
 
 XXI. évfolyam, 2. szám 2014. húsvét 

Egyvalaki szenved értünk 
Szuplikáció Böjt 5. vasárnapján, János 11, 46–53 alapján 
 
46Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusok-

hoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. 
47Összehívták tehát a farizeusok és a főpapok a 

nagytanácsot, és így szóltak: „Mit tegyünk? Ez 

az ember ugyanis sok jelt tesz. 48Ha egyszerűen 

csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán 

jönnek a rómaiak és elveszik tőlünk a helyet is, a 

népet is.” 49Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt 

abban az esztendőben, ezt mondta nekik: „Ti nem 

értetek semmit. 50Azt sem veszitek fontolóra: jobb 

nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, 

semhogy az egész nép elvesszen.” 51Mindezt pe-

dig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt 

abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus 

meg fog halni a népért; 52és nem is csak a népért, 

hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyerme-

keit egybegyűjtse. 53Attól a naptól fogva egyetér-

tettek abban, hogy megölik őt. 

 

Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvére-

im az Úr Jézus Krisztusban!  

Egy mondatot viszonylag sokféleképpen 

lehet hangsúlyozni. Mindig, amikor más-más 

mondatrészt emelünk ki, eltolódik a szöveg 

mondanivalójának középpontja.  

„ATTÓL A NAPTÓL FOGVA egyetértettek 

abban, hogy megölik őt.” – világos hogy ebben 

a mondatban, így értelmezve a lényeg, hogy 

egy adott naptól kezdve egy csoport tagjai 

egyetértenek abban, hogy halálra adnak va-

lakit.  

„Attól a naptól fogva EGYETÉRTETTEK ab-

ban, hogy megölik őt.” – itt a hangsúly az egye-

tértésen van. Nincs köztük olyan, aki szerint 

jobb lenne, ha nem ölnék meg ezt a valakit.  

„Attól a naptól fogva egyetértettek ABBAN, 

HOGY megölik őt.” – az lehet, hogy ennek a 

szóban forgó csoportnak a tagjai más kérdé-

sekben nem, de ebben az egyben, hogy meg 

kell ölni azt a valakit, egyetértettek.  

„Attól a naptól fogva egyetértettek abban, 

hogy MEGÖLIK őt.” – nem száműzik vagy 

börtönbe vetik, hanem kioltják az életét.  

„Attól a naptól fogva egyetértettek abban, 

hogy megölik ŐT.” – a lényeg, hogy a szán-

déknak konkrét célszemélye van.  

Bár mindannyiszor más és más mondat-

részt hangsúlyoztunk ebből az egyetlen, nem 

túl hosszú mondatból, a tartalma nem válto-

zott meg: bizonyos emberekből alakult cso-

port egyetért egy másik személy megölésé-

ben. Ha csak ezt az egyetlen mondatot hal-

lottuk volna is tudnánk valamiféle előtörté-

netet gyártani neki, de vannak olyan rejtett 

tartalmak is egyetlen mondatban, amelyeket 

ki tudunk olvasni. Az első és legszembetű-

nőbb talán, hogy vajon miért kell megölni ezt 

a valakit? Büntetésből? Bosszúból? „Egy min-

denkiért” alapon? Vagy útjában áll valakinek? 

A másik, magától értetődő kérdés, hogy kik 

azok, akik ezt elhatározzák? Valamiféle népi 

akarat ez, tehát a csoport maga a nép? Egy 
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adott csoport óhaja csak, akiknek útjában áll 

ez a valaki? Vagy netán egy felsőbb hatalmi 

kar ítélete ez? Végül pedig a nagyon kézen-

fekvő kérdés: ki ez a valaki?  

Kedves Testvérek, a felolvasott igesza-

kaszból természetesen mindegyik kérdésre 

megkapjuk a választ: azért kell eltávolítani 

az útból ezt a valakit, mert sok jelt tett. Ha 

továbbra is folytatja, hinni fognak Benne az 

emberek, és követni kezdik majd Őt, hiszen 

ezek olyan jelek voltak, amelyek mögött va-

lóban isteni hatalmat lehetett sejteni. Akár 

tömegmozgalommá is nőhetik ki magukat, 

ennek következtében pedig érkeznek majd a 

rómaiak, akik – ahogyan ők mondják – elve-

szik tőlük a népet is és a helyet is. A nép alatt 

itt a zsidóságot kell érteni, helyen pedig a 

templomot, ahol éppen tanácskoztak. Akik 

meghozzák ezt az ítéletet, ők a Nagytanács. 

Főpapok és farizeusok a tagjai. Valamekkora 

hatalmat gyakoroltak a zsidóság fölött, érthe-

tőnek tűnik hát, hogy féltették a pozíciójukat. 

Tartottak tőle, hogyha valóban tömegek kez-

dik követni Jézust, a rómaiak katonai erővel 

veszik át a hatalmat, lerombolják a templo-

mot és eltűnik még az a kevéske árnyékhata-

lom is, amit a Nagytanács ekkor még birto-

kolt. Az utolsó feltett kérdésre pedig a válasz 

természetesen Jézus, aki a jeleket tette, meg-

mutatva ezzel az Atya dicsőségét, melynek 

hatására hinni kezdtek Benne az emberek. A 

jelek sorában a legnagyobb Lázár feltámasz-

tása volt, az ítélet is ezután születik meg, 

Jézus távollétében. A Nagytanács tagjai is 

számon tartják, és hitelt adnak annak, hogy 

Jézus isteni csodajeleket tett, de nem hajlan-

dók vagy talán képtelenek meglátni, ami a 

szemük előtt van: Ő, Jézus az Isten Egyszü-

lött Fia. Kajafás, az egyik főpap – akinek a 

neve azt jelenti: vizsgálóbíró - ellentmondást 

nem tűrőn, biztosnak vélt politikai érzékkel 

és ugyancsak biztosnak vélt hatalmának tu-

datában fel sem vet más opciót azon kívül, 

hogy Jézust meg kell ölni, és ezt alá is tá-

masztja: „jobb nektek, hogy egyetlen ember 

haljon meg a népért, semhogy az egész nép 

elvesszen.” Egy ember halála áll szemben a 

nép halálával, így szinte nem is volt kérdés 

Kajafás számára, hogy mi a teendő. 

 
„Mindezt pedig nem magától mondta, hanem 

mivel főpap volt abban az esztendőben, megjö-

vendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és 

nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten 

szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.”- Kajafás 

tehát nem is volt annyira okos, mint ameny-

nyire annak hihette bárki. Hatalmával élve 

hozott egy olyan döntést, amely megmenthet 

sokakat – és természetesen saját magát a je-

lenlegi pozíciójában tarthatja - egyetlen élet 

árán. Kajafásnak fogalma sem volt szavainak 

jelentőségéről abban az értelemben, hogy 

Jézusnak a világ megváltásáért történő halá-

láról beszél. Az Egyetlennek, a köztünk testté 

lett Istennek a bűntörlő áldozatáról beszélt. 

Isten eszközéül használta fel Kajafást, hogy 

megjelentse a jövendőt, és ha Kajafás rosszat 

akart is elérni vele – Jézus halálát –, Isten jóra 

fordította azt. Igen, Jézus valóban meg fog 

halni a népért, de nem a Főtanács, hanem 

Isten akaratából, üdvösséges céllal.  

Sokszor mondjuk, amikor valamire úgy 

gondolunk, nem tudjuk befolyásolni, esetleg 

tőlünk független döntésnek érezzük, hogy: 
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„Ember tervez, Isten végez.” Ez egy – valószí-

nűleg mindannyiunk által ismert – latin 

közmondás, s bár elcsépeltnek tűnhet ugyan, 

mégis megfontolandó. Gyakran nem látjuk 

meg, hogy Isten valójában mit akar üzenni 

nekünk. Neki megvannak a tervei, mi pedig 

oly sokszor ellenszegülünk, kizárjuk, figyel-

men kívül hagyjuk, vagy egyszerűen bele-

merülünk a saját, racionálisnak gondolt em-

beri terveinkbe, és nem engedjük Istent hoz-

zánk szólni. Jézus számtalan csodát tett, 

hogy megmutassa az embereknek, Őt az 

Atya küldte, Akinek dicsősége és hatalma 

nagyobb mindennél. Ennek ellenére nem 

mindenki hitt Benne – példának okáért a 

Nagytanács tagjai sem –, holott a szemük 

előtt volt minden bizonyíték arra, hogy Jézus 

az Isten Fia, hiszen csak Ő, az Atya Egyszü-

löttje lehet képes ezekre a csodákra. „Nem 

látták a fától az erdőt”, nem engedték meg, 

hogy az emberré lett Isten belépjen az ő saját, 

személyes életükbe. Ehelyett inkább elítélik 

Őt, távollétében kimondják rá a halálos ítéle-

tet. Teljes egyetértésben, fikarcnyi habozás 

nélkül. Emberek ítélnek az Isten fölött, pedig 

Isten a bírája minden embernek. Jézus azt 

mondja: „nem azért jöttem, hogy elítéljem a vi-

lágot, hanem azért, hogy megmentsem.” Jézus 

vállára veszi az ítéletet mindannyiunk bűnei 

miatt, és Ő maga lesz az az egyetlen, igazi, 

engesztelő áldozat, mely a golgotai kereszten 

értünk, elítélt vétkesekért adatik. Mi pedig 

oly sokszor elfelejtjük ezt. Későn eszmélünk, 

hogy egyvalaki szenved azért, hogy meg-

váltsa bűneinket. Egyvalaki szeret minket 

annyira, hogy egyszülött Fiát adja, „hogy aki 

hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-

gyen”. Későn jövünk rá, hogy Nélküle gyen-

ge és elveszett elítéltek vagyunk, akik – ha 

akarjuk, ha nem – örökké összecsuklunk az 

Ő irgalma és megmentő szeretete nélkül. Böjt 

ötödik, azaz ítélet vasárnapján lebegjen a 

szemünk előtt Krisztus egyre élesebben ki-

rajzolódó keresztje, mely megváltotta bűneit 

az elesett világnak. Pilinszky János így ír:  

„Milyen felemás érzések közt élünk,  
milyen sokféle vonzások között,  
pedig zuhanunk, mint a kő  
egyenesen és egyértelmüen.  

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség  
hálójában evickélünk, pedig  
napra kellene teregetnünk  
mindazt, mi rejteni való.  

Milyen  
megkésve értjük meg, hogy a  
szemek homálya pontosabb lehet  
a lámpafénynél, és milyen  
későn látjuk meg a világ  
örökös térdreroskadását.”  

Ámen. 

Németh Kitti 

Gyűjtés a Szent Margit templom építésére 

  

Örömmel jelentjük, hogy a Szent Margit templom építésére 85.000 Ft-ot utaltunk át. Bognár Ist-

ván plébános kedves levelében köszönte meg. Isten gazdag áldását kérjük céljaikra.  
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2013-ról a számok tükrében 
Számos, az egyházközségünk tavalyi életéről 

szóló statisztikát tettünk már közzé, hirde-

tésben, a hírlevélben is, sőt gyülekezeti la-

punkban, és az abban megjelent lelkészi je-

lentésben is. Ezen statisztikák mind-mind 

elgondolkoztatóak voltak, hál’ Istennek fő-

képpen örömmel és persze némi kis elkese-

redéssel is eltölthették a szívünket. 

Most viszont engedtessék meg, hogy na-

gyobb összefüggésekbe helyezzük el a gyü-

lekezetünk elmúlt esztendejét, mégpedig 

egyházunk számadatainak teljes összességé-

be, azért hogy láthassuk, hol is helyezkedünk 

el jelenleg országos egyházunk életében. 

Természetesen az adatok nem teljesek, 

minthogy sajnos, néhány lelkészkolléga – 

kötelező ide vagy oda – még mindig nem 

vette a fáradtságot, hogy egyházközségének 

népmozgalmi adatait feltöltse a világháló 

„mókus” nevű evangélikus programjába, 

amelyben a statisztikák kezelődnek, vala-

mint amibe havonta az új Zelenka Szolidari-

tási Alap adatait is fel lehet vinni. 

Az első táblázatunk 6 évre visszamenőle-

gesen mutatja be az egyházkerületünk, lelké-

szek által bevallott gyülekezeti létszám-

adatait egyházmegyei lebontásban: 

 

Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Fejér-Komáromi Egyházmegye 8887 7016 7992 9591 9892 9737 

Győr-Mosoni Egyházmegye 12408 12621 11409 12603 12892 12896 

Somogy-Zalai Egyházmegye 5665 5537 5880 8223 7529 9073 

Soproni Egyházmegye 8421 8348 8441 8392 8305 8213 

Vasi Egyházmegye 14308 14831 16743 14222 17035 18101 

Veszprémi Egyházmegye 10445 11110 11707 11926 12363 12343 

Összesen: 60134 59463 62172 64957 68016 70363 

A táblázatból jól látható, hogy egyházme-

gyénk az egyházkerület 5. legnagyobb, és 

örömmel kijelenthetjük, hogy hittestvérek 

számában egyértelműen növekvő egyház-

megyéje. 

A következő lista azt mutatja be, hogy 

egyházközségünk hol áll nyilvántartott lét-

számában az egész országot egybevetve az 

evangélikus gyülekezetek sorában: 

 

Egyházmegye Egyházközség Adat 

1. Kelet-Békés Békéscsaba 7864 

2. Hajdú-Szabolcs Nyíregyháza 6000 

3. Győr-Moson Győr 5615 

4. Dél-Pest Pilis 5600 

5. Bács-Kiskun Kiskőrös 4890 

6. Sopron Sopron 3694 

7. Pest Rákoskeresztúr 3210 

8. Buda Budavár 2912 

9. Bács-Kiskun Soltvadkert 2600 

10. Vas Szombathely 2600 

 Soproni Evangélikus Egyházközségünk 

tehát a nyilvántartási adatok szerint az or-

szág 6. legnagyobb gyülekezete, ami azért is 

örvendetes számunkra, mert 15 év alatt közel 

10 helyet ugortunk előre. Viszont szomorú, 

hogy másfél évtizede nálunk még nagyobb 

gyülekezetek miként fogytak, sőt „néptele-

nedtek el” szerte az országban, számos okból 

kifolyólag. Hogy csak két példát említsek: a 

még évekkel ezelőtt is legalább 15000-re be-

csült csabai gyülekezet, mint az ország leg-

nagyobb egyházközsége a felére csappant; a 

kiskőrösi esperesi tanácson pedig azt a szo-

morú hírt adták tudtul, hogy 15 év alatt vá-

rosukban a gyerekek száma szintén megfele-

ződött. Úgyhogy sajnos mások fogyása okán 

is mi szépen feltornáztuk magunkat az or-

szágos listán, és látva a tendenciákat, a 

Top10-es listán előttünk álló közösségeknél 

egyedül csak Győr számíthat emberileg néz-

ve létszámfejlődésre. 
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A következő adatsor sajnos még beszéde-

sebb. Merthogy a nyilvántartottak listája egy 

dolog, de vajon hányan vannak, akik ezen túl 

még vállalják az egyháztagságukat azzal is, 

hogy egyházfenntartói járulékot, vagyis egy-

házadót fizetnek. Tehát mennyien is vannak 

azok, akik a választói névjegyzékben szerep-

lő, 18 év feletti, a gyülekezeti életben anyag 

áldozatvállalással is részt vevő tagok? Ezt 

látjuk az egyházkerületünket nézve, szintén 

egyházmegyei lebontásban (érdemes össze-

hasonlítani az adatokat az első táblázattal!): 

 

Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Fejér-Komáromi Egyházmegye 5049 3858 4410 5217 5216 6093 

Győr-Mosoni Egyházmegye 9608 9803 5710 9896 9937 10186 

Somogy-Zalai Egyházmegye 3209 2787 3323 5154 5005 5896 

Soproni Egyházmegye 4756 5022 4640 5218 5229 4706 

Vasi Egyházmegye 8921 6662 10182 8523 11036 10885 

Veszprémi Egyházmegye 6506 7295 7760 7826 8562 8873 

Összesen: 38049 35427 36025 41834 44985 46639 

 

Mint az érzékelhető, bizony messze rosz-

szabbak az arányok! Egyházmegyénk eseté-

ben például a 8421 nyilvántartott testvér kö-

zül 4756-an fizetnek egyházfenntartói járulé-

kot, vagyis a taglétszám 56,47 %-a. Ó, és bár-

csak az lenne ennek a nem igazán hízelgő 

adatnak az oka, hogy azért ilyen kevés ez a 

szám, mert sok a gyermek, a 18 év alatti, il-

letve a még tanuló, önálló keresettel nem 

bíró, ezért aztán egyházadót még nem fizető 

ifjú testvér! Ha nézzük hazánk korfáját, ak-

kor ugyanis 20-22 % körül kellene lennie a 

jogos hiánynak, és nem pedig ennek duplá-

jának, közel 44 %-nak. Szóval nem véletlen, 

hogy elkezdtük mostanság kiértesíteni azo-

kat a fiatal testvéreinket, akik eddig még 

pénztári adataink szerint önálló egyházfenn-

tartóként még nem jelentek meg, viszont már 

benne vannak a korban, hogy pályakezdő-

ként ehhez a „belső körhöz” immár ők is 

csatlakozhatnának. Remélem, nem vették ezt 

tőlünk zokon! 

És akkor most nézzük egyházközségünk 

helyét az országos gyülekezeti listán. Vajon 

benne vagyunk azért az országos első tízben? 

Nos, benne vagyunk, úgyszintén a 6. helyen, 

a december 31-i 1294 egyházadót befizetőnk-

kel (Nagy öröm, hogy a lelkészválasztás és a 

kiküldött csekkes figyelemfelkeltő levelek 

miatt idén immár közel 1500 fős a választói 

névjegyzékünk). 
 

Egyházmegye Egyházközség Adat 

1. Győr-Moson Győr 4209 

2. Bács-Kiskun Kiskőrös 2145 

3. Dél-Pest Pilis 1795 

4. Fejér-
Komárom 

Bakonycsernye 1383 

5. Bács-Kiskun Soltvadkert 1317 

6. Sopron Sopron 1294 

7. Vas Celldömölk 1202 

8. Kelet-Békés Békéscsaba 1126 

9. Pest Deák Téri Gyülekezet 1072 

10. Dél-Pest Alberti 1000 
 

Jól látszik, összehasonlítva a második táblázattal 

ezt a Top10-et, hogy mennyire kicserélődtek, 

illetve átlistázódtak a gyülekezetek. Egyházke-

rületünk székhelye abszolút veri a mezőnyt az 

utóbbi években – majd kikérdezzük őket, hogy 

hogy csinálják.  Akiknél nagyon szép ered-

ményt láthatunk, azok azon gyülekezetek, akik 

talán egyáltalán nem, vagy épphogy csak felke-

rültek a második táblázat Top10-ébe, de itt most 

stabilan ott vannak: Bakonycsernye, Soltvad-

kert, Celldömölk, Deák tér, Alberti szép muta-

tókkal bír a nyilvántartottak és fizető arányát is 

nézve, viszont – nézzék csak! – a legnagyobb 

gyülekezet, Békéscsaba csak 8., az egyébként 

ezüstérmes Nyíregyháza fenn sincs e listán, és 

Budavár, illetve a legnagyobb budapesti gyüle-

kezetünk, Rákoskeresztúr-Sashalom is kikerült 

ebből a táblázatból. Ezeket látva a mi helyezé-

sünk nem is olyan rossz az egyébként sajnos 

szomorú százalékarányt látva viszont: miszerint 
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nyilvántartottainknak csak a 35 %-a fizet egy-

házfenntartást. Szóval, van idén és ezek után 

minden évben hova fejlődnünk! És nem adhat 

kibúvó magyarázatot ez alól annak örömteli 

tudata sem, hogy egyházközségünkben messze 

országos átlag feletti a még tanulókorban lévő 

nyilvántartott tagjaink száma: hiszen gyülekeze-

tünk közel 1/3-a még nem keresőképes. Mert-

hogy akkor viszont hol van a harmadik 1/3-os 

rétegünk a fizetők és a gyerekek, fiatalok mel-

lett: a már munkával bíró, de az anyagi áldozat-

vállalásban nem résztvevő testvéreink? 

Újságunk ezen számában igyekeztem bemu-

tatni négy táblázatban a fő nyilvántartási szám-

adatokat. A pünkösdi számban pedig a 

kazuálékkal foglalkozom, hogy a keresztelők, 

az esküvők, a temetések és a konfirmálás tekin-

tetében egyházközségünk hol áll az egyház 

többi gyülekezetéhez képest. 
Gabnai Sándor 

Új gyülekezeti házunk felújítása 

Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, 

hogy az új Gyülekezeti Ház felújításának mun-

kái abba a stádiumba kerültek, amikor már kö-

rülbelül sejteni lehet, hogy milyen nagyszerű és 

méltó környezetbe kerülhet majd a gyülekezet 

levéltára, pótolhatatlan értékű könyveket rejtő 

könyvtára és gyűjteménye, valamint a lelkészi 

és esperesi hivatal, ahol végre lelkészeink is 

rangjukhoz illő környezetben folytathatják gyü-

lekezetépítő és gondozó áldásos tevékenységü-

ket. 

Már látható, hogy az új gyülekezeti terem 

mennyire rangos helye lehet nemcsak a gyer-

mek-istentiszteleteknek és egyéb liturgikus 

eseményeknek, hanem méltán fogadhat olyan 

kulturális, esetleg tudományos rendezvényeket 

is, amelyek városunk rangjához is illőek.  

Fentiekre tekintettel is döntött úgy gyüleke-

zetünk elnöksége, hogy azt fogja javasolni a 

presbitériumnak, hogy a meghirde-

tett adománygyűjtés eredményéből 

az új gyülekezeti terem és a mellette 

lévő ülésterem színvonalas, de még-

sem hivalkodó kialakítását finanszí-

rozza, hangsúlyozva ezzel a megúju-

ló homlokzat mellett (amelyre ön-

kormányzati támogatást is kaptunk, 

ill. fogunk még remélhetőleg idén is 

kapni) az épület belső helyiségei is 

méltó környezetet biztosítsanak a 

bennük folyó tevékenységnek. 

Örömmel és hálával jelentem a 

gyülekezetnek, hogy az első negye-

dévben meghirdetett adománygyűj-

tési akció teljes lendülettel beindult, eddig 25 fő 

élt a lehetőséggel és fizetett be különböző ösz-

szegeket. A legnagyobb összeg eddig 500.000, a 

legkisebb összeg 5.000 Ft volt és összesen eddig 

1,3 millió forint gyűlt össze. Korábbi elképzelé-

sünket módosítva elhatároztuk, hogy minden 

adományozó kap adományozó okiratot, viszont 

csak azoknak a nevét fogjuk a 

Christophorosban, ill. az „Adományozók Fa-

lán” megjelentetni, akik ehhez kifejezett hozzá-

járulásukat adják, de akkor is az összeg megjelö-

lése nélkül. 

Az eddig befizetett összeg kijelölt célunk 

megvalósításához szükséges összeg mintegy 

12 %-a, ezért szeretettel biztatjuk további ada-

kozásra gyülekezetünk tagjait. A fejleményekről 

következő számunkban is tájékoztatást adunk. 

A jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor. 9, 7) 

Erős vár a mi Istenünk! dr. Gimesi Szabolcs 
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Nyitó rész 
9.30 Kétnyelvű ünnepi istentisztelet az 

evangélikus templomban. 
Igét hirdet: Gáncs Péter elnök-
püspök. Közreműködik: Szemerei 
János püspök, Gabnai Sándor espe-
res, Holger Manke lelkész, dr. Wink-
ler András költő, gyülekezetünk ifjú-
sági zenekara és sokan mások 

utána Gusztáv Adolf egyesület közgyű-

lése Ingrid Tschank lelkésznő veze-
tésével 

utána Ünnepi köszöntők. Köszöntőt 
mond: Hans Niessl, burgenlandi tar-
tományfőnök, Franz Steindl, 
burgenlandi tartományfőnök he-
lyettes, dr. Fodor Tamás polgármes-
ter, Szemerei János püspök 
Moderátor: Mátyás Gyöngyi 

 

12.00 Ebéd a Líceumban a bejelentkezett 
vendégek számára 

 

Délutáni programok – több helyszínen 
Evangélikus Templom 
12.30 Templom- és toronyvezetések.  

Körbevezetnek: Hajduné Siklósi Zsu-
zsa, Ghiczy Erzsébet és Gálos Ernő 

13.30 Fuvolazene – Tóth Jonna és Richard 
von Fuchs 

14.15 Kocsis Anna orgonaművész  
14.55 Liszt Ferenc Pedagógus Kórus  
15.35 Hauer Strings bécsújhelyi fiatal 

vonósok 
 

 

Orsolya téri kórustalálkozó 
14.15 Soproni Református Gyülekezet kórusa 
14.45 Szent Imre Templom kórusa 
15.15 Balfi és bánfalvi kórusok 
15.45 Soproni Evangélikus Gyülekezet ének-

kara 
 

Új gyülekezeti ház – 
A határnyitás 25. jubileuma 
14.15 Filmvetítés a határnyitásról. 

Dr. Kárpáti György filmrendező 
személyes bemutatása 

14.40 Pódiumbeszélgetés a határnyitás-
ról. Résztvevők: Jenőffy Miklós, ak-
kori magyar vámparancsnok, Jo-
hann Göltl akkori osztrák vámhiva-
talnok, dr. Gimesi Szabolcs volt pol-
gármester. Moderátor: dr. Kárpáti 
György 

 

Young-GAF (ifjúsági programok) 
A Fő téren és az Eggenberg-házban számos 
programmal készülnek gyermekeknek és 
fiataloknak. A Templom utcai ifi-teremben 
lesz gyermekmegőrző. 9.30 órakor ifjúsági 
istentisztelettel nyitják a programot a Fő 
téren. Közreműködik a Crazy Angels együt-
tes, a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar, a 
soproni evangélikus óvoda – és ezen kívül is 
színes színpadi programok és foglalkoztatá-
sok ígérkeznek. 
 

Záró rész 
16.30 Záró áhítat az evangélikus temp-

lomban. Igét hirdet: Manfred Koch 
burgenlandi szuperintendens 

Magyar-osztrák ünnep közeleg 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az idei Gusztáv Adolf ün-

nepre. Színes program ígérkezik – az alábbiakban olvashatják rész-

letes programtervezetünket. Egy 1.500 forintos adományért lehet 

lelkészi hivatalunkban kapni matricát, amely egyben minden ren-

dezvényünkre a belépő.  összeállította: Holger Manke 

2014. június 14., szombat 
- előzetes program - 
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Mozaik a presbiteri csendesnapról 
Egyházközségünk presbitériuma a Hunyadi 

Iskolában tartotta február 8-án a 

csendesnapját. Örömmel fogadtuk el presbi-

ter társunk, Rajnai Károly igazgató úr meg-

hívását. Olyan helyszínen gyűlhettünk össze, 

amelyről sokszor tárgyaltunk, amelyről, mint 

szülők, vagy egykori tanulók sokszor emlé-

keztünk. 

Az iskola fejlődését tapasztalhattuk a tető-

térben elhelyezett könyvtár láttán is, ahol 

összegyűltünk. Körben a város, a Lőverek, a 

licista sportpálya és a sok könyv kiváló hely-

színnek bizonyult. 

Az egyházi Líceumi Diákotthon (LIDO) az 

1944-es bombázások következtében lakhatat-

lanná vált, és újjáépítésére csak az ötvenes 

évek elején került sor. 1956-ban Hunyadi 

János állami általános iskolaként nyitotta 

meg kapuját a tanulni vágyó ifjúság előtt. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy 1996. 

szeptember 1-jétől a Líceumi Diákotthon 

falai között ismét evangélikus általános isko-

la működhet, 2006-tól a Borsmonostori utcai 

óvoda hozzákapcsolásával. 

Az alkalom elején egy perces néma főhaj-

tással adóztunk az azon a héten elhalálozott 

Somogyi Edit néni emlékének, aki presbité-

riumunk hűséges tagja volt mint jegyző-

könyvvezető. A csendesnap Gabnai Sándor 

esperes áhítatával kezdődött, majd dr. S. 

Kárpáti György filmbemutatója következett 

az iskoláról. 

Az egésznapos együttlét célja az volt, 

hogy a Presbitérium értékelje eddig végzett 

munkáját és egyértelműen határozza meg a 

jövőben elvégzendő feladatokat. Presbiter 

társaink beszámolóiból a legfontosabbakat 

emeljük ki. 

- Biczó Balázs felügyelő elmondta, hogy a 

nagyon sokféle tevékenység jól szervezve és 

koordinálva folyik. A gyülekezeti alkalmak 

szervezése éppúgy, mint a számos műszaki 

feladat, iparos munka és a szegények és el-

esettek segítése. Az alakított munkacsoport-

ok aktívan tevékenykednek. Kiemelte, a Te-

remtésvédelmi Munkacsoport eredményes-

ségét, hiszen Gálos Borbála vezetésével el-

nyertük az ÖKO Gyülekezet címet. 

- Külön köszönet illeti dr. Gimesi Szabolcs 

másodfelügyelőt, egyházmegyei felügyelőt, 

az egykori Színház utcai iskola Gyülekezeti 

házzá való átalakításának koordinálásáért. 

Gálos Ernő testvérünk a műszaki feladatok 

megbízható és szigorú ellenőre volt. 

Az egykori evangélikus elemi iskola építésé-

nek történetét, amelyet Gráf Sámuel, az isko-

la első igazgatója írt az intézmény fennállá-

sának 50. évfordulójára, az átadási ünnep-

ségre kívánjuk megjelentetni. A német nyel-

vű, gót betűs kiadvány szerkesztésében dr. 

Krisch András, dr. Gimesi Szabolcs és dr. 

Winkler András vesznek részt. 

A kiadvány magyar és német nyelvű lesz. 

- Dr. Farsangné Bérci Márta, német felügye-

lő beszámolt arról, hogy a német lelkészvál-

tás zökkenőmentesen zajlott le: dr. Volker 

Menke búcsúztatása és Holger Manke szol-

gálat kezdése. Beszámolt arról is, hogy rend-

szeresen látogatják idős, beteg testvéreinket. 

- Köszönet illeti dr. Kárpáti György presbi-

ter testvérünket média munkájáért. Fényké-

pei, filmjei nemcsak fontos kordokumentu-

mok, hanem művészi alkotások is. 

- Hegyi Péter presbiter testvérünk újságun-

kat és Hírlevelünket dicsérte. A fontos in-

formációk rendszeres megjelentetését. 

- Schlögl Patrícia testvérünk az IFIk tevé-

kenységéről, a zenekarról és a beszélgető 

körről tájékoztatott. Fontosnak tartotta az 

óvoda és a gyülekezet kapcsolatának szoro-

sabbra fűzését. 

- Stinner Dávid testvérünk az elmúlt évi 

csendesnapról számolt be. 

- A közös ebéd után a közeljövő legfonto-

sabb feladatai kerültek terítékre, melyek kö-

zül kiemelkedik a lelkészválasztás lebonyolí-

tása. Különös hangsúlyt kapott a gyülekezeti 

Ház sikeres befejezése és működtetése. 

A csendesnap kötetlen, de igen hasznos be-

szélgetéssel ért véget.  
dr. Winkler András 
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Távirati jelentések megtartott programjainkról 
(2014. böjt) 

 

1. 19 állami iskolában vettünk részt a kötelező 

etikaoktatást kiváltó hitoktatás kapcsán a szü-

lői tájékoztatókon. 

2. Március 2-án a mi templomi 9 órai és 10 órai 

istentiszteleteinken az evangélikus gimnázi-

umi kórustalálkozó énekkarai szolgáltak. 

3. Aznap nyitották meg Dr. S. Kárpáti György 

presbiterünk fotókiállítását a Pannónia Med 

Hotelben. 

4. Március 4-én lelkészválasztást előkészítő 

presbiteri ülést tartottunk a nagytermünkben, 

amely egyben zárszámadást és a költségvetést 

tárgyaló gyűlés is volt. 

5. Március 5-én a német istentiszteletre járók 

megbeszélték a helyi német istentiszteletünk 

szokásait és gondolkodtak a változásokon. 

6. Március 6-án városi lelkésztalálkozó volt a 

Kecsketemplomban és a Bencés kolostorban. 

7. Március 7-én az ökumenikus női imanap volt 

katolikus asszonytestvéreinknél a Szent 

György plébánia Jezsuita termében. 

8. Ezen a hétvégén volt a konfirmációs 

csendeshétvégénk Pannonhalmán Hegedűs 

Attila iskolalelkész vezetésével. 

9. Március 9-én, böjt 1. vasárnapján egyházme-

gyei offertóriumot gyűjtöttünk. 

10. Aznap öt részközgyűlésből álló közgyűlést 

tartottunk, amelyen lebonyolítottuk a lelkész-

választást, tájékoztatást adtunk a 2013-as zár-

számadásról és 2014-es költségvetésről, vala-

mint megtárgyaltuk a felügyelői és igazgató 

lelkészi jelentéseket. A gyülekezet Tóth Ká-

roly takácsi–nemesgörzsönyi–nagyacsádi lel-

készt választotta másik parókus lelkészének. 

11. A közgyűlésen köszöntöttük Szimon János 

nyugalmazott lelkésztestvérünket a felszente-

lésének 60. évfordulóján. 

12. Március 10-től a magyar bibliaórák helyén és 

idejében elkezdtük a Böjti Esteket a Szeretet-

otthonunkban – heti rendszerességgel. 

13. Március 10–11-én Gabnai Sándor esperesi 

értekezleten vett részt Kiskőrösön. 

14. Március 11-i Luther Szövetség gyűlésén 

Szimon János nyugalmazott lelkészünk tartott 

előadást a látogató diakóniai szolgálatról. 

15. Március 12-i LMK-nk helyszíne a templom-

építésbe kezdő Vásárosfalu volt – gyűlést tar-

tottunk a vasi egyházmegye lelkészeivel. 

16. Március 13-án temetői adminisztrációs elle-

nőrzést hajtott végre nálunk a járási hivatal. 

17. Március 14-én Hölvényi György egyházügyi 

államtitkárral tárgyalt régiónk papsága öku-

menikus keretek között Fertőszenmiklóson. 

18. Március 15-én ökumenikus koszorúzással 

vettünk részt a városi ünnepen. Aznap a 

Lisztben megnyitott kiállításon több evangé-

likus alkotó művét csodálhattuk meg.  

19. Március 16-án a német istentisztelet után 

Kirchenkaffee-t tartottunk a nagyteremben. 

20. Örömmel fogadtuk ezekben a napokban az 

Ökumenikus Segélyszervezet és a Tesco áru-

házak jótékonysági felajánlását, és azt rászo-

rulóknak el is juttattuk. 

21. A Líceum március 18-án tartotta csendes-

napját – templomunkban is tartottak istentisz-

teletet Kadlecsik Zoltán helyettes beosztott 

iskolalelkész vezetésével. 

22. Március 19–20-án zajlott le a Hunyadiban az 

első osztályba beiratkozni akaró kiselsősök 

regisztrációja. 

23. Március 20-án előtalálkozót tartott Holger 

Manke lelkész a Gusztáv Adolf ünnep meg-

tervezése céljából. 

24. Március 21–22-én egyházkerületi gyülekezeti 

elnökségtalálkozón vett részt Révfülöpön 

Biczó Balázs felügyelő és Gabnai Sándor. 

25. Március 23-i délelőtti istentiszteleteinken 

Bognár István atya volt a vendég-igehirdető, 

aki Supka-Kovács Tamás építésszel együtt 

bemutatta a Szent Margit templom-építési fo-

lyamatát. Perselypénzünk a templomépítést 

és így az ökumené ügyét is szolgálta. 

26. Március 25-én Gabnai Sándor lelkész részt 

vett az Országos Egyház pályázati stratégiai 
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konferenciáján, majd még aznap a győri 

evangélikus levéltárnak a soproni egyházme-

gyei anyagát is érintő fond rendezésében is. 

27. Március 27-én Holger Manke és Gabnai Sán-

dor lelkészek, valamint Pfeifer Ottó teológus-

hallgató, gyülekezeti munkatárs részt vettek 

az Evangélikus Hittudományi Egyetem Dies 

Academicusán. 

28. Március 29-én volt az országos hittanverseny 

egyik döntője Aszódon, amelyen a Hunyadis 

7-8. osztályos gyerekek a saját korcsoportjuk-

ban megnyertek. 

29. Március 30-án a 10.00-i istentiszteletre vártuk 

a Hunyadi felső tagozatos evangélikus hittan-

ra járó diákjait és családjukat – örömünkre 

szép számmal vettek részt. 

30. Március 31-én megnéztük többen az egyetemi 

ifivel együtt a „Noé” című filmet az Elit mo-

ziban. 

31. Március 31 – április 2 között Holger Manke 

német lelkészünk a Bajorországi Evangélikus 

Egyház lelkésztovábbképzésén vett részt 

Freising városában. 

32. Április 1-jén 17.00-kor tartottuk a nagyterem-

ben presbiteri ülésünket, amelyen már a 

megválasztott új parókus lelkészünk, Tóth 

Károly is részt vett. 

33. Április 4-én Gabnai Sándor esperes-lelkész 

részt vett a MAEK – Magyar Evangélikusok 

Konferenciája küldöttgyűlésén az Északi 

Püspöki Hivatalban, amelyen megszüntetésre 

került a 2006-ban alapított egyesület. 

34. Április 5-én egyházmegyei gyűléseket tartot-

tunk Ágfalván, a gyülekezeti teremben: 9 

órakor egyházmegyei presbiteri üléssel és 10 

órakor pedig egyházmegyei közgyűléssel. 

35. Aznap volt az országos gyülekezeti hittan-

verseny döntője Albertiben. Ez egyben egy-

házunk országos gyereknapja is volt. 

36. Aznap Holger Manke lelkész részt vett a bu-

davári gyülekezet csendes-napján. 

37. Április 5-én és 6-án teológus szuplikáció volt 

Németh Kitti és Bence Áron szolgálatával a 

Szeretetotthonunkban és a vasárnapi isten-

tiszteleteken. Perselypénzünkkel a lelkész-

képzés céljára gyűjtöttünk. 50.000 Ft-ot utal-

tunk át e célra. 

38. Április 7-én a Hunyadi tantestületi értekezle-

tén titkos szavazással fejezte ki a tantestület is 

Rajnai Károly igazgató úr helyzetelemzése és 

újraválasztása mellett a voksát. 

39. Április 8-án a Luther Szövetségi ülésünk, 

temetői sétánk sajnos a szakadó eső miatt el-

maradt. (Terveink szerint Varga Jenő volt fe-

lügyelőnk vezetésével tartandó sírkert sétánk 

második részére szeptemberben kerítünk 

sort.) 

40. Április 9-én az ehavi LMK-án Nemeskéren 

volt, ahol többek között megemlékezhettünk 

arról, hogy 500 éve tört ki a Dózsa György fé-

le parasztfelkelés. 

41. Aznap dr. Gimesi Szabolcs egyházközségi 

másod-, valamint egyházmegyei felügyelő és 

Holger Manke lelkész egy augsburgi diák-

csoportot fogadott gyülekezetünkben. 

42. E napon igazgatótanácsi ülést is tartottunk a 

Hunyadiban. 

43. Aznap elő-megbeszélést is tartottunk a 

Kinderbibelwoche megtervezése céljából. 

44. Április 10-én Holger Manke lelkész az 

ansbachi testvériskola csoportját fogadta gyü-

lekezetünkben, akik szerdától szombatig lá-

togatást tettek a Hunyadiban. 

45. Ezen a napon ökonap volt a Hunyadiban, 

délután pedig az Eötvösben volt igazgatóta-

nácsi ülés. 

46. Április 13-án szórványoffertórium célját szol-

gálta a perselypénzünk. A gyerekisten-

tiszteleten részt vettek óvodásaink. 

47. Április 14-én a bakonycsernyei–súri 

konfirmandusokat fogadtuk. 

48. Április 15-én egyeztető megbeszélésen vol-

tunk Budapesten: egyrészt világi vezetőink 

gyűjteményi megbeszélésen az országos mú-

zeumban, másrészt az Üllői úton volt értekez-

let a gyülekezeti teherbíró-képességről. 

49. Április 16-án a Líceumban projektnap volt a 

diákok civil szolgálatáról, ahol mi is részt vet-

tünk bemutatkozó előadásokkal. 

50. Aznap délután úrvacsorás istentiszteletet 

tartottunk az Ikva Szeretetotthonban élő 

evangélikus testvéreinknek és az érdeklődők-

nek, ezt követően pedig a Balfi utcai Szeretet-

otthonban volt ugyanezen lehetőséggel isten-

tisztelet. 
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Aufstehen! 
„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, ver-

borgen im Acker, den ein Mensch findet.“  

So erzählt Jesus vom Himmelreich. Es ist ein 

gutes Gleichnis, um von Ostern zu erzählen. 

Es ist ein gutes Gleichnis, weil Jesus uns zu-

nächst auf eine tiefe menschliche Sehnsucht 

anspricht. Denn: das „Himmelreich“, der 

„Himmel“, ist ein Sehnsuchtswort. Es steht 

für die Erfahrung des Besonderen im Ver-

gleich zum Alltäglichen. Vom „Himmel“ 

wird gesprochen und gesungen, wenn wir 

etwas Herausragendes erleben: da wird in 

den siebenten Himmel der Liebe hineinge-

tanzt und von der grenzenlosen Freiheit über 

den Wolken gesungen, himmelhochjauch-

zend können wir uns freuen; kein Wunder 

also, dass von alters her Gott „oben“ im 

Himmel vermutet wurde, während der 

Mensch seinen normalen Platz auf der Erde 

findet und sein Leben im Schweiße seines 

Angesichts fristet, gelegentlich versüßt durch 

eine himmlische Mehlspeis oder einen gött-

lich-duftenden Schinken. 

Der Weg vom Menschen zu Gott führt 

demnach nach „oben“, mit allen Anstren-

gungen, die so ein Aufstieg bis zum Himmel 

mit sich bringt. Und leider auch verbunden 

mit der Ungewissheit: Ob meine Bemühun-

gen wohl ausreichen für einen Platz im 

Himmel? Und so gesellt sich zur Sehnsucht, 

jenen himmlischen Zustand zu erreichen, 

immer auch die Angst, ihn womöglich zu 

verpassen. 

„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, 

verborgen im Acker.“ Das Gleichnis von Je-

sus bringt die klare Ordnung von „oben“ 

und „unten“ durcheinander. Und das ist gut 

so. Nicht ich muss mich mit meiner Him-

melssehnsucht nach oben strecken. Das 

Himmelreich ist schon da. Es liegt da, wo ich 

es nicht vermutet hätte, verborgen in der 

Erde. Es begegnet mir im Alltäglichen, ganz 

nah, greifbar nah, aber nicht auf den ersten 

Blick zu erkennen. Um es zu finden muss ich 

als erstes die Blickrichtung wechseln: Nicht 

nach oben schielen, sondern nach unten 

schauen. Das Unscheinbare in den Blick 

nehmen: zweitausend Jahre alte Geschichten 

in einem dicken (oft genug irgendwo ver-

räumten) Buch von einem circa dreißigjähri-

gen Mann in Palästina: Jesus. 

Seinem Leben zu begegnen gleicht einer 

Schatzsuche, ganz irdisch. 

Da ist das Kind in der Krippe. Kein all-

mächtiger Herrscher im Himmel, vielmehr: 

das Große erscheint im Kleinen und seine 

göttliche Herrlichkeit strahlt aus Kinderau-

gen. Um sie zu entdecken, müssen wir uns 

niederbeugen wie an einem Kinderwagen, 

an einem Kinderbett. Und wenn wir uns da-

zu, unwillkürlich fast, niederknien, dann 

wissen wir ganz genau, dass uns keine 

Macht in die Knie gezwungen hat. Dieser 

Gott macht nicht klein. Im Gegenteil: er wird 

einer von uns, damit wir unsere Angst vor 

ihm verlieren. In Jesus wirbt Gott um unser 

Vertrauen. 

Da ist da Kreuz. Zu Tode gemartert, aus-

geliefert menschlicher Gewalt (und wir wis-

sen, was Menschen einander anzutun bereit 

sind) und mit einem lauten Schrei der Ver-

zweiflung stirbt Jesus. Gescheitert. „Wer am 

Kreuz hängt, ist verflucht“. Wie kann Gott 

das zulassen? Und mit Jesus scheitert seine 

Botschaft von der bedingungslosen Liebe 

Gottes zum Menschen. So bekommen es die 

Jünger immer wieder gesagt. Und die es sa-

gen haben offensichtlich Recht. Die Jünger 

haben ihrer Logik, ihrem Spott, ihrem Zy-

nismus nichts entgegenzusetzen. Sie fliehen. 

Sie schließen sich ein. Sie wären resigniert 

und tief verletzt irgendwann in ihren Alltag 

zurückgekehrt.  
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Wenn nicht dieses geschehen wäre: Os-

tern! Was da eigentlich passiert ist und wie? 

Die Evangelien sind mit Schilderungen dar-

über sehr zurückhaltend. Der Vorgang der 

Auferweckung wird nicht beschrieben. Er-

zählt aber wird von einer Erfahrung, die die 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus gemacht 

haben. Und diese Erfahrung muss so umwer-

fend gewesen sein, dass sie innerhalb kürzes-

ter Zeit Menschen im gesamten Mittelmeer-

raum ergriffen hat. Sie heißt: Jesus lebt! Er ist 

nicht bei den Toten. Gott hat ihn auferweckt. 

Jesus lebt, - das die die Grunderfahrung aller 

Christen. Und er begegnet uns als der Le-

bendige mitten im Leben. Und wir spüren, 

hoffen, glauben: das Kreuz ist kein Scheitern, 

kein Betriebsunfall. Es ist vielmehr ein Teil 

des langen und mühsamen Weges Gottes zu 

uns Menschen. 

Wer das für sich entdeckt, hat einen 

Schatz gefunden.  

Auf Schatzsuche aber, auch das ich eine 

Erfahrung der Jüngerinnen und Jünger soll-

ten wir uns nicht allein begeben. Allein ver-

lieren wir uns viel zu leicht in unseren All-

tagsgeschäften, die unsere Zeit und unsere 

Kraft auffressen. Da bleibt zu vieles liegen, 

auch das „Buch der Bücher“. Wir brauchen 

Gemeinschaft, Feste des Lebens mitten in 

unseren Alltag hinein, um den Schatz, der 

uns geschenkt wurde, gemeinsam zu finden 

und auszugraben. 

Und deshalb freue ich mich „wie ein Kind 

zur Weihnachtsgabe“, dass am Samstag, den 

14. Juni in Sopron/Ödenburg das Gustav-

Adolf-Fest gefeiert wird. Feiern wollen wir, 

getragen von unserer Osterhoffnung. Beten 

wollen wir, singen, miteinander reden, essen 

und trinken, um so zu erleben, dass Jesus 

Christus sein Reich, den Himmel, mitten 

unter uns zu unserer Wirklichkeit werden 

lässt. 

Gesegnete Ostern wünscht uns allen  

Mag. Jakob Kruse, Pfarrer 

(Loipersbach/Lépesfalva) 

 

 „Mehr als eine Interessensgemeinschaft“ 
Dr. Szabolcs Gimesi über ein aktives und zukunftsorientiertes Gemeindeleben 
 

Er scheint ganz unermüdlich in seinem Einsatz für unsere Kirchengemeinde. Und wann im-

mer es Herausforderungen gibt, hat er auch schon Problemlösungen zur Hand. Dr. Szabolcs 

Gimesi setzt sich mit juristischem Verstand und christlichem Herz für seine Gemeinde ein – 

nicht nur, wenn es um das neue Gemeindehaus geht. Der Reiz des Ehrenamtes und Gedan-

ken zur Zukunft des Gemeindelebens – hierüber sprach Dr. Szabolcs Gimesi mit dem Chris-

tophoros. 
 

Was motiviert Dich persönlich dazu, Dich so 

intensiv für die Gemeinde einzusetzen? 
 

Im Leben hat mich nie interessiert, Geld 

für bestimmte Aufgaben zu bekommen, son-

dern immer, dass ich das, was ich überneh-

me, auch anständig mache. Ich war mein 

ganzes Leben über immer auch ehrenamtlich 

– ohne Bezahlung – in irgendeinem Bereich 

des gesellschaftlichen Lebens, sei es im Au-

tomobilclub, sei es im Segelverein.  
 

Was gibt Dir das? 
 

Es gibt Erfolgserlebnisse. Ich denke, dass 

es immer auch ein wichtiger Aspekt des Le-

bens ist, dass das, was man kann und tut, 

auch Ergebnisse bringt und man selbst damit 

zufrieden sein kann. Das gibt einem das Ge-

fühl, dass die Mühen nicht vergeblich waren. 

In Japan sagt man: Das Bemühen ist das We-

sentliche. So sehe ich es auch, und deshalb 

habe ich stets ein möglichst aktives Leben 
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geführt und möchte das auch im Ruhestand-

alter nicht abbrechen. 
 

Was denkst Du, was macht unsere Gemeinde 

zu einem attraktiven Ort, um sich ehrenamtlich 

zu engagieren? 
 

Ich denke, das Gemeinschaftsgefühl kann 

so ein Motivator sein. Wenn jemand das Ge-

fühl hat, dass nicht er die Gemeinschaft, 

sondern auch die Gemeinschaft ihn braucht – 

und wenn er darüber hinaus ähnlich denkt 

wie ich, dann kommt er zum Entschluss, 

tatsächlich in dieser Gemeinschaft etwas zu 

tun. Und dann muss es freilich auch und vor 

allem Selbstanspruch sein, dass man das, 

was man annimmt und übernimmt, auch 

tatsächlich durchführt. 

 

Eine Frage – zum neuen Gemeindehaus: Hät-

test Du diese Aufgabe übernommen, wenn Du 

ganz genau gewusst hättest, welche Herausforde-

rungen sich Dir stellen? 
 

Ich war ziemlich sicher darin, was mich 

erwarten wird. Ich habe nur damit nicht ge-

rechnet, dass mein Energiehaushalt nicht 

mehr derselbe wie vor zehn Jahren ist. Das 

heißt, ich muss mehr Kraft aufbringen, um 

zum selben Ergebnis zu kommen. Das neue 

Gemeindehaus selbst ist mir auch familiär 

nahe: Mein Großonkel war einst Direktor des 

Hauses. Und so war es mir auch persönlich 

ein Anliegen, eine Funktion für dieses Ge-

bäude zu finden – und dies konnten wir da-

rin finden, dass das Haus der Kirche dienen 

soll. Das war natürlich auch Motivation – 

auch darüber hinaus, dass mir klar war, dass 

ich nicht nur vor Ort aktiv sein muss, son-

dern dass ich oftmals spät nachts und früh 

morgens wach bin und darüber nachdenke, 

wie einzelne Probleme gelöst werden kön-

nen. Im Großen und Ganzen wusste ich, was 

auf mich zukommt. Womöglich kam dann 

ein klein wenig mehr, aber jetzt gibt es kei-

nen Halt mehr. Das ist wie bei den Arbeitern 

im Weinkeller: Wenn sie anfangen, das 

Weinfass in den Kel-

ler zu rollen, ist klar, 

dass das Weinfass 

nicht auf halber Stre-

cke stehen bleiben 

wird. Allenfalls zer-

schmettert das Wein-

fass, wenn es unten 

ankommt, aber das 

muss man unter al-

len Umständen zu 

verhindern wissen. 
 

Im Dezember wirst 

Du 70 Jahre alt – und 

musst, so lautet das 

Gesetz, auch Deine 

Funktion als Kurator 

des Dekanats aufgeben. 

Wie siehst Du es: Musst Du oder darfst Du diese 

Aufgabe abgeben? 
 

Meiner Kenntnis nach kam das Gesetz 

einst so zustande, dass ein so alter Herr eine 

solche Funktion hatte, dass man sagte, dass 

es nicht mehr besonders glücklich ist, wenn 

er weiterhin dieses Amt ausübt. Und meine 

Meinung ist, dass man mit 70 Jahren kompli-

zierte und kraftraubendere Aufgaben wirk-

lich abgeben darf. Und gerade die Aufgaben 

eines Kurators im Dekanat oder Kirchenkreis 
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sind so breit gefächert, dass es der Sache 

dient, wenn sie Jüngere übernehmen. 

Auf Gemeindeebene ist das anders, da 

können auch die Über-70-Jährigen noch her-

vorragend Aufgaben übernehmen – da ist 

die Entscheidung, wie lange man das macht, 

eher der Selbstkontrolle eines jeden Einzel-

nen anbefohlen. 
 

Wenn wir ins neue Gemeindehaus gezogen 

sind und damit eine große Immobilienfrage abge-

schlossen sein wird, zu welchen Ufern sollten wir 

als Gemeinde aufbrechen. Welche Visionen hast 

Du womöglich? 
 

Eine Kirchengemeinde ist ja zunächst eine 

geistliche Gemeinschaft. Hier geht es nicht 

um ein gemeinsames Hobby, wir sind auch 

keine Interessengemeinschaft. Sondern unser 

gemeinsamer Glaube hält uns zusammen – 

und das ist etwas viel tieferes. 

Ich denke, die ungarische Gesellschaft hat 

sich in den letzten Jahren umstrukturiert. 

Menschen sind viel seltener in Gemeinschaf-

ten anzutreffen, sondern leben oft lieber zu-

rückgezogen. Das hat viele Gründe, die zu 

bedenken hier zu weit führen würden. 

Für uns als Kirche bedeutet das, dass wir 

die Kirche in ihrer Organisation grundlegend 

bedenken müssen. Die großen breit angeleg-

ten volkskirchlichen Strukturen funktionie-

ren nicht mehr besonders gut. Aber in klei-

nen Gemeindegruppen sind wir stark – und 

hier können wir sicher manches mehr stär-

ken. Fraglich ist, wie diese Kleingruppen sich 

zu einer größeren Gemeinschaft zusammen-

schließen können. Das muss noch gelöst 

werden. 
 

Einst war der Gottesdienst am Sonntag Vor-

mittag der Ort, an dem sich die ganze Gemeinde 

– also auch die Mitglieder der verschiedenen 

Gruppen und Kreise – getroffen hat. Siehst Du 

eine Chance, dass der Gottesdienst diese Bedeu-

tung wieder zurückgewinnen kann? 

Momentan nicht. Was ich jetzt sage, gilt 

gerade für den deutschen Gottesdienst nicht, 

denn dort kennt man sich untereinander. 

Aber bei einem größeren Gottesdienst, bei 

Weihnachts- oder Ostergottesdiensten haben 

viele Gottesdienstbesucher keine Ahnung, 

mit wem man in der Bank sitzt. Sie kennen 

einander nicht. Und dann verlassen sie die 

Kirche ohne Gemeinschaftserlebnis. Sie hat-

ten eher ein Vortragserlebnis – sie haben den 

Pfarrer, die Predigt angehört, haben eventu-

ell an der Liturgie teilgenommen. 
 

Was wäre also zu tun? 
 

Ich beziehe mich auch auf Klaus Doug-

lass, wenn ich vorschlage, dass Gottesdienste 

interessanter gemacht werden sollten. Wich-

tig ist, dass Gottesdienst nicht so mechanisch 

verlaufen. Dass wir das Glaubensbekenntnis 

– wie im deutschen Gottesdienst – auch sin-

gen können, ist zum Beispiel etwas Neues. 

Darauf musste man Acht geben, und auch 

Inhaltliches kam uns so wieder neu ins Be-

wusstsein. Ein anderes Beispiel ist die Dia-

logpredigt, die Du mit Eszter gehalten hast. 

Ich denke, in dieser Kirche gab es so etwas 

noch nie – und alle haben mit weit geöffne-

ten Augen und Ohren aufgepasst, weil es 

interessant war. Ich denke, solche Anstöße 

tun dem Gottesdienst gut – nicht alles im 

Grunde verändern, aber hier und da kleine 

Veränderungen. Zudem ist es wichtig, dass 

die Lebenswirklichkeiten der Menschen im 

Blick sind und – mit Verweis auf Csaba Böjte 

– mit klaren, einfachen Beispielen in einer 

alltäglichen Sprache gesprochen wird. 

Zudem kann man auch musikalisch eini-

ges tun – ein Chor oder ein Posauenchor, 

neue Lieder im Gleichgewicht mit den alten 

bekannten Liedern. Das kann ich alles natür-

lich nur aus der Sicht des Gottesdienstbesu-

chers sagen. Doch dies scheinen mir Chancen 

zu sein, wie der Gottesdienst noch mehr 

Menschen erreichen könnte. 

Holger Manke 
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Glaubensgesprächskreis – 
(k)eine Bibelstunde(?) 
Ein Teilnehmer am Glaubensgesprächskreis 

wurde mal in der Stadt von einem Gemeinde-

mitglied kurz angehalten und gefragt, was es 

mit „diesen vom deutschen Pfarrer gehaltenen, 

interessanten Vorträgen” auf sich hat. Die be-

fragte Person berichtigte die Frage mit einem 

Lächeln, indem sie sagte, es sind keine Vorträ-

ge, es sind anregende Zusammenkünfte, ein 

geselliges Beisammensein, ein reger Austausch 

von Gedanken, Meinungen, Standpunkten, 

aber keinesfalls Vorträge. Es ist auch nicht so 

wie in einer Anekdote über die Definition der 

Uni-Vorlesung, dass nämlich „einer liest vor 

und die anderen schlafen”, sondern es ist ein 

lebendiges und lebhaftes Gespräch, Mei-

nungsaustausch wie unter Freunden.  

Die unterschiedlichsten Themen werden 

aufgegriffen, die Bibel kommt dabei auch nicht 

zu kurz, unser Gesangsbuch und ein Musikin-

strument spielen auch eine bedeutende Rolle, 

Gebete muss man auch nicht vermissen.  

Einige der bisherigen Themen:  

- die Entstehung des Oratoriums Messi-

as von G. F. Händel (Stefan Zweig: Die Stern-

stunden der Menschheit) 

- die Lehre von den Engeln 

- das apokryphe Buch Judith  

- die Offenbarung des Johannes 

- Fasten im weitesten Sinne des Wortes 

- Pfarrer, Helfer und Gemeinde – oder: 

Gemeinde, Helfer und Pfarrer. 

Die Gespräche werden durch Zeitungsarti-

kel, literarische Ausschnitte oder einfach durch 

Tagesgesprächsthemen ausgelöst und ange-

regt.  

Nicht selten ist es eine ökumenische Zu-

sammenkunft. Wichtig ist, dass man sich nicht 

fürchtet, seine Ansichten frei zu äußern. Un-

wichtig ist, in welcher sprachlichen Form man 

das tut. (Man macht auch in der Muttersprache 

Fehler!) 

Jung und Alt, Mann und Frau, Protestant 

und Katholik können hier auf Freundschaften 

treffen. Es stört niemanden, dass es manchmal 

sogar recht hitzig zugeht, wenn die Diskutie-

renden ihren Standpunkt verteidigen. Man 

kann nie einfach passiv da sitzen und zuhören. 

Da kommt man alle zwei Wochen freitags 

am späten Nachmittag aus dem Alltagstrott 

mit Sorgen im Kopf und im Herzen und geht 

am Abend bereichert, mit einem Segen ins 

Wochenende nach Hause.  

Jede und jeder ist immer herzlich willkom-

men. 

Elisabeth Ghiczy – Zsuzsa Hajdu-Siklósi 

Der Glaubensgesprächskreis trifft sich am 2. und am 4. Freitag im Monat 

um 16.30 Uhr im Pfarrbüro. Herzliche Einladung! 
 

KINDERBIBELWOCHE 
Die Kinderbibelwoche findet vom 17. bis 

zum 20. Juni 2014 in der Hunyadi-Schule 
statt. Alle Interessierten mögen im Pfarramt 

Bescheid geben, damit wir in Kürze die 
Ausschreibung mit allen wichtigen Informa-

tionen zur Anmeldung und zum Teilneh-
merbeitrag weitergeben können. 

Herzliche Einladung! 
Holger Manke, Pfr. 

SOMMERFREIZEIT MIT DER 

BUDAPESTER BURGGEMEINDE 

Auch dieses Jahr findet die Kinder- und 
Jugendfreizeit mit der Budapester Burgge-
meinde in Szigetszentmárton statt. Interes-
sierte mögen sich die Zeit vom 22. bis zum 

28. Juni 2014 freihalten. Alle Interessierten 
mögen im Pfarramt Bescheid geben, Wir 
melden uns in Kürze mit näheren Infos. 
Herzliche Einladung! Holger Manke, Pfr. 
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Sich mit seinen Talenten einbringen und 
Freude daran haben 
Teodóra Mátis und Lili Horváth über das Ehrenamt in der Gemeinde 
 

 
 

Im deutschsprachigen und im ungarischsprachigen Gemeindeleben sind sie zu Hause. Die 

Kindergruppe, beide Jugendgruppen, die Jugendband der Gemeinde, die Kinderbibelwoche 

und Sommerfreizeiten – überall hier sind sie aktiv. Und bei den Gottesdiensten trifft man sie 

auch überaus regelmäßig an – und auch hier übernehmen sie Aufgaben. Lili Horváth und 

Teodóra Mátis, beide 18 Jahre alt, prägen nicht nur das Gemeindeleben, sondern sind auch 

im Schulleben des evangelisch-lutherischen Lyzeums aktiv. 
 

Was motiviert Euch in der Gemeinde ehrenamt-

lich aktiv zu sein? 
 

Dóri: Begonnen hat alles mit der ungarischen 

Jugendgruppe. Ich habe in Budapest erlebt, wie 

gut so eine Jugendgruppe sein kann. Wir fan-

den klasse, was wir dort erlebt haben, und woll-

ten etwas Ähnliches auch hier aufbauen. So 

kam es, dass meine Mutter für uns auch eine 

Jugendgruppe gegründet hat. Dann lag auch 

der nächste Schritt nahe: Wir lieben Musik – 

und so gründeten wir die Jugendband. 
 

Lili: Meine Motivation war, dass ich schon 

als Kind Teil der Gemeinde war. Das hat mir 

ganz viel gegeben. Und natürlich war für mich 

auch prägend, dass meine älteren Brüder in die 

deutsche Jugendgruppe gegangen sind. Sie 

waren die „Großen“, und mein kleiner Bruder 

und ich waren die „Kleinen“ in der Familie. 

Und ich wollte auch zu den Großen gehören. 

Und so wurde der Kontakt zur Gemeinde in-

tensiver – sowohl zur ungarischen Jugend-

gruppe, als auch zur deutschen Gemeinde. Und 

ich habe so viel Spaß daran gefunden, dass das 

Gemeindeleben zum Teil meines Alltagslebens 

wurde. Ich muss sagen, ich habe auch viel profi-

tiert. Nur ein Beispiel: Als ich das erste Mal im 
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Gottesdienst die Lesung übernommen habe, 

war ich ganz aufgeregt. Und heute habe ich eine 

gute Übung darin, vor anderen Menschen zu 

lesen. Solche Erfahrungen nützen mir natürlich 

nicht nur in der Gemeinde. 
 

Eure Beispiele zeigen, dass Ihr durch die Familie 

in die Gemeinde gewachsen seid. Für uns als Ge-

meinde und kirchliche Schule stellt sich die Frage, ob 

wir eine Chance haben, Jugendliche zu erreichen, die 

nicht über so einen familiären Hintergrund verfügen. 

Wie seht Ihr Eure Altersgenossen im Blick auf Kir-

che? 
 

Dóri: Ich meine, viele haben ein falsches Bild 

davon, was in der Gemeinde passiert. Viele 

denken, dass alle ordentlich sind, nie etwas 

Schlechtes machen und dass es immer nur um 

Gott geht. Aber sie wissen nicht, dass wir auch 

allgemeine Fragen und Probleme besprechen. 

Kürzlich ging es in der Jugendgruppe um das 

Thema „Beziehungen“ - also um Fragen, die 

uns eigentlich alle – gerade auch unserer Al-

tersgruppe – betreffen. 
 

Lili: Ich sehe das ganz ähnlich. Viele meinen 

sicher auch, dass sie durch Schule und Hobbys 

zu ausgelastet sind, um sich auch noch in der 

Gemeinde noch zu engagieren. Aber sie beden-

ken oft nicht, dass ihnen so ein Gruppenerlebnis 

sehr wahrscheinlich mehr bringt als das Anse-

hen irgendeiner Fernsehserie. Mit anderen zu-

sammen zu sein, das gibt einem ja auch Mut 

und Kraft für die nächste Woche, für das Leben. 

Und es tut ganz einfach gut. 
 

Zum Stichwort „kirchliche Schule“: Manche 

Schüler und Eltern sagen, dass sie keine gemeindli-

chen Jugendangebote brauchen, weil das spirituelle 

Angebot einer kirchlichen Schule – Andachten, Reli-

gionsunterricht, Rüsttage und ähnliches mehr – 

völlig ausreicht. Wird da die Schule selbst zu einer 

Art „Gemeinde“, die für die normale Kirchenge-

meinde eine Konkurrenz darstellt? Was sagt Ihr, die 

Ihr in der Schule und in der Gemeinde aktiv seid? 
 

Lili: In der Schule treffen wir nur eine Alters-

gruppe – die aber den ganzen Tag. Das ist eine 

ganz andere Art von „Gemeinde“ oder Ge-

meinschaft. Hier, in der Soproner Gemeinde, 

hingegen treffen wir auch auf ältere Menschen, 

die mehr Lebenserfahrung haben, und wir 

können uns auch mit Kleineren beschäftigen, 

zum Beispiel in der Kindergruppe. Hier können 

wir gemeinsam und generationenübergreifend 

Gemeinde erleben. In der Schule ist das anders. 

Da gibt es auch viele, die die Schule besuchen, 

weil es eine gute Schule ist, denen es aber nicht 

so wichtig ist, dass es eine kirchliche Schule ist. 

In der klassischen Kirchengemeinde trifft man 

auf mehr Menschen, die aus ihrer eigenen 

Überzeugung zu einer Gemeinde gehören. 
 

Dóri: Ich denke, dass viele Schüler die An-

dachten, Gottesdienste und Rüsttage nicht 

wirklich ernst nehmen. Würden sie das ernster 

nehmen, hätten sie vielleicht mehr Lust, zur 

Jugendgruppe zu gehen oder in der Gemeinde-

band mitzuspielen. 
 

Für die Schüler, die jünger sind als Ihr, ist das 

Ehrenamt ja Pflicht geworden. Ehrenamtliche Stun-

den gegen Unterschrift. Ist das Eurer Ansicht nach 

ein guter Schritt – oder mehr Schein als Sein? 
 

Dóri: Ich sehe beides. Für diejenigen, die zu 

solchen ehrenamtlichen Aufgaben grundsätz-

lich keine Lust haben – und auch schon mit so 

einer Einstellung dahin gehen, dass sie da nicht 

hingehen wollen, nützt das nichts. Aber es gibt 

auch die, die das ernst nehmen, und für die 

dieses „verpflichtende Ehrenamt“ eine gute 

Gelegenheit bietet, sich auszuprobieren. 
 

Lili: Diese Zwiespältigkeit sehe ich auch. Ich 

denke, es ist wichtig, dass man am Ehrenamt 

Spaß hat, sich darin wohlfühlt und gerne auch 

etwas für sich mitnehmen kann – nicht nur 

Punkte oder Unterschriften, sondern das prä-

gende Erlebnis, dass man sich mit seinen Fähig-

keiten und Talenten auch wirklich nützlich ein-

setzen kann. Wenn das Gefühl aufkommt, dass 

man irgendwo gebraucht wird und all das auch 

Freude macht, dann kann das ein Impuls sein, 

der junge Menschen wirklich näher zur Ge-

meinde bringen kann. 

Holger Manke 
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BUDAVÁRI-SOPRONI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI NYÁRI TÁBOR 

Folytatódik a hagyomány – újra együtt táborozunk soproniak, budaváriak. 

Az idei tábor is Szigetszentmártonban lesz – 2014. június 22–28 között. 

Aki szeretne részt venni, jelezze részvételi szándékát a lelkészi hivatalnak, hogy hamarosan bő-

vebb információt tudjunk adni a jelentkezésről és a részvételi díjról. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt! 

Holger Manke lelkész 

Fáradtságos győzelem! 

Március 29-én volt az evangélikus Hittanver-

seny országos döntője. A területi fordulóban 

a 7-8. osztályos kategóriát mi, a Hunyadi 

csapata nyertük, ezért kellő önbizalommal 

felvértezve, de azért kicsit izgulva is vágtunk 

neki a napnak.  

Reggel ½ 6-kor indultunk a 

két Berzsenyis csapattal Aszód-

ra, az evangélikus gimnázium-

ba. Odaúton a Berzsenyisek 

tanultak, mi „aludtunk”.  

A megérkezés és a közös is-

tentisztelet után megkaptuk az 

eligazítást. Az egyik emeleti 

teremben volt a 7-8. osztályos 

csapatok gyülekezője, ahol ki-

derült a „rémálom”: le kellett 

futnunk az udvarra átlátszó 

üveggyöngyöket keresni a lehe-

tő leggyorsabban, és vissza-

sprintelni az emeletre. Ezalatt az 

idő alatt a fönnmaradt csapatnak 

feladatokat kellett megoldania. És 

ez így ment 21 „sprintig”: mindig 

csak egy csapat volt a teremben, a 

többiek lépcsőztek. Érdekes és já-

tékos feladatok voltak, inkább a 

kreativitásra épültek, mint a ki-

adott igehelyekre. 

Utána ebéd volt, rövid pihenő 

és néptáncbemutató. Majd jött a 

várva-várt eredményhirdetés. Na-

gyon izgult az egész csapat. Ami-

kor kiderült, hogy elsők lettünk, ugráltunk 

örömünkben. Jutalmul Attila bácsi meghívott 

minket fagyizni. A hazaúton nagyot buliz-

tunk a buszon. Este nyolcra értünk haza fá-

radtan, de boldogan. 

írta: Varga Soma 8. c 
és a csapattagok: Marosvölgyi Nóra 7. c, Jakab Johanna 7. c, Németh Dávid 8. c 

(Hunyadi János Ált. Isk.)  
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Ha tavasz, akkor sport 
A tanév második felében megnőtt, a tanulmányi 

mellett, a diáksport események száma is. Isko-

lánk, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 

Általános Iskola diákjai, pedig futószalagon 

szállítják a szebbnél szebb eredményeket. 

 
A Diákolimpiai versenyek sorában először a 

kosárlabda (a sportág alap játéka, és a még új-

nak mondható B 33-as verseny) indult el. A III-

IV. korcsoportos B 33-as bajnokságban már az 

országos döntőt is megrendezték április 5-én. 

Ám először még a városi, megyei, és területi 

döntőkön kellett megmérkőzni a területi iskolák 

diákjaival, hogy aztán Magyarország legjobb 

nyolc iskolája Törökbálinton találkozhasson. A 

seregszemlén fiú csapatunk végzett az előke-

lőbb harmadik helyen (csak egyszer, és akkor is  

 

egy kosárral kaptak ki), míg a döntő legfiatalabb 

leánycsapataként iskolánk a 4. helyet szerezte 

meg. 

A kosárlabdánál maradva, fiaink már, mint 

veretlen megyei győztesek várhatják a folyta-

tást, míg a lányok a megyei elődöntőre készül-

nek. 

Labdarúgócsapatunk a kistérségben diadal-

maskodott, és a megyei döntőre készül. 

Atlétikában, a városi után, a megyei mezei 

futóversenyen is szépen szerepeltünk. II. kor-

csoportos fiúcsapatunk első helyen végzett, míg 

Németh Dorka egyéniben vehetett át bronzér-

met, de még számos szép helyezést értek el 

tanítványaink. 

A folytatásban az összetett atlétikai csapat-

bajnokság következik, és reméljük, hasonlóan 

örömteli eredményekkel. 

 

-------------------------------------------------------------- 

Összeíró lap a külföldön huzamosabb ideig élő magyar szórványevangélikusságunk megtalálásához 
 

A külföldön élő testvér neve:  .....................................................................................................................  

Születési helye és ideje:  ...............................................................................................................................  

Jelenlegi külföldi lakcíme:  ..........................................................................................................................  

Email-címe:  ...................................................................................................................................................  

Köszönöm a kitöltést, valamint az esperesi hivatalunknak való eljuttatást! 
Ezen információs lap a külföldön élő magyar evangélikusságunk egyházi szolgálattal történő 
ellátása és a külhoni segítő szolgálat megszervezése miatt készült. Gabnai Sándor lelkész, esperes  
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Tervezett programok 
(2014 nagycsütörtöktől - pünkösdig) 
 

1. Nagycsütörtökön, április 17-én 17.00-kor 

kétnyelvű ünnepi úrvacsorás istentisztelet 

tartunk a templomban a Wochenpredigt 

idejében. Ezen az istentiszteleten Gabnai 

Sándor prédikál, Holger Manke a liturgi-

ában vesz részt. 

2. Nagypénteken, április 18-án 8.00-kor és 

10.00-kor magyar, 9.00-kor német isten-

tiszteletet tartunk. 14.00-kor a Szeretetott-

honban lesz igei alkalom, 18.00-kor pedig 

a templomunkban lesz passióolvasásos is-

tentisztelet. 

3. Nagyszombaton, április 19-én 14.00-kor 

német, 15.00-kor magyar istentiszteletet 

tartunk a temetőkápolnában. 

4. Április 20-án, Húsvét ünnepén 5.00-kor 

hajnali úrvacsorás istentisztelet lesz ifjú-

sági zenekarunk és Hegedűs Attila iskola-

lelkész szolgálatával, majd gyülekezeti 

reggeli a nagyteremben.  

5. Ezen ünnepnapon 7.30-kor a Szeretetott-

honban, a templomban pedig 8.00-kor 

magyar, 9.00-kor német (Hugo Manke ke-

resztelésével), 10.00-kor magyar istentisz-

teletet tartunk, 14.00-kor a Fő-téren lesz 

ökumenikus áhítat, 15.00-kor Balfon, 

16.15-kor pedig Fertőszentmiklóson lesz 

úrvacsorás istentiszteletünk. Mindegyik 

templomi istentiszteletünk az ünnepnap 

lévén áldozati gyűjtéses alkalom. 

6. Április 21-én, Húsvéthétfőn vasárnapi 

rend szerint tartjuk istentiszteleteinket: 

8.00-kor és 10.00-kor magyar nyelven, 

9.00-kor németül. 

7. Április 22-én a Hotel Fagusban 19.00-tól, 

majd április 23-án 9.00-kor a Papréten és a 

Templom utcában, a Liszt előtti téren lesz 

az Élet Menete megemlékezés, amelyen a 

zsidóság holokausztjára emlékezünk 

ökumenikus keretek között magyarul és 

németül. 

8. Várhatóan április 23-án és 24-én lesz az 

óvodai beiratkozás, amelynek zárásakor a 

felvételt eldöntő bizottság értekezletet tart 

az óvodánkban. 

9. Április 25-én délelőtt egyházkerületi egy-

házmegyei elnökségtalálkozó lesz Csák-

váron, délután pedig ugyanott egyházke-

rületi közgyűlést tart püspökségünk el-

nöksége. 

10. Aznap délután az Eötvös diákjai templo-

mot takarítanak a közelgő ballagásra, 

pünkösdi ünnepekre és az évzáróra. 

11. Április 26-án lesz a Hunyadiban a Szent 

György nap. 

 

Kérjük Testvéreinket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a 0035-ös technikai számmal a Magyarországi 

Evangélikus Egyházat; a másik 1%-kal gyülekezetünk (Soproni Evangélikus Alapítvány: 18986745-1-08) 

vagy Hunyadi iskolánk (Ev. Ált. Iskolai Képzésért Alapítvány: 18539965-1-08) alapítványát! 
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12. Április 27-i a 10.00-i fehérvasárnapi isten-

tiszteletünkön tartjuk a jubileumi konfir-

mációs megemlékezést a 25 és 50 éve 

konfirmálkodott testvéreinkkel. 

13. Április 29-én az Eötvösben csendesnap 

lesz. 

14. Másnap, április 30-án 11.00-kor a temp-

lomunk ad otthont az eötvösös ballagás-

nak. 

15. Május 1-jén lesz az EU-ba lépésünk 10. 

évfordulója. 

16. Május 2-án munkaszüneti nap lesz hivata-

lunkban. 

17. Május 3-án a Deák-kútnál lesz (jó idő ese-

tén) a Líceum ballagási ünnepe – rossz idő 

esetén ennek az alkalomnak templomunk 

ad helyet. 

18. Május 4-i istentiszteleteinken tartjuk az 

Anyák Napi megemlékezéseinket; illetve 

aznapi perselybevételünk ifjúsági 

offertórium lesz.  

19. Május 5-7-én érettségi szünet lesz közép-

iskoláinkban. 

20. Május 6-án 17.00-kor presbiteri ülést tar-

tunk a nagyteremben. 

21. Május 7-8-án Gabnai Sándor lelkész részt 

vesz Balatonszárszón az országos lelkész-

konferencián. 

22. Várhatóan május 10-én lesz a Madarak és 

Fák Napján a szokásos fraknói gyalogtúra 

egyházi áhítatunkkal a Rozálián, majd 

onnan hazagyaloglással Brennbergig. 

23. A május 12-i szabadegyetemi előadást a 

Pedagógus Művelődési Házban Gabnai 

Sándor tartja Hámánról és Mordokájról, 

azaz Eszter könyvének két férfi főszerep-

lőjéről. 

24. Az aznapi egyetemi ifi lesz a tanév 

záróalkalma. 

25. Aznap ünnepli Szimon János nyugalma-

zott lelkész a 85. születésnapját. Isten él-

tesse! 

26. Május 13-án 17.00-kor a nagytermünkben 

levetítjük városunk 2013-as díszpolgárá-

ról, Giczy János festőművész hittestvé-

rünkről készített Duna TV-es dokumen-

tumfilmet, majd beszélgethetünk az alko-

tókkal és magával a művész úrral is. 

27. Aznap este Szentmargitbányán zártkörű 

Páneurópai Piknik megemlékezés és ki-

tüntetés-átadó lesz Gabnai Sándor részvé-

telével. 

28. Május 14-én Csornán tartjuk az esedékes 

egyházmegyei lelkészi munkaközösségi 

ülést, az LMK-t, mégpedig meghívott 

vendéggel – várhatóan Deák Lászlóval, a 

budapesti Sztehló evangélikus intézmény 

iskolalelkészével. 

29. Május 15-én Budapesten iktatják be szol-

gálatába az Országos Iroda megválasztott 

új irodaigazgatóját: Krámer György espe-

rest. 

30. Május 17-én egynapos konfirmandus ki-

rándulás lesz. 

31. Május 18-án a 10.00-kor tartandó istentisz-

teletünk lesz a Hunyadi iskola alsós hála-

adó istentisztelete. 

32. Május 21-én a Rotary Klub Sopron tagjai 

látogatnak el az új gyülekezeti házunkba. 

33. Május 24-én lesz a Nyitott Templomok 

Éjszakája 18.00-tól, amelyen az Evangéli-

umi Színpad 18.30-tól előadja az „Ember 

tragédiája” című Madách művet a temp-

lomunkban, majd a templombemutatók 

után a Soproni Petőfi Színház színművé-

szei tartanak verses estet – a költemények 

között gyülekezetünk ifizenekara játszik. 

34. Május 25-ére terveztük eredetileg a gyüle-

kezeti házunk átadóját, de rajtunk kívülál-

ló okok miatt ezt elnapoljuk szeptember-

re.  

35. Ezen hétvégén lesz a szokásos lícista hét-

vége – így május 25-én lícista istentisztelet 

lesz a 10.00-i alkalmunk Weltler Gábor 

öregdiák lelkész szolgálatával.  

36. Aznap a 10.00-i istentiszteletetet követően 

és még az úrvacsoraosztás előtt a hősi ha-

lottakról is megemlékezünk a szokott 

módon koszorúzással a templom előteré-
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ben – hiszen Hősök Napja is ezen a napon 

van. 

37. Ugyancsak aznap este 18.00-kor a temp-

lomunkban ünnepi belépőjegyes koncert-

tel emlékezünk meg a gyülekezeti há-

zunk, volt elemi iskolánk elkészültének 

130 éves évfordulójáról. 

38. És – ne feledjük – aznap lesznek az euró-

pai parlamenti választások. 

39. Május 27-én új gyülekezeti házunkban 

köszöntjük a Hunyadi pedagógusait a Pe-

dagógus Nap alkalmából. 

40. Május 29-én, Mennybemenetel ünnepén 

8.00-kor és 10.00-kor magyar istentisztele-

teket tartunk a templomban a diákság 

részvételével; 17.00-kor ünnepi 

Wochenpredigt lesz a gyülekezeti terem-

ben, majd 18.00-kor magyar konfirmációs 

vizsga lesz ugyanott. 

41. Aznap lesz a munkaterület-átadás az Eöt-

vösben, elkezdve az öltözők építését. 

42. Május 30-án Gabnai Sándor esperes zsina-

ti ülésen vesz részt Budapesten. 

43. Május 31-én emlékezhetünk a 80 éve 

megkötött egyháztörténeti jelentőségű 

Barmeni Nyilatkozatra. 

44. Aznap tartja mindhárom egyházkerület, 

így a mi nyugati püspökségünk is egy-

házkerületi missziói napját – mégpedig 

idén a győri egyetemi központban. Remél-

jük, gyülekezetünkből is számosan vesz-

nek részt ezen alkalmon, többek között fi-

ataljaink is, hiszen ezen nap egyben az 

egyházkerület hivatalos ifjúsági napja is. 

45. Június 1-jén emlékezünk meg a Pedagó-

gus Nap alkalmából a pedagógusok szol-

gálatáról is, valamint jelezzük, hogy az-

napi perselypénzünk missziói offertórium 

lesz. 

46. Aznap tartjuk 9.00-kor a tanévzáró utolsó 

gyerekistentiszteletünket a gyülekezeti te-

remben. 

47. Június 2-án tartjuk a munkaév utolsó ma-

gyar bibliaóráját a Szeretetotthonban. 

48. Június 2-án Hunyadi tantestületének ki-

rándulása. 

49. Június 3-án Gabnai Sándor esperes Espe-

resi értekezleten vesz részt Bobán. 

50. Június 5-én emlékezhetünk meg Meny-

hárt Frigyes egykori lelkészünk halálának 

95. évfordulójáról. 

51. Június 7-én Munkatársképző Napot tar-

tunk 10.00-kor az új nagytermünkben az 

idei munkaévben ezen képzésben részt 

vett testvérek, valamint D. Szebik Imre 

nyugalmazott püspök, főszervező részvé-

telével. 

52. Június 8-án a következőképpen alakulnak 

pünkösdi istentiszteleteink: 

- 8.00-kor magyar istentisztelet csatlakozó 

úrvacsorával és áldozati gyűjtéssel. 

- 9.00-i német istentiszteletünk kivételesen 

elmarad. 

- 10.00-kor kétnyelvű konfirmációs isten-

tisztelet lesz a templomban beépített úr-

vacsorával és áldozati gyűjtéssel. 

- 15.00-kor Balfon lesz úrvacsorás istentisz-

telet. 

- 16.00-kor Fertőszentmiklóson lesz úrva-

csorás istentisztelet. 

53. Június 9-én, pünkösdhétfőn vasárnapi 

ünnepi rend szerint tartjuk istentisztelete-

inket: 8.00-kor és 10.00-kor magyar nyel-

ven, 9.00-kor németül. 8.40-kor veszi kez-

detét a templom melletti emlékműnél a 

Kitelepítési megemlékezés, amelyet aztán 

a résztvevők a német istentiszteleten foly-

tatnak. 

54. Aznap 15.00-kor a szokott Határ-menti 

Imanapra hívnak minket ágfalvi és 

sopronbánfalvi, valamint a határ mentén 

élő osztrák testvéreink Lépesfalván, az 

evangélikus templomban.  

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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Élet Menete – Soproni program 
2014. április 22., kedd 19.00-21.00 óráig 
Helyszín: Hotel Fagus Konferencia terem 
• Az egybegyűltek köszöntése 
• Jobst Bittner köszöntője, Menetelés az 

Életért program vezetője 
• Egyházi vezetők hozzászólásai 
• Náci elkövetők utódainak megszólalása 
• Soproni holokauszt túlélő visszaemléke-

zése 
• Fellépő zenekarok: Ted Pearce (USA), 

Be’er Sheva (német) 
• A Menetelés az Életért lengyelországi 

2012-es programjáról készült videó ösz-
szeállítás megtekintése 

• Tübingen-i Gyülekezet tánccsoportja – 
zsidó táncok 

 2014. április 23., szerda 9.00 órakor 
Helyszín: Paprét 
• Ted Pearce (USA): "Az elfelejtett 6 millió 

emlékezete", kiáltás a zene nyelvén 
• Történeti bevezetőt mond Sándor Péter 

SZSH elnöke 
• Beszédet mond Jobst Bittner a Menetelés 

az Életért program vezetője  
• Egy soproni holokauszt túlélő valamint 

náci elkövetők utódainak megszólalása 
• Soproni szervezők képviselőinek reflexiói 
10.15 órakor átvonulás a Neológ zsinagóga 
emléktáblájához – Templom u. 23. 
• Gara István, a Soproni Zsidó Hitközség 

kántora Kaddist (gyászimát) mond; 
• Indulás a balfi emlékhelyhez.  

A részvétel díjtalan! Minden érdeklődőt szertettel várunk! 

 

Istentiszteletek – szolgálati beosztás 
(2014. húsvét – 2014. pünkösd) 
Április 17. – Nagycsütörtök 

17.00 kétnyelvű (úrvacsorás): 
Gabnai Sándor + Holger Manke 

 

Április 18. – Nagypéntek 

8.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): 
Mihácsi Lajos 

9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 
10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): 

Mihácsi Lajos 
14.00 Szeretetotthon: Mihácsi Lajos 
18.00 Passiós magyar (úrvacsorával): 

Gabnai Sándor 
 

Április 19. – Nagyszombat 

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

 

Április 20. – Húsvét ünnepe 

5.00 magyar (úrvacsorás) – utána gyülekezeti 
reggeli a nagyteremben: Hegedűs Attila 

7.30  Szeretetotthon: Mihácsi Lajos 
8.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): 

Gabnai Sándor 
9.00 német (úrvacsorás) + Hugo Manke ke-

resztelése: Matus Klára iskolalelkész 
10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): 

Gabnai Sándor 

14.00 Fő-tér (ökumenikus áhítat): Henczel 
Szabolcs rk. plébános + Dr. Vladár Gábor 
ref. lelkész + Gabnai Sándor 

15.00 Balf (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás): 

Gabnai Sándor 
 

Április 21. – Húsvéthétfő 

8.00 magyar (csatlakozó úrvacsorával): 
Gabnai Sándor 

9.00 német: Holger Manke 
10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorával): 

Gabnai Sándor 
 

Április 23. 
8.00 Líceumi húsvéti istentisztelet: Kadlecsik 

Zoltán helyettes beosztott iskolalelkész 
10.00 Hunyadi húsvéti istentisztelet: Kadlecsik 

Zoltán helyettes beosztott iskolalelkész 
 

Április 25. 

17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Április 27. – Húsvét utáni 1. vasárnap 
(Quasimodo Geniti) 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Gertraud Winter 
9.00 gyermekistentisztelet: Pfeifer Ottó 
10.00 magyar – jubileumi konfirmáció: 

Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 



2014. húsvét SZOLGÁLATI BEOSZTÁS Christophoros 

Christophoros 

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

Nyomtatva 450 példányban. 
Várható következő megjelenés:  
2014. pünkösd 
Felelős kiadó: Gabnai Sándor 

 

Április 29. 

8.00 Líceum végzősök istentisztelete: 
Kadlecsik Zoltán helyettes beosztott 
iskolalelkész 

 

Április 30. 
11.00 Eötvös ballagás: 

Hegedűs Attila iskolalelkész 
 

Május 3. 

10.00 Líceum ballagás – a Deák kútnál,  
rossz idő esetén a templomban: 
Kadlecsik Zoltán helyettes beosztott 
iskolalelkész 

 

Május 4. – Húsvét utáni 2. vasárnap 
(Misericordias Domini) 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
9.00 gyermek: Mesterházy Balázs 
10.00 magyar: Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
16.00 Kórházkápolna: Gabnai Sándor 

 

Május 8. 
17.00 Wochenpredigt: 

Oliver Könitz ifjúsági felelős 
 

Május 10. 
9.00 Fraknó – Rozália-hegy - túraáhítat: 

Gabnai Sándor 
 

Május 11. – Húsvét utáni 3. vasárnap (Jubilate) 

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

 

Május 15. 

17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Május 18. – Húsvét utáni 4. vasárnap (Cantate) 

8.00 magyar (úrvacsorás): Gabnai Sándor 
9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 
9.00 gyermek: Gabnai Sándor 
10.00 magyar (úrvacsorás) – Hunyadi alsós is-

tentisztelet: Gabnai Sándor 
15.00 Balf : Gabnai Sándor 

 

Május 22. 

17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 

Május 24. – Templomok éjszakája 
18.00 nyitóáhítat: Gabnai Sándor 
23.00 záróáhítat: Gabnai Sándor 

 
 

 
 

Május 25. – Húsvét utáni 5. vasárnap (Rogate) 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
9.00 gyermek: Gabnai Sándor 
10.00 magyar – Licista vasárnap: Weltler Gá-

bor licista öregdiák, malomsoki lelkész 
11.00 Hősök vasárnapi megemlékezés a temp-

lom előterében: Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 
18.00 Egyházzenei áhítat – Mészáros János 

Elek énekművész és Teleki Miklós 
orgonaművész közös koncertje előtt: 
Gabnai Sándor 

 

Május 29. – Mennybemenetel 

8.00 magyar – diákok részvételével: Kadlecsik 
Zoltán helyettes beosztott iskolalelkész 

10.00 magyar – diákok részvételével: Kadlecsik 
Zoltán helyettes beosztott iskolalelkész 

17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
18.00 magyar konfirmációs vizsga: 

Hegedűs Attila 
 

Június 1. – Húsvét utáni 6. vasárnap (Exaudi) 
8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német: Holger Manke 
9.00 gyermek – utolsó gyerekistentisztelet: 

Gabnai Sándor 
10.00 magyar: Gabnai Sándor 
15.00 Balf: Mihácsi Lajos 
16.00 Kórházkápolna: Mihácsi Lajos 

 

Június 5. 

17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás): 
Holger Manke 

 

Június 7. 

10.00 Munkatársképzős áhítat: 
D. Szebik Imre ny. püspök 

 

Június 8. – Pünkösd ünnepe 
8.00 magyar: Gabnai Sándor 
10.00 kétnyelvű konfirmációs istentisztelet: 

Hegedűs Attila + Holger Manke 
15.00 Balf: Gabnai Sándor 
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 

 

Június 9. – Pünkösdhétfő 

8.00 magyar: Gabnai Sándor 
9.00 német (előtte 8.40-től megemlékezés a Ki-

telepítési Emlékműnél): Holger Manke 
10.00 magyar: Gabnai Sándor 
15.00 határmenti gyülekezetek ökumenikus 

imanapja Lépesfalván: 
Jakob Kruse + Michael Heinrichs 

 


