak 
nem is a játszótér kreatív kifestésétől lesz. 
Hanem attól, hogy bennem belül elindul 
valami. Hogy megszólít az Úristen igéje. 

Nem a császár, nem a tanárom, még 
csak nem is a lelkész. Hanem maga az Úris-
ten. Aki nemcsak kér, hanem ad is. Aki 
nemcsak követel, hanem ígér is. 

Méghozzá nem kevesebbet, mint a két 
felolvasott bibliai szakaszban is: megtörte a 
halál erejét. Megígérte azt nekünk, hogy 
örök életünk lehet. Ez változtathatja meg az 
életünket, kedves Testvéreim. Minden más 
már csak ennek következménye. Ha rá fi-
gyelünk, ha akaratát tesszük, ha hiszünk 
benne – mindegyik fontos. Mindegyik fon-
tos a mai nap különösen is. Erre szeretné-
lek kérni Benneteket, kedves Testvéreim, 
hogy így – ezzel a lelkülettel – induljatok 
neki ennek a szolgálatnak. Hogy meglátjá-
tok a Küldőtöket is. Azt, aki feladattal bíz 
meg bennünket. 

Ma talán azzal, hogy tegyük szebbé 

környezetünket! Tegyük szebbé kül-
ső/belső környezetünket! Sokkal szebbé! 
Hiszen panaszkodni oly könnyű, de tenni 
érte – ezt sem vállalja fel mindenki. Örülök, 
hogy mi ma igen! Annak is örülök, hogy a 
legtöbben ezt lelkesen teszik. És ahogyan 
már mondtam, annak örülnék a legjobban, 
ha néhány hét, hónap múlva pedig maga-
toktól jönnétek és kérdeznétek: mit tehe-
tünk még? És hiszem, hogy Jézus szavaival 
majd azt mondhatom, hogy „amikor megtet-
tétek a legkisebbek közül eggyel, velem tettétek 
meg”. 

Szépítsük hát környezetünket: kívül, 
belül. Például úgy, ahogyan az a mindenki 
által ismert gyerekénekben is van: 

Csigabiga, gyere ki, ÉG a házad ide-
ki… 

Érdekes lehet ezt különböző nyelvekre 
lefordítani… kíváncsi vagyok, hányan 
mondanátok pl. angolul azt, hogy „your 
house is on fire”… számomra sokkal in-
kább jelenti azt, ami lehet, hogy népi etimo-
lógiának tűnik, de hadd hozzam most kö-
zétek: „the sky/heaven is your home” – 
azaz az ÉG a te házad ideki. Azért gyere ki 
(mondjuk a csigának), mert itt van otthon. 
Mert kint van az, ami az igazi otthona. Az 
ÉG. Ha úgy tetszik, a menny. Azért gyere 
ki, hogy otthon legyél. Azért gyere ki, hogy 
tudd, hova tartozol.  

Azért gyere ki, hogy tudd, hova tarto-
zol. És ez már hiszem, hogy nekünk is szól. 
Nekünk is vannak bőven csigaházaink, 
amiből az Úristen annyira szeretne kihívni 
bennünket. Szeretne, mert szeret. Ennél 
többet ma sem tudok mondani, kedve 
licista Testvéreim! Isten szeret téged. Any-
nyira, hogy még a Fiát is odaadta értünk. 
Annyira, hogy a búzaszemről is úgy tud 
gondolkodni, hogy ha a földbe esik, meg-
hal, de sokszoros termést hoz! Annyira, 
hogy az evangélium által hozza világosság-
ra az elmúlhatatlan életet! Az örök életet – 
számunkra! Kell ennél nagyobb ígéret? 
Kell? Lehet, hogy egy nagy sóhajt most né-
hányan elengedtek, hogy mit foglalkozunk 
mi tizenévesen az örök élettel, de ugye nem 
kell nagyon messzire mennünk, hogy az 
elmúlást ne életkorhoz kössük?! Sajnos 
mindenki tud a saját környezetéből példát 
hozni arra, hogy mi van akkor, amikor va-
lakinek már nem volt ideje – hát ne legyen 
késő, kedves Testvéreim! Ne legyen késő, 
vagy megbánt dolog, amikor már azt mon-
dom, hogy de jó lett volna! Itt van a lehető-
ség! Ahogyan mondtam: a mai reggelen. 
Ami lehet, hogy 72 órát vezet be. De az is 
lehet, hogy az örök létbe vezet be bennün-
ket. Az is lehet, hogy az örök életre vezet 
be bennünket! Az örök élet, amelynek kul-
csa az Isten által földbe hullajtott mag. 
Amelynek erejét mi is megtapasztalhatjuk! 
Adja Isten, hogy mindnyájan megtapasz-
talhassuk ezt a csodálatos szeretetet! 
Ámen. 

Mesterházy Balázs 
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Isten kezébe kell helyezni a csöppnyi 
gyermekkezet! 

Egy onkológiai osztály lelkigondozójával, Némethné Tóth Szilviával  
beszélgettünk  

Halottak napja küszöbén, életről és halálról 
gondolkodván úgy gondoltuk, méltó helye van 
újságunkban ennek a beszélgetésnek- olvassuk 
nyitott szívvel! 

Egy éve dolgozik evangélikus lelkigon-
dozóként a Pécsi Gyermekklinika Onko-
hematológiai Osztályán: Némethné Tóth 
Szilvia, aki időről-időre kicsi gyermekke-
zeket kell, hogy Isten kezébe helyezzen. A 
gyermekhalál irracionalitásáról, abszur-
dumáról beszélgettünk.  

– 2010 nyarán az osztályt vezető főor-
vos, az egyébként evangélikus presbiter, 
dr. Ottóffy Gábor a Pécsi Gyermekklinika 
Onko-hematológiai Osztályát szerette vol-
na megújítani, közösséget akart kovácsolni 
az itt dolgozó emberekből és német mintá-
ra lelkigondozó bevonását is tervezte a 
munkába. A klinikát vezető igazgatóval 
egyeztetve, felkértek engem erre a feladat-
ra, ám felmerült egy gond: pénzt nem tud-
tak rendelni ehhez, így Ottóffy doktor 
Gáncs Péterrel, a Déli Egyházkerület püs-
pökével vette fel a kapcsolatot, aki nyitott 
volt arra, hogy az egyház egy fél állást biz-
tosítson nekem erre a feladatra. Tavaly ok-
tóber óta, egy éve végzem ezt a munkát – 
vallja beszélgetésünk elején Szilvia. 

– Hogyan néz ki egy „átlagos” heted, 
vagy napod? Lehet ezt így meghatározni? 
Akár a nap huszonnégy órájában lenne a 
segítségedre igény. A különleges helyze-
teket hogyan tudod megoldani? 

– Ha papíron nézzük a félállást, akkor 
általában délutánonként dolgozom, mert 
addigra a vizsgálatok, kemoterápia, keze-
lés, gyógytorna lezajlik. Hogy valaki, (akár 
szülő, akár gyerek) mellé oda tudj ülni, ah-
hoz csend és viszonylagos nyugalom kell.  

A szerda az egyetlen nap, amikor déle-
lőtt megyek, amikor egy úgynevezett 
pszicho-vizit van. Ez azt jelenti, hogy az 
orvosok mielőtt végigmennek a szobákon, 
azelőtt a konzultációs szobában végigbe-
széljük a gyerekeket, kinek milyen problé-
mája van, ki milyen állapotban van, a keze-
lés mellett hogyan kellene lelkileg is meg-
támogatni. Ilyenkor nem csak a testi gyó-
gyításról, hanem a lelki segítségnyújtás le-
hetőségeiről is beszélünk, arról, hol lehet-
nek azok a mélypontok, amelyeken át kell 
juttatni a gyerekeket, vagy hozzátartozói-
kat. 

Amikor azonban egy gyermek haldok-
lik, akkor felborul ez a rend, olyankor nin-
csen kedd reggel, vagy délután. Akkor akár 
este vagy éjjel is bemegyek, hogy felvált-
sam az anyát, a szülőt, akinek szüksége 
van arra, hogy elmenjen kicsit sétálni vagy 
enni, egyszerűen erőt gyűjteni a következő 
naphoz. A nővérektől nem várható el az, – 
hisz nincs is arra idejük –, hogy egy gyer-
mek mellett üljenek és egy anyának, szülő-
nek is szüksége van a levegővételre, a 
helyzet átgondolására. 

– Hány gyermek van a klinikán? 
– Ez nagyon változó. Általánosságban 

azonban elmondható, hogy évente 30-40 új 
beteg kerül diagnosztizálásra, akik rákos 
daganattal, vagy vérképző szervi megbete-
gedéssel kerülnek hozzánk. Az osztályon 
18 ágy van. A hetek teljesen változóak, 
vannak hetek, amikor csak négyen-öten 
vannak, és vannak, hogy tíz körül. Kará-
csonykor igyekeznek például minél több 
gyereket hazaengedni a családjukhoz, ezért 
sok kezelést előbbre hoznak. Tapasztala-
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tom szerint azonban, ha 10-12 gyerek van 
egyszerre az osztályon, az már sok. 

– Korábban végeztél hasonló munkát? 
– Igen is, meg nem is. Jómagam teológi-

át végeztem, és tizenhét éve vagyok lel-
készfeleség. Bánkon, ahol tizenkét évig él-
tünk, kapcsolatba kerültem olyan csalá-
dokkal is, ahol idős, haldokló embereket 
látogattunk, kísértünk férjemmel együtt.  

Amikor Bánk után egy évig a férjem 
Tótkomlóson szolgált, az ottani szeretetott-
honban három idős ember utolsó óráiban is 
ott lehettem. Ám gyerekek között ilyen 
szolgálatot még nem végeztem. 

Főorvosunk azt mondja, hogy az onko-
lógiai osztály az életről szól, hiszen a gye-
rekek nagy része a kezeléseknek hála igenis 
meggyógyul, de mégis találkozunk a halál-
lal is. Ilyen szempontból tehát először ta-
lálkoztam a gyermekhalállal és az ilyen jel-
legű kíséréssel. 

– Hány haldokló gyermeket kísértél el 
eddig a halál kapujáig? 

– Ez alatt az egy év alatt öt gyermeket 
veszítettünk el. A gyerekhalál egy irracio-
nális, feldolgozhatatlan dolog. Ezek az ese-
tek nem hírként jutnak el hozzánk a tévé-
ből vagy újságból távoli helyek vonatkozá-
sában, hanem a történetek a megismert 
emberek révén élővé és elevenné válnak a 
számunkra. A bekerülő gyerekek mini-
mum fél évet nálunk töltenek, kemoterápi-
ás kezelésen vesznek részt. A folyamat 
hosszú. Részei leszünk egymás életének. 
Összenövünk velük.  

A szakirodalom azt írja, hogy távolsá-
got és határt kell tartani velük, nem lehet 
azt mondani, hogy a gyerekeink, de én eb-
ben nem hiszek. Ezt ilyen kategorikusan 
nem lehet kijelenteni. Amikor közöttünk 
élnek, és mi napi szinten találkozunk ve-
lük, tanúi lehetünk a jó perceiknek és an-
nak, is, amikor a kemó mellékhatásaitól 
szenvednek, akkor egy közösséggé válunk. 
Elveszítésük tehát bennünk is gyászt vált 
ki. Haláluk persze elsősorban a szülők 
számára a legnagyobb tragédia, de mi is ott 
vagyunk azok között az emberek között, 
akiknek tudni kell elengedni őket, akiknek 
fel kell dolgozni az elvesztésüket, akiknek 
gyászolni „kell”. 

– A kezdeményezés egészen új, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyházban úgy 
tudom, te vagy az egyetlen olyan 
lelkigondozó, aki gyermekonkológián 
van… 

– Magyarországon hét gyermek-
onkológiai központ van, ezek közül még 
Szegeden dolgozik egy másik felekezethez 
tartozó lelkigondozó, és most én kerültem 
be ebbe a rendszerbe. Más klinikákon dol-
goznak lelkészek és lelkigondozók is, de 
speciálisan gyermekonkológián nem. Nem 
volt semmi tehát, amit protokollárisan át-
vettünk volna valahonnan, a magunk ta-
pasztalatai alapján járunk el. 

– Milyen érzések vannak benned az 
elmúlt egy évvel kapcsolatban? Honnan 
merítesz erőt, hogyan tudod ezt a munkát 
végezni? 

– Bár furcsán hangzik, de én szeretem 
ezt a munkát végezni. Szeretem ezt a kö-
zösséget, szeretem az ottani embereket. Ha 
jön egy új család először is több napig, 1-2 
hétig eltarthat, míg megjönnek az eredmé-
nyek és felállíthatják a végleges diagnózist. 
Amikor az orvos közli a családdal, mivel 
állnak szemben, akkor én is ott vagyok ve-
lük. Az orvos ugyanis ezt nagyon fontos-
nak véli, hiszen akkor tudom igazán kísér-
ni őket, ha tudom én is, mi vár rájuk, ha 
már a kezdetektől van kapcsolatom velük.. 
A dolognak kétféle kimenetele lehet: pozi-
tív, tehát a gyermek meggyógyul, hazatér 
majd, vissza a családjához, de akkor is meg 
kell tanulniuk újra családként funkcionálni, 
visszaszokni a mindennapokba. Nem csak 
a bent töltött idő nehéz számukra, hanem 
az is, hogyan lesz tovább odakint. 

A másik út a negatív kimenetel, amikor 
a gyermek például műthetetlen, vagy telje-
sen menthetetlen már az állapota és a csa-
ládja el fogja veszíteni őt.  

Ezt a két utat nem lehet azonban pozi-
tív és negatív fiókba betenni, mert minden 
negatív irány esetén bennünk frusztráció 
alakulhatna ki a halállal szemben. A nega-
tív út is lehet pozitív, mert megadhatjuk 
annak a lehetőségét, hogy emberi módon 
élhesse meg a gyermek és a család azokat 
az utolsó napokat, amelyek számukra még 
adatnak. Hogy honnan merítek erőt? Ezt a 
munkát, -véleményem szerint- nem lehet 
stabil családi háttér nélkül végezni. Azzal 
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az érzéssel, hogy van hova hazamennem, 
otthon várnak és szeretnek, ez elengedhe-
tetlen. Csak feltöltődve tudok másnap is 
bemenni „dolgozni”, jelen lenni. 

– Van szupervízorod, akivel meg tu-
dod beszélni élményeidet, gondjaidat, 
tapasztalataidat? 

– Egy pszichológusnőhöz jártam nyá-
ron rendszeresen szupervízióra, aki segített 
a lelki munkában. Jelenleg a SOTE-n 
lelkigondozói továbbképzésre járok, van 
pszichodráma és választani „kellett” 
lelkivezetőt is. Ezeken keresztül látom, 
hogy a lelkigondozói munkát nem lehet e 
nélkül végezni. Annyi hatás ér bennünket, 
amit fel kell dolgoznunk.  

Decemberben volt egy kislány az osztá-
lyon, aki hozzám nőtt. Nyolc napig neme-
sen küzdött az életéért az intenzív osztá-
lyon, aztán meghalt. Halála után megfáz-
tam, és fülgyulladásom lett, majd ez rá-
ment a gyomromra – abszolút pszichoszo-
matikusan jött ki rajtam a lelki megfáradt-
ság. Szükségem volt segítségre. 

Májusban egy kislányt kísértem, amikor 
elutaztam közben Finnországba, 
testvérgyülekezeti napokra szabályosan 
rettegtem a repüléstől, az utazást szinte 
sokkos állapotban tettem meg. Minden ha-
lálban a saját halálunkkal találkozunk. 
Amikor haldoklók között vagyunk, a saját 
végességünkkel nap mint nap kell szembe-
sülnünk. A repülőúton, az utazás alatt saját 
halálomtól féltem. Ezt is fel kellett dolgoz-
nom. 

Az, hogy ezekről az esetekről már tu-
dok beszélni, annak az eredménye, hogy 
vannak emberek mellettem, akik segítenek 
a feldolgozásban. Mindenki másképp dol-
gozza fel a halált. Nekem a gyermekhalál 
esetek megerősítették az Isten-hitemet. A 
gyermekhalál irracionális dolog, csak irra-
cionális válasz van egy irracionális kérdés-
re. A válasz az, hogy igen is létezik az Is-
ten. A gyermekkéz olyan kis apró dolog, 
amit mindig fog egy felnőtt, egy másik kéz. 
Ha ezt a kezet el kell engedned, akkor ezt a 
kezet muszáj, hogy odaadd valaki másnak. 
Muszáj, hogy létezzen az Isten, hiszen ha 
nem létezne, kinek adnád át „megőrzésre” 
a kezeket?…  

– A hívő szülők szerinted jobban fel 
tudják dolgozni a gyermekük elvesztését? 

– Gyerekágy mellett, haldokló kicsi 
mellett nincsen hívő és hitetlen. Csak szü-
lők vannak, akik rettegnek attól, hogy elve-
szítik a gyermeküket. Bár nem sok tapasz-
talatom van, de a szülők, bárhogy is élték 
addig az életüket, bármilyen szoros, vagy 
laza kapcsolatuk is volt Istennel, nem vol-
tak elutasítóak az Isten iránt, nem akarták 
megkérdőjelezni a létét akkor, amikor be-
indult a haldoklás folyamata, amikor már 
orvosilag nem volt mit tenni.  

Az utolsó órákban, amikor a gyermek 
már másképp vette a levegőt, amikor már 
csak kis idő volt hátra, akkor a szülők meg-
engedték azt, hogy velük lehessek. Meg-
nyitották az ajtót, és azt mondták, hogy eb-
ben a nagyon intim dologban legyek velük. 

– Mit csinálsz egy kisgyermek elvesz-
tésekor? 

– Ki kellett, hogy alakítsak egyfajta ri-
tuálét – a gyermek, a szülők és maga miatt 
is. Amikor meghal egy gyermek, akkor ki 
szoktam menni a szobából, mert ez a szü-
lők és a halott gyermek ideje arra, hogy el-
búcsúzzanak.  

Amikor ez megtörténik, visszamegyek, 
van egy imádságom, egy áldásom, és éne-
kelek egy rövidet. Eddig még nem utasítot-
tak el, nekik is jó volt ez, fontos volt az a 
tudat, hogy Isten kezébe helyezték a gyere-
küket. Eddig csak kaptam a szülőktől és a 
gyermekektől is. Tapasztalatom szerint a 
legnagyobb drámákban csak Isten az egye-
düli valóság.   

– Látod, elsírtam én is magam, ahogy 
ezt meséled. Te hogyan tudsz ilyen hely-
zetekben uralkodni az érzelmeiden, és 
nem sírni a gyászolók előtt? 

– Azért is jövök ki, mert nekem is szük-
ségem van arra, hogy egyedül legyek, ma-
gamban. A szusszanásnyi idő után, a velük 
töltött percekben az imádságra és az énekre 
koncentrálok, és rájuk. Utána ráérek foglal-
kozni magammal, a gyászommal. De azt 
meg kell tanulni, hogy magunkra is legyen 
elég idő, hogy mi is gyászoljunk, és hogy 
mi is lezárjuk a történteket. Minden halált, 
minden veszteséget meg kell gyászolni, 
kell, hogy legyen gyászidő.  

– Kisfiad Bendegúz tudja, hogy anya 
hol dolgozik? 
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– Tudja, hogy kórházban dolgozom, 
ahol gyerekeket gyógyítanak, akik gyógyu-
lás után hazamennek. Próbálom a munká-
mat elválasztani a magánéletemtől, de na-
gyon nehéz. Amikor egy gyermeket elve-
szítünk a klinikán, jó lenne, ha mondjuk 
két napig el tudnék bújni a családom elől, 
de haza kell menni és foglalkozni kell a sa-
ját gyermekemmel. Nem akarom, hogy 
Bendegúz hátrányt szenvedjen. Nem ter-
helhetem a családomat a munkámmal. A 
mindennapok mentálhigiénéjét mégis gya-
koroljuk otthon. Este, mikor már alszik a 
fiúnk, Zoltánnal megbeszéljük kivel, mi 
történt aznap. 

Sokat kell még tanulnom, járnom a bel-
ső utamat. Minden eset más és más, más-
képp kell odamenni az emberekhez. Jézus 
ebben példa: mindig szituációetikát gyako-
rolt, adott helyzetre mindig más megoldást 
talált. Nem voltak szabályai, a helyzet és az 
ember adta, hogyan viselkedett, hogyan 
reagált. Nincsen két egyforma halál, nin-
csen két egyforma család, de még gyermek 
sem. Más a mi kötődésünk is az emberek-
hez. A halálra nem lehet sohasem felké-
szülni. Lehet beszélni róla, de más lesz 
mindig a vég. Egy közös pont van: Az Isten 
mindig ott van a kórteremben. 

Horváth-Bolla Zsuzsanna, forrás: lutheran.hu 

Virtuális élet és halál 
Nemrég sajátos játékot játszottam: ki-

léptem a Facebook nevű közösségi oldalról, 
majd pár nap múlva visszaléptem. Talán 
érdekes lehet az is, ami miatt kiléptem, és 
ami miatt visszatértem – de a leginkább 
elgondolkodtató az volt, amit közben meg-
tudtam a Facebookról. És tekintve hogy a 
lakosság jó része- elsősorban a fiatalság – 
tagja ennek a közösségi oldalnak, talán ér-
demes megosztani a tapasztalatokat. 

Miért szálltam ki eredetileg? Mert meg-
ijedtem: olyan híreket hallottam, hogy a 
Facebook lassan olyan szinten képes bele-
látni az tagok életébe, amennyire én nem 
szeretném, hogy belelássanak. És miért lép-
tem vissza? Mert rájöttem, mégis jó dolog 
barátaim, távoli ismerőseim örömeiről, bá-
natairól olvasni, megosztani velük azt, ami 
nekem fontos, és jó érzés boldog születés-
napot kívánni nekik… 

A legérdekesebb mégis az volt, aho-
gyan leiratkoztam. Először is: nyelvet kel-
lett változtatnom – nem lehet bármilyen 
nyelven csak úgy lelépni! Aztán megkér-
dezte a rendszer, miért akarok kilépni – és 
ha válaszoltam, megkérdezte: de miért 
gondolom így – és így tovább a végtelensé-
gig. Majd a végén ismerősök arcképét mu-
togatta: nem akarsz-e ettől vagy attól elbú-
csúzni? Én nem értettem: mit búcsúzzak a 
fiamtól, aki itt van a szomszéd szobában, a 
barátomtól, akit bármikor felhívhatok, 

vagy attól a régi ismerőstől, akivel évek óta 
nem váltottam egy szót sem, csak éppen 
felületesen ismerjük egymást? Kezdett 
melodramatikussá válni a helyzet. 

Aztán rájöttem, miről van szó: a facebook 
ragaszkodik hozzám, mint reklámalany-
hoz. Minden egyes személy, akihez el tud-
ják juttatni a reklámokat, pénzt jelent ne-
kik, nem csoda, hogy mindent bevetnek, 
hogy ne hagyjuk el az oldalt. És ebben a 
mindenben benne van az is, hogy a leirat-
kozás végtelenül bonyolult, és benn van az 
a hatás is, hogy a leiratkozás szinte egyfajta 
öngyilkossággal egyenértékű. (Szinte hal-
lottam a facebook hangját rimánkodni: jaj, 
ne, kérlek, ne tedd, gondold meg még egy-
szer! Ne hagyj itt bennünket!!!) Mintha 
azért élnék, mert rajta vagyok a 
facebookon! 

És ez a legfélelmetesebb az egészben. 
Sokan – főleg a diákok között- ugyanis va-
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lóban a facebookon élnek: ott tárgyalják ki 
érzéseiket, ott beszélgetnek másokkal, és 
rettegés tölti el őket, ha egy napig nem tud-
ják megnézni oldalukat. Nem csak arról 
van szó, hogy egyszer-egyszer megnézik 
oldalukat, hanem egész nap ott lógnak- 
nyári szünetben a facebook előtt ülnek, is-
kolaidőben az órán is azt figyelik. Mintha 
ez a virtuális tér lenne az igazi életterük, és 
ha nem lehetnek rajta, az olyan, mintha él-
ve temették volna el őket. 

Legszívesebben rájuk kiáltanék: ébresz-
tő! Használd a facebookot, de ne azon élj! 
Örülj annak, ha segít, de ne engedd, hogy 

beszippantson! Hidd el, nem azok az igazi 
társaid, akiknek a profilját olvasod, hanem 
azok, akiknek látod mozdulataid, akikkel 
együtt sétálsz, akiknek mosolyát, könnyeit, 
hanghordozását is átéled. Hidd el, a való-
ság idekinn van, nem a facebookon! 

Végül még egy poén: amikor úgy dön-
töttem, visszatérek, az egy pillanat műve 
volt: mindent úgy találtam, ahogy pár 
nappal ezelőtt hagytam, mintha soha el 
sem hagytam volna a facebookot. Hát eny-
nyit arról, hogy a szervezet mennyire gon-
dolta komolyan virtuális öngyilkosságo-
mat… 

Hegedűs Attila 

Hétvégi kirándulások 
Az elmúlt hónapban két tartalmas, vi-

dám utazásban volt részem, melynek már 
szervezési feladatai és a várakozás is öröm-
teli és izgalmas volt. Szeptember közepén 
óvodai csoportunk családjaival – közel 80-
an – töltöttünk el egy csendeshétvégét Ba-
latonszárszón. Október közepén pedig a 
nagyvelegi kastélyban találkozott két ifis 

csapat: a soproni, valamint a budavári ifi-
sek.   

Csodálatos volt. Mindkettő. Testi, lelki 
feltöltődés, pihenés, kikapcsolódás, és nem 
utolsó sorban ismerkedés. Álljon itt mind-
kettőről egy rövid kis beszámoló (az ifisek-
től kettő is) a résztvevők tollából… 

Mátisné Schlögl Patricia 

Balatonszárszói hétvége 

Ha ablakomon kinézek, összetéveszthetet-
len őszi hangulatú kép fogad, levelüket 
vesztett felkopaszodott cseresznyefaágak 
bólogatnak súlytalan, őszi színkavalkádba 
öltözött szomszédos kertek. Egyszóval ősz 
van. 

Ősz van, de így volt ez pár héttel ezelőtt 
is, annyi különbséggel, hogy akkor a leg-
kedvesebb és legszerethetőbb arcát mutatta 
az ősz. Hogy hányan fohászkodtunk ezért, 
nem tudom, de tény: sikerrel tettük. 

Csendeshétvége – így szólt a meghívás! 
Voltak, akiknek már a tavalyi emlékeket 
idézte, ugyanis rendszeressé kezdi kinőni 
magát ez az esemény. Hogy hány lelkes, 
fáradhatatlan ember munkája van e mö-
gött, hány láthatatlan kéz szorgoskodott a 
sikeréért, megbecsülni se tudom— hálás 
köszönet mindezért! 

És voltak persze az újonnan érkezők, a 
csatlakozni vágyók, ehhez a lelkes nyitott 
szívű közösséghez tartozni akarók. Hogy 
számunkra ez a beilleszkedés ennyire ész-
revétlen sikerült, többek között annak a 
nyitott befogadó szellemiségnek volt kö-
szönhető, ami lépten-nyomon tapasztalha-
tó volt.  

Ha arra a kérdésre keresem a választ, 
hogy mit is kaptunk útravalóul a hétvégé-
től, Seneca jut eszembe, aki így fogalmaz 
„Semmilyen szél nem kedvez annak a hajósnak, 
aki nem tudja, melyik kikötőbe tart”, ugyanis 
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úgy vélem, egyfajta iránytűt kaptunk kéz-
hez, amit, ha a helyzet úgy kívánja, hasz-
nálhatunk. Talán a hétköznapokban, talán 
akkor, amikor a mókuskerékből kilépve 
kissé szédülten szem elől tévesztjük a célt. 
Hiszen mindannyian tudjuk, hogy szá-
munkra mik a fontos és kevésbé fontos 
dolgok, habozás nélkül írtuk rá a kövekre- 
nem igaz? Vigyázzatok erre az iránytűre és 
ne tegyétek mágnes közelébe, hogy lega-
lább a legközelebbi közös találkozásig he-
lyesen mutassa az irányt!  

És hogy a Balaton milyen volt? Maga a 
Riviéra… na de komolyan – kellően meleg, 
ahhoz, hogy korosodó párok kézen fogva 
sétáljanak és megmártózzanak benne. Na 
persze nem reggel, akkor a kacsák is csak 
fél lábon ácsorogtak a parton… 
Aki részt vett a hétvégén azzal remélem, 
találkozunk jövőre is, akinek nem sikerült 
ott lennie tegyen meg minden tőle telhetőt, 
hogy ott lehessen – kihagyhatatlan.  

 

Barabás család 

 

Hétvége Nagyvelegen 
Október 13-án indult ifis csapatunk 

Nagyvelegre, hogy a budavári barátaink-
kal találkozzunk, és egy felejthetetlen hét-
végét töltsünk együtt. 

Amellett, hogy mindenki kikapcsolód-
hatott egy hosszú hét után, rengeteg jó ba-
rátot ismertünk meg, és a budapestiek ve-
zetőjének (Bence Imrének, vagy ahogy mi 
hívtuk: Imsinek) hála, lelkileg is sokat 
gazdagodtunk. Minden reggel és este áhí-
tat volt a program. Énekekkel kezdtük, 
majd Imsi (lelkész révén) felolvasott a Bib-
liából fejezeteket és azokról beszélt. Az 
áhítatokból mindenki a számára legfonto-
sabbat emelte ki, de legtöbbünknek az volt 
a legértékesebb, hogy mindenkinek van 
helye és szerepe a világban, és hogy Isten-
nek mindannyiunkkal komoly tervei van-
nak. 

A különböző programok nagyban segí-
tettek minket abban, hogy a többieket még 
jobban megismerjük, és szoros barátságo-

kat alakítsunk ki. Rájöttünk, hogy nem 
akkor érzi jól magát az ember, ha minél 
nagyobb és drágább szórakozásokon vesz 
részt. Elég egy közös játék, egy közösen 
megfőzött ebéd, vagy akár még a mosoga-
tás is jelenthet szórakozást. 

Az utolsó nap, vasárnap egy istentisztelet-
re mentünk, mely után visszatértünk a 
szállásunkra, ahol kicsit szomorúan ösz-
szepakoltuk a csomagjainkat, és ebédet 
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készítettünk magunknak, tudván, hogy 
már csak néhány órát fogunk együtt lenni. 

Délután 2 óra tájékán vitték ki az első 
csapatot az állomásra. A búcsú mindenki 
számára nehéz volt. A vonatúton visszafe-
lé a hétvégén készült képeket nézegettük 

és közben felelevenítettük a legszebb pil-
lanatokat. 

Bár kicsit lehangolt minket a búcsú és a 
másnapi iskola tudata, mégis azzal bíztat-
tuk magunkat, hogy a budaváriak néhány 
hét múlva jönnek Sopronba, egy újabb 
fantasztikus hétvégére! 

Pongrácz Emma 

 
 
 

 
 

 
 

Nagyon örültem, hogy végre kiszakadhat-
tunk a szürke hétköznapokból, és két cso-
dálatos napot tölthettünk a Bakony és a 
Vértes között megbúvó kis faluban, Nagy-
velegen a Budavári ifisekkel. 

Péntek délután indult a vonatunk, Ko-
máromban találkoztunk a pestiekkel, ahol 
felszálltunk a móri járatra. Az ismerkedés 
már az úton megkezdődött. Csapatokba 
osztottak minket. Az első feladatunk az 
volt, hogy egy színdarabban mutatkozzunk 
be, ismert sorozatok stílusában. Monda-
nom sem kell, hogy nagyon viccesre sike-
rültek az előadások, és így hamar össze is 
barátkoztunk. Rengeteget énekeltünk és 
játszottunk. 

Természetesen Bence Imrének – vagy 
ahogy mi szólítottuk, Imsinek – a budavá-
riak és a hétvége lelki vezetőjének hála, 
mély gondolatokban sem volt hiány. Olyan 
témákról beszélgettünk, amelyek 
mindannyiunkat foglalkoztatnak. 

Tettünk egy jó hosszú sétát is a környe-
ző dombokon, ahol érdekes feladatokat öt-
löttünk ki. Sokat nevettünk, és élveztük a 
kicsit hűvös, ám napsütéses időt. Szombat 
este alig akartunk elmenni aludni, a nagy-
teremben beszélgettünk hajnalig, és meg-
ígértettük a budaváriakkal, hogy hamaro-
san meglátogatnak minket Sopronban! :) 

Vasárnap istentiszteleten vettünk részt, 
melyet Imsi tartott, majd fájó szívvel 
ugyan, de összecsomagoltunk és elindul-
tunk hazafelé. 

Új barátságok alakultak, és sok régi 
megerősödött. Ez valóban egy felejthetetlen 
hétvége volt! 

 

Bohák Fanni
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Ádventre várva… 
Monic Wilder: Advent 

 Karácsony előtt négy héttel egy angyal 
érkezik a Földre. Égkék ruhában jár-kel az 
emberek között, de azok annyira el van-
nak foglalva az ünnepek előtti készülődés-
sel, hogy észre sem veszik. A vásárlási láz 
– szebbet, nagyobbat, drágábbat, a pénz-
tárgépek kattogása, a reklámok harsogó 
zaja elnyomja az angyal szavait, a szu-
permarketek tarka tömege elrejti törékeny 
alakját. Minden csillog-villog, zenél, köve-
tel: vegyél még, még, még... Színes-fényes 
papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük si-
várságát. Pedig csupán egy gyertya fénye 
s egy kis csend elég lenne ahhoz, hogy az 
angyal a vendégük lehessen. 

       Karácsony előtt három héttel egy 
másik angyal érkezik. Feladata, hogy 
aranyszálból szőtt kosarát telepakolja 
ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A ko-
sár azonban nagyon törékeny; a rengeteg 
összevásárolt játék, ékszer, parfüm, plaz-
ma-tv súlya összeroppantaná. Az angyal 
nem is ilyen ajándék után kutat. Türelme-
sen, embertől emberig haladva keresi azt, 
ami súlytalan, végtelen, nem kerül sem-
mibe, mégis mindennél többet ér. Az an-
gyal a szeretet apró morzsáival tölti meg a 
kosarat. 

       Karácsony előtt két héttel újabb 
angyal látogat a Földre. Végigjár minden 

házat, minden otthont, néhol elidőzik né-
hány percre, máshonnan szinte menekül. 
Tágas tereken sétál, kivilágított parkokban 
üldögél, figyeli a beszélgető, egymásra 
mosolygó embereket. A hidegtől kipiroso-
dott ujjak kulcsolódnak a forralt boros po-
harakra, gyerekek hancúroznak a frissen 
esett hóban, félrebillent fejű hóember áll-
dogál egy terebélyes fenyőfa oltalmában.  
       Az angyal örömét leli a látottakban, 
meg-megérinti az embereket, s azok szívé-
be békesség, szemükbe ragyogás költözik. 
A várakozás ünneppé varázsolja a hétköz-
napjaikat. 

       Egy héttel karácsony előtt angya-
lok serege érkezik, elhozzák a dalt, a ze-
nét, a táncot. A várakozás lassan véget ér, 
a megbocsátás egymásba kulcsolja az em-
berek kezét. Emberekét, akik nem felejtet-
ték el várni az angyalokat, akik nem felej-
tettek el hinni a csodában, akiknek a kará-
csony nemcsak a díszes fenyőfát, a finom 
ételeket, az ajándékokat jelenti, hanem a 
több mint két évezredes titkot is.  

       Ők azok, akik a szent éjjelen für-
készve figyelik az eget, s a csillagok fénye 
a mennybe vitt szeretetet sziporkázza 
vissza rájuk. 

 

Balássy László: Novemberi gondolatok 
Mint játékban kifáradt kisgyerek 
megül, ha az éjszaka közeleg, 
megül szülője karján csöndesen, 
úgy nálad én is egykor, Istenem, 
mint munkás, napját bevégezetten, 
ha itt az este, megnyugszom kezedben. 
Mint gyertyaláng, mely lassan csonkig ég, 
mint elfogyó, kihúnyó, kicsi mécs, 
erecske, mely folyammá szélesül, 
s a parttalan tengerrel egyesül... 
Hab habra csap, hullám hullámra hull, 
de túl mécsen, hunyt lángon messze túl, 
hol minden ér végső mederre lel, 
hol hab s hullám szelíden megpihen, 
időtlen évek tájai felett 
virrasztva őriz tekinteted. 
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Tervezett programok (reformáció – év vége) 
Október 31-én, a Reformáció napján 

nem vasárnapi rend szerinti istentisztelete-
ket tartjuk, hanem 10.00-tól gyülekezeti 
napot áhítattal, gyerek- és ifjúsági foglalko-
zásokkal, beszélgető-körökkel és ünnepi 
programokkal. Emellett 18.00-kor közös 
protestáns istentisztelet is lesz a református 
templomban evangélikus szolgálatunkkal. 

November 1-én 17.00-kor a Székely Ka-
punál lesz ökumenikus megemlékezés, 
majd 19.00-tól templomunkban a Városi 
Szimfonikus Zenekar ad emlékhangver-
senyt Halottak Napja tiszteletére. 

November 4-6 között országos felügye-
lő találkozó lesz Révfülöpön. 

November 4-én lesz Espo-ban, Finnor-
szág egyik tartományában püspökválasz-
tás, amelyen testvérgyülekezetünk vezető 
lelkésze, Tapio Luoma az egyik jelölt. 

November 5-én 18.00-kor belépőjegyes 
koncert lesz a templomunkban Vásáry 
André énekessel és Király Csaba zongora-
művésszel, aki ez alkalommal orgonánkon 
fog játszani. 

November 6-án 11.00-kor a Vadosfához 
tartozó Mihályi gyülekezeti hív bennünket 
ünnepi istentiszteletére, amelyen a közös-
ség hálát ad templomának belső felújításá-
ért. Igét hirdet: Gabnai Sándor esperes. 

November 8-án a Luther Szövetségünk 
vendége a nagyteremben Szemerei János új 
püspökünk lesz. 

November 9-én LMK Szakonyban. 
November 12-én 9.30-kor Egyházkerü-

leti Közgyűlés Győrben, a Püspöki Hiva-
talban. 

November 15-én Gabnai Sándor esperes 
országos esperesi értekezleten vesz részt 
Békéscsabán. 

November 18-án KÉSZ-ülés a Jezsuita 
teremben, amelyen előadást tart Bőcskei 
Győző, a Szent István templom plébánosa. 

November 20-án, Örök Élet vasárnapján 
a 10.00-i istentiszteletünket az új liturgia 
szerint tartjuk. A temetőkápolnában 14.00-
kor német, 15.00-kor magyar istentiszteletet 
tartunk szokásaink szerint. 

November 22-én 17.00-kor presbiteri 
ülést tartunk a nagyteremben. 

November 27-én – várhatóan 18.00 
vagy 19.00-kor a Csík Zenekar tart belépő-
jegyes ádventi koncertet a templomunk-
ban. 

November 28-tól az ádventi hetek alatt 
16.00-tól a Nyugdíjasházban a magyar bib-
liaóra keretei között ádventi esteket tar-
tunk. 

November 28-án kisebb delegációval 
részt veszünk a finn testvérkapcsolati talál-
kozón Budapesten az Északi Püspöki Hiva-
talban és a finn nagykövetségen. 

November 28-december 3-ig igazgató 
lelkészünk Lelkészakadémián vesz részt. 

November 30-án 15.00-kor a Széchenyi 
Gimnáziumban fórumbeszélgetés lesz a 
zsidó és nem-zsidó együttélésről – ré-
szünkről Gabnai Sándor esperes részvéte-
lével. 

December 2-án 19 órakor Sommererin-
nerungen/Nyári emlékezések címmel lesz 
a drezdai Kirchentag utótalálkozója a gyü-
lekezeti teremben. 

December 3-án az Egyházmegyei Pres-
biteri ülés után 10.00-tól Egyházmegyei 
Közgyűlés lesz Sopronbánfalván. 

Aznap 10-16 óráig adventi német nyel-
vű gyermeknap lesz a gyülekezeti terem-
ben 6-13 évesek számára. Jelentkezni 
Volker Menke lelkész úrnál lehet.  

December 4-én a 10 órás istentiszteleten 
óvodásaink fognak szolgálni. 

Aznap este 17 órakor a Mikulás látogat 
el hozzánk. 

December 10-én 18.00-kor a Liszt Társa-
ság szervezésében gyülekezeti termünkben 
Liszt-koncert lesz Kuzsner Péter zongorajá-
tékával. 

December 11-én – várhatóan 18.00 vagy 
19.00-kor Takács Nikolas ádventi belépője-
gyes koncertjére kerül sor a templomunk-
ban. 

December 13-án 17.00-kor Luther Szö-
vetség a nagyteremben, amelyen levetítjük 
azt az ökumenikus istentiszteletet megörö-
kítő filmet, ami 20 évvel ezelőtt készült 
templomunkban a szovjet hadsereg kivo-
nulása kapcsán. 

December 14-én mi leszünk a házigaz-
dája az LMK-nak. 
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December 17-én 19.00-kor Horváth 
Kornél és Dés László belépőjegyes koncert-
je lesz a templomunkban. 

December 18-án 9 órakor tartjuk gyer-
mekkarácsonyi ünnepségünket- lehetőség 
szerint ismét a Líceum dísztermében. 

December 22-én 10.00-tól karácsonyi 
csomagosztó ajándékozás és áhítat lesz a 
balfi utcai Szociális Otthonban. 

December 24-én 17.00-kor német, 18.00 
és 20,00-kor magyar nyelvű szentesti isten-
tiszteletet tartunk. 

December 25-26-án, Karácsony ünnep-
napjain a vasárnapi rend szerint tartjuk is-
tentiszteleteinket. 

December 27-én 17.00-kor ökumenikus 
boráldás a Szent Lélek templomban. 

December 31-én 17.00-kor német, 18.00-
kor magyar nyelvű óévi istentiszteletet tar-
tunk. 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 

Kányádi Sándor: Novemberi verselő 
 

Nyugaton, keleten 
vörös az ég alja. 
Régtől nem kelepel 
kéményen a gólya. 
 
Csóka- s varjúsereg 
lepi el a fákat, 
véget a szél se vet 
a nagy csárogásnak. 

Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud November, 
birkózik a csupasz 
hegyekkel, vizekkel. 
 
Bömböl a szél, süvölt, 
dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét 
a csókák s a varjak.
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Istentisztelet szolgálati beosztás 
2010 novemberétől karácsonyig 
nap óra szolgálat lelkész 

Nov. 6. 8.00 magyar Varga T. 
 9.00 német Menke, V. 

 9.00 gyermek Hegedűs A. 
 10.00 magyar Varga T. 
 15.00 Balf Varga T. 

 16.00 Kórházkápolna Varga T. 

Nov. 13. 8.00 magyar Gabnai S. 

 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar Gabnai S. 

 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertőszentmiklós Gabnai S. 

Nov. 20. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 

 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar (új lit.) Hegedűs A. 
 14.00 Temető német Menke,, V. 

 15.00 Balf Gabnai S. 
 15.00 Temető Hegedűs A. 

Nov. 27. 8.00 magyar Hegedűs A. 
 9.00 német Menke, V. 

 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar  Hegedűs A. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 

 16.00 Fertőszentmiklós Hegedűs A. 

Dec. 4 8.00 magyar Varga T. 

 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedűs A. 

 10.00 magyar Hegedűs A - 
Varga T. 

 15.00 Balf Varga T. 

 16.00 kórház Varga T. 
 17.00 Mikulás est Hegedűs A. 

nap óra szolgálat lelkész 

Dec. 11 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Winter, G. 

 9.00 gyermek Hegedűs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 

 1600 Fertőszentmiklós Gabnai S. 

Dec. 18. 8.00 magyar Gabnai S. 

 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermekkarácsony  

Hegedűs A. 

 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 

Dec. 20 18.00 Presbiteri istent. Hegedűs A. 

Dec. 24 15.00 Balf Hegedűs A. 

 17.00 német Menke, V. 
 18.00 magyar Hegedűs A. 
 24.00 éjjeli it. Hegedűs A. 

Dec. 25 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 

 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 

 16.00  kórházkápolna Hegedűs A. 
 16.00 Fertőszentmiklós Gabnai S. 

Dec. 26. 8.00 magyar Varga T. 

 9.00 német Winter, G. 
 10.00 magyar Varga T. 
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