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Túrmezei Erzsébet: Tavaszi áradás 

Nem, aki árva,  
nem, akit kifosztott az élet,  
nem, aki másutt nem lel menedéket,  
nem, akit aggá gyötörtek a gondok...  
Krisztust szolgálni az induljon el,  
aki boldog!  

Akinek boldogsága egyre nő,  
s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér.  
Elindul adni. Ad és vissza nem kér.  

Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt,  
mindenkinek. Bérre, hálára nem vár.  
Alázatosan fölfelé tekint,  
ha itt is, ott is fölragyog egy szempár.  
Tavasz fuvall a hófödte hegyekre,  
s a megáradt folyó ha partot átlép,  
tudjuk mi mind, nem is tehetne másképp.  
Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott,  
adni, szolgálni így indul el az,  
aki boldog. 
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Evangélikus Böjt 

 
 
Ezekben a napokban sokan tették fel nekem a 
kérdést: Milyen az evangélikus böjt? Talán 
azért, mert böjtben vagyunk, és mintha nem 
lenne rögzített álláspontja egyházunknak ebben 
a kérdésben. Vagy valami másról van szó? 
 

Kedves Testvérem! Miben más életedben ez 
az időszak, mint a többi? – VAN böjtöd? – Kell-
e valamit tenni, valamiről elgondolkodni? – 
Fontos-e? – Életkérdés? – ÖRÖK ÉLET-kérdés? 

 
Nagy a baj? Kérdezte valaki elkeseredett 

szolgatársától, látva annak belső harcait, vívó-
dásait, küzdelmét, hogy valami nincs rendben 
az életében. S mielőtt a kérdezett válaszolhatott 
volna, hozzátette: ÜDVÖSSÉGED MÚLIK 
RAJTA? 

 
Valóban, mire jó a Böjt? Milyen a jó Böjt? 
Gyermekkori emlékem, hogy nem szerettem 

a böjti időt. Lemondásról szólt, nehézségekről, 
szenvedésről, halálról. Nem értettem! Tudtam, 
Isten akarata az, hogy Jézus elinduljon azon az 
úton, melynek állomásait, küzdelmeit leírja a 
Biblia, de a miértet nem értettem. Gyermekfejjel 
valahol reméltem, hogy egyszer nem a kereszt 
vereségével, szomorúságával fejeződik be a 
történet, hanem – mint a mesékben – jó véget ér. 

 
Felnőttként tudom, akarom érteni, még in-

kább elfogadni Isten akaratát. Már nem is az 
értem történt Húsvéti eseményben, hanem saját 
életemben, dolgaimban. 

 
Hogy mit kell tennem? Válaszolni! Megtalál-

ni a Böjt adta lehetőségben a feladatot. 
Böjtöt gyakorolni nem tudó, nem akaró ko-

runkban, amikor csak a külsőségek látszanak, 
azt hisszük, hogy ez a legfontosabb, a külsőség. 
Pedig a méregtelenítés, a hús elhagyása, a le-
mondás a vigalmakról csak kellékek. 

Mi akadályozza a tisztánlátást, a kapcsolatot 
Istennel? Nagyon olcsó válasz erre az, hogy ne 
egyél negyven napig húst, és akkor igazi a böj-
töd. 

 
Kedves Testvér! Feladatot adok – lehetőséget 

kínálok. Írd fel a saját felajánlásodat!  (Például: 
több csend, jobban odafigyelek a másikra, vala-
kiért különösen is imádkoznom) 

Miről tudsz lemondani, hogy közelebb juss 
HOZZÁ? Miről kell lemondani, mit ajánlasz fel, 
hogy közelebb tudjon lépni életedhez? 

Rossz böjti gondolat az, amely azt sugallja, Is-
ten elvenni akar. Ezt kell tennem, arról le kell 
mondanom, összeszorított fogakkal, megfeszü-
lő izmokkal, szomorú, beesettre fogyott arccal, 
hogy mindenki lássa. 

 
Ő adni akar, Böjtben is! 
Mitől evangélikus a Böjt? Milyen az evangé-

likus Böjt? Olyan, amilyent evangélikus léted-
ben megélsz és gyakorolsz! Ugye van, lesz, 
ilyen Reá figyelő, belőled áradó, erőt gyűjtő, célt 
látó, örök életre készítő utad? 

Az Úr ezt akarja megadni a keresztúton, és a 
te utadon is. Erre hív, s tudd, ott van veled most 
is. A kereszt hordozásánál, és a célnál is, amikor 
majd minden jóra fordul. Kegyelemből, és min-
dig élő szeretetből. Neked. 

Így legyünk övéi, a szerető, felkaroló Krisztu-
séi. 

 
Akarod érteni, miért indul el Jézus, miért ra-

gaszkodik a kereszthez? Az életért száll harcba, 
hogy minket megmentsen az élet elhordozha-
tatlan keresztjeitől, hogy reményt adjon: a földi 
élet csak egy állomás, az ember életében, és an-
nak vége nem végállomás. 

Forrás: Kecskeméti Evangélikus Egyházközség honlapja 

böjt? 
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100. születésnapok 
Csodálatos! Máskor éveket, akár évtizedet kell 
várni arra, hogy a gyülekezetben legalább egy 
100 esztendős testvért köszönthessünk, most 
meg egymás után szűk időhatáron belül négy 
asszonytestvérrel is megtehettük ezt. És ami 
különös öröm, hogy mind a négyen korukhoz 
képest nagyon szépen megvannak, viszonyla-
gos erőben és egészségben, és ami a legfonto-
sabb, hogy szeretetteljes légkörben. 
 

 
Horváth Istvánné, Juliska néni 

Horváth Istvánné, Juliska néninél már jó volt 
látogatóban lennem máskor is az Aranyhegyen 
lévő idősotthonban. Most is remek élmény volt 
a család, az otthon lakóinak és dolgozóinak 
közösségében köszönteni őt énekszó és nagy 
családi fotózkodás kíséretében. Juliska néni 
figyelmességét mutatja, hogy a köszöntésemre 
azzal reagált: „Esperes úr! Milyen jól néz ki 
most!” Nagyon kedves bók ez!  

 

 

Pfandler Pálné, Mária néni 

Pfandler Pálné, Mária néni a Balfi utcai Ott-
honban él, ahol nagyon szép családi és szeretet-
otthoni ünnepséget szerveztek neki. A hivatalos 
köszöntések során jó volt hallgatni a 100 éves 
testvér kétnyelvű humorát, és – mivel bevallom, 

tényleg régen látott már engem, – mosolyt csalt 
mindnyájunk arcára, ahogy rám kérdezett: 
„Hát, te ki vagy?” Sajnos, azóta szomorú szívvel 
kellett megállnunk az ünnepségen még őt kö-
szönteni tudó egyik fia ravatala mellett. 

 

Tassy Istvánné, Olga néni 

Tassy Istvánné, Olga néninél megható volt 
látni a virágokat, amiket a családtagok, a kö-
szöntő vendégseregek mellett a volt tanítvá-
nyok adtak a százesztendős nyugdíjas pedagó-
gusnak. A családi otthonukban beszélgetve 
öröm volt hallgatni, ahogy valaki teljes szellemi 
frissességben emlékezik meg a múltról, a hiva-
tásról, és arról, hogy milyen hálás visszajelzése-
ket kapott a szolgálatáról. 

 

  
 

Fülöp Lászlóné, Gizi néni 

Fülöp Lászlóné, Gizi néni nagy-családi ünne-
pén közel félszázan ültük őt körbe a Hubertus 
étteremben. Már évekkel ezelőtt is megtisztelte-
tés volt köszönteni a templomi jubileumi kon-
firmációs megemlékező istentiszteletén, hát 
még most elmondani az asztali áldásban és 
egyházi köszöntésben a kiterjedt családi és bará-
ti kör előtt is neki az igei szavakat: „Fölötted ott 
ragyog az Úr”. Isten éltesse még nagyon sokáig 
közöttünk jó egészségben százéveseinket! 

Gabnai Sándor 
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Lelkészválasztás 
Március 9-én lesz a lelkészválasztó közgyűlés: minden istentisztelet elején részközgyűléseket tar-

tunk, az eredmények összesítésre kerülnek. Eredménytelen szavazás esetén rá egy hétre pótközgyűlést 
tartunk hasonló feltételekkel! A választói névjegyzékbe azok kerülnek, akik nagykorúak és egyház-
fenntartói járulékukat befizették – kérjük, ezt március 9-ig tegyék meg. Hívogassanak minél többeket a 
lelkészválasztói közgyűlés(ek)re! A parókusjelöltek bemutatkozó szolgálatát honlapunkon olvashatják. 
Az alábbiakban röviden bemutatkoznak lelkész jelöltjeink: 

 

Tóth Károly 

 
 
30 éves vagyok, Ajkáról származom, ott jár-
tam általános iskolába, szüleim most is ott 
élnek. Mégsem érzem magam idegennek 
Sopronban, hiszen középiskolai tanulmánya-
imat a Líceumban végeztem. Az egyházi 
közösség megélése és lelkészi elhívásom 
szempontjából is meghatározó volt ez a négy 
év, nagy hatással volt rám mások mellett 
Alpár Geyza lelkész és dr. Lampérth Gyula 
igazgató hite és egyházszeretete. Ebben az 
időszakban a soproni gyülekezet életébe is 
bekapcsolódhattam vasárnapi istentisztele-
tek, a Luther Szövetség előadásai, ifjúsági 
köri alkalmak és ifjúsági istentiszteletek ré-
vén. 

2001-ben érettségiztem, ezután kezdtem meg 
tanulmányaimat az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetemen. Párhuzamosan az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem történelem sza-
kát is elvégeztem – és bár a lelkészi hivatásra 
készültem már ekkor is, fontosnak tartottam, 
hogy szélesíthessem a látókörömet. A 2007-
2008-as tanévet ösztöndíjjal Németországban 
töltöttem, a Neuendettelsauban működő 
teológián. A teológiai gyakorlati évet a bu-
davári egyházközségben végeztem, ahol ta-
nulságos volt részt venni egy többlelkészes, 
számos kis körből felépülő, sok területen új 
utakat kipróbáló nagygyülekezet életében. 
 
2009-re szereztem meg a diplomáimat, ebben 
az évben szentelt lelkésszé Ittzés János püs-
pök, és helyezett a Veszprém megyei Taká-
csiba, ahol évtizedek óta nem lakott lelkész. 
Azóta szolgálok itt, és mellette korábban 
Homokbödögén és Pápán, jelenleg Nagya-
csádon és Nemesgörzsönyben. 2012-ben dok-
tori tanulmányokat kezdtem hittudományi 
egyetemünkön. Témám: Teológiai áramlatok 
a magyarországi evangélikusság körében az 
1940-es években. 
 
2007-ben kötöttünk házasságot Szlavkovszky 
Mariannal, aki történelem-latin szakos böl-
csész és tanár, és gyermekeink születése előtt 
a Pápai Református Teológiai Akadémia rek-
tori hivatalát vezette. Abigél lányunk 2010-
ben, Lőrinc fiunk 2012-ben született. Két 
testvérem van: Eszter nővérem Budapesten 
él családjával, Anna húgom a soproni gyüle-
kezet hittantanára, jelenleg kislányával van 
gyeden. 
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Pelikán András 
vagyok, a Fasori evangélikus gyülekezet má-
sodlelkésze. Párom Sipos Mariann pszicho-
lógus. 1978-ban születtem Budapesten. 
Budahegyvidéken kereszteltek, a Kelenföldi 
Gyülekezet tagjaként nőttem fel. Gyermek-
koromtól kezdve állandó része volt életem-
nek a minden vasárnapi templomba járás, de 
a teológiai tanulmányok felé való fordulá-
som csak jóval később jelentkezett. Sokáig 
zenésznek készültem, évtizedekig zongoráz-
tam majd orgonáltam, a középiskolát a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium zeneszerzés szakán végeztem, itt 
is érettségiztem. A Zeneakadémia zenetu-
domány szakának hallgatója voltam már 
évek óta, amikor felerősödött bennem az az 
elhívás, amely Isten szolgálata felé vezetett. 
Teológiai gyakorlati évemet Balassagyarma-
ton töltöttem, 2006-ban avattak lelkésszé. 
Előbb a Budai Egyházmegye egyházmegyei 
lelkésze voltam, majd a Nyáregyházi Gyüle-
kezet lelkészeként szolgáltam. Az elmúlt 
közel hat évben a Budapest-Fasori Evangéli-
kus Egyházközség beosztott lelkésze, majd 
másodlelkésze voltam. Másfél éve a Rózsák 
terei Evangélikus Kollégium intézményi lel-
készeként is szolgálok. 
 
Menyasszonyom szombathelyi származású, 
Budapesten ismerkedtünk meg. Szüleim 
nyugdíjasok, egy testvérem van, aki férjével 
közösen neveli két kisgyermeküket. 
 
Teológiai látásomat is máig meghatározza a 
zenei neveltetésem, vallom, hogy Isten a ze-
nén keresztül is szól az emberhez, a Krisz-
tusról szóló evangélium teljes gazdagsága a 
szavakon túl is kifejezhető. Így tekintem kü-
lönösen is fontosnak a misszió azon területe-
it, amelyek az ember legmélyebb rétegeire, 
érzéseire hatnak, nem csak az értelmére. A 
fasori gyülekezetben az általános lelkészi 
teendők ellátása mellett nagy hangsúllyal 
foglalkozom a gyermek- és ifjúsági munká-
val, létszámban és Isten áldásában is egyre 
gazdagabbnak mutatkozó családi istentiszte-
leteink, baba-mama klubunk, hittantáboraink 
éppúgy e feladathoz tartoznak, mint a hitok-
tatás összefogása. 

 
 
 
A fasori gyülekezet a budapesti kulturális 
életnek is aktív helyszíne, az elmúlt években 
rendszeres kamarazenei sorozatot, kiállítá-
sokat szervezünk gyülekezeti központunk-
ban, ezek a missziói alkalmak is szolgálati 
területeimhez tartoznak. A beteglátogatás, 
családok felkeresése, a kerületi állami fenn-
tartású idősotthonokban áhítatok tartása is 
eddigi szolgálatom része volt. 
 
Nyáregyházi lelkészi évemben egy maroknyi 
gyülekezet anyagi és lelki megtartása volt a 
feladatom, melyet Isten segítségével el tud-
tam végezni. „Deus praedicavit Evangelium, 
etiam per musicam” „Isten a zenén keresztül 
is hirdeti evangéliumát” – Luther szavait 
magam is vallom, így indítottuk el évekkel 
ezelőtt különleges missziói sorozatként a 
fasori gyülekezet jazzistentiszteleteinek so-
rozatát, amely révén igen sokan jutottak el 
gyülekezetünk közelébe. Hiszem és vallom, a 
mindenható Isten ad erőt mindezek elvégzé-
séhez, benne töltekezve és általa indítva vég-
zem lelkészi szolgálatomat. 
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Parókus jelöltjeink néhány kérdésre is 
válaszoltak: 
Hogy képzeli el az együttmunkálkodást a 
világi vezetéssel és a lelkészkollégákkal? 
 

Tóth Károly: A gyülekezet jövője szempontjá-
ból elemi fontosságúnak tartom a lelkészek, 
presbiterek és munkatársak szoros együttmű-
ködését: a közös helyzetértékelést, a döntések 
meghozatalakor az Isten igéjével szembeni alá-
zatot és egymás véleményével szembeni tiszte-
letet, a közös célkitűzést. A munkatársi megbe-
szélések és testületi ülések mellett kötetlenebb 
munkatársi alkalmak, presbitereknél tett lelké-
szi látogatások segíthetik ezt a folyamatot.  
 

Pelikán András: Alapvetően csapatjátékos va-
gyok, eddigi szolgálati helyeimen mindenhol 
együttműködésre törekedtem lelkész és nem 
lelkész munkatársakkal egyaránt. Hat éve dol-
gozom többlelkészes gyülekezetben, békesség-
ben és egymás kölcsönös tiszteletében tudunk 
együtt szolgálni Aradi György lelkésztársam-
mal. A fasori gyülekezet új presbitériumában 
(már a választáskor így fogadtuk a jelöléseket) 
ki-ki szolgálati területet választott magának, 
amelyért különös felelősséget vállalt, természe-
tesen állandó egyeztetésekkel és a nagyobb vo-
lumenű kérdések közös döntéseivel láthatnak el 
így feladatokat a presbiterek. Lelkész és felü-
gyelő együtt, paritásban vezetője a gyülekezet-
nek, a közös imádságból is erőt merítő összhang 
elengedhetetlen a gyülekezet jó vezetéséhez. 
Ebben nagy megerősítést ad számomra Pál 
apostol első korintusi levelének 12. fejezete, ahol 
az egyházról (és itt akár egy gyülekezetet is 
érthetünk) mint egy testről beszél, melynek 
különböző tagjai különböző feladatokat látnak 
el a maguk képességei és adományai szerint, a 
fő pedig egy, a Krisztus. A gyülekezet életében 
együtt, egymással, a Szentlélek ajándékaként 
lehet együtt dolgozni. 
 

Miért szolgálna szívesen Sopronban? 
 

Tóth Károly: Licistaként megérintett a város 
hagyománya, szellemisége, ez ma is visszahúz. 
Vonz a soproni szolgálatban, hogy a hagyomá-
nyok, az intézmények és most már a gyülekeze-
ti helyiségek is kellő alapot adnak ahhoz, hogy 

egy még elevenebb, sokszínűbb közösség for-
málódhasson. Fontos szempontunk az is, hogy 
családunk egy részéhez közelebb élhetnénk. 
 

Pelikán András: Nyolc éve vagyok lelkész, úgy 
érzem, tapasztalattal és kellő frissességgel egy-
szerre bírok. A fasori gyülekezet, melyben im-
máron hat éve szolgálok, hasonlít a sopronihoz: 
a város közepén található gyönyörű temploma 
tájékozódási pont az idetérő idegennek, lelki és 
kulturális feltöltődést kínáló hely az ismerősök-
nek. Missziói lehetőségek és belmissziói elköte-
lezettség, evangélikus Gimnázium fizikai közel-
sége mellett is meglévő, a gyülekezettől való 
távolságának csökkentése ismerős kihívás. Sop-
ronba indulásomban szerepet játszik, hogy 
menyasszonyom, aki szombathelyi, ismertette 
meg velem a Dunántúl, Nyugat-Magyarország 
szépségét és értékeit, őáltala én is otthon érzem 
magam e tájon. 
 

Milyen erősségei vannak Lelkész úrnak, 
amellyel hozzá tud járulni a soproni gyüle-
kezetünkben való szolgálathoz? 
 

Tóth Károly: Nem tudom kívülállóként megfo-
galmazni, milyen erősségeket érzek magamban 
az igehirdetői, lelkigondozói, közösségszervező 
és hitoktatói tevékenységben, ezeket érzem 
ugyanis a lelkészi szolgálat legfontosabb terüle-
teinek. Viszont néhány kapcsolódó tapasztala-
tomról szívesen számolok be: Örülök, hogy 
gyakorlatot szerezhettem több gyülekezet veze-
tésében, ügyintézésében. Örülök, hogy négy és 
fél éven át szoros együttműködésben szolgál-
hattam a helyi református lelkésszel, számtalan 
közös alkalmat szervezve. Örülök, hogy új 
módszerű kisközösségeket is szervezhettünk 
(Mátrix-beszégetések, Alpha-kurzus). Örülök, 
hogy két templom felújítása és más beruházá-
sok során számos állami és egyházi pályázat 
előkészítését és lebonyolítását vezettem. Örülök, 
hogy a budavári gyülekezetben egy jól működő 
ifjúsági közösségben vehettem részt, Takácsiban 
pedig új ifit és baba-mama kört indíthattunk. 
Örülök, hogy egy iskolai igazgatótanács élén 
intézményfenntartói feladatokra is rálátást sze-
rezhettem. 
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Pelikán András: Tapasztalat és fiatalos lendület, 
erő együtt. Az elmúlt években a gyermekek, 
fiatalok között végzett sok munka (pl. baba-
mama klub felépítése, családi istentiszteletek 
megháromszorozódott, pesti viszonylatban is 
jelentős létszámú, dinamikusan növekvő látoga-
tottsága) kollégiumi lelkészként és a Fasori 
Gimnázium „szomszédjaként” a diákokkal való 
állandó kapcsolat a tapasztalatom részévé lett. 
A sok kazuális szolgálat (évente 30-40 esküvő, 
50 keresztelő, 40 temetés van a fasori gyüleke-
zetben, melynek felét én végzem) között is 
minden alkalom egyediségét megélve érzem, 
van bennem lendület. A zenei háttér, kultúra és 
teológia kapcsolatának elkötelezettje vagyok, 
egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymást erő-
sítő területek ezek. Szolgálatom szerves része 
hivatalos ügyekben, protokolláris események 
lebonyolításában a gyülekezet képviselete, 
nemzetközi fórumokon való részvétel, rendsze-
res angol nyelvű istentiszteletek vezetése. 
 

Milyen missziós lehetőségeket lát a saját 
soproni szolgálatában? 
 

Tóth Károly: A gyülekezeti élet középpontjában 
mindenképpen az istentiszteletnek kell állnia. 
Ez a legfontosabb: az evangélium tisztán han-
gozzék, és éljünk a szentségekkel. Meglátásom 

szerint rendkívül fontos lenne szorosabb kap-
csolat kialakítása a városban működő evangéli-
kus intézményekkel, a dolgozók, lakók, diákok 
és családjuk fokozottabb bevonása a gyülekezet 
életébe. Szintén elemi fontosságú minél több és 
aktívabb kisközösség, köztük közösségi össze-
tartozást erősítő, a gyülekezettől távolabb lévő-
ket megszólító, valamint tanító jellegű körök 
működése. Nagy lehetőségek vannak az elin-
dult rádiós adásokban, és az internetes kom-
munikációt is érdemes továbbfejleszteni. A 
misszió eszközének tartom, hogy minél többen 
találják meg a saját apróbb-nagyobb teendőjü-
ket a gyülekezet életében. Hatékony misszió 
elképzelhetetlen anélkül, hogy a gyülekezeti 
tagok továbbadják az örömhírt és a közösség 
vonzását. 
 

Pelikán András: A missziói parancs mindenkit 
kötelez, de sokszínűséget is ad Isten ahhoz, 
hogy az evangélium hirdetésére mindenki a 
maga módján legyen kész. Én mindig igyek-
szem közvetlen hang megütésével elősegíteni, 
hogy mindenki átélhesse: Isten őhozzá is közel 
van, személyesen szólít mindannyiunkat. A 
formák változhatnak és változnak is, a szemé-
lyesség és a hitelesség az, ami változhatatlan. 

Lelkészi jelentés 
Sopron, a Soproni Evangélikus Egyházközség 
Közgyűlésén, 2014. március 9-én 
 
Nagytiszteletű Egyházközségi Közgyűlés! 
 
Hosszú idő óta első alkalommal kísérelem 
meg igazgató lelkészként egy összefoglaló 
jelentés keretében elmondani mindazt, ami 
2013-ban történt egyházközségünk életében. 
Dr. Volker Menke német lelkészünk és He-
gedűs Attila igazgató lelkészünk távoztával, 
valamint Holger Manke lelkész testvérünk 
érkeztével új időszak vette kezdetét, de meg-
kísérlem az egész év munkáját áttekintve 
leszűrni a konzekvenciákat, bizonyos ten-
denciákra felhívni a figyelmet és akár ezek 
értékelhetőségét is vizsgálni. 

Nagytiszteletű Egyházközségi Közgyűlés! 
„Bizony tőle, általa és érte van minden” - 
mondja Jézusról a Róma levélbeli szakasz. A 
ma világának döntés-kényszereiben, kusza-
ságában és azok következményeiben élően 
szól ez az ige, és olyan dolgokba enged be-
pillantást, amelynek mindannyiunk életében 
hátborzongatóan megérintő az aktualitása. 
Egyházközségünk 2013-as évének vizsgálá-
sakor mindenekelőtt erre kell gondolnunk: 
Jézustól, Jézus által és Jézusért történt min-
den gyülekezetünkben. 

Új kereteket építünk szeptember óta, lel-
készválasztó folyamatokat kezdtünk – ez 
arra indított minket, hogy új formákat is ke-
ressünk, új lehetőségeket aknázzunk ki; és 
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mindenekelőtt átgondoljuk, hogyan húzzuk-
toljuk együtt az egyház szekerét, ki milyen 
önkéntes tevékenységgel tud segíteni – és 
nemcsak az átmeneti lelkészhiányos idő-
szakban, de egyáltalán egész működésünk-
ben.  

Bizony haszontalan szolgák lennénk, ha 
nem az Isten előtti hálaadás és bűnbánat ket-
tős mértéke szerint néznénk szembe a mö-
göttünk levő történésekkel. Alapvetően hálá-
ra indít a tény, hogy Isten elfogadta szolgála-
tainkat, és messze érdemeink és reményeink 
felett megáldott minket. Egyházközségünk 
régi gyökereken éled újjá, ősi tradíciókból 
táplálkozik, miközben új színfoltjaiban 
hangzik az örök bizonyságtétel, élünk a 
szentségekkel, gyakoroljuk a szeretetszolgá-
latot, és inkább több mint kevesebb sikerrel 
működik közöttünk az egyházfegyelem is.  

Örömmel töltheti el a szívünket, hogy mi-
lyen sokrétű a mi közösségünk – ennek meg-
felelően rendkívül színes az azonosságok és 
a különbözőségek palettája is. Egészen más-
ként jelennek meg a gyülekezet közösségé-
ben a családi vonatkozású események (ke-
resztelés, esküvő, temetés). Egészen másként 
lehet megszólítani az embereket a falusi 
szórványainkban, mint itt Sopronban. Hihe-
tetlen társadalmi mobilitás miatt alig van hét, 
hogy ne jelentkeznének be hozzánk orszá-
gunk távoli vidékeiről ideköltöző testvérek. 
És mindenki, itteniek és ideérkezők, hozzuk 
magunkkal mindnyájan a hagyományainkat, 
vagy éppen a gyökértelenségük terhét, ami-
vel nem csekély feladatot adunk a lelkészi, 
alkalmazotti és önkéntes szolgálatnak is, 
hogy az aztán egy élő közösséggé öleljen át 
minket. Egyházközségünk vezetőitől, mun-
kacsoportjaitól, presbitériumától sokrétű 
bölcsességet, empátiát és figyelmet igényel-
nek a különféle élethelyzetek, a megoldandó 
problémák – és csak remélni tudom, hogy 
így, e formában is eleget tettünk, teszünk 
ennek a megbízatásnak.  

Örömmel adok számot arról, hogy az egy-
házközségünkben a szolgálat zökkenőmen-
tesen halad – néhány alkalom maradt csak el 
ebben az átmeneti lelkészhiányos időkben, 
akár akkor, amikor Volker Menke már távo-
zott és Holger Manke még nem érkezett meg, 
akár azóta, hogy Hegedűs Attila átment isko-
lalelkésznek. Értékelem, hogy közösségünk 

milyen komoly szellemi tőkét jelent. Jól fel-
készült, elkötelezett, önmaguk képzésére is 
gondot fordító szolgatársaim vannak a test-
vérek között, akik a saját szolgálati területü-
kön nagy munkákat tesznek le az asztalra.  

Az alkalmak megszervezése is egészen jól 
működik. Nagy áldás, hogy ebben a körben 
egymás hite és ismerete által növekedhetünk. 
Öröm, hogy nem kötelező brossura-
programok szerint haladunk, hanem legjobb 
igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy lelki-
leg-szellemileg felvértezettebben állhassuk 
meg helyünket a különféle kihívásokkal és 
elvárásokkal szemben, mind a lelki élet, 
mind a gazdasági és adminisztratív élet, 
mind pedig a kultúrélet területein. Magunk-
ra büszkén mondhatom, hogy az elmúlt év-
ben is megvalósítottuk a közösségért való 
team-munkát, ahol a karizmák között nincs 
hierarchia, sem pedig rivalizálás. Lelkész-
ként e téren könnyű a dolgom, csak koordi-
nálnom kellett.  

Tudom, hogy van, amikor a gyülekezet 
nem elégedett az egyházközségi szolgálattal, 
de bíztatom a gyülekezeti tagokat is az ön-
vizsgálat-tételére – vajon egy-két nehéz hely-
zetért csak a másik felel? Amikor a sok, időt-
rablóan ránk-szakadó feladattömegnek 
igyekszünk eleget tenni; akkor lássák meg, 
bizony sokan közülünk erőnkön felül szolgá-
lunk. Ezért kérem a türelmüket és a szolgá-
latban való felkarolásunkat, mert bizony a 
szolgálattevők közül számosan határozottan 
túlterheltek, és rászorulnak (rászorulunk) a 
teljes közösség színes segítségére. Ne feled-
jék, gyülekezetvezetőnek lenni szolgálat, 
evangéliumi elkötelezettség.  

Tisztelettel jelentem a nagytiszteletű Köz-
gyűlésnek, hogy bár nem a statisztikák bűvö-
letében élünk, mégis a számok tükrében 
számot kell adnom lelkészi szolgálatomról.  

Ezekből csak néhányat emelek ki: 
Keresztelő: 89 fő (6-tal több, mint egy éve) 

- Gyermekkeresztelő: 65 fő 
- Nagyobb gyermek keresztelése: 16 fő 

- Felnőtt-keresztelő: 8 fő  

Esküvő: 30 pár (+8) 
- 0 tiszta evangélikus 

- 27 vegyes-házasság 

- 3 nem evangélikusok 
 Ebből 5 ökumenikus esküvő volt 
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Konfirmáció: 41 fő, ebből 8 felnőtt + 33 fia-
tal konfirmandus 

Jelenleg 25 fiatal készül magyar és német 
nyelven konfirmációra 

Temetés: 83 fő (40 férfitestvér + 43 nőtest-
vér) (-4), de ebből volt néhány vidéki teme-
tés, köztemetés, urnaelhelyezés és –
áthelyezés, valamint nem evangélikus testvér 
búcsúztatása.  

Így a tényleges gyülekezeti tagok közül 48 
főt temettünk el. 

Istentiszteletek: 
Úrvacsorák száma: 192 alkalom (a Szere-

tetotthonnal + a háziúrvacsorákkal együtt) 
Úrvacsorázók száma csak a templomban: 

2559 fő (-698) 
Templomi magyar istentiszteletek száma 

(ünnepekkel, hétközi alkalmakkal, a kórház-
kápolnával és a temetőkápolnával együtt): 
145 alkalom 

Istentiszteletek a balfi filiában és szórvá-
nyokban: 81 alkalom 

Német istentisztelet: 108 alkalom 
(Wochenpredigt-tel együtt) 

Kétnyelvű istentisztelet: 5 alkalom 
Istentisztelet a Szeretetotthonban: 60 alka-

lom – az ott tartott ádventi és böjti estekkel 
együtt 

Gyermekistentisztelet: 35 alkalom 
Zenés áhítatok, előadóestek, kórusszerep-

lések és koncertek: 40 alkalom 
A vasár- és ünnepnapi istentiszteleti al-

kalmakon 15854-en jelentek meg. 
Az egy istentiszteleti napra eső átlag-

templomlátogatottság: 305 fő 
Gyülekezeti alkalmak: 
Bibliaórák száma: 28 magyar alkalom + 10 

német alkalom 
Konfirmációs órák száma: 56 alkalom 

(magyar és német) 
Ifjúsági órák száma: 89 alkalom (nagyifi, 

kisifi, német, ifi-zenekari próba) 
Családlátogatás: 290 
Kórházi látogatás: 63 
Lelkipásztori beszélgetés: 354 
Presbiteri ülés és beszélgetés: 12 alkalom 
Közgyűlés: 3 alkalom 
Jegyesoktatás: 142 
A gyülekezet nyilvántartásba vett lét-

száma 2013. december 31-én: 3817 – szórvá-
nyokkal és a filiákkal együtt 

Az anyagyülekezeti választói névjegyzék-
ében szerepel: 1294 fő 

Leiktatott tételek száma: 840 
Az egyes megtartott szolgálatainkról azért 

nem kívánok részletes jelentést tenni, mert 
egyrészt a gyülekezeti lapunkban minden 
számban olvashatók távirati stílusban vagy 
hosszabb beszámolóval az alkalmaink, más-
részt pedig akkor hosszú órákon keresztül 
hallgathatnák jelentésemet. 

Hálás vagyok Istennek ezért a szolgálatért 
és minden segítő testvéremért, a még január 
hónapban nálunk szolgáló Dr. Volker Menke 
lelkésztestvérnek, majd a márciustól közénk 
érkező Holger Manke lelkésztestvérnek, va-
lamint Hegedűs Attila lelkésztestvérnek egé-
szen szeptember 1-ig végzett szolgálatában. 
Valamint hálás vagyok Biczó Balázs felügye-
lő úr és Dr. Gimesi Szabolcs egyházmegyei 
felügyelő, egyházközségi másodfelügyelő úr 
állandó odafigyeléséért, ügyintézéseiért; a 
presbitérium, a működő munkacsoportok és 
hivatali alkalmazottaink elkötelezett munká-
jáért. Rajtuk kívül több nevet nem sorolok, 
bár bizony meg kellene tennem, hiszen szinte 
mindenkit a számos szolgálata miatt megdi-
csérhetnék; de félek, nehogy bárki is kima-
radjon felsorolásomból.  

Annak nagyon örülök, hogy nagyon sok 
pozitív visszajelzés érkezett már eddig is 
egyházközségünk tevékenységeiről. Átlátha-
tóan működünk, gördülékenyebben intézzük 
ügyeinket, sikeresebben lobbizunk, igyek-
szünk személyesen gondozni a ránk-
bízottakat.  

Örömmel említem, hogy az elmúlt évben 
is számos pályázaton nyertünk, és nagy be-
ruházásainkhoz nagyobb összegeket is le 
tudtunk hívni le és összelobbizni. Pénzügye-
ink átláthatóak Isten és ember előtt egyaránt. 
A megszorító intézkedések hatása alól egyi-
kőnk sem vonhatja ki magát. Azonban kellő 
áldozatkészséggel és bölcs takarékoskodással 
ez a mostani nehezebb időszak is áthidalható 
lesz. 

Miközben fájó szívvel kell megállapíta-
nunk, hogy van egyházközségünkben ko-
rábban szebb napokat látott alkalmak és le-
hetőségek is voltak, ugyanakkor nagy örö-
met jelent az a fejlődés és növekedés, amit 
több helyen tapasztalhattunk. Már réges-rég 
nem a puszta fennmaradásáért küzdünk, 
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hanem a szorgalmas és következetes munka 
gyümölcseként – megnőtt a gyülekezet és jó 
ütemben folyik az előkészület a további nagy 
tervek megvalósítására. Hasonlóan reményt 
keltő – ellenőrizve a gyülekezeti pénzfor-
galmi adatokat – hogy a közösségünkben jó 
gazdálkodás folyik. Remélem, hogy a közel-
jövő nagy lehetőségeit, új gyülekezeti köz-
pontunkat és az ott folyó munkát, valamint 
beruházásainkat is hasonló sikerek koronáz-
zák majd. 

Nem kívánom elhallgatni, van jónéhány 
gondunk, mégis egyházközségünk új kor-
szakának első hónapjai sikeresnek és áldott-
nak mondhatók. A lelkészválasztás éppen 
ezen a közgyűlésen meg is történhet, és ak-
kor július 1-vel végképp új korszak köszönt-
het be. Remélem, hogy értékeink megőrzése 
mellett számos új missziós lehetőséget is meg 
tudunk majd élni. És ha az igényességünkön, 
a célszerűségünkön és a renden is javítani 

tudnánk még, akkor meg már egészen elké-
nyeztetettek lennénk. Így is mintaszerű so-
kaknak köszönhetően a működésünk, szem-
ben számos más gyülekezettel, még akkor is, 
amikor pedig gyakran kritikusan szemléljük 
magunkat és szemlélnek minket. Higgyék el, 
számos dologra joggal lehetünk büszkék, 
kívülről nagyon is értékesnek látják gyüleke-
zeti és intézményi munkánkat; és amelyért 
persze elsősorban a köszönet Istené. Remél-
jük, hogy idén is ennyire tudunk bővülni, 
komfortosodni, gazdagodni és erősödni. 

Nagytiszteletű Egyházközségi Közgyűlés! 
Jelentésem végére értem. Ami a 2013-as esz-
tendőben előrevivő, növekedést adó volt, 
azért egyedül Istené a dicsőség. Amiben pe-
dig híjával találtattunk, ami a „tartozik” ro-
vatban szerepel, azért kérjünk bocsánatot a 
mi Urunktól, akié a dicsőség, a tisztesség és a 
hálaadás örökkön örökké. 

Gabnai Sándor, igazgató lelkész 

Felügyelői jelentés 2013 
Ezúton is mindenkinek köszönöm, aki munká-
jával hozzájárult egyházközségünk tavalyi mű-
ködéséhez – különösen is elnökségi társamnak, 
Gabnai Sándor igazgató lelkésznek, valamint 
dr. Gimesi Szabolcs egyházközségi másodfelü-
gyelőnek és Holger Manke német lelkésznek. 
 

Épületek: 
Templom: A templomtorony párkányfelújí-

tása lezárult, a pályázati elszámolás 2013 febru-
árjában megtörtént. 

 

Gyülekezeti Ház: Ezúton mondok köszöne-
tet dr. Gimesi Szabolcs egyházközségi másodfe-
lügyelő áldozatos munkájáért, amit a Gyüleke-
zeti Ház átépítésének kapcsán a koordinálási 
feladatok elvégzésével felvállalt. 

∗ Az épület átalakítására vonatkozó építési 
engedélyezési eljárás megindult, az enge-
délyt megkaptuk, az átalakítási munkálatok 
év elején kezdetüket vették, azóta is folya-
matosan tartanak. Ennek keretében aka-
dálymentesítésre is sor került lift beépítésé-
vel. Az épület tervezett átadása 2014. május 
25-re várható. 

∗ A parkoló bejáratának biztosítása érdekében 
egy nagy virágládát helyeztettünk el a Pol-

gármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tályával a bejáratnál, ami sajnos még mindig 
nem tűnik egyértelmű jelzésnek. A temp-
lomkertben való parkolás szabályozására 
parkolási szabályzat készül. 
 

Templom u. 12.: 

∗ fszt. 1.: a lakás felújításra került. 

∗ I/6: az egyik lelkészlakás felújítása elké-
szült, melynek során a nyílászárók cseréjét 
is elvégeztettük. 

∗ Az udvari – emeletre vezető – korlát meg-
hosszabbításának kivitelezése engedélyezés 
után megtörtént. 
 

Bünker köz 4. 

∗ II/5.: a lakás, mely az Eötvös-középiskola 
iskolalelkészi lakásaként funkcionál, felújí-
tása került. 
 

Temető: 

∗ Temetői persely ügyében a nyomozás el-
évülés miatt lezárult. 

∗ A 2013-as évre is megkötöttük a támogatási 
megállapodást a köztemetőre a Polgármes-
teri Hivatallal.  



Christophoros GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 2014. böjt 

11 

∗ A Relikviával 2013-ban is meghosszabbítot-
tuk együttműködésünket. 

∗ A halotthűtő berendezésen garanciális javí-
tást végzett a beszerelő cég. A helyiségben 
ablakcserét is végeztettünk. 

∗ A temetői irodában ajtó- és ablakcserét, va-
lamint a halotthűtő-helyiségben ablakcserét 
végeztettünk. A lelkészi öltöző felújítására is 
sor került.  

∗ A gondnoki lakásban ablakot cseréltettünk, 
a homlokzatot felújíttattuk. A tető javítása il-
letve bádogos munkálatok elvégzése is 
szükségessé vált. 
 

Pályázatok: 
A Gyülekezeti Ház felújítására „Hitéleti köz-

pont kialakítása” céllal támogatási igényt nyúj-
tottunk be az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umához. 

∗ I. ütem: Egyházi épített örökség védel-
me és egyéb beruházások: Tavaly nyá-
ron adtunk be pályázatot, 3.000.000 Ft-
ot nyertünk, a pályázati elszámolás 
2013. év végén megtörtént.  

∗ II. ütem: Közösségi célú programok: 
3.000.000 Ft-ot nyertünk. A támogatást 
már megkaptuk, 2014. június végéig kell 
elszámolnunk. 

∗ III. ütem: Közösségi célú programok: 
2013 novemberében nyújtottunk be pá-
lyázatot, az elbírálás 2014-ben lesz. 

Sopron MJV Önkormányzatától is kértünk 
támogatást Gyülekezeti Házunk homlokzat-
felújítására. 2.000.000 Ft-ot kaptunk, amelyet a 
keleti homlokzat felújítására használtunk fel. A 
munka elkészült (Műemlékgondozó Kft. kivite-
lezésében), a támogatás felhasználásával a város 
felé év végén elszámoltunk. 

Energetikai korszerűsítésre is nyújtottunk be 
támogatási igényt, de mivel a pályázati kiírás-
nak nem minden tekintetben felelünk meg (az 

épület az elmúlt években nem volt folyamatos 
használatban), az idei évben nem számíthattunk 
támogatásra.  

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemé-
nyek Kollégiuma pályázatán levéltárunk 
könyvtári könyvek restaurálására kapott 
500.000 Ft támogatást. 

 

Egyéb: 

∗ Tavasszal elbúcsúztattuk dr. Volker 
Menke-t, Peine-i beiktatásán részt vett a 
gyülekezet képviseletében egy busznyi kül-
döttség. 

∗ Gyülekezetünk delegációja diákjaink egy 
csoportjával részt vett a Hamburgban meg-
rendezett Kirchentag-on. 

∗ Országos Felügyelő Konferencián vettünk 
részt Révfülöpön ősszel.  

∗ Intézményi keretmegállapodást írtunk alá 
az Országos Egyházzal az Eötvös iskoláról, 
valamint lakáshasználati szerződést kötöt-
tünk egyházközségi ingatlan iskolalelkészi 
lakásként való használatáról az Eötvös-
középiskolát illetően. 

∗ Intézményi megállapodást írtunk alá a Fab-
ricius Endre Evangélikus Szeretetotthonnal, 
valamint lakáshasználati szerződést kötöt-
tünk egyházközségi ingatlan intézményi 
lelkészi lakásként való használatáról.  

∗ Több iskolával kötöttünk együttműködési 
megállapodást a diákok 50 órás kötelező 
közösségi szolgálata kapcsán (Eötvös, Líce-
um, Lippai, Handler, Széchenyi, Fáy, Kos-
suth-gimnázium, Mosonmagyaróvár). A 
diákok lelkészi hivatalunk életébe kaphat-
tak betekintést szolgálatuk során, adottsá-
guk szerint jelentkeztek adminisztratív fe-
ladatok elvégzésére, templom- illetve temp-
lomkert-takarításra, temetői sírok gondozá-
sára. 

Biczó Balázs, egyházközségi felügyelő 

 

Nyári családi tábor Gyenesdiáson 

Szeretettel hívogatjuk az érdeklődő családokat a nyári balatoni egyhetes táborunkba 

Gyenesdiásra, a Kapernaumba, 2014. augusztus 3-9 között. 

Előzetes részvételi díj (napi háromszori bőséges étkezéssel): 

3 éves kor alatt ingyenes – 3 és 10 éves kor között: 4.000 Ft/fő/nap 

10 év felett 5.000 Ft/fő/nap 

Jelentkezés és további információk: Zákány Terézia gyülekezeti munkatársnál 

a 99/313-673 telefonszámon vagy a ztz.sopron@gmail.com email-címen. 
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Gyülekezeti Munkatársképző tanfolyam 

 

Befejeződött a Gyülekezeti Munkatársképző 
tanfolyam, testvéreink így vallanak az átélt 
élményeikről: 

Az Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult 
Evangélikus Egyházközség képviseletében 
Füzi Andreával vettünk részt az őszi – ezút-
tal Sopronba kihelyezett – gyülekezeti mun-
katársképző tanfolyam előadássorozatán. 
Nagyon mélyreható és egyben felemelő elő-
adásokat hallhattunk egyházunk teológiai 
tanáraitól és nagy tudású lelkészeitől. A tan-
folyam fő szervezője és képzésünk vezetője 
D. Szebik Imre nyugalmazott püspök volt. A 
négy szombatot igénybe vevő képzés fő célja 
az volt, hogy lelkészünk ne legyen egyedül a 
szolgálatban, és mindig legyenek mellette 
önkéntesek, akik segítségére vannak a gyü-
lekezetépítésben. Legfőképpen arra kaptunk 
felkészítést, hogy lelki gondozói feladatokkal 
(látogatásokkal, beszélgetésekkel) segíthes-
sük az arra rászoruló embertársainkat, az 
Úrba vetett hitünkkel, egyházunk szolgála-
tával pedig építsük gyülekezeteinket. 

Akácos Tamás Herbertné 

82 éves vagyok. Isten hívását fiatal korom-
ban meghallottam. Az elmúlt évben mindig 
az „elég” kegyelemből éltem, élek és ebben 
kaptam erősítést a tanfolyam alkalmain. Sze-
retném Isten szeretetét sugározni. 

Rosta Lászlóné 

„Megismerni bármit vagy bárkit csakis 
szerelmes szeretettel lehet, s aki erre a ka-
landra nem vállalkozik, az végső soron tu-
datlan marad.” – írja Müller Péter: Benső 
mosoly című könyvében. Én úgy értem, most 
alakult ki ez a „szerelmes szeretet” a Biblia 
megismerésére, amióta a munkatársképző 
tanfolyamot elvégeztem. Nagy segítséget 
kaptam önismeretből, amelyet szívből kívá-
nok minden testvéremnek, Isten segítségével 
másokat is elindíthatok az önismeret és a 
Bibliaismeret útján.  

Orbán Márta 

A munkatársképző tanfolyam segített a 
Biblia tanításainak alaposabb megismerésé-
hez, lelki tanítóink által. Szimon János bácsi 
prédikációja rámutatott az egymással szem-
beni empátia, figyelmesség, türelem, őszinte-
ség fontosságára. Tetszettek a lelkigondozói 
gyakorlatok, melyek során egy születésnapi 
és egy kórházi látogatáson beleláthattunk 
valamelyest ebbe a lelkileg nagyon nehéz 
feladatba, amelyben próbálkozni kell segíteni 
a bajban lévő embertársainkon, erőt adni, 
vigasztalni. A közösségi résztvevőink sokféle 
pozitív meglátása, az együtt töltött tanfo-
lyami napok hasznossága emlékezetes ma-
rad mindünk számára.  

Türr Tibor 
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A legelső gondolat a köszönet gondolata. 
Szavakkal ki nem fejezhetően nagyon hálás 
vagyok mindazoknak, akik lehetővé tették, 
hogy részt vegyek a képzésen! Nem szeret-
ném a terjedelem miatt a teljes felsorolást, de 
külön köszönet illeti a gesztor soproni gyü-
lekezetet (és annak sokat dolgozó lelkészeit) 
a lelki és fizikai szükségleteink magas szin-
ten megoldott „kiszolgálásáért”! 

Édesanyám mindig azt mondta: amit meg-
tanulsz, azt senki nem veszi el tőled. Nagyon 
sokat tanultam a képzésen. Nagyon tanulsá-
gos volt, amit a bibliáról újonnan megtud-
tam. De nem csak tanulságos, hanem nagyon 
érdekes is volt. Ezért mindig örömmel ké-
szültem ezekre a szombatokra. De a legtöb-
bet mégis a gyakorlati képzés nyújtotta, csak 
sajnos mindig rövidnek találtam a rászánha-
tó időt. Köszönetet szeretnék mondani azért 
a lehetőségért, hogy részt vehettem ezen a 
képzésen. Bármikor szívesen újra kezdeném! 

Horváth Hajnalka 

A részvételem motivációja: korom 
előrehaladtával egyre erősebben jelentkező 
érzés, hogy keveset tudok a hitemről. Másik: 
hitemben erősít a gyülekezeten kívül, másik 
közösségben megélt közös tanulás, a közös 
áhítatok. 

A képzés egésze jól szervezetten folyt, az 
előadások érdekesek voltak, a gyakorlati rész 
még inkább. Tisztában lévén az időtartambe-
li korlátokkal, mégis a gyakorlati (helyzet-
gyakorlatok!) rész növelését gondolnám jó-
nak, akár kicsit az elméleti rész rovására! 
Tudom, könnyen „beszélek”, de egyes elő-
adók, amikor felkészülnek – mint ezt láthat-
tuk is, készítenek jegyzetet. Ezt kiegészítve 
javasolható forrás-anyagok megnevezésével 
sokszorosítani lehetne, és a hallgatók között 
szétosztani. Ez esetleg biztosíthatná az elmé-
leti előadások rövidítését, hogy a gyakorlat 
növelhető legyen. Ugyanezt gondolnám a 
témákban esetlegesen hozzáférhető hang 
és/vagy videó anyagokkal kapcsolatban is. 

Nagyon rövid konklúzióként pedig: MI-
KOR KEZDŐDIK A KÖVETKEZŐ? 

Gosztola László 

Megtaláltam azt az utat, ahol szeretetemet 
kimutathatom, megoszthatom az arra rászo-
ruló emberekkel. Ebben segítségemre volt a 

Biblia megismerése, és szeretete, a gyakorlati 
képzés bemutatása. Csak azt adjunk mások-
nak, amit mi is elvárnánk hasonló helyzet-
ben. Szeretettel való odafigyelést értelmez-
tem a legfontosabb tanításnak, Isten és Jézus 
Krisztus példamutatásával. (Serdülő korom-
ban az ápolónői pálya vonzott, a testi gyó-
gyítás, nyugdíjas koromra – a lelki gyógyítás 
vonz.) Hála Istennek, és Gabnai Sándor espe-
res úrnak, aki bátorított, a jelentkezésemben. 
Hálás köszönettel és Isten áldásával: 

Grundtner Erzsébet 

A gyülekezeti munkatárs tanfolyamra tör-
ténő jelentkezésemkor arra gondoltam, hogy 
talán tudok valahol, valamiben segíteni. A 
tanfolyam elvégzése után, az ott elhangzott 
előadások, gyakorlati foglalkozások ráéb-
resztettek arra, hogy szolgálni akarok. Az 
alkalmak során összekovácsolódott kis csa-
patban pedig barátokra leltem. 

Zákány Terézia 

A képzés nagyon jó volt! Nagyon sokat ta-
nultam belőle. A legtöbbet a lelki gyakorla-
ton tanultam. Azt, hogy különböző helyze-
tekben mit kell és mit szabad, mit nem kell és 
mit nem szabad mondani a rászoruló embe-
reknek. Nagyon jó volna, ha lenne folytatása! 
Legalább a lelki gyakorlatnak, mert még van 
egy s más, amit nagyon jó volna elsajátítani. 
Bár a többi is nagyon tanulságos és érdekes 
volt.  

Köszönettel és tisztelettel: Takács Istvánné Erika 

Megszólítva éreztem magamat, amikor el-
küldtem a részvételi szándékomat Gabnai 
Sándor esperes úrnak. Bizonytalanul fogtam 
neki a négy szombatot átölelő képzésnek, de 
nem bántam meg! Jó volt töltekezni, ismeret-
ket szerezni, inspirálódni. Köszönöm, hogy 
részt vehettem ezen a képzésen. 

Kóczán Krisztián 

Új utakra menne nyájad 
Botladozva Teutánad.  
Hosszú útról megpihenve, 
Tévedésből kegyelmedbe.  
Keressetek, zörgessetek, 
Istennél van jó helyetek! 
Ne keseregj, így lesz neked 
Elkészítve legjobb helyed!  

Menyhárt Andrea 
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Kazuális szolgálatok a 2013. évben 
Megáldottuk  

∞ Bausz Róbert és Vági Orsolya 
∞ Bizzer László és Csóka Andrea 
∞ Boros János és Kertész Szabina 
∞ Csalló Szabolcs és Nagy Gréta 
∞ Dobos Tibor és Baán Viktória 
∞ Frech Lóránd és Csertán Brigitta 
∞ Garab József és Kovács Veronika 
∞ Gőgös Balázs és Maráz Kitti 
∞ Hackl Viktor és Bagi Zsófia 
∞ Hajnal Sándor és Kiss Irén 
∞ Hudomel Dávid és Biró Zsófia 
∞ Jabronka Csaba Sándor és Varga Csilla 
∞ Kelemen László és Paksi Edina 
∞ Kovács Lajos és Hubert Katalin 
∞ Kovács Péter és Csík Dóra 
∞ Kőrös Gábor és Szőke Zsanett 
∞ Mihály István és Halász Szilvia 

∞ Németh Sándor és Kiss Irma 
∞ Pálla Tibor és Salfer Ágnes 
∞ Papp Gábor és Szijártó Szilvia 
∞ Pfeiffer Ádám és Keszeg Eszter 
∞ Pogáts Norbert és Kovács Viktória 
∞ Ráduly Zoltán és Deé Nikoletta 
∞ Regényi Mátyás és Tóth Judit 
∞ Santawy Wilhelm és Soproni Zsanett 
∞ Sulyok Attila és Stinner Zsófia 
∞ Szelp Attila és Karácsony Alexandra 
∞ Szentzi Péter és Becska Zsófia 
∞ Szolnoki Miklós és Babos Viktória 
∞ Trackl Mihály és Hegyi Veronika 
∞ Zsédely Szabolcs és Szabó Barbara 
∞ Zsubrits Péter és Varga Éva 

testvéreink házasságát. 

 

Utolsó útjára kísértük 
Antal Józsefné Müller Anna (69), Árvai Lajos 

(54), Babos István (58), Balogh Edit (34), 
Bäuerlein (Brand) Erzsébet (85), Bencsik Jánosné 
Milkovits Erzsébet (89), Biczó János (52), Binder 
Gusztávné Lagler Erzsébet (77), Boros Kálmán 
(86), Böröczk Gyuláné Kozma Irén (86), Brenner 
Kálmán (66), Büki János (70), Czika Ágoston 
Béla (57), Csontos Tamásné Joó Mónika (56), 
Csupor Károlyné Stubenvoll Terézia (59), Deák 
Jánosné Kiss Irén (89), Dr. Komoróczyné Med-
vegy Magdolna (66), Dr. Ustorné Csabai Ilona 
(87), Duhaj Károly (72), Engelmann-né Kékesi 
Judit (56), Erdős Józsefné Mühl Ernesztina (99), 
Füzi Jánosné Lager Éva Mária (67), Gabnai Gá-
bor (63), Galambos Jánosné Podolszky Erzsébet 
(77), Gangl Pálné Lakatos Magdolna (78), Göltl 
Csaba (42), Göltl Józsefné Marx Terézia (89), 
Göltl Nándor (73), Gunázer János (43), Györkös 
József (74), Hideg Anna (59), Hoffer József (86), 
Hoffer László (54), Horváth Árpád (67), Hor-
váth Kálmánné Fejér Ida (95), Jókuti Gyuláné 
Horváth Katalin (77), Kemény Jánosné Gaál 
Jolán (92), Keresztényi Lajosné Lakatos Gizella 
(79), Kheim Pálné Németh Edit (64), Kiss Lajos 
(72), Knábel Nándorné Steiner Karolin (92), 
Koós Pál (80), Kovács Endre (80), Körös István 

(85), Kőrös László (60), Kreisz Andrásné 
Holzmann Katalin (86), Kurányi István (87), 
Limberger Ilse (70), Lithardt Wolfgang (75), 
Márkus Attila (45), Mechle Károlyné Bíró Sarol-
ta (86), Mohácsi Zoltánné Ferencz Margit (87), 
Molnár Ernő (87), Mulzer Lajosné Schranz An-
na (94), Müller Józsefné Juhász Gizella Gertrúd 
(81), Nagy Jenőné Binder Borbála (82), Nagy 
Tibor (41), Németh Ferencné Zeberer Éva (66), 
Pákozdy Ferencné Sziklai Zsuzsanna (62), Pál 
László (84), Palásthy József (69), Pásti Józsefné 
Karvalits Erzsébet (73), Pintér György (93) , 
Pintér Györgyné Katona Terézia (88), Piri Fe-
renc (86), Rabi Attila (45), Schárfi Lajos (56), 
Schey András (72), Schneider Károlyné Hauer 
Mária (79), Schuh Matt (81) , Sipőcz József (70), 
Stuiber Károlyné Rejtő Lujza (92), Susanna 
Kreidl (Reisweber) (78), Szabó Pálné Reisch 
Katalin (73), Szabó Richárd (51), Száz Pálné Víg 
Erzsébet Ilona (74), Szeberényi Ferencné 
Kőmíves Erzsébet (79), Szekeres Lajosné Simon 
Erzsébet (68), Szokolay Sándor (83), Tolnai 
László (68), Tompa Gyuláné Rácz Márta (47), 
Vígh Lajosné Tóth Etelka (84), Walter Mihály 
Károly (71) és Wendelin Gyuláné Stubenvoll 
Irma (72) testvérünket. 
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Szeretetotthonunk 10 éves évfordulóján 
 

 
 

Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent 
megteszek, ami nekem tetszik. Ézs.46.10.b 

Mai napra rendelt igénk kontextusában, szö-
vegkörnyezetének összefüggésében Ézsaiás 
próféta azt üzeni, hogy a nép által tisztelt me-
gannyi istenpótlék és az egy örök igaz Isten 
között az a hatalmas különbség, hogy az ember 
a bálványait maga kénytelen cipelni és hordoz-
ni; míg Isten viszont minket cipel és hordoz. 

Isten hordozó Isten. Aki az embert gyerekko-
rától késő szép-koráig kegyelmesen hordja. Ő 
ugyanaz marad egész életünkben: az irgalma-
san szerető Isten. Az ember-fabrikálta istenké-
pek nem segítenek, de az élő Isten mindig. Mi-
lyen furcsa és nevetséges, hogy az ember mégis 
inkább hisz amazoknak, mint a Teremtő Isten-
nek! Napóleonnak tulajdonítják a híres mon-
dást, ami szerint az emberek mindent elhisznek, 
csak ne legyen benne a Bibliában. Ma is így van 
ez: a szentírás kijelentéseit kevesen fogadják el 
igazságul, de annál több ostobaságot és badar-
ságot, amit mások kitaláltak, azt meg szó nélkül 

el tudják fogadni. Bizony a szánalmas emberi 
butaságnak és beetethető hiszékenységnek 
nincs határa! 

Mai igénk ebből az állapotból akar minket 
kimozdítani: a mindent, csak pont az Isten sze-
retetét el nem fogadó mentalitást akarja jó 
irányba terelni. Az Istenre való nyitottságot is 
szeretné szemléltetni. Azaz észrevenni, hogy 
míg saját dolgaink mennyire nem előrevivő 
tényezők, addig az Ő tervei célratörő, segítő és 
kimunkált tervek, amik valódi jövőképet ad-
hatnak, és valódi segítséget jelentenek. 

Ez az Otthon ugyan emberi terveken keresz-
tül valósult meg és fejlődött 10 év óta. Emberi 
tervek szerint épült, emberi birtokból, kárpótlási 
pénzből és kapott pályázati támogatásból. Em-
beri erőforrások és emberi kudarcok küzdelme 
által teremtődött meg itt ezen a helyen. Emberi 
megpróbáltatások és nehézségek árnyékolták be 
megszületését, de emellett az emberi jószándék 
és segítőkészség is kibontakozott a megvalósu-
lásának folyamatában. Szóval, mondhatnánk – 
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ez itt egy emberi épület, emberi szándékkal, 
emberi célokkal, emberi erőfeszítésekkel és em-
beri odafigyeléssel. 

Viszont én azt hiszem, hogy ennél itt sokkal 
több van: túl az emberin. Hiszem, hogy ennek 
az Otthonnak a 10 évvel ezelőtti megszületése 
és az azt megelőző, és az azóta eltelt nem köny-
nyű időszak áldott korszaka volt mind az Ott-
hon, mind soproni gyülekezetünk életének. Itt 
valami isteni csoda született meg: embertársa-
ink javára, időseink gondozására. Emberi szán-
dékon messze túlmutató isteni útmutatás szülte 
meg; emberi célok mellett isteni következmé-
nyek vezéreltek egykoron és ma is minket; em-
beri nehézségeken túl isteni erőpróbák adtak 
mérföldköveket; emberi örömök mellett isteni 
előremutatás boldogsága él e falak között. Hi-
szem, hogy ezért a házért nem mi dolgoztunk 
és dolgozunk, hanem a Mindenható Isten hor-
dozza, cipeli, építi, segíti ennek az intézmény-
nek az életét. 

 

 
 
Hiszem, hogy azok a mondatok, amelyek egy-
kor Ittzés püspök úr avató igehirdetésében 
megszólaltak, élő gondolatok ma is, és jellemzik 
e helyet. Immár nem vágyként, hogy milyen is 
legyen ez az Otthon, hanem tényként, megálla-
pításként: „Pásztori szeretettel imádkozom 
azért, hogy akik hosszú, fárasztó életút vége felé 
találnak hajlékot e falak között, azok itt testük-
nek nyugodalmat, lelküknek békességet lelje-
nek. Elsősorban nem a ház külső rendjében – 
bár ezt sem becsüljük le –, hanem abban a szere-
tetben, amely ott állt az életút elején, s ott áll 
majd az életút legvégén is. S tudjuk, hogy a két 
pont között Istenünk irgalmas szeretetének szi-
várványhídján vezette mindannyiunk életét. S 
ő, aki kézen fogott egykor, újra és újra megteszi 

a csodát. … Neki van hatalma arra is, hogy a 
szeretet, az irgalom, az egymás iránti megbecsü-
lés, a türelem, az egymás terheit hordozni tudó 
felebaráti szeretet ajándékain keresztül is bizo-
nyosságot adjon. És ez erre a házra nézve is igaz 
lehet, mert meghallgatja szívünk imádságát: 
Maradj velünk, Urunk, mert estébe hajló éveiket 
élik itt testvéreink, s őbennük szolgálnak téged 
a ház dolgozói! Maradj velünk, hogy legyen ez 
a ház a békesség, a nyugalom, a reménység, a 
nagy útra készülés háza! Nem reménytelenül, 
hanem mégis-örömmel, mert te – ígéreted sze-
rint – betérsz, és velünk maradsz. Most és min-
den napon a világ végezetéig. Így legyen ez a 
ház, Isten Lelkének műhelye, a szolgáló szere-
tet, a vigasztalás és a reménység háza!” 

Ilyen tervekkel indultunk, egyszerre emberi, 
de egyszerre isteni tervekkel is. Emberi elképze-
léseinket, álmainkat az isteni tervrendszer ré-
szeként élhetjük meg. Emberi megvalósuláson 
túl isten céltudatosság jeleit láthatjuk felfedezni. 
Mert az embert, időset és segítőt egyaránt az 
Isten hordozza. Nemcsak a terheinkhez ad erőt, 
hanem magára veszi terheinket. A sasszárnyon 
hordozó Isten képéről tartok épp most a kivo-
nulás bibliai jelenetei során előadást a magyar 
bibliaóráink keretében – épp tegnap is. Paleszti-
nában él egy sasfajta, amely úgy tanítja kicsinye-
it repülni, hogy alattuk repül, és ha azok elfá-
radnak a magasságban, akkor alájuk szállva 
szárnyain pihenteti meg őket. Isten a népét 
mindig vezető, tűzoszlopként és felhőként utat 
mutató, elől-hátul körbeölelő, tenyéren hordó és 
áldással felénk hajló Isten. Isten így lehet az 
otthonosságunk Istene. 

Emlékszem, erről az otthonosság érzéséről 
beszélt a megnyitó során a most nagybeteg So-
mogyi Edit néni, akitől az ünnep előtt szobájá-
ban betegágyánál kértem engedélyt, hogy idéz-
hessem (remélem, most szobájában hallgatja a 
tévén keresztül saját egykori gondolatait); arról 
szólt, hogy hogy válik egy ilyen épület otthon-
ná. Szavai fülembe csengenek: „Sokfelől jöttünk, 
sok megélt évtized van mögöttünk. Nagyon 
különbözőek ezek a megélt sorsok. Egy valami-
ben azonban nem különbözünk: számunkra ez 
a ház - minden valószínűséggel - utolsó földi 
hajlékunk lesz. Ezért tehát nem mindegy, hogy 
otthonná tud-e válni azok számára, akik ide 
beköltöztek.” Remélni tudom, hogy Isten meg-
adja az ittenieknek az otthonosság érzését. 
Azoknak is, akik itt dolgoznak és szolgálnak, 
azoknak is, akik itt laknak – utolsó földi hajlé-
kukban is. Azoknak is, akik még itt lehetünk, és 
ma megkaptuk a kegyelmet arra, hogy megér-
hessük ezt az ünnepi órát, és azoknak is, akik 
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már egy mennyei otthonból tekintenek most 
reánk. Mert mi úgy élünk itt, mint – ahogy azt 
pedig már igazgató úr mondta avató beszámo-
lójában: egy nagy család. Család, itteniekkel és 
odaátiakkal. 

Megvalósul tervem – mondja az Úr. Egykor 
Ézsaiás prófétán keresztül a Babiloni fogságból 
való szabadulást hirdette Isten. Felkészítette a 
fogságban lévő népet a hazatérésre, és elkészí-
tette őket arra, hogy újra a szent városban 
imádhatják majd Istenüket. Mi már tudjuk, 
hogy valóban szabadítást szerzett az ÚR, és a 70 
éves babiloni fogság letelt! De mivel nem egy 
múltidéző történelemórán vagyunk, ezért én 
sem a biblikus múltat emlegetem, hanem a pró-
fétával együtt emlékezésre hívom meg testvére-
imet. Mai igénk előzményeiben kétszer is olvas-
suk e szót: emlékezzetek! Először így: Emlékez-
zetek csak és piruljatok! Másodszor pedig így: 
emlékezzetek az ősrégi dolgokra! Több ez mint 
történelmi lecke! Mint Kr. e. VI. sz-i vagy mint 
Kr. u. XXI. sz-i lecke! Ma Isten előtt kellene így 
megállni, ha kell, pirulva szégyenkezni, mulasz-
tásainkat és hibáinkat megvallani, ha kell, kitörő 
örömmel ünnepelni, hogy vagyunk, élünk, 
szolgálhatunk. E 10 év önvizsgálatra indítja a 
szívet. 

Ha látjuk azt, hogy van miért bűnvallást tar-
tanunk, akkor azt is megláthatjuk, hogy Isten 
kegyelmes! Ő képes minket megtartani, segíte-
ni, megszabadítani. Lehet rajongani az ilyen-
olyan -izmusokért, de amikor az ember ott van 
a teljes kétségbeesésében, akkor semmiféle -
izmus nem ad vigaszt. De Istenre viszont lehet 
építeni az életünket, Ő képes a félelmeinket 
eloszlatni. Erre az Istenre mindig, és mindenek 
ellenére is úgy tekinthetünk, mint aki megvaló-
sítja köztünk a tervét. 

Gondoljunk az ószövetségi Józsefre, a ván-
dorló népet vezető Mózesre, a Sareptába mene-
külő Illésre, vagy Máriára is! De gondolhatunk 
a gyilkos indulatú Heródesre, és azokra is, akik 
az első keresztyéneket üldözték, vagy azokra is 
– a történelemben nagyot ugorva – akik eleinket 
üldözték, és gondolhatunk azokra, akik az öt-
venes években is be mertek lépni egy templom-
ba, és vállalták a nehezebb életkörülményeket 
hitük miatt. Szóval, mindezekben felfedezhet-
jük, hogy Isten az emberért, sőt az ember ellené-
re is véghezviszi a tervét. És ha Istent nem lehet 
eltántorítani a szeretettől, ha Őt nem lehet ki-
zökkenteni a szabadításának megvalósításából, 
ha Ő minden eszközt felhasznál, hogy terve 
megvalósuljon, olykor még az általunk rossz-
nak tartott dolgokat is, és még a gonosz emberi 

indulatokat is fel tudja használni, nos, akkor 
nem tehetünk mást, mint, hogy erős bizalom-
mal hisszük, hogy Isten munkálkodik mindig, 
mindenekben. 

Terve valósult meg a kis-Jézuskában, a Gol-
gotán, az üres sír csodás reggelén. És most sincs 
terv nélkül, mert nekünk éppen úgy szüksé-
günk van Rá, mint az évezredekkel előbb élt 
embertársainknak. Ha pedig terve mindenkép-
pen megvalósul, akkor úgy kell nekünk is bé-
kességgel és örömmel várni tervének teljesedé-
sét, akár örömökön, akár terheken keresztül 
munkálkodik az életünkben az Isten. 

Juhász Gyula versének soraival zárom a pré-
dikációt: 
„Nem lázadok már és nem álmodom 
És nem sírok a földi romokon. 
Meghaltam sokszor és nem élek én. 
De mindeneknek bánata enyém. 
Jövő minden reményét ringatom, 
Mint a vihart és fészket a falomb. 
Így állok örök békességbe már 
S az Istent várom, aki földre száll.” 

Ámen. 
Gabnai Sándor 

 

 



Christophoros GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 2014. böjt 

18 

Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról 
(2013. karácsony – 2014 böjtjéig) 
1. December 24-én a Szeretetotthonban, Balfon 

ökumenikus keretek között, Sopronban pe-
dig német és magyar nyelven is tartottunk 
szentesti ünnepi istentiszteletet. 

2. December 25-26-án, Karácsony ünnepnapja-
in vasárnapi rend szerint végeztük istentisz-
teleteinket áldozati gyűjtéssel és úrvacsorá-
val. 

3. December 29-én Holger Manke lelkész és 
soproni fiatalok részt vettek a budavári utó-
karácsony – elő-szilveszteri alkalmon, a Bu-
davári gyülekezettel való kapcsolat-
megerősödés jegyében. 

4. December 31-én kétnyelvű óévi istentisztele-
tet tartottunk úrvacsorával. 

5. Újév napján vasárnapi rend szerint tartottuk 
az istentiszteleteket a templomban és Bal-
fon, illetve hagyományosan részt vettünk 
nagy létszámban a természetjárók szokásos 
újévi túráján, amelynek keretében egyházi 
szolgálattal köszöntöttük az újévet a Dalos-
hegyen. 

6. Aznap 16.00-kor hagyományos presbiteri 
újévköszöntő találkozón beszélgettünk a 
nagyteremben néhány aktuális témánkról, 
ezért és a presbiteri ételosztás szolgálata mi-
att a január 7-ére esedékes presbiteri ülést el 
is hagytuk. 

7. Január első napjaiban emlékezhettünk meg 
a 140 éve elhunyt Haffner Lajos és a 130 éve 
elhunyt Kolbenheyer Mór egykori lelkésze-
inkről. 

8. Január 6-án, Vízkereszt ünnepén 8.15-kor és 
9.45-kor tartottuk az istentiszteleteinket, 
hogy azokon iskoláink is részt vehessenek. 

9. Január 8-án Lelkészi Munkaközösségi 
(LMK) értekezlet volt Harkán 

10. Aznap este GAS-megbeszélést is tartottunk 
a lelkészi hivatalban. 

11. Január 11-én a Kristály Házban egyházkö-
zségünk ételosztást tartott a rászoruló csalá-
doknak és a hajléktalanoknak. 

12. A január 12-i templomi istentiszteleteinket 
Ittzés János nyugalmazott püspök úr végez-

te. A vasárnap perselypénze templomépítési 
offertórium volt a vásárosfalusi templom ja-
vára. 

13. Ezen vasárnapon Gabnai Sándor esperes a 
vadosfai körzetben szolgált igehirdetésekkel 
Mihácsi Lajos helyettes lelkésszel együtt 
Kisfaludon, Mihályiban, Magyarkeresztú-
ron és Zsebeházán; Kisfaludon keresztelő-
kút szenteléssel. 

14. Január 14-én vezetőségi ülést tartottunk. 
15. Január 17-én zárult oktatási intézményeink-

ben az első félév. 
16. Január 19-én Pelikán András fasori másod-

lelkész volt a vendég-igehirdető szolgálatte-
vőnk a templomi istentiszteleteinken. Az 
aznapi gyerekistentiszteletet pedig Bálint 
Ádám tartotta. 

17. Aznap az Eötvös dESZKa Társulata és zsirai 
Komisz® a „Legyetek jók, ha tudtok” című 
két-felvonásos játékot adta elő a Petőfi Szín-
házban. 

18. És ugyancsak aznap a Filharmónia szerve-
zésében a nemzetközileg is híres The King’s 
Singers énekegyüttesnek bérletes és belépő-
jegyes hangversenye volt a templomunk-
ban. 

19. Január 20 és 25 között került sor az idei 
ökumenikus imahétre. Hétfőn és kedden mi 
voltunk az alkalom házigazdái; előbbin 
Henczel Szabolcs atya, a Szent György 
templom plébánosa prédikált, utóbbin 
Filotás Julianna református lelkésznő. Szer-
dán a Domonkos templomban Gabnai Sán-
dor lelkészünk szolgált, csütörtökön pedig a 
Szent István templomban dr. Vladár Gábor 
református lelkipásztor. Református testvé-
reink a pénteki és szombati napon adtak he-
lyet az imaheti istentiszteletnek a templo-
mukban: pénteken Bognár István atya, 
szombaton pedig Holger Manke német lel-
készünk volt az igei szolgálattevő. 

20. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a 
NYME Erzsébet utcai Aulájában került 
megrendezésre a hagyományos ünnepi 
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ülés, közvetlenül az imaheti istentiszteletet 
követően. A Keresztény Értelmiségi Szövet-
ség, a Kálvin Kör és a Luther Szövetség által 
közösen szervezett alkalom díszvendége és 
előadója Prof. Náray-Szabó Gábor akadé-
mikus, a Professzorok Battyány Körének el-
nöke és Gencsó Hrisztozov bolgár költő és 
magyar műfordító volt. Szép műsort adott a 
Fidelissima Vegyeskar és Hunyadkürti Ist-
ván színművész. 

21. Január 26-én lepramissziós vasárnapunk, 
amely napon templomunkban Pfeifer Ottó 
gyülekezeti munkatársunk szolgált igehir-
detőként, a gyerekistentiszteleten pedig 
Gerhát Orsolya testvérünk. 

22. Január 27-én Holger Manke lelkész egyezte-
tett dr. Fabiny Tamás püspökkel és 
Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a Külügyi Osz-
tály vezetőjével a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház németnyelvű hírlevelének jövő-
jéről. 

23. Január 28-án riport jelent meg Holger 
Manke lelkészről a Kisalföldben. 

24. Január 29-én kezdetét vette a Hunyadi beis-
kolázási programja egy szülői tájékoztató ér-
tekezlettel az iskola éttermében. Ezt követő-
en minden szerdán módja volt és lesz a szü-
lőknek és az elsőbe menő gyermekeknek 
megismerkedni a beiskolázási programmal, 
a leendő tanítókkal és az iskolával. 

25. Január 31-én építési munkacsoport ülés volt 
a lelkészi hivatalban. 

26. Február hónap során elkezdődött a levéltár 
átköltöztetése az új gyülekezeti központba. 

27. Február 1-jén tartotta hagyományos öregdi-
ák-szövetségi ülését Petőházán, illetve isko-
labálját a GYIK-ban a Líceum. 

28. Február 1-jén befejeztük a munkatársképző 
tanfolyamunkat a nagyteremben, amelynek 
záróalkalma a másnapi 10.00-i istentisztelet 
volt. Ezen, egyébként D. Szebik Imre nyu-
galmazott püspök úr által tartott alkalom 
során kibocsátottuk a szolgálatba a kurzust 
elvégzett testvéreinket. 

29. Február 2-án emlékezhettünk meg a 300 éve 
elhunyt Serpilius Keresztély lelkészünkről. 

30. Február 4-én volt 10 éves a Fabricius Szere-
tetotthonunk; a délután során ünnepi isten-
tiszteletet és megemlékező ülést tartottunk. 

31. Aznap presbiteri ülést is tartottunk, ame-
lyen újraválasztottuk a soron következő 5 
éves ciklusra Rajnai Károlyt intézményigaz-

gatónak, valamint Madarászné Zügn Anitát 
igazgatótanácsi elnöknek; illetve mindhá-
rom parókusjelöltünket a presbitérium al-
kalmasnak találta a közgyűlési választási 
megmérettetésre. 

32. Február 4-6 között finn testvérgyülekeze-
tünkben háromnapos ünnepségsorozat volt, 
amelyen sajnos most kivételesen delegáci-
ónkkal nem tudtunk jelen lenni. 

33. Február 5-én teremtésvédelmi munkacso-
port ülés volt a lelkészi hivatalban. 

34. Aznap interjú is volt Holger Manke lelkész-
szel a Pulzus TV Szemtől szemben című 
műsorában. 

35. Február 7-én fogadtuk egyházunk gyűjte-
ményi (múzeumi, levéltári és könyvtári) ve-
zetőit – tárgyaltunk a mi gyűjteményünk jö-
vőjéről. 

36. Aznap este Eötvös bál is volt. 
37. Február 8-án Szeretetotthonunk adott helyet 

az Egyházmegyei Presbiteri ülésnek. 
38. Aznap egyházközségi presbiteri 

csendesnapot is tartottunk – mégpedig a 
Hunyadi könyvtárában közös ebéddel, be-
szélgetésekkel. 

39. Február 9-én a templomi magyar istentiszte-
leteinket Kadlecsik Zoltán helyettes beosz-
tott hunyadis és a líceumi iskolalelkész tar-
totta. 

40. Aznap számosan jelen voltunk a Szent Mar-
git templom bokrétaavató ünnepén. 

41. Február 11-én a Luther Szövetségi ülés ven-
dége Paksi Sándor volt, aki a Házasság Hete 
programsorozat keretében előadását tartott 
a házassági konfliktuskezelésről. 

42. A februári LMK-t Jobaházán tartottuk. 
43. Február 12-én Young-GAF ülést és a Gusz-

táv Adolf ünnep előtalálkozóját tartotta 
Holger Manke lelkész. 

44. Február 13-án az Élet menete program 
megbeszélés tartottuk pünkösdista testvére-
inknél. 

45. Aznap Holger Manke lelkész szerepelt a 
líceumi 11. c osztály színpadi produkciójá-
ban. 

46. Február 15-én FIFI alkalom volt a nagyte-
remben. 

47. Ezen a hétvégén került aláírásra a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületünk 
és a Mikkeli püspökség közötti testvér-
egyházkerületi szerződés. Ehhez kapcso-
lódva fogadtuk a finn delegációt és Szem-
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erei püspök urat a rövid soproni látogatásuk 
során, illetve február 17-én Biczó Balázs fe-
lügyelő és Gabnai Sándor lelkész részt vehe-
tett a finn-magyar testvér-gyülekezeti talál-
kozón Budapesten az Északi Püspöki Hiva-
talban, valamint a finn nagykövetségen. 

48. Február 15-én a Házasság Hete programso-
rozatban nagytermünkben Szuhárszky Gá-
bor metodista lelkész, az Aliansz Szövetség 
főtitkára tartott előadást. 

49. És ugyancsak ezen a napon tartotta intéz-
ményi bálját a Hunyadi a Hotel Sopronban. 

50. A Magyar Televízió Vallási Szerkesztősége 
Szimon János nyugalmazott lelkésszel készí-
tett riportot február 17-én. 

51. Február 19-én és 27-én Holger Manke lel-
kész részt vett a Líceum új diákjainak felvé-
teliztetésében. 

52. Február 22-én volt a hittanversenyek iskolai 
fordulója egyházkerületi szinten és gyüle-
kezeti fordulója egyházmegyei szinten. 

53. Nagy örömmel tudósíthatunk arról, hogy 
ezen a napon megszületett Manke-Lackner 
Eszter és Holger Manke lelkészházaspárnak 
a második kisfia, aki a Hugo nevet kapta. 

54. Február 23-án 10.00-kor Beledben köszön-
töttük Béres László esperes-helyettest 50. 
születésnapján 

55. E napon magyar istentiszteleteinket Hege-
dűs Attila iskolalelkész, a 
gyerekistentiszteletet Pfeifer Ottó gyüleke-
zeti munkatársunk tartotta. Aznap emlé-
kezhettünk meg minden istentiszteleten ar-
ra, hogy megalakulhatott a rendszerváltást 
követően dunántúli egyházkerületünk, va-
lamint hogy 340 éve vették el templomain-
kat Sopronban. 

56. Február utolsó hetében elkezdtük látogatni 
a gyülekezetünk területén fekvő általános 
iskolákat, hogy tájékoztassuk az 1. és 2. osz-
tályba, valamint 5. és 6. osztályba készülő 
gyermekeket és szüleiket arról a lehetőség-
ről, hogy az etikaoktatás helyett az evangé-
likus hitoktatást is választhatják. 

57. Február 25-én gazdasági munkacsoport ülést 
tartottunk – igyekezvén összeállítani az 
egyházközségi 2014-es költségvetést. 

58. Február 28. és március 2. között a Líceum 
adott otthont az evangélikus gimnáziumok 
országos kórustalálkozójának. Vasárnapi is-
tentiszteletünkön résztvevő az egyik kórus 
szolgált énekükkel. 

59. Március 1-jén Soltvadkerten volt Szélrózsa 
előtalálkozó. 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 



Christophoros DEUTSCHE SEITEN 2014. böjt 

21 

 
„Ein feste Burg“ mit offenen Toren 
Ausblick auf das Gustav-Adolf-Fest 2014 in Sopron 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 14. Juni 2014 findet das burgenländische Gus-
tav-Adolf-Fest statt – und unsere Gemeinde wird der Gastgeber sein. Die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren. Kein Wunder, denn wir freuen uns auf über tausend Besucher aus dem Burgen-
land und aus der Umgebung Soprons. Dabei wollen wir Grenzen überwinden – die Landesgrenze, 
die Sprachgrenze und auch die Grenzen zwischen den Konfessionen, da wir das Fest bewusst auch 
in ökumenischer Offenheit gestalten möchten. Ein Fest also für unsere Gemeinde – und weit dar-
über hinaus. 
Eine Besonderheit ist es schon, dass ein großes 
Fest der Evangelischen Kirche im Burgenland in 
Ödenburg gefeiert wird. Und doch ist es nicht 
das erste Mal – denn bereits vor 24 Jahren, kurz 
nach der Öffnung der Grenzen war unsere Ge-
meinde Schauplatz des Gustav-Adolf-Festes. 

Der Austausch mit den österreichischen 
Nachbarn freilich ist seither intensiv geblieben – 
das gemeinsame Leben des christlichen Glau-
bens ist uns beiderseits der Staatsgrenze wichtig 
geblieben. Und so war die Idee naheliegend, 
wieder eine Einladung auszusprechen. 

Was sich da ankündigt, klingt vielverspre-
chend. „Ein feste Burg“ wird das Motto sein - 
schon alleine die Namen Ödenburg und das 
Burgenland legen dies nahe. Péter Gáncs, der 
leitende Bischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Ungarn, wird die Predigt im Eröff-
nungsgottesdienst halten. Tausend Gemeinde-
glieder kommen zusammen – dazu zahlreiche 
Persönlichkeiten des politischen und öffentli-
chen Lebens. Das Young-GAF bietet auf dem 
Hauptplatz und im Eggenberg-Haus einen Fa-

miliengottesdienst, Konzerte und weitere viel-
fältige Programme für Jugendliche und junge 
Erwachsene. Nach dem Mittagessen im Líceum 
geht es an mehreren Schauplätzen in der Stadt 
weiter – mit Konzerten verschiedener Couleur, 
mit einem Rückblick auf die Grenzöffnung an-
lässlich des 25-jährigen Jubiläums. Und schließ-
lich endet der Tag mit einer Schlussandacht und 
der traditionellen Übergabe der Gustav-Adolf-
Fahne an die Gastgeber des Gustav-Adolf-
Festes 2015. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön all 
jenen, die sich bislang in die Arbeit, in die Vor-
bereitungen eingebracht haben und die bis zum 
Fest etliche Arbeit vor sich haben. Und falls der 
ein oder andere Leser dieser Zeilen Interesse 
bekommen hat, seine anzubieten – herzlich 
gerne! 

Sei es in der Zubereitung von Mehlspeisen, 
sei es im Helferteam, sei es bei der Begrüßung 
der Gäste – bei einem solch großen Fest sind 
viele helfende Hände gefragt und natürlich 
auch willkommen. 

Holger Manke 
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Das Young-GAF wird zum mutmachenden 
Gemeinschaftserlebnis 
Im Gespräch mit dem burgenländischen Jugendreferenten Oliver Könitz 

 
Diakon Oliver Könitz (41) ist seit März 2011 Jugendreferent der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

A.B. im Burgenland. Und in letzter Zeit sieht man ihn häufiger in Sopron, denn er gehört zum Vor-
bereitungsteam des Gustav-Adolf-Festes. Über seinen Dienst im Burgenland und darüber, was vor 
allem die jüngeren Besucher des Gustav-Adolf-Festes beim Kinder- und Jugendgrogramm "Young-
GAF" erwartet, erzählt er im Gespräch mit dem "Christophoros". 

 

Du stammst – wie ich – nicht aus der unmittelba-
ren Umgebung deines heutigen Wirkungsortes. Wie 
hat es dich ins Burgenland verschlagen? 

Lieber Christophoros, erstmal vielen Dank, 
dass ihr an mich gedacht habt. Es ist mir eine 
große Ehre hier gelesen werden zu können. 
Meine letzte Wirkungsstätte als Kreisjugendre-
ferent war im Norden Deutschlands oberhalb 
von Hamburg. Nun ist das dort eigentlich ein 
wunderschöner Platz zum Leben, doch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland 
wurden immer schlechter für Familien. So dass 
wir, meine Frau Sandra und ich, entschieden 
haben nach Österreich zu ziehen. Unsere beiden 
Kinder Kitty (6) und Ella (1) dürfen nun wieder 
ganz behütet, ohne Doppelverdiener und mit 
einer ganzen Mama groß werden. Ich genieße 
es, dass meine Frau mir den Rücken freihält, 
damit ich ganz für meinen Auftrag als Diakon 
tätig sein kann. 
In das Burgenland zu ziehen, ist ein absoluter 
Wunsch von mir gewesen. Durch meine Reisen 
mit Hilfsgütern und Jugendbegegnungen durch 
Osteuropa, sind mir die Ungarn sehr ans Herz 
gewachsen. Ich mag ihre Traditionen, Herzlich-

keit und ihren Stolz sehr gern. 
Außerdem wohnt man so in der 
Mitte des neuen Europas und ist 
somit Ziel und Angelpunkt für 
viele neue Aktionen und Projek-
te. 

Als Jugendreferent kannst du 
vermutlich nicht in allen Gemeinden 
des Burgenlandes - von Zurndorf bis 
Neuhaus am Klausenbach - gleich-
ermaßen die Jugendarbeit mitgestal-
ten. Was sind konkret deine Aufga-
ben als Jugendreferent? 

Als Diözesaner Jugendreferent 
ist man bei der Evangelischen 

Jugend Burgenland angestellt. Ja, nicht der Su-
perintendent ist mein Chef, sondern die Diöze-
sane Jugendleitung, die mit jungen Menschen 
zwischen 20 bis 30 Jahren besetzt ist. Meine 
Aufgaben sind sehr vielseitig, manch einer 
nennt es auch die „Eierlegende-Woll-Milch-
Sau“. Ein großer Teil meiner Arbeit ist die Ver-
waltung des Jugendverbandes. Hier schreibe 
ich Anträge, nehme Anmeldungen an, rechne 
die Projekte ab usw. Der andere große Teil ist 
projektorientierte Arbeit. Hier versuche ich 
möglichst viele von den 29 Pfarrgemeinden mit 
einzubeziehen. Ich schule ehrenamtliche Ju-
gendmitarbeiterinnen und Jugendmitarbeiter, 
schiebe Kinder- und Jugendgruppen an. Gebe 
Inputs für die Gruppenstunden und biete für 
alle in den Ferien Freizeiten und Lager an. Was 
mir sehr am Herzen liegt, sind die Gottesdienste 
in den Pfarrgemeinden, hier fahre ich gerne als 
Diakon und Lektor mit vollem Amtsauftrag 
durch das Burgenland und bin für alle greifbar. 

Am 14. Juni 2014 findet das Gustav-Adolf-Fest 
und das Jugendprogramm „Young-GAF“ statt. Es 
geht beim Young-GAF um „Angsthasen und Bes-
serwisser“. Ein Mutmachthema? 
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Das Thema soll unsere momentane Grenzsi-
tuation aufnehmen. Wir wohnen oft nur wenige 
Kilometer voneinander entfernt, und doch ist 
die Grenze immer noch präsent in vielen Köp-
fen. Da gibt es die, die immer alles besser wis-
sen, obwohl sie vielleicht das letzte mal vor 20 
Jahren über die Grenze gefahren sind, und 
dann sind da die, die Angst haben sich wieder 
zu begegnen oder merkwürdige Ideen im Kopf 
haben, was einem alles so passieren könnte. Ja, 
Young-GAF soll beiden Seiten Mut machen, mit 
und in der Gruppe aufeinander zu zugehen. Ein 
gemeinsames Erlebnis zu haben, auf dem die 
Liebe und der Respekt zueinander wieder 
wachsen kann. 

Worauf dürfen sich Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene freuen, die am 14. Juni nach Sopron 
kommen? 

Auf ein lebendiges und gastfreundliches Sop-
ron! Auf viele kleine offene Innenhöfe mit ei-
nem bunten Programm, eingebettet in eine pul-
sierende Stadt. Mit jungen und jung gebliebe-
nen evangelischen Christen, die ganz öffentlich 
auf dem Hauptplatz einen Familiengottesdienst 
feiern werden. Aber nicht nur der Konsum von 
„Sichtbar Evangelisch“ ist angesagt. Es sind alle 
herzlich eingeladen mitzugestalten, ihre Talente 
und Fähigkeiten zu präsentieren. Besonders 
freue ich mich schon auf unsere Kirchenband 
die Crazy Angels aus Loipersbach und Agen-
dorf. Hier wird schon erlebbar werden, wie gut 
es klingt, wenn wir uns über die Grenze zu-
sammentun. Damit Erwachsene und Kinder 
auch mal was getrennt machen können, bieten 
wir auch eine Kinderbetreuung an. So wird der 
Tag zu einem echt wertvollen Familienausflug. 

Das Young-GAF 2014 hat ein Maskottchen. Ihr 
habt Sie „Anna Kedvel“ genannt. Was dürfen wir 
über sie erfahren? 

Dies ist das zweite Young-GAF. Beim ersten, 
in Neuhaus am Klausenbach, gab es den Raben 
Piet, zu dem ich eine Kindergeschichte ge-
schrieben habe. Zusammen mit der Geschichte 
ist diese Handpuppe in die Gruppen der Pfarr-
gemeinden gekommen und sollte Mut machen 
sich mit dem Thema auseinander zu setzen und 
zu Young-GAF zu kommen. 

Zusätzlich zu Piet Rabe wird es nun Anna 
Kedvel geben. Die beiden werden sich kennen-
lernen, obwohl jeder woanders wohnt. Und sie 
werden sich gern haben, obwohl es viele Bes-

serwisser und Angsthasen gibt. Die Geschichte 
geht also weiter und soll es besonders für Kin-
der einfacher machen, sich mit der diesjährigen 
Thematik auseinander zu setzen. Inspiriert hat 
mich bei der diesjährigen Geschichte das Motto 
„Eine feste Burg“, denn die kann nur die gren-
zenlose Liebe in unseren Herzen sein und die 
Jahreslosung, die eigentlich mit einem trotzigen 
ABER beginnt „Gott nahe zu sein ist mein 
Glück. Psalm 73,28.“ Viel Spaß beim Lesen! 

 

 
 

Eine Frage noch: Du bist häufiger in Ungarn - 
und wohnst in Rechnitz, unmittelbar an der öster-
reich-ungarischen Grenze. Kannst du schon Unga-
risch? 

Köszönöm a kérdést. Nein, kann ich nicht! 
Ich habe schon seit vielen Jahren einige ungari-
sche Freunde, und ich habe es oft angeboten 
bekommen es zu lernen. Doch ich bin nie dazu 
gekommen, viele um mich herum sprachen 
immer Deutsch und so hatte ich auch nie die 
Notwendigkeit es zu lernen. Selbst bei den un-
garisch stämmigen Szeklern in Siebenbürgen 
bin ich zu den Abiturprüfungen zum Fach 
Deutsch eingeladen worden. Deutsch, so meine 
Ausrede, spricht man überall. 

Meine Tochter Kitty geht jedoch einmal die 
Woche in Oberwart in eine ungarische Kinder-
gruppe und ich freue mich, dass sie nun die 
ungarische Sprache ganz spielerisch erlernt. 

Holger Manke 
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Megemlékezés Horváth Rezsőné tanárnőről 
2014. január 27. Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 
Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kí-

sérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. 1 Kor 10,13. 

Most nem Reni néniről szeretnék szólni, hanem 

rólunk, akik itt maradtunk. 

Múlt szerdán suttogva mondták, hogy mi 

történt. Mi zavarodottan halkultunk el, nem 

nekünk való volt a hír. Valljuk meg, ügyetlenek 

voltunk. Egyikünk sem tudta a tanáriban, mi 

tegyünk, míg végül Zsuzsa néni, a korelnök és a 

legbölcsebb, kezdett el imádkozni, és adott kere-

tet tétova fájdalmunknak. 

Bennem az motoszkált, hogy nem, én ezt 

nem akarom. Mint a kisgyerek, aki azt hiszi, ha 

tagadja, el is tüntetheti azt, ami történt. Én ezt 

nem akarom, ez túl sok, ez túl sok… Én mást 

akartam: félévzárás utáni felszabadultságot, 

farsangi örömöt, szalagavatót, diáknapot, bált, 

vidám reggeli áhítatokat… 

Ehhez képest Isten két héten belül már má-

sodszor irányítja tekintetünket a halál felé: két 

hete azért sírtunk, mert nemrég érettségizett 

diákunkat, Amandát búcsúztattuk, most azért, 

mert Reni nénit. Farsangi ujjongás helyett a te-

nyerünkbe kell néznünk, ahol látható a két M, 

amire a régi rómaiak azt mondták: memento 

mori, emlékezz a halálra. Az áhítatok állandó 

énekének választottam a karnevál hangulatú 

éneket – Az úr szent nevét új énekkel zengjük – 

ehelyett azt kell énekelnünk: A mélyből hozzád 

száll szavam. 

Sok ez így egyben. Tudom, hogy az iskolában 

is jelen lehet a fájdalom. De két héten belül két-

szer? Farsang idején? Egy iskolában, ami alap-

vetően a jövőről, és nem a búcsúról szól? József 

Attila szavai jutnak eszembe: 

Én, akit feltaszít a ló 

s a porból éppen hogy kilátszom 

nem ember szívébe való 

nagy kínok késeivel játszom. 

Ezt érezzük mindannyian: hogy ez ennek a 

közösségnek, egy iskolának túl sok. Hogy erő-

kön felül kísért minket az Isten. 

És az elmúlt években talán ezt érezte Reni 

néni is: én nem tudom, hányszor kellett újra-

kezdenie a harcot a betegséggel, hány sugárke-

zelésen esett át. Ő is mondhatta: ez nekem túl 

sok. Mégis volt ereje az elképzelhetőnél messze 

hosszabb ideig harcolni.  

Ahonnan ő kapott erőt, onnan kaphatunk mi 

is. ami most erőnkön felüli próbának tűnik, arra 

talán mégis van erőnk- éppen attól, akitől a ter-

het kaptunk. Pál biztat: Isten nem fog bennün-

ket erőnkön felül megterhelni – épp annyira, 

hogy erősebbek legyünk általa. 

Krízisben vagyunk – olyasmivel kell megbir-

kóznunk, amivel eddig nem találkoztunk, nin-

csenek jól bejáratott szavak és mozdulatok. De a 

krízis egyben lehetőség, elindulni egy jobb felé. 

Mi marad meg bennünk ezekből a napokból? 

A tétovaság, az ügyetlenség érzete? Az, hogy 

minden mindegy? Ha ez, akkor legyőzött ben-

nünket a fájdalom. Vagy pedig az, hogy most 

bölcsebbekké lettünk, jobban egymásra talá-

lunk, jobb közösséggé lettünk diákok és taná-

rok, társaivá válnak egymásnak, komolyabban 

vesszük az élet nevű ajándékot. mind a magun-

két, mind egymásét. Ha majdan visszagondolva 

ezt jut eszünkbe ezekről a napokról, akkor rájö-

vünk, Isten tényleg nem kísért erőnkön felül, 

inkább erőnket növeli föl az élet örömeihez és 

fájdalmaihoz. 

Amikor azt kérdezzük, miért, akkor ez két 

dolgot jelenthet: az okokra kérdezni – mi volt az 

oka egy autóbalesetnek, egy alattomos beteg-

ségnek, miért pont ő – és erre nem tudok felelni. 

De a miért jelentheti azt is: mi célból – erre a 

kérdésre viszont együtt kell megtalálni a vá-

laszt. Nem most, hanem egész életünkben. Ha-

gyod, hogy legyőzzön a fájdalom? Vagy hiszed, 

hogy Isten nem kísért erődön felül, és minden 

fájdalomban jelen van ő maga is. Ámen. 

Hegedűs Attila 
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Az aranykezű sebész 
(Gifted Hands: The Ben Carson Story) 

 

színes, magyarul beszélő,  
amerikai filmdráma, 
 86 perc, 2009  

rendező: Thomas Carter 
forgatókönyvíró: John Pielmeier 
zeneszerző: Martin Davich 
operatőr: John B. Aronson 
producer: David A. Rosemont 
vágó: Peter E. Berger 
szereplő(k):  
Cuba Gooding Jr. (Ben Carson) 
Aunjanue Ellis (Candy) 
Kimberly Elise (Sonya Carson) 
Jaishon Fisher (Bennie) 

 
 

Benjamin Carson és testvére szegény család-
ban, apa nélkül nőtt fel Detroit egyik nyomor-
negyedében. Vallásos lelkületű édesanyjuk 
mindent megtett azért, hogy fiai sorsa jobbra 
fordulhasson. Ben a Yale és a Michigan-i Állami 
Egyetem orvosi karán tanult és szerzett doktori 
címet, végül pedig a baltimore-i Johns Hopkins 
kórház gyermek-idegsebészeti osztály híres 
főorvosa lett belőle. (A képen a főorvos látszik.) 

 

Áldott kezek című bestsellerében Carson 
doktor elmondja: sorsunk nem a csillagok állá-
sától vagy statisztikai adatoktól függ, hanem 
önmagunk teszünk érte. Ő maga idejében fel-
ismerte, hogy Isten rendkívüli képességgel ál-
dotta meg kezeit, és vallja, hogy ennek a korai 
felismerésnek köszönhetően ált kiváló idegse-
bésszé. A főorvos, aki számtalan agyműtétet 
végzett és irányított, nem más, mint Detroit 
színes bőrűek által lakott negyedeinek egyik 
szülötte. (Bicskától a sebészkésig: Ben Carson 
sebészprofesszor címmel ajánlunk egy gyönyö-
rű cikket is róla az interneten.) 

 

A világhírű amerikai idegsebész Németor-
szágba utazik 1987-ben. Egy, a fejüknél össze-
nőtt ikerpárt kellene megoperálnia, ám a műtét 
eredményessége bizonytalan. Végül mégis el-

vállalja a beavatkozást, ám időt kér, hogy ta-
nulmányozza az esetet. Negyedszázaddal ko-
rábban az afroamerikai kisfiú, Ben arról álmo-
dozott, hogy orvos lesz, ám ahhoz, hogy ezt 
valóra váltsa, hihetetlen nehézségeket kellett 
legyőznie. Igazából semmi esélye sem volt, hi-
szen csonka családban, szegényes környezet-
ben, egy előítéletekkel teli világban nőtt fel. So-
kat köszönhet az édesanyjának, aki a nehézsé-
gek közepette is mindenben támogatta, minde-
nekelőtt a hitében, hogy beváltja az ígéretét. 

 

„Ön szokott imádkozni, Professzor úr?” 
„Minden nap!” – válaszolja a négy hónapon át 
egy halálos kockázattal járó, sziámi ikrek szét-
választását segítő műtétre készülő orvos. Hogy 
miért sikerülhet valami, ami másnak még soha-
sem, s hogy miért lehet áldássá bármelyikünk 
élete – erre mély és elgondolkodtató választ ad 
a film. „Mert csak én tudom, mi a tervem vele-
tek – így szól az Úr – békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha 
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok 
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer. 
29,11-12) 

Csiszár Ágnes
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Tervezett programok 
(2014 böjt – 2014 húsvét) 
1. Kivételesen a lelkészválasztás miatt egy hét-

tel korábban, már Ötvened vasárnapján 
megjelentetjük ezen gyülekezeti lapunkat, 
amelyben a parókus jelöltek is bemutatkoz-
nak. 

2. Aznap, Ötvened vasárnapján, azaz március 
2-án van az imanap az éhezőkért. – Aznap 9 
órakor Ágfalván a gyülekezeti teremben ke-
resztelőkút avatás lesz Gabnai Sándor espe-
res szolgálatával. 

3. Aznapi gyermekistentiszteletünket Trincsi 
Andrea hittantanárunk tartja; 16.00-kor pe-
dig Dr. S. Kárpáti György presbiterünk kiál-
lítás-megnyitóján vehetünk részt a Pannónia 
Med Hotelben. 

4. Március 4-én lelkészválasztást előkészítő 
presbiteri ülést tartunk a nagytermünkben, 
amely egyben zárszámadást és a költségve-
tést tárgyaló gyűlés is lesz. 

5. Idén, március 5-én lesz hamvazószerda, 
amely napon egyébként 16.00-kor megren-
dezésre kerülő Városszépítő Egyesület köz-
gyűlésen a GYSEV nagytermében több test-
vérünk állandó résztvevő szokott lenni. 

6. Március 6-án 16.00-kor városi lelkésztalálko-
zó lesz a Kecsketemplomban. 

7. Március 7-én 16.00-kor női imanap lesz kato-
likus testvéreinknél a Szent György templom 
plébániáján. 

8. Aznap köszönthetjük Szimon János nyu-
galmazott lelkésztestvérünket felszentelésé-
nek 60. évfordulóján. 

9. Március 9-én elkezdődik böjt ideje, böjt 1. 
vasárnapjával, amely vasárnapon egyház-
megyei offertóriumot gyűjtünk.  

10. Ezen vasárnapunkra tervezi az egyházme-
gye elnöksége összehívni 8.00-tól azt a több 
részközgyűlésből álló közgyűlést, amelyen a 
lelkészválasztást bonyolítjuk le Pelikán And-
rás és Tóth Károly lelkészek közül, valamint 
szavazhatunk a 2013-as évi zárszámadás és 
2014 évi költségvetés elfogadásáról, illetve 
megtárgyalhatjuk az ilyenkor szokásos évi 
(egyházközségi felügyelői, igazgató lelkészi 
és számvevőszéki elnöki) jelentéseket. (Jelez-
zük, hogy eredménytelen szavazás esetén 

egy hét múlva, március 16-án lesz pótköz-
gyűlés.) 

11. Március 10-től 16.00.-i kezdettel a magyar 
bibliaórák helyén és idejében elkezdjük a 
Böjti Esti sorozatunkat a Szeretetotthonunk-
ban – heti rendszerességgel. 

12. Március 10-11-én Gabnai Sándor esperesi 
értekezleten vesz részt Kiskőrösön. 

13. Március 11-én 17.00-kor a Luther Szövetség 
gyűlésén Szimon János nyugalmazott lelké-
szünk, egyesületi elnökünk tart előadást a lá-
togató diakóniai szolgálatról. 

14. Március 12-i LMK-nk helyszíne a templom-
építésbe kezdő vásárosfalusi fília. 

15. Március 13-án 11.30-tól temetői ellenőrzés 
lesz hivatalunkban a Járási Hivataltól. Aznap 
az Élet menete program soron következő 
megbeszélése lesz az evangéliumi gyüleke-
zetnél. 

16. Március 15-én ökumenikus koszorúzással 
veszünk részt a városi ünnepen. 

17. Március 16-án tartandó istentiszteleteinken 
előfordulhat, hogy az előző heti választás 
eredménytelensége esetén pótközgyűlést és 
választást tartunk. A német istentisztelet 
után Kirchenkaffee-t tartunk a nagyterem-
ben. 

18. Március 20-án 17 órakor a Wochenpredigt-
tel veszi kezdetét a soron következő  Gusz-
táv Adolf megbeszélés.  

19. Március 21-22-én egyházkerületi gyülekezeti 
elnökségtalálkozó lesz Révfülöpön, amelyen 
Biczó Balázs felügyelő és Gabnai Sándor lel-
kész is részt vesz. 

20. Ezen a hétvégén lesz konfirmációs 
csendeshétvégénk is Pannonhalmán Hege-
dűs Attila iskolalelkész vezetésével. 

21. Március 23-i 8.00-i, 9.00-i és 10.00-i istentisz-
teleteinken Bognár István atya lesz a vendég-
igehirdetőnk, aki bemutatja a Szent Margit 
templom építési folyamatát – presbitériu-
munk döntése értelmében ezen vasárnapunk 
perselypénze ezen templom építését és így 
az ökumenét is szolgálja. 

22. Március 29-én lesz az országos iskolai hit-
tanverseny döntője Aszódon. 
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23. Március 30-án a 10.00-i istentiszteletre várjuk 
a Hunyadi felső tagozatos evangélikus diák-
jait és családjukat. 

24. Április 1-jén 17.00-kor tartjuk a nagyterem-
ben presbiteri ülésünket. 

25. Április 4-6-án lesz az országos borfesztivál 
Révfülöpön. 

26. Április 5-én egyházmegyei gyűléseket tar-
tunk Ágfalván: 9.00-kor egyházmegyei pres-
biteri ülést, 10.00-kor egyházmegyei közgyű-
lést. 

27. Aznap lesz az országos gyülekezeti hittan-
verseny döntője Albertiben. Ez egyben egy-
házunk országos gyereknapja is. 

28. Április 6-án lesznek a parlamenti választá-
sok. 

29. Aznap teológus szuplikáció lesz gyülekeze-
tünkben. 

30. Április 8-án a Luther Szövetségi ülésünkön 
nem a nagyteremben találkozunk, hanem a 
temetőnknél: Varga Jenő volt felügyelőnk 
vezetésével szert ejtünk a temetői sétánk má-
sodik részére és meglátogatjuk azon belül a 
nemzeti sírkert neves soproni sírjait. 

31. Április 11-én emlékezhetünk meg a 110 éve 
elhunyt Poszvék Gusztáv egykori lelké-
szünkről. 

32. Április 13-án virágvasárnappal kezdetét 
veszi a nagyhét. Ezen napon 

szórványoffertórium célját szolgálja a per-
selypénzünk. 

33. Terveink szerint április 16-án lesz az ehavi 
LMK az ország iskolalelkészeivel Nemeské-
ren. 

34. Nagycsütörtökön, április 17-én 17.00-kor 
kétnyelvű ünnepi úrvacsorás istentisztelet 
tartunk. 

35. Nagypénteken, április 18-án 8.00-kor és 
10.00-kor magyar, 9.00-kor német istentiszte-
letet tartunk. 18.00-kor pedig passióolvasásos 
istentisztelet lesz templomunkban. 

36. Nagyszombaton, április 19-én 14.00-kor né-
met, 15.00-kor magyar istentiszteletet tartunk 
a temetőkápolnában. 

37. Április 20-án, Húsvét ünnepén 5.00-kor haj-
nali istentisztelet ifjúsági zenekarunk szolgá-
latával, majd gyülekezeti reggeli a nagyte-
remben. 8.00-kor magyar, 9.00-kor német, 
10.00-kor magyar istentiszteletet tartunk, 
15.00-kor Balfon, 16.15-kor pedig Fertő-
szentmiklóson lesz istentiszteletünk úrvacso-
rával. Mindegyik istentiszteletünk hónap 3. 
vasárnapja lévén beépített úrvacsorás, és ün-
nepnap lévén áldozati gyűjtéses alkalom. 

38. Április 21-én, Húsvéthétfőn vasárnapi rend 
szerint tartjuk istentiszteleteinket: 8.00-kor és 
10.00-kor magyar nyelven, 9.00-kor németül. 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 

 

 

Istentiszteletek – szolgálati beosztás 
(2014. böjt – 2014. húsvét) 
 

Március 2. – Ötvened vasárnapja 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
9.00 gyermekistentisztelet: 
 Trincsi Andrea hittantanár 
10.00 magyar: Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
16.00 Kórházkápolna: Gabnai Sándor 
 

Március 6. 

17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás): 
 Holger Manke 
 

Március 9. - Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) 

8.00 magyar + lelkészválasztó közgyűléssel: 
 Gabnai Sándor 
9.00 német + lelkészválasztó közgyűléssel: 
 Holger Manke 
9.00 gyermekistentisztelet: Gabnai Sándor 
10.00 magyar + lelkészválasztó közgyűléssel: 
 Gabnai Sándor 
15.00 Balf + lelkészválasztó közgyűléssel: 
 Gabnai Sándor 
16.00 Fertőszentmiklós + lelkészválasztó 
 közgyűléssel: Gabnai Sándor 
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Március 10. 

16.00 Böjti est a Szeretetotthonban: Mihácsi Lajos 
 

Március 13. 
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Március 16. – Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) 

8.00 magyar (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
9.00 német (úrvacsorás) – Kirchenkaffeeval: 
 Holger Manke 
9.00 gyermekistentisztelet: Gabnai Sándor 
10.00 magyar (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
15.00 Balf:  Gabnai Sándor 
 

Március 17. 
16.00 Böjti est a Szeretetotthonban: 
 Gabnai Sándor 
 

Március 20. 
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Március 23. - Böjt 3. vasárnapja (Oculi) 

8.00 magyar (Szent Margit templom javára): 
 Bognár István atya + Gabnai Sándor 
9.00 német (Szent Margit templom javára): 
 Bognár István atya + Holger Manke 
9.00 gyermekistentisztelet: Gabnai Sándor 
10.00 magyar (Szent Margit templom javára): 
  Bognár István atya + Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 
 

Március 24. 
16.00 Böjti est a Szeretetotthonban: 
 Gabnai Sándor 
 

Március 27. 
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Március 30.  -  Böjt 4. vasárnapja (Laetare) 
8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
9.00 gyermekistentisztelet: Gabnai Sándor 
10.00 magyar – Hunyadi felsős nap: 
 Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
 

Március 31. 
16.00 Böjti est a Szeretetotthonban: 
 Gabnai Sándor 
 

Április 3. 
17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás): 
 Holger Manke 
 

Április 6. - Böjt 5. vasárnapja (Iudica) 

8.00 magyar: szuplikáció 
9.00 német: szuplikáció 
9.00 gyermekistentisztelet: szuplikáció 
10.00 magyar: szuplikáció 
15.00 Balf: szuplikáció 
16.00 Kórházkápolna: szuplikáció 
 

Április 7. 
16.00 Böjti est a Szeretetotthonban: 
 Gabnai Sándor 
 

Április 10. 
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Április 13. – Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
9.00 gyermek: Gabnai Sándor 
10.00 magyar: Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 
 

Április 14. 

16.00 Böjti est a Szeretetotthonban: 
 Gabnai Sándor 
 

Április 17. – Nagycsütörtök 
17.00 Nagycsütörtöki kétnyelvű (úrvacsorás): 
 Gabnai Sándor + Holger Manke  
 

Április 18. – Nagypéntek 
8.00 magyar: Mihácsi Lajos 
9.00 német: Holger Manke 
10.00 magyar: Mihácsi Lajos 
18.00 Passiós magyar (csatlakozó úrvacsorával): 
  Gabnai Sándor 
 

Április 19. – Nagyszombat 

14.00 német – temetőkápolnai: Holger Manke 
15.00 magyar - temetőkápolnai: Gabnai Sándor 
 

Április 20. – Húsvét 

5.00 magyar (úrvacsorás): Hegedűs Attila 
8.00 magyar (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 
10.00 magyar (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
15.00 Balf (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás): 
 Gabnai Sándor 
 

Április 21. – Húsvéthétfő 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 


