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Böjt – találkozás Istennel másképpen
Nem szeretem a böjtelő idejét, a hetvened,
hatvanad és ötvened vasárnapját. Elméletileg ez az időszak még a farsang teljes jogú része, ugyanakkor már kissé előrekacsintunk böjt felé. Lehet, hogy nincs igazam, mégis olybá tűnik nekem, mintha az
egyházban nem lenne teljesen rendben a
lelkiismeretünk, amikor a farsangi mulatások idejét éljük, és kissé korábban már
kezdünk úgy tenni, mintha… Azt sugalljuk vele: azért az Isten és ember egymásra
találásának terepe mégiscsak a csönd, a
lelki önmagunkba nézés, a böjt.
Jézustól azonban nem így gondolkodott.
Amikor böjtölt, teljes egészében böjtölt.
(Zárójelben jegyzem meg, ezért nem tudom hova rakni szokásainkban a torkos
csütörtököt sem…) És amikor mulatott,

teljes emberi – és tegyük hozzá, teljes isteni – mivoltában jelen volt az ünnepségen.
Isten jelenléte nem attól függ, hogy csendben imádkozunk vagy hangosan ünnepelünk – a kánai mennyegzőn jelen volt, a
példázatbeli farizeus templomi imájában
nem.
Böjtben nem jobban, hanem máshogyan szólít
meg bennünket az Isten. Épp ezért kell
komolyan venni: a vízkereszt utáni fényben fürdethettük eddig arcunkat – most a
kereszt súlyával nézünk szembe. Mindkettő Istenhez visz bennünket közelebb, ha
tudjuk, hogy tőle kaptuk őket ajándékba.
Most éppen böjt csöndesebb időszakát
kapjuk ajándékba. Fogadjuk is hát úgy,
mint ajándékot!
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A böjt görög katolikus szemmel
A böjt lényegéhez tartozik a kettősség: testi és lelki egyszerre. Ha csak testi volna,
azt inkább fogyókúrának mondanánk, ha
meg merőben lelki, akkor csupán az
agyunkban játszódik le, s nem is nevezhető igazán böjtnek.
A böjt a test önmegtagadása, lemondás
valamely élvezetről, de mindig lelki célzattal. A keresztény böjt mindig Krisztushoz
kötődik. Ő a második Isteni Személy, aki
hozzánk hasonló módon testben élt, tudta
mi a szenvedés (Iz 53,3), és aki éppen e
szenvedést hordozó test számára hozott
megváltást. A böjt mindig a megváltáshoz,
a megszabaduláshoz kapcsolódik. Valamiről lemondani azt jelenti, hogy megszabadulunk valamilyen kötöttségtől. Ugyanakkor e csekély önként vállalt szenvedéssel lelkileg csatlakozhatunk Krisztus
Urunk szenvedéséhez (Kol 1,24).
Sokféleképpen lehet böjtölni. Közlünk néhány gyakorlatot, hogy ezzel is segítségére
legyünk azoknak, akik komolyan akarják
venni a böjtöt.
Első és legfontosabb, hogy mindig Krisztusért végezzük a böjtünket, mindig Őneki
ajánljuk fel, bármilyen csekélység legyen is
az.
Van, aki csupán hústól tartózkodik egész
nagyböjt folyamán. Vagy bizonyos napokon tartja meg ezt a lemondást: hétfő,
szerda, péntek.
Van, akinek nem okoz nehézséget a hústól
tartózkodás. Az ilyen ember valami más
ételt választhat ki, amelyet bár szeret, de

nem fogyaszt egész nagyböjtben, de legalábbis (hétfőn), szerdán és pénteken. Ilyen
lemondás lehet az édesség, a kávé, az alkohol fogyasztásának elhagyása vagy
mérséklése.
Lehet más lemondást is gyakorolni: játékgép, valamely sport, egyéb játék vagy
szenvedély.
Nem képzelhető el a böjt a több és mélyebben végzett imádság nélkül. Ilyenkor
többet kell imádkoznunk!
A liturgikus imáinkban többször szerepel
a bűnbánat. Így kell ennek lennie egyéni
imádságainkban is.
Különböző böjti imák vannak. Ezek között
sok bűnbánati zsoltárt is találunk. Szép és
sokat ígérő több zsoltárt is imádkozni. Sokat adhat, ha a 40 nap alatt elimádkozzuk
a 150 zsoltárt. Ez átlagban napi 3-4 zsoltárt
jelent.
A zsoltárokon kívül a Szentírás egyéb
gazdag lelki táplálékot is kínál. Szép és
hasznos, ha böjti időben a Szentírásból
többet olvasunk. Az év többi részén is törekednünk kell a napi szentírás-olvasásra,
de ebben az időszakban érdemes egy-egy
könyvet (Izaiást vagy valamely más prófétát) külön kiválasztani, s azt nap nap után
módszeresen végig elmélkedni. Ez is jó
böjti gyakorlat lehet.
Olvashatunk más lelki könyveket is. Ezekből is érdemes egyet kiválasztani még az
elején, és a 40 napra szétosztva alapos tanulmányozással végigolvasni.

Erdélyi Csaba:
Húsvéti asszonyok
Tudták az asszonyok,
hogy a nehéz követ
elgurítaniok nem lehet,
és a katonák,
és a fegyverek…
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De tudták; el kell menjenek.
S micsoda meglepetések!
Micsoda fordulatok!
Hol a nehéz kő? Hol a katonák?
– És hol a halott?
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A harmadik testvér
Boldog a harmadik testvér,
akinek apja közelsége
egész világ minden kincsénél többet ér,
nem akar, nem tud élni tőle távol.
Nehezen veszi le szemét a határról,
apjával együtt a távolt lesi:
öccsének közelgő alakját keresi,
ki elvágyakozott az atyai házból
híre sincs régóta idegen országból,
de visszajön, tudja biztosan;
minden nap terítenek neki –
hisz’ talán itt van már a kapuban!
Ellenállhat a vasreszelék
a mágnes vonzásának?
Ellenállhat az elveszett fiú
apja és testvére
őt körülölelő imájának?

Az elbitangoltban
végre csakugyan
végigfut a döbbenet:
boldog csak otthon lehet!
Fordul s hazafelé közeleg.
A várakozó most futásnak ered,
s az érkezőnek elébe siet:
hamarabb odaér, mint őszülő apja,
öccsét átöleli, jól megropogtatja,
s rohan befelé, hogy hírül adja:
Régóta várva-várt nagy ünnep van ma!
Elveszett kisöccse megérkezett!
Ez a testvér, ez a „harmadik”,
ki nem tékozol, s nem is irigykedik
Szentlélektől bennünk naponta fogantatik.

2012. böjti időszakában élünk

„Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven
éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy,
mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel
él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik!” Mt. 4, 1–2
Jézus megkísértése a pusztában nemcsak
lóban való születést, a Heródes elől való
úgy lett, nem hirtelen ott termett a Kísértő,
menekülést, a názáreti ácsmester házának
hanem negyven napos böjt előzi meg. Jékorlátait, az emberi élet minden kínját, a
zus negyven napig böjtölt, ekkor jelenik
megaláztatást, s végül a csúfos kínhalált.
meg a Kísértő. Jézus szembenéz vele,
Krisztus böjtje azzal kezdődött, hogy „Akszembenéz önmagával, szembenéz emberi
kor elvitte Jézust a Lélek a pusztába.” És,
gyengeségeivel. És győz önmaga és a Kíamikor ott a kereszten kimondta ezt a szót:
sértő felett. Ez a böjt lényege. Szembenézni
„Elvégeztetett”, akkor ért véget a böjt, az
magammal, szembenézni a Kísértővel,
értünk vállalt szolgálat fájdalma.
szembenézni mindazzal, amivel eddig
Az emberi lélek böjtös magatartására is
nem mertem. Az önmegtartóztatás, a böjszületésünktől halálunkig szükség van.
tölés ezt segíti elő. Nehéz úgy böjtölni,
Mert a bűn kísértése ott van már bölahogy Jézus is tette. Könnyebb egy divatos
csőnknél, megkeseríti a gügyögni kezdő
diétát megcsinálni, könnyebb tisztítókúrát
szüleink boldogságát. És elkísér halálos
végezni. Az csak a testet tisztítja, de az
ágyunkig. Ne higgyük hát, hogy földi éleigazi böjt az egész életet. Ha böjtöltök, úgy
tünk örök farsang. A kényszerű, halálos
böjtöljetek, ahogy Jézus. Ne divatból, ne
böjt elől csak az igazi böjthöz lehet menevallásoskodásból, hanem szívből.
külni, amelyre Jézus Krisztus tanít mindenkit. Mert az igazi böjt úgy kezdődik,
Megváltónk nem csak az alatt a 40 nap
mint Krisztusé. A Szentlélek nem a széles
alatt böjtölt, mikor a pusztában nem volt
út könnyű világába, hanem a keskeny útmit ennie. Böjt, önmegtartóztatás, alázatos
ra, a böjtös útra, a szolgálat útjára visz.
szolgálat volt egész földi léte. Böjtje az
Már ez is hatalmas erkölcsi magaslat, hogy
volt, hogy vállalta a jászolbölcsőt, az istál3
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az ember a bajok idején önvizsgálatot tarthat, amikor maga felé fordul, böjtöt hirdet,
ha kell sírva és gyászolva, „szívét megszaggatva”, amikor tehát a böjt nem csak
rituálé. Változzatok, újuljatok, forduljatok
oda egész szívetekkel az élő Istenhez.
Tudjuk, hogy a böjtben nem csak ételek
megvonásáról lehet szó, mert a böjt nagy
és szent dolog, ami tulajdonképpen az önfegyelem gyakorlata. Megvonhatjuk magunktól a vidám társaság örömét éppen
úgy, mint egy élvezeti cikket, vagy magát
a mindennapi betevő tévézést, ami nélkül
lassan már nincs is élet. Megvonhatjuk
magunktól a beszédet, hogy kevesebbet
szóljunk, és sokkal megfontoltabban beszéljünk, mint egyébkor szoktunk, mert a
böjt ebben is megvalósulhat. Az ember
korlátot állít maga elé és megsanyargatja
magát, hogy növekedhessen, más emberré
válhasson, és ebben az új énjében ajándékot kaphasson.
Isten népe megsanyargatja önmagát és énjét szolgává teszi, hogy míg másoknak
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prédikál, maga valami módon méltatlanná
ne legyen. Urunk Jézus azonban még ennél is tovább megy. Azt mondja, nemcsak
önvizsgálat, a befelé fordulás idői jöhetnek
el, hanem azok a pillanatok is, amikor az
igazi ellenséget meglátjuk. Mert az igazi
ellenség nem odakint van, hanem belülről
támad. Elhiteti velem, hogy ő az én igazi
énem, és aztán a saját lustaságommal, a
saját csöndes és észrevétlen belső elpiszkolódásommal próbál földre verni és az üdvösségtől eltávolítani, vagy lehetőleg akár
megfosztani is. Ott bent van, mi bennünk
rejtezik, bennünk vitézkedik a földre húzó
erő. Ha pedig ez valóban így van, akkor az
igazi harcot sem kifelé kell nekünk megvívnunk.
„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség
világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak.” (Ef. 6.12)
Csiszár Ágnes

Távirati jelentések néhány megtartott programunkról
(2012. január 1. – böjt)
Újév napján a vasárnapi rend szerinti
templomi istentiszteleteken túl a természetjárók hagyományos újévi túráján is
jelen voltunk egyházi szolgálattal.
Aznap hagyományos presbiteri újévköszöntőn koccintottunk 2012-re a nagyteremben.
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén vasárnapi rend szerint tartottuk alkalmainkat,
amelyeken iskoláink is részt vettek.
Január 8-án a Corvinus Rádióban evangélikus áhítatot hallgathattak, a templomi
istentiszteleteink
perselypénze
pedig
templomépítési offertórium volt.
Január 10-én presbiteri ülést tartottunk a
nagyteremben.
Január 11-én Lelkészi Munkaközösségi
(LMK) értekezlet volt a Hunyadiban.
Január 23-én részt vettünk a városi doni
megemlékezésen a Deák-téren.
Január 16–21. között került sor az idei
ökumenikus imahétre. Hétfőn és kedden
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volt nálunk az alkalom, előbbi estén Kaposi Gábor atya, utóbbin Dr. Vladár Gábor
szolgálatával; evangélikus szolgálat pedig
csütörtökön volt a Szent Imre templomban
Gabnai Sándor esperes, szombaton pedig
a református templomban Mesterházy Balázs iskolalelkész igehirdetésével.
Január 18-tól kezdetét vette a Hunyadi beiskolázási programja: azóta is szerdánként
ismerkedhetnek a leendő tanítványok az
iskola foglalkozásaival.
Január 21-én nagy számban vettünk részt
Sikátorban Magassy Sándor lelkész, egykori „Mustármag” vezető temetésén.
Január 22-én igazgató lelkészünk részt vett
a néhai Kendeh György lelkész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
emlék-istentiszteleten a budapesti kelenföldi templomban.
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a
NYME Erzsébet utcai Aulájában nagy sikerrel rendeztük meg a hagyományos ün-
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nepi ülést. A KÉSZ, a Kálvin Kör és a Luther Szövetség által közösen szervezett
teltházas alkalom díszvendége és előadója
Veres András szombathelyi római katolikus püspök volt.
Január 23–25 között a Luther Szövetség
közgyűlésén és konferencián Hamburgban
(Seevetalban) Gabnai Sándor esperes vett
részt.
Január 28-án kellett búcsút vennünk Dr.
Lang Jánosnétól, Luther Szövetségünk világi elnökétől.
Január 29-én lepramissziós nap volt, perselyünk is ezt a célt szolgálta.
Ezen a vasárnapon a 10.00-i istentiszteletünk elején SzMSz-t módosító közgyűlésre
került sor.
Február 1-jén hittanmegbeszélést tartottunk, amelynek a témája egy regionális
hitoktatási szakmai találkozó megszervezése volt.
Ugyancsak február 1-jén a helyi nyugdíjas
Pedagógus Szervezet tisztelte meg múzeumunkat látogatásával.
Február 4-én vettünk búcsút Weltler
Ödönné ágfalvi lelkészözvegytől.
Február 7-én Hunyadi Óvodánkban beszélgető-délután volt „Vallásos nevelés a
családban” címmel.
Február 7-én kihelyezett presbiteri ülést
tartottunk a január 1-je óta Fabricius Endre
nevét viselő Szeretetotthonunkban.
A februári LMK 8-án volt Beleden.
Február 8-án részt vettünk a Doborjáni iskola napján, ahol Gabnai Sándor esperes a
szavalóverseny egyik zsűritagja volt.
Az iskolabálokra is februárban került sor:
4-én a Líceumé, 10-én az Eötvösé, 18-án
pedig a Hunyadi szülői-tanári bálja volt.
Február 12-én testvérgyülekezetünk egykori vezető lelkészének, Dr. Tapio Luoma
lelkésznek a püspökiktatása volt Espooban, az ottani katedrálisban – Gabnai Sándor esperes részvételével.
Február 14-én a Luther Szövetség ülésén
Varga Tamás lelkészjelöltünk tartott előadást az ökumenikus házasság kérdéséről.
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Február 17-én egyházkerületi egyházmegyei elnökségi megbeszélés volt Somogy
megyében.
Február 18-án 9.00-kor Szeretetházunk
adott helyet az Egyházmegyei Presbiteri
ülésnek.
Február 18-án „Megint” Találkozó volt
Budapesten, a Fasorban.
Február 22-én Hamvazószerdán volt Dr.
Winkler András presbiterünk legújabb
könyvének bemutatója az Erdészeti Múzeumban Gabnai Sándor esperes könyvméltatásával.
Február 24–25-én zsinati ülés volt Budapesten, a Fasorban.
Február 25-én Szélrózsa előtalálkozó volt
Balatonbogláron: terveink szerint ifjúságunk és a finn testvérgyülekezeti ifjúsági
delegációja részt vesz majd nyáron az országos találkozón.
Február 26-án, böjt 1. vasárnapján a 10.00-i
istentiszteletünk keretében közgyűlést tartottunk, ekkor véglegesült a tisztújítás jelöltlistája. Ezen vasárnapunkon emlékeztünk meg imádságos keretek között egyházkerületünk újjászervezéséről is.
Február 27-től a magyar bibliaórák helyén
és idejében elkezdtük a Böjti Esti sorozatunkat a Szeretetotthonban.
Február 27–28-án Evangéliumi Teológiai
Műhely volt Piliscsabán.
Március elejétől két és fél hónapon át
szakmai gyakorlatát tölti nálunk Molják
Natália kárpátaljai testvérünk, aki egyénként Németországban végzi tanulmányait
gyülekezeti munkatársképzőn.
Március 2-án a református asszonytestvérek szervezésében a reformátusok gyülekezeti háza adott otthont a hagyományos
Női Ökumenikus Világimanap rendezvényének, az istentiszteletnek és a szeretetvendégségnek.
Természetesen emellett jelen voltunk városi alkalmakon, a testvér civil szervezetek
(Kálvin Kör és KÉSZ) ülésein, kiállításmegnyitókon és koncerteken is.
Összeállította: Gabnai Sándor esperes
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Emlékezés Lang Jánosnéra

Visszatekintve közös szolgálatunkra, a
hitbeli alapállás Pál apostoléhoz hasonló,
aki Róm. 8,38–39-ben ezt írja, vallja: „Mert
meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem
élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”
Közülünk a földi életből eltávozott hozzátartozónk, testvérünk, szolgatársunk és
munkatársunk életében az volt a csodálatos, hogy megragadta és meggyőződésre
juttatta a Jézus Krisztusban megjelent Isten szeretete. Több, mint 30 éves soproni
szolgálati időmben mindig azokból a testvérekből volt a legkevesebb, akik hozzá
hasonlóan a gyülekezet közösségét szem
előtt tartva, annak előmenetelén munkálkodtak.
Ez abból fakadt, hogy a forráshoz ment, és
abból merített. Forrása nem más volt, mint
Isten szeretete, mely Jézus Krisztusban
testet öltött. Meggyőződött arról, hogy e
köztünk megjelent szeretetettől senki és
semmi el nem választhatja. Mindig megta-
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lálta annak módját, hogy a Forráshoz eljusson, és merítsen belőle.
De nemcsak magának akart meríteni, hanem ezt a minőségi szeretetett, mely mindig mások javát, üdvösségét munkálja,
tovább is akarta adni azokban a szellemilelki ajándékokban, amelyeket Istentől kapott. Szellemi kincseit a pedagógiai munkájában osztogatta az ifjúságnak, gimnáziumi, egyetemi katedrán. Munkáját,
mellyel hazai pedagógiánk fájó hiányosságait, hézagait enyhítette, számos kitüntetéssel ismerték el. Mégis, talán akkor érezhetett mély örömöt, amikor a szeretet csodájával feltárhatta sok fiatal előtt azt, ami
addig számukra csak holt betű, értehetetlen szöveg volt.
Örömmel és hittel mutatta meg az érdeklődő hazai és külföldi turistáknak templomunk belső világát, s ez lehetőséget
adott neki arra is, hogy a reformációban
gyökerező hit világát feltárja, megmutassa
az Ige egyházát szolgáló drága kincseket.
Egyik döntő szolgálati területe a Luther
szövetségben volt, melynek gyülekezetünkben nem csak elindítója, de állandó
motorja volt mind Sopronban, mind egész
hazai egyházunkban. Fontosnak tartotta,
hogy a Szövetség tagjai – és mások is –
nyaranta tanulmányi kirándulásokon ismerkedhessenek meg azokkal az országokkal, ahol a reformáció gyökeret vert a
szívekben. Ő volt az, aki gondoskodott
arról is, hogy vasárnaponként egy-egy
külföldi templomban tarthassunk istentiszteletet. Szolgálata nélkül nem jutottam
volna el a határon túl annyi gyülekezetbe
igét hirdetni, de ő ezt a buszkirándulásokon végzett áhítatokkal együtt fontosnak
tartotta. Így lett Isten szeretete hirdetésének közvetítője, szolgálatvégzője – nemcsak a havonkénti együttlétek itthoni megszervezésében, hanem külföldön is.
Isten adjon neki Krisztus érdeméért örök
életet, gyászoló szeretteinek, tanítványoknak és gyülekezetnek pedig vigasztalást!
Szimon János
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Kazuális szolgálatok gyülekezetünkben a 2011. évben
2011. évben megkereszteltük
Bálint Anna Léna, Balogh Máté, Bátyi
András (felnőtt), Bátyi Dorka, Bátyi Erzsébet (felnőtt), Bereczki Áron, Blága Vajk
Ferenc, Böröndi-Gottlieb Attila Mátyás,
Budai Anna Lili, Csánky Ernst Frederik
Aladár Benjámin, Cserép Mihály, Csóka
Szintia, Csontos Fanni, Domnanics Flóra,
Fekete Anna, Fekete Domonkos, Földes
Péter (felnőtt), Friedrich Sára Katalin,
Fuchs Aurél, Fülöp Barnabás Zétény, Füzi
Regina, Füzi Tamara, Gál Benedek,
Glöckner Szófia, Gombor Dávid Balázs,
Hartmann Hunor, Heiner-Világos Corina,
Hergovits Patrícia, Honti Csenge, Horváth
András Péter, Horváth Éva, Horváth József Zoltán (felnőtt), Horváth Katalin (felnőtt), Horváth Lilla (felnőtt), Jankó Julianna Magdolna, Joó Gergő, Kalmár Benjamin, Kassai Levente (felnőtt), KeresztesBruckner Máté, Kollár Soma, Kollmann
Bálint Ferenc (felnőtt), Kollmann Judit,

Koloszár Alex Csaba, Komornoki Fanni
Lujza, Kotlik Pál Hugó, Kovács Zsolt (felnőtt), Kőhidi Hunor, Kránitz Dorottya,
Kránitz Rebeka, Kuti Lilla Katalin, Lakatos
Bori Petra, Lukács Regina Erzsébet, MacBretschneider Lara, Magyar Zsombor,
Mann Cecília Tünde, Mann Mihály Márton, Maráczi Tekla, Márkus Petra, Mikó
Ábel Gábor, Nagy Bence Ferenc, Nagy Natália, Neubauer Niké, Nicolau Izabella,
Óvádi Barna, Pálla Álmos, Pasler Hanna,
Planicsek Lilla (felnőtt), Planicsek Szonja
(felnőtt), Pongrácz Liliána Kovács Rita
(felnőtt), Rózsa Alexa Mandula, Somlai
Máté, Szilágyi Izabella, Tarnai Soma Illés,
Tóth Barnabás, Tóth Károly, Tóth Kitti
Mária, Tölli-Molnár Hanga, Tömördy Flóra, Ugrin-Farkas Tamara, Varga Benedek,
Varga Gergő, Vásárhelyi Márk és Walter
Dezső Vilmos testvéreinket.

Isten áldását kértük
Bánfi Ákos és Matus Klára Krisztina, Bánhidi Antal és Lőrincz Csilla, Baráth Szabolcs és Pioker Ildikó, Biczó Balázs és Pityer Gabriella, Budai Barna és Geéb Bernadett, Cenki Pál és Vécs Ramóna, Csoba
Sándor és Tóth Ildikó, Farsang Pál dr. és
Farsangné Bérci Márta dr. (40. házassági
évforduló), Francsics Sándor és Somogyi
Boglárka, Gere László és Kuti Szabina,
Gilicz Máté és Jaczkó Eszter, Horváth
Gergő és Tóth Brigitta, Horváth József Zoltán és Iván Krisztina , Káldi Péter és Vörös
Dóra, Kaszás Miklós és Belényessy Viktória, Kosztoványi Roland és Scherfel Nóra,

Kovács Zsolt és Tóth Anna Piroska, Lukács Gábor és Szűcs-Szabó Zsuzsanna,
Manninger Barnabás és Czirok Judit, Molnár Dénes és Tompek Anett, Molnár Miklós és Demsa Tamara, Oosterbeek, Hasso
Raoul René Marcel Hendrikus Michael és
Csánky Tícia Viktória Csilla, Sánczi Gyula
és Horváth Mária, Schmidt Attila és Hidasi Lívia, Szaiff Krisztián és Endrei Márta,
Szakály Tibor és Szabó Csilla, Takács Gábor és Iváncsics Zsuzsanna, Tari Pál és
Valuska Brigitta, Varga Zoltán és Kiss
Andrea valamint Vörös László és Horváth
Mária testvéreink házasságára.

Utolsó útjára kísértük
Angler Zoltánné sz. Schrantz Katalin, Asbóth István, Balogh B. Istvánné sz.
Holzmann Anna, Balogh Kálmán, Bártfai
Erzsébet sz. Salamon Erzsébet, Bauer Mária, Bertha László Dr., Böhm Ferenc,
Brezina László, Bschaden Mihályné sz.
Bauer Katalin, Bujle Erich, Buthy Imre
Sándor, Családi Imre, Csenár Károly, Csete Lajos, Csordás Sándorné sz. Göschl

Emília, Eigner József, Eke György, Fazekas
Zoltán, Főző Józsefné sz. Walter Margit és
Schanen Béláné sz. Kebelei Paula , Füzi
Attila, Galambos Péter Dr., Garamvölgyi
Gyuláné sz. Sütő Julianna, Gáspár Béláné
sz. Palotai Erzsébet, Geéb Károly, Gerencsér József, Gigler Rezső, Glöckner János,
Gyurácz József, Gyurácz Józsefné sz. Balogh Margit, Hanyvári Pálné sz. Mühl Ilo7
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na, Hollósy József, Horváth Imre, Iván Józsefné, Jaczkovics Ferenc, Joós Gyuláné,
Kákonyi Lajosné sz. Jado Elza, Kemény
Ernő, Khatab-Nabi Mohamedné, Kónya
Kálmán, Kövesházi István, Mágel Ágost
Vilmos, Marton János, Nagy Sándorné sz.
Ilics Judit, Nemes Gyuláné sz. Motzer Rozina, Németh Endréné sz. Fiedler Mária
Erzsébet, Orsós György, Pető Imre, Pilz
Károlyné Dr. sz. Pál Ilona, Pirkhoffer Katalin, Polgár Kornélia, Pusztai Mária, Richly
Sándor, Rozmán Sándor, Salamon Lajos,
Schaul István, Schranz Lajosné sz. Goszto-
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la Irma, Simon József, Stark Endre, Szakács József, Szalai Nándor, Szántó Ödönné
sz. Mesterházy Ilona, Szarka Gyula Rosta
József, Szinai László, Tápai Pfeiffer Kálmán, Tauber Ignácné sz. Lőrincz Karolina,
Ujj Antalné sz. Kiss Kornélia, Valtinyi Gábor Pál, Várallyai Miklós, Vitek Frigyesné
sz. Tremmer Terézia, Wagner Árpád Imre,
Wendelin Teofilné sz. Antmann Erzsébet,
Wratschko Volker, Zátonyi Péter, Zrínyi
Sándor Ferenc és Zügn Sámuel testvéreinket.

Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!

Tisztújítás gyülekezetünkben
A gyülekezet jelölőbizottsága 2012. január
29-én állt föl, és egyből elindította a jelölési
időszakot. Február 21-ig lehetett presbitereket jelölni. A jelölési időszak végéig 149
emberre összesen 187 jelölés érkezett. A
jelölőbizottság kiértesítette őket a jelölésről, és kérte, hogy jelezzenek vissza írásban, elvállalják-e a jelöltséget, egyben
megállapította, hogy a jelöltek alkalmasake a jelöltségre.
Presbiteri tisztségre 141 jelölés érkezett, ebből 42-en vállalták a jelöltséget, a
többiek vagy nem vállalták, vagy nem jeleztek vissza. A március 11-i közgyűlés
feladata lesz, hogy ezek közül 20 embert
válasszon meg, a legtöbb szavazatot kapott 10 fő presbiter, a második 10 pótpresbiter lesz, akik – a rájuk adott szavazatok
sorrendjében – abban az esetben kerülnek
be a presbitériumba, ha a bent lévők közül
valakinek a presbitériumi tagsága valami
miatt megszűnik.
Március 11-én szavazunk a gyülekezet
tisztségviselőire is: felügyelőt, másodfelügyelőt, magyar és német gondnokot, jegyzőt, számvevőszéki elnököt és tagokat, valamint egyházmegyei küldötteket lehetett
jelölni. Természetesen egy ember több jelölést is elfogadhatott. Amennyiben több
tisztségre is megválasztja a gyülekezet,
8
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nyilatkoznia kell, hogy melyik tisztséget
vállalja, ez esetben a második legtöbb szavazatot kapott kapja meg a másik tisztséget. A gyülekezet közgyűlése 2012. február
26-án elfogadta a jelöltlistákat.
Kérünk mindenkit, nézzen utána, hogy
2011–2012 évben fizetett-e egyházfenntartói járulékot, mert ez a feltétele annak,
hogy a választói névjegyzékbe kerülhessen
és szavazhasson! Amennyiben ez eddig
elkerülte a figyelmét, még van lehetőség
pótolni a mulasztást! Megértésüket köszönjük!
A jelöltek listája a következő:
Tisztségviselők:
Felügyelő (egy személyre lehet szavazni):
Biczó Balázs
Másodfelügyelő (egy személyre lehet szavazni):
Gálos Ernő
Gimesi Szabolcs dr.
Jegyző (egy személyre lehet szavazni):
Soósné Vámos Mónika
Magyar gondnok (egy személyre lehet szavazni):
Gálos Ernő
ifj. Gráf Nándor
Mátis Tamás
Német gondnok (egy személyre lehet szavazni):
Farsangné Bérci Márta dr.
Fuchs, Richard von
Gottschling Katalin
Számvevőszéki elnök (egy személyre lehet szavazni):
Széplaszné Kacsári Krisztina
Számvevőszéki tag (kettő személyre lehet szavazni):
Joób Márk Győző dr.
Podmaniczkyné Molnár Brigitta
Egyházmegyei küldött (kettő személyre lehet
szavazni):
Varga Jenő
Schlögl Kálmánné
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Presbiterek (maximum 20 személyre lehet szavazni, ebből 10 tag+10 póttag):
Bálint Ádám
Biczó Balázs
Biczóné Pityer Gabriella
Bruckner Nándorné (Lajta köz)
Csipkay Eszter dr.
Demény Ernő (Meggyesi u.)
Farsangné Bérci Márta
Fodor Gábor
Fodorné Kovács Ágota
Gálos Ernő
Gárdai Gábor
Gimesi Szabolcs dr.
Gottschling Gábor
ifj. Gráf Nándor
Hegyi Péter
Hirschler Katalin
Hirschler Róbert
Horváthné Seregély Jolán
Juretzkyné Hajas Tünde dr.
Karner Gábor
Kárpáti György dr.
Kaskó Róbert
Kóczán Krisztián
Koszorú István dr.
Krisch András
Krutzler János id.
Lichtl Iván
Mágel Ágost
Majorné Bruckner Judit
Mátisné Schlögl Patrícia
Mühl Nándor
Nagy Szabolcs
Németh László dr.
Paffériné Tassy Olga
Posch Károly (Pócsi u.)
Rádler Róbert
Rajnai Károly
Stinner Dávid
Szolnokiné Bognár Ilona
Tölli Katalin dr.
Tschik Lajos
Winkler András dr.

Érvényes akkor lesz szavazatunk, amennyiben a név melletti négyzetbe egy x vagy + jelet helyezünk,
illetve amennyiben maximum annyi főre adunk szavazatot, amennyi a szavazólapon fel van tüntetve.
Az egyházközség jelölőbizottsága
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Zeugen des Lebens

Wie spricht Gott zu Menschen? Was ist
sein Kanal, um mit uns in Verbindung zu
treten? Er tut es durch den Heiligen Geist.
Dieser ist die unsichtbare und doch
wirksame Verbindungslinie, durch die
Gott Beziehung zu uns aufnimmt und hält.
Gottes Geist berührt und bewegt unseren
Geist und bringt nicht zuletzt auf diese
Weise Bewegung, Veränderung, Erneuerung ins Leben. Durch seinen Geist schafft
Gott auch den Glauben in uns. Im
Römerbrief drückt der Apostel Paulus das
folgendermaßen aus: „Der Geist selbst gibt
Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder
sind” (Röm 8,16). Für „Zeugnis geben”
steht im griechischen Urtext das Wort
symmartyreo. Man kann herauslesen und
heraushören, dass darin ein uns bekanntes
Wort steckt, nämlich das Wort „Märtyrer”,
was „Zeuge” bedeutet. Ein Märtyrer ist
ein Mensch, der Zeuge ist, der Zeugnis
ablegt für seine Überzeugung, zum
Beispiel für seinen Glauben. Genau
betrachtet bedeutet jenes griechische Wort
symmartyreo „Mitzeuge sein”, „mitbezeugen”. Der Heilige Geist ist also Mitzeuge,
und zwar der entscheidende Mitzeuge
zum Beispiel dafür, dass wir Gottes Kinder sind. Paulus als Apostel ist Zeuge für
Gott und dem Sich-neu-Zeigen Gottes in
Christus, so wie auch wir als Christen
heute Zeugen dieses Gottes sind. Aber ein
Mensch kann noch so viel und noch so gut
von Gott sprechen und erzählen, Zeuge
10

für ihn sein, eines schafft er nicht, nämlich
Glauben zu erzeugen, die Überzeugung
und Gewissheit, dass Gott da ist, dass er
sich in Christus neu gezeigt hat, dass wir
Gottes Kinder sind. Damit solche
Überzeugung und Gewissheit Wirklichkeit wird, muss zu einem Menschen als
Zeuge Gottes der Mitzeuge treten, der
Heilige Geist. Ein Mensch kann und soll
von seinem Glauben als Christ Zeugnis
ablegen, aber dass dieser Glaube dann
auch für einen anderen Menschen von
Bedeutung wird, dazu braucht es des
entscheidenden Mitzeugnisses des Heiligen Geistes. Er macht das von Menschen
bezeugte Wort lebendig, auf dass andere
es nicht nur mit ihren Ohren hören, sondern es auch mit ihrem Herzen verstehen.
Auf solche Weise sind auch wir zum
Glauben an Gott in Christus gekommen
und sollen als Kinder Gottes nun selbst
Zeugen für unseren himmlischen Vater
und seine in Jesus bestätigte und unterstrichene ewige Liebe sein. Und wir sollen
mutige Zeugen sein. Denn Gott wird sich
um seine Kinder kümmern und sie nie
und nimmer im Stich lassen. Menschen,
die ihren Glauben als Christen bezeugen,
können auf Ablehnung, Widerstand, gar
Anfeindung stoßen. Das folgende Wort
aus dem Markusevangelium hat Situationen im Blick, wo die Anfeindung so weit
geht, dass man Christen wegen ihres
Glaubens sogar anklagt und vor Gericht
stellt. Doch man wird nicht allein sein,
nicht allein stehen, sondern einen Beistand
haben, den Mitzeugen, den besten, den
man sich wünschen kann: Gott in uns,
seinen Geist, der tröstet, gelassen und heiter sein lässt, der mutig macht und uns
Zeugnis gibt: als Gottes Kinder reißt uns
nichts und niemand aus Gottes Hand, da
geschehe, was will. Und so hören wir Jesu
Zuspruch: „Und wenn sie euch hinführen
und überantworten werden, so sorgt euch
nicht vorher, was ihr reden sollt; sondern was
euch in jener Stunde gegeben wird, das redet.
Denn ihr seid’s nicht, die da reden, sondern
der Heilige Geist” (Mk 13,11).
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Von solcher Erfahrung schreibt Helmuth James Graf von Moltke; er war
wegen seines Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus zum Tode verurteilt
worden. In einem seiner Abschiedsbriefe
an seine Frau bringt er zum Ausdruck, wie
ihn trotz des nahen Todes Heiterkeit
erfülle, er befinde sich „in geradezu
gehobener Stimmung”. Und mit Blick auf
den eben gerade zurückliegenden Prozess
vor dem berüchtigten Volksgerichtshof
und
seinem
Vorsitzenden
Freisler
vermerkt, bezeugt er: „Er”, Gott, „hat
mich die zwei Tage so fest und klar
geführt: der ganze Saal hätte brüllen
können wie der Herr Freisler, und
sämtliche Wände hätten wackeln können,
und es hätte mir gar nichts gemacht; es
war wahrlich so, wie es in Jesaja 43,2 heißt:
Denn so du durchs Wasser gehst, will ich
bei dir sein, dass dich die Ströme nicht
sollen ersäufen; und so du ins Feuer gehst,
sollst du nicht brennen, und die Flamme
soll dich nicht versengen. – Nämlich deine
Seele.”
Hier ist von dem Gott die Rede, der
sein Volk Israel in den dunkelsten Tälern
begleitet und es durch sie hindurchgeführt
hat. Er erweist sich als treu, und darum
gilt, mit einem anderen Wort aus dem
Prophetenbuch Jesaja gesprochen: „Fürchte
dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden
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werden” (Jes 54,4). Wir als Christen sind
mit dem treuen Gott Israels durch Jesus in
Beziehung
gekommen.
In
Jesus
unterstreicht Gott zum einen, dass auch
schwere Zeiten, Passionszeiten, also
Leidenszeiten, keine Zeiten ohne Gott
sind, er vielmehr selbst in tiefste Tiefen
mitgeht, zum anderen, dass Passionszeiten
nicht das letzte Wort sprechen, sondern er
uns in höchste Höhen, in himmlische
Herrlichkeit führt. Auch in dem Zeugnis
von Helmuth James Graf von Moltke wird
deutlich, dass die Macht von Ostern,
Gottes Lebensmacht, stärker ist als die
Macht der Passion, des Leidens. Die Macht
von Ostern, Gottes Lebensmacht setzt sich
durch. Der Apostel Paulus bringt das im
Römerbrief so zum Ausdruck: „Sind wir
aber Gottes Kinder”, was ja Gottes Geist
unserem Geist bezeugt, „so sind wir auch
Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben
Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit
wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden”
(Röm 8,16.17). Das bezeugen auch wir:
Gottes Leidenschaftlichkeit dem Leben
zugute.
Mit herzlichen geschwisterlichen
Segensgrüßen
Ihr/Euer
Volker Menke, Pfr.

Herzliche Einladung auch zu den deutschsprachigen Veranstaltungen unserer
Kirchengemeinde: Gottesdienst sonntags um 9.00 Uhr; Wochenpredigt donnerstags um
17.00 Uhr; Konfirmandenunterricht 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;
Jugendgruppe jeden ersten und dritten 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 eines Monats um
15.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Ev. Altenheims.
Kinderbibeltag mit Singen, Spielen, Basteln und fröhlicher Gemeinschaft für Kinder im
Alter von 6-13 Jahren am Samstag, 10. März 2012, 10.00-16.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus.
Thema: Gott und die Tiere – Geschichten mit Tieren in der Bibel. Anmeldung ist
erforderlich unter unten stehender Adresse.
(Nähere Auskünfte zu allem bei Pfarrer Dr. Volker Menke, Templom utca/Kirchgasse 12,
Sopron/Ödenburg, Tel. 99/322-674)
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Kisöpörtük a telet…

A soproni Hunyadi János általános iskolában idén is nagy sikere volt a már hagyományokkal rendelkező farsangi mulatságoknak.
Az alsós farsangokon fergeteges jelmezbemutatót láttunk és volt nagy dínomdánom, a gyerekek legnagyobb örömére.
A legjobb és legötletesebb jelmezek kiválasztása igazi nehézségeket okozott a zsűritagoknak.
A felsős farsangon pedig a tanárok mutatták meg, hogy ők is tudnak játszani, és lazítani, humoros jelmezekben mókázni.
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A szülői bálon az Eötvös-gimnázium, és a
Roth Gyula-szakközépiskola diákjai adták
meg az igazi báli alaphangulatot, elegáns
és büszke Palotás bemutatóval. A résztvevő szülők és tanárok pedig hajnalig ropták
a táncot a Bendzsó Trió zenéjére.
A könnyed szórakozás mögött, azonban
komoly munka rejlik. Szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek a segítségét,
akik süteményeikkel biztosították a büfék
változatos és bőséges kínálatát, azoknak a
segítségét, akik a büfékben helytálltak, és
kiszolgáltak a farsangi időszak alatt, valamint azoknak, akik a szülői bálon a tombola szervezésében és lebonyolításában
segédkeztek.
Köszönjük a tombolákat és önzetlen felajánlásokat. Köszönjük a pedagógusok
munkáját, aki végigkísérték a rendezvényeket, és ötletes programokkal szórakoztatták a gyerekeket.
Jövőre is mindenkit szeretettel várunk a
farsang rendezvényeinkre!
Madarászné Zügn Anita,
a szülői munkaközösség elnöke
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BEISKOLÁZÁS HUNYADI MÓDRA
Az őszi előkészítő munkák és a novemberi
játszóház után gyorsan eljött a január. Ez a
hónap a Hunyadis pedagógusoknak nem
csak a félév végét jelentette, hanem a beiskolázás kezdetét is. Nagy izgalommal néztünk a nyitó szülői értekezlet elé, de a
nagy érdeklődés, valamint a jó hangulat
erőt adott a további foglalkozások megvalósításához. Lelkesen kerestük a verseket,
dalokat, mondókákat, hogy még színesebbé tegyük programjainkat.
Meghívtuk a gyerekeket a bohócok közé,
ahol vidáman énekelték a kéményseprő
dalát, az állatok világában a süni látta őket
vendégül. Kasperl és Teddy is bemutatkozott a kicsiknek.
Miután az óvodások megismerték a leendő elsős tanítókat, szaktanárokat, játszóházat szerveztünk nekik.
Február 28-án és 29-én nyílt napokat tartunk a szülők részére.
Iskolánkban a nyelvtanulás és a környezetvédelem mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, melyet egy angol/sport
osztály elindításával is szeretnénk népszerűsíteni.

A program zárásaként február 29-én sportfoglalkozást tartottunk a gyermekeknek.
Március első hetében kiderül, hogy a beíratáskor hányan választják az iskolánkat.
A munkának azonban itt még nincs vége!
Tavasszal a kisfecskék visszatérnek, és az
osztályfőnökökkel megkezdik a közösségek kialakítását, egymás megismerését.
Folytatódik a móka, kacagás, na meg persze a mögötte lévő kemény munka.
Beiskolázási programunk részletes leírása
megtalálható a www.hunyadi.sopron.hu
oldalon.

Schöll Krisztina
Beiskolázási felelős

Visszatekintés:
Farsang van, farsang van, járjon a lábad gyorsabban…
A farsang évenként ismétlődő, hosszabbrövidebb ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak,
disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe.
A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet
is hasonló bőségre kívánták késztetni.
A farsangi alakoskodás Magyarországon a
XV. század óta ismeretes. Jellemzője, hogy
olyan ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek,
felbomolhat a szokásos rend. Ahogy
ilyenkor mondani szokták:

„a feje tetejére áll a világ”. A hosszú böjtre
való felkészülésnek megfelelően ebben az
időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező. A táncmulatságok mellett kü13
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ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI…

lönböző játékokat, vetélkedőket rendeztek,
de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a
falvakban.

Világszerte, így a magyar nyelvterületen is
a farsang adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s az ezekben való
mókázásokra. A magyar falvakban az alakoskodók beöltöztek ördögnek, kereskedőnek, katonának, koldusnak, menyaszszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak. A magyar falu álarcos alakoskodása
között feltűnnek az állatalakoskodások.
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Különösen kedvelt a medve-, ló-, kecskeés gólyaalakoskodás.
A farsang utolsó napját jelölő húshagyó
elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét
jelenti, de a húshagyókeddi szokások a
farsang, illetve az egész tél elmúltát is jelképezik.
2012. február 16-án óvodánkban is megtartottuk a farsangi mulatozást, melyre a kisgyermekek már nagyon készültek. Délelőtt egy kis mesejátékkal kedveskedtünk
az óvodásainknak A három pillangó címmel, majd megkezdődött a közös játék,
vigadozás, evés, ivás…
Délután szeretettel hívtuk, vártuk a szülőket és testvéreket is, hogy részesei lehessenek jókedvünknek, örömünknek. Hát
még csak akkor örültünk igazán, mikor
láttuk, néhány szülő szintén jelmezt öltött
és a táncos cipellőjüket sem hagyták otthon…
Mátisné Schlögl Patrícia
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TERVEZETT PROGRAMOK
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Tervezett programok
(2012. böjt)
Március első hétvégéjén az evangélikus
gimnáziumok kórusainak lesz találkozója
Sopronban, a Líceumban. A március 4-i
10.00-i istentiszteletünkön néhány, még
Sopronban maradt gimnáziumi kórus szerepel majd szolgálatával.
Március 6-án Gabnai Sándor esperes Aszódon tartózkodik esperesi értekezleten.
Ugyancsak aznap 17.00-kor presbiteri ülés
lesz nagytermünkben.
Március 8-án Győrben, a káptalandombi
Apor-teremben regionális KÉSZ-ülés lesz,
amelyen a Luther Szövetség részéről meghívott résztvevőként mi is részt veszünk.
Március 11-én tartjuk az egyházközségi
tisztújító választásokat a 10.00-i istentiszteletünk elején megtartandó egyházközségi
közgyűlésen.
Március 13-án 17.00-kor tartja a Luther
Szövetség a soron következő ülését.
Március 14-én Szeretetotthonunk ad otthont az LMK-nak.
Március 15-én mi is részt veszünk a városi
ünnepségen és koszorúzáson.
Március 19-én regionális hitoktató találkozóra és szakmai napra kerül sor a Hunyadiban.
Március 20-án egy megbeszélésre hívták
gyülekezetünk képviselőit, amelyen bajor
egyházi kapcsolatokkal rendelkező gyülekezetek és intézmények vesznek részt.
Március 20–21-én országos Missziós Konzultáció lesz Piliscsabán részvételünkkel.
Március 22-én Dies Akademicuson veszünk részt az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen.
Várhatóan március 22-én Hunyadi Igazgatótanácsi ülés.
Március 23–25 között Révfülöpön, az ottani Oktatási Központban kerül sor a hagyományos evangélikus borfesztiválon,
amelyen mi is képviseltetjük magunkat
borászainkkal.
Március 24-én részt veszünk a Domonkos
templomi lovagrendi invesztitúrán.
Március 25-én istentiszteleteinken két teológus hallgató, Pfeiffer Ottó és Kasza Gá-

bor fog szolgálni gyülekezeti szupplikációval – perselypénzünk a szokásoknak
megfelelően ilyenkor a lelkészképzés céljait szolgálja.
Március 28-án Igazgatótanácsi ülés az Eötvösben.
Március 31-én Egyházkerületi Ifjúsági Nap
lesz Győrben, az ottani Insula Lutherananál fiataljaink részvételével – az alkalom
egyben konfirmációs találkozó is az idén
konfirmálkodó ifjaknak.
Április 1-jei virágvasárnapi istentiszteleteink perselye szórványoffertórium.
Április 2-án 18.00-kor a NemescsóMeszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult
Evangélikus Egyházközség ifjúsági csoportja tart templomunkban passiójátékot
egyházi áhítattal. Várhatóan a fiatalok ezt
az előadásunkat a Szeretetotthonban és
iskoláinkban is előadják.
Április 3-án tartja 17.00-kor alakuló ülését
az egyházközség megválasztott és beiktatott új presbitériuma: többek között meghatározza saját ügyrendjét, beosztja a
munkabizottságokat és lebonyolítja az
egyházmegye elnökségválasztást.
Április 5-én, Nagycsütörtökön 17.00-kor
német, 18.00-kor magyar úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Április 6-án, Nagypénteken délelőtt vasárnapi rend szerint tartjuk az istentiszteleteket; 18.00-kor pedig a hagyományos
passiós istentiszteletet tartjuk – várhatóan
egyházzenei áhítattal egybekötve.
Április 7-én, Nagyszombaton 14.00-kor
német, 15.00-kor magyar istentiszteletet
tartunk a Temetőkápolnában – várhatóan
a magyar alkalom egyben áldó alkalma
lesz a sírkőparknak.
Április 8-án, Húsvétvasárnap hajnali istentiszteletet tartunk gyülekezeti reggelivel.
10.00-kor a Kossuth Rádió által közvetített
rádiós istentisztelet lesz templomunkból.
Német istentiszteletet azon a napon délután 3 órakor tartunk templomunkban.
Április 9-én, Húsvéthétfőn a vasárnapi
rend szerint tartjuk istentiszteleteinket.
Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes
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Szolgálati beosztás 2012 böjtjében
nap
márc. 4.

márc. 11.

márc. 18.

márc. 25.

óra
8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
16.00
8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
16.00
8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
16.00

szolgálat
magyar
gyermek
német
magyar
Balf
kórház
magyar
gyermek
német
magyar+ közgyűlés
Balf
Fertőszentmiklós
magyar
gyermek
német
magyar
Balf
magyar
gyermek
német
magyar
Balf
Fertőszentmiklós

lelkész
Gabnai S.
Matus K.
Menke, V.
Gabnai S.
Gabnai S.
Gabnai S.
Gabnai S.
Hegedűs A.
Winter, G.
Gabnai S.

nap
ápr. 1.

Gabnai S.
Gabnai S.
Hegedűs A.
Varga T.
Menke, V.
Hegedűs A.
Hegedűs A.
teol. hallg.
teol. hallg.
teol. hallg.
teol. hallg.
teol. hallg.
teol. hallg.

ápr. 7.

ápr. 5.
ápr. 6.

ápr. 8.

ápr. 9.

óra
8.00
9.00
10.00
15.00
16.00
17.00
18.00
8.00
9.00
10.00
18.00
14.00
15.00
5.30
10.00
15.00
15.00
16.00
16.00
8.00
9.00
10.00

szolgálat
magyar
gyermek
magyar
Balf
kórház
német
magyar
magyar
német
magyar
magyar - passiós
temető-német
temető- magyar
hajnali magyar
magyar-rádiós
német
Balf
Fertőszentmiklós
Kórház
magyar
német
magyar

lelkész
Gabnai S.
Hegedűs A.
Gabnai S.
Gabnai S.
Gabnai S.
Winter, G.
Hegedűs A.
Hegedűs A.
Menke, V.
Hegedűs A.
Gabnai S.
Menke, V.
Varga T.
Hegedűs A.
Hegedűs A.
Winter, G.
Hegedűs A.
Hegedűs A.
Varga T.
Gabnai S.
Winter, G.
Gabnai S.

Christophoros

Készítette a szerkesztőbizottság, tagjai:

A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja
9400 Sopron, Bünker köz 2.
e-mail: evgyul@bdeg.sopron.hu
tel: 99/523-002; fax: 99/523-003

Koordinátor: dr. Tölli Katalin
Nyelvi és teológiai lektor: Hegedűs Attila
Tördelés: Hegedűs Attila
Felelős kiadó: Hegedűs Attila

Rovatfelelősök: Visszatekintés, tervezett programok: Gabnai Sándor, Lélek-zet (prédikációk,
meditációk): Hegedűs Attila, Deutsche Seiten: Volker Menke, Gyülekezetünk életéből: dr.
Tölli Katalin, Iskoláink: Balikóné Németh Márta, Életmód: Balikóné Németh Márta és dr.
Tschürtz Nándor, Periszkóp (kitekintés): Várfalvi Erzsébet, Engedjétek hozzám jönni
(gyermekekről, gyermekeknek): Mátisné Schlögl Patrícia
Nyomtatva a Lővér Print nyomdában, 350 példányban.
Várható következő megjelenés: 2012. húsvét
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