
 

 XXII. évfolyam, 2. szám 2015. húsvét – Ostern 2015 

Nála vannak a kulcsok 
„Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: »Ne félj! 

Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam 

vannak a halál és a pokol kulcsai.«” (Jel 1,17-18) 

 

A halál bezáruló ajtónak tűnik, ami annyi min-

dent elválaszt: kincseket, értékeket, élményeket, 

alkalmakat zár el előlünk, szeretett embereket 

választ el egymástól. A húsvéti örömhír arról 

szól, hogy ennek az ajtónak a kulcsai a mi 

Urunknál vannak. Jézust nem tudta a halál sírba 

zárni, győzelmet aratott felette. Így kerültek 

hozzá azok a kulcsok, amikkel kinyithatja és ki 

is nyitja a halál birodalmának kapuit. A halál 

tehát nem tarthatja többé fogságban azokat a 

halottakat, akiket Krisztus megváltott, és akik-

nek életet ajándékoz. 

Sokszor érezzük úgy, hogy betegség, ma-

gány, különböző csapások mintha ajtókat zár-

nának be előttünk. Csodálatos meghallanunk 

azt az örömhírt, hogy ezeknek a kulcsai is annál 

a Jézusnál vannak, akit ismerhetünk, akihez 

tartozhatunk. Nála van minden nehéz helyze-

tünk kulcsa. Akinél a kulcs, azé a hatalom. 

Húsvét ünnepe ilyen hatalmas, a mi életünkben 

is ajtókat nyitó Úrként 

állítja elénk a názáreti 

Jézust. 

Luther ezt írta címe-

re, a Luther-rózsa köré: 

VIVIT. Ő él! Ez az 

örömhír elég kapasz-

kodó volt számára. Az, hogy Jézus él, egészen 

más helyzetet teremt, erre a tényre építhetjük az 

életünket, mert az ő élete nekünk is életet jelent. 

Tóth Károly 

Áldott húsvéti ünnepet, a megnyílt ajtó csodájának átélését kívánja a Christophoros olvasóinak, 

evangélikusoknak és más felekezetűeknek, soproniaknak és távolabbiaknak  

a Soproni Evangélikus Egyházközség vezetése! 
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Lélek-zet 

Feltámadott 
„»Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?« A halál 

fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja ne-

künk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15,54b-57) 

Rendkívüli és hallatlan ige, melyet ésszel 

felfogni soha, hanem csak hinni lehet, 

hogy Krisztus halott és mégis él. Úgy ha-

lott, hogy Benne a halál hal meg minden 

hatalmával egyetemben. Mindez pedig 

vigasztalásunkra szól, hogy higyjük és 

megértsük: a halál elvesztette minden ha-

talmát. Mert lám egyszer találkozott Vala-

ki – örök hála érte Istennek – kit a halál 

épp úgy előfogott és megfojtott, mint más 

halandót, ámde a nagy tusában maga a 

halál kénytelen meghalni, a megölt Krisz-

tus pedig győz örök életre. 

Éppen így győzte le Krisztus a bűnt is. 

A saját személyében Krisztus igaz volt, 

csak mert mások bűnét vette magára, lett 

bűnössé. Ezért támad rá a bűn. S Ő eltűri, 

hogy megragadják s keresztre hurcolják. 

Meghal, mintha maga követett volna el 

halálos bűnt. De a másoktól magára vett 

idegen bűn alatt oly tiszta szentség rejtő-

zött, hogy a bűn nem tudta azt legyőzni. 

Krisztus testében tehát a bűn is meghalt. 

Az ördög is meg akarta mutatni Krisz-

tuson a hatalmát. Minden erejét latba veti, 

hogy legyűrje. De túlerőre talál, amellyel 

nem bír. 

Három ellenség támad rá egyszerre. 

Halál, bűn és ördög. S íme, mindhárom 

ellensége lábánál hever. E dicső győzelmet 

ünnepeljük ma. Minden erőnk abban van, 

ha Krisztus húsvéti győzelmét csakugyan 

a szívünkre vesszük és rendíthetetlenül 

hisszük. 

Luther Márton  

Részlet Luther Márton Kis kátéjából (1529) – A második hitágazat 
Hiszem, hogy Jézus Krisztus – az Atyától 

öröktől fogva született valóságos Isten, és a 

Szűz Máriától született valóságos ember – az 

én Uram, aki engem, elveszett és megítélt 

embert megváltott, vagyis minden bűntől, a 

haláltól és az ördög hatalmából megszabadí-

tott, és magáévá tett, nem arannyal, sem 

ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártat-

lan szenvedésével és halálával, hogy egészen 

az övé legyek, az ő országában őalatta éljek, és 

neki szolgáljak örök igazságban, ártatlanság-

ban és boldogságban, mert ő feltámadt a ha-

lálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 

Gyülekezetünk életéből 

„Mergitur, non submergitur” – „Alámerül, de el nem süllyed”  

Gyülekezetünk története 1571 és 1674 között, 2. rész 

A gyülekezetet alapító Gerengel Simon 

halála után nem volt könnyű méltó utódot 

találni. A soproniak választása végül a 

nürnbergi születésű Johann Peter 

Musaeusra esett. Szolgálata idejére a kato-

likus és evangélikus felekezet közötti kez-

deti jó viszony megromlása jellemző. 

Wolfgang Spillinger városplébános kapcso-

latait kihasználva próbálta az evangéliku-

sok vallásgyakorlását megnehezíteni, bár 
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Musaeus a katolikusokat néha túl kemé-

nyen ostorozó beszédei sem a megbékélés 

irányába hatottak. A Spillinger közbenjá-

rására kiadott püspöki rendelet szerint az 

evangélikus papoknak a városi plébánossal 

szemben teljes tiszteletet kellett tanúsítani-

uk, ellenkező esetben a városi tanács sza-

bott ki büntetést, továbbá a lelkészek nem 

temethettek és szentségeket sem szolgál-

tathattak ki. A két felekezet közötti kezdeti 

jó viszony kezdett elmérgesedni  

Draskovics György győri püspökké ki-

nevezésével a helyzet tovább romlott. A 

városvezetés nem képviseltette magát az 

1579-es szombathelyi 

zsinaton. Ezen az evan-

gélikusokat vissza akar-

ták terelni a katolikus 

egyházba. A soproniak 

másik bűne az volt, 

hogy nem vették át a 

Gergely-naptárat. A 

büntetésre nem kellett 

sokat várni. Ernő főher-

ceg 1584 áprilisában a 

tanácsot Bécsbe kérette, 

majd letartóztatta. A 

tanácstagok csak azt 

követően szabadultak 

ki, hogy Sopron – az 

1597-es egyházlátogatás 

az 5000 lakosú városban 

20 katolikus családot 

talált – mindkét prédi-

kátorát, valamint isko-

lamesterét elbocsátotta, 

az új naptárat pedig 

átvette. A soproniak 

tehát nagy árat fizettek 

makacsságukért. A pré-

dikátorok eltávolítása 

miatt az evangélikus 

polgárság nagyon hara-

gudott, éjszakánként 

gyakran bedobták a katolikusok ablakait, 

megzavarták a plébánosok házainak nyu-

galmát. A tettesek pénzbüntetést kaptak, a 

nyugalom helyreállításáról a tanács gon-

doskodott. A reformáció térhódítását azon-

ban ez sem állíthatta meg. A soproniak 22 

éven át rendszeresen, tüntetőleg keresték 

fel az evangélikus Nádasdy Ferenc birtoká-

ra (Nyék, Sopronkeresztúr) távozott prédi-

kátoraikat. Itt keresztelték meg gyermekei-

ket, eskették a párokat és temették hallotta-

ikat, eközben a soproni templomok szinte 

üresen álltak. A soproniak látszólag meg-

ünnepelték az új naptár szerint a  
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karácsonyt, valójában a régi naptár szerint, 

vagyis 10 nappal később ülték meg Nyéken 

és Keresztúron, majd miután visszatértek a 

városba, a katolikusok bosszantására heves 

lövöldözésbe kezdtek. A városbíró, mielőtt 

komolyabbak lettek volna a következmé-

nyek, helyreállította a rendet. 

Gyülekezetünk életében fordulatot 

Bocskai hadi sikerei hoztak. A fejedelem 

katonái az uralkodóhoz hű maradt Sopront 

is ostromolták, jelentős károkat okoztak a 

külvárosban, többek között a Szent Mihály-

templomot is kifosztották. Az 1606-ban 

megkötött bécsi béke által biztosított val-

lásszabadság után azonban visszatérhettek 

a lelkészek ismét a városba, ahol a hívekkel 

együtt birtokba vették a régi templomokat, 

és azokat részben közösen használták a 

katolikusokkal. 

A 17. század fordulóján a város élén a 

humanista Lackner Kristóf állt. Kezdetben 

apja ötvösmesterségét tanulta, majd a 

páduai egyetemen avatták a jogtudomány-

ok doktorává. Itáliából hazatérve érdekhá-

zasságot kötött a nála 25 évvel idősebb 

Ursula Gürtnerrel. Lackner immár vagyo-

nos belvárosi polgárként jutott a belső ta-

nácsba, politikai karrierje során több alka-

lommal megválasztották városbírónak és 

polgármesternek is. 1604-ben megalapította 

a Soproni Nemes Tudós Társaságot, a ta-

gok könyvtárat szerveztek és felolvasáso-

kat tartottak. A képzett politikus az evan-

gélikus egyház támasza is. Polgármester-

ként egyik intézkedése volt, hogy a városi 

tanács 1667-ig az evangélikus egyház pres-

bitériuma is, így a tanács a katolikus erede-

tű egyházi vagyont az evangélikus egyház 

számára tudta felhasználni. 1619-ben, ami-

kor Bethlen csapatai megjelentek a város-

kapuk előtt, nem Lacknert választották 

meg polgármesternek, így nem ő hódolt 

meg a fejedelem csapatai előtt. Elvonulásuk 

után viszont Lackner immár ismét polgár-

mesterként sietett a császári hadvezér, 

Collalto Rambold elé, hogy neki nem kevés 

pénzt átadva megóvja a várost a bosszútól. 

Csepreg nem volt ilyen szerencsés, ott több 

mint 1200 evangélikust mészároltak le. 

A 17. század közepe egyre inkább az el-

lenreformáció, vagy másképpen a katolikus 

megújulás jegyében zajlott. Lackner halála 

után öt évvel, 1636-ban telepedtek le a vá-

rosban a jezsuiták, ez újabb lendületet 

adott az ellenreformáció terjedésének. A 

két felekezet versengése elsősorban az isko-

lákban volt tetten érhető, aminek az oktatás 

látta hasznát. A jezsuiták már 1636-ban 

megnyitották külvárosi gimnáziumukat, 

ahol a tanítás ingyenes volt, így a szegé-

nyebb evangélikusok is ide íratták gyereke-

iket. Minderre válaszul az evangélikus 

egyház is fejlesztette iskoláit. A katolikus 

egyház igyekezett a reformáció során el-

vesztett jogait és intézményeit visszasze-

rezni. A város sorban vesztette el a pereket, 

ezért 1667-ben a városvezetés visszalépett 

az evangélikus ügyek intézésétől. Vitnyédy 

István prókátornak, a város jegyzőjének a 

Wesselényi-féle összeesküvésben játszott 

szerepe miatt Sopron pénzbüntetést kapott, 

emellett a városi tanácsba kötelező lett ka-

tolikusokat is beválasztani. Mégis azt 

mondhatjuk, hogy a körülmények ellenére 

virágzott a soproni gyülekezet, nagyon 

sokan kerestek és találtak a városban vallá-

si menedéket. Amikor II. Ferdinánd 1625-

ben kitiltotta az evangélikus főnemeseket 

Ausztriából, egy részük itt telepedett le. I. 

Lipót rendelete 1674-ben azonban újabb 

csapást jelentett a gyülekezet számára, a 

templomokat és a javadalmakat nemcsak 

Sopronban, hanem a város jobbágyközsé-

geiben is vissza kellett adni. 

dr. Krisch András 
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2014-ről a számok tükrében 
A tavalyi évben még tovább nőtt a keresztelések és kis mértékben az esketések száma is 

gyülekezetünkben. Ezzel a Magyarországi Evangélikus Egyházon belül mind a két tekintet-

ben gyülekezetünk érte el a legmagasabb számot. Istennek adhatunk hálát értük, őt kérjük, 

hogy ezek a gyermekek és fiatalok betagozódjanak a közösségbe.  

Keresztelések száma összesen – 2014 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

1. Sopron Sopron Sopron 104 

2. Hajdú-Szabolcs Nyíregyháza Nyíregyháza 101 

3-4. Kelet-Békés Békéscsaba Békéscsaba 85 

3-4. Győr-Moson Győr Győr 85 

5. Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 72 

6. Bács-Kiskun Kiskőrös Kiskőrös 66 

7-8. Nyugat-Békés Orosháza Orosháza 44 

7-8. Buda Budavár Budavár 44 

9. Dél-Pest Pilis Pilis 40 

10. Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 33 

Esketések száma összesen – 2014 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

1. Sopron Sopron Sopron 31 

2. Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 30 

3. Hajdú-Szabolcs Nyíregyháza Nyíregyháza 27 

4. Kelet-Békés Békéscsaba Békéscsaba 23 

5. Győr-Moson Győr Győr 22 

6-7. Buda Budavár Budavár 20 

6-7. Pest Budapest-Deák-tér Budapest-Deák-tér 20 

8. Bács-Kiskun Kiskőrös Kiskőrös 17 

9. Buda Kelenföld Kelenföld 15 

10. Dél-Pest Pilis Pilis 13 
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Jézust szeretnénk látni (Jn 12,21b) 

Hogy lehetne teljes keresztyén életem ad-

dig, míg nem jártam az Úr Jézus hazájában, 

nyomdokain? Meg kellett ragadnunk – 

katolikus feleségemmel – a Barna Máté atya 

és Gabnai Sándor esperes úr által szervezett 

szentföldi utazás lehetőségét! Lehetetlen a 

sok tízezer benyomást felidézni. Értelmet-

len a kilencszáz képünket megosztani. Idő 

és munka, amíg az élmények megformá-

lódnak. Inkább csak az 

ívét próbálom megraj-

zolni: egy merészen 

emelkedő ívet. Mert 

mélypontok nem voltak, 

kellemetlenség is alig – 

többször is azt érezhet-

tük, itt az egész utazás 

csúcspontja! Kettőt eme-

lek ki. A hajóutat a 

Genezáreti-tavon: már 

nagyon sok élmény, sőt 

himnusz, dal és tánc 

után végre csönddel – a 

lélekben már jól ismert 

hullámokon. És a közös istentiszteletet Bet-

lehemben, a Születés helyétől egy ölnyire a 

szomszédos barlangban. Gyönyörű volt a 

teljes egymásra hangolódás. Az elmélyült 

tisztelet egymás iránt. Az érzés, hogy már 

közel az a kiimádkozott egység, amit a vi-

lág is láthat. És a kulcs: Jézust szeretnénk 

látni. 

Hegyi Péter 

Deutsche Seiten 

Der gute Geist, der hier herrscht, bedeutet mir viel 
Im Gespräch mit Ottó Pfeifer 

Die vor ihm liegende Weg zur Ordination und zum Dienst als Pfarrer ist für Ottó Pfeifer 

nicht mehr weit. Manches, was ihn in dieser Berufung Hilfe ist, hat er auch in seiner Sop-

roner Zeit sammeln können. Nun blickt er zurück auf seinen Weg, auf seine Zeit in unse-

rer Gemeinde und auf manche Herausforderung, der die Kirche entgegensieht. 

Wie war dein Weg zum Entschluss, Pfarrer zu 

werden? 

Als ich sieben Jahre alt war, war ich zum 

ersten Mal in Kismányok bei der Kinder-

woche. Meine Geschwister sind schon 

dorthin gegangen. Und dann hatte mich 

der Pfarrer gefragt, ob ich auch dorthin 

kommen möchte, und ich sagte, warum 

nicht. Später brachte mich mein Großvater 

jeden Samstag zum Religionsunterricht. So 

hat es angefangen, dass ich mich einer Ge-

meinde zugehörig fühlte. 

In derselben Gruppe, in der ich den Re-

ligionsunterricht besuchte, bereiteten wir 

uns später auch auf die Konfirmation vor – 

auch mit zwei Konfirmandenfreizeiten in 
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Kismányok. Und nach der 

Konfirmation konnte ich 

die Jugendgruppe besu-

chen – meine älteren Ge-

schwister und ältere 

Freunde gingen auch 

dorthin. Und so erlebten 

wir gemeinsam eine gute 

Gemeinschaft. 

Und durch diese Nähe 

zur Gemeinde sah ich, 

wie ein Pfarrer arbeitet – 

und das begann mich zu 

interessieren: In der Mit-

telschule beschäftigte 

mich die Frage, was man 

braucht, um Pfarrer wer-

den zu können. Meinen 

Pfarrer konnte ich immer 

fragen, was man lernen 

muss, wie schwer es ist, 

Pfarrer zu werden und zu 

sein. Mein Schwager, der 

schon Pfarrer war, lud 

mich ein, mit ihm Gottes-

dienste zu halten – und so 

kam der Entschluss an die 

Theologie zu gehen. 

Bestand der Wunsch 

Pfarrer zu werden so ganz 

ohne Fragen? 

Es gab Fragen – aber ebenso gab es im-

mer jemanden, der diese Fragen beantwor-

tet hat. Das war mir eine große Hilfe. Und 

in der 12. Klasse habe ich mich schon klar 

auf das Theologiestudium vorbereitet, und 

ich habe mich auch nur an der Theologie 

zum Studium angemeldet. 

Du bist im Studium von Budapest aus auch 

als Stipendiat nach Neuendettelsau gegangen. 

Was hat dich in Deutschland zusätzlich berei-

chert – zu dem, was du zu Hause erfahren 

hast? 

Zuerst hat mir der Aufenthalt in Neu-

endettelsau sehr dabei geholfen, besser und 

sicherer mit der deutschen Sprache umzu-

gehen. Und für meine Diplomarbeit konnte 

ich auch viel tun: Ich habe interessante 

praktisch-theologische Bücher gefunden 

und aufschlussreiche Vorlesungen, zum 

Beispiel zu Fragen nach verschiedenen 

Theologien zu verschiedenen Zeiten. 

Schleiermacher dann nicht nur in der un-

garischen Übersetzung, sondern im deut-

schen Original zu lesen, gibt nochmal an-

ders Aufschluss über ihn, Hürden, die 
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Übersetzungen mit sich bringen, waren 

dann nicht mehr im Weg zum Verstehen. 

Solches theologisches Arbeiten hat mir viel 

gegeben.  

Bevor du ins Jahrespraktikum kamst, hattest 

du im Theologiestudium die Möglichkeit bereits 

in einer Gemeinde mitzuarbeiten. Das war vor 

mehr als anderthalb Jahren – und du fragtest 

bei uns in Sopron an. Wie kam es dazu, dass du 

aufgesucht hattest? 

Ich wollte nicht in heimische Gewässer, 

sondern diese besondere Möglichkeit gera-

de dafür nutzen, eine Gemeinde kennen zu 

lernen, die ich – von einer Supplikation 

abgesehen, bei der ich erstmals in meinem 

Leben in deutscher Sprache gepredigt habe 

– noch nicht kannte. Sopron ist eine relativ 

große Gemeinde mit reichem und sogar 

zweisprachigem Gemeindeleben. Das 

machte Sopron natürlich höchst attraktiv, 

um gute Erfahrungen zu sammeln. Kurz-

um: Ich war ermutigt, anzurufen und zu 

fragen, ob ich kommen darf – als Theolgie-

student, der freilich noch nicht alle Aufga-

ben eines ordinierten Pfarrers versehen 

kann, aber doch in vielerlei Weise mithel-

fen könnte. 

Jetzt blickst du ja schon auf eine längere Zeit 

– zunächst als „Freiwilliger“, dann als Ge-

meindepraktikant – in unserer Gemeinde zu-

rück: Was konntest du von hier an Erfahrungen 

und Eindrücken bislang mitnehmen? 

Da steht an erster Stelle ein wirklich lie-

bevolles Behütet- und Geborgensein, das 

ich hin in Sopron erfahren durfte und darf. 

Alle drei Pfarrer ermöglichen mir, dass ich 

in allem, was ich tue, nicht allein gelassen 

bin, aber doch Freiräume und Vertrauen 

genieße, manches selbst zu gestalten und 

mich auszuprobieren, wie ich in verschie-

denen Bereichen des Pfarrdienstes zurecht-

komme – und wie ich in all dem auch zu 

mir selbst finden kann. Gerade das ist 

wichtig im Pfarrdienst: Der Pfarrer muss 

zu sich selbst finden. 

Und im Gemeindepraktikum geht es ja ge-

nau darum, dass man etliche Dienste – Gottes-

dienste, Religionsunterricht, Gruppe und Krei-

se – selbstständig versieht und man doch immer 

Unterstützung und Rückendeckung vom Men-

tor erfährt. Und dafür bin ich ihm sehr dank-

bar. 

Und nicht zuletzt bekomme ich reichlich 

Rückmeldungen und konstruktive Kritik, 

von den Pfarrern ebenso wie von Gemein-

degliedern. Sei es, wenn etwas besonders 

gefallen hat, sei es, wenn ich in der Predigt 

zu leise war – oftmals Kleinigkeiten, die 

mir aber sehr helfen. In jedem Fall ist es ein 

guter Geist, der hier herrscht, der mir viel 

bedeutet. 

Du und Kriszti, ihr seid ein angehendes 

junges Pfarrerehepaar. Vor welchen Herausfor-

derungen seht ihr euch in der Kirche der Zu-

kunft der Kirche – und wie geht ihr sie an? 

Ich denke, eine große Herausforderung 

ist zunächst, dass wir Geduld haben müs-

sen. Wie können wir zum Beispiel die jun-

ge Generation erreichen? Wie können wir 

Schritt halten in der Informations- und 

Mediengesellschaft, die mit zwei Maus-

klicks alles erreicht, ohne uns dabei selbst 

zu verlieren? 

Wie wagen wir uns zu neuen Formen 

und Gestalten von kirchlichem Leben vor? 

Wie können wir Jüngere ansprechen, dass 

wir ihnen sympathisch sind und locker 

erscheinen, aber der Inhalt nicht verloren 

geht. Das empfinde ich als Herausforde-

rung. 

Aber vertrauen wir auch auf Gott, dass 

er uns in unserem Dienst und in unserer 

Berufung die Wege aufzeigt und uns auf 

ihnen führt, die vor uns liegen und auf die 

wir uns noch nicht getraut haben. 

Holger Manke 
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Kinder unbeschwert um die Bibel versammelt 
Spaß haben und Nachdenken – Eindrücke aus der Kindergruppe 

„Haribo macht Kinder froh …“ Das wissen 

auch wir, deswegen sind die bunten Gummi-

bärchen, neben leckeren Schokokeksen und 

heißem Früchtetee, schon von Anfang an fes-

ter Bestandteil der Kindergruppe. Aber zum 

Erfolgsrezept gehört noch viel mehr. Es wird 

alles versucht um die Kleinen und Großen 

zum Lachen zu bringen und ihnen jeden 

zweiten Mittwoch einen tollen Nachmittag 

mit viel Spaß zu garantieren. 

Als ich meinen kleinen Bruder, Ádám, bat 

mir Wörter aufzuzählen die ihm zur Kinder-

gruppe einfallen, kam ich mit dem Abschrei-

ben seiner Gedanken fast nicht mehr mit. Er 

redete mit funkelnden Augen und einem sü-

ßen Schmunzeln los und innerhalb von Se-

kunden war diese Aufzählung fertig: 

„Haribo, Kuchen, Tee, Spiele, Singen, Bas-

teln, Denken, Bibel, Fragen, Reden, Freude, 

Freunde …“ 

Als bekanntester Süßigkeitenliebhaber un-

serer Familie (neben mir), sind die ersten drei 

Punkte auf seiner Liste nicht verwunderlich. 

Glücklich habe ich dann beim Weiterlesen 

festgestellt, dass er, neben den unzähligen, 

selbstgemachten Gegenständen, die alle wäh-

rend Kindergruppen und Kinderbibelwochen 

entstanden sind und unsere Wohnung über-

säen, auch so viele schöne Erinnerungen und 

lustige Geschichten stolz präsentiert und wei-

tererzählt. Die meiste Zeit vergeht bei der 

Kindergruppe zur Freude der jungen Teil-

nehmer nämlich mit lustigen Spielen, interes-

santen Bastelaktionen und gemeinsamen Sin-

gen.  

„Am besten gefällt mir an der Kinder-

gruppe, dass wir so viel zusammen spielen“, 

sagt Ádám auf dem Weg zu unseren versteck-

ten Schokoladenreserven noch dazu.  

Während seiner Aufzählung hat mich aber 

am meisten das Wort „Denken“ verwundert. 

Innerlich machte ich kleine Freudensprünge 

und hätte am liebsten sofort jeden Teamleiter 

geschrieben, dass sie einen tollen Job machen. 

Viele von den Jugendlichen, die neben den 

erwachsenen Helfern beziehungsweise Hol-

ger Manke, die Kindergruppe mitorganisieren 

und leiten, waren noch selbst begeisterte, 

kleine Teilnehmer als vor Jahren sogar die 

Kindergruppe noch in Kinderschuhen steckte 

und unter anderen ich für die neuen Spieli-

deen und Bastelunterlagen verantwortlich 

war. In den letzten Wochen durfte ich mit 

wachsender Stolz und viel Freude selbst erle-

ben, wie groß sie mittlerweile geworden sind 

und feststellen, dass sie immer noch mitma-

chen und immer mehr Verantwortung über-

nehmen. Sie alle machen es möglich, dass die 

Jüngsten auf spielerische Art und Weise über 
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die Geschichten der Bibel nachdenken und 

ruhig Fragen stellen können. 

Ich hoffe, dass mir mein kleiner Bruder 

noch lange von seinen schönen Momenten in 

der deutschsprachigen Kindergruppe berich-

ten wird und viele neue Mitglieder dazu-

kommen um gemeinsam zu singen, spielen 

und jeden zweiten Mittwoch für anderthalb 

Stunden das Gemeindehauses mit fröhlichen 

Kinderlärm zu füllen. 

Ádám und Helga Krutzler 

Die nächsten Termine der Kindergruppe: 

22. April, 13. Mai, 27. Mai 

jeweils um 16.30 Uhr im Gemeindehaus 

Kontakt: Pfr. Holger Manke, homanke@gmail.com 

Zwei Augsburgerinnen in Sopron 
Unsere Freude war sehr groß, als wir er-

fuhren, dass wir für einen Monat nach Un-

garn gehen und dort ein Praktikum im 

Hunyadi Kindergarten machen dürfen. 

Während alle anderen aus unserem Kurs in 

Augsburg und Umgebung blieben, war 

unser Weg zum Praktikum schon etwas 

länger. Um unsere Sachen zu packen und 

alles vorzubereiten, blieb gerade mal eine 

Woche, denn die Zusage erhielten wir sehr 

spontan.  

Als wir die österreichisch-ungarische 

Grenze überfuhren, stieg die Aufregung, 

denn jetzt war es gar nicht mehr weit. Wie 

sieht es dort aus? Wie sind die Menschen in 

Sopron? Wie wird es im Kindergarten sein? 

Viele dieser Fragen gingen uns auf der 

Fahrt durch den Kopf, und wir waren sehr 

gespannt, auf das was uns in Sopron er-

warten würde. 

Endlich angekommen durften wir unse-

re neue Heimat auf Zeit besichtigen und 

machten uns natürlich viele Gedanken 

über den bevorstehenden ersten Tag unse-

res Praktikums im Hunyadi Kindergarten. 

Die Frage, ob Kinder in Ungarn wohl an-

ders sind als bei uns in Deutschland, be-

gleite uns in den Schlaf. Am nächsten Tag 

sollten wir die Antwort erhalten – wir 

konnten keine großen Unterschiede zu 

deutschen Kindern feststellen.  

Die ersten Tage im Kindergarten waren 

sehr spannend, da sich die Kontaktauf-

nahme zu den Kindern etwas umständli-

cher gestaltete, als gedacht. Da wir kein 

Ungarisch sprechen und die Kinder wenig 

deutsch verstanden, redeten wir mit Hän-

den und Füßen, aber nach kurzer Zeit 

klappte dies auch wunderbar.  

Wir lernten Land und Leute auf eine 

Weise kennen, die uns auf einer einfachen 

Urlaubsreise entgangen wäre. Von den 

Menschen wurden wir offen in die Ge-

meinde aufgenommen und durften an vie-

len Programmpunkten teilhaben. 
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Besonders im Kopf geblieben sind uns 

der Ausflug nach Wien, die spannenden 

und angeregten Diskussionen im Glau-

bensgesprächskreis und die Gottesdienste, 

sowie die Herzlichkeit der Menschen in 

Sopron. Es gab sehr viel für uns zu sehen 

und es war immer für Programm gesorgt, 

sodass wir keine Angst haben mussten, 

dass uns langweilig wird. 

Leider mussten wir feststellen, dass ein 

Monat gar nicht so lang ist und plötzlich 

war es auch schon wieder an der Zeit „Auf 

Wiedersehen“ zu sagen. Der Abschied fiel 

uns nicht leicht, da uns alle schon sehr ans 

Herz gewachsen waren. Außerdem haben 

wir bei weitem noch nicht alles gesehen, 

was Sopron zu bieten hat.  

Viele Erfahrungen reicher und mit eini-

gen ungarischen Wörtern und Andenken 

im Gepäck sind wir wieder nach Augsburg 

zurückgekehrt. Zuhause durften wir erst 

mal von unseren Erlebnissen und unserer 

Arbeit dort berichten und Fotos präsentie-

ren. Dabei wurden wir etwas wehmütig 

und wünschten uns wieder in Sopron zu 

sein. Wir vermissen alle hier sehr und freu-

en uns, dass wir eine so tolle Zeit bei euch 

verbringen durften! Hoffentlich bis ganz 

bald! 

Anna Wiedemann und Larissa Kittelmann 

Herzliche Einladung! 

Der geheime Schatz der Ödenburger Kultur 
Aquarelle von József Horváth 

Ein Vortrag in deutscher Sprache 
von Prof. Dr. Csaba Mátyás 

Mittwoch, 6. Mai 2015 
16.30 Uhr im evang.-luth. Gemeindehaus (Színház u. 27.) 

Sommertermine zum Vormerken 

Kinderbibelwoche 2015 

- 15. bis 19. Juni u. 21. Juni 2015 - 

Die traditionsreiche KiBiWo für Kinder findet vom 15. bis zum 19. Juni 2015 in der Hunyadi-

Schule statt. Am 21. Juni schließt die Kinderbibelwoche mit dem deutschen Gottesdienst in 

unserer Kirche. Nähere Informationen sind in Kürze im Pfarramt oder bei Pfr. Holger Manke 

erreichbar. 

Jugend- und Familienfreizeit in Szigetszentmárton 

- 21. bis 27. Juni 2015 - 

Vom 21. bis zum 27. Juni 2015 findet die Jugend- und Familienfreizeit gemeinsam mit der 

Budapester Burggemeinde statt. Schauplatz ist wie in den vergangenen beiden Jahren 

wieder Szigetszentmárton. Nähere Informationen sind in Kürze im Pfarramt oder bei Pfr. 

Holger Manke erreichbar. 



2015. húsvét – Ostern 2015  Christophoros 

12 

Periszkóp 

Vas István: A rostirónt letettem (részlet) 
Feltámadás szele mindig újra 

Fúj a földön – fújj hát rajtam át, 

Pusztaságom odvaiba fújva 

Oszlasd szét a kétely zavarát, 

S új Kezdet lesz, ami már kiszáradt: 

Hajtasd ki megint a pálmafákat! 

Te, aki nem űzted el Tamást sem, 

Bár boldog, aki hisz ha nem is lát, 

Ugye megadod, hogy újra lássa, 

Szép arcod hitető sugarát? 

Virraszt velem a türelem, 

S könyörög a kétely és a hűség: 

Támadj fel már bennem, örök Húsvét! 

Dino Buzzati: A colombre 
Tizenkettedik születésnapjára Stefano Roi 

azt kérte hajóskapitány atyjától, vigye ma-

gával a szép vitorlásán.  

Ha nagy leszek – mondta –, én is a tengere-

ket akarom járni, akárcsak te. Még szebb is, 

nagyobb is lesz a hajóm, mint a tiéd.  

Adja Isten, hogy úgy legyen, fiacskám – 

felelte az apja. S mivel épp aznap kellett 

tengerre szállnia magával vitte a fiát.  

Gyönyörű, verőfényes nap, tükörsima ten-

ger. Stefano először volt a hajón, boldogan 

bóklászott hát föl-le a fedélzeten, ámulva 

nézte a bonyolult vitorlásmanővereket. Hol 

erre, hol amarra volt kíváncsi, a tengerészek 

meg mosolyogva válaszolgattak, lassan el-

magyaráztak neki mindent töviről hegyire.  

Amikor aztán a tathoz ért a sétafikálásban, 

csodálkozva megállt a kisfiú. A hajó szántot-

ta barázdában, két-háromszáz méternyire, 

föl-fülbukkant valami a víz felszínén.  

A bárka immár röpült a nagyszerű hátszél-

ben, az a valami mégis egyre tartotta a tá-

volságot. S noha Stefano nem is sejtette, mi 

lehet az, olyasféle megmagyarázhatatlan 

érzése támadt, hogy vonzza őt, igen erősen 

vonzza.  

A kapitány, mivel már jó ideje nem látta 

körbejárni a fiát, előbb fennhangon szólon-

gatta, majd pedig otthagyva a parancsnoki 

hidat, keresésére indult.  

– Stefano, mit csinálsz? Úgy állsz ott, mint a 

cövek! – kiáltott rá, amikor végre megpillan-

totta a hajó végiben; csak állt a fiú, s nézte 

merőn a habokat.  

– Gyere ide, papa, nézd!  

– Odament hát a kapitány, s meregette is a 

szemét abba az irányba, melyet a fiú muta-

tott, de hiába, nem látott semmit.  

– Időnként felbukkan valami sötét tárgy a 

nyomdokvízben – mondta a gyerek. – Követ 

bennünket.  

– Bár negyvenesztendős is elmúltam – 

mondta az apa –, a szemem még kifogásta-

lan. De nem látok semmit, az égvilágon 

semmit.  

Mivel azonban a fiú tovább erősködött, hoz-

ta a távcsövét, s most már azzal vizsgálgatta 



Christophoros  2015. húsvét – Ostern 2015 

13 

a habokat. Egyszerre csak látja ám Stefano, 

hogy elsápad az apja.  

– Mi ez? Miért vágsz ilyen arcot, papa?  

– Ó, bár ne hallgattam volna meg a kérése-

det! – kiáltott föl a kapitány. – Most aztán 

reszkethetek érted. Nem tárgy az, amit föl-

fölbukkanni látsz a víz színén, s ami követ 

bennünket. Hanem egy colombre. Ettől a 

haltól fél legjobban minden tengerész, az 

egész világon. Titokzatos, szörnyű cápa, 

ravaszabb, agyafúrtabb az embernél. Nem 

lehessen tudni, milyen meggondolás alap-

ján, tán sose derül rá fény, kiválasztja az 

áldozatát, s minekutána kiválasztotta, hosz-

szú-hosszú esztendőkön át követi, egy egész 

életen át, míg csak nem sikerül fölfalnia. És 

a legfurcsább az egészben: senki sem látja, 

csak az áldozat, s az, akit vérségi kötelék fűz 

az áldozathoz.  

– Nem mese ez?  

– Nem mese. Sosem láttam, de az annyiszor 

hallott leírásokból most rögtön felismertem. 

Ez a bölénypofa, ez a szüntelenül tátogó, 

nyíló-csukódó száj, ez az irtózatos fogsor! 

Sajnos, semmi kétség, Stefano, a colombre 

téged szemelt ki, s míg csak a vízen 

tartózkodol, nem fog neked békét hagyni. 

Hallgass rám: most tüstént visszatérünk a 

partra, te kiszállsz, s többé nem hagyod el a 

szárazföldet, semmi áron. Ezt meg kell ígér-

ned. Nem való neked a tengerészélet, fiacs-

kám, nyugodj bele szépen. Egyébként derék 

ember lehetsz te a szárazföldön is, sokra 

viheted ott is.  

Így szólt az apa, s azon nyomban partnak 

irányította hajóját, visszatért a kikötőbe. Itt 

hirtelen rosszullétre hivatkozva kirakta a 

fiacskáját. S már fordult is, röpült a nyílt 

tenger felé, nélküle.  

A gyerek ugyancsak zaklatott szívvel ma-

radt a parton, s ott állt mindaddig, míg el 

nem merült a főárboc csúcsa is a látóhatár 

peremén. Künn, a mólón s a hullámtörő 

gáton túl, puszta volt a tenger, tökéletesen 

elhagyatott. Ám ahogy jobban kimeresztette 

a szemét, Stefano egy időnként felszínre 

bukkanó fekete pontocskát pillantott meg a 

távolban: az „ő” colombréját. Ott körözött, 

ott úszkált föl-alá, lomhán, kitartóan, s várt 

reá.  

Ettől fogva minden úton-módon irtották a 

gyerek tengerre vágyakozását. Apja az or-

szág belsejébe, a parttól több száz kilomé-

ternyire küldte tanulni. S az új környezet 

hatása alatt Stefano nem is gondolt egy ide-

ig a szörnyre. Mindazonáltal a nyári szüni-

dőt otthon töltötte; s alighogy megérkezett a 

szülői házba, már égett a türelmetlenségtől; 

az első szabad percében már szaladt is ki a 

partra, a móló végibe. Mintegy ellenőrzés-

képpen, bár alapjában véve fölöslegesnek 

tartotta a szemlét. Ennyi idő után – még ha 

igaz is, amit apja mesélt róla – a colombre 

minden bizonnyal felhagyott az ostrommal.  

De azért csak maradt, kővé dermedve, do-

bogó szível. Mert, lám, két-háromszáz mé-

terre a mólótól, a nyílt tengeren, ott úszkált 

a baljós hal, igen, lassan úszkált föl-alá, 

időnként kiemelve pofáját a vízből, s a part 

felé kémlelve: mintha csak azt figyelte volna 

türelmetlenül, vajon Stefano Roi megérke-

zett-e végre.  

Így az ellenséges lény, mely éjjel-nappal vár 

reá, afféle titkos rögeszméjévé vált 

Stefanonak. S megesett vele a messzi város-

ban is, hogy az éjszaka kellős közepén arra 

riadt, nyugtalanság szorítja össze a szívét. 

Biztonságban volt, persze, több száz kilomé-

ter választotta el a colombrétól. S mégis, 

tudta, hogy túl a hegyen, a síkságokon, er-

dőkön, mezőkön túl, ott vár reá a cápa. S ha 

a Föld legfélreesőbb zugába költözik is, a 

colombre lesben fog állni az oda legköze-

lebb eső tenger tükrén, a végzet eszközének 

kiapadhatatlan türelmével, engesztelhetet-

len makacsságával.  

Komoly fiú volt Stefano, készséges, jóindu-

latú, eredményesen folytatta tanulmányait, s 
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alighogy felnőtt, megemberesedett, tisztes-

séges, jól díjazott hivatalt kapott ama város 

egyik kereskedelmi vállalatánál. Közben 

atyját elvitte valami betegség, az özvegy 

pedig eladta a remek vitorláshajót. Csinos 

kis vagyon várományosa lett Stefano. Mun-

ka, szórakozás, barátok, első szerelmek; 

immáron kialakította az életét. Ám a 

colombre gondolata csak nem hagyta nyug-

ton; ama balkörmű ábránd, gyászos és meg-

igéző lidérc; s hiába teltek-múltak a napok, 

nem foszlott szerte, nem tűnt tova, ellenke-

zőleg, mintha egyre megátalkodottabbá vált 

volna.  

Nagy elégtétel a dolgos élet, a jólét, a nyuga-

lom, de a szakadéknak még nagyobb a von-

zása. Betöltvén huszonkettedik esztendejét, 

Stefano – miután felmondta állását, s elbú-

csúzott városi barátaitól – visszatért szülő-

városába, s közölte édesanyjával ama szi-

lárd elhatározását, hogy folytatja atyja mes-

terségét. Az asszony boldogan fogadta fia 

döntését – Stefano sosem tett neki említést a 

titokzatos cápáról. Hogy a gyerek odahagy-

ta a tengert a város kedvéért, ezt szíve mé-

lyén mindig a családi hagyomány elárulá-

sának tekintette.  

Így hát Stefano megkezdte a hajóséletet, s 

tüstént bizonyságát adta jó tengerészképes-

ségeinek: hogy remekül bírja a fáradalma-

kat, s rettenthetetlen lélek. Járta, járta a ten-

gereket, s a hajója szántotta fehér barázdá-

ban éjjel-nappal, ha vihar volt, ha szélcsend, 

ott settenkedett a colombre. Tudta Stefano, 

jól tudta, hogy átok leselkedik reá, ítélet, de 

talán épp ezért nem bírt elszakadni tőle. S 

rajta kívül senki sem látta a vitorlásról a 

szörnyet.  

Nem láttok arra semmit? – kérdezte időn-

ként a társaitól, a hajó mögött fehérlő ba-

rázda felé intve.  

Semmit, az égvilágon semmit. Miért?  

Nem tudom… Úgy rémlett…  

Csak nem colombrét láttál? – tréfálkoztak 

amazok, s babonásan megragadták a kezük 

ügyébe eső vasdarabot.  

Miért nevettek? S miért fogtok vasat?  

Mert a colombre nem kegyelmez. S ha, Isten 

őrizz, a hajónk után vetné magát, ez azt je-

lentené, hogy valaki közülünk elveszett.  

De Stefano nem tágított. Sőt. A szakadatlan 

veszély, mely nyomába szegődött, mintha 

csak megacélozta volna akaratát, felszította 

volna tengerszenvedélyét, növelte volna 

vakmerőségét a küzdelem s fenyegettetés 

óráiban.  

Amikor úgy érezte, hogy már teljesen ura a 

mesterségének, atyjától örökölt vagyonkáján 

vásárolt felesben egy teherhajót, melynek 

azután egyedüli tulajdonosa lett, majd pe-

dig, hála néhány szerencsés fuvarnak, sike-

rült egy komoly kereskedelmi gőzöshöz 

jutnia; mind merészebb célok felé tört. De a 

sikerek, a milliók nem bírták elűzni lelkének 

ama megátalkodott, gyötrő szorongását; 

másfelől sohasem csábította a kísértés, hogy 

eladja a hajót, s visszavonuljon a szárazföld-

re, új életet kezdjen.  

Hajózni, hajózni – ez volt az egyetlen gon-

dolata. Alighogy partra lépett egy-egy hosz-

szú út után, máris égett a türelmetlenségtől, 

hogy tengerre szálljon újra. Tudta, hogy 

odakint, a kikötőn túl, vár reá a colombre; s 

hogy a colombre a romlással, pusztulással 

azonos. Oda se neki. Valami lebírhatatlan 

belső ösztönzés hajszolta egyre tovább, ten-

gerről tengerre, óceánról óceánra, percnyi 

nyugodalmat sem hagyva.  

Míg végül egy szép napon Stefano észrevet-

te, hogy megöregedett, igen, vén lett, vénsé-

gesen vén; és senki sem értette környezeté-

ben, miért nem hagy fel már azzal az átko-

zott tengerészélettel, hisz gazdag, nagyon 

gazdag. Öreg volt hát s boldogtalan, megke-

seredett, mert csak futott, futott esztelenül a 

tengereken által, az ellenség elől való mene-

külésre tékozolva egész életét. Mert a nyu-
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galom s jólét boldogságánál nagyobb erővel 

hatott reá mindig a szakadék vonzása.  

Történt pedig egyik este (pompás hajója épp 

szülővárosának kikötője előtt horgonyzott), 

hogy úgy érezte, közeledik halála órája. 

Magához szólította a másodtisztet, akiben 

nagyon megbízott, s lelkére kötötte: bármit 

tesz, ne ellenkezzék, hagyjon mindent rá. 

Amaz becsületszavát adta.  

Ez ígéret birtokában Stefano a másodtiszt 

rémüldözése közepette elmondta a 

colombre történetét, mint üldözte őt hiába 

majd fél évszázadon át.  

Fáradhatatlanul követett a világ egyik sar-

kától a másikig – mondta –, olyan hűséggel, 

melyre a legnemesebb barát is képtelen lett 

volna. Én most halni készülök. Bizonyára ő 

is rettenetesen öreg, fáradt immár. Nem 

lehetek hűtlen hozzá.  

Azzal elbúcsúzott kedves tisztjétől, vízre 

bocsáttatott egy csónakot, s szigonnyal föl-

fegyverkezve beszállt.  

– Most hát elébe megyek – jelentette ki. Így 

van ez jól, nem szabad csalatkoznia. De 

küzdeni fogok, utolsó leheletemig.  

S már távolodott is a hajótól, gyönge evező-

csapásokkal. A tengerészek, a tisztek s a 

legénység, szemmel kísérték, míg csak el 

nem tűnt a víztükör peremén, az éjszaka 

árnyainak ölelő karjaiban. Az égbolton 

holdsarló fénylett.  

Nem kellett sokáig fáradnia. A csónak olda-

lánál hirtelen fölbukkant a colombre rémü-

letes pofája.  

Itt vagyok hát végre, nálad – mondta 

Stefano. – Most rajtunk a sor! – S maradék 

erejét összeszedve magasba emelte a szi-

gonyt.  

Huhh – nyögött egy keserveset a szörny –, 

ez aztán hosszú út volt! Megfáradtam ám én 

is, bele is rokkantam. Mennyit kellett úsz-

nom miattad! S te csak futottál, menekültél. 

Nem értetted soha, miről van szó.  

Miért?… – kérdezte Stefano félig holtan, 

félig elevenen.  

Mert én nem azért üldöztelek, hogy fölfalja-

lak, amint hitted. Csupán azt a megbízatást 

kaptam a tengerek urától, hogy adjam át ezt 

neked.  

Azzal a cápa kiöltötte nyelvét, s egy tompán 

villódzó golyót nyújtott át rajta az öreg kapi-

tánynak.  

Stefano két ujja közé fogta az ajándékot, s 

alaposan szemügyre vette. Óriási gyöngy-

szem volt. Tüstént fölismerte. A híres-

nevezetes Tenger Gyöngyét tartotta kezé-

ben, mely szerencsét hoz annak, aki birto-

kolja, hatalmat ád, szerelmet s lelki békét. 

De most már késő volt, késő.  

Jaj nekem – ingatta fejét szomorúan Stefano 

Roi. – Mily elhibázott minden! Sikerült elát-

koznom az életemet; s a tiédet is tönkretet-

tem.  

– Isten veled, szegény ember – szólt a 

colombre, s mindörökre alámerült a tenger 

éjfekete mélységeibe.  

Két hónap múlva egy kis bárkát vetett part-

ra a hullámverés. Néhány halász látta, 

amint nekicsapódik a meredek sziklafalnak; 

kíváncsian eveztek hozzá közelebb. Csont-

váz fehérlett a csónak padkáján, még min-

dig ülő helyzetben. Az ujjcsontok kis göm-

bölyű kavicsot szorongattak.  

A colombre óriás testű, igen-igen ritka hal; 

félelmetes látvány. Aszerint, hogy melyik 

tengerben fordul elő, s a tengerpartot miféle 

népek lakják, különböző az elnevezése: 

kolombernak is hívják, meg kahloubrának, 

kalongának, kalubalunak, chalung-grának. 

Furamód a természettudósok nem ismerik. 

Olyan is akad, aki azt állítja, hogy nem léte-

zik.  

Fordította: Telegdi Polgár István 

*** 

Nem kell várnunk a nagy találkozásra, a kincsre, már most a miénk lehet. 
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Engedjétek hozzám jönni… 

Miért jó közénk jönni? 
Gyermek-istentisztelet az új gyülekezeti házban 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten 

országa.” Hétről-hétre szívesen jönnek a kisgyermekes családok a gyermek-istentiszteletre. 

Néhány szülő véleményét kérdeztük arról, miért jó közénk jönni, közénk tartozni. 

Milyen gyakran tudnak eljönni alkalmunkra?  

Igyekszünk minden vasárnap részt venni a 

gyermek-istentiszteleten. 

Csak erre a vasárnapi alkalomra járnak, vagy 

esetleg időnként a templomi istentiszteletre is?  

A gyerekekkel csak erre. 

Miért jó ide jönni? 

Azért, mert itt amellett, hogy nem zavarunk 

másokat a gyerekek hangoskodásával, eset-

leg mozgolódásával, olyan formában hall-

hatják Isten igéjét, ami számukra is érdekes, 

érthető és könnyen befogadható. Megta-

pasztaljuk az Ige közösségformáló erejét, 

hiszen az egyre több ismerős arc között már 

otthon érezzük magunkat, és minden alka-

lommal élményekkel távozunk. 

Mit szólnak az újonnan bevezetett „mocorgó” 

részhez? Jó? Szükségesnek érzik-e? 

Nagyon is szükséges, enélkül valószínűleg a 

gyermek-istentiszteleten is azt éreznénk, 

hogy zavarjuk a többieket. 

Mi az, amin örülnének, ha változtatnának? 

Rendkívül sokszínűek a mocorgó alkalmai, 

nincs szükség változtatásra. Két ötletem 

mégis lenne, az eddigieken felül: 1. énekes-

könyv, -füzet (akár online, akár nyomtatott), 

ahol a legtöbbször énekelt dalok megtalál-

hatók. 2. ha kitavaszodik, és jó idő lesz, a 

szabadban is játszhatnánk. 

A gyerekek miért szeretnek ide járni?  

Lőrinc (3): A buborékozás! (Apa: És a nagy-

teremben?) L.: Ott is jó volna buborékozni! 

Abigél (4): A színezés és az éneklés. 

T. Sz. Mariann 

Milyen gyakran tudnak eljönni alkalmunkra?  

Rendszeresen. 

Csak erre a vasárnapi alkalomra járnak, vagy eset-

leg időnként a templomi istentiszteletre is?  

Inkább csak a gyermek-istentiszteletre, most 

már… 

Miért jó ide jönni?  

Vidám, gyerekekhez szól, az istentisztelet 

hossza kisebb- nagyobb gyermekek számára 

is végigülhető. 

Mit szólnak az újonnan bevezetett „mocorgó” 

részhez? Jó? Szükségesnek érzik-e? 

Nekünk tetszik. Bár a pici is végigüli adott 

esetben a nagyobbaknak tartott istentisztele-

tet, itt mégis kicsit szabadabban lehetnek, le-

hetőséget adva a nagyoknak és szüleinek arra, 

hogy az ott elhangzottakat lehetőség szerint 

minél inkább magukhoz vegyék. 

Mi az, ami nagyon tetszik itt a gyermek-

istentiszteleten?  

A mocorgóban pedig a kisebbek nyelvén 

vannak megszólítva, akár dalokon, akár bar-

kácsoláson keresztül.  

Mi az, amin örülnének, ha változtatnának?  

Örülnénk, ha az istentisztelet alatt nem lenne 

matricaosztás. A késők tudnak utána is ra-

gasztani. 

A gyerekek miért szeretnek ide járni?  

Vidám, rövid , jó hangulatú. 

Esetleg egyéb észrevétel az istentisztelettel kapcso-

latban? 

Jó lenne, ha az igehirdetésen tényleg csak 

azok maradnának, akik nem zavarják a többi-

eket. 
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Milyen gyakran tudnak eljönni alkalmunkra?  

Havonta kétszer. 

Csak erre a vasárnapi alkalomra járnak, vagy 

esetleg időnként a templomi istentiszteletre is?  

Pillanatnyilag csak erre. 

Miért jó ide jönni?  

Kellemes, oldott a hangulat, a gyermekek 

számára is „közérthető” a tartalom, így 

szívesen jönnek. 

Mit szólnak az újonnan bevezetett „mocorgó” 

részhez? Jó? Szükségesnek érzik-e? 

Igen! 

Mi az, ami nagyon tetszik itt a gyermek-

istentiszteleten?  

Nagyon könnyedén, szinte észrevétlenül 

tud a gyermek élete részéve válni az, amit 

fontosnak tartunk. 

A gyerekek miért szeretnek ide járni?  

„nem kell végigülni egy egész Istentisztele-

tet, amiből egy szót sem értek”  És persze 

a matrica  

 

Milyen gyakran tudnak eljönni alkalmunkra?  

Egy-egy kivétellel szinte mindig itt va-

gyunk. 

Csak erre a vasárnapi alkalomra járnak, vagy 

esetleg időnként a templomi 

istentiszteletre is?  

Csak erre. 

Miért jó ide jönni?  

1. Elfogadó a hangulat az 

elülni nehezen tudó gye-

rekekkel szemben is.  

2. Nem tart túl sokáig, 

így tudnak figyelni a 

kicsit nagyobb gyerekek. 

3. Imádunk matricákat 

gyűjteni. 

Mit szólnak az újonnan 

bevezetett „mocorgó” rész-

hez? Jó? Szükségesnek érzik-e? 

Nagyon jónak találom. A nagyon piciket 

lefoglalja, szeretnek miatta ide járni, a na-

gyobbak pedig több eséllyel figyelnek. 

Mi az, ami nagyon tetszik itt a gyermek-

istentiszteleten?  

A lelkészek odafigyelnek, hogy tényleg a 

gyerekekhez szóljanak, közelebb hozzák a 

gyerekeket Istenhez, ha a példákat a gyere-

kek életéből veszik, érthetőbbé válik szá-

mukra a Biblia. 

Mi az, amin örülnének, ha változtatnának?  

Jelenleg nem tudok olyat. 

A gyerekek miért szeretnek ide járni? 

A kicsi a foglalkozás miatt. 

Mind a 4 szeret matricákat gyűjteni. 

Nagyon motiváló a szülinaposok ünneplé-

se is. 

Esetleg egyéb észrevétel az istentisztelettel kap-

csolatban? 

Örülünk, hogy van ez a lehetőség. 

Nagyon jó, hogy ez a mise nem arról szól, 

hogy csöndben kell ülni 1 helyben, mert 

akkor nyilván nem is figyel a gyerek, meg 

meg is utálhatja. Szeretünk ide járni. 

B. Krisztina 
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Milyen gyakran tudnak eljönni alkalmunkra?  

Szinte az összesre. 

Csak erre a vasárnapi alkalomra járnak, vagy 

esetleg időnként a templomi istentiszteletre is?  

Időnként a templomi istentiszteletre is. 

Miért jó ide jönni?  

Jó, gyermekek számára érthető igehirdetés 

igényes, fűtött környezetben. 

Mit szólnak az újonnan bevezetett „mocorgó” 

részhez? Jó? Szükségesnek érzik-e? 

Nem ismerjük, mert maradunk a két és fél 

ével lányunkkal a teremben. Oka: az isten-

tiszteleten való részvételt tanulja meg, mo-

corogni máshol kell, itt nem az a cél. 

Mi az, ami nagyon tetszik itt a gyermek-

istentiszteleten? 

A lelkészek kedvessége a gyermekek felé és 

a kiváló, énekeket kísérő zene. 

B. Ákos 

Milyen gyakran tudnak eljönni alkalmunkra?  

Igyekszünk minden héten eljönni. 

Csak erre a vasárnapi alkalomra járnak, vagy 

esetleg időnként a templomi istentiszteletre is?  

Egyelőre csak erre. 

Miért jó ide jönni?  

Jólesik a nyugalom és a békesség, itt tény-

leg számot tud vetni az ember a heti ese-

ményekkel és felkészülni a következő hét-

re. 

Mit szólnak az újonnan bevezetett „mocorgó” 

részhez? Jó? Szükségesnek érzik-e? 

A gyerekeim nagyon szeretik, várják. 

Mi az, ami nagyon tetszik itt a gyermek-

istentiszteleten?  

A kötetlenség, rugalmasság, gyerekkör. 

Mi az, amin örülnének, ha változtatnának?  

Nem tudok ilyent. 

A gyerekek miért szeretnek ide járni?  

A mocorgó miatt, de úgy tűnik rajtuk, hogy 

ez a befogadó közeg rájuk is hatással van, 

és szinte észrevétlenül jegyeznek meg 1-1 

bibliai történetet. 

Esetleg egyéb észrevétel az istentisztelettel kap-

csolatban? 

Marci: „…mert mindig készítünk valamit a 

mocorgóban és mindig kapunk matricát.” 

Vanda: „…mert énekelünk, mert 

kézműveskedünk…” 

S. Dóra  

Élménydús konfis csapatépítés 
Lehetett volna olyan döntésem, miszerint 

(más ütköző program miatt) csak este me-

gyek le Révfülöpre és a buszutat kiha-

gyom. Úgy döntöttem, mivel az út már egy 

élménnyé válik, ezért ezt választom. Két és 

fél bolondos óra után megérkeztünk, elfog-

laltuk apró kis szobáinkat, amelyek 2 vagy 

3 ágyasak voltak, ezek tették őket oly han-

gulatossá. No meg a vékony falak, melye-

ken az ember azt is meghallotta, mikor 

társa éppen suttogott, vagy becsukott egy 

könyvet. Viszont ezeknek a szobáknak a 

kényelmét nem élvezhettük sokat, mert 

jóformán csak éjszakára jártunk be (direkt 

nem mondtam, hogy aludni), annyi prog-

ram volt tervezve. Unatkozni nem volt 
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időnk, a jó társaságban csak úgy repült az 

idő. 

Az első éjszakát ébren töltve a szombati 

programterv elég húzósnak nézett ki. De 

nem volt az, profi szervezést láthattunk 

Gabnai Sándor (bácsi)-tól és két segítőjétől, a 

teológia szakos Krisztától és Ottótól. Lásd 

filmklub, egy érdekes előadás 

ifj. dr. Hafenscher Károly részéről, áhítat, 

konfiórák. Na, erre is ki akartam térni: 

konfióra. Vittem volna lapot, jegyzeteltem 

volna, de Sándor (bácsi) olyan fülbemászó-

an fejtette fel a történet szálát, hogy min-

dannyian csüngtünk a szavain. Nem kellett 

írnunk, minden megragadt a fülünkben. 

Az „átvirrasztott” szombat-vasárnap éj-

jel után rá kellett döbbennünk, hogy a hét-

vége bizony elszállt. Készülődtünk a záró-

istentiszteletre, mit sem sejtve. Sándor (bá-

csi) csak később tudta meg, hogy a falu 

lelkésze csak délután 2 órakor érkezik va-

sárnapi igét hirdetni. Ezért újra ellátogat-

tunk egy rég letűnt kor kivételes helyére, 

melyben mi is kiönthetjük szívünket Isten 

előtt. Itt, ezen a szeretett helyen hallgathat-

tuk meg a teljesen spontán, jó értelemben 

vett rögtönzött, fesztelen, Gabnai-féle záró-

istentiszteletet, mely után tiszta és meg-

könnyebbült szívvel sétáltunk ki a temp-

lomból. Ilyen jó esperes/lelkipásztorunk 

van nekünk! 

Az egész csapatnak pozitív élményekkel 

telt hétvége után szomorúan léptünk ki a 

minket szeretettel vendégül látó ház kapu-

ján. Ott kellett hagynunk a csocsóasztalt, a 

szívélyes vendéglátást, a finom étkezése-

ket, a kedves szobákat, de magunkkal vi-

hettük az egész hétvégét meghatározó hu-

mort, jókedvet, de nem utolsósorban Isten 

rejtett üzeneteit a mindennapi életben, a 

tanításait és ami a legfontosabb, a szerete-

tét. 

Márkus Molly és Linzer Zsófia 
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Határtalanul 
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a 2014/2015. 

tanévben, immár második alkalommal vesz részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával a „Határtalanul” projektben. A program célja személyes kapcsolat kialakí-

tása határon túli magyar diákokkal, és olyan közös tevékenység végzése, mely által a fia-

talok egymás szülőföldjét, kultúráját és mindennapjait jobban megismerhetik. 

 

A programsorozat 2015. március közepén a 

„Határtalanul” projektnappal vette kezde-

tét és június elején témanappal zárul. Ez 

idő alatt az iskola profiljához igazodva két 

projekt valósul meg, melyben két osztály 

látja vendégül és látogatja meg egy felvidé-

ki, illetve erdélyi magyar iskola egy-egy 

osztályközösségét. 

Az „Együtt az egészségért!” projekt ke-

retében 2015. március 24-26. között a duna-

szerdahelyi Egészségügyi Középiskola di-

ákjai látogattak el Sopronba. Az itt töltött 

három nap során a diákok előadást hallgat-

tak a helytelen életmódról, az ülő életforma 

okozta gerincproblémákról, és testnevelés 

órák keretében különböző, a problémák 

megelőzését, orvoslását szolgáló mozgás-

formákat próbáltak ki.  

Az Eötvös 10. b egészségügyi szakkö-

zépiskolai osztálya 2015. május 5-7. között 

utazik Dunaszerdahelyre, és helyi szakem-

berek vezetésével mozgásterápiás progra-

mokkal ismerkedhet meg. 

A projektben a pályázó intézményekből 

összesen ötvenöt diák és hat pedagógus 

vesz részt. A tanulók a két utazás alatt 

szakmai vezetőik segítségével tájékoztató 

füzetet készítenek a projekt során szerzett 

ismereteik, tapasztalataik alapján.  

A „Templomok és gyógyvizek Székely-

földön és Nyugat-Dunántúlon” című pro-

jektben a székelyudvarhelyi Backamadara-

si Kis Gergely Református Kollégium és az 

Eötvös 9. a gimnáziumi osztálya, összesen 

hatvan diák és hat pedagógus vesz részt.  

A székelyudvarhelyi csoport soproni lá-

togatására 2015. március 26-29. között ke-

rült sor. A vendégeket helyi idegenvezetők 

kalauzolták Sopron történelemi belvárosá-

ban, majd felkeresték a nevezetes katolikus 

templomokat és a református templomot. 

Az evangélikus gyülekezetet az iskola lel-

késze és evangélikus felekezetű diákjai 

mutatták be a székelyudvarhelyi fiatalok-

nak. Húsvét ünnepére készülve a diákok az 

iskola közösségével együtt tekintették meg 

a teológushallgatók Passiójátékát. 

A projekt keretében a diákoknak lehető-

ségük nyílt ellátogatni Sárvárra is, ahol a 

gyógyfürdőben tett intézménylátogatást 

követően maguk is megmártózhattak a 

híres sárvári gyógyvízben. 

A soproni csoport 2015. május 7. és 10. 

között látogat el Székelyudvarhelyre, és 

ismerkedik a Székelyföld kulturális értéke-

ivel. 

A diákok a két utazás alkalmával 

útifilmet készítenek a projekt során meglá-

togatott helyi nevezetességekről, templo-

mokról, gyülekezetekről, és tájékoztató 

füzetet állítanak össze régióik gyógyvizei-

ről, és azok gyógyászatban történő alkal-

mazásáról. 

Király Judit 
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 Tervezett programok 

Tervezett programok 

2015. húsvét – pünkösd 

1. Április 7-én 17 órakor a világhírű 

Cantemus nyíregyházi női kar tart rög-

tönzött kóruskoncertet Szabó Dénes 

karnagy vezetésével a nagyteremben. 

Presbiter testvéreinket már várjuk a 

koncertre, majd azt követően a presbi-

teri ülésre. 

2. Az április 8-ai lmk-nk helyszíne Rába-

szentandrás lesz.  

3. Április 10-én lesz a munkaév utolsó 

Barkácsköre a társalgóban. 

4. Április 11-én a Liszt Konferenciaköz-

pontban megrendezendő „Egy nap a 

lelki egészségért” konferencia szekció-

üléseinek egy része a mi gyülekezeti 

termeinkben lesz. 

5. Április 11-én este templomunkban Laj-

kó Félix hegedűművész ad belépője-

gyes koncertet Balázs János zongora-

művésszel. 

6. Április 12-én, a húsvét utáni 1. vasár-

napon a 10 órai istentiszteletünket kö-

vetően egyházközségi közgyűlést tar-

tunk.  

7. Április 13-ától, 16 órai kezdettel ismét 

magyar bibliaórákat tartunk a böjti so-

rozat után a Szeretetotthonban heti 

rendszerességgel. 

8. Április 14-én, 17-kor temetőnk kapujá-

ban kezdődik a Luther Szövetség al-

kalma, Varga Jenő vezetésével járjuk 

végig a legnevesebb sírokat. 

9. Április 17-én példátlan összefogással a 

város civil szervezetei közös jótékony-

sági koncertet tartanak a templomunk-

ban 19 órai kezdettel, amelyen 

Veszely Ernő vak tangóharmonika-

művész lesz az előadó. 

10. Április 18-án 8.30-kor egyházmegyei 

presbiteri ülés lesz a kistermünkben; 

majd 10 órától egyházmegyei közgyű-

lés lesz a nagyteremben. Ez utóbbi alka-

lom során kerül beiktatásra a megvá-

lasztott új egyházmegyei felügyelőnk. 

11. Április 18-án délután a Sopron Anno 

Egyesület egyházközségünkkel közö-

sen szervezett „Kalandra Sopron!” ver-

senyének 2. fordulója lesz gyülekezeti 

házunkban. 

12. Április 19-én 10 órai istentiszteletünk 

keretében lesz az idei 25 és 50 éves kon-

firmációi jubileum. A vasárnap teljes 

perselypénze ifjúsági offertórium. 

13. Április 25-én lesz a Hunyadiban a ha-

gyományos Szent György-nap. 

14. Április 25-én 9 és 15 óra között jóté-

konysági ruha- és könyvvásárt tartunk 

a nagyteremben. 

15. Április 26-ára meghívást kaptunk a 

vadosfai gyülekezettől egy jótékonysági 

koncertre az ottani templomba, a 

magyarkeresztúri templom felújítása 

javára. 

16. Április 30-án 11 órakor tartja templo-

munkban az Eötvös gimnázium a bal-

lagását. 

17. Május 2-án 10-kor tartja a Líceum a 

ballagását a Deák-kútnál – rossz idő 

esetén templomunkban. 

18. Május 2-án lesz az egyházkerületi kó-

rustalálkozó Szombathelyen vagy 

Oroszlányban. 
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19. Május 5-én emlékezünk meg arról, 

hogy 431 éve betiltották Sopronban az 

evangélikus szertartás szerinti kereszte-

lést. 

20. Május 5-én 17 órakor presbiteri ülést 

tartunk a kisteremben. 

21. Május 9-én lesz a hagyományos 

Fraknó–Brennberg-túra, amelyen egy-

házi áhítattal mi is részt veszünk.  

22. A május 12-i 17 órakor kezdődő Luther 

Szövetségünk a temetőben lesz, ahol 

Varga Jenő volt felügyelőnk vezetésével 

temetői „túrát” teszünk hírességeink 

sírjánál.  

23. A májusi lmk-nk 13-án lesz Farádon. 

24. Május 14-én, mennybemenetel ünnepén 

délelőtti istentiszteleteinken tanulóifjú-

ságunk is részt vesz; 18 órakor pedig 

nagytermünkben kerül sor az idei kon-

firmációs vizsgára. 

25. Május 16-án lesz az egyházmegyei 

missziói napunk Beledben, amelyre 

gyülekezeti tagjainkat is szeretettel vár-

ják a szervezők. 

26. Május 16-án lesz a „Kalandra, Sopron!” 

döntője gyülekezeti házunkban és a 

belvárosban. 

27. Május 17-én, a misszió vasárnapján 

perselyünk missziós offertórium. 

28. Május 22-én a filharmóniai bérlet kere-

tében templomunk ad otthont egy be-

lépőjegyes koncertnek, amelyen egy ki-

jevi kamarakórus lesz az előadó vendé-

günk. 

29. Május 23-án 20 órakor az In Medias 

Brass Quintet ad belépőjegyes koncertet 

templomunkban Für Anikó színmű-

vésszel. 

30. Május 24-én, pünkösd ünnepén tartjuk 

idei konfirmációs istentiszteletünket, 

ami azért is különleges, mert gyüleke-

zetünkben 230 éve ezen a napon vezet-

ték be a konfirmációt. 

31. Várhatóan május 25-én 16 órakor lesz 

Rábaszentandráson Varga Tamás lel-

kész, volt hatodévesünk beiktató isten-

tisztelete Szemerei János püspök és 

Gabnai Sándor esperes szolgálatával. 

 

Az „Egy este az evangélikusoknál” programsorozat tervezett alkalmai a soron követ-

kező időben: 

április 5. Drüszler Edit és Kuzsner Péter ének és zongorakoncertje (nagyterem) 

április 12. Színházi est: Viszockij-est (nagyterem) 

április 19 A Zeneiskola nívódíjasai adnak koncertet (nagyterem) 

április 26. Borkóstoló Lukács Szabolcs vezetésével (nagyterem) 

május 3. Gyulainé Réti Melinda és zenészbarátai hangversenye (nagyterem) 

május 10. Brass Brothers fúvóskoncert (nagyterem) 

május 17. Teremtésvédelmi est (nagyterem) 

május 24. Dinnyés József-előadóest (nagyterem)  
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Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2015. böjt – húsvét 

április 2. (nagycsütörtök) 

 17.00 kétnyelvű úrvacsorás:  

Holger Manke + Pfeifer Ottó 

április 3. (nagypéntek) 

 8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 

 9.00 német (úrvacsorás):  

Andreas Rothe + Holger Manke 

 10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás):  

Tóth Károly 

 16.00 Fabricius Szeretetotthon (úrvacsorás): 

Mihácsi Lajos 

 18.00 passiós (csatlakozó. úrvacsorával): 

Szabóné Mátrai Marianna  

teológiai oktató 

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:  

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 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

 

 

április 6. (húsvéthétfő) 

 8.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás): 

Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

 9.00 német: Holger Manke 

 10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás):  

Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

április 7. 

 17.00 Cantemus-koncert – áhítat:  

Gabnai Sándor 

április 9. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

április 12. (húsvét után 1. vasárnap) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet:  

Gabnai Sándor 

 10.00 magyar + közgyűlés:  

Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

április 16. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

április 19. (húsvét után 2. vasárnap) 

 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) –  

konfirmációi jubileum:  

Gabnai Sándor + Pfeifer Ottó 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

április 23. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
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április 26.  (húsvét után 3. vasárnap) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Tóth Károly 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel):  

Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Pfeifer Ottó 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

április 30. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

május 3. (húsvét után 4. vasárnap) 

 8.00 magyar : Gabnai Sándor 

 9.00 német: Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet:  

Pfeifer-Dömök Krisztina 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 kórházkápolna: Gabnai Sándor 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

május 7. 

 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):  

Holger Manke 

május 10. (húsvét után 5. vasárnap) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet:  

Gabnai Sándor 

 10.00 magyar: Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

május 14. (mennybemenetel) 

 8.10 magyar (iskolások részvételével): 

Kadlecsik Zoltán  

 9.50 magyar (iskolások részvételével): 

Kovács László  

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

 18.00 konfirmációi vizsga:  

Gabnai Sándor 

május 17. (húsvét után 6. vasárnap) 

 8.00 magyar (úrvacsorás):  

Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

 9.00 német (úrvacsorás):  

Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet:  

Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (úrvacsorás):  

Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Pfeifer Ottó 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

május 21. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

május 24. (pünkösd) 

 8.00 magyar (beépített úrvacsorás):  

Tóth Károly 

 10.00 magyar (beépített úrvacsorás, két-

nyelvű konfirmációs, áldozati  

gyűjtéssel):  

Gabnai Sándor + Holger Manke 

 15.00 Balf (úrvacsorás): Tóth Károly 

 16.00 kórházkápolna (úrvacsorás):  

Gabnai Sándor 

 16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás):  

Tóth Károly 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat: 

Gabnai Sándor 

május 25. (pünkösdhétfő) 

 8.00 magyar: Gabnai Sándor 

 9.00 német: Holger Manke 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

délután Rábaszentandráson  

Varga Tamás volt hatodévesünk lel-

késziktatása: Szemerei János püspök + 

Gabnai Sándor 
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