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Angelus Silesius: Karácsonyi párversek 
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, 
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek. 

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog! 
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 
S a porszem képtelen felfogni az eget? 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed: 
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne, 
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne. 

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben. 

Fordította: Csanád Béla 
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Babits Mihály: Himnusz 
A Földön 
még mindig 
a Hivatal csúf vérengzést kohol; a Falkák 
őrjöngnek: a Bestia a magas 
felhőkig dobálja körmeit; de nékünk 
már fáj ez! 
Óh Fájdalom! csakhogy megszülettél! 
Hozsanna néked! szent Karácsony! 

Hűlt bolygók 
keringnek 
s fészket vert bennük az Élet: vad madár! 
saját húsát tépi és eszi: rettenetes Pelikán! 
Óh bolygók! megszületett-e már bennetek a Fájdalom? 
A Földön 
itt van már, véres palástban s töviskoronával! 
Meg fog bennünket váltani: Hozsanna! 

Hát fájj csak, 
szent Fájás! 
Szigorú tanító! vezess pálcáddal magasabb 
erkölcsbe! Rossz az élet, hogy jobb legyen! Bolond él 
saját dögén! Az Élet eleven törvényei 
újulnak! 
nem marad gyilkos! A Mester léniája fölfelé 
mutat: Hozsanna! – s formája mint a kereszt. 

Fölsajg az 
új Ige: 
érc ne tépje a lelkes húsokat! Bénulnak 
a nagy acélmadarak! kitérnek az apró 
óndarazsak! mert sűrű hálót fon körénk a Harmadik 
Szövetség. 
Óh Fájdalom! csakhogy megszülettél! 
Hozsanna néked, szent Karácsony!  
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Immánuel - velünk az Isten 
Karácsonyi meditáció 
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik ne-
künk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják ne-
vezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Békesség 
fejedelme! (Ézs 9,5–6) 

Újra elérkezett a karácsony. Sokan vár-
ták, mások talán szívesen kihagyták volna 
az életükből mindazt, ami ezzel az ünnep-
pel kapcsolatos idegeskedést, hajszát és 
megsokasodott feladatokat jelenti. 

Újra itt van, meghittségével és szemé-
lyesen nekünk szóló üzenetével. Minden 
évben visszatérő és soha meg nem fakuló 
színgazdagságával. Én nagyon szeretem, 
hogy minden esztendőben újra van adventi 
időszak, tele várakozással, minden eszten-
dőben emlékezhetünk Isten cselekvésére, 
melyet értünk emberekért és ezért a vilá-
gért vitt véghez. Olyan ez, mint amikor egy 
szerpentines, hosszú úton a hegycsúcs felé 
tart valaki. Mindig visszaér ugyan ahhoz a 
ponthoz, ahonnan csodálatos panoráma 
nyílik a környező tájra, és mégsem ugya-
nazt látja. Mert magasabbra jutott. Még 
többet láthat a táj szépségéből. Mögötte ott 
a fárasztó emelkedő, a köves, csúszós kes-
keny út, a szédítő mélységek szélén haladó 
és alig járható ösvény, és jólesik megpihen-
ni, gyönyörködve az egyre inkább kitárul-
kozó világban. 

Közöttünk is vannak, akik sok kará-
csonyt megértek már, kezdve kisgyermek 
koruk áhítattal várt karácsonyaitól az óvó-
helyeken, pincékben átélt karácsonyokon át 
napjaink karácsonyáig. Volt amikor békes-
ségben, s volt amikor megpróbáltatások, 
kísértések között folyt az életük. De mind a 
szép, mind a próbás napokban ott volt mel-
lettük, közelükbe az az Isten, aki Jézus 
Krisztusban egészen emberközelbe jött. 
Amit az evangélista így ad tudtunkra, Im-
mánuel, velünk az Isten. 

Ézsaiás próféta jövendölése: – „egy 
gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk” – 
az első karácsonykor beteljesedett. Isten 

Fia, kisgyermekként, – hozzánk hasonló 
emberként – eljött a világba, de ez a világ 
nem fogadta be őt és nem tudott mit kez-
deni Isten cselekvésével. Nem értette meg 
és nem akarja ma sem elfogadni, hogy 
benne a Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, a 
Békesség Fejedelme jött közénk. Akinek 
adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön, aki képes kivezetni bennünket békét-
lenségeinkből, rabságainkból. Aki újat tud 
kezdeni mindannyiunk életével. Aki előtt 
nincs korlát, de aki mégis arra vár, hogy 
önként, saját akaratunkból nyissunk előtte 
ajtót. Aki nem kényszerít bennünket sem-
mire, de kínálja mindannyiunknak szerete-
tét, bűnbocsátó, életújító kegyelmét. A hit 
ajándékát, hogy eljuthassunk az örök élet-
re. 

Mi karácsonykor gyakran csak a meg-
hittséget, az idillikus családi hangulatot, a 
szeretetet emlegetjük. Pedig karácsony Is-
ten részéről egy hatalmas jel is. Egy felkiál-
tójel! Emberek, figyeljetek arra, amit értetek 
tettem! Ami nélkül ítélet alatt marad az éle-
tetek. Becsap a kísértő, akinek szándéka, 
hogy véglegesen kiszakítson Isten szerete-
téből. 

Az ézsiási ige még arról szólt, hogy a 
Seregek Urának féltő szeretete fogja ezt 
véghezvinni. Mi már tudjuk, hogy amit Is-
ten megígért, be is teljesítette. Megváltá-
sunk, Szabadításunk elvégeztetett. Élhe-
tünk azzal közösségben, aki Szentlelke által 
jelen van ebben a világban. S bármennyire 
is a gonosz erőinek elhatalmasodását látjuk 
világunkban, minden magát hittel Istenre 
bízó ember benne élhet Isten szeretetének 
őrizetében. Karácsony ünnepén éppen úgy, 
mint a küzdelmes hétköznapokban töltsön 
be mindannyiunkat ennek öröme, s ne csak 
szavaink, hanem egész életünk tanúskod-
jon arról, Immánuel, – velünk az Isten. 

Bálint László, a Budai Evangélikus Egyházmegye folyóirata, 1996. karácsony 
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Reformáció félelem nélkül 

 
Gyors számvetés készítek arról, mitől fél-
tünk október 31. kapcsán.  

Egy éve elkezdtünk félni, hogy újonnan 
született felekezetek „lenyúlják” Luthert, a 
reformációt, és a világ Márton testvért nem 
hozzánk, evangélikusokhoz kezdik kötni, 
hanem másokhoz.  

Féltünk attól, hogy a hagyományos 
programok mellé – délelőtt istentiszteletek, 
délután közös alkalom a reformátusokkal – 
már nem fér több bele. Fel kell borítanunk 
a megszokott rendet. Féltünk attól, hogy 
megszokott rendünket felborítsuk. 

Féltünk attól, hogy egy négynapos ün-
nep harmadik napján, amikor mindenki a 
temetőket járja, hányan jönnének el egy 
különleges alkalomra. 

Félünk, hogy ha valami nagyszabású 
programban gondolkodunk, amihez ki kell 
lépni a templomkapun, akkor nem mos-e el 
mindent egy őszi eső. 

És persze féltünk mindattól, amitől 
amúgy is félünk: a gazdasági válságtól, a 
gyermekeink jövőjétől, a klímaváltozástól 
és – főleg így, halottak napja előtt- a halál-
tól.  Egyelőre ennyi a lista… 

Ennyi félelem közepette nem tehettünk 
mást a soproni gyülekezetben: nagy lépésre 
szántuk el magunkat, és rendhagyó refor-
mációi ünnepséget tartottunk. És mivel a 
félelem járja át minden tettünket, úgy gon-
doltuk, a legcsattanósabb válasz erre, ha a 
nap címének azt választjuk: „Nem a félelem-
nek lelkét adta nekünk az Isten” (2Tim 1,7). 
Ha már minden a félelemről szól, hát akkor 
szóljon ez a nap a félelemtől való megsza-
badulásról! 

És ez a szabadság járta át az egész déle-
lőttöt. Tíz órakor rendhagyó áhítattal kezd-
tünk, ahol két meditáció, Varga Tamás lel-
készjelölt és Hegedűs Attila lelkész gondo-
latai járták körbe a félelem kérdését. Utána 
csapatokba oszlottunk: a kicsikkel hittan-
tanárok kézműveskedtek, zsugorkát készí-
tettek, a templom melletti járdán Luther-
rózsát és lábnyomokat rajzoltak- és mivel 
eső nem volt, az alkotások hetekig ott vol-
tak. (Nem hiszem, hogy ezen a délelőttön 
ennyi gyerekkel találkoztunk volna egy 
„hagyományos” istentiszteleten.) A fiatalok 
az ifivezetőkkel játszottak, templomismere-
ti vetélkedőt tartottak, közben a gyülekeze-
ti tagok számára az utcán kávéval és süte-
ménnyel kedveskedtek. 

A felnőttek pedig választhattak, melyik 
félelmükkel szeretnének szembenézni. Ez 
nem azt jelenti, hogy sokkoló „túlélőpró-
bán” vettek volna részt, hanem ellenkező-
leg: olyan beszélgetéseket szerveztünk 
szakemberek segítségével, amelyek aggó-
dásainkról és azok legyőzéséről szóltak.  
Egy pedagógus – Rajnai Károly- a gyerme-
keink jövőjéről és a gyermeknevelésről, egy 
környezetmérnök – dr. Gálos Borbála- a 
klímaváltozásról, egy római katolikus (!) 
kórházlelkész – Horváth László atya –  a 
gyászról és a halálról, egy gazdaságetikával 
foglalkozó egyetemi tanár – dr. Joób Márk 
– pedig a pénzügyi válságról szóló beszél-
getést vezette. Délben aztán újra összejöt-
tünk, és a templomban Gabnai Sándor 
gondolataival fejeztük be a délelőttöt.  

Nem az a lényeg, hogy hányan voltunk. 
(Szerintem többen, mintha a szokásos ren-
det tartottuk volna.) Nem is az, hogy egy 
rendhagyó reformációi nap nem tartozik a 
nagyon vakmerő cselekedetek közé. A fon-
tos az, hogy ha hagyjuk, hogy a félelem 
igazgasson bennünket, akkor megbénu-
lunk és tehetetlenek leszünk. Ha Pál és 
Luther nyomán felismerjük a félelemtől 
való megszabadulás örömét, már merhe-
tünk megnyílni új utak, új lehetőségek és új 
ünnepek felé. Mert tényleg nem a félelem 
lelkét adta nekünk az Isten… 

Hegedűs Attila 
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Barkácskör 
Az idei esztendőben ismét nagy sikerrel 

„barkácsoltunk”. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy kicsik, nagyok, fiatalok és ke-
vésbé fiatalok is részt vettünk a munkában. 

Kísérletképpen csigatésztát is készítet-
tünk, ami nagy dolog, hiszen egy-két test-
vérünk kivételével ezt mi nem ismertük. 

Nagyon jól szórakoztunk, látni kellett 
volna, hogyan igyekeztek kicsik és nagyok 
tökéletes tésztát csinálni. El is határoztuk, 
hogy ezt megismételjük. Szeretnénk kö-
szönetet mondani mindenkinek aki részt 
vállalt a munkában, az árusításban és a ci-
pelésben. Hálás szívvel köszönjük az aján-
dékokat , és a vásárlásokat is. Áldott Ün-
nepeket kívánunk! 

Biczó Zsoltné 

Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról (2012. reformáció) 
November 1-jén délután Nagycenken volt 
szoborpark-avató, majd a Székely Kapunál 
ökumenikus megemlékezés, a templo-
munkban pedig a városi Liszt Ferenc Szim-
fonikus Zenekar adott emlékhangversenyt 
a Halottak Napja tiszteletére. 

November 4-én lezajlott a finnországi 
Espoo-ban a püspökválasztás, amelyen 
testvérgyülekezetünk vezető lelkészét, Dr. 
Tapio Luomát püspökké választották. 

Ugyancsak november 4-én részt vet-
tünk a Kecsketemplomban azon az imaes-
ten, amelyen megemlékeztünk a 1956-os 
forradalom leveréséről. 

November 8-án tárgyalást folytattunk a 
bíróság és az ügyészség vezetőivel. 

Aznap a Luther Szövetségünk vendége 
Szemerei János új püspökünk volt, aki Lut-
her személyiségéről tartott előadást. 

November 9-én egyházmegyei lelkész-
gyűlés – LMK volt Szakonyban, majd az-
nap délután egyházkerületi megbeszélésen 
vett részt kisebb delegációnk Pápán. 

November 10-én részt vettünk a belvá-
rosi fórumon, amelyen a közlekedési rend-
ről esett szó. 

November 11–13 között konfirman-
dusaink csendeshétvégén voltak Kőszegen. 

November 12-én Egyházkerületi Köz-
gyűlés volt Győrben, a Püspöki Hivatal-
ban. 

Aznap este Jünglingsverein találkozó 
volt a nagyteremben. 

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

November 16-án hatodéves konzultáció 
volt az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen. 

November 20-án, Örök Élet vasárnapján 
a 10.00-i istentiszteletünket az új liturgiával 
tartottuk. A temetőkápolnában pedig délu-
tán volt mind német, mind pedig magyar 
istentiszteletet. 

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

November 23-án Országos Lelkészi 
Munkaközösségi - OLMK értekezlet volt 
Budapesten, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen. 

November 25–26-án zsinati ülés volt 
Budapesten – a fasori gimnáziumban. 
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November 27-én a Csík Zenekar tartott 
nagy sikerű belépőjegyes ádventi koncertet 
a templomunkban. 

November 28-tól december 2-ig igazga-
tólelkészünk Lelkészakadémián vett részt 
Balatonszárszón. 

November 28-tól az ádventi hetek alatt 
a Nyugdíjasházban a magyar bibliaóra ke-
retei között ádventi esteket tartottunk. 

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

November 29-én Gabnai Sándor esperes 
a Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdorosz-
lói Társult Egyházközségben végzett ád-
venti szolgálatokat. 

November 30-án délután két fórumbe-
szélgetés is volt, előbb a Széchenyi Gimná-
ziumban, majd az új zsinagógában a zsidó 
és nem-zsidó együttélésről. 

December 3-án az egyházmegyei pres-
biteri ülés után egyházmegyei közgyűlés 
volt Sopronbánfalván. 

December 3-án német gyerekdélutánt 
tartottunk a nagyteremben nagy létszámú 
gyermekrészvétellel. 

December 4-én Gabnai Sándor esperes a 
szülőfalujában, Homokbödögén vett részt 
igehirdetési szolgálattal az ottani templom 
építésének 230 évfordulóján. 

December 4-én, mint hagyományosan 
minden második ádventi vasárnapon a 
10.00-i istentiszteletünkön óvódásaink sze-
repeltek karácsonyváró műsorral. 

December 4-én délután megérkezett 
nagytermünkbe a Mikulás. 

December 9-én egyházkerületi megbe-
szélés volt a győri Püspöki Hivatalban a 
következő év gazdasági kérdéseiről. 

December 10-én este a NYME aulájában 
a Kórus Spontánusz tartott lemezbemutató 
koncertet, ami számunkra azért volt fontos 
alkalom, mert a cd-anyag egy meghatározó 
részét templomunkban vették fel. 

December 11-én a NYME aulájában a 
Juventus fúvószenekar adott ádventi kon-
certet „50. Évünkbe léptünk!” címmel, este 
pedig Takács Nikolas ádventi belépőjegyes 
koncertjére került sor a templomunkban. 

December 13-án Luther Szövetség gyű-
lés volt a nagyteremben, amelyen levetítet-
tük azt az ökumenikus istentiszteletet 
megörökítő filmet, ami 20 évvel ezelőtt ké-
szült templomunkban a szovjet hadsereg 
kivonulása kapcsán. 

December 13-án részt vettünk a NYME 
hagyományos, immár 10. jubileumi ádventi 
koncertjén. 

December 14-én mi voltunk a házigaz-
dája az LMK-nak; de természetesen aznap 
részt vettünk a városi Hűség Napi ünnep-
ségein, koszorúzásán és díjátadóján. 

December 16-án részt vettünk a KÉSZ, 
december 19-én pedig a Kálvi Kör ülésein. 

December 17-én reggel a Líceum tartot-
ta a karácsonyi istentiszteletét a templo-
munkban. 

December 17-én Horváth Kornél, 
Alegre Correa és Dés László belépőjegyes 
koncertje volt a templomunkban. 

December 18-án a 9.00-i gyerek-
istentiszteletet a Líceum dísztermében tar-
tottuk a karácsonyi ajándékosztással és a 
gyerekek szereplésével. 

Ugyancsak aznap a városi utolsó, 4. ád-
venti gyertyagyújtáson evangélikus szolgá-
lattal vettünk részt. 

December 19-én az óvodánk karácsonyi 
ünnepsége volt a templomban. 

December 19-én este az Ipartestületi 
nyugdíjas-karácsony összejövetelén egyhá-
zi áhítatot tartottunk. 

December 19-én este a Kulcsszavak 
kurzus résztvevői búcsúztatták el az évet. 

December 20-án reggel a Hunyadi tar-
totta karácsonyi istentiszteletét a templo-
munkban, a tanárokat aznap kora délután 
köszöntöttük. 

Aznap délután a József Attila utcai Szo-
ciális Otthonban tartottunk úrvacsorás is-
tentiszteletet. 

December 20-án presbiteri úrvacsora-
osztást tartottunk a nagyteremben. 

December 21-én a Handler SZKI tartot-
ta karácsonyi ünnepélyét a templomunk-
ban. 

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

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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Advent a Csík zenekarral:  
Teltház a soproni templomban 
Közeleg már az emberfia címmel hét várost érintő adventi turnéra indult a Csík zenekar. 
Elsőként Sopronban élvezhettük a rendhagyó műsort. 
 

Sokan vagyunk hálásak ezért a koncertért, 
és azért, amit a Csík zenekar képvisel. A 
koncert előtt beszélgetve a zenekar tagjai 
hangsúlyozták, hogy ez a koncert az ád-
ventről fog szólni, nem arról a zenei világ-
ról, ami miatt oly sokan felfigyeltek rájuk, 
én mégis fontosnak tartom, hogy a Csík az 
a zenekar, akik először fordítottak meg egy 
logikát: míg korábban a rock-zenészek 
emeltek be egy-két népzenei elemet zené-
jükbe, a Csík zenekar az, amelyik a népze-
nészként rockzenei műveket is előad. Képi-
esen szólva: nem csak odaengednek máso-
kat asztalukhoz, a népzenéhez, hanem le-
ülnek mások asztalához – és ez, ha lehet, 
még nagyobb megtiszteltetés. Elfogadni 
egy meghívást éppúgy a tisztelet jele, mint 
meghívni valakit. 

Kissé hirtelen az asszociáció, de ki tud-
ja, talán ádventben is ezt ünnepeljük: azt, 
hogy Isten nem csak meghív bennünket 
asztalához, hanem leül a mi asztalunkhoz: 
hús-vér emberré lesz. Részesévé lesz éle-
tünknek. Részt vesz örömünkben, együtt 
iszik meg velünk egy jó pohár bort a kánai 
mennyegzőn, és mi talán észre sem vesz-

szük, hogy azt a bort isszuk, amit ő adott 
nekünk. Máskor pedig együtt sír a gyászo-
lókkal Lázár sírjánál. Meghív országába, de 
egyben be is tér otthonunkba. Mindkettő 
csoda, mindkettő megtiszteltetés. 

Ez a koncert nem a Quimby és Kispál 
számokról szólt. De szólt arról az Istenről, 
aki társunkká lett az emberlétben, aki mél-
tónak látott bennünket arra, hogy leüljön 
asztalunkhoz, társunk legyen az emberlét-
ben. 

A színes repertoárban szerepeltek egy-
házi dallamok, klasszikus és kortárs zene-
művek is. A népzene a templom falai kö-
zött szárnyra kelt, kibontakozott. Az ünne-
pélyes, elgondolkodtatóbb hangulat megte-
remtését Őze Áron színművész segítette, 
tolmácsolásában hallhatuk egyebek mellett 
a turné címében szereplő Dsida Jenő-
költeményt. A műsorban közreműködött a 
Kórus Spontánusz, különleges élményt, s 
áhítatot varázsolva. 

Csík János korábban úgy fogalmazott, 
adventi műsoruk arra igyekszik választ 
adni, életünk során miért érdemes a meg-
váltásra, a Megváltóra várnunk. Koncert-
körútjuk elsősorban azt az üzenetet hor-
dozza, hogy az embereknek szüksége van a 
hitre és van honnan erőt meríteniük. 

A soproni közönség vastapssal hálálta 
meg a zenekarnak, hogy örömzenéjükből is 
bőven lehet erőt meríteni. 
 

Forrás: Szükösdi Judit (kisalfold.hu) 

Hegedűs Attila
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Miért NE legyünk presbiterek? 
Provokáló a cím, hiszen most, a tisztújítás előtt 
éppen arra kellene biztatnom a gyülekezet tag-
jait, hogy vállalják ezt a szolgálatot, ha valaki 
felkéri rá őket. Ugyanakkor tapasztalatunk, 
hogy más dolog lelkesen vállalni a megtisztelő 
felkérést, és más hat éven keresztül, rendszere-
sen és tudatosan dolgozni a gyülekezetért – és 
mindezt a pénzkereső munkaidő után. Fontos 
tehát, hogy már most józanul átgondoljuk, mit 
várunk attól, akik presbiternek jelölünk, és mit 
vállalunk, ha elfogadjuk a jelölést és a gyüleke-
zet közgyűlése presbiternek választ bennünket. 
Fontos átgondolni, és ha úgy látjuk, hogy ezt 
nekünk nem megy, jobb azt mondani: köszö-
nöm, de inkább nem vállalom.  

Ne legyünk presbiterek, ha nem érezzük, 
hogy ez a gyülekezet – nyűgeivel, hibáival 
együtt – a lelki otthonunk. Nem egy cég igaz-
gatótanácsi tagságáról van szó, hanem arról, 
hogy segítsünk másoknak rátalálni Krisztus 
szeretetére, és ehhez adjuk meg a kereteket, 
lehetőséget. Lehet, hogy fellengzősnek hang-
zik, de meggyőződésem szerint nem lehetünk 
sikeresek, ha időnként nem látunk ki a min-
dennapok mókuskerekéből, nem vesszük észre 
a nagy csodát, az evangéliumot, aminek a mi 
munkánk is részese.  

Ez azt is jelenti, hogy az akarjon presbiter 
lenni, aki vágyakozik a gyülekezet lelki alkal-
main való részvételre is: aki eljön az istentiszte-
letre, hétközi alkalmakra, aki szíve teljes szere-
tetével drukkol a konfirmandusoknak a vizs-
gán, aki fontosnak tartja, hogy rákérdezzen 
Isten dolgaira. 

Az legyen presbiter, aki akkor is segítene, 
ha nem lenne presbiter, aki tudja, hogy presbi-
ternek lenni nem kiválasztottság, hanem a 
szolgálat egyfajta kerete, ami mellett rengeteg 
más módon lehet segíteni.  

Ne legyünk presbiterek, ha időnkbe, ener-
giáinkba nem fér bele a rendszeres civil mun-
ka. Ez alatt nemcsak a havonkénti presbiteri 
üléseken való természetes részvételt értem, 
hanem azt is, hogy ki-ki a maga személyiségé-
nek, szaktudásának leginkább megfelelő terü-
leten rendszeresen részt vesz a bizottságok 
vagy munkacsoport munkájában, és tudja, 
hogy vállalt feladatáért felelősséggel tartozik.  

Ez talán a legfontosabb tudatosítani való. 
Gyülekezetünk határponthoz érkezett: 2012 
derekán visszakerül birtokunkba a Bíróság 
épülete, ezzel teljessé válik az az ingatlan- és 
intézményhálózat, amelyet a gyülekezet hosz-
szú távon fenn akar tartani. Az előttünk álló 
hatéves ciklusnak lesz a feladata a közösségi 
terek, helyek kialakítása, valamint annak a 
struktúrának a felépítése, amely évekig fogja az 
evangélium hirdetését szolgálni. Ezt a hatal-
mas munkát nem vállalhatja föl a lelkészekből 
és a lelkes gyülekezeti tagokból álló kis kör - 
ebből csak elfásulás, kedvetlenség, és rossz 
döntések sora születhet. A gyülekezet nem né-
hány ember ügye, hanem mindenkié – aki presbiter 
lesz, az nem a felügyelőnek segít munkájának 
elvégzésében, hanem a saját részét veszi ki a 
közös munkából. 

Végül ne vállalja a presbiterséget az, akinek 
élete éppen válságban van. Az egyházi törvé-
nyeink a kissé homályos rendezett élet kifejezést 
használja a tisztségviselőség feltételéül. Ez 
semmiképpen nem jelenti azt, hogy a tisztség-
viselő életében soha nincsenek mellékutak, 
magánéleti, lelki, szakmai vagy pénzügyi vál-
ságok. Álszentek lennénk, ha elhitetnénk ma-
gunkkal, hogy mi megingathatatlanok va-
gyunk. (Pál így ír: aki áll, vigyázzon, hogy el ne 
essék.) Szó sincs arról, hogy akinek élete valami-
lyen szempontból csődbe ment, azt kivetnénk, 
sőt! Szeretnénk neki segíteni, mellé állni fáj-
dalmában. De ezekben a nehéz hónapokban, 
években nem az a feladata, hogy egy gyüleke-
zet terhét is magára vegye, hanem hogy saját 
magát megerősítse – és ki tudja, ha ebből a sö-
tétlő, mély erdőből kiszabadul, utána talán Is-
tentől megerősödve tud a gyülekezet vezetésé-
ben részt venni. (Arról nem is szólva, hogy 
mennyire megalázó, ha a gyülekezet előtt foly-
ton magyarázkodnia kell ahelyett, hogy a 
munkáját végezhetné.) 

Ki alkalmas tehát presbiternek? Ez alapján 
úgy tűnhet, hogy senki. Aki mégis az, az tudja, 
hogy alkalmassága nem az ő személyes jó tu-
lajdonságaiból fakad, hanem kegyelem, az Is-
ten ajándéka. És ez nem kegyes frázis, hanem 
tapasztalat.  

Hegedűs Attila 
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GOTT GEHT RAUS 
Als ich vor einigen Jahren mit einer Kir-
chengemeindereisegruppe einmal in Israel 
war, fehlte an einem Abend ein großer Teil 
der Gruppe zum Abendessen in unserem 
Jerusalemer Hotel. Es stellte sich die Frage: 
Warum sind sie hinausgegangen? Die 
Antwort: Sie hatten davon gehört, dass ein 
damaliger Politstar, der US-amerikanische 
Präsident Clinton, auch gerade in Jerusa-
lem war. Und jetzt zur Abendessenszeit 
sollte er auf der Straße vor unserem Hotel 
vorbeikommen, um schräg gegenüber sein 
Quartier in einem Luxushotel zu beziehen. 
Er kam tatsächlich in einem großen und 
langen Autotross, saß in seiner gepanzer-
ten Limousine, begleitet von viel Polizei 
und anderen Sicherheitsleuten.  

Wenn man Schülern und Schülerinnen 
vor Beginn einer Stunde sagen würde: 
Draußen vor eurer Schule ist eine bekann-
te, berühmte Person, ein Star aus Musik 
oder Film, viele würden wohl nach drau-
ßen laufen und die Lehrer stünden vor ei-
ner leeren Klasse und könnten auch die 
Frage stellen: Warum sind sie hinausge-
gangen? Nun, weil es etwas Interessantes 
zu hören und zu sehen gab. Dafür gehen 
wir Menschen raus, machen uns auf den 
Weg. Einen bekann- 

ten, berühmten Menschen oder ein be-
sonderes Ereignis wollen wir nicht verpas-
sen. So war das auch zur irdischen Zeit Je-
su, als Menschen hörten: Draußen, am 
Rande der Wüste tritt eine merkwürdige 
Person auf, erregt Aufsehen, trägt „ein 
Gewand aus Kamelhaaren”, isst Heuschre-
cken und wilden Honig und predigt das 
nahe Himmelreich (s. Mt 3,4.2). Da steht 
ein heiliger Mann, ein Prophet, es ist Jo-
hannes der Täufer, so wird die Nachricht 
herumgehen. Und viele machen sich auf 
den Weg. „Was seid ihr hinausgegangen 
zu sehen?”, so fragt Jesus rückblickend 
wiederholt seine Zuhörerschaft mit Blick 
auf jenes Ereignis in einem Abschnitt des 
Matthäusevangeliums (Mt 11,7.8.9). Einige 
sind vielleicht aus bloßer Neugier hinaus-
gegangen, aus Sensationslust, andere in der 
Erwartung, etwas zu sehen und zu hören, 

das von Bedeutung für ihr Leben sein 
könnte.  

Ja, und eine für das Leben aller Men-
schen bedeutsame Botschaft hat Johannes 
der Täufer. Ein Bild gibt sie eindrücklich 
wieder, das man in der französischen Stadt 
Colmar auf einem weltberühmten Altar, 
dem Isenheimer Altar, sehen kann. Es zeigt 
Johnnes den Täufer; besonders auffällig ist 
ein überdimensionaler, riesiger Finger, mit 
dem er auf den gekreuzig- ten Jesus zeigt. 
Dazu ist ein Zitat aus dem Johannesevan-
gelium zu lesen: „Er muss wachsen, ich 
aber muss abnehmen” (Joh 3,30). Es bringt 
zum Ausdruck: das Leben, die Berufung 
von Johannes dem Täufer wie Leben und 
Berufung eines jeden Menschen, sind wich-
tig, von Bedeutung, aber nicht wir selbst 
sollen uns in den Mittelpunkt stellen. Mit-
telpunkt unseres Lebens und unserer Beru-
fung soll der sein, auf den Johannes mit 
überdimensionalem, riesigem Finger hin-
weist: Jesus und das Wunder, das sich in 
Jesus ereignet hat. 

Die Menschen gehen hinaus zu Johan-
nes, und er weist sie hin auf den Gott, der 
selbst hinaus- gegangen ist in Jesus zu uns, 
in unser Leben zur Bestätigung und Unter-
streichung seiner Liebe. Dieses Rausgehen 
Gottes in Jesus, angefangen mit Jesu Ge-
burt, feiern wir jetzt in besonderer Weise 
zu Weihnachten. Gott ist hinausgegangen 
aus der Ewigkeit in unsere Zeit, aus dem 
Himmel auf unsere Erde. Die Bibel ist voll 
von Geschichten, dass sich Gott der Welt 
und den Menschen immer wieder zuneigt 
und zuwendet, um zu helfen und zu retten. 
Jesus ist eine weitere Initiative Gottes, um 
seine Liebe zu zeigen und um unser Ver-
trauen zu gewinnen. Er stellt sich uns in 
Jesus auch als Mensch an die Seite und un-
terstreicht damit: Kein Mensch ist weder 
gott- noch menschenverlassen.  

Im oben angespochenen Abschnitt aus 
Kapitel 11 des Matthäusevangeliums 
spricht Jesus davon, dass „Menschen in 
weichen Keidern” „in den Häusern der 
Könige” zu finden sind (Mt 11,8). Ge-
schützt, in Sicherheit, in Wohlstand leben 
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sie hinter Palastmauern, öfter, ohne sich 
um ihr eigenes Volk zu kümmern. Der Kö-
nig zur Zeit der Geburt Jesu, Herodes, war 
ein großer Baumeister; er baute nicht zu-
letzt auch Paläste, Festungen für sich, um 
sich hinter ihren Mauern verschanzen und 
in Sicherheit bringen zu können, sei’s vor 
den römischen Oberherren im Lande, sei’s 
vor seinem eigenen Volk. Der König aller 
Welten, Gott, ist anders. Er verschanzt sich 
nicht, er geht hinaus, er nimmt teil am Le-
ben und der Not seines Volkes, aller Men-
schen, der Welt mit dem Ziel, alle Not zu 
überwinden und das Leben heil zu ma-
chen. Jesu Geschichte, angefangen mit sei-
ner Geburt, für die die Krippe steht, ist Zei-
chen dafür, wie sehr Gottes Herz für uns 
schlägt. Er teilt sogar unsere Schmerzen 
und unseren Tod, wofür das Kreuz steht. 
Gott geht hinaus in unser Leben, damit wir 

hinausgehen aus Lieblosigkeit, aus Sünde, 
aus dem Gefängnis des Todes, den Gott in 
Jesus von innen heraus für uns sprengt. 
Johannes der Täufer zeigt auf Jesus, in dem 
Gott rausgeht zu uns und ein neues Kapitel 
seiner Liebes- und Rettungsgeschichte zu 
uns Menschen und der Welt auf- schlägt.  

Johannes’ überdimensionaler, riesen-
hafter Finger auf dem Bild des Isenheimer 
Altars hat die gleiche Hinweisfunktion wie 
der Stern, von dem im Zusammenhang der 
Geburt Jesu die Rede ist (s. Mt 2,2). Der 
Stern, auf Englisch „star”, ist Wegweiser, 
Hinweiszeichen, wer der wahre Star, der 
wahre Stern, d a s  Licht ist, das alle Fins-
ternis vertreibt. Johannes weist auf dieses 
Licht, auf Jesus, hin. Er lädt uns ein, uns 
und unser Leben von Jesus, in dem Gott zu 
uns raus- gegangen ist, umarmen zu las-
sen. 

Mit herzlichen Segensgrüßen 
zu Weihnachten und dann zum  

Neuen Jahr 2012 
Ihr/Euer 

Volker Menke, Pfr.  

Jubiläumstreffen 
 
20 Jahre Kontakt zwischen zwei Städten, 
Bad Wimpfen und Sopron, über Grenzen… 
In der Soproner evangelischen Kirche feiern wir, 
Nämlich den Teilnehmern kein einfach’ Souvenir. 
 
Die Predigt intoniert von einem Aussätzigen, 
Den Jesus heilt als unheilbaren Ausgesetzten. 
Alle sind wir gespannt: gibt es eine Brücke, 
Bricht der wahre Christus-Glaube nicht in Stücke? 
 
Nein, weil im Jahre 1946 wurden viele Bürger  
Aus der Stadt Sopron ausgesetzt, sie waren Würzer, 
Fleißige Wirtschaftsbürger für Stadt, Land, 
Hatten viele Kinder zur Kirche in der Hand. 
 
Sie wurden als Aussätzige behandelt, 
In denen eine „unheilbare Krankheit” wandelt. 
In der Gemeinschaft von einem zum andern, 
Man kann den trostlosen Zustand nicht ändern. 
 
Aus der Stadt sätzen, im Viehwaggon, nach Ausland! 
Wo sie finden einen neuen, glücklicheren Anfang. 
Mit ihnen sollen weg alle „giftigen Wurzeln”, 
Vergessend, dass sie „die treueste Stadt” wirkten, vor Kurzem!? 
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Aus der Stadt gesätzt, als beraubte Heimatlose 
Fanden sie in Bad Wimpfen offene Stadttore, 
Und offene Herzen, neue Heimat auch in der Kirch’, 
Wo das Evangelium nährt, als Muttermilch. 
 
Bürgermeister sitzen der beiden Partnerstädte 
Mit offenen Herzen für die weiteren Liebesketten. 
Mit warmem Handdruck grüsste ich auch Herrn Brechter: 
„Bleiben Sie immer, auch innerlich jünger Bürgermeister. 
Die heutigen Jungen muss man lockend begeistern, 
Dass sie die von uns begonnenen Kontakte meistern 
Auch weiterhin, nicht zerfallen, als Luftballone, 
Sondern die Zukunft warnen als Schutzkanone”: 
Nicht zerreißen – was zusammengehört 
Nicht aussätzen – was die Gemeinschaft krönt 
Nicht entwurzeln – was die gemeinsame Wurzel stärkt 
Nicht ausliefern – was die Lieben zu Hause wärmt 
Nicht vertreiben – was Geschwisterliches wirkt 
Nicht begraben – was noch lebend winkt! 
Sondern verbinden – wo auch blutend noch jemand leben will 
Sondern behalten – wo noch einzig der Friede stillt 
Sondern wurzeln – wo Wurzelloses das Leben stört 
Sondern erhalten – wo der Behinderte die Warnung nicht hört 
Sondern Heimat stärken – wo einst die Wiege stand 
Sondern für’s Leben graben – wo man brüderlich lebt in Kirche und Land. 
 
Herr! Segne die über Grenzen fließenden Kontakte, 
Dass wir durch irdische Heimaten, in der Ewigen, umarmt vom Vater, sagen: Danke! 
Sopron/Ödenburg, 26.09.2011 

János Szimon 

Kottingsbrunn – Kirándulás 
A Hunyadi János Evangélikus Óvoda ás 
Általános Iskola tanulóinak egy csoportja 
új partneriskola-kapcsolat kialakítása cél-
jából az osztrák Kottingsbrunnban tett 
látogatást 2011 novemberében. Az ottani 
élményekről egyik negyedik osztályos 
tanulónk így számolt be: 

Reggel anya elvitt az iskolába. A barát-
nőimmel az ebédlőhöz sétáltunk. 

Először csak a mi osztályunkból voltak 
gyerekek, de később már a 4. c-sek és a 
harmadikosok is megérkeztek. Gabi néni 
névsorolvasást tartott, miután elfogyasztot-
tuk a tízórainkat. Felszálltunk a buszra. Én 
az egyik legjobb barátnőm, Luca mellé ül-
tem. Sokat kártyáztunk, beszélgettünk. Kis 
idő múlva megérkeztünk az osztrák isko-

lába. Az igazgatónő és az egyik magyar 
tanárnő fogadta a csoportot. A kinti gyere-
kek énekkel köszöntöttek minket. Pár perc-
cel ezután ötösével osztottak el bennünket. 
Mindenki harmadik osztályosokhoz ment 
be órára. Valamelyik csapat testnevelés-
órán, mások matematika órán vettek részt. 
A mi csoportunk például angol és egy 
olyan órán, amelyik első felében énekel-
tünk a másik felében nekünk kellett felírni 
a számokat magyarul a táblára. Az angoló-
ra végén társasoztunk.  

De sajnos a két órának hamar vége lett. 
Ebédelni mentünk. Rizs, rántott hús és sa-
láta volt. Utána bementünk a tornaterembe 
és megnéztük a táncóra első tíz percét. Mi 
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is a diákokkal együtt táncoltunk, és ezt na-
gyon élveztük. 

 

 

 Ezután megnéztük a 2. b-sek magyar 
óráját, ügyesek voltak. A végén karkötőt és 
kulcstartót lehetett készíteni.  

Vége lett az iskola meglátogatásának, 
újra buszra szálltunk. Elindultunk a 
Wasserschloss nevű kastélyba, melyet azért 
hívnak így, mert víz veszi körül. Csak a 
belső udvarba mehettünk be, de az is na-
gyon szép volt. Vége lett a kirándulásnak. 

Mikor hazaértem, elmeséltem minden 
anyának és a kishúgomnak töviről-hegyire.  

De egyet biztos tudok: örökké megma-
radnak az emlékeim erről a napról. 

 

 

Egresits Dominika 4. d osztályos tanuló 

Ádventi vásár Schönbrunnban 

 

A Hunyadi János Evangélikus Iskola kis 
csapata 2011. december 2-án délután ád-
venti vásáron vett részt Bécsben, a 
schönbrunni kastélyban.  

Az 5. és 6. osztályosokból álló társasá-
gunk lelkesen készülődött a várva várt ki-
rándulásra. 

Végre elérkezett az indulás napja, né-
hány tanár néni és tanár bácsi kíséretében 
megérkeztünk a bécsiek által 
„Weihnachtsmarkt”-nak is nevezett kará-
csonyi forgatagba. 
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Kisebb csoportokat alkottunk és felnőt-
tek kíséretével együtt vettük birtokba a 
kastély előkertjét. Már a bejáratnál észre-
vettük a hatalmas karácsonyfát és a sok- 
sok hangulatos kis faházat. 

„Házikóról házikóra” jártunk minden 
árust, bögréből ittuk a tejszínes forró csokit, 
gyerekpuncsot. Sokan közülünk megkós-
tolták az igazi „Kaiserschmarrn”-t (smarni) 
vagy elcsábultak a hatalmas nyalókák, fán-
kok láttán 

 

Bár a hideg időjárásban kicsit átfagy-
tunk, de a rengeteg gyertya lángja, a forralt 
bor és mézeskalács illata, a békében együtt 
nézelődő, beszélgető emberek látványa 
„felmelegítette” lelkünket.  

 

 

Bízom benne, hogy a zajos sokaság el-
lenére sikerült egy kis karácsonyi csendet 
varázsolni bensőnkbe és tényleg átérezzük 
a közelgő ünnep szépségét. 

Mindenkinek kívánom, hogy lelkiek-
ben feltöltődve fogadhassa szívében a kö-
zelgő Kis Jézust! 

 

Írta: Venczelné Nagy Andrea 
Szerkesztette: Fentősné Mauczka Anikó 
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Aranymasni Akció – adománygyűjtés a 
marcaltői iskolásoknak és óvodásoknak 

 

 

 

 

 

Minden advent emlékeztet, hogy a várt 
Megváltó eljött. Ugyanakkor várjuk Krisz-
tust, aki újra eljön. Ádvent kötelez és moz-
gósít: nem lehetünk tétlenek. A gyertyák 
fénye egyre erősebb. Már nincs sok hátra, 
tenni kell. 

Sopronban, a Hunyadi János Evangéli-
kus Óvoda és Általános Iskola tanulóit, 
szüleit és tanárait mozgósították az eljö-
vendő Jézus szavai Máté evangéliumából: 
„éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és in-
nom adtatok…”  

Az iskola próbál összefogásra és szoli-
daritásra nevelni. Így az eddigi években 
kiemelkedően mellé álltak egy-egy súlyos 
horderejű ügynek. Többek között gyűjtöt-
tek Haitinek, Felsőzsolcának, Kolontárnak, 
és az iskola egyik, súlyosan megbetegedett 
kisdiákjának is.  

A szülői munkaközösség oszlopos tag-
jainak kezdeményezésére az idei advent is 
adománygyűjtéssel telt. Az eddigiekkel 
ellentétben most nem országos segélyszer-
vezet számára küldték az adományokat, 
hanem egy konkrét intézményt akartak 
támogatni, ahol örömmel veszik a játéko-
kat, ruhákat, könyveket és tartós élelmi-
szert, mert sok rászoruló diák tanul náluk. 
Így esett a választás a marcaltői Kmety 
György Evangélikus Általános Iskola és 
Óvodára, ahová korábban az iskolapadokat 
is adományozott. 

A soproni diákok lázasan készültek az 
adománygyűjtésre. Informatika órán szóró-
lapot készítettek, melyet lelkes leánykezek 
az iskola összes ablakára kihelyeztek. Egy 
kis csapat az iskola bejáratához készített 
óriásplakátot. Amikor kikerült az aulába a 
nagy gyűjtőláda is, óránként telítődött 
adományokkal teli szatyrokkal. Nagyon 
sokan megmozdultak az akció során, hi-
szen rengeteg adomány gyűlt össze. A 
munka dandárját nyolcadikos diákok, szü-
lők és a diákönkormányzat vezető tanára 
végezte, hiszen az adományokat szét kel-
lett válogatni, csoportosítani majd dobozba 
tenni.  
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A legszebb pillanatokra 2011. december 
14-én került sor, amikor Sopronból delegá-
ció (igazgató, igazgatóhelyettes, iskolalel-
kész, diákönkormányzat vezetője, szülők és 
10 diák) utazott Marcaltőre, hogy átadja a 
teherautónyi szállítmányt, a gyűjtés ered-
ményét. Hihetetlen öröm volt látniuk a su-
gárzó, tiszta tekinteteket, mosolyokat. 
Megdöbbentek, milyen egy kis iskola, aho-
vá annyian járnak összesen, mint hozzájuk 
a nyolcadik évfolyamba. Milyen olyan fizi-
ka órán lenni, ahol az osztálylétszám csak 9 
fő.  

Látták azt is, hogy az ajándékok a leg-
jobb helyre fognak kerülni. Hálás köszönet-
tel vették a marcaltői iskolások meghitt ad-
venti műsorát, az ovis csoportok lelkes 
énekeit. Kedvesen adták át mindenkinek a 

meglepetés édességet. Szinte könnyet lo-
pott az arcokra, mikor egy kisovis nem 
bontotta ki az édességét, mert azt meg 
akarta mutatni édesanyjának. 

Bizony a marcaltői kollégákra hihetet-
len nagy feladat vár: az adományok rend-
szerezése, kiválogatása, célba juttatása. De 
meg vannak győződve, hogy olyan helyre 
kerülnek, ahol örülnek egy pár kiscipőnek, 
bélelt nadrágnak, steppelt mellénynek, 
vagy egy játékmackónak. 

Nehéz volt a búcsúzás, a szinte egy hó-
nap készülődésének lezárása. De az össze-
fogás, segítségnyújtás folytatódik tovább. 
Januárban egy újabb akció veszi majd kez-
detét.  

Isten áldja meg az adakozókat és az 
adományok felhasználóit! 

Matus Klára Krisztina 

Reviczky Gyula: Isten  
Kinek porszem, minékünk egy világ, 
S egy rebbenés határa az időnek 
Ki, ami emberagyban miriád, 
Nem olvasod, mert semmiség előtted: 
Ki buborék gyanánt elfújhatod, 
Mit összehordtak népek, századok 
Minden fűszálban érezlek; de elmém 
Nem bír felfogni, megnevezni nyelvén. 

Kit megtagad a léha kétkedő, 
Te adtál, ismeretlen ismerős, Te, 
Te földi szóval nem nevezhető, 
Szívünkbe álmot, eszmét agyvelőnkbe. 
Magát tagadja meg, ki megtagad, 
Mint a napot, a fényt, a színt a vak. 
A por fiához más nem illik itten, 
Minthogy Tebenned megnyugodva higgyen. 

Ki odatűzted a közös napot 
Sugárzó lényed egy parányaképpen; 
Ki hangodat majd zúgva hallatod, 
Majd édes összhang bájos zengzetében; 
Ki, hogy megszűnjünk élni, rendeled, 
De, hogy meghaljunk, mégsem engeded; 
Ki ezt a bölcs világrendet behoztad: 
Megértni vágyó elmém összeroskad. 

A tudomány, az ember-bölcsesség 
Hadd fejtegesse millió csodáid ... 
Nyugodtan nézed újabb Bábelét, 
Amelyen át egedbe nézni áhít. 
Engem, tűnődőt, volt-e kezdeted, 
Időnek vége hogy mikor lehet: 
Érzése elfog a parányiságnak, 
És leborulva, térdemen imádlak. 
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Gyermekek karácsonyi műsora 
 
2011. december 18-án 9 órakor megtar-

tottuk a már hagyományosnak mondható 
gyermekkarácsonyi műsort. A helyszín a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
díszterme volt, ami nem is bizonyult rossz 
választásnak, hiszen alig akadt ülőhely. 

Az istentiszteletet „Csillag gyúlt a sötét 
égen” című énekkel kezdtük, majd a Hu-
nyadi János Evangélikus Óvoda és Általá-
nos Iskola énekkara adott elő három kará-
csonyi számot Kádár Tibor vezetésével. Az 
énekek, melyeket előadtak, nekem nagyon 
tetszettek, de úgy gondolom, hogy min-
denkinek nagy örömöt szereztek, hisz 
minden generációhoz szóltak. Őket követte 
a gyermek-istentiszteletet rendszeresen lá-
togató fiatalok műsora, melynek témája 
Állatok a jászol körül volt. 

Hegedűs Attila prédikációjában a Való 
világ villájának és a betlehemi istállónak a 
képét hozta elénk. A Való világ villájában 
minden látható, minden luxus, de mégsem 
történik benne számunkra semmi fontos, 
semmi érdemszerző. Ezzel szemben ott van 
a betlehemi istálló, ami csúf, amit nem lát-
hatunk, nem nyerhetünk betekintést, mégis 
hatalmas dolgok történtek a mi számunkra. 

Az istentiszteletet követően a gyerme-
kek kaptak egy kis ajándékot (Kinder to-
jást), majd pedig elfogyaszthattuk közösen 
a finom süteményeket és az üdítőket, me-
lyek nagy részét a gyülekezet hölgy tagjai 
biztosították. 

A nagyon családias és barátságos lég-
körű istentisztelet és az azt követő szere-
tetvendégség úgy másfél óráig tartott. Egy-
ben hadd köszönjük meg a szülőknek, 
nagyszülőknek, hogy segítségükkel széppé 
tették ezt a délelőttöt! 

 

 

 

 

Varga Tamás 
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Filmajánló: A király beszéde 

 

Oscar-díjas filmeknél megszokhattuk, 
hogy az alkotók egyrészt nagyszerű színé-
szeket választanak, igyekeznek elkerülni a 
túl giccses megoldásokat, remekbe szabott 
forgatókönyvekkel dolgoznak, de tartalmi 
szempontból nem merészkednek túl veszé-
lyes vizekre – mondandójuk nem túl egye-
di, de nem is vállalhatatlanul unalmas. 

Így éreztem akkor is, amikor A király 
beszédét láttam. A színészgárda zseniális, a 
rendezés aprólékos, finom – amikor az in-
terneten a filmről szóló baki-összeállítást 
láttam, az csak szőrszálhasogató kekec-
kedésnek tűnt – a filmet nagyszerűen alkot-
ták meg a készítők. Ezt sok kritikus kiemel-
te, én most a történet egy tanulságára sze-
retnék összpontosítani. 

A valóságon alapuló történet főszerep-
lője Bertie, rendes, lelkiismeretes fiatalem-
ber, akinek két problémája van: egyrészt 
nagyon dadog, másrészt ő az angol királyi 
család második fia, a yorki herceg- és mint 
ilyennek, kötelessége időnként kiállni az 
emberek elé és beszédet mondania. Mivel 
egy-egy beszéd elmondása elviselhetetlen 
teher számára, beszédórákat kezd el venni. 
Sok-sok keresés után rátalálnak egy be-
szédtanárra, aki nem csak a hangképző 
szerveivel, hanem vele magával kezd el 
foglalkozni. Nem csak az érdekli, hogy ho-
gyan lehet a torkot ellazítani, hanem az is, 
hogy mitől görcsöl be az a torok, ha nyil-
vánosan beszélnie kell. Így születik lassan-
lassan barátság a yorki herceg és a sajátos 
humorú, autodidakta beszédtanár között. 

Majd felgyorsulnak az események. Az 
öreg király meghal, Bertie bátyja kerül a 
trónra, de ő – mivel nem akarja elhagyni 
többszörösen elvált szerelmét – lemond a 
trónról. És a dadogós hercegből egyszerre 
VI. György király lesz – ráadásul közeledik 
a II világháború, az angolok pedig szom-
jazzák, hogy ebben a nehéz percben egy 
erős ember álljon előttük, aki szavával bá-
torságot önt beléjük… 

A filmbéli király nem beszélni tanult 
meg, hanem királlyá lenni. Néha van, ami-
kor valaki úgy kap egy szerepet, egy fele-
lősséget, hogy sem ő, sem a környezete 
nem érzi méltónak rá. Vissza lehet utasíta-
ni, de nagyobb és szebb feladat vállalni a 
szerepet és felnőni hozzá. Királynak, veze-
tőnek nem születünk – de ha úgy alakul, 
hogy vezetői szerepben találjuk magunkat, 
megtörténhet a csoda: aki alkalmatlannak 
tűnt a posztra, lelkében naggyá lesz, alkal-
massá lesz a rangra, amit a nyakába kapott. 
Ez a csoda történik meg a királlyal is. 

Felemelő a záró jelenet: a háború kitöré-
sekor a királynak rádióbeszédet kel tarta-
nia. A király és tanára kettesben elvonul-
nak egy terembe, ahol az uralkodó élőben 
mikrofonba mondja szövegét, amit nagyon 
intenzív jelenlétével, hangtalanul végigkí-
sér új barátja. Mi, a nézők látjuk szenvedé-
sét, az izzadást, ahogyan a szavakkal bir-
kózik- a rádió mellett a Brit Birodalom 
alattvalói pedig egy lassú, méltóságteljesen 
hömpölygő, bátorító beszédet hallanak. 
Meggyőződésem, hogy Anglia akkor nyer-
te meg a háborút, amikor  királyuk megvív-
ta harcát – nemcsak a szavakkal, hanem 
saját magával, és amikor hinni tudott ben-
ne, hogy több, mint a kedves dadogó 
Bertie, amikor elhitte, hogy valóban ő VI. 
György király. Igaz, ehhez kellett az, hogy 
legyen mellette valaki, aki esendőségei el-
lenére hitt benne. Hogy ez közhely? Lehet, 
de ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne 
igaz. 

Hegedűs Attila 
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Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek 
„Ott fenn lakott a csillagok felett, 
de amikor karácsony este lett, 
Lejött a földre, mint kicsiny gyerek. 
És ó, a hidegszívű emberek! 
Kis istállóban kellett hálnia. 
Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia. 
Elhagyta érettünk az egeket. 
Ugye-e, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa nem szól. Olyan hallgatag. 
De a kis kedvenc nem vár szavakat, 
Odaszorítja vállára meleg, 
kipirult arcát, s tovább csicsereg. 
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, 
és ott aludt az állatok helyén, 
szűk istállóban. Nem is érthetem. 
Milyen meleg ágyacskám van nekem, 
pedig csak a te kis lányod vagyok. 
S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb, 
szalmán feküdt, amikor született. 
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?” 

Kint csillagfényes hideg este… tél… 
Bent apja ölén kis leány beszél. 

„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén. 
Futniuk kellett éjnek-éjjelén. 
Halálra keresték a katonák. 
Menekültek a pusztaságon át. 
Milyen keserves útjuk lehetett. 
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa leteszi a gyermeket. 
„Ugy-e, szereted? Ugye, szereted?” 
Nem bírja már, el kell rohannia. 
A jászolban fekvő Isten Fia 
karácsonyesti képe kergeti. 
Feledte és most nem feledheti. 
Most a szeméből könnyre-könny fakad. 
Most vádakat hall, kínzó vádakat. 
Elmenekülne még, de nem lehet. 
Most utolérte az a szeretet. 

S míg a szívébe égi béke tér, 
mintha körül a hólepett, fehér 
tetők, utak felett távol zene, 
angyalok tiszta hangja zengene 
szívet szólongató, szép éneke: 
„Szegény lett érted. Ugy-e, szereted?”  

Ünnepre készülve 
Reformáció, mindenszentek és halottak 
napja – néhányaknak Halloween – után 
(amit, mint tudjuk, október 31-én és no-
vember 1-jén ünneplünk), már néhány 
nappal megjelentek az utcákon, az üzletek-
ben és lépten-nyomon a Mikulás és a kará-
csonyi dekorációk, fények… Hova ez a 
nagy sietség? – kérdeztem, de rendszerint 
csak magamtól. Mindig, minden pillanat-
ban szükség van arra, hogy csillogjunk, 
felhívjuk a figyelmet, vásároltassunk vagy 
ünnepeljünk? Hol van már az ünnepek 
szent ideje, az advent, az igazi, csendes és 
szerény várakozás, az otthoni közös készü-
lődéssel eltöltött vidám órák? 

Bevallom, már december elején a vá-
rosban, bevásárlóközpontokban és intéz-
ményekben (beleértve a nevelési- és oktatá-

si intézményeket is) járva éppúgy elszomo-
rodom a karácsonyfák láttán. Szeretném, 
ha a kisgyermekek, a nagyobbak, sőt a leg-
nagyobbak is az otthonukban csodálkozhat-
nának rá először, és láthatnák azt a leg-
szebbnek… 

Az ajándékozás szokásairól még szót 
sem ejtettem… nem szeretnék. Nem a mél-
tatlankodás ideje ez. Helyette lássuk mit is 
rejt advent és karácsony szimbolikája. 

A latin eredetű szó – adventus – megér-
kezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére 
való várakozás a felkészülés, a reményke-
dés időszaka. Az András napjához legköze-
lebb eső vasárnap és a december 25-e kö-
zötti négyhetes „szent idő” a karácsonyra 
való lelki felkészülés ideje. 
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Adventi koszorú 
Adventkor a XIX-XX. század óta szokás 
koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 
1839-ben Johann H. Wichern német evan-
gélikus lelkész készítette el: egy felfüggesz-
tett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, 
melyek közül minden nap eggyel többet 
gyújtott meg karácsonyig. A gyertyákat 
vörös és aranyszalagokkal, az élet és fény 
jelképével díszítette. 

Ma az adventi koszorú általában fenyő-
ágból készített kör alakú koszorú, melyet 
négy gyertyával díszítenek. A gyertyák 
színe egy rózsaszín kivételével lila, mert a 
hagyományok szerint az advent színe a lila, 
a bűnbánat és a megtérés jelképe, a koszorú 
négy gyertyája közül – a meggyújtás sor-
rendjében – az első, a második és a negye-

dik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet 
szimbolizálva: rózsaszín. A rózsaszín gyer-
tya pedig a küszöbön álló ünnep fölött ér-
zett örömöt jelenti, az öröm színe a fehér, 
de ha ez lilával keveredik, akkor rózsaszín 
lesz belőle. Az elvilágiasodott szokások 
szerint azonban, ma már sokfelé különböző 
színű gyertyákkal díszítik az adventi ko-
szorút, zöld, sárga, kék, fehér, arany, ezüst, 
narancssárga és szinte bármilyen színű le-
het. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják 
meg, minden alkalommal eggyel többet. A 
világító gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Is-
ten Jézusban a várakozónak ad karácsony-
kor. Az adventi koszorún mind a négy 
gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. 

Karácsonyfa 
A XVI. században a reformáció új tarta-

lommal töltötte meg a karácsony ünnepét 
is. Az addigi templomi liturgia kezdett be-
költözni a házakba. Az emberek a Biblia 
otthoni forgatása révén a vallásos ünnepe-
ket és szertartásokat elkezdték otthon is 
ünnepelni. Kialakult több karácsonyi szo-
kás, például a karácsonyfa-állítás az evan-
gélikusoknál Németországban. Az első 
gyertyafényes karácsonyfa története állító-
lag Luther Márton nevéhez fűződik. Ami-
kor karácsony este kint járt az erdőben és 
gyönyörködött a hódíszekkel teleaggatott 
fenyőfákban, miután az élményt képtelen 
volt szavakba önteni, egyszerűen bevitte a 
szobába az egyik fenyőfát, gyertyákkal vi-
lágította ki, és így ünnepelték, talán először 
fenyőfával, Krisztus születését. 

A XVIII. században már egész Néme-
tországban szokás volt karácsonyfát állíta-
ni. Innen jutott el a XIX. században előbb 
egész Európába, a kivándorlókkal az Újvi-
lágba, és így kezdett meghonosodni az 
egész nyugati keresztény világban. 

 

A karácsonyfákat kezdetben édessé-
gekkel és gyümölcsökkel díszítették fel, 
később kezdett kibontakozni az üvegdíszek 
megjelenése. A karácsony megünneplése 
egyre inkább kezdett szokássá válni a nem 
vallásos családok körében is, a szeretet, a 
béke ünnepeként, a vallásos keresztényi 
rítusok egy részét átvéve. Napjainkban a 
karácsony népszerű és sokakat érintő ün-
neppé vált, amely mindenki számára más-
más jelentést hordoz. Karácsony estéje ma 
már elképzelhetetlen karácsonyfa nélkül.  

Mátisné Schlögl Patricia 
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Csak a név új, a szolgálat a régi 

Csak a neve változott meg a Soproni Evangélikus Nyugdíjasháznak 
 

2012. január 1-től „Fabricius Endre 
Evangélikus Szeretetotthon” néven foly-
tatja szolgálatát a Soproni Evangélikus 
Egyházközség fenntartásában működő, 
2004-ben indult soproni idősek otthona. 

A hamarosan 8. születésnapját ünneplő 
intézményben született kérést a fenntartó 
is támogatta, és már az új működési enge-
délyt is kiadták. 

Ki is volt Fabricius Endre? Ezt olvas-
hatjuk róla:  

Fabricius Endre Sopronban született, mint 
Fabricius Theofil gombkötőmester és Straner 
Katalin fia. Szorgalmával és tehetségével már 
az elemi iskolában kitűnt. Ugyancsak mester-
ségre készült és alsóbb tanulmányai befejezté-
vel asztalosműhelyben kezdte meg pályáját. 
Baleset folytán 15 éves korában karja úgy meg-
sérült, hogy mesterségének gyakorlása szinte 
lehetetlenné vált, így - apja már nem élvén - a 
soproni evang. egyház sietett anyagi támoga-
tással további tanulása lehetőségének biztosítá-
sára. A soproni evang. líceumban tanulmánya-
it befejezvén, 1794-96-ban a pesti egyetem jog-
hallgatója, majd Pesten ügyvédjelölt. 1798-ban 
nyert Pesten ügyvédi oklevelet, és hazatérve 
Sopronba, ügyvédi irodát nyitott. 1808-ban 
Sopron sz. kir. város tanácsnokává, 1815-ben 
Sopron sz. kir. város kapitányává, majd Zó-
lyom vármegye táblabírájává választották.  
1823. febr. 3-án Sopron sz. kir. város polgár-
mesterévé választották, Ugyanez év március 
havában a soproni evang. egyház elnöke lett. 
Utóbbi tisztségében az 1823. aug. 23-i kon-
ventgyűlésen az evang. líceum újjáépítését ja-
vasolta. 1824. szept. 30-án az újjáépülő ev. 
líceum alapkövét, mint a soproni ev. konvent 
elnöke letette. Az elkészült új líceumi épületet 
1825. okt. 4-én díszes ünnepség keretében 
avatta fel. Ugyanezen évben Sopron vármegye 
táblabírájává választotta, ebben a minőségben 
részt vett a megyegyűléseken. 

Polgármesteri ciklusa lejártával - a városi sza-
bályzat értelmében az evang. vallású polgár-
mestert katolikus vallásúnak kellett felváltania 
- 1827-ben másodszor is városkapitánnyá lett. 
1832-ben Sopron sz. kir. város országgyűlési 
követévé választották. Az 1836-i országgyűlé-
sen ugyancsak Sopron város követe volt. 1836-
ban a breslaui természettudományi akadémia 
(Carolina Academia) tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta. 1840-ben a soproni ev. líceum felü-
gyelője. 1841-ben a Soproni-Vasi Szederegylet 
alapító tagja, és mint ilyen Széchenyi István-
nal többször tárgyalt. 1846-ban a soproni 
Casino Egylet alapító tagja. Ugyanez évben a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. 
közgyűlése - melyet 1847-ben Sopronban tar-
tottak - előkészítő bizottságának tagja és ugya-
nakkor, mint a városi tanács hivatalból legidő-
sebb tagja, polgármester-helyettes. Városkapi-
tányi tiszte lejártával, mint Sopron város ta-
nácsnoka, a város kereskedelmi ügyeit kereske-
dői biztosként irányította. Városház téri laká-
sán 1847. ápr. 9-én hunyt el és a líceum mö-
götti evang. temetőben volt családi sírboltban 
temették el. (Forrás: Fabricius Endre: Adalék a 
soproni Fabricius-ház történetéhez) 
Fabricius Endre fia még életében családi 
alapítványul kötötte le a házat, mely keze-
lését a soproni evangélikus konventre bíz-
ta. A Fő téren álló, államosított házért kár-
pótlásként kapott összeget a Soproni 
Evangélikus Egyházközség az Otthon lét-
rehozására fordította. 
Most – az egykori nemes szívű soproni 
polgár nevének felvételével – így emléke-
zünk arra, aki a múltban is sokféle módon 
jótékonykodott, s akinek egykori vagyona 
– valamint a Széchenyi terv nyújtotta tá-
mogatás - alapot adott Otthonunk létrejöt-
tének.  

Mihácsi Lajos 
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Tervezett programjaink  
(január eleje – böjt) 
December 24-én 17.00-kor Balfon tartunk 
ökumenikus istentiszteletet gyerekek sze-
replésével a katolikus testvérekkel együtt. 

Szenteste napján 17.00-kor német, 
18.00-kor és 24.00-kor magyar nyelvű 
szentesti istentiszteletet 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, majd részt vettünk a városi óév-
búcsúztató alkalmon a Liszt Konferencia-
központban. 

Újév napján a vasárnapi rend szerint 
tartjuk az istentiszteleteket a templomban, 
illetve a természetjárók hagyományos újévi 
túráján is jelen leszünk egyházi szolgá-
lattal. Aznap 16.30-kor hagyományos pres-
biteri újévköszöntő találkozó lesz a nagy-
teremben, majd igyekszünk részt venni a 
városi újévi koncerten. 

Január 3-én 17.00-kor vezetőségi ülés a 
lelkészi hivatalban. 

Január 6-án, Vízkereszt ünnepén déle-
lőtt 8 és 10 órakor magyar nyelvű istentisz-
teleteket, este 17 órakor német nyelvű 
alkalmat tartunk. 

Január 8-án délelőtt a Corvinus 
Rádióban evangélikus áhítatot hallgat-hat-
nak. Ugyancsak a január 8-i istentisz-telete-
ink perselypénze templom-építési offertó-
rium lesz. 

Január 10-én presbiteri ülés. 
Január 11-én LMK értekezlet lesz. 
Január 16-a és 21-e között kerül sor az 

idei ökumenikus imahétre, minden nap 
17.00-kor a város különböző temploma-
iban. 

Január 22-én igazgató lelkészünk részt 
vesz a Budapest-Kelenföldi Evangélikus 
Egyházközség ünnepi istentiszteletén, ame-
lyen id. Kendeh Györgyre emlékeznek szü-
letésének 100. évfordulóján. 

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján 
a NYME Erzsébet utcai Aulájában kerül 
megrendezésre a hagyományos ünnepi 
ülés 18.00.-tól. Az alkalom díszvendége és 
előadója Veres András szombathelyi római 
katolikus püspök. 

Január 23–25 között a Luther Szövetség 
világközgyűlése és konferenciája lesz Ham-
burgban (Seevetalban) a részvételünkkel. 

Január 24-én presbiteri bibliaóra. 
Január 29-én lepramissziós nap lesz.  
Január 29-i 10 órai istentiszteleten köz-

gyűlést tartunk, amelyen elfogadjuk az 
egyházközség SZMSZ-ének változásait.  

Január 31-én vezetőségi ülés. 
Február 7-én 17.00-kor presbiteri ülést 

tartunk a nagyteremben. 
Február 8-án LMK lesz. 
Február 12-én lesz testvérgyülekeze-

tünk vezető lelkészének, Dr. Tapio Luoma 
lelkésznek a püspöki beiktatása Espoo-ban, 
a katedrálisban  delegációnk részvételével. 

Február 14-én 17.00.-kor a Luther Szö-
vetség következő ülésén Domonkos Ottó 
nyugalmazott múzeumigazgató lesz a ven-
dégünk, aki a híres perselyládánkról tart 
előadást. 

Február 18-án 9.00-kor Nyugdíjas-ott-
honunk ad helyet az egyházmegyei pres-
biteri ülésnek. 

Február 18-án „Megint” Találkozó lesz 
Budapest – Fasorban. 

Február 22-én hamvazószerda. 
Február 24–25-én zsinati ülés Buda-

pesten, a Fasorban. 
Február 25-én Szélrózsa előtalálkozó 

Balatonbogláron. 
Február 25-án Egyházkerületi Nap lesz  
Február 26-i 10 órás istentiszteletünkön 

közgyűlést tartunk, itt véglegesítjük a 
tisztújító szavazás jelöltlistáit. A szavazásra 
előreláthatólag március 11-én kerül sor. 

Február 27-től 16.00-i kezdettel a ma-
gyar bibliaórák helyén és idejében elkezd-
jük a Böjti Esti sorozatunkat a Nyugdíjas-
otthonban – heti rendszerességgel. 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 



2011. karácsony ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI… Christophoros 

22 

 
A gyülekezeti Mikulásünnepség legszebb pillanata... 

Ima az ünnepek utánra 
Urunk, vízkereszt fénye világítja be utunkat ezekben az időkben. Túl vagyunk a betlehe-

mi jászol meghittségén: az egész világot betölti dicsőséged ragyogása. Az ünnepélyes napo-
kat elhagytuk, a farsang vidám hetei találtak ránk. Add, hogy önfeledt  együttléteinkben sem 
feledjük el jelenlétedet, és szereteted hatósugarában élve tudjuk megélni derűs napjainkat.  

Add, hogy ebben a fényben lássuk saját életünket is. Ne mentegessük vétkeinket, ne talál-
junk magunknak kibúvókat, de ne is ítéljük el magunkat: segíts, hogy kegyelmedre tudjuk 
bízni életünket. Láttasd meg velünk, hogy csak tebenned moshatjuk meg arcunkat. 

Add, hogy ne feledkezzünk el a világról, amely körülvesz bennünket, a teremtett világ-
ról, amelyben élhetünk: nyisd fel szemünket, hogy lássuk, mekkora felelősségünk van iránta. 
Emlékeztess bennünket arra, hogy mekkora ajándék, hogy van egy ország, ahol élhetünk, 
egy anyanyelv, amelyen beszélhetünk- és add, hogy ennek öröme akkor se hagyjon el ben-
nünket, ha körülöttünk minden és mindenki a válságról beszél.  

Emlékezzél meg a szegényekről, akiket nyomaszt a jövő terhe, a jómódúakról, akik oly 
nehezen látják meg az igazi értékeket; a gyermekekről, akik bizonytalanul néznek a jövő felé, 
az életük delén járókról, akik ma sokakért vállalnak felelősséget, és az öregekről, akik a be-
tegségektől és a haláltól félnek. Állj az újszülöttek és a halállal vívódók mellé. Kérünk, te adj 
éltünknek keretet.  Te adj mindenkinek erőt ahhoz, amit rá bíztál.  

Hadd könyörögjünk végül azokért is, akiket legjobban szeretünk. Te Betlehemben em-
berré lettél, jól tudod hát, mit jelent embernek lenni, szeretni, másokat félteni, mások miatt 
haragudni. Ezért kérünk most: vigyázz azokra, akiket szeretünk, adj mindenkinek valakit, 
akit szerethet, és aki mellette áll. Adj reménységet, hogy ne rettegjünk a ránk bízottak jövőé-
ért. És adj derűt, bölcsességet, hogy senki iránt ne hatalmasodjék el szívünkben a harag. Áldj 
meg bennünket, Urunk! Ámen. 
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A Család Éve végén: 
vallás és nagycsalád 
2011 elején hirdettük meg a gyülekezetben 
a Család Évét- igazság szerint nem szíve-
sen hagyom abba, hiszen mindannyiunk 
közös vágya, hogy családcentrikus és csa-
ládias gyülekezetben élhessünk. Amikor 
tehát a Család Évének végéhez érünk, ak-
kor ez nem azt jelenti, hogy a családok 
kérdése ezután nem lesz fontos. 

Nem hagy nyugodni Czakó Gábor egy 
története, a doktor és az asszisztens közöt-
ti párbeszéd:  

-Doktor úr, itt van egy asszony, aki az 
ötödiket várja! 

- No és cigány vagy vallásos? 
A rövid, szarkasztikus beszélgetés nem a 
nagycsaládosok vagy a cigányok ellen 
szól, hanem a sztereotípiák ellen: mintha 
csak két indok lehetne arra, hogy valaki 
sok gyermeket vállal: a segély vagy a val-
lásosság. Ez a leegyszerűsítés mélyen bán-
tó minden érintett számára. 
Ugyanakkor mint minden leegyszerűsítés 
mélyén, ebben is van valamiféle igazság: a 
több gyermeket nevelők között valóban 
nagyobb azoknak az aránya, akik tudato-
san vallásosak. Fontosnak tartom végig-
gondolni, hogy mi lehet ennek a hátteré-
ben. 
Sokak szerint egyszerűen vallási törvény-
ről van szó. Ők az Isten-kapcsolatban sem 
látnak többet, mint megalázkodást, azt, 
hogy az ember aláveti magát valaminek, 
amit egyébként nem szeretne. De ennél 
sokkal szebbről és többről van szó. 
Véletlen-e, hogy valaki hisz Istenben és 
egyben szereti a gyermekeket? Nem hi-
szem, Ahogy azt sem hiszem, hogy mec-
hanikus összefüggés lenne a kettő között.  
A találkozási pont mélyebben van. 
Amikor azt mondjuk, hiszünk a gondvise-
lésben, akkor egyben azt mondjuk: a vilá-
got és mindent, amit kapunk benne-akár a 
nehézségeket, tragédiákat is- nem úgy 
nézzük, mint amelyek kényszerűen ránk 
szakadnak, hanem azzal a „kíváncsiság-
gal”, hogy ezt most vajon miért kaptam, 
mire akar ezzel az Isten engem tanítani? 
(Ez persze nem jelenti, azt, hogy a tragédia 

megszűnik tragédia lenni.) Amikor vala-
mit kapunk- akár  egy gyermek jelzi érke-
zését-, akkor nem az az első, hogy az em-
ber elkezdi számolgatni, miből, hogyan…, 
hanem  a kíváncsiság: miféle új kalandot, 
tanulnivalót, a világ milyen új szeletét 
akarja nekem Isten megmutatni? Mert e 
szerint a világlátás szerint semmi nem vé-
letlen és önmagáért való. 
Másik gondolatom a Passió című film 
utolsó képéhez kötődik: a Feltámadott fel-
áll, és kezén a sebbel kilép a képből. Mint-
ha a film végén az lenne kiírva: folytatása 
következik. És ebben a folytatásban benne 
vagyok én is, a történetnek nincs vége. Ke-
resztyénségünknek ez az egyik legna-
gyobb felismerése: a jövő felé nyitott em-
berek vagyunk. Erről szól az, amikor a 
megbocsátásról beszélünk: nem vagy be-
zárva a múlt fájdalmaiba! Így tudnak há-
zastársak újra és újra egymásra találni és 
együtt tervezni, együtt továbbélni.  
Meggyőződésem szerint a keresztyénség-
nek nem múltja, hanem jövője van. Nem 
az érdekli, hogy mit tett eddig, hanem az. 
hogy merre akarja vezetni a megbocsátás 
Istene. Ez a radikális jövőcentrikus életlá-
tás, amely nem feltétlenül tudatosan, ha-
nem szinte ösztönszerűen irányítja az em-
bert, vezet oda, hogy a gyermekek felé 
forduljunk. Nem azért, mert vallásunk er-
re kötelez, hanem azért, mert Isten szerete-
te előre, a jövő felé taszít bennünket. 
Szó sincs muszájról, kényszerről, erkölcsi 
imperativuszról! A gyermek nem kötele-
zettség, hanem ajándék: a jövő ígérete van 
benne. 

Hegedűs Attila 
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Istentisztelet szolgálati beosztás 
2011 karácsonyától 2012 böjtjéig  
nap óra szolgálat lelkész 

dec. 25. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertőszentmiklós Gabnai S. 
 16.00 Kórház Hegedűs A. 

dec. 26. 8.00 magyar Varga T. 
 9.00 német Winter, G. 
 10.00 magyar Varga T. 

dec. 31. 17.00 német Menke V 
 18.00 magyar Gabnai S. 

jan. 1  8.00 magyar Hegedűs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Hegedűs A. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 
 16.00 kórház  Hegedűs A. 

jan. 6  8.00 magyar Wagner Sz. 
 10.00 magyar Wagner Sz. 
 17.00 német Menke, V. 

jan. 8. 8.00 magyar Varga T. 
 9.00 gyermek Varga T. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Varga T. 
 15.00 Balf Varga T. 
 16.00 Fertőszentmiklós Varga T. 

jan. 15. 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. 

nap óra szolgálat lelkész 

jan. 22. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Varga T. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertőszentmiklós Gabnai S. 

jan. 29. 8.00 magyar Hegedűs A. 
 9.00 német Szimon J. 
 9.00 gyermek Hegedűs A. 
 10.00 magyar+közgy. Hegedűs A. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 

febr. 5. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menk, V. 
 9.00 gyermek Varga T. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Kórház Gabnai S. 

febr. 12. 8.00 magyar Hegedűs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Varga T. 
 10.00 magyar Hegedűs A. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 
 16.00 Fertőszentmiklós Hegedűs A. 

febr. 19. 8.00 magyar Varga T. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar Varga T. 
 15.00 Balf Varga T. 

febr. 26. 8.00 magyar Hegedűs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar+ közgy. Hegedűs A. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 
 16.00 Fertőszentmiklós Hegedűs A. 
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