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Másnap János látta, hogy Jézus
hozzá jön, és így
szólt: Íme az Isten
Báránya, aki elveszi a világ bűnét!
Jn 1,29
Mire nézünk?
Általában
arra,
hogy kik azok,
akik jobban jártak
nálunk. Vagy arra,
hogy mi a rossz az
életkörülményeinkben. Keresztelő
János Jézusra néz,
az ő közeledésére figyel, és erre figyelmeztet minket is. Íme, őt is láthatjuk. Íme, őrá
érdemes néznünk.
Jézusban Bárányt lát, azaz áldozatot.
Magát kiszolgáltató, engedelmes áldozatot,
akiről Ézsaiás prófétált: „Amikor kínozták,
alázatos maradt, száját sem nyitotta ki.
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy
mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják,
ő sem nyitotta ki száját.” Ezt a Bárányt látta
meg János a megdicsőült Krisztusban is,
ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk,
és ahogy szószékünk mellvédjén láthatjuk.
Az ő áldozata a bűnt veszi el, a világ
bűnét, a mi bűnünket. Amikor János arról
beszél, hogy ő veszi el a bűnt, akkor abban

Francisco de Zurbaran: Agnus Dei [1639, Academia de Bellas Artes, Madrid]

Ideje a Bárányra nézni

az is benne van, hogy más nem tudja. Próbálhatom én elvenni magamról, másra
kenni, elrejteni: nem megy. A bűnöm csak
két helyen lehet. Vagy rajtam, vagy Isten
Bárányán. Amikor János Jézusra mutatott a
Jordán partján, akkor a minket nyomasztó
teher letételének egyetlen lehetőségére mutatott. A böjti idő lényege a figyelmünk
koncentrálása. Hogy jobban figyeljünk arra, ami igazán fontos, pontosabban Aki
igazán fontos: az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűnét. Ne arra nézzünk, ami
bosszúságot okoz, hanem arra, aki szabadulást hoz, nemcsak úgy általában a világnak, hanem személyesen a mi életünkbe is.
Tóth Károly

Christophoros

2015. böjt – Fastenzeit 2015

Lélek-zet

Ember, sirasd nagy vétkedet
Ember, sirasd nagy vétkedet,
Nagy hálát adjunk néki hát,
Mert érte Krisztus a mennyet
Mert értünk vállalt kínhalált:
Elhagyva földre szállott.
Éljünk úgy, mint kívánja.
Tiszta és kedves szűzanya
Vívjunk a bűnnel nagy csatát,
Szülte őt nekünk, Mária,
Krisztus majd győzedelmet ád,
Hogy legyen közbenjárónk.
Hallgassunk csak szavára!
Holtaknak adott életet,
Tőle tanulj szeretetet,
Meggyógyított sok beteget,
Ki értünk halált szenvedett,
Míg eljött az órája,
S így adott üdvösséget.
Hogy értünk áldozat legyen
Ó, ember, nézd, a Golgotán
És minden vétket felvigyen
Bűnödért mily ítélet jár:
A kínos keresztfára.
Gyűlölj meg minden vétket!
Gyülekezeti liturgikus könyv – 812. ének, Sebald Heyden 1530 körül, fordította: Dóka Zoltán

Ének a keresztfa oltáránál – Miérettünk megholtál
Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg
valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki
a halált. Isten azonban a maga szeretetét
mutatta meg irántunk, mert Krisztus már
akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róm 5,6-8
Olyan nehéz az út, melyet szívünknek
meg kell tennie a keresztfáig. Máskor
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annyira
szeretjük
kiváló
voltunkat
fitogtatni magunk és mások előtt. De itt, a
keresztnél Isten elé kerülünk, aki teljesen
keresztül lát rajtunk, minden részünkben
ismer, és félreérthetetlenül tudomásunkra
adja, hogy az életünk olyan csődig jutott el,
amelyen már nem lehet másként segíteni,
csak ha meghal értünk a Krisztus. Úgy
érezzük, viharfelleg gyülekezik fejünk
fölött, melyből nem hullhat ránk más,
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csupán a megsemmisítő villámcsapás.
Mégis, ugyanitt, ha Isten hívására állunk
meg, megláthatjuk azt is, miként
szakadozik szét a sötét felhő, és áttörik
rajta az aranyos, melegítő napsugár: Isten
kegyelmének fényözöne. Isten nem az ítélet
szigorával jön, hanem a szeretet útját
választotta. Azért bármilyen borzasztó is a
véres kereszt látványa, oly áldott, hogy
van. Bármily rettenetes dolog is szemtőlszembe meglátni bűneink nagyságát, olyan
édes hallani Isten szeretetének szavát.
Csodálatos, de borzasztóan igaz: „Az Isten
pedig a mihozzánk való szerelmét abban
mutatta meg, hogy mikor még bűnösök
voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
Világosan megértjük, hogy Isten szeretetében nem azért van részünk, mert azt
megérdemeltük, hanem azért, mert Isten
szeretetének nem támaszthat akadályt még
a mi nagy bűnünk sem. Üdvösségre nyílik
utunk, de ezt az utat nem mi építettük,
hanem Isten. Mindenkinek szól kegyelme.
Nincsen különbség: mind bűnösök vagyunk. Nincsen különbség: mind kegyelmet nyerhetünk.
Krisztus keresztje alatt állva olvashatom
rajta az írást: Érettünk megholtál. – „Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az Ember Fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Krisztus keresztje alatt már sokan elgondolkoztak azon, miért is kellett ennek
így lennie. Nem sokat értettek meg belőle
azok, akik a földi hősök sorába állítják a
Megváltót is. Akik úgy gondolják, hogy ő
vértanúságot szenvedett, mint az igazság
bajnoka áldozza fel magát készséggel a
felismert igazságért, mint hazafi adja oda
életét a haza rögéért, vagy a hit mártírja
kész hitéért vérét ontani.
Miért kellett Krisztusnak értem meghalnia, ennek a titoknak a mélyére két úton

2015. böjt – Fastenzeit 2015

lehet elérni. Az egyik út az volna, ha az ember egyszer teljesen őszintén és igazán megismerhetné saját magát. A másik út pedig
az, ha az ember egyszer teljesen, fátyol nélkül, nem tükörből, szemtől-szembe megismerhetné Istent. Földi életünk alatt ilyen
tökéletes látásig sohasem juthatunk el. De a
keresztfa alatt mégis mélyebben láthatunk
magunkba is, Istenig is.
Az van tehát fölírva a keresztfára: Miérettünk megholtál.
Itt értem meg tehát ébredező szívvel,
hogy milyen mélyen kellett nekem lennem,
ha ilyen nagy árat fizetett értem megváltó
Uram.
Az embernek minden időben volt valami sejtelme a helyettesítő szenvedésről.
Ezért látjuk a pogány vallások legtöbbjében
az áldozatok bemutatását. Tisztán tudtak a
próféták is a helyettesítő szenvedésről.
Ézsaiás 53. fejezetét mindig is ámulva olvassuk. Négyszáz évvel nagypéntek előtt
olyan világosan látta a próféta annak a
napnak eseményét. […]
De szívünkbe írt Isten a helyettesítő
szenvedés tanítását az élet különböző
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eseményeiben is. Ezt értjük meg például az
olyan asszony életében, aki az ital
szenvedélyében élő ura mellett felneveli
családját,
de
önmaga
belepusztul.
Megsejtjük, hogy lehet valaki mártír akkor
is, ha nem is ütik agyon. – A másokért való
önfeláldozásra tanít az a hívő tengerész is,
aki a hajót megsemmisítő viharban
leoldozta magáról mentőövét és átnyújtotta
hitetlenül élő társának. Ő maga nyugodtan
mehetett Isten elé. Tudta hová megy. De
társa a halálon át sohasem jutott volna el a
túlsó partra.
Krisztusnak azért kellett értem meghalnia, mert nagyon mélyen voltam a bűnben.
És ezt világosabban látom meg a véres kereszt alatt, mint bárhol másutt a világon.
Gyermekkoromban nem fájhatott ütleg
annyira, mint amennyire fájt, ha látnom
kellett édesanyám arcán a némán alácsorgó
könnyeket. Krisztus keresztfája alatt velem
együtt már nagyon sok ember ismerte meg
bűne nagyságát azóta, hogy a kemény harcos is megindulva vallotta: „Bizony, Isten
Fia volt ez!”
Miért kellett így lennie, hogy a szent értem, bűnösért halált szenvedett? Azért,
mert nem volt más út? Engedelmesen vette
tudomásul, amit egyébként kezdettől fogva
is jól tudott, hogy nincsen más út.
Ha megkérdezzük az emberek hosszú
sorát afelől, hogy miért vannak a világon,
olyan sokféle választ kaphatunk. Elhunytakról is olyan sokféleképpen teszünk bizonyságot, hogy mi volt életük célja. De
soha nem mondjuk emberről, hogy azért
jött a világra, hogy meghaljon. Az volt a
küldetése, hogy értem haljon meg.
Érettünk megholtál! E mély titok megértéséhez a másik út az volna, ha egyszer
teljesen, színről színre láthatnánk Istent.
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Mivel ezt a Fiún kívül ember még nem érte
el, azért emberi részről a kérdést csak egyegy vonással, egy-egy képpel tudjuk megvilágítani. Ezért beszéltek a középkor lovagvilágában arról, hogy Isten megsértett
csak ezzel a vérrel lehetett újra kiengesztelni. Ezért szóltak megsértett erkölcsi jogrendről, melyet csak büntetés útján lehetett
helyreállítani, ha Jézus a mi büntetésünket
magára veszi. […]
Ha a nagypénteki eseményt meg tudná
érteni sok lázongó agyú ember, akkor soha
nem vádolta volna meg Istent az ember
azzal, hogy ő vérszomjas Isten, aki haragjából csak vér árán engedett. Megértené
akkor jól az ember, hogy nagypéntek Isten
számára volt a legborzasztóbb. Mert lehet,
hogy nagy szenvedés, ha magunk hordozunk bajt és betegséget magunkban, de
hasonlíthatatlanul
nagyobb
fájdalom,
szenvedni látni azt, akit legjobban szeretünk és nem tudunk könnyíteni fájdalmán.
Nagypéntek lehetett fájdalmas az egész
világ számára, de a legnagyobb fájdalmat
akkor mégis csak Isten szenvedte.
Amit az értelmünk felfogni képtelen, az
lett a mi igazságunk. Ezt hirdeti a keresztyénség történetében olyan sok kegyelmet
talált embernek az élete, ez volt Bunyan
Zarándokának boldog tapasztalata, amikor
a kereszt tövébe ért, és magától legördült
életterhének batyuja, és ezt tapasztaltam
bizonyosságot nyert szívvel magam is.
Borzasztó hely a keresztfa.
Áldott békesség helye mégis: Itt halt
meg értem Krisztusom, és ezt a helyettesítő
szenvedést Isten az én bűneim eltörlésére is
elfogadta.
Áldott légy, Krisztus, aki „érettünk
megholtál!” Ámen.
Wolf [Ordass] Lajos, 1941
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„Hogy teste a hatalmában legyen,
alkalmassá váljék a lelki életre…”
Részlet az Ágostai hitvallásból: Az ételek közötti különbségtételről
Általános meggyőződése volt nemcsak a
tömegnek, hanem a gyülekezetekben tanítóknak is, hogy az ételek közti különbségtétel és hasonló emberi hagyományok
hasznos cselekedetek a kegyelem kiérdemlésére és a bűnökért való elégtételre. […]
Ennek a hagyományokról vallott meggyőződésnek sok káros következménye
volt az egyházban. Először is: elhomályosult a kegyelem és a hitből származó megigazulás tanítása, amely az evangélium fő
része, és amelynek leginkább kell meglennie és kiemelkednie az egyházban, hogy
Krisztus érdemét jól megismerhessük; és az
a hit, amely Krisztusért bízik a bűnök bocsánatában, magasan fölébe kerüljön a cselekedeteknek és minden másfajta kegyes
cselekménynek. […]
Ellenfeleink itt azt vetik a szemünkre,
hogy a mieink tiltják az önfegyelmezést és
a test megöldöklését, úgy, mint Jovinianus.
A mieink írásaiban azonban egészen más
található. Mindenkor azt tanították a keresztről, hogy a keresztyéneknek el kell
tűrniük a megpróbáltatásokat. A [testnek]
igazi, komoly, képmutatás nélküli megöldöklése ez: különféle megpróbáltatásokat
szenvedni és együtt feszíttetni meg a Krisztussal.
Ezenfelül [a gyülekezetek nálunk] tanítják: minden keresztyénnek azért kell gyakorolnia és féken tartania magát testi fegyelmezéssel, testi gyakorlással és fáradságos munkával, hogy se jólét, se tétlenség ne
ingerelje vétkezésre; nem pedig azért, hogy
az ilyen gyakorlat útján érdemeljük ki a

bűnbocsánatot és adjunk elégtételt a bűnökért. A testnek ezt a megfegyelmezését
nemcsak néhány, arra kijelölt napon, hanem minden időben keményen folytatni
kell, ahogy Krisztus parancsolja: Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne
nehezedjék a ti szívetek mámortól [Lk
21,34]. Továbbá: a gonosz lelkeknek ez a
fajtája semmivel sem űzhető ki, csupán
böjtöléssel és könyörgéssel [Mk 9,29]. És
Pál ezt mondja: Megsanyargatom testemet
és szolgává teszem [1Kor 9,27]. Világosan
rámutat: megsanyargatja testét, nem azért,
hogy ezzel az önfegyelmezéssel kiérdemelje a bűnbocsánatot, hanem hogy teste a
hatalmában legyen, alkalmassá váljék a
lelki életre és hivatásbeli kötelességének
betöltésére. Tehát nem a böjtöt magát ítéljük el, hanem azokat a hagyományos szokásokat, amelyek bizonyos napokat és bizonyos ételeket a lelkiismeret veszedelmére
oly módon követelnek meg, mintha az
ilyesfajta cselekedetek szükséges vallásos
szokások lennének.
Mégis megtartják nálunk a legtöbb
olyan hagyományt, így a lekciók rendjét a
misében, az ünnepeket stb., amelyek alkalmasak arra, hogy az egyházban rend
legyen. De egyúttal figyelmeztetik az embereket, hogy az ilyen külső kegyességgyakorlás nem tesz igazzá Isten színe előtt, és
nem szabad bűnül felróni, ha valaki ilyen
dolgokban – mások megbotránkoztatása
nélkül – valamit elmulaszt.
fordította: dr. Reuss András és Bódi Emese
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Mire jó a lelkész? – Lelkigondozásra
A lelkészek legfontosabb feladata az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása
mellett a személyes lelkigondozás. Sokakon
érzem azt a szerénységet, hogy nem akarják zavarni az elfoglalt lelkészeket saját
gondjukkal, örömükkel, kérdéseikkel. Valóban sok intézni- és szerveznivalónk van,
de ezeknél sokkal fontosabbak a lelkipásztori beszélgetések. Lelkésztársaim nevében
is hadd bátorítsam a testvéreket: Keressenek fel minket a hivatalban személyes beszélgetésre, vagy egyeztessenek időpontot
telefonon. (Gabnai Sándor: +36-20/824-6902, Holger Manke: +36-20/770-36-44, Tóth
Károly: +36-20/824-62-87)
A beszélgetésre jó alkalom a lelkészek
által végzett látogatás is. Mind a hárman
járjuk a családokat és a betegeket, de a gyülekezet mérete miatt egészen hosszú idő is
eltelhet, amíg valakit megkeresünk. Aki
szívesen venné a lelkészi látogatást, hívjon
minket bátran akár a hivatalon, akár mobiltelefonunkon keresztül. A kapcsolattartásban egyébként is nagy segítséget jelentene,

ha minél többen megadnák telefonszámukat a gyülekezeti nyilvántartás számára.
Ezek a hivatalbeli vagy otthoni alkalmak
néha többé válhatnak lelkipásztori beszélgetésnél. Elterjedt tévhit, hogy egyházunkban nem létezik magángyónás. Létezik,
csak nincs olyan kötelező, bejáratott rendszere, mint a római katolikus egyházban.
Nálunk is van lehetőség olyan személyes
alkalomra, amikor Isten színe előtt le lehet
tenni a bűnöket. Természetesen a betegúrvacsora lehetősége is tovább él, szívesen
visszük el Krisztus testét és vérét azoknak,
akik erre kérnek minket.
A személyes pásztorolásban nagy segítség a látogatókör jelenleg is nagyon aktív
szolgálata. Várják azokat, akik szívesen
részt vennének idősek felkeresésében. A
gyülekezeti közösség személyes találkozásokon keresztül válhat megtapasztalhatóvá
és megtartó erővé. Kérjük, segítsenek, hogy
ezek minél inkább kiteljesedhessenek. Az
egyházközség lelkészei nevében:
Tóth Károly

Kedves Testvérek!
Háromestés evangelizációs sorozat lesz
március 8. és 10. között
(vasárnaptól keddig)
17 órai kezdettel
gyülekezeti házunk nagytermében.
Igét hirdet: Rostáné Piri Magdolna bobai lelkész, a Vasi Egyházmegye esperese
Témák: a három kísértés
vasárnap – A test kísértése
hétfő – A hősiesség kísértése
kedd – A hatalom kísértése
Mindenkit szeretettel várunk!
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Gyülekezetünk életéből

Szimon János – Egy hűséges lelkészi élet
1929–2014
1957. szeptember 10-én oltár előtt álltak Szimon János és Lotz Mária, esketésük alkalmából.
Az ige, amit hallottak, és azóta is őrzik: „Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak,
akik megtartják szövetségét.” (Zsolt 25,10) Napjainkban eltávozott lelkésztestvérünk feleségével együtt valóban Isten hűségéből élt, hűségesen a hitben és a szolgálatban is.
Mostani „elköszönésünk” nem is annyira
szolgálatának leírása, mint értékelése szeretne lenni. Szolgálati útja: BudapestJózsefváros, Balatonszárszó, Ecseny, Sopron. 1957-ben nősült, felesége Lotz Mária,
Lotz Tibor lelkész leánya, két gyermekük
volt, Anikó és Zoltán.
Egymás iránti hűségben, gyermekeik
iránti felelősségben éltek 57 éven át. De
most a lelkészi szakfolyóiratunkban a hűséges szolgára kell leginkább emlékeznünk.
Ami pedig legjobban jellemzi szolgálatát: a
hazánkban élő német nyelvű gyülekezetekben élte meg szolgálatát. Ezekben a napokban újra megnéztem egy televíziós interjút vele. A leghangsúlyosabb üzenete ez
volt: egyházunk és hazánk is többnyelvű.
Meg kell tanulnunk a többnyelvű szolgálatot. Mi soha nem mondtuk magunkról,
hogy mi vagyunk a „magyar egyház”, nem
is mondhattuk. Egyházunk mindig többnyelvű volt. Ezt kellene felismerni Szimon
János szerint is, „egynyelvűséggel nem
sokra megyünk”, János testvérünk szavaival. Neki adottsága is volt a kétnyelvűség.
Német nyelven tanult Csikóstöttösön az
elemi iskolában, német nyelven konfirmált
is. E sorok írója emlékszik arra, mikor egy
hasonló teológustársával szinte tréfásan
„svábozni” kezdtek. Valóban szórakoztató
volt. De ő ezt nem szórakozásnak, hanem
elkötelezettségnek vette. És valóban: szolgálatunk teljességéhez a nyelvekkel élés, a
nyelvek használata is hozzátartozik.

Most, amikor megköszönjük ezt a
„többnyelvű” szolgálatát kis falvakban és a
nagy soproni gyülekezetben, eszembe jut
az „aranydiplomás” Szimon Jánosnak viszszatérő mondata: „Áldom Istent.” – „ Áldom Istent szüleimért, tanítóimért, tanáraimért, lelkészeimért, a lelkészi szolgálatra
felkészítőkért, szolgálatom megindulásáért,
családomért és azokért, akik Sopronban is
mellém álltak.”
Mi pedig elköszönve és megköszönve
áldjuk Isten a többnyelvű hűséges szolgáért, Szimon Jánosért.
Keveházi László
(A Lelkipásztor című folyóirat 2015/3. számából)
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Gerengel Simon 450 éve alapította a
soproni evangélikus gyülekezetet

A soproni polgárság német kereskedelmi
kapcsolatai révén hamar megismerkedett a
reformáció tanaival. Kristóf ferences atya
már 1520-tól a lutheri tanítás szellemében
prédikált. Négy évvel később Peck Kristóf
plébános feljelentésére II. Lajos királyi
vizsgálóbizottságot küldött a városba. A
bizottság négy papot vádolt meg eretnek
tanok hirdetésével, nekik nyilvánosan vasárnapi prédikációban kellett Luther ellen
vallaniuk. A soproni esperességben összegyűjtötték a plébánosoktól Luther könyveit, majd elégették azokat, vagyis nemcsak a
soproni, hanem a vidéki papok körében is
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terjedt a reformáció. Eljárás
csupán egy polgár ellen
indult, pedig a biztosok
számos további bűntársat is
találhattak volna. Kramer
Pált azzal vádolták, hogy
böjtben húst evett (egyébként ez ügyben a gyanú
Peckre is terelődött) és
Luther könyveit olvasta. A
vádakat nem tagadó és
némileg bűnbaknak tekinthető Kramernek nyilvánosan, a Fő téren kellett tévedéseit, vétségeit megvallania, ezt követően az összegyűjtött lutheránus könyveket elégették. A város a
komolyabb
következményeket elkerülte. A tanács
1524. október 31-én küldte
el a vizsgálati jegyzőkönyvet a királynak, a kísérőlevélben pedig úgy tett,
mintha nem is lett volna
tudomása a lutherizmus
városi terjedéséről, miközben Luther műveit városszerte nyilvánosan árulták. A
további vizsgálatok sem akadályozhatták
meg a reformáció terjedését. A tanács egye
inkább rokonszenvezett az új tanokkal, az
1534-ben megválasztott Raidl Ulrik városplébános, bár még nem szakított a katolikus egyházzal, de papjaival hajlott az új hit
felé. Természetesen ez komoly konfliktust
okozott a város és a győri püspök között.
Jekkel Konrád, a város jegyzője Sopront
mint a hitehagyó és rosszerkölcsű papok
menedékét jelentette fel a reformációval
szemben egyre határozottabban fellépő
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királynál. A tanács ezen annyira felháborodott, hogy Jekkelnek menekülnie kellett a
városból. Sopron az 1553-as első soproni
országgyűlés után már nyíltan színt vallott,
és a reformáció oldalára állt. Ebben nyilván
az egyháztól való szellemi és anyagi függés
felszámolása is szerepet játszott.
Hummel Kristóf polgármester végrendeletében (1562) vagyona egy részét többek
között a katolikus egyházra hagyta, a városi tanács azonban két évig húzta annak
végrehajtását, végül pedig Gerengel Simon,
a város első nyíltan evangélikus prédikátora katekizmusának regensburgi kinyomtatására is biztosított belőle.
Gerengel Alsó-Ausztriában, Pottschachban született 1518-ban. Tanulmányai során
került először kapcsolatba Luther tanaival,
de ekkor még buzgó harcosa volt a pápaságnak. Aspangi szolgálata során tért át
volt tanítója, Thomas Kinecker hatására az
új hitre, emiatt 1551-ben inkvizíció elé állították, majd Salzburgban börtönbe vetették. Szabadulása után papi állásától megfosztva Bajorországban, Rothenburgban
talált először menedéket, majd kilenc évig
állást. Gerengel 450 éve, 1565 elején Sopronba látogatott felesége rokonaihoz. Látogatása alkalmával február 11-én prédikált
először városunkban, a Szent Mihálytemplomban. Prédikációját Rothenburgban
ki is nyomtatta, ennek címe: „Eine
Christliche Predigt über die Historie von
der Verklärung Christi Matth. 17. Gethan
zu Oedenburg an der ungarischen Grenzen
gelegen, den 11. Februari Anno 1565. durch
Simon Gerengel”. A soproniakat prédikációjával teljesen lenyűgözte, a korabeli krónikás ezzel kapcsolatban a következőket
jegyezte fel: „A nép pedig azt mondta,
hogy soha életükben nem hallottak még
ehhez hasonló prédikációt.” Így a soproni
tanács 1565-ben meghívta rendes prédiká-
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tornak. Hivatalát 1565. augusztus 24-én
foglalta el. Gerengel mellett a város óvatosságból alkalmazta a régi plébánost is. Hiába próbálta Oláh Miklós prímás Gerengelt
tanai miatt vizsgálat alá vonni, elmozdítani
nem sikerült. Az akadályok elhárultával a
reformáció lelkes híveként nagy elszántsággal látott feladatai elvégzésének, mindvégig ügyelve arra, hogy a római egyházat
se sértse meg. A Szent Mihály-templom
használata közös maradt, reggel 8-ig a plébános misézett, azután pedig Gerengel
prédikált. Hívei kívánságára adta ki a már
említett kátéját 1569-ben. Neve és a káté
egyet jelentett, még a 18. században is a
következő szólásmód járt az iskolákban:
„Mondd fel a Gerengelt! (Sage mir deinen
Gerengel auf!”) Ő adta ki a gyülekezet
számára az első imádságos és énekeskönyvet. Az általa gyűjtött énekek szolgáltak
alapul a soproni énekeskönyvhöz, amely
1785-ig használatban volt. Gerengel énekei
más változást is hoztak: a gyülekezet az
addigi papi és kántori magánénekek helyett az anyanyelvén énekelhetett a templomban. Gerengel írta Sopron számára az
első agendát, amelyet 1828-ig használtak. A
lelkész ezen műveivel alapította meg az
istentisztelet rendjét. Sokat tett az iskolai
oktatás fejlesztéséért. Sopronnak nem
Gerengel volt az első evangélikus papja,
már előtte is többen a lutheri tanok szellemében prédikáltak. Gerengel Simon legnagyobb érdeme azonban, hogy megszervezte a soproni evangélikus egyházközséget,
vagyis a katolikus egyháztól immáron nyíltan különvált az evangélikus gyülekezet. A
lakosság nagy része pedig a soproni városi
tanácsosokkal egyetemben lassan, békésen
áttért az új hitre. Soproni munkássága az
1571-ben bekövetkezett haláláig tartott.
dr. Krisch András
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A borzalmak évtizedének nyitánya
Elhangzott január 12-én, az 1943-as doni áttörés évfordulójára szervezett városi megemlékezésen.
Emlékező Közösség! Akárhányszor szembesülök a magyarság XX. századi történelmével, mindig megdöbbenek azon, hogy az
évszázad közepén hogyan lehettek olyan
sokan végrehajtói és eltűrői az egymást
követő szörnyűségeknek. Úgy gondolom,
hogy az 1943 és 1953 közötti időszakot joggal nevezhetjük a borzalmak évtizedének.
Ennek volt a nyitánya a 2. magyar hadsereg 72 évvel ezelőtti tragédiája, amire ma
emlékezünk. Nem akarom magábanállóként feltüntetni ezt a tíz évet, mert előtte és
utána is annyi ellentét, gyűlölet és csapás
sújtott minket. Mégis a Don-kanyartól a
Rákosi-diktatúra enyhüléséig számtalan
formában tobzódott az embertelenség.
Ahogyan az I. világháború iszonyú szen-
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vedése után 1919-ben a mai körülmények
között elképzelhetetlen döntéseket hoztak
meg és hajtottak végre; úgy az 1943 és 1953
közötti fekete évtized is meggyőződésem
szerint ott, a Donnál kezdődött.
Miért mondom ezt? A 207 000 fős 2.
hadsereg már 1942 nyarán a Donhoz való
kijutás és a hídfőcsaták során nemzetünk
által évtizedek óta nem látott veszteségeket
szenvedett. Aztán a -40 fokos hideg és a
szovjet csapatok 1943. január 12-ei áttörése
következtében 125 000 fősre nőtt a veszteség. Itthonmaradott ezrek nem láthatták
többé a szeretett embert, akit elbúcsúztattak a frontra induláskor. És ezután
itthonmaradott ezrek nem látták meg az
embert a zsidókban, aztán a magukat akár
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magyarnak valló magyarországi németekben sem, aztán a kuláknak bélyegzett gazdákban. 1943-ban lecsökkent a másik ember életének, személyének az értéke.
Hogy mi tudta így elvakítani a döntéshozó politikusokat és hadvezéreket, valamint azokat, akik asszisztáltak a döntésekhez, hogy ne vegyék észre, értelmetlenül
áldozzák föl ezrek életét? Nagy elvek. Távlati célok, amik olyan nagyra nőttek a szemükben, hogy már nem látszottak tőlük az
emberek. Ezért kellett elindulnia a keleti
frontra annak a 207 000-nek: az 1938 és
1941 között visszaszerzett országrészek
megőrzéséért, a trianoni békediktátum igazságtalanságának további orvoslásáért,
azért, hogy az embertelen kommunista
diktatúra távol maradjon hazánktól, és
azért, hogy ne váljunk a német birodalom
ellenségévé. Szép célok voltak, de el tudtuk
érni ezeket 125 000 ember feláldozásával?
Nem. De ezeknek a nagy elveknek ők mind
az útjába kerültek. A keleti német élettér
megteremtése, az orosz anyaföld védelme
és más elvek ütköztek össze a Don partján,
Sztálingrádnál és máshol, de nem egymást,
hanem emberek millióit pusztították el.
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Emlékező Közösség! Szükségünk van
elvekre, nemes célokra, ezek nélkül embertelenné válik az élet. De akkor is embertelenné válik, ha a céloktól nem látszanak az
emberek. Ez az egyik tanulsága a január 12ei gyásznapnak. A célok elvakító hatásával
szembesültünk akkor is, amikor karácsony
után Heródes betlehemi gyermekgyilkosságára emlékeztünk. De ezzel szembesített
minket a múlt heti franciaországi terrortámadás is. Az egész világot megdöbbentette, hogy a támadókat a hitük kigúnyolása
miatt érzett bosszúvágy annyira elvakította, hogy hidegvérrel gyilkoltak le embereket. De emellett az is megdöbbentett sokakat, hogy eszmék úgy elvakítottak újságírókat, hogy kigúnyolták mások hitét.
Mit tehetünk? Emlékezhetünk a borzalmak évtizedének nyitányára. Hálával emlékezünk az áldozatokra, a soproniakra és a
többiekre, akik a Donnál nem válthatták
valóra a kitűzött nagy célokat, de értünk
harcoltak és értünk haltak meg. Rájuk emlékezve nem hagyhatjuk, hogy elvek és
célok újra és újra mások életébe kerüljenek.
Tóth Károly

11

Christophoros

2015. böjt – Fastenzeit 2015

Lelkészi jelentés
2014-es esztendőnk olyan hihetetlen bőséges egyházközségi életet adott, hogy még felsorolás szintjén is hosszú oldalakat töltene meg a továbbvitt és elkezdett új kezdeményezések sokasága. Ezekről hírlevelünkben, gyülekezeti lapunkban, a távirati jelentésekben és
hirdetéseinkben részletes információkat kaphattak. Így engedtessék meg, hogy csak a
legfőbb fókuszpontokat emeljem ki az elmúlt esztendőből.
Az első fókuszpont: tavaly lezajlott a lelkészválasztó
folyamatunk,
amelynek
eredményeképpen Tóth Károly lelkész
személyében új parókus lelkészt nyert egyházközségünk, aki nagy lelkesedéssel és
figyelmes körültekintéssel kezdte meg
szolgálatát nálunk – már ünnepélyes beiktatás előtt is, és azt követően is. Isten hozta
őt és családját közöttünk, és reméljük, hogy
az eddigi beilleszkedésük a gyülekezet
megelégedésére ugyanígy folytatódik!

A második fókuszpont: Tóth Károly lelkész úr mellett a Líceumban Kovács László
kezdte el iskolalelkészi szolgálatát beiktatott új erőként, a Hunyadiban pedig
Kadlecsik Zoltán folytatta a munkát; az
Eötvösben Hegedűs Attila beiktatása úgyszintén megtörtént. Gyűjteményünk pedig
két új munkaerővel bővült Tóthné
Szlavkovszky Mariann és dr. Krisch András személyében.

A harmadik fókuszpont: az évvégi szomorúságunk Szimon János nagytiszteletű
úr halála miatt, akit immár idén kísértünk
utolsó földi útjára oltárunktól a feltámadás
reménységében. De öröme volt a gyülekezetünk területén szolgáló két lelkészcsaládnak is (Manke–Lackner és Bánfi–Matus
családnak), akik tavaly gyermekáldásban
részesülhettek.

A negyedik fókuszpont: új gyülekezeti
központunk átadása, szeptemberi nagy12

szabású ünnepünkkel. Hálás vagyok a dr.
Gimesi Szabolcs vezette munkatársi gárdának, akik a hatalmas felújítási munkálatokat lebonyolították. Sokan óvtak minket e
háztól. Nos, látva az első négy hónapos
működést, örömmel adhatok arról számot,
hogy a ház kiválóan működik. 43 különböző alkalom kezdte meg munkáját az épületben heti, kétheti, havi rendszerességgel –
saját és befogadott, hozzánk kötődő alkalmak. A ház, jelentem, pezseg, él, megtelik,
szinte lehetetlen néha szabad időpontot
kapni. A régi hivatalunknál havi szinten
csak átlagosan 60 000 Ft-tal kerül többe a
fenntartási költsége, ami sokszorosan viszszajött a működés első hónapjaiban a perselypénzzel, a bérbeadásokkal, és a régi
épület elinduló hasznosításával. De nem is
az anyagi rentabilitás a legnagyobb ajándék, hanem látni a sokszor teltházas alkalmak során az arcokat, hogy mennyire örülnek e jó hangulatú, modern gyülekezeti
központnak.

Az ötödik fókuszpont: éppen az alkalmak sokaságáról szól. Arról, hogy régi és új
alkalmaink dömpingszerűen állnak a hívek
rendelkezésére. A lelkészi és nemlelkészi
munkatársak segítségével olyan programokkal tudunk megjelenni a közösségünk
és városunk életében, aminek rendkívüli jó
visszhangja van, lelki, kulturális és tudományos tekintetben is. Régen vágyott hagyományos gyülekezeti alkalmak kerültek
vissza az egyházközségi programkínálat
palettájára (pl. gyülekezeti házi bibliaóra,
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filmklub, stb.), és olyan új kezdeményezések is meggyökereztek, amelyek azóta
közmegelégedéssel működnek („Egy este
az evangélikusoknál”, gyászcsoport, stb…).
És az alkalmaink közül mindenképpen
kiemelendő egy nap: az egész gyülekezetünket megmozgató, aktivitásra késztető és
rendkívül sikeres, áldott és gazdaságilag is
eredményes Gusztáv Adolf-nap is, amiért
nagy hálával lehetünk Istennek és a számos
segítő önkéntesnek.

A hatodik fókuszpont: örömmel látjuk,
hogy intézményeink és hozzánk kapcsolódó szervezeti egységeink mindegyike tavaly is ellátta szolgálatát, jó hírét keltve az
egyház oktatási, diakóniai, karitatív és kulturális tevékenységi köreinek. Jó érzékelni,
hogy milyen népszerűek és vonzóak ezen
oldalágaink, amelyek aztán egyházközségünk életét is gazdagítják.

A hetedik fókuszpont: a gazdasági élet
területén is paradigmaváltás történt. Az e
tekintetben is formálódó világunkban az
egyház is új lehetőségeket talál. A meginduló új pályázati ciklusban számos előkészített, fiókból előhúzható, már azóta el is
nyert projekt vette kezdetét, amely stabil
anyagi lehetőséget fog biztosítani reményeink szerint gyülekezeti életünknek. Természetesen emellett nagyon hálásak vagyunk
egyházközségünk tagságának, akik aktívan
részt vesznek közösségünk fenntartásában!

A nyolcadik fókuszpont: néhány kiemelendő statisztikai szám, ami a lelki élet növekedés jellemzi. Új keresztelési rekordot
döntöttünk tavaly a 105 kereszteléssel! A
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kitelepítés óta nem volt ennyi keresztelő
egy évben a gyülekezetünkben, mint 2014ben! A 31 nálunk házasságot kötött pár is
óriási szám. Az összesen 36 konfirmandussal sem kell szégyenkeznünk. A 81 temetés,
amiből 47 volt valójában egyházközségi
tagságunkból a veszteség, ugyan szomorúsággal tölthet el minket, de az áttérőkkel és
beköltözőkkel, a felfedezettekkel és a viszszatalálókkal együtt összlétszámunk elkerülte a négyezret – nyilvántartásunk szerint
december 31-én 4007-en voltunk! Öröm,
hogy megnőtt tavaly az előzőekhez képest
az úrvacsorázók száma; az egy vasárnapra
eső istentiszteleti összlátogatottság is örvendetesen megemelkedett; a lelki tartalommal megtöltött kulturális alkalmaink
száma már-már vetekszik az ezzel foglalkozó cégekével; a kiscsoportos és beszélgető-körös alkalmak (akár bibliaórai, akár
ifjúsági alkalom) egyre bővülő keretekkel
bír; német alkalmainkat Holger Manke
lelkész kiválóan koordinálja és látja el a
szolgálatokat. Szóval, nem panaszkodhatunk, reményteljes jövőképpel bírunk.
Hálás vagyok Istennek a tavalyi év minden szolgálatáért, név nélkül minden szolgatársamért, és természetesen magáért az
egyházközségünkért!

Jelentésem végére értem. Ami a 2014-es
esztendőben előrevivő, növekedést adó
volt, azért egyedül Istené a dicsőség. Amiben pedig híjával találtattunk, azért kérjünk bocsánatot a mi Urunktól, akié a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás örökkön
örökké.
Sopron, 2015. böjtidő
Gabnai Sándor
igazgató lelkész, esperes
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Felügyelői jelentés 2014
Elöljáróban minden egyházközségi tagunknak köszönöm az imádságát, a munkáját, az
anyagi áldozatvállalását, amivel egyházközségünk tavalyi működését támogatta. Köszönöm lelkészeink szolgálatát és támogató együttműködését.

Ingatlanjaink:
Gyülekezeti ház
Ezúton mondok idén is köszönetet dr.
Gimesi Szabolcs egyházmegyei felügyelő,
egyházközségi másodfelügyelő áldozatos
munkájáért, amit a gyülekezeti ház befejező munkálatainak koordinálásában felvállalt. Az épületet 2014. szeptember 7-én ünnepélyes keretek között felszenteltük.
A parkoló vaskapuját a meglévő kerítés
mintájára újragyártattuk (PKlikk Kft.). A
templomkertben való parkolás szabályozására parkolási szabályzat készült.
Templom u. 12.
fszt. 2 – Kertész Péter kiköltözött, a lakás
kiürítése illetve a jövőbeni hasznosításának
egyeztetése folyamatban van.
I/5 – A lelkészlakást részlegesen felújíttattuk, Tóth Károly lelkész úr családjával
be is költözött a nyár folyamán.
I/6 – A tanév végével Trincsi Andrea
hitoktató kiköltözött a lakásból, új albérlőinkkel egy évre kötöttünk lakásbérleti szerződést.
II/10 – Keszeg Tímea volt pénztárosunk
kiköltözött, a lakásba Kadlecsik Zoltán helyettes iskolalelkész költözött.
Bünker köz 2.
A lelkészi hivatal őszi kiköltözésével a
kiürült irodahelyiségeket kifestettük, a jövőbeni hasznosítás kapcsán tárgyalásokat
folytattunk és megállapodást kötöttünk az
Empirica Kft.-vel a földszinti irodák bérléséről valamint az Ökumenikus Segélyszervezettel az emeleti, volt gyülekezeti termeink bérléséről.
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Temető
A 2014-as évre is megkötöttük a támogatási megállapodást a köztemetőre a Polgármesteri Hivatallal.
A Relikviával 2014-ban is meghosszabbítottuk együttműködésünket.
A ravatalozó beázása kapcsán bádogos
javítási munkálatokat végeztettünk. Részleges javulást ugyan elértünk, de a teljes
tetőszerkezet felülvizsgálata és javítása
szükséges lesz, mivel még nem szűnt meg
teljesen a beázás.
A temetői külső WC-ajtó cseréjére is sor
került, mivel az előző már használhatatlanná vált.
Templom
Kisebb karbantartási munkákat végeztünk. Megjavítottuk az egyik törött templompadsort.

Pályázataink:
A gyülekezeti ház felújítására „Közösségi célú programok” céllal támogatási
igényt nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumához.
II. ütem: Közösségi célú programok:
2013-ban 3 000 000 Ft-ot nyertünk. A támogatás felhasználásával 2014. június végén
elszámoltunk.
III. ütem: Közösségi célú programok:
2013 novemberében nyújtottunk be pályázatot, 2014-ben 2 000 000 Ft támogatást
ítéltek meg.
Sopron MJV Önkormányzatától kértünk
támogatást
gyülekezeti házunk további felújításához (főhomlokzat, Színház utcai homlok-
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zat). 1 500 000 Ft-ot kaptunk, amelyet a
főhomlokzat felújítására használtunk fel. A
munka elkészült (a Műemlékgondozó Kft.
kivitelezésében), a támogatás felhasználásával a város felé év végén elszámoltunk.
a Templom u. 17. sz. alatt található ingatlanunk részleges felújításához, elbírálás
2015-ben várható.
családos táborozásunkhoz „Családos tábor a Balaton partján” címmel, melyet
70 000 Ft-tal támogattak.
A júniusi Gusztáv Adolf-ünnep támogatására, melyre 150 000 Ft-ot kaptunk.
Az Evangélikus Missziói Központnál
pályázatot nyújtott be gyülekezetünk miszsziói kiadvány elkészítésének támogatására. A kiadvány elkészült, a pályázattal elszámoltunk.
A Nemzeti Kulturális Alapnál pályázatunk a Templom u. 17. sz. alatt található
ingatlanunk tetőszerkezetének részleges
javítására, statikai helyreállítás elvégzésére.
Döntés 2015-ben várható.
„Európa a polgárokért” címmel egy Európai Uniós pályázatot adtunk be az
Empirica Kft közreműködésével, döntés
2015-ben várható.
A MOL Zöldövezet programján is beadott gyülekezetünk egy pályázatot a
Scardobona Consulting közreműködésével
a gyülekezeti ház előtti tér részleges parkosításának kialakítására. A 2. fordulóba jutottunk, a kivitelezési munkálatok a 2015.
esztendőben várhatóak.
A templomi padjaink és a templom aljzatburkolatának restaurálására pályáztunk
a Norvég Alapnál, döntés ezidáig nem született.
Közeli terveink között szerepel gyülekezeti házunk energetikai korszerűsítésének
támogatására is pályázatot benyújtani.
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Egyéb:
Év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a diákok 50 órás kötelező
közösségi szolgálata kapcsán a fertődi GYM-S Megyei ÁMK-val. A diákok lelkészi
hivatalunk életébe kaphattak betekintést
szolgálatuk során, adottságuk szerint jelentkeztek adminisztratív feladatok elvégzésére, templom- illetve templomkerttakarításra, temetői sírok gondozására.
Tavasszal elnökségek országos konferenciáján vettünk részt Révfülöpön Gabnai
Sándor igazgató lelkész úrral.
Gyülekezeti tagjaink aktív és támogató
közreműködésével megtartottuk a Gusztáv
Adolf Segélyszolgálat 2014-es ünnepét júniusban számos osztrák és magyar vendég
részvételével. Ezúton is szeretném kifejezni
köszönetemet Holger Manke lelkész úrnak
a szervezésben és koordinálásban végzett
áldozatos munkáját és valamennyi gyülekezeti tagunknak, aki részt vállalt az ünnep
előkészületeiben és lebonyolításában.
Gyülekezetünk delegációja diákjaink
egy csoportjával részt vett a Soltvadkerten
megrendezett Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón.
Gyülekezeti tagjaink részt vehettek nyáron családi táborozáson Gyenesdiáson illetve a Budavári Egyházközséggel közösen
tartott nyári táborozáson Szigetszentmártonban.
Ősszel Országos Felügyelő Konferencián vettünk részt dr. Gimesi Szabolcs másodfelügyelő úrral Révfülöpön.
Folyamatban van levéltárunk költöztetése az új gyülekezeti házba illetve 2015
tavaszától reménység szerint megkezdhetjük múzeumunk átköltöztetését is, hogy
végre méltó helyen fogadhassuk az egyházközségünk és gyűjteményeink iránt
érdeklődőket.
Biczó Balázs
egyházközségi felügyelő
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Kazuáliák egyházközségünkben a 2014. évben
Keresztelések

Bali Elmira
Bali Márk
Bali Márton
Balog Szandra Gitta
Balogh Zsófia
Baranya Botond
Bátorfi Barnabás
Blaskó Bertalan
Blaskó Emma
Blaskó Zoltán
Borbély Boglárka
Borbély Botond
Böröndi Kende Zétény
Böröndi Martin
Breitenbach Lilly Anne
Bruckner Lili
Buzás Zoé
Cserjesi Bendegúz
Cserjesi Marcell
Cserjesi Richárd
Csiki Virág
Csóka Emma
Dénes Dániel
Dömötör Médea
Éliás László András
Farkas Péter
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Fata Gabriella
Fata Viktória
Fata Zsuzsanna
Fazekas Dániel
Ferraro Brendon Nico
Fleck Ádám Gábor
Füzi Gabriella
Gangl Glória
Ganyu Zsófia
Gombos Tibor
Göndöcs Hunor Gábor
Gyenge-Somfalvi Nelli
Gyurkó Attila
Habina Hanna
Habina Milán
Halász Balázs István
Horváth Alex
Horváth Bendegúz Zoltán
Horváth Emma Rita
Horváth Eszter
Horváth Gergely
Horváth Gordon
Horváth-Csepregi Márk
Horváth-Csepregi Mira
Hozbor Balázs
Jabronka Csongor
Janics Botond
Jankó Ferenc
Juhász Alexa Éva
Kálmán Bence
Karó Dominik
Károlyi Márton
Kasza Vilmos Zoltán
Kecskés Péter
Kiss Aliz Diána
Kiss Nimród Dénes
Kiss Simon
Koszorú Júlia
Kovács Anna
Kovács Kinga

König Barnabás
König Natália
Láng Péter Maximilián
Majer Albert
Majer Roland
Manke Hugó
Maximilián Andreas Pál
Medgyaszay Miklós
Molnár Amarilla
Németh Dominik Levente
Németh Zsófia Dorottya
Ollé Nándor
Ormándi Péter
Pálinkás István
Pintér Luca
Pinter Regő
Pongrácz Máté
Pozsgai Renáta
Prépost Janka
Prépost Viktor
Rauf Sahin
Rosta Kadosa Zoltán
Schelly Rebeka
Somodji Botond Barna
Somodji Hanna Lili
Szabó Sándor Levente
Szepesi Emili
Szigeti Tamara
Takács Árpád
Tardos Rudolf
Torma Zsejke
Tory Zsigmond
Török Fanni
Trackl Csenge
Urszán Virág
Varga Benedek
Varga Lajos Álmos
Vető-Wolf Judit Zsuzsanna
Zsubrits Áron
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Esküvők
Adorján Krisztián – Nagy Hajnalka Tünde
Árva István – Fekete Zsanett
Bálint Gergely – Halász Dorottya Júlia
Bátorfi Árpád – Baán Klaudia
Fazekas Gábor – Lukács Vivien
Geeb Viktor – Vagdalt Judit
Győri Péter – Varga Nóra
Horváth Balázs – Bencze Orsolya Csilla
Járóka József – Hettlinger Erika
Kapus András – Bellovics Judit
Kontor Balázs – Som Veronika
Koszó Zoltán – Burai Szilvia
Körmendi Péter – Papp Tímea
Kun Erik – Tóth Laura
Macher Gábor – Vígh Edit
Maráczi Gábor – Nagy Edina
Németh Gábor – Hodvogner Katalin
Németh László – Kelemen Nóra
Palyov Csaba – Bálint Veronika
Pénzváltó Tamás – Laczó Erika
Salfer Péter – Pirgi Csilla
Satovich Ronald Matthias –
Nyul Márta Karolina
Sipos Róbert – Szakács Georgina
Szamos Gábor – Nagy Szabina
Szendrődi Márk – Bödecs Fruzsina
Takács Árpád – Pozsgai Renáta
Tóth Jácint – Csipkay Gréta

Verba Attila – Szabó Adrienn
Virág Krisztián – Elek Veronika
Vörös Vilmos – Grubits Krisztina
dr. Wagner Szilárd – Horváth Zsuzsanna

Temetések
Andaházy Éva (71)
Antal János (60)
Aradi Károly (60)
Asbóth Istvánné Simon Jolán (75)
Asbóth László (87)
Babos Jenő (87)
Bán László (57)
Bors-Módos Jelina (újszülött)
Buczolich Tiborné Latszai Anna (88)
Büki Ferencné Giczy Jolán (87)
Dien Istvánné Ramhap Imelda (81)

Dömötör József (89)
Edőcs József (79)
Fábián Lászlóné Ments Ilona (77)
Fabó Endre (93)
Fejes-Nagy László Mihály
Fekete Csabáné Horváth Judit (54)
Feller Lászlóné Mészáros Julianna (83)
Friderich Istvánné Kern Zsuzsanna (66)
Frimmel József Walter (58)
Gecsényi Árpádné Stark Mária (91)
Gergácz Jenőné Sárfi Erzsébet (71)
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Ghitye Tamás (52)
Ghyczy Lászlóné
Lenky Magdolna Aranka Teréz Ernesztina (93)
Görbe Benedek (65)
Gyovai Michael (82)
Hart Amanda (19)
Helebrand Györgyné Vámos Katalin (67)
Hideg Antal r.k. (80)
Hideg Józsefné Baán Anna r.k. (90)
Hidegh Lajosné
Holzhofer János (75)
Horváth Imréné Bak Ilona (73)
Horváth János r.k. (90)
Horváth Lajos Gusztáv (63)
Horváth László (75)
Horváth László Gyuláné Somogyi Ilona (59)
Horváth Péter (37)
Horváth Rezsőné Menyhárt Renáta (47)
Horvtáh Jánosné Böndic Matild r.k. (88)
Hőbausz Rezsőné Parlagi Terézia (99)
Huber Károlyné Zethner Gertrúd (73)
Jankó Ferenc r.k. (60)
Kardos Jenőné Sziklai Erzsébet (70)

dr. Kárpáti Lászlóné Hammer Erzsébet (89)
Kis János r.k. (74)
Koleszár János (65)
Kopni István (89)
Licskay Jenő (43)
Molnár László (60)
Molnár Sándor (70)
Németh András (47)
Németh Istvánné Nagy Piroska Paula r.k. (83)
Neubauer Ferenc (65)
dr. Nováky Gyuláné Ihász Éva (87)
Pápai Géza (52)
Pasler Lajosné Mékli Elvira (78)
Pfandler Pál (74)
Rátz Valterné Szalai Ágnes Mária r.k. (67)
Schwenk Ferenc (77)
Serdült Gyula (65)
Somogyi Edit (91)
Somogyi Irma Margit (87)
Stánicz Ferencné Schottán Márta (57)
Szabó Gézáné Molnár Ilona (76)
Szakács József Árpádné
Nagy Mária Magdolna r.k. (61)
Szántó Béláné Hasza Irma (87)
Szántó Kálmánné Hideg Margit (89)
Szegőné Micsinai Julianna (62)
Szigeti Gáborné Feiler Margit (87)
Szigeti Mária (96)
dr. Tass Huba Tamás (67)
Tolnai Gabriella (42)
Tóth Márkó (23 hetes magzat)
Tóth Zoltán r.k. (67)
Varga Imre (61)
Varga István (63)
Varga Istvánné Horváth Ilona (90)
Varga Jenőné Pfandler Emília (86)
Varga László (62)
Wrschka Adolph (77)

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.” Jel 14,13
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Csütörtöki bibliaórák
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
Kedves Testvérek! Pár mondatban
arról szeretnék most bizonyságot
tenni, hogy miért jó bibliaórára
(is) járni. A gyülekezeti bibliaóra
több szempontból különleges alkalom. Isten más áldásokkal is
meg tud itt ajándékozni mindenkit, mint a templomi istentiszteleten. Persze a legfontosabb ajándéka Istennek itt is a személyre szóló üzenet, melyet a lelkipásztor
Isten szócsöveként helyez mindenkinek a szívére. Ugyanakkor vannak
olyan áldások, melyeket csak itt tud igazán
átvenni és átélni az ember.
Először is – mivel itt sokkal kevesebben
vagyunk jelen, mint egy-egy istentiszteleten – sokkal személyesebb, mondhatni családiasabb a légkör. A rendszeresen idejárók
előbb-utóbb személyesen megismer(het)ik
egymást, akár az alkalom előtt, akár utána
történő rövid beszélgetésben. De megismer(het)jük egymást azzal is, hogy kinekkinek mit helyez a szívére az Úr egy-egy
rövid bibliai vers alapján. Nagytiszteletű úr
„apró falatonként” tárja elénk az adott igét,
pár mondattal magyarázva, szükség szerint
megismertetve a kortörténeti hátteret, de
utána „miénk a szó”. Illetve azé, aki akarja,
akinek éppen akkor szívére helyez valamit
az Úr az adott ige kapcsán. Így egymás hite
által épülve, egymás felé aktívan szolgálva
tudunk együtt lenni, dicsőítve ezzel
Atyánkat. Van, hogy akár ellenvélemények
is kialakulnak, de nagytiszteletű úr kellő
ismerettel és szeretettel ki tudja igazítani a
félreértéseket, illetve félreértelmezéseket és
Istentől jövő útmutatást tud adni mindenki
számára. Legyen akár Istent kereső, vagy
akár már régóta az Úr útján járó atyafi az
illető.

Persze a „jó rend” is hozzátartozik az
alkalomhoz, kezdéskor megkapjuk a napi
és a heti igét, melyet közös ének és rövid
bevezető imádság követ. Ezután kerül sor
az
„ige
hasogatására”,
alkalomrólalkalomra továbbhaladva az adott bibliai
könyvön. Jelenleg Lukács evangéliumát
tanulmányozzuk, legutóbb a „szombatnapi
kalásztépés” történetébe kezdtünk éppen
bele, de előtte egy nehezebben érthető szakaszt tanulmányoztunk: a „régi ruha-új
folt”, „óbor-újbor”, „régi tömlő-új tömlő”
példázatát, melynek összefoglalását most
nem feladatom megírni. A bibliaórát közös
imádság lehetősége zárja, majd közös ének
és az áldás vétele. Így tapasztaljuk meg és
éljük át a mottóként választott igét alkalomról alkalomra: itt van közöttük az Úr
Jézus, Őróla beszélgetünk és Neki imádkozunk szóban és énekszóban egyaránt.
Jó szívvel és szeretettel ajánlom a kedves testvérek figyelmébe ezt az alkalmat.
Éljünk vele, akinek megadatik, hogy rá
tudja szánni azt a szűk órát saját- és családja idejéből, Isten igéjének biztatására:
„Áron is megvegyétek az alkalmatosságot,
mert a napok gonoszak.” (Efézus 5,16, Károli ford.)
Juhász Béla Z.
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Deutsche Seiten

Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu gewinnen
Ein Ausblick auf das Reformationsjubiläum mit Bischof Dr. Tamás Fabiny
Wittenberg – ringsum historische Stätten der Reformation. Ein guter Ort, um sich auf das
Erbe und den Auftrag der Reformation zu besinnen. Und ein guter Ort, um mit einigem
Abstand auf aktuelle Fragen in der ungarischen Kirche zu blicken. Bischof Dr. Tamás
Fabiny blickt zurück auf das, was ihm die Lutherstadt Wittenberg bedeutet und welche
kirchlichen Aufgaben er mit dem Reformationsjubiläum kommen sieht.
Wir sprechen in Wittenberg. Was bedeutet dir
persönlich diese Stadt?
Ich war als Kind mit meiner Familie
schon oft hier. Damals war ich klein und
habe die Bedeutung dieser Orte nicht genau verstanden. Die hiesige Diakonissenarbeit – wir haben bei unseren Reisen
durch die Lutherstädte oft bei Diakonissen
gewohnt – war für mich etwas Fremdes,
das gab es damals in Ungarn noch nicht.

Auch die Liederbücher mit gotischen
Buchstaben konnte ich nur mit Mühe lesen.
Mein Vater als Kirchengeschichtler hat
uns mit seiner Begeisterung für Luther,
dessen Thesen und Melanchthon das in
mancher Hinsicht fremde Wittenberg nahegebracht und ans Herz gelegt. Daher
gehört Wittenberg von klein auf zu meiner
Identität.
Heutzutage, als Vizepräsident des

Bischof Dr. Tamás Fabiny am 31. Oktober 2012 an der „Thesentür“ der Schlosskirche zu Wittenberg
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Lutherischen Weltbundes, komme ich
mindestens einmal pro Jahr hierher. Im
Rahmen meiner Fernseharbeit habe ich mit
Dániel und Vilmos Gryllus hier gedreht –
wir begaben uns für eine mehrteilige Serie
auf die Spuren ungarischer Studenten, die
im 16. Jahrhundert hier studiert haben und
die ähnlich wie Luther in Form von
Liedern die reformatorischen Lehren
verbreitet
haben.
Darüber
hinaus
verbinden mich Seminare mit dieser Stadt.
Und im Luthergarten durfte ich einen
Baum für die Evangelisch-Lutherische
Kirche in Ungarn pflanzen.
Ich bin froh, dass nächstes Jahr das Jugendtreffen „Young Reformers Network“
hier stattfindet. Dort werde ich in einem
Kino gemeinsam mit Zsolt Richly den Luther-Zeichentrickfilm präsentieren. Ich bin
auf die Resonanz sehr neugierig. Zudem
stehen uns eine Ratssitzung und der Kirchentag in Wittenberg bevor.
Blicken wir auf die Feier des Reformationsjubiläums in Ungarn: Was erwartet die ungarischen Gemeindemitglieder im Jahr 2017?
Die Gemeindeglieder erwarten sicherlich viel, weil das Jubiläumsjahr eine so
prominente Rolle im kirchlichen Denken
einnimmt. Doch ich warne die Gemeindeglieder und auch mich selbst davor, alles
im Jahr 2017 unterbringen zu wollen. Das
wäre zu viel – und auch methodologisch
wäre es falsch. Wir sollen nicht denken,
dass alles 2017 passieren soll, aber nur wenig vorher und nichts nachher. Ich würde
vorschlagen, so viel wie möglich schon
vorher zu organisieren – zum Beispiel Reisen in die Lutherstädte. Wir haben im Bischofsrat angedacht, mit den Dekanen die
Lutherstädte zu besuchen. Die Dekane
können diese Reise wiederum als Anlass
nehmen, in ihren Dekanaten ebenfalls sol-
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che Reisen zu unternehmen – das sollte
noch vor 2017 sein.
Und im Reformationsausschuss habe ich
gefragt: Was passiert am „32. Oktober“
2017? Also, das bedeutet: Was machen wir
nach dem Reformationsjubiläum? Das Leben muss weitergehen.
Das Reformationsjubiläum selbst soll in
den Gemeinden selbst gefeiert werden, also
nicht in großen Stadien, denn es ist das
evangelische Prinzip, dass die Kirche in
den Gemeinden lebt.
Wie siehst du den Spagat zwischen der Erinnerung an die Geschehnisse vor 500 Jahren
und den erhofften neuen Erneuerungsimpulsen
für das aktuelle kirchliche Leben? Beides
schwingt ja in der Erwartung des Reformationsjubiläums mit.
Mir ist wichtig, dass wir das Reformationsfest nicht nur historisch begehen, sondern dass wir Perspektiven für die Kirche
aufzeigen. In meiner Antrittsrede als Bischof im Jahr 2006 in Miskolc habe ich ganz
bewusst den Doppelbegriff conservando et
renovando verwendet. Über conservando
sprechen wir derzeit sehr viel. Wir wollen
bewahren, was uns 1517 gebracht hat – und
es ist gut, dass wir eine Luther-Reihe herausgeben. Doch es ist noch wichtiger, über
das renovando nachzudenken und eine Zukunft für die Kirche finden. Dazu gehört
auch die Arbeit unseres kirchlichen Strategieausschusses.
Dann frage ich dich mal – nicht als Bischof,
sondern als Kirchenmitglied: Was gehört deiner
Meinung nach auf die renovando-Liste? Was
muss man ändern?
Mein Professor Károly Prőhle hat uns
immer gelehrt, dass die Reformation eine
Bekehrungsbewegung war. Die erste der 95
Thesen hat mit Umkehr zu tun. Das heißt:
Die Spiritualität soll in der Kirche wieder
wichtiger werden – stattdessen sollten
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weniger Zeremonien, strukturelle Fragen
und Gebäude im Vordergrund stehen.
Unser Strategiepapier hat den Titel
„Lebendige Steine“ – und das weist ja auch
in diese Richtung. Steine haben wir genug:
Wir haben Pfarrhäuser gebaut und Kirchen
renoviert und Schulen zurückerhalten. Die
lebendigen Steine, von denen wir im 1.
Petrusbrief lesen, sind doch anders. Es ist
wichtig, dass wir Menschen in der Kirche
haben – wir wollen Menschen erreichen
und wiedergewinnen, auch junge Leute,
auch säkularisierte Menschen, auch die
mittlere Generation, auch die von der
Kirche Enttäuschten. Das ist die Aufgabe.
Und damit zusammenhängend müssen
wir das Ehrenamt stärken, denn die Arbeit
in der Kirche ist oft eine One-Man-Show.
Das heißt, der Pfarrer muss alles allein tun
und bekommt wenig Unterstützung.
Ein weiteres Thema ist die Professionalität. Wir sind in vielen Fragen immer noch
Amateure. Unsere administrative Arbeit,
unsere Schularbeit, unsere diakonische

Arbeit haben Nachholbedarf. Enthusiasmus allein ist nicht genug.
Und ein Letztes: Wir müssen auch an
unserer Vernetzung arbeiten. Viele Menschen in den Gemeinden, in den Schulen,
an der Fakultät oder in der Kirchenleitung
arbeiten an guten Ideen, aber die Synergie
fehlt.
Zur Ehrenamtlichkeit: Wie stellst du dir die
Stärkung des Ehrenamtes vor?
Es liegt daran, Menschen zu finden, die
sich gerne in den Dienst der Kirche stellen.
Vielleicht gibt es etliche, die auch auf
Grund ihres finanziellen Hintergrunds auf
keine Bezahlung angewiesen sind. Auch
denke ich an die Gemeinschaftsstunden,
die die Mittelschüler zu leisten haben. Hier
ist es wichtig, ihnen in diesem Pflichtstundenprogramm auch tatsächlich sinnvolle
Aufgaben zu geben. Auch die können ja
Freude am Ehrenamt wecken.
Holger Manke

KIRCHENTAG 2015
„damit wir klug werden” (Psalm 90, 12)

Vom 3. bis zum 7. Juni 2014 reisen wir nach Stuttgart zum Kirchentag. Die Teilnehmerkosten
liegen bei 35.000 Forint pro Gemeindeglied bzw. 50.000 Forint pro Person, die nicht Mitglied
der evang.-luth. Kirchengemeinde Sopron/Ödenburg ist. Die Anmeldung geschieht durch
die Einzahlung des Teilnehmerbeitrags.
Anmeldeschluss: 3. März 2015, 12 Uhr
Weitere Informationen bei
Dr. András Krisch und Pfr. Holger Manke
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Sich mit Freude daran machen,
evangelische Kirche zu sein
Bischof Dr. Michael Bünker über das Reformationsjubiläum i n Österreich
Freiheit und Verantwortung – diese Begriffe stellen die Evangelischen Kirchen in Österreich in die Auslage, wenn sie das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 begehen. Wie
begeht unsere Nachbarkirche das Jubiläum und welche Impulse versprechen sie sich davon, darüber gibt Honorarprofessor Dr. Michael Bünker, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, bei einem Treffen in Wittenberg Auskunft.
Wir treffen uns in Wittenberg. Blicken wir
gemeinsam auf das Reformationsjubiläum, das
in Österreich schon sehr klare Konturen hat.
Die drei Evangelischen Kirchen in Österreich – die evangelische, die reformierte
und die methodistische – haben beschlossen, das Reformationsjubiläum gemeinsam
vorzubereiten und zu feiern. Wir haben
einzelne Jahre mit Schwerpunktthemen
geprägt – derzeit, 2015, ist es das Jahr der
Bildung. Vor zwei Jahren war es das Jahr
der Diakonie. Und im Jahr 2017 soll der
Glaube im Mittelpunkt stehen. Wir meinen,
dass wir damit zentrale Themen der Reformation auch für heute aufgreifen, weil
wir ja nicht nur ein historisches Erinnerungsfest feiern möchten, sondern auch
fragen: Was bedeutet denn der reformatorische Aufbruch für die Kirchen und für
die Gesellschaft und für die Welt von heute?
Im vergangenen Jahr haben wir unsere
Gemeinden und Einrichtungen befragt, wie
das Reformationsjubiläum gefeiert werden
soll. Wir sind dabei von der Frage ausgegangen, was wir als Kirchen in die Auslage
stellen sollen. Was sollen die Menschen
sehen und wahrnehmen, wenn sich die
evangelischen Kirchen über 500 Jahre Reformation freuen? Dazu sind verschiedene
Aspekte zur Diskussion gestellt worden.
Das Ergebnis war erstaunlich einmütig,
was bei den evangelischen Kirchen nicht
immer der Fall ist. Das Begriffspaar „Frei-

heit und Verantwortung“ ist das, was am
meisten Zustimmung gefunden hat. Die
Freiheit, die durch die Wiederentdeckung
des Evangeliums und das evangelische
Glaubensverständnis begründet ist. Man
denke an Luthers Schrift „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“. Doch das meint
ja nie nur Autonomie und Ungebundenheit, sondern immer auch Verantwortung
wahrzunehmen für sich selbst, die Mitmenschen und die Welt, in der wir leben.
Ich denke, dass wir mit diesen beiden Polen „Freiheit und Verantwortung“ ganz gut
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verständlich machen können, was evangelischen Kirchen heute wichtig ist.
Das Begriffspaar „Freiheit und Verantwortung“ haben Sie schon erklärt. Doch für sich
genommen kann es ja zu Fehlinterpretationen
führen: Ich möchte meine persönliche Freiheit
haben, und die anderen haben die Verantwortung mir diese zu sichern. Doch allgemein gesagt: Man kann diese Begriffe recht unterschiedlich füllen.
Man muss das individualistische Missverständnis vermeiden. Aber es zeigt sich
doch auch in der aktuellen Diskussion um
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit,
wie wichtig es ist, das evangelische Freiheitsverständnis mit dem Bewusstsein um
die Verantwortung zu verbinden. Natürlich wird es unterschiedliche Inhalte geben,
mit denen unsere Gemeinden das Thema
„Freiheit und Verantwortung“ füllen werden. Unsere Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Der österreichische Protestantismus war immer von einer inneren Pluralität geprägt. Aber sie verstehen sich ja
doch auf dem Boden der reformatorischen
Theologie und des evangelischen Bekenntnisses, und von daher sind die Unterschiede eine Bereicherung.
Wenn man 500 Jahre Reformation begeht,
kommt sicher in manch einem ein Wunsch auf:
Reformieren wir auch jetzt! Was gibt es aus
Ihrer Sicht, was des Reformierens, des Erneuerns in Ihrer Kirche bedarf?
Die Parole ecclesia semper reformanda
gehört zu den evangelischen Kirchen und
ist ein ständiger Ansporn zu überprüfen,
ob wir dem Auftrag, den wir vom Evangelium her haben, auch in einer angemessenen Weise nachkommen. Erreichen wir die
Menschen? Ist die Botschaft, die wir vertreten, glaubwürdig und verständlich? Wie
sehen wir unsere Stellung als Diasporakirchen in unserer Gesellschaft, die von religi-
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öser Vielfalt und Säkularisierung geprägt
sind? Hier ist das Bemühen um Reform
und Erneuerung der Kirchen etwas, das
immer wichtig ist.
Wenn ich die Situation unserer Kirchen
bedenke, meine ich, dass wir darauf achten
müssen, mehr in Kontakt mit unseren Mitgliedern zu kommen. Nicht nur mit denen,
die treu und intensiv am kirchlichen Leben
teilnehmen. Das ist ja nur eine Minderheit
unserer Mitglieder. Und wir müssen auch
insgesamt in unserer Gesellschaft deutlich
sichtbarer werden und besser wahrgenommen werden, zum Beispiel durch die
Diakonie oder durch die evangelischen
Schulen.
Hier in Wittenberg wurde die Befürchtung
geäußert, dass das hiesige Reformationsjubiläum eher Eventcharakter haben wird, aber Inhalte weniger vermittelt werden können. Wie kann
Inhaltliches auch inhaltsvoll gefeiert werden?
Der Protestantismus steht immer ein
bisschen in der Gefahr sich von Jubiläum
zu Jubiläum zu hangeln. Allerdings muss
man sagen, das Fest „500 Jahre Reformation“ ist für uns in Österreich das erste Reformationsjubiläum als freie Kirchen in
einem freien Staat und nicht unter irgendwelchen nationalen Vorzeichen – und auch
das erste Mal im ökumenischen Zeitalter.
Die Wiederentdeckung des Evangeliums
ist etwas, was uns sehr stark mit anderen
Kirchen verbindet. Ich denke auch an Papst
Franziskus und „Evangelii Gaudium“, das
weithin eine gut evangelische Schrift ist.
Das Verbindende herauszustellen und damit auch ein gemeinsames Zeugnis auszustellen – bei aller Freude über das, was
durch die Reformation aufgeboten ist und
bei aller Liebe, die wir ja zu unseren eigenen Kirchen haben – das ist etwas, was mir
auch ein großes Anliegen ist.
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Wir bereiten uns schon lange – inhaltlich
wie konzeptionell – auf das Jahr 2017 vor. Das
führt mich zu der Frage: Was machen die
Evangelischen Kirchen in Österreich eigentlich
im Jahr 2018?
Nach einer kurzen Phase der Erholung,
die wir wahrscheinlich brauchen werden,
wählt 2018 die Evangelische Kirche in Österreich. Die Synode hat im Dezember beschlossen, die Wahlen nicht im Jahr 2017
stattfinden zu lassen, sondern genau im

Jahr danach. Das heißt, die Menschen, die
sich dann für die kirchlichen Aufgaben
und Ämter zur Verfügung stellen, werden
geprägt sein durch all das, was im Jahr
2017 geschehen ist oder nicht geschehen ist,
gelungen ist oder nicht gelungen ist – und
werden das ein Stück weit auch mitnehmen. Ich erwarte mir vom Jahr 2017 schon
so etwas wie eine Inspiration und einen
Impuls, sich mit Freude daran zu machen,
evangelische Kirche zu sein.
Holger Manke

„Sopronis“ für Anfänger
Der Zug fährt los und meine Gedanken
schweifen in die Ferne. „Sopronis“ (Soproner): Ein deutsch-ungarisches Mischwort
mit einer süßen Betonung auf dem „i”. Ein
liebevoller Name, den uns noch vor vielen
Jahren die Jugendlichen aus der Kemptener
Gemeinde verhängt haben. Während einer
Austauschwoche sprachen sie nur davon
was wir, „Sopronis“ machen werden, wie
wir sind und wo Sopron überhaupt genau

liegt. Dieser Name blieb an uns hängen,
aber ich habe seit Jahren nicht mehr über
ihn nachgedacht.
Bis zum 24. Januar 2015, als wir nämlich
einen Ausflug nach Wien machen. Wir sind
eine kleine, aber feine Gruppe bestehend
aus Holger Manke, Katalin Hirschler, uns
drei ehemaligen Mitgliedern der Jugendgruppe und zwei angehenden Kindergärtnerinnen, Anna und Larissa, die wegen
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eines Praktikums in Sopron den weiten
Weg aus Deutschland auf sich genommen
haben. Sobald wir losfahren, fangen sie an
uns auszuquetschen. Wir „Sopronis“ beantworten nostalgisch alle Fragen. Eine
folgt den anderen über Sopron, den Alltag,
das Schulsystem und das Gemeindeleben.
Es ist ein schönes Gefühl über Sopron zu
reden, über alte Zeiten, als wir in der
deutschsprachigen Kinder- beziehungsweise später in der Jugendgruppe waren.
Es kommt mir vor, als ob es vor Ewigkeiten gewesen wäre, obwohl erst ein paar
Jahre vergangen sind. Wir verbringen den
ganzen Tag zusammen und besuchen dabei die Ausstellung „Im Lichte Monets“ in
der Orangerie des Unteren Belvedere,
schlendern durch die Straßen Wiens, zeigen den Stephansdom und den Ring und
gehen gemeinsam essen.
Wir bleiben vor dem Schloss Belvedere
kurz stehen und machen einige Gruppen-

fotos. Eins davon sollte ernster werden,
weil die beiden Praktikantinnen es eventuell für ihren Bericht verwenden könnten.
Wir stellen uns alle brav zusammen, fangen an zurückzuzählen und auf einmal
höre ich ein Rascheln hinter meinen Ohren.
Genau in dem Moment als das Foto geschossen wird, zieht Holger Manke Annas
und meine Mütze hoch. Das Bild ist furchtbar. Unsere Gesichter verziehen sich zu
Grimassen vor Schock und Lachen und
unsere Haare mit Anna stehen elektrisiert
hoch, aber ich liebe es. Es ist das perfekte
Bild über unseren Ausflug. Es steht für
einen wunderbaren Tag voller Lachen, tolle
Gespräche, neue Pläne für die Kindergruppe und unfassbar schöne Monet-Gemälde,
für einen Tag, der mir nach langer Zeit erneut gezeigt hat, wie toll es ist an einem
Stück des Gemeindelebens teilnehmen zu
können.
Helga Krutzler

Kirchenkreiskantorei Peine
und Pfr. Dr. Volker Menke
zu Gast in Sopron
Vom 25. bis zum 30. März besuchen die Kirchenkreiskantorei Peine
und Pfr. Dr. Volker Menke unsere Stadt und unsere Gemeinde.
Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Begegnung:
Donnerstag, 26. März 2015:
17 Uhr Wochenpredigt im Gemeindehaus
anschließend: Begegnung der Kirchenkreiskantorei Peine und Pfr. Dr. Volker Menke
mit der Kirchengemeinde Sopron/Ödenburg
Sonntag, 29. März 2015:
9 Uhr deutscher Gottesdienst mit Pfr. Dr. Volker Menke
und der Kirchenkreiskantorei Peine
18 Uhr Konzert der Kirchenkreiskantorei Peine in der evang.-luth. Kirche
(im Rahmen der Reihe „Ein Abend bei den Lutheranern”)
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In Sopron bekam unser Glaube Wurzeln
Pfarrer Miklós Madocsai über seine Studienzeiten in Sopron
und seine „Karriere“ in der Pharmazie
Miklós Madocsai, langjähriger Pfarrer der Budapester Burggemeinde, begann sein Theologiestudium in Zeiten, als es große Studierendenzahlen an der Theologie gab und als
alle angehenden Pfarrer sich an der Soproner Theologie am Deák-Platz zusammenfanden.
Zu seinem Jahrgang gehörte auch János Szimon, der in späteren Jahren als Gemeindepfarrer nach Sopron zurückkehren sollte. Mehr als einmal wurden sie als „verrückt“ bezeichnet, dass sie Theologie studierten. Mehr als einmal mussten sie bestehen in Konflikten
zwischen der Kirche und der Politik. Ein Rückblick.
Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Sopron – Ihren Studienzeiten?
Unsere ersten drei Jahre an der Theologie – 1948 bis 1951 – haben wir in Sopron
verbracht. Alles unter äußerlich einfachen
Bedingungen: In der József-Attila-Straße
war unser Wohnheim, wo wir – mal mit,
mal ohne Kohlenheizung und einmal pro
Woche mit warmem Wasser – lebten.
Wir waren 42 Studieren im Jahrgang.
Und vielerseits wurde uns Verrücktheit
attestiert, weil wir uns in einem atheistischen Staat für das Theologiestudium entschieden haben. Manche von uns hatten
schon ein anderes Studium angefangen
oder abgeschlossen, als sie an die Theologie
kamen. Wir sind diese „Verrücktheit“ angegangen – und viele von uns standen unter dem Eindruck der damaligen Erweckungsbewegung. Alleine aus der Budapester Burggemeinde sind wir in meinem
Jahrgang zu fünft an der Theologie gewesen. Es herrschte eine – ich bin geneigt zu
sagen: naive – Begeisterung für die Theologie.
Bedeutend für mich und uns waren besonders die beiden Wohnheimdirektoren,
von denen wir – jedenfalls ich – mehr gelernt haben als von den Theologieprofessoren. Der eine war Oskar Budaker, der auch
eine Zeit lang Gemeindepfarrer der Soproner Gemeinde war. Nach ihm kam Imre

Weöreös. Beide hielten etwa Bibelstunden
für jeden Jahrgang gesondert und prägten
unser Glaubenslebens und theologisches
Denken ganz maßgeblich.
Unter den 42 Mitgliedern des Jahrgangs gab
es auch junge Damen. Ich nehme an, die damaligen Zeiten waren besonders für Theologiestudentinnen nicht leicht …
Ihnen wurde von Anfang an klar gemacht, dass die Kirche sie niemals anstellen würde. Am Anfang des Studiums hatten sie auch ein entsprechendes Papier zu
unterschreiben. Freilich hatten auch wir zu
unterschreiben, dass die Kirche keine Garantie für unsere Übernahme trägt, aber im
Fall unserer weiblichen Mitstudierenden
war klar, dass sie nicht die geringste Chance hatten. Ich habe ihre Ausgegrenztheit
sowohl im Studium wie auch später immer
außerordentlich bedauert, da sie unsagbar
wertvolle Mitglieder unseres Jahrgangs
und unserer Kirche sind. Sie hatten ein sehr
schweres Schicksal.
Wie erging es jemandem, der durch die Erweckungsbewegung an die Theologie kam? Im
wissenschaftlichen Studium erwartet einen ja
doch vieles, was nicht nur erbaulich wirken
kann.
In der Tat sind einige von denen ausgefallen, die durch die Erweckungsbewegung
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und haben uns auch das angeeignet und zu schätzen gelernt, was
der anderen Gruppe am Herzen
lag. Wir kamen an den Punkt, dass
wir Gegensätze durch Liebe überwinden wollten, damit Eintracht
und Gemeinschaft unter uns herrsche. Ich kann sagen, dass all diejenigen, die bis zum Abschlussexamen vorgedrungen sind,
am Ende des Studiums wirklich
von beidem etwas hatten: Sie hatten etwas von der Begeisterung der
Erweckungsbewegung und eine
gut fundierte theologische Haltung.

an die Theologie kamen. Durch die Trockenheit der Theologiestudiums und die
Einsicht, dass die Bibel auch ein Lehrbuch
und nicht nur Seelennahrung ist, haben
sehr viele Schiffbruch erlitten.
Die aber geblieben sind, sind deshalb
geblieben, weil sie die Theologie schätzen
gelernt haben. Mein Glaube zum Beispiel
wurde gerade dadurch bewahrt, dass ich
Theologie studiert habe. Das Studium hat
also die pietistische Frömmigkeit entweder
umgestürzt oder bestärkt. Im Theologiestudium haben wir erfahren, dass unser
Glaube Wurzeln bekommen hat. Und es
gab selbstverständlich Gruppen: Es gab die
Erweckungsbewegung und die „orthodoxe“ Gruppe, die Luthers Lehren der Erweckung häufig entgegengestellt hat. Und es
gab die liberalen Theologen, die aber allesamt frühzeitig aus dem Studium ausgeschieden sind.
Die „Orthodoxen“ und wir „Erweckten“
sind uns aber recht bald nahegekommen
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Der Jahrgang von einst trifft sich
auch heute noch jährlich in Balatonszárszó. Wie darf ich mir so ein
Treffen vorstellen? Gibt es viel Nostalgie?
Natürlich berichten wir einander darüber, welche Neuigkeiten es in unseren
Familien gibt. Aber wir sind auch eine
geistliche und theologische Gemeinschaft:
So gibt es selbstverständlich Morgen- und
Abendandachten, und wir arbeiten immer
auch theologisch miteinander. So gibt es
Themen, zu denen wir uns gegenseitig
Vorträge halten. Besonders wichtig zu sagen ist, dass uns ein sehr herzliches Miteinander verbindet.
Diesem in Herzlichkeit verbundenen Jahrgang gehörte auch János Szimon an. Wie denken Sie an ihn zurück?
János gehörte eigentlich interessanterweise zu keiner der genannten theologischen Gruppen. Vielleicht war das auch ein
Grund dafür, dass ich ihn bisweilen als
etwas verschlossen erlebte. Doch erwähnt
sei in jedem Falle auch sein feiner und hintersinniger Humor. János war ausgesprochen fleißig und hatte eine sehr schöne
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Schrift, was auch dazu führte, dass wir
mehrfach aus seinen Heften lernen durften.
Auch war er sehr musikalisch und spielte
gerne Geige.
Und kam er von Zuhause an die Theologie, hat er uns alle bedacht: Man muss
dazu wissen, dass die Verpflegung im
Wohnheim nicht immer die beste war. Und
so war es immer etwas Besonderes, wenn
eines der Dorfkinder – János gehörte zu
ihnen – gute, bodenständige Nahrung von
Zuhause mitbrachte. Wenn János echte
schwäbische Wurst dabei hatte, war das für
uns alle ein Ereignis.
János sprach von Haus aus deutsch, und
hat uns bei Übersetzungen von deutschen
Texten gern geholfen. Er hatte gute Kontakte mit allen Studenten. Er war unser
guter Freund.
Ihre eigene Pfarrerlaufbahn war auch von
politischen Konflikten nicht frei. Gab es Momente, in denen Sie daran zweifelten, dass Sie
den Pfarrdienst je wieder ausführen können?
Ja, es gab Zeiten, in denen ich nicht
glaubte, wieder als Pfarrer Dienst tun zu
können.
Ich wurde von einem Tag auf den anderen im Jahre 1961, von der Budapester
Burggemeinde nach Kissomlyó versetzt.
Wir hatten schon zwei Kinder, und meine
Frau Márta unterrichtete hier in Budapest.
Ich reiste mit einem Koffer nach Kissomlyó und dachte, solange wird das nicht
dauern. Dort gab ein Zimmer mit Waschbecken und Bett – und von meinem Gehalt
konnte ich kaum eine gelegentliche Heimreise finanzieren. Jeden Tag kochte jemand
anders aus der Gemeinde für mich, und
lud mich zum Mittagessen ein. Das dauerte
ein halbes Jahr. Dann ging ich zu Bischof
Vető, der meinte, man könne nichts machen, weil meine Versetzung eine Entscheidung des Staatlichen Amtes für Kirchenfragen sei. Dort wiederum sagte man
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mir, dass der Einsatz von Hilfsgeistlichen
wie mir eine Obliegenheit des jeweiligen
Bischofs sei – in so etwas redete man amtlicherseits nicht hinein. Ich sah ein, dass die
Situation ausweglos ist, und bat Bischof
Vető mich freizustellen, damit ich mir eine
Anstellung in Budapest suchen kann.
Das hat er angenommen, wie ich meine,
mit Freude, bedeutete das für ihn doch,
eine Sorge weniger zu haben. Ich erlebte
bald an eigener Haut, dass man mit einer
Vergangenheit als Pfarrer nirgendwo leicht
Arbeit finden konnte. Schließlich entsandte
mich das Amt für Arbeitsvermittlung zur
Medikamentenfabrik nach Kőbánya. Dort
also wurde ich mich dem Übersendungspapier der Arbeitsvermittlung vorstellig.
Der Personalchef wollte mich nicht einstellen und fragte: „Was würden Sie denn
an meiner Stelle tun?“ Ich entgegnete ihm:
„Ich würde in einem Arbeiterstaat demjenigen Arbeit geben, der arbeiten will.“ Ein
gut sozialistischer Text – und ich kam in
die Abteilung „Chemie IV“ der Medikamentenfabrik, eine Art Sträflingsabteilung,
denn hier hatte man mit gefährlichen Substanzen zu arbeiten. Wir arbeiteten wegen
der hohen Explosionsgefahr draußen.
Schließlich meldete ich mich zu einem
zweijährigen Facharbeiterlehrgang an, den
ich erfolgreich abschließen konnte. Als
Facharbeiter konnte ich mich zum Technikerlehrgang innerhalb dieser Fabrik anmelden – und auch diesen Lehrgang konnte ich erfolgreich abschließen.
So entkam ich dem Schrecken der Abteilung „Chemie IV“ und kam in die eleganteste Abteilung, dorthin, wo die Tabletten
hergestellt werden. Dort stand ich also
überdacht und in weißem Umhang. Und
dort wurde ich zum schichtleitenden Techniker – über mir stand also hierarchisch
nur noch der Apotheker.
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Inzwischen löste sich auch kirchlich die
widrige Situation ein wenig, und ich durfte
sonntags wieder in Diasporagemeinden
predigen.
Doch ehe ich wieder als Pfarrer der Budapester Burggemeinde tätig werden konnte, führte mich mein Weg noch nach Budakeszi. Dort suchte das immunologische
Forschungsinstitut der Ungarischen Wissenschaftlichen Akademie einen Techniker.
Der Direktor empfing mich und wollte
mich einstellen, wenn ich nicht weiter als
Pfarrer tätig bin. Er war bereit, mir alles zu
erstatten, was mir dieser Schritt an finanziellen Einbußen im Vergleich zu einem or-
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dentlichen Pfarrersgehalt gebracht hätte.
Doch ich sagte: „Danke, ich will nicht.“
Darauf sagte er: Wir brauchen aber doch
einen Techniker – und er nahm mich, auch
unter Beibehaltung meines Pfarrerstatusses
als Assistent eines Forschungsarztes auf.
Auch diese Zeiten waren für mich sehr
bereichernd.
Im Jahre 1967 konnte ich wieder in den
Pfarrdienst zurückkehren. Das erlebte ich
als ein Wunder Gottes. Jetzt genieße ich die
schönen Jahre des Ruhestandes. Ich bin
dankbar für alles. Soli Deo Gloria!
Holger Manke

Periszkóp

A magyar haza és kultúra kincsei
A magyar kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnuszt. Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk
születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Nem csak a magyar sors, magasztos történelmünk viharos évszázadai sejlenek föl gyönyörű himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött – tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező – kultúra is.
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé,
ha feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük önmagunkban, hogy milyen módon kell a ránk
hagyott kulturális örökségünkkel felelősséggel bánnunk. S ezt, tovább kell adnunk
az utánunk következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek. Ez a kultúra nemcsak
tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. Következésképp az értelmiség alkotó-közvetítő szerepe és felelőssége óriási,
ezért meg kellene becsülnünk annak napszámosait is. Így tud csak ez a nap igazi
ünneppé lenni, azzal a tudással és szent
meggyőződéssel, hogy amit teszünk azzal
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népünket, nemzetünket, közösségünket,
jövőnket szolgáljuk.
Ápoljuk és őrizzük-e anyanyelvünket?
Tiszteljük-e és továbbadjuk-e hagyományainkat, népszokásainkat? Megtanítjuk-e
gyermekeinket a tiszteletteljes köszönésre,
a kulturált viselkedésre és öltözködésre, és
az étkezések kultúrájára, az ünnepek kultúrájára, az imára? Neveljük-e gyermekeinket otthon az őszinte beszédre, a becsületességre, embertársaik iránti tiszteletre,
együttérzésre, felelősségvállalásra, munkára? Neveljük-e őket a nyelv, a kultúra iránti
szeretetre, tanulni vágyásra? Megtanítjuk-e
őket a családjuk, a városuk, a hazájuk iránti
szeretetre?
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Mi, magyarok fontos küldetést kaptunk
az Istentől! Európa védőbástyájává avatott
bennünket a történelem, és álltuk az idők
viharait és a véres csaták borzalmait. Ebben
fontos szerepet tölt be egyetemes magyar
kultúránk, annak gyarapítása, őrzése, terjesztése. Mikor nyelvi, nemzetiségi jogainkat folyamatosan csorbítják, és társadalmunkban felüti fejét a közöny, a
beletörődömség, akkor szükséges, hogy
lássa társadalmunk, igenis van értelme a
magyar kultúra gondozásának, igenis van
értelme nemzeti identitásunk megőrzésének, igenis van értelme a magyar kultúra
oktatásának! Mindannyiunk érdeke, hogy
ifjúságunk magába szívja a magyar kultúra
és művelődés alapjait és felvértezze magát
az öntudatos magyar identitás páncéljával.
Magyar kultúránk, hagyományaink ápolása nem magyarkodás! Tiszteljük bátran és
büszkén őseink emlékét és mutassunk példát a jövő generációjának! Rajtunk áll, hogy
félvállról vesszük-e kötelességünket vagy
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teljes mellszélességgel kiállunk hagyományaink mellett!
Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, amely egy kicsit megkülönböztet bennünket más népektől, mert nemzetmegtartó
és összekötő ereje van Munkácstól Brassóig,
Csallóközön, Székelyföldön, Őrvidéken,
Bácskán, Bánáton át Londonig. Európa szívétől a különböző földrészeken át.
Mindig az Isten segítségét, áldását
kértük
harcaink,
elcsüggedésünk,
elnyomatásaink nehéz éveiben. A maga
nevében Himnuszunk egyedi az európai
népek himnuszai között, mert a nemzetet
mint
jellegzetes
emlékezetés
értékközösséget dicsőítő himnusz, amit
örökül
hagyott
ránk
Kölcsey
a
szatmárcsekei szoba csendjében. Nyelvünk
a legnagyobb nemzeti kincsünk, mely
vagyoni,
társadalmi
helyzetünktől,
lakóhelyünktől függetlenül a miénk,
magyar anyanyelvűeké. Óvnunk és
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vigyáznunk kell rá!
A kultúra nem kifizetődő, nem hoz
hasznot! Viszont ápolását és megőrzését,
valamint továbbadását nem pénzbeli haszon reményében tesszük, hanem természetesnek tűnő kötelességünket teljesítjük!
Mindenki a maga portáján, az iskolában, a
templomban, a hivatalban, a közösségben
és otthon a családban kötelességből!
E vers és dal valójában imádság. A magyar kultúra napjainkban a létét meghatározó, létformáját jelentősen módosító, illetve forradalmian átalakító változáson megy
keresztül elkerülhetetlenül, de az érték
választásnak kötelességét szem előtt tartva
és ezt lehetőségeinkhez mérten a magyar
kultúra szolgálatába állítani. Szükségünk
van egy új Klebelsberg Kunóra, aki bölcsen
nem választotta szét a kultúrát és a művészetet. Ő kultúráról beszélt mindig. Minden, ami meg van művelve az ember által,
az a kultúra része. A kultúra szó valaha a
földművelés, növénytermesztés, ápolás
összességét jelentette. „Én minden kulturá-

lis intézményhez a végsőkig ragaszkodom.
Ragaszkodom az utolsó óvodához egy pici
dunántúli faluban is. […] A magyar kultúráért folytatott harcban egyetemet veszíteni
nem akarok. […] Mióta kultuszminiszter
vagyok, az egyetemi beruházásokra megszavazott összegből egyetlen fillér sem került másra, mint kizárólag a klinikák építésére, melyek nemcsak kórházak, hanem
ambulanciák is, melyek a világ legdemokratikusabb intézményei, mert ott mindenki,
attól a szolgálótól kezdve, aki elvágta az
ujját, a súlyos üzemi balesetben megsérültig, megjelenhet, aki díjtalanul gyógykezelésre szorul.”
Szívből kívánom mindenkinek, akik a
magyar kultúráért felelősséggel tartoznak,
akik nem kis erőfeszítések árán teszik a
dolgukat, hogy e mai nap igazi ünnep legyen, azzal a szent meggyőződéssel, hogy
amit teszünk, azzal népünket, nemzetünket, jövőnket szolgáljuk. Kodály szavaival
búcsúzva: „Nincs megalkuvás magyarságban és művészetben!”
Csiszár Ágnes

Füst Milán:

A magyarokhoz
Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Termeté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar.
Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott.
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Kereszténység – magyarság – magyar kultúra
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Kálvin Kör és a Luther Szövetség közös rendezvényén beszélgettünk dr. Pápai Lajos római katolikus megyéspüspökkel.
Püspök Úr, mit jelent az Ön számára kereszténynek és magyarnak lenni?
A kereszténység kultúrateremtő erő. Őseink a tudósok szerint nem az államalapításkor, hanem már korábban találkoztak a kereszténységgel, amely „alulról jövő, népi
kezdeményezésként” terjedt el, Szent István
király inkább csak szervezeti struktúráit erősítette meg. A kereszténység megtestesülése
a magyar kultúrában aránylag gyorsan, nagyobb zökkenők nélkül és európai viszonylatban is nagyon jól sikerült. Ennek sok öszszetevője volt. Az ősi magyar hagyományban
is sok olyan érték volt, amit „meg lehetett
keresztelni”, át lehetett emelni, és a kereszténységgel való találkozás is sok olyan példaképet nevelt ki, emelt ki a magyarságból,
akik személyében magyarság és kereszténység összeforrt. Ez erős öntudatot is adott népünknek. Nem voltunk jobbak, szentebbek
másoknál, de egy népnél sem voltunk alávalóbbak.

den attól függ, mindez igaz-e. Milyen választ
adunk Jézus kérdésére: „Kinek tartasz engem?” Jézus személye szétfeszít, és új tartalommal tölt meg minden kategóriát. Ugyanis
nem egyszerűen rabbi, nem egyszerűen próféta, és több mint a nép által várt Messiás. Ő
több mint üzenethozó, Ő személyében maga
az Üzenet. Jézus személyét csak úgy lehet
megfejteni, ha állást foglalunk mellette. Ez az
állásfoglalás a hit. Ere az örök újdonságra
találtak rá őseink 1000 évvel ezelőtt, s mi hittel
valljuk, hogy jövőnk is csak erre épülhet. A
hitet a keresztények nem szokásnak, hanem

A keresztény és nem keresztény kultúrák viszonya, találkozása, együttélése manapság Európában különösen élesen vetődik fel. Mi a véleménye erről? Hogyan segítheti a közös kiindulópont
felekezetek és nemzetek párbeszédét?
A kereszténység „abszolút vallás”-igényét,
sokan félreértik, gőggel, szellemi arroganciával magyarázzák. Nem mi, gyarló, tévedő,
gyöngeségekkel és bűnökkel küszködő emberek vagyunk az alapja az „abszolút vallás”
igényének, hanem Jézus Krisztus. Történelmi
időnk felosztása Krisztus előtti és Krisztus
utáni szakaszra is hitünkből fakad, abból a
meggyőződésből, hogy Krisztus valóban a
Messiás, az élő Isten Fia. Vele új korszak kezdődött, megjelent Isten emberi módon, az
örök élet újdonságában. Természetesen min-

igazságnak tekintik, s ez az igazság kultúrateremtő, nemzetteremtő erővel bír. Ez így volt
Szent István Magyarországán, és így van ma
is, még azokban az időkben is így volt, rejtetten bár, amikor a hitet nem volt ajánlatos szabadon megvallani.
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Ami a keresztény felekezetek közti párbeszédet illeti, jelképes fontosságúnak tartom,
hogy a kereszténység egységéért végzett
imanyolcad befejező istentisztelete után
gyűltünk össze, hogy közös felelősségünkről
gondolkodjunk. Felelősségünkről a magyarság, a magyar kultúra iránt, keresztény hitünkből kiindulva. Az imahét is ezt a gondolatot erősíti, hogy különbözőségünkkel egymást gazdagítva valljuk Jézus Krisztust.
Nemcsak felekezetek, hanem a nemzetiségek és kultúrák közt is összekötő kapocs és
a párbeszéd eszköze a közös hit, példái ennek a többnyelvű – horvát, német – gyülekezetek. A történelemben nem mindig „baráti”
nemzetek fiaiként is a politikusok sokszor
elválasztanak, a hit azonban összeköt bennünket. Példa erre a zágrábi székesegyház,
ahol Jelačić sírját és Szent István, Szent László
szobrait az oltáron egyaránt megtalálhatjuk,
s mindegyiküket tisztelet övezi.
Hogyan látja a magyar kultúra helyzetét napjainkban, s mi a keresztények közös felelőssége,
feladata magyarságuk erősítésében?
Feladatunk a közös keresztény értékeink
és hitünk megvallása, megélése által magyarságunk erősítése. Miért van erre szükség? A
kereszténységgel való találkozás kairosz,
kegyelmi idő volt őseink számra, s ilyen ma
is minden nép, kultúra és minden egyes ember számára. Említettem, hogyan hatott kultúránkra, nemzeti öntudatunkra a hitünk.
Ezt az építő folyamatot fejezte le barbár módon a „két pogány”, ahogyan Mécs László
írta Apor Vilmosról szóló versében, aki bátran szembeszállt a náci diktatúra embertelenségével, és életét adta a rábízottak védelmében a kommunista diktatúra kezdetén:
„Mit ezer évig építettünk,
szív-muzsikával szépítettünk
könyvtárak, dómok, emberélet,
szabadság, női becsület,
bor, búza, jog: az ördögé lett
győztes hadak prédájaként.”
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Ezek a „győztes hadak” ugyan fizikailag
elvonultak már hazánkból, de még ma is
uralkodnak a lelkekben. Kultúrnemzetünk a
diszkók szintjére süllyedt, kihaló nemzet
lettünk, mert nem tiszteljük az életet. Sokan
hitüket, reményüket vesztették, széltől lengetett náddá váltak.
Mi a teendőnk most nekünk, akiket összegyűjt
a keresztény hitünkért és nemzetünkért érzett
felelősség?
Az első és legfontosabb elmélyíteni az elkötelezett hitet. Tudatosítani, hogy „… nem
keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag
vagy a hegyek felől jön a segítség … Isten a
bíró” (74. zsoltár) Merjük vállalni hitünket.
Azután vállalni kell a keresztény erkölcsöt.
Kerüljük el az „írástudók árulását”! Azután
merjük vállalni magyar voltunkat! Amint
Radnóti írta: „… Nekem szülőhazám. Belőle
nőttem én, mint fatörzsből gyenge ága. Itthon vagyok.” Végül – s ez nem egyszerűen
taktikai kérdés – közösen kell minderről tanúságot tennünk. Nem jelenti ez hitbeli identitásunk feladását, de jelenti annak a drága
kincsnek az értékelését, amelyben egyek vagyunk.
Hogyan viszonyuljunk a nem hívő, agnosztikus, az élet értelmét kereső honfitársainkhoz?
Semmiképpen sem úgy, mintha ők kívül
állnának az erkölcsi értékeken. A kérdés az,
tudunk-e együtt dolgozni. Hívő keresztény
testvéreimnek mondom: Ne féljetek! Ezzel
nem veszítjük el a hitünket. Nem hívő magyar testvéreimnek mondom: Ne féljetek!
Nem privilégiumokat kérünk, csak szabadságot, hogy dolgozhassunk. Mindnyájunknak mondom: Ne féljünk egymástól! Nekünk, akik közösen szeretnénk szolgálni hazánk erkölcsi–társadalmi–kulturális felemelkedését, nekünk egymástól nincs miért félnünk!
dr. Tölli Katalin
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Gyermekrovat, iskoláink

Édesanyám! Ha kiseprem a házat… az dolog-e?
A farsangi mulatságot, – mely a kisgyermekek számára oly kedves – óvodánkban csoportonként különböző módon ünnepeljük meg. A katica csoportban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a családok minél inkább részesei lehessenek gyermekeik óvodai életének.
Ezért is örültünk nagyon, hogy az új gyülekezeti nagyteremben helyet kaphatott csoportunk családos farsangja, ahol a szülők is bátran vállalták a beöltözést.
Célunk egyrészt az, hogy kicsit kimozdítsuk a szülőket a hétköznapi rohanásból,
néhány órára elfeledhetik számos teendőiket és vidáman mulathat, táncolhat a család
apraja-nagyja. Másrészt, ennek az alkalomnak pedagógiai fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Fontosnak tartjuk, hogy
ovisaink/gyermekeink kulturáltan szórakozó vidám felnőtteket láthassanak.
Erre volt tehát alkalom február 11-én délután, ahol a jelmezbemutató és a gyerme-

kek farsangi műsora után a közös táncé
volt a főszerep.
Az óvoda közös farsangján – mely másnap délelőtt került megrendezésre – a
gyermekek megnézhették a Rest macska
című mesejátékot az óvó nénik, a főiskolai
hallgató és a dadus néni előadásában. Megláthatták, hogyan lett a dologtalan menyecskéből a férjura „segítségével” szorgos, dolgos fiatalasszony…
Mátisné Schlögl Patricia
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Tervezett programjaink

Passió
az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóinak előadásában
Pángyánszky Ágnes egyetemi lelkész vezetésével
A passió soproni és Sopron környéki alkalmai a következők:
2015. március 27., péntek:
11.00 A soproni templomban – Hunyadi iskolások részére
13.30 Sopron, az Eötvös-gimnázium tornatermében – a gimnázium tanulói részére
15.30 Sopron, a Fabricius Szeretetotthonban
18.30 A szakonyi templomban
2015. március 28., szombat:
15.00 Az ágfalvi templomban
18.00 A nemeskéri templomban
2015. március 29., Virágvasárnap:
15.00 A sopronbánfalvi templomban
2015. március 30., hétfő:
15.00 A balfi templomban
18.00 A harkai templomban
2015. március 31., kedd:
10.00 A sopronkőhidai börtönben
2015. április 1., szerda:
8.00 Sopron, a Líceum dísztermében – kisgimnazisták részére
10.00 Sopron, a Líceum dísztermében – nagygimnazisták részére
2015. április 3., Nagypéntek:
18.00 A soproni templomban

Tervezett programok
2015. böjt
1. Február 22-én, böjt 1. vasárnapján egyházmegyei offertóriumot gyűjtünk.
Ezen vasárnapi 10 órai istentiszteletünk
hunyadis alkalom is lesz egyben, amelyen zenekarunk is szerepel.
2. Február 23-ától 16 órai kezdettel a magyar bibliaórák helyén és idejében elkezdjük a böjti esti sorozatunkat a szeretetotthonunkban – heti rendszerességgel.
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3. Február 25-én, szerdán 11-kor nyit meg
a Bünker köz 2. emeletén, a volt nagytermünkben az Ökumenikus Segélyszervezet Y-gen Központja.
4. Február 26-án 17-kor a márciusi izraeli
út kapcsán megbeszélést tartunk a kisteremben.
5. Február 27-én 10-kor érdekképviseleti
ülés lesz a Szeretetotthonunkban.
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6. Február 28-án Szélrózsa utótalálkozó
lesz Budapesten – tőlünk többek részvételével.
7. Március 1-jei böjti 2. vasárnapja az éhezőkért való imádság napja is.
8. Március 1-jén lesz 15 órakor a Szent
Margit-templom felszentelése, amelyen
részt veszünk.
9. Március 6-án várhatóan 16 órakor női
imanap lesz református testvéreinknél.
10. Március 6. és 8. között konfirmációs
csendeshétvégére visszük fiataljainkat
Révfülöpre, az Oktatási Központba.
11. Március 8-án, böjt 3. vasárnapján egy
háromnapos böjti evangelizációs sorozat veszi kezdetét gyülekezetünkben
Rostáné Piri Magda vasi esperes, bobai
lelkésznő szolgálatával – mindhárom
este 17 órakor a nagyteremben találkozhatunk. A vasárnapi nyitóalkalom
után a március 9-i hétfői alkalom során
zenekarunk böjti műsorral is szolgál; a
keddi alkalom pedig egyben a Luther
Szövetség soron következő alkalma is.
12. Március 11-ei LMK-nk helyszíne mi
leszünk. 8.30-kor kezdődő úrvacsorai
istentiszteletünk a gyülekezet számára
is nyitott – ezen a Heinrichs lelkészházaspár szolgál.
13. Március 13-án presbiteri ülést tartunk
17 órakor a kisteremben.
14. Március 14-én délután a nálunk székelő
Sopron Anno Egyesület karolva egyházközségünkkel (Európa a Polgárokért pályázatunk keretében) „Kalandra
Sopron!” versenyének első fordulója
lesz a gyülekezeti házunkban, illetve az
előtt; a második fordulóra majd április
18-án; a döntőre pedig május 16-án kerül sor.
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15. Március 15-én ökumenikus koszorúzással veszünk részt a városi ünnepen.
16. Március 15-én 15-kor a Juventus
Fuvószenekar U14-es csapata tart koncertet a nagytermünkben.
17. Március 16. és 23. között Barna Máté
domonkos tartományfőnök és Gabnai
Sándor vezetésével ökumenikus körutat tartunk a Szentföldön.
18. Március 20-22-én Evangélikus Borfesztivál lesz Révfülöpön – reméljük, soproni borászaink részvételével is.
19. Március 21-én 8 órától 17 óráig egyházmegyei hittanversenyt tartunk gyülekezeti központunkban.
20. A nagyhét előtti héten érkezik meg és
tölt nálunk szűk egy hetet volt német
lelkészünk,
dr.
Volker
Menke
Kirchenkreiskantorei csoportja, amelylyel több alkalommal is lesz találkozópont ezen a héten: többek között a csütörtöki Wochenpredigten és az azt követő beszélgetőkörben.
21. Március 25-én 18 órakor nagytermünkben a Sonitus Scarbantiae női kórus ad
koncertet.
22. Március 27-én kezdetét veszi egyházmegyénkben a passiókörút, amelyen az
Evangélikus Hittudományi Egyetem
harmadéves hallgatói szolgálnak passiójátékukkal
Pángyánszky
Ágnes
egyetemi lelkész és Szabóné Mátrai
Marianna intézetvezető vezetésével. A
környék alkalmairól részletek a külön
hirdetésben!
23. Március
29-én,
virágvasárnap
szórványoffertórium célját szolgálja a
perselypénzünk.
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Az „Egy este az evangélikusoknál” programsorozat következő alkalmai –
minden alkalom 18 órakor kezdődik:
február 22.
március 1.
március 8.
március 15.
március 29.
április 5.

a Zeneiskola növendékei (nagyterem)
Ács Tamás soproni színművész Babits-estje (nagyterem)
Lipták Márta és Schultz Gábor nőnapi rock-, blues- és countryestje
(nagyterem)
hárfakoncert (templom)
peine-i Kirchenkreiskantorei (templom)
Drüszler Edit énekes és Kuzsner Péter orgonista, zongoraművész koncertje (nagyterem)

Istentiszteleti szolgálati beosztás
2015. böjt – húsvét
Február 22. – böjt 1. vasárnapja
8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Gabnai Sándor
9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor
10.00 magyar – hunyadis, áldozati gyűjtéssel: Gabnai Sándor
15.00 Balf: Gabnai Sándor
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: Gabnai Sándor
Február 23.
16.00

Fabricius Szeretetotthon – böjti est: Tóth Károly

Február 27.
17.00

Wochenpredigt: Holger Manke

Március 1. – böjt 2. vasárnapja
8.00 magyar: Pfeifer Ottó
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar: Pfeifer Ottó
15.00 Balf: Pfeifer Ottó
16.00 kórházkápolna: Pfeifer Ottó
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: Gabnai Sándor
Március 2.
16.00

Fabricius Szeretetotthon – böjti est: Tóth Károly

Március 5.
17.00

Wochenpredigt: Pfeifer Ottó

Március 8. – böjt 3. vasárnapja
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Stinner Dávid
10.00 magyar: Tóth Károly
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15.00
16.00
17.00
18.00

Balf: Tóth Károly
Fertőszentmiklós: Tóth Károly
Evangélizáció a nagyteremben: Rostáné Piri Magda vasi esperes
Egy este az evangélikusoknál – áhítat: Gabnai Sándor

Március 9.
17.00

Evangélizáció a nagyteremben: Rostáné Piri Magda vasi esperes

Március 10.
17.00

Evangélizáció a nagyteremben: Rostáné Piri Magda vasi esperes

Március 12.
17.00

Wochenpredigt (úrvacsorás): Holger Manke

Március 15. – böjt 4. vasárnapja
8.00 magyar (beépített úrvacsorás): Gabnai Sándor + Pfeifer Ottó
9.00 német (beépített úrvacsorás): Holger Manke + Pfeifer Ottó
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar (beépített úrvacsorás): Gabnai Sándor + Pfeifer Ottó
15.00 Balf: Gabnai Sándor
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: Gabnai Sándor
Március 16.
16.00

Fabricius Szeretetotthon – böjti est: Tóth Károly

Március 19.
17.00

Wochenpredigt: Holger Manke

Március 22. – böjt 5. vasárnapja
8.00 magyar: Ittzés János nyugalmazott püspök + Tóth Károly
9.00 német: Ittzés János nyugalmazott püspök + Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Pfeifer-Dömök Krisztina
10.00 magyar: Ittzés János nyugalmazott püspök + Tóth Károly
15.00 Balf: Pfeifer Ottó
16.00 Fertőszentmiklós: Pfeifer Ottó
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: Pfeifer-Dömök Krisztina
Március 23.
16.00

Fabricius Szeretetotthon – böjti est: Tóth Károly

Március 26.
17.00

Wochenpredigt: Holger Manke

Március 27.
11.00
15.30

Teológus passió a Hunyadinak: Pángyánszky Ágnes
Teológus passió a Szeretetotthonban: Pángyánszky Ágnes

Március 29. – virágvasárnap
8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Tóth Károly
9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Dr. Volker Menke
9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor
10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: Holger Manke
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Március 30.
15.00
15.00

Fabricius Szeretetotthon – böjti est: Tóth Károly
Teológus passió Balfon: Pángyánszky Ágnes

Március 31.
10.00

Teológus passió a sopronkőhidai börtönben: Pángyánszky Ágnes

Április 1.
8.00
10.00

Teológus passió a Líceum kisgimnazistáinak: Pángyánszky Ágnes
Teológus passió a Líceum nagygimnazistáinak: Pángyánszky Ágnes

Április 2. – nagycsütörtök
17.00 kétnyelvű úrvacsorás: Holger Manke + Pfeifer Ottó
Április 3. – nagypéntek
8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly
9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke
10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): Tóth Károly
16.00 Fabricius Szeretetotthon (úrvacsorás): Mihácsi Lajos
18.00 Passiós magyar (csatlakozó úrvacsorával): Szabóné Mátrai Marianna
Április 4. – nagyszombat
13.00 Ikva Szeretetotthon (úrvacsorás): Gabnai Sándor
14.00 Balfi utcai Szeretetotthon (úrvacsorás): Gabnai Sándor
14.00 német – temetőkápolnai: Holger Manke
15.00 magyar – temetőkápolnai: Gabnai Sándor
Április 5. – húsvét
5.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly
7.30 Fabricius Szeretetotthon (úrvacsorás): Mihácsi Lajos
8.00 magyar (úrvacsorás): Gabnai Sándor
9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke + Pfeifer Ottó
10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): Gabnai Sándor
15.00 Balf (úrvacsorás): Gabnai Sándor
16.00 kórházkápolna (úrvacsorás): Gabnai Sándor
16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás): Tóth Károly
Április 6. – húsvéthétfő
8.00 magyar: Pfeifer Ottó
9.00 német: Holger Manke
10.00 magyar: Pfeifer Ottó

Christophoros
A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja
9400 Sopron, Színház utca 27.
e-mail: sopron@lutheran.hu
web: http://sopron.lutheran.hu
tel: 99/523-002; fax: 99/523-003
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Nyomtatva 400 példányban.
Várható következő megjelenés:
2015. húsvét
Felelős kiadó: Gabnai Sándor

