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Lukátsi Vilma: Wittenberg 
Október utolsó napja már. 
A látóhatár 
fénylő napkeltet ígér: 
„Az igaz ember hitből él…” 

Az a korszakváltó hajnal 
megajándékozta a világot: 
Szöget és kalapácsot 
adott egy szerzetes kezébe. 
…Amíg a vártemplomhoz ér: 
„az igaz ember pedig hitből él…” 
– suttogja, még csak önmagának, 
de az egész világnak 
szól attól kezdve az üzenet, 
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjsza-
kának… 
A kinyitott szent Bibliának 

fölismert igazsága beszél: 
„Az igaz ember hitből él!” 

…mert fújt a Szél 
azon a kora reggelen, 
nem maradt többé rejtelem, 
hogy Isten szereti a világot 
önmaga adott váltságot érte 
Fia halála által! 
S mert Ő mindent megfizetett, 
azért nem lehet elveszett, 
senki, aki hisz Benne! 
Hisz, szeret és remél… 
„Az igaz ember hitből él!” 
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Elvesztettük az időt  
Elvesztettük az időt. Elloptuk az évszako-
kat. Télen szőlőt eszünk és nincs hó. Ha 
van, panaszkodunk, mert az autó nem tud 
menni. „Miért nem takarítják?” – mondjuk. 
Nyáron követeljük a „jó időt” – miközben 
száraz a föld és aszály van. Tereinkbe hi-
deg levegőt fújatunk, hatalmas energiát 
használva. 
Elloptuk a napszakokat. 
„Éjjel-nappal nyitva” 7 nap 24 órában vásá-
rolunk, szórakozunk, internetezünk. Ég a 
lámpa, a képernyő, a neonreklám, a reflek-
tor – a mesterséges fény állandósága. 
Elloptuk az ünnepeket. Vasárnap – húsvét– 
nagypéntek – nagycsütörtök – vízkereszt. 
Egyre halványabb, egyre kevesebb. Egyre 
több bolt nyitva, egyre többeknek munka-
nap, egyre kevesebb idő. 
Elloptuk az időt: rohanó öregek, stresszelt 
kamaszok, különórák, „rugalmas” munka-
idő, három műszak, határidő, fáradt va-
gyok, majd holnap… 
Uram, irgalmazz! 
Elvesztettük a teret. Elloptuk a távolságot. 
Mint üveggolyó, a legmesszebb is néhány 
óra repülés, pár óra autóval, távkapcsolat, 
angliai hétvégi ügyelet, munkavállalás kül-

földön, barátaim az egész világon. Ha va-
lami történik, breaking news, azonnal, élő-
ben látom. Telefon, chat, email; bárhova, 
bármikor, gyakorlatilag ingyen. Utazunk, 
nyaralunk, voltál már, el kell menned, néz-
ned kell, tapintanod, taposnod. Múzeum-
ban a Képet, toronyból a Panorámát, vá-
rosban a Templomot, parton a Tengert. 
Oda kell érni. 
Elloptuk a távolságot ember és ember kö-
zött: valóság-showban látom, ahogy főz, 
mosogat, fogat mos, szeretkezik. Naponta 
tapadok metrón mindenki testéhez, dudá-
lok le lassúakat, irigylek gyorsakat. Minden 
közel, mégis elérhetetlen. 
Uram, irgalmazz! 
Isten azt mondja: Mindennek megvan a 
maga ideje. (Prédikátor 3,1-8) 
Isten azt mondja: Mindig ad teret a szorult 
helyzetbe került embernek: „Nyomorúsá-
gomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr 
meghallgatott, tágas térre vitt engem.” 
(Zsoltár 118,6) 
Mondják hát, akik félik az URat, hogy 
örökké tart szeretete! (Zsoltár 118, 5) 

Forrás: internet 

A betegségről 
I. 
Lehet-e rossz valami, ami egyaránt ér 

rosszakat és jókat, kiválóakat és átlagosa-
kat? Lehet-e jó vagy rossz valami, ami füg-
getlen a szeretettől, tisztességtől, hittől és 
igazságtól? Lehet-e a betegség és a halál 
rossz? 

Ha hiszünk a világ valamiféle erkölcsi 
rendjében, vagy különösen, ha valamilyen 
isteni igazságosságban hiszünk, nem hihet-
jük a betegséget, a szerencsétlenségeket, a 
halált rossznak. Mert mindezek a jókat is 
érik. Nem kívánhatunk magunknak különb 
sorsot, mint ami legcsodálatosabb példa-
képeinknek is kijutott. 

Tulajdonképpen, ha csak következete-
sen akarunk gondolkodni az erkölcsi dol-

gokról, akkor be kell látnunk, hogy a jó és 
rossz erkölcsi kategóriák. A betegség, sze-
rencsétlenség, haldoklás, elmenetel pedig 
csak helyzetek. Olyan helyzetek, amelyek-
ben lehet erkölcsileg jól vagy rosszul visel-
ni magunkat. 
A sztoikusok nagyon sarkítva fogták fel ezt.  
Rossz csakis az, ami rosszá teheti az embert. 
Amit a pórnép rossznak tart, az mind csak kül-
sődleges helyzet. 
A sztoikus bölcsesség fogalma éppen ez: minden 
helyzetben megőrizhetem magamat a jóban, 
mert minden helyzetben adva a választás jó és 
rossz magatartás közt. 
Az emberi személyiséget acélgömbnek képzelték, 
amihez képest a test összes kínja és öröme csak 
külsődleges tényező. 
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Ha pedig elfogy a lehetőség jó és rossz között 
dönteni, akkor teljes méltósággal el kell ejteni az 
életet. 
A keresztény kultúrában a sztoikus felfogás 
nem honos: nem áll rendelkezésre az erkölcsi 
fennsőbségből következő öngyilkosság. 
Sok szörnyűséget megért az ember a sztoikusok 
óta, és ma már tudnunk kell, hogy sajnos csak 
illúzió, hogy az élethelyzet nem teheti rosszá az 
embert. 
Sajnos, rá kellett döbbennünk, hogy nem acél-
gömb az emberi személyiség, sőt. 
A fasizmus, mindenfajta fasizmus, akár a bolse-
vizmus lényege is ez: ripityára törni a gömböt, 
és az embert a legbensőbb valója felől megron-
tani.) 

II. 
A keresztyén gondolkodásban a halál 

nem azért rossz, mert rosszul esik, hanem 
azért, mert a Teremtés Könyve szerint a 
bűn következtében jött a világba. A halál 
még így is nagyon kétarcú, mert Ő azért 
adta egyszülött Fiát halálra, hogy nekünk 
szabadulást adjon a halálból (az örök ha-

lálból). Tehát a halál nem önmagában a 
végső rossz, mert Ő éppen a megmentés 
eszközeként használta fel.  

Megpróbálom keresztyén fordításban 
értelmezni a sztoikus gondolatot. „Rossz az, 
ami rosszá tesz" helyett azt mondanám: 
rossz, ami elválaszt Tőle. Nagyon sok fo-
kozat van. Van, ami csak eltávolít, van, ami 
végleg elszakítani látszik. De az Ő irgalma 
mindennél nagyobb. Mégis arra törek-
szünk minden helyzetben, hogy ne enged-
jük magunkat elválasztani Tőle. Bár képes 
utánunk nyúlni, de életösztönünk, az er-
kölcsi életösztönünk arra sarkall, hogy ne 
engedjük magunkat elszakítani Tőle. 
Ugyanúgy, mint a sztoikus felfogás, ez is 
minden élethelyzetre értelmezhető. Min-
den élethelyzetben érvényes: mozdulha-
tunk Felé, vagy távolodhatunk Tőle.  Érez-
hetjük azt, hogy a szenvedés fal,  ami elvá-
laszt a saját igazabb emberségünktől. Érez-
hetjük azt, hogy a betegség, szenvedés, ha-
lál -- fal,  ami elválaszt Tőle. De ez mind 
nem szükségszerű. Sokkal nagyobb a sza-
badságunk, mint a sztoikusoké, mert nem 
kell magunkon, emberségünkön kívül tar-
tani mindazt, ami keserű és nehéz. Hiszen 

Jézus ezt mind vállalta értünk, és minden 
emberségét latba vetve ment a keresztre.  
A gyász, a halál, a szenvedés, a betegség, a 
baj, a szerencsétlenség: keserű és nehéz. 
Eszemben sincs elmosni ezt. Egyik sem 
esik jól. És mind igyekszik elválasztani Tő-
le. 
Különben miért jött volna Jézus? 
És az öröm, a születés, a jóllét, az egészség, 
a béke mind azért édesebb, mert könnyebb 
az Ő szeretetére ismerni bennük. 
De keserű vagy édes sorsban is elszakadha-
tunk Tőle, vagy ragaszkodhatunk Hozzá. 
De a keserű vagy édes sors is feladat: az a 
pont, ahol helyt kell állnunk. 
Nekem az a pont, ahol minden adott, hogy 
ragaszkodjam Hozzá. 
Örülök, hogy életem eseményei és nekem 
fontos emberek elindították ezeket a gon-
dolatokat. 
Örülök, hogy megoszthattam. 

III. 
„Nem voltam vidám és csendes Tebenned… 
elcsüggedtem és kétségbe estem, mintha 
nem volnál Istenem” – e mondatot az 
Evangélikus Énekeskönyv gyónó tükréből 
idéztem. 
Az előző szakasz épületes gondolatainak 
apró szépséghibája, hogy még eléggé a ke-
zelések elején írtam. 
Bizony, amikor feszül, szorít, nyom, visz-
ket és ég, akkor néha borúsabb és mogor-
vább az ember, mint ahogy a szép gondola-
tokból következne. 
Volt mélypont, amikor nem tudtam vidám 
és csendes lenni. És a mélypontról utána 
sem volt egyfolytában szép lankás az út 
felfelé. Most újra igazán szemtelenül jól 
érzem magam, de azt is kezdem sejteni, 
milyen törékeny az ember efféle öröme. De 
azért minden hála megilleti érte az Urat – 
ki kell használni a hálára és örömre való 
percet. 
Míg a kezelésekre jártam, sok emberrel ta-
lálkoztam, kórházban, utcán, vonaton, s 
arra kellett gondolnom, hánynak van sok-
kal nehezebb dolga, mint nekem… 
Most ismét nehéz percekre készülök. Egy-
két ezerre. 
Mi mindent kaptam a betegségtől? 
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Pontosabb testérzékelést. Belső test-képet 
is, sok olyan ismeretet, ami nem érdekelt 
korábban. 
Figyelmet – befelé. (Ehhez persze a sport is 
segíti az embert, de tanulságos az újabb 
gyakorlat.) 
Több időt az önvizsgálatra. Több időt az 
imádságra. Ebből kellene átmenteni a be-
tegállomány utánra is (ha megkapom ezt 
az ajándékot, hogy lesz utána). 

Több figyelmet – másokra is. Más betegek-
re, más egészségesekre, a velem bajlódókra, 
az engem elviselőkre. 
És mindenekfölött: sok-sok szeretetet.  
Persze tudtam én, hogy sokan szeretnek. 
Sejtettem azt is, hogy ha egyszer majd kell, 
imádkoznak többen is értem.  
De más sejteni, és egész más érezni, mint 
egy hatalmas hullámot, ami fölkap és röpít, 
a szeretet és imádság áradatát. 
Köszönöm.

Hegyi Péter 

Szimon János: Reformációi mozaikok 
SOLUS CHRISTUS 
Egyedül Ő 
Vannak nevükben Krisztus-hordozók, 
Gyülekezeti lapjaink is Christophorosok. 
De egyedül Ő hordoz örök életre minket, 
Töröl le és tüntet el minden álságos smin-
ket. 

SOLA GRATIA 
Isten kegyelme 
Míg mi toporzékolunk a kegyetlenségek 
láttán, 
Másokat és magunkat marjuk sebesre, 
Isten a földgolyó elrejtett helyén, görbülő 
hátán 
Egyszülött Fiát küldte mentésre. 

SOLA SCRIPTURA 
A Biblia 
66 könyv egész kis könyvtár, 
Ha nem gondozzák, nem olvassák, lomtár. 
De aki az Isten Lelkével, ésszel, szívvel, 
hittel belemélyed 
Világosság árad benne, körülötte, és a sö-
tétben el nem téved. 

SOLA FIDE 
A hit próbái 
Nem mindig érsz utadon célba. 
Lehet, hogy kikötsz egy mély árokba’! 
Ne zúgolódj, ha mindened elúszik, 
A gyermek üres kézzel az apai kézhez kú-
szik. 
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Evangélikus elemi iskola, állami általános 
iskola, Bíróság, Gyülekezeti ház 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
utolsó ingatlan-kártalanítási tétele volt a 
soproni evangélikus templom mögötti 
nagy és egykori reprezentatív külsőt idéző, 
legutóbb a Városi Bíróságnak helyet adó 
épület, amit a soproni gyülekezet alaposan 
megfontolt döntés alapján természetben 
kért vissza. 
Az épületet a vonatkozó törvény értelmé-
ben 2011. december 31-ig vissza kellett vol-
na kapnia a gyülekezetnek, azonban mivel 
a Városi Bíróság új épülete erre a határidő-
re nem készült el, a birtokbaadásra 2012. 
szeptember elején került sor. A közbeeső 
időre a Bíróság használati díjat fizetett a 
gyülekezetnek. 
A gyülekezet vezetősége és presbitériuma 
már a szeptember elején birtokba vett épü-
let átvételét megelőzően, év elejétől fogva 
kialakította az elképzeléseit az újonnan 
visszakapott épület funkcióit illetően. Cé-
lunk az volt, hogy az épület használatba 
vételével megoldjuk a gyülekezet jövőjét is 
érintő gondokat, így a méltatlan körülmé-
nyek között működő lelkészi és esperesi 
hivatal elhelyezését, a gyermek-
istentisztelet által már kinőtt gyülekezeti 
terem, de a megtalálhatatlan gyűjteményi 
kiállítás, az igen értékes anyagot őrző és 
gondozó levéltár és könyvtár elhelyezésére 
is módot kellett találni az újonnan vissza-
kapott épületben. 
A fejtörés eredményéről szeretnék röviden 
beszámolni a Christophoros sorait olvasó 
gyülekezeti tagjainknak, mint ahogy be-
számoltunk már a Kisalföld oldalain és a 
Sopron TV képernyőjén is, de bemutattuk 
az épületet a gyülekezet érdeklődő tagjai-
nak is a helyszínen. 
Az épület főbejáratával szemben állva a 
földszint baloldali szárnyának helyiségei-
ben lenne elhelyezve az Evangélikus Tör-
téneti Gyűjtemény és egyéb kiállítandó 
anyagok, a jobboldali szárny pedig a 
könyvtár és levéltár értékes anyagainak 
biztosítana helyet. A kutatni vágyók külön 

kutató helyiségben ismerkedhetnek majd a 
gyülekezet múltját feltáró iratanyaggal. 

 

Az emeleten a bejárat feletti részen az egy-
kori díszterem alapterületén kialakított 
irodákat elválasztó falak elbontásával gyü-
lekezeti terem, az egykori bírósági elnöki és 
titkársági iroda helyén pedig a presbiteri 
ülésekre és egyéb rendezvényekre alkalmas 
tárgyaló terem lesz a gyűjteménynek helyt 
adó épületrész felett. A volt ügyészségi 
irodákat kaptuk meg a legjobb karban, ahol 
szinte csak festési munkák és hálózati kar-
bantartások után elhelyezhető a Lelkészi és 
az Esperesi Hivatal, a pénztár és a világi 
tisztségviselők, valamint munkacsoportok 
irodája. A gyülekezeti terem felett és a pap-
lak felőli oldalon további helyiségek állít-
hatók az egyre jobban kibontakozó gyüle-
kezeti tevékenységek, így az ifi, a 
Kindergruppe stb. szolgálatába. 
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Nagy feladatot jelent az épület akadály-
mentesítése, szeretnénk liftet is szolgálatba 
állítani az épületben. Ennek megvalósításá-
ra ugyanúgy pályázatból szeretnénk fede-
zetet teremteni, mint az épület energia-
takarékos üzemeltetésére. Örömmel szá-
molhatok be arról is, hogy a gyülekezeti 
terem kialakítására is nyertünk támogatást, 
ami ugyan nem fedezi a munka teljes költ-
ségét, de segítséget jelent abban, hogy az 
ingatlan-kártalanítás során a gyülekezet 

részére biztosított összegeket minél kisebb 
mértékben kelljen a gyülekezeti ház kiala-
kítására felhasználni. 
Hozzáláttunk az épület előtti tér rendezé-
séhez és gondozásához is, erre megállapo-
dást kötünk a Polgármesteri Hivatallal. 
Az Építési Munkacsoport megismerkedett 
az épülettel és nekilátott a felújítás ütem-
tervének és a szükséges lépések sorrendjé-
nek kidolgozásához. 

dr. Gimesi Szabolcs  

Schindler András, a szülőföld szerelmese 
90 éves korában befejezte földi életét a né-
met Sinsheimben élő, harkai születésű pe-
dagógus, volt iskolaigazgató, aki oklevelét 
a soproni evangélikus tanítóképzőben sze-
rezte.  Az 1946. évi kitelepítés során került 
külföldre. Szülőfalujáról írt könyve 
(Harkau, mein Heimatdorf) előszavában 
írja; a mi generációnk sem mentesült a nehéz 
sorscsapások alól. Mi is, mint őseink, új otthont 
építettünk. Az ő hazájuk megmaradt. Tőlünk 
azonban azt is elvették. Vándorbotot kellett 
fognunk és idegenben új otthont létesíteni. 
Vannak a kitelepítettek között, akik soha 
nem jöttek vissza meglátogatni szülőhazá-
jukat. Érintetlen maradt a soproni templo-
mi ülőhelyükön a bezárt fiókjuk. Schindler 
András és soproni születésű felesége azon-
ban nehezen várták, hogy lehetőségük le-
gyen a látogatásra. Míg nem jöhettek, az 
osztrák határról tekintettek át Sopron tor-
nyaira, amikor pedig jöhettek, tüstént út-
nak indultak. 

Schindler igazgató az én szolgálati 
időmben is sokszor volt Sopronban, hogy 
ápolja szülőföldjével a kapcsolatokat. Talán 
három szinten végezte ezt különösképpen. 

Az egyik a személyes kapcsolatok ki-
építése volt azokkal, akik itthon maradhat-
tak: Sopronban, a városban és evangélikus 
gyülekezetben, és azokkal is, akik helyet-
tük települtek a szülőföldjükre. Rokoni lá-
togatásai során többször láttam Andreas-t 
feleségével a templomban. Pár napot ma-
gam is tölthettem feleségemmel kedves 

otthonában, Sinsheimben, és mély biblikus 
lutheri hitéről is meggyőződhettem.  

A második, amikor ünnepi alkalmakon 
együtt volt az itthon maradt gyülekezetek-
kel, és a Bad Wimpfeni testvérgyülekezet 
nevében meleg testvéri köszöntő szavakat 
mondott. Ott volt közöttünk a templomunk 
200 éves jubileumán, valamint soproni 
gyülekezetünk 425 éves fennállásának ün-
nepén, melyet a magyar Televízió is közve-
tített. 1996-ban az orgonánk felújítása kap-
csán tartott ünnepségre „a távolba kény-
szerítettek” egyesületéből két autóbusszal 
érkeztek, és Schindler András megható 
szavakkal emlékezett a múltra, az itt kapott 
lelki ajándékokra. Ezért is járultak hozzá 
nagy áldozattal ahhoz a 12 milliós költség-
hez, amelyet a soproniak nem tudtak volna 
egyedül fedezni. A harkai orgona felújítási 
költségeinek oroszlánrészét is ő vállalta, 
melynek püspöki szolgálattal történő át-
adásán ő is köszöntötte a jelenlevőket. A 
kitelepítettek között szinte mindig ott volt, 
amikor harkai szülőfalujába látogattak, 
hogy őseik sírjára a temetőben virágot he-
lyezzenek, és a templomban hálát adjanak 
Istennek. Mindig szívesen hirdettem igét 
anyanyelvükön.  

Harmadik, talán az utódok számára 
legmaradandóbb munkája, szolgálata, amit 
szülőfalujáról írt könyve tár elénk 260 olda-
lon keresztül. Ez több éves kutató munká-
jának az eredménye, melynek során Sopron 
város levéltárából, evangélikus gyülekeze-
tek anyakönyveiből, Payr professzor egy-
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háztörténész műveiből, Házi Jenő és Hor-
váth Zoltán főlevéltárosok munkáiból me-
rített. 

Istennek adunk hálát, hogy szülőföldjé-
nek gyülekezeteivel a szétszakítottság fáj-
dalmait együtt hordozva, személyes kap-

csolatokkal, látogatásokkal, anyagi segít-
séggel, irodalmi munkával, imádsággal 
erősítette az összetartozás testvéri „arany-
fonalát”, mely az „otthont vesztetteket” 
Jézus Krisztus által az örök élet elvehetet-
len Otthonába irányítja, vezeti. 

Szimon János 
 

„Elég neked az én kegyelmem!” – Lelkészt 
avattak Bükön 

Lelkészt avattak a kicsi büki gyüleke-
zetben 2012. szeptember 29-én, szombaton. 
Varga Tamás ordinációjának ünnepén 
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) 
Egyházkerület püspöke hirdette Isten igé-
jét. A liturgiában dr. Orosz Gábor Viktor, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem do-
cense, valamint Fatalin Helga, jelenleg hat-
vani, korábban büki lelkész működött köz-
re.  
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz” (2Kor 12,9) – állt a 
meghívón a lelkészjelölt által választott ige. 
A püspök ennek kapcsán az erőtlenségben 
rejtőző erőről beszélt prédikációjában. „Is-
ten a gyengeséget üdvözítő tervében is ki-
emelten használja – mondta. – A kicsiket, a 
gyengéket választja ki és használja föl. Az 
egyház maga is egyszerű, és sokszor töré-
kenynek, elesettnek tűnik. – Majd hangsú-
lyozta: – Az igazi erő nem bennünk, hanem 
a ránk bízott igében van, amely erősít ben-
nünket és közösségeinket is.” 
Sokan köszöntötték a frissen felavatott lel-
készt az úrvacsorás alkalmat követő köz-
gyűlésen. „Az a feladatod, hogy segítsél 
abban, hogy a gyülekezet tagjai kortársai 
lehessenek Jézus Krisztusnak” – biztatta 

Varga Tamást dr. Orosz Gábor Viktor, aki a 

Teológia képviseletében vett részt az ese-
ményen.  
A soproni egyházmegye nevében Béres 
László beledi lelkész, espereshelyettes 
szólt, a vasiak jókívánságait pedig Verasztó 
János, a kerület missziói lelkésze adta át 
egy üveg répcelaki méz kíséretében. Tamás 
hatodéves mentora, Hegedűs Attila sopro-
ni lelkész közös élményeket idézett fel és a 
kegyelem erejére emlékeztetett. A büki 
gyülekezet nevében Simon Réka lelkész 
üdvözölte új kollégáját, az ifjúság tagjai 
pedig énekkel köszöntötték. 

Ezek után bőséges szeretetvendégség 
várta a résztvevőket, ahol örömteli hangu-
latban késő estig folyt az ünneplés. 

Adámi Mária 
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Teremtés Ünnepe 

Gyülekezetünk-
ben is hagyo-
mánnyá vált, 
hogy a szeptem-
ber utolsó és ok-
tóber első vasár-
napja közötti idő-
szakban megün-
nepeljük a Terem-
tés Hetét. A tava-
lyi többnapos 

ökumenikus konferencia (TIÉD – „Tradici-
onális és Innovatív Értékek Dialógusban”) 
szervezése után idén az új gyülekezeti épü-
let parkolójába hívtuk közös ünneplésre a 
családokat, diákokat és nyugdíjasokat. A 
helyszínt óvodásaink teremtéstörténetet 
ábrázó rajzai és a frissen szüretelt szőlő va-
rázsolták otthonossá.  

Az ünnepnek a hársfa hatalmas lomb-
sátra alatt Hegedűs Attila igazgató lelkész 
nyitó-, és Gabnai Sándor esperes záró-
áhítata adott keretet és spirituális alapot.  

A legfiatalabb korosztály Majorné 
Bruckner Judit vezető óvónő irányításával 
műanyag flakonokból készített ügyességi 
játékot, mellyel a hulladék újrahasznosítá-
sának egyik módját népszerűsítették. Kö-
zépiskolásainknak és az idősebbeknek vetí-
tett képes előadást tartottam, melyben a 
klímaváltozás kapcsán az ember természeti 
folyamatokban betöltött hármas szerepére 
és ennek nagyságára mutattam rá:  
Az ember a változások okozója: az üveg-
házgázok kibocsátásán, a felszínborítás 
megváltoztatásán, valamint az erőforrások 
túlhasználatán keresztül jelentősen hozzá-
járul a globális felmelegedéshez. Ennek ha-
tásaként a természeti folyamatok egyensú-
lya felborul, mely az élővilág teljes körét 
érintő, visszafordíthatatlan változásokat 
okozhat.  
A klímaváltozás következményei, a termé-
szeti károk és katasztrófák az embert és 
közvetlen környezetét is súlyosan érintik: a 
hatások elszenvedői is vagyunk.  

Az emberi hatás azonban nem csak káros 
lehet, a környezeti problémák megoldásá-
hoz is hozzájárulhatunk. Képességeket 
kaptunk, hogy kutassuk, megismerjük és 
megértsük a teremtett világ összefüggéseit. 
Számtalan környezetbarát és energiataka-
rékos megoldást tanulhatunk a természet-
től, ezáltal a változásokhoz való alkalmaz-
kodás érdekében tudatosan, pozitívan be-
avatkozhatunk. Ez viszont azzal a felelős-
séggel ruház fel, hogy harmóniában éljünk 
a teremtett világgal. Az uralkodás, önző 
módon történő korlátlan kiaknázás, kizsi-
gerelés helyett hosszútávon gondolkod-
junk, és élhető világot hagyjunk hátra a kö-
vetkező generációknak. 

 

 

Dr. Gimesi Szabolcs gyülekezetünk má-
sodfelügyelője, a teremtésvédelmi munka-
csoport vezetője záró szavaiban hangsú-
lyozta, hogy a teremtésvédelem több mint 
a környezetvédelem és természetvédelem, 
hiszen arról van szó, hogy a teremtés érté-



Christophoros GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 2012. november 

 

 9 

keit ránk bízta Isten és azt sértetlenül to-
vább kell adni az utánunk jövőknek. Re-
méljük, hogy sikerül megtartani ezt a ha-
gyományt. Gyülekezetünk Teremtésvé-
delmi munkacsoportja aktívan közremű-

ködik abban, hogy alkalmainkon a keresz-
tyén és a környezettudatos értékrend kap-
csolata megjelenjen, és szerepet kapjon. 

 

dr. Gálos Borbála 
környezetmérnök 

20 Jahre gemeinsam in BeWEGung 
 

20 éve együtt az úton címmel, 2012. október 11–14 között rendezték meg Nürnbergben a 
Bajor-magyar testvérkapcsolat 20 éves jubileumi ünnepét. Sopronból egy busszal indul-
tunk útnak, képviselve mind a gyülekezetünket, mind pedig intézményeinket: a Hunyadi 
óvodát és iskolát, valamint az Eötvös-gimnáziumunkat.  

Íme, néhány gondolat, melyet az ifiseink hoztak magukkal és osztanak meg mindnyá-
junkkal. 

Nagyon tetszett, hogy több programból 
is lehetett választani, és hogy nem volt 
olyan kötött a program. A város is nagyon 
szép volt. Nekem igazán tetszett a Korál 
sziget zenekar és a „város a város alatt” 
című városnéző túra ahol még a sörfőzésről 
is megtudtam több dolgot, amit eddig nem 
tudtam. A workshop is nagyon tetszett, és 
az áhítatok is tartalmasak voltak. A St. 
Sebald templom is nagyon szép volt. Ne-
kem különösen tetszett a Königstrasse, 
mert szép szobrok és házak voltak ott. Én 
szállodában aludtam, ami nagyon kényel-
mes és gyönyörű volt. Az pedig különösen 
öröm volt számomra, hogy az ifisekkel 
mentünk, meg akikkel szívesen vagyok. 
Örülök, hogy volt lehetőségem elmenni   

M. Petra 

Miután megérkeztünk Nürnbergbe, el-
indultunk felfedezni a várost. Rájöhettünk, 
hogy Nürnberg csodálatos! A belvárosban 
a várral, „fachwerk”-es házakkal és a 
Pegnitz folyón átívelő hidakkal olyan volt, 
mintha egy középkori városba csöppen-
tünk volna. Esti programpont egy előadás 
volt „Magyarország- merre?” címmel, ahol 
megismerkedtünk a külföldi véleménnyel 
hazánkról. Másnap áhítattal kezdtünk, 
majd különböző városvezetések voltak, 
amelyek során mi a Nürnberg alatti bar-
langrendszert ismertük meg. Sajnos a délu-
táni sportprogramokat elmosta az eső. Este 
„Ráhangolódó est” volt különböző zenei 

fellépőkkel. Szombaton délelőtt 
workshopok (műhelymunka) voltak, mi 
ennek keretében játékos feladattal megis-
merkedtünk a másik kultúrába érkezés ne-
hézségeivel és a Korál-sziget egyházzenei 
felfogásával és feldolgozásaival. Este bajor 
és magyar táncokat mutattak be. Szomba-
ton német ismerősökkel is találkoztunk 
ugyanis voltak fiatalok abból a csoportból, 
amelyik augusztus 6-án járt Sopronban. 
Vasárnap a záró istentisztelet után élmé-
nyekkel teli indultunk haza. 

Lili 

Szóval már eleve a tény, hogy „Néme-
tország” is elég jó önmagában, de Nürn-
berg meg rátett jócskán arra, hogy még in-
kább tetsszen ez az út, főleg, hogy mindez 
Dórival és a többi ifissel volt. Még soha 
nem aludtam tornacsarnokban és egy kicsit 
tartottam tőle, hogy a földön alszunk, de ez 
is tetszett. Megismerkedtünk a pesti fiata-
lokkal és nagyon jó fejek voltak. Velük is 
beszélgettünk és sétálgattunk a városban. 
Tetszettek a programok és maga a csere-
kapcsolat is, főleg az alapötlete, hogy meg-
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szűnhetnek a határok és a nemzetek közötti 
sztereotípiák, és mindenki betekintést 
nyerhet a másik kultúrájába egy kicsit, és 
megismerkedhet a hagyományokkal, mint 
például a sörfőzés, ahogy azt a pincéknél 
tapasztaltuk és kóstoltuk. Nagyon tetszett 
és legközelebb is szívesen részt vennék egy 
ilyenen. :-) 

K. Dani 

A nürnbergi Bajor-Magyar testvérkap-
csolati jubileum nagyon eseménydús volt. 
Nagyon jó programok voltak. A legjobbak 
a workshopok voltak, de a városnézés ke-
retében szervezett város alatti barlangrend-
szer megtekintése szintén nagyon érdekes 
volt. Itt a sörfőzés folyamatáról és keletke-
zéséről is beszélt nekünk az idegenvezető, 
hisz ezek a rendszereket elsősorban a sör-
főzés miatt alakították ki, majd később 
óvóhelyként is használták. A közös esti 
programok, műsorok, amiket az iskola au-
lájában tartottak is rendkívül vidámak és 
érdekesek voltak. Ezen kívül maga Nürn-
berg is gyönyörű és hangulatos város. Sok 
időt töltöttünk ott a szabadidőnkből. A ta-
lálkozó végén tartott istentisztelet a Szent 
Sebald templomban, pedig nagyon emlé-
kezetes volt. 

Dóri 

Nagyon jó volt a négynapos Nürnbergi 
kirándulás. Megismerkedtem a város tör-
ténelmével, amit a városnézésen 20 méter-
rel a felszín alatt tettem meg. Áhítatokon 
vettünk részt, amelyek a gyönyörű 
Sebaldus templomban voltak. 
Workshopokon játszva tanulhatunk. 

Peti 

Nagyon tetszett, hogy olyan programo-
kat találtak ki, amit minden korosztály tu-
dott élvezni. A legjobbak a workshopok 
voltak: az egyiknek az volt a fő célja, hogy 
próbáljuk megérteni azoknak az emberek-
nek a helyzetét, akik egy idegen országban 
élnek. Mindezt egy játékkal szemléltették, 
és be kell vallani, hogy nagyon nehéz volt 
beilleszkedni egy másik, meg nem szokott 
csoportba. A másikban pedig az egyházi 
zenét öltöztették popköntösbe. Mind közül 

ez tetszett nekem a legjobban. Remek volt, 
hogy a kora délutánjaink mindig szabadok 
voltak, így jutott elég időnk, hogy megcso-
dálhassuk a várost, és nem utolsó sorban 
nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg, 
ami csak még tökéletesebbé tette ezt a négy 
napot Nürnbergben! 

Emma 

Az első önállóan választható program a 
városnézés volt. Én a sziklajáratok megte-
kintését választottam, mely igazán érdekes 
volt és még a sörről is megtudtam informá-
ciókat! :) Másnap két workshop-on (beszél-
getésen) kellett részt venni. Ezek közül én 
elsőként egy, a roma kérdés témáját tagla-
lón vettem részt. A második a Korál-sziget 
(Smidéliusz Gáborral a „harcvonalban”) 
nevezetű együttes zenés bemutatója volt. 
Mindezek a programok és a közös áhítatok 
mind tartalmas hétvégét biztosítottak a 
számomra. 

Geri 

Számtalan program közül lehetett vá-
lasztani. A város megtekintését is sokféle 
módon lehetett megtenni. Délután pedig 
sportnap volt, ahol szintén rengeteg prog-
ramból lehetett válogatni, és ezekből ki-
emelném, hogy Magyarország és Németor-
szág távolságaként 300 km-t kellett futni 
együttes erővel. Ez annyit tett, hogy bárki 
futhatott akinek kedve volt, és amennyit 
akart, addig tartott, míg meg nem lett a 300 
km. Másnap pedig workshop-okon vettünk 
részt, ezek közül is hangsúlyoznám az 
„egyházi zene popköntösben” címen futó 
előadást, melyen a Korál-sziget zenélt ne-
künk, és mutatták be azt, ahogy és amit ők 
csinálnak. Ezek után a délutánunk még 
szabad volt, ezért még egyéni programokra 
is maradt időnk. Következő nap délelőttjén 
pedig a Sebaldus templomban vettünk 
részt a záróistentiszteleten. Egyszóval na-
gyon jó és tartalmas volt ez a néhány nap, 
és köszönettel tartozunk a szervezőknek és 
segítőiknek, hogy mindezt megszervezték 
és kézben tartották. 

M. Dani 
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Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról (tanévkezdés - 
reformáció) 
Szeptember 1-jén megtartotta évnyitó ün-
nepét a Hunyadi iskolánk, másnap délu-
tán pedig az evangélikus középiskoláink 
is. 
Ősszel ismét visszaállt a szokásos rend a 
munkaévi hagyományos alkalmainkkal. 
Szeptember 3-án a Hunyadi iskola új elsős 
szüleinek tartottunk áhítatot, délután pe-
dig új tetőtéri tantermeinek ünnepi átadá-
sára és felszentelésére került sor Szemerei 
János püspök úr szolgálatával. 
Szeptember 4-én, míg délután megtartot-
tuk a tanévi első presbiteri ülésünket, déle-
lőtt átvettük a bíróság-ügyészség épületét 
– az új konventépületünket. 
Szeptember 5-én Győrságon és Pannon-
halmán volt az LMK – együtt a veszprémi 
egyházmegye papságával. 
Eleget tettünk számos világi meghívásnak, 
így részt vettünk szeptember első hétvégé-
jén az Inno Lignum kiállításon és az egye-
temi látogatóközpont-avató ünnepen, a 
Károly-kilátós ünnepen, a Sopron Régió 
Klaszter családi vasárnapján, vagy éppen a 
Kőszegi úti felüljáró ünnepélyes átadásán 
is. Sajnos, nem tudtunk részt venni viszont 
a másik két egyházkerület egyházkerületi 
felügyelőinek távoli beiktatási ünnepein. 
Szeptember 8-án délután a szokásos Élet-
védő zarándoklaton és ökumenikus isten-
tiszteleten vettünk részt a Szent István 
templomban és a kórházkápolnánál, va-
lamint aznap tartottunk a templomunkban 
egyházi áhítattal egybekötő borlovagrendi 
avató ünnepet. 
E napokban emlékezhettünk meg Budaker 
Oszkár egykori lelkészünkről, teológiai 
tanárról halálának 60. évfordulóján. 
Szeptember 9-én a hagyományos 
sopronbánfalvi evangélikus búcsún a mi 
híveink is szép számban vettek részt: 
együtt örülhettünk annak, hogy egy sajá-
tos „zarándok-istentisztelet” keretében 

Gabnai Sándor esperes felavatta az elké-
szült templomkerítést. 
Szeptember 9-11 között Gabnai Sándor 
esperes esperesi értekezleten és tréningen 
vett részt Révfülöpön, az Oktatási Köz-
pontban. 
Varga Tamás volt hatodévesünk szeptem-
ber 14-én vehette át lelkészi diplomáját az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem tan-
évnyitó ünnepén. 
Szeptember 15-én az egyházmegyei pres-
biteri ülés után egyházmegyei közgyűlésre 
került sor a nemeskéri artikuláris temp-
lomban. 
Szeptemberben a gazdasági, az oktatási, az 
építési és a teremtésvédelmi munkacso-
portok tartották meg ülésüket. 
Szeptember 18-én tartotta a nagyteremben 
a Luther Szövetség a munkaévnyitó al-
kalmát, amelyen Szimon János nyugalma-
zott lelkészünk, LSZ-elnök tartott verses 
beszámolót az egykori LSZ-utakról. 
Szeptember 21-én volt a munkaévi kon-
firmációs nyitó megbeszélés és szülői érte-
kezlet a nagyteremben a 7. osztályos, vagy 
annál idősebb, de még nem 
konfirmálkodott fiatalok részére. 
Aznap és másnap, szombaton Kőszegen 
volt az egyházkerületi kétnapos választó 
közgyűlés. 
Szeptember 23-án Sopronnémetiben volt a 
templom felszentelésének 15. évfordulóján 
egy ünnepi alkalom, amelyen Gabnai Sán-
dor esperes szolgált. 
Szeptember 25-én nyugdíjas lelkész talál-
kozó volt Győrben, a Püspöki Hivatalban. 
Szeptember 29-30-án Budapesten zsinati 
ülés volt. 
Szeptember 29-én bécsi egyházi csoportot 
fogadtunk. 
Szeptember 29-én délután Szemerei János 
püspök úr Bükön ordinálta Varga Tamást, 
aki nálunk töltötte hatodéves képzését. 
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Szeptember 30-án templomszentelési is-
tentisztelet volt Ágfalván – az evangélikus 
búcsú napján, amelyen Szemerei János 
püspök úr és Gabnai Sándor esperes fel-
szentelték a megújított ágfalvi templomot. 
Októberben is tartottak megbeszélést 
munkacsoportjaink: a kulturális, az építési, 
a partnerkapcsolati, a missziói, a média és 
az ifjúsági munkacsoport gyűlt össze ez 
idő tájt; és októberben elkezdte munkáját a 
Kulcsszavak kurzus is Visszabeszélő cím-
mel. 
Október 2-án presbiteri ülés zajlott a nagy-
termünkben. 
Október 4-én teremtésvédelmi csendesnap 
volt a Hunyadiban; de ugyancsak a terem-
tésvédelem apropóján a gyülekezetben is 
erre a témára fókuszáló ökumenikus al-
kalmat tartottunk a konventudvaron és a 
konventépületben. 
Október 5-én, a Líceum adott otthont And-
rássy Péter tanár úr köszöntő délutánjá-
nak, akinek 80. születésnapjára egy szép 
kötet jelent meg. 
Október 5-től kezdetét vette az idei kon-
firmációs oktatás – péntekenként 16.00-tól 
tartjuk idén ezeket az órákat a minimum 7. 
osztályos fiataloknak. Örülünk annak, 
hogy több mint 30 gyermek kezdte meg a 
konfirmációi felkészülést. 
Október 5-én a temetőnk előtt az Aradi 
Vértanúk tiszteletére az emlékparkban 
megemlékezést tartott városunk. 
Október 6-án Várpalotán tartották az egy-
házkerületi pedagógus csendesnapot. Sze-
retettel gratulálunk Rajnai Károly igazgató 
úrnak az egyházkerületi kitüntetésért. 
Október 7-i istentiszteleteink pedig az ara-
tási hálaadó ünnepeink voltak. Örömmel 
fogadtuk óvodásaink műsorát is a 
gyerekistentiszteleten. 
Október 9-én a nagytermünkben Luther 
Szövetségi ülésen Kovács Áron lelkész tar-
tott előadást az El Camino-n szerzett él-
ményeiről és benyomásairól. 
Október 10-én gyülekezetünk adott ott-
hont az egyházmegyei lelkészi munkakö-
zösségi ülésnek – az LMK-nak, amelyen 
egyházmegyénk papjain túl a győr-mosoni 
egyházmegyei lelkészeit is vendégül lát-
tuk. 

Október 11-14 között Nürnbergben volt a 
bajor-magyar egyházi találkozó a testvér-
egyházi kapcsolatok 20 éves évfordulója 
alkalmából. 
Október 12-14 között a „72 óra kompro-
misszumok nélkül” programsorozat kere-
tében fiatalok komoly segítséget nyújtot-
tak a konventudvar takarításában. 
Október 13-án Budapesten, a Deák-téri 
templomban volt az országos evangelizá-
ció. 
Október 14-én a 10.00-i istentiszteletünkön 
bemutatkoztak a gyülekezet színe előtt a 
magyar konfirmandusaink; ugyanez az 
istentisztelet volt a „72 óra kompromisz-
szumok nélkül” programsorozat és a 
rotaract konferencia központi városi 
záróalkalma is. 
Október 15-én lezajlott a Peinei Egyház-
megyében a választási folyamat, amelyben 
Dr. Volker Menke német lelkészünket 
megválasztották az egyházmegye szupe-
rintendensévé. 
Október 17-én fájó szívvel vettünk részt 
Menkéné Pintér Magdolna lelkésztestvé-
rünk édesanyjának, Pintér Bélánénak a 
temetésén Gombán. 
Október 19-én az Eötvös – Róth iskolák 
tartották ünnepségüket a templomban. 
Október 21-én a 10.00-i istentiszteletünk-
höz csatlakozó egyházközségi közgyűlést 
tartottunk a pályázati beruházásaink önré-
szének finanszírozásáról. 
Október 21-én Budapesten az Uránia Mo-
ziban ünnepi gála volt a reformáció tiszte-
letére. 
Október 22-24-én osztrák-magyar-szlovén 
lelkésztalálkozóra került sor Révfülöpön, 
az Oktatási Központban, amelyen egy-
házmegyénket is három kolléga képvisel-
te. 
Október 23-án nagy számban vettünk részt 
az ilyenkor szokásos alkalmakon, a Rotary 
sétán, a városi és egyetemi ünnepen. 
Október 24-én elkezdődtek a templomto-
rony párkányának kijavítási munkálatai. 
Október 28-i istentiszteleteink perselypén-
ze bibliaterjesztési offertórium. 
Október 28-án Varnus Xavér tartott belé-
pőjegyes orgonakoncertet a templomunk-
ban. 
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Október 31-én délelőtt istentiszteleteket 
tartottunk a vasárnapi rend szerint az ün-
nep tiszteletére, délután 18.00-kor pedig 
közös protestáns istentiszteletre került sor 
templomunkban református lelkészi szol-
gálattal, valamint Orbán Júlia versmondó 
művész szolgálatával. 
November 1-jén 17.00-kor a Székely Ka-
punál tartottunk ökumenikus megemléke-
zést, majd 19.00-tól templomunkban a Vá-
rosi Szimfonikus Zenekar adott emlék-
hangversenyt a Halottak Napja tiszteleté-
re. 

November 6-án presbiteri ülés volt a nagy-
teremben. E napon emlékezhettünk meg 
Gusztáv Adolf svéd király halálának 380 
évfordulóján a GAS – a Gusztáv Adolf Se-
gélyszolgálat fennállásának 180. évfordu-
lójáról is. 
November 10-én a vadosfai gyülekezeti 
hívott bennünket ünnepi istentiszteletére, 
amelyen a közösség hálát adott templo-
mának felújításáért. Igét hirdetett: Szem-
erei János püspök. 

Összeállította: Gabnai Sándor 

Szubjektív könyv- és filmajánló 

Klaus Douglass: Az új reformáció – 96 tétel az egyház jövőjéről 

Milyen a jó könyv? Egy filmben – a Good 
Will Hunting-ban – teszi fel a zseni, de 
renitens fiatalnak a kérdést a nála öregebb 
és tapasztalt pszichológus. A válasz hűen 
tükrözi a fiú természetét: Olyan, amitől 
befelé nő az ember haja.  
Nos, Douglass könyve ehhez a válaszhoz 
hasonló élményt ad annak, aki nyitott 
szívvel keresi az egyház jövendő útjait.  
A szerző egy Németországban élő aktív 
lelkész, aki több, megújító jellegű könyvet 
írt már. Nem teologizál, nem elméleti 
alapvetéseket tesz, hanem könnyed nyel-
vezettel vázolja fel, szerinte miben kell 
változnia a ma egyházának ahhoz, hogy 
hitelesen tudja újra elmondani Isten üze-
netét az embereknek.  
Mint a legtöbb tanács, az itt olvasható gon-
dolatok önmagukban nem fogják előre 
lendíteni kis egyházunkat, nekünk ma-
gunknak kell lépni!  
Jó tudni, hogy a feladatot még nem telje-
sítették, a reformáció nem mögöttünk, 
hanem előttünk áll!  
Kedvcsinálónak néhány gondolat a sokból:  
- Ha valóban azt akarjuk, hogy megnyerjük 
a jövőt és az embereket, nagyot kell dob-
nunk.  
- Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el 
tetszése szerint, hogy akar-e „missziót” 
folytatni, vagy sem.  

- Nem missziói 
rendezvények-
re, hanem 
missziói gyüle-
kezetekre van 
szükségünk.  
- Az úgyne-
vezett „lelké-
szek” és az 
úgynevezett 
„laikusok” kö-
zötti különb-
ségtétel nem 
biblikus és 
nem protes-
táns.  
- Nincs élő keresztyénség közösség nélkül.  
- A szeretetteljes légkörű gyülekezetek von-
zóvá lesznek.  
- Istentiszteleteink, amelyek valaha min-
denkihez szóltak, mára belkörű rendez-
vénnyé váltak.  
- A pénzügyi és személyi gondoknál is 
nagyobb baja egyházunknak, hogy nincse-
nek álmaink.  
- Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon 
meg olyannak, amilyen, az nem akarja, 
hogy az egyház megmaradjon.  

Nagy Szabolcs 
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Das brennende Herz 

Wir Menschen sind immer wieder hin und 
her gerissen zwischen Glauben und 
Unglauben. Was trauen wir Gott zu? 
Schwankend war auch die Stimmung und 
Haltung der zwei sogenannten Emmaus-
Jünger, von denen gegen Ende des 
Lukasevangeliums die Rede ist. Betrübt 
haben sie Jerusalem hinter sich gelassen; 
mit der Kreuzigung Jesu waren 
Hoffnungen und Träume zerplatzt. „Wir 
aber hofften, er sei es, der Israel erlösen 
werde.” (Lk 24,21) Neben der Trauer und 
vielleicht auch Enttäuschung über Jesus 
scheint ihnen auch die Angst im Nacken zu 
sitzen. Wer weiß, ob römische Soldaten 
nicht auch hinter uns als Jesus-Anhänger 
her sind? Gleichzeitig aber beschäftigt die 
beiden auch das Gerücht, Jesus lebe. Das 
Grab war leer. Was ist passiert? Auf diese 
Weise schwankend, hin und her gerissen 
zwischen der brutalen Wirklichkeit, zu der 
das Todesurteil des Pilatus und das blutige 
Kreuzigungshandwerk der römischen 
Soldaten gehören, und dem Traum, es 
könnte ganz anders sein und sogar Tote 
leben, sind die beiden Emmaus-Jünger 
unterwegs. Und sie haben eine Begegnung. 

Im Laufe dieser Begegnung, auf dem 
Wege, auf dem der zunächst Fremde von 
Gott erzählt, verändert sich ihr 
Gemütszustand. Trauer, Enttäuschung, 
Angst werden mehr und mehr 
zurückgedrängt. So gut tut ihnen die 
Begegnung mit dem Fremden, dass sie ihn 
schließlich drängen, mit ins Haus zu 
kommen, zu bleiben. „Und sie nötigten ihn 
und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will 
Abend werden, und der Tag hat sich 
geneigt.” (Lk 24,29) Und beim Brotbrechen, 
was der Fremde für sie tut, sich ihnen 
zuwendend als jemand, der gibt, was Kraft 
spendet, geht den zwei Emmaus-Jüngern 
das Licht auf. Jesus war mit ihnen auf dem 
Weg und ist nun auch bei ihnen im Haus; 
er ist anwesend, gegenwärtig, lebendig.  
Als Jesus auf dem Wege ihnen von Gott 
erzählte, die Schrift auslegte, fing er bei 
Mose an. Und zu Mose gehört ganz 
grundlegend die Befreiung der Israeliten 
aus Ägypten, die Geschichte von dem 
mitfühlenden Gott, der das Elend und 
Leiden seines Volkes erkennt und sich auf 
den Weg macht, um einen Weg zu öffnen 
und zu bahnen, der zur Erlösung und in 
die Freiheit führt (s. 2 Mose 3,7).  
Diesen mitfühlenden Gott erkennen die 
zwei Emmaus-Jünger in und an Jesus 
wieder. Sie spüren und erkennen: Mit dem 
auferstandenen Jesus hat der befreiende 
Gott Israels ein neues Kapitel seiner Liebes- 
und Rettungsgeschichte Israel und allen 
Völkern, aller Welt zugute aufgeschlagen. 
Hier leuchtet und strahlt Gottes Licht, das 
stärker ist, als es jede Nacht, jede Finsternis 
auf den Wegen von Menschen sein könnte. 
Und dann passiert Merkwürdiges: die zwei 
Emmaus-Jünger erkennen Jesus, und er 
verschwindet. Der, den sie baten „Bleibe 
bei uns”, und der blieb, „verschwand vor 
ihnen” (Lk 24,31). Ist das nicht eigentlich 
traurig und enttäuschend? Man bittet 
jemanden: „Bleibe”, der tut’s auch, um 
dann aber ganz schnell wieder zu 
verschwinden. Doch was Jesus da macht, 
scheint mir auf den zweiten Blick genau 
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die Erfüllung der Bitte der Jünger zu sein; 
ja, Jesus tut noch mehr als sie erbitten. 
Denn indem er geht, verschwindet als 
Auferstandener, als Lebendiger kommt 
zum Ausdruck: Ich kann, ich möchte, ich 
will nicht nur bei den beiden Jüngern in 
Emmaus, sondern bei allen Menschen zu 
jeder Zeit und an jedem Ort bleiben. Der 
auferstandene Jesus ist gegenwärtig zu 
jeder Zeit und an jedem Ort. Und das 
bedeutet auch für uns: Wo immer wir sein 
werden heute, morgen, in der vor uns 
liegenden Zeit, wo immer auch unser Weg 
hinführt: Jesus, der Auferstandene und 
Lebendige, ist auch da, bleibt bei uns. Und 
mit ihm Gottes Licht, das jeder Nacht, jeder 
Finsternis Grenze und Ende setzt.  

Man kann Gott nicht beweisen, man kann 
Jesu Auferstehung nicht beweisen. Aber 
eines geschieht wieder und wieder, was 
auch schon den Emmaus-Jüngern 
widerfuhr. Sie hören von Gott, zu dessen 
Heilsgeschichte seine Hingabe in Jesus 
gehört, und das Herz fängt an zu brennen. 
Menschen werden ergriffen von Gottes 
Liebes- und Rettungsgeschichte. Es brennt 
in uns das Feuer der göttlichen Liebe, die 
ewig ist und die nichts und niemand 
auszulöschen vermag. In unserem Leben 
leuchtet Gottes Licht, das uns gut tut, das 
heilend wirkt, das in die Freiheit, ins Leben 
führt, schließlich ins Leben der 
himmlischen Welt. 

Mit herzlichen Segensgrüßen 
Ihr/Euer 

Volker Menke, Pfr.  

„In jeder Stunde nun, wo man Gottes Wort treibt, predigt, hört, liest oder bedenkt, wird 
dadurch Person, Tag und Werk geheiligt; nicht des äußerlichen Werkes halber, sondern des 
Wortes halber, das uns alle zu Heiligen macht. Deshalb sage ich, dass allezeit all unser Leben 
und Werke in dem Worte Gottes gehen müssen, wenn sie Gott wohlgefällig oder heilig 
heißen sollen.” 

Martin Luther 
(gefunden in: Martin Luther. 

Lektüre für Augenblicke, 
Frankfurt a. M. 1983, S. 40f.) 

Herzliche Einladung  
auch zu den deutschsprachigen 
Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde: 
Gottesdienst sonntags um 9.00 Uhr; 
Wochenpredigt donnerstags um 17.00 Uhr; 
Konfirmandenunterricht nach 
gemeinsamer Absprache; 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. 

 
(Nähere Auskünfte zu allem bei Pfarrer Dr. 
Volker Menke, Templom utca/Kirchgasse 
12, Sopron/Ödenburg, Tel. 99/322-674) 
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Könyvajánló: Cormick McCarthy: Az út 
„Ha a fiú nem Isten igéje, akkor Isten sosem 
szólalt meg."” 

 

Az idézet ellenére a regény nem vallási 
témájú, bár az istentelennek leírt világban a 
szereplők a hit erejével is próbálnak túlélni.  

A könyv szomorú és nyomasztó látomás a 
pusztuló és kihalt Földről, ahol apa és fia 
útra kelnek dél felé, hátha ott még van 
valami, ami élhetővé teszi a világot. 
Közben magukkal, a természet erejével és 
más túlélőkkel kell megküzdeniük, hogy 
útjukat folytatni tudják.  
Úti regény arról, hogy az ember múlandó, 
a civilizáció gyenge, bármennyire is mást 
szeretnénk látni, és arról, hogyan kell(ene) 
átadni a tudásunkat a következő 
nemzedéknek. A szülő és gyermek közti 
megható és odaadó kapcsolat egyben 
allegória az Atya végtelenül türelmes 
szeretetéről gyermekei iránt.  
A könyv nem könnyed esti szórakozás, 
ezért elsősorban azoknak ajánlom, akik 
képesek feldolgozni a végig jelenlévő 
depresszív hangulatot. Elolvasása után 
másképp fog esni minden falat és más lesz 
minden fedett hely, annak ellenére, hogy ez 
csupán egy regény és a mi reményünk 
maga a teremtő Isten.   
Fiús apáknak kötelező olvasmány.  
 

Nagy Szabolcs

Filmajánló: Próbatétel 

 

Ritka eset, hogy egyházi újságban krimit, 
ráadásul thrillert ajánlanak. Én magam sem 
akartam megnézni a filmet, késő esti 
kapcsolgatás közben tévedt a filmre a 
távkapcsoló, de hálás vagyok, hogy a film 
végéig ott ragadtam, hiszen a végső csavar 
teljesen átértékelte az addig látottakat. 
A film úgy indul, mint egy átlagos második 
vonalbeli krimi: egy őrült elrabol egy há-
zaspárt, és megzsarolja őket: megöli kislá-
nyukat, ha nem teljesítik minden kíván-
ságát. A férj mindent megtesz szeretett 
lányáért, de a rémálomnak nincs vége: 
újabb és újabb követelések hangzanak el, 
ráadásul logika sincs bennük: a zsaroló 
elveszi összes pénzüket, aztán elégeti, 
tönkreteszi a férj karrierjét. Miért, mi a 
haszna belőle? Mit akar elérni azáltal, hogy 
egy család békés, szép életét feldúlja? 
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Semmit, sőt, éppen ez az egyetlen cél: a 
család életét feldúlni. Utolsó tőrdöfésként a 
zsaroló pisztolyt ad a férj kezébe és beküldi 
egy házba: az ott talált személyt ölje meg. 
A férj belép, és megtalálja saját titkos 
szeretőjét. Akiről aztán kiderül, hogy a 
zsaroló felesége… 
A férj a házból némi verekedés után, de 
gyilkosság nélkül kiszabadul, s csak 
otthon, amikor minden a helyére kerül- 
felesége, gyermeke életben – derül fény a 
titokra: valójában minden színjáték volt, a 
gyermekrablás, a pénz elégetése, a 
tönkrement karrier is – és a színjátékot a 
két megcsalt ember, a feleség és a zsaroló 
együtt tervezte el. Kegyetlen játék volt, s az 
volt a célja, hogy ők ketten, a csaló férj és a 
csaló asszony átéljék az iszonyatot, amit a 
megcsalt házastársak régóta átéltek: milyen 
az, amikor szemük előtt megy tönkre 
minden, ami fontos és érték volt számukra. 
Legalább egy napig éljék meg azt, amiben 
társuknak hónapokon, éveken át része 
volt… 
Innen visszatekintve volt mélységesen 
szomorú a film. Hiszen a férfi mindent, 
valóban mindent föláldozott a családjáért: 
pénzt, karriert, legyőzte emberi gyenge-
ségeit. Igazi hős, családjáért küzdő orosz-

lán. Épp csak azt az egyet nem tette meg, 
hogy hű maradjon párjához, ahhoz, akiért 
bármire képes lett volna.  
Nem családi válság, nem a szeretetnélküli 
otthon ridegsége űzte annak a másiknak az 
ágyába, hanem az unalom, a felszínesség. 
Úgy gondolta, a békés családi háttér adott, 
és nem vette észre, hogy ajándék, amit el is 
lehet veszíteni.  
Tényleg így működünk? Nagy, drámai 
helyzetekben élesen látjuk, mi a fontos, de 
a mindennapokban ily könnyen 
elpiszkolódunk? Kimentenénk szerel-
münket az égő házból, de nem visszük le a 
szemetet? Ennek a férfinak az erkölcsét, 
emberségét nem a nagy szenvedések, 
hanem az apró aljasságok ásták alá. Ahogy 
Karinthy Frigyes írja: 
Nem is a falka volt erősebb 
Apró vadak tángáltak el – 
S hogy irhádon ki osztozik most 
Véreb? Veréb? Nem érdekel. 
A nagy bűnök könnyen észrevehetők, így 
könnyebben gyógyíthatóak is. A hét-
köznapi, kicsinek hitt vétkek¬- játék más 
asszonyával- az, ami igazából öl. És erre 
kellett a film főhősének – igaz, túl későn – 
rádöbbennie.  

Hegedűs Attila 

Egy elgondolkodtató anekdota 
Karinthy Frigyest megrágalmazta valaki, akit barátjának tartott, akinek a barátságában 
őszintén és komolyan hitt. Hogy mit tett a magyar humor nagyágyúja mérgében? 
Természetesen valami nagyon “karinthysat”. A hírt a kávéházban tudta meg Karinthy 
Frigyes. Fejébe szökött a vér, felugrott, kirohant, s megfogadta, hogy megkeresi és véresre 
veri a gyalázatos frátert. 
Eltelt egy óra – az asztaltársaság tagjai meglepődve látták, hogy Karinthy higgadtan, 
csendesen visszajött. 
- Megtaláltad? – kérdezte tőle egyikük. 
- Meg – válaszolta derűsen. 
- És? 
- Elmondom. Odarohantam a lakására, kinyitottam a kaput, éppen jött le a lépcsőn. 
Összefutottunk, hirtelen szemben találta magát velem. Meglátott, lángvörös lett, aztán 
falfehér. A szemehéja idegesen remegett. Üvöltött belőle a bűntudat. És nyűszített belőle a 
félelem, hogy most megtorlom a hitványságát. Reszketett, mint a nyárfalevél… 
- Mire te? – sürgették hárman is türelmetlenül. 
- Mire én azt mondtam neki: mit félsz, te marha, nem vagyunk az erdőben…! Aztán megcsó-
koltam – fejezte be Karinthy kissé zavartan. – Nem bírok senkit szégyenletes helyzetben lát-
ni. Ki kellett belőle valahogyan segítenem… 

http://cultura.hu/kultura/anekdota-estere-a-ragalom/
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Tervezett programok  
(reformációtól karácsonyig) 
November 13-án a Luther Szövetségünk 
vendége a nagyteremben Alpárné Dr. Szála 
Erzsébet gyűjteményvezetőnk lesz, aki az 
idei éves témában hoz egy előadást: „A 
reformáció és a nők” címmel. 
November 14-én LMK Szanyban – e napon 
lelkészi hivatalunk lelkészi része zárva tart. 
November 17-én 9.30-kor egyházkerületi 
közgyűlés Győrben, a Püspöki Hivatalban. 
Aznap 18.00-kor belépőjegyes jótékonysági 
Szt. Martin koncert a templomban a Lion’s 
Klub Sopron szervezésében. 
November 25-én, Örök Élet vasárnapján a 
10.00-i istentiszteletünket az új liturgia 
szerint tartjuk. Ezen a napon a gyermek-
istentisztelet után családi napot, barkácso-
lást tartunk a gyülekezeti teremben. 
A temetőkápolnában 14.00-kor német, 
15.00-kor magyar istentisztelet lesz. 
November 30 - december 1-jén megalakul 
egyházunk új zsinata. 
December 2-án 19.00-kor a Csillag Születik 
műsor győztese, Mészáros János Elek ope-
raénekes és református presbiter tart belé-
pőjegyes ádventi koncertet a templo-
munkban – „Csillag született” címmel. 
December 3-tól az ádventi hetek alatt 16.00-
tól a Nyugdíjasházban a magyar bibliaóra 
keretei között ádventi esteket tartunk. 
December 3-án 17.00-kor Gabnai Sándor 
esperes tartja a bibliai szabadegyetemi 
előadást a Pannónia Med Hotelben az 
egyiptomi kivonulásról. 
December 4-én 17.00-kor a nagyteremben 
presbiteri ülés lesz. 
December 7-én, pénteken este 18 órakor 
várjuk gyülekezetünkbe a Mikulást. 
December 8-án az egyházmegyei presbiteri 
ülés után 10.00-tól egyházmegyei közgyű-
lés lesz Sopronban. 
December 8-án 18.00-kor egy svéd-osztrák 
kórus lesz a vendégünk, akik ingyenes 
koncertet tartanak templomunkban. 
A december 9-i 10 órás istentiszteletünkön 
óvodásaink fognak szolgálni, igét Wagner 

Szilárd, a Hunyadi megbízott iskola-
lelkésze. 
December 11-én 17.00-kor Luther Szövet-
ség lesz a nagyteremben, amelyen vendé-
günk lesz a Kálvin Kör tagsága is. Ezen 
alkalommal bemutatkozik körünkben a 
MEÖT – Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának új elnöksége: Steinbach 
József református püspök, MEÖT-elnök és 
Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, 
MEÖT-főtitkár. 
Aznap emlékezhetünk meg id. D. Dr. 
Prőhle Károly teológiai tanár halálának 50. 
évfordulójáról. 
December 12-én Sopronbánfalva lesz a 
házigazdája az LMK-nak. E napon a lel-
készi hivatalunk lelkészi része zárva tart. 
December 16-án 19.00-kor Balázs Fecó tart 
az ádventi belépőjegyes koncertet a temp-
lomunkban „Érints meg!” címmel. A 
vendégművész Keresztes Ildikó lesz. 
December 18-án 17.00-tól presbiteri 
úrvacsorás istentisztelet tartunk. 
A Líceum december 21-én tartja reggel 
karácsonyi istentiszteletét a templo-
munkban. 
December 21-én 18.00-kor Rákász Gergely 
orgonakoncert a templomban. 
December 22-én 10.00-tól karácsonyi cso-
magosztó ajándékozás és áhítat lesz a balfi 
utcai Szociális Otthonban. 
December 23-án, vasárnap 9 órakor 
gyermekkarácsony a Líceum dísztermében. 
December 24-én 17.00-kor német, 18.00-kor 
és 24.00-kor magyar nyelvű szentesti isten-
tiszteletet tartunk. 
December 25-26-án, Karácsony ünnepnap-
jain a vasárnapi rend szerint tartjuk isten-
tiszteleteinket. 
December 27-én 17.00-kor ökumenikus bor-
áldás a Szentlélek templomban. 
December 31-én 17.00-kor német, 18.00-kor 
magyar nyelvű óévi istentiszteletet tartunk.  

 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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„EVEZZ A MÉLYRE…” - Családos 
csendesnap Balatonszárszón  
Immár hagyományossá vált, hogy a Hunyadi János 
Evangélikus Óvodánk Katica csoportos gyermekei és 
családjaik egy hosszú hétvégét töltenek Balatonszár-
szón az Evangélikus Konferenciaközpontban.  

Az idei tanévben ez az alkalom 2012. szep-
tember 14–16 között került megszervezés-
re.  

A hétvége témája a víz volt.  

Péntek este egy kis csendsétára hívtuk a 
már alvó kisgyermekek szüleit, melyet a 
nagy szél miatt kissé behúzódva a ház mel-
lett helyeztünk el a tópart helyett… Majd 
utána egy nagyon vidám ismerkedős - kö-
zösségi játékokon vehettek részt a szülők, 
és bizton mondhatom, akik még e késői 
órán is ébren tudtak maradni, nem bánták 
meg…  

A szombat reggeli áhítaton Jónás történetét 
hozta hozzánk közelebb Mesterházy Ba-
lázs, majd pedig megnézhettük a tavaly 
készült óvodai fényképekből Bognár Judit 
összeállítását. 

Délelőtt több alternatív programból vá-
laszthattak a családok: barkácsolás, ének-
lés, sportolás…(bár sajnos az időjárás ez 
utóbbinak nem kedvezett)  

Minden évben lehetőséget biztosítunk a 
szülőknek, hogy – míg gyermekeiknek já-
tékot szervezünk, - kb. 2 órás intervallum-
ban gyermekeik nélkül, egymással beszél-
gessenek. E beszélgetés vezetésére Bence 
Imrét (Imsit) és feleségét Mártit kértük 
meg. Egy rövid gondolatébresztőt hallhat-
tak tőlük a szülők, majd édesapák és édes-
anyák külön-külön folytatták a beszélgetést 
arról, hogy gyakran maradunk hétköznap-

jaink és döntéseink során a felszínen, és 
választjuk a könnyebb megoldásokat, mert 
a mélyre evezni sokszor nehezebb és fáj-
dalmasabb…  

 

A vasárnapi istentiszteletünkön Wagner 
Szilárd szolgált. 

A két nap, azt gondolom alkalom volt testi, 
lelki feltöltődésre, pihenésre és egymás 
megismerésére is. Nagyon sokat énekel-
tünk, játszottunk, beszélgettünk.  

 

Hálával tartozunk azoknak a szülőknek, 
akik segítettek a programok megvalósítá-
sában, s így hozzájárultak ahhoz, hogy egy 
tartalmas hétvégét tölthessünk együtt. 

Mátisné Schlögl Patricia  
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Istentisztelet szolgálati beosztás 
2012 novemberétől karácsonyig 
nap óra szolgálat lelkész 

nov. 11. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Winter, G. 
 9.00 gyermek Hegedűs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 
 16.00 Fertőszentmiklós Hegedűs A. 

nov. 18. 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. 

nov. 25. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedűs A. 
 10.00 magyar (új liturgia) Gabnai S. 
 14.00 temető német Menke, V. 
 15.00 temető magyar Hegedűs A. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertőszentmiklós Gabnai S. 

dec. 2. 8.00 magyar Hegedűs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar Hegedűs A. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 
 16.00 kórház Hegedűs A. 

dec. 9. 8.00 magyar Wagner Sz. 
 9.00 német Szimon J. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 

nap óra szolgálat lelkész 

 10.00 magyar- óvodásokkal  Wagner Sz. 
 15.00 Balf Hegedűs A. 
 16. 00 Fertőszentmiklós Hegedűs A. 

dec. 16. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedűs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 

dec. 18. 18.00 Presbiteri istent. Hegedűs A. 

dec. 23. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermekkarácsony Hegedűs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 

dec. 24. 15.00 Balf Hegedűs A. 
 17.00 német Menke, V. 
 18.00 magyar Gabnai S. 
 24.00 éjjeli it. Hegedűs A. 

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

dec. 26. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Winter, G. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
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