
 
 XXII. évfolyam, 3. szám 2015. pünkösd – Pfingsten 2015 

Túrmezei Erzsébet: Várjuk Szentlelkedet! 
részlet 

 
Anthony van Dyck: A Szentlélek eljövetele 

Élő Jézus, legyen, ahogy ígérted! 

Ejtsenek ámulatba minden népet 

a vizek új csodái! 

Ha aki szomjazik, Hozzád siet, 

Te ma is adsz neki élő vizet. 

S ha hisz Tebenned, 

lelkébe árasztod Lelked, és belsejéből 

élő víz folyamai ömlenek. 

A sivatagban források fakadnak, 

s amerre az élő víz buzog, árad, 

oázis támad 

mindenütt, szerte a Földön. 

Add Lelkedet, hogy áradjon, 

ömöljön, 

élessze fel az elepedteket, 

halálra váltakat! 

Áradjon az irgalom, szeretet, 

amerre szerte a világon 

ezer meg ezer új forrás fakad! 

Várjuk a vizek új csodáit. 

Várjuk Szentlelkedet! 
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Lélek-zet 

Pünkösdre 
Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy öröm-

hírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a fog-

lyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztende-

jét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. (Ézs 61,1-2) 

 

Ézsaiásnak a Szentlélekről szóló próféciája 

jóval a Lélek pünkösdi kiáradása és az egy-

ház születésnapja előtt íródott. A próféta 

már akkor tudta, hogy Isten Lelke az, aki 

kiválaszt és elküld, hogy az Ő munkája kor-

szakokon átívelő esemény. Gyakran hasz-

nálják teológus berkekben azt a megfogal-

mazást, hogy a Krisztus előtti ószövetségi 

időszak az Atyaisten korszaka, Jézus mun-

kásságának ideje a Fiúisten korszaka, és 

csak Pünkösddel veszi kezdetét a Szentlélek 

korszaka. Valójában azonban örök időktől 

fogva az idők végéig az Atya, Fiú, Szentlé-

lek, vagyis a Szentháromság munkájáról 

beszélhetünk. Isten Lelkének munkája nem 

szűkíthető csak a Krisztus utáni korszakra, 

hiszen Ő már munkálkodott az Ótestamen-

tum idején is, munkálkodott az Újszövetség 

idején, és hitünk szerint munkálkodik ma is. 

Ez a Lélek lebegett a teremtés hajnalán a 

nagy vizek felett és vezette a pusztában az 

Egyiptomból kivonuló zsidóságot. Épp 

Ézsaiásnál láthatjuk több esetben, hogy 

mennyire hitt az Ószövetség embere a mun-

kálkodó lelki erőben. Az Úr Lelke nyugszik 

rajtam – írja a próféta, mert biztos tudatában 

van, hogy Isten kiválasztotta őt egy feladat-

ra, és elküldte bizonyságot tenni. Az Úr Lel-

ke vigasztaló, lelkigondozói, papi szolgálat-

ra küldi el Ézsaiást. Nem látványos csodákat 

kell véghezvinnie, nem emberi erőt megha-

ladó természetfeletti tetteket kell cseleked-

nie, nem saját hitelességét és példaértékűsé-

gét kell megcsillantania, hanem Isten öröm-

hírét kell elmondania az embereknek. A 

Szentlélek arra indít, hogy menjünk az em-

berekhez, beszéljünk velük, kérdezzük meg 

őket bajaik felől, mondjunk nekik egy-két 

biztató szót, bátorítsuk őket igéjével. A Lé-

lek jelenléte nélkül még ez az egyszerűnek 

tűnő szolgálat sem lehet eredményes. Ézsai-

ás azt tartja a legfontosabbnak a küldetésé-

ben, hogy a Lélek társul szegődjön hozzá. 

Erősíti, élővé, és hatóvá teszi az Igét, ami 

emberi szavakon keresztül jut el a teremtett-

séghez. 

Gabnai Sándor 
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A kegyelem Lelke 
Jézus mondja: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen 

mindörökké.” Jn 14,16 

A Szentlelket olyannak kell megismernünk és 

hinnünk, amilyennek maga mondja magát. E 

szerint Ő nem a harag és rettentés Lelke, hanem 

kegyelem és vigasztalás Lelke. Így az egész 

Szentháromság csupa kegyelem. 

A Fiú azzal vigasztal, hogy könyörög a 

Szentlélekért, az Atya meg azzal, hogy adja a 

Szentlelket, a Szentlélek pedig maga a Vigaszta-

ló. A keresztyéneken tehát nincs harag, fenyege-

tés vagy rettentés, hanem csupa szívélyes szere-

tet s édes vigasztalás égen-földön. Miért? Hát 

azért – mondja Ő –, mert tömlöctartótok és hó-

hérotok úgyis elég van, aki rettentsen és gyötör-

jön benneteket. 

A Szentlélekről tehát azt kell tanítanunk, 

hogy Vigasztaló. Ez a módszere, tiszte és tulaj-

donsága. Önmagában való isteni lényéről ne 

vitatkozzunk. Istenségére nézve a Szentlélek az 

Atyától és a Fiútól elválaszthatatlan isteni lé-

nyeg. Számunkra azonban Vigasztaló a neve. A 

Vigasztaló pedig az, aki a megszomorodott 

szívet Isten iránt megvidámítja, jókedvre derít, 

mert hiszen arról biztosít, hogy bűneink meg 

vannak bocsátva, a halál meghalt, az ég meg-

nyílt s Isten ránk mosolyog. Aki e meghatáro-

zást jól megragadja, annak máris nyert ügye 

van, hiszen égen-földön csupa vigasztalással és 

örömmel találkozik. 

Luther Márton 

Részlet Luther Márton Kis kátéjából (1529) – A harmadik hitágazat 
Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem 

tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hin-

ni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hí-

vott el engem az evangélium által, Ő világosított 

meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg 

az igaz hitben, ahogyan a földön élő egész egy-

házat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszen-

teli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az egyházban nekem és minden 

hívőnek naponként minden bűnt bőséggel 

megbocsát, az ítélet napján engem és minden 

holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban 

hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 

Róbert király himnusza a Szentlélekhez 
Jöjj Szentlélek Isten, jöjj 

s áraszd ki a mennyekből 

fényességed sugarát! 

Jöjj, ki árvák atyja vagy, 

Jöjj, ki szívek lángja vagy, 

ajándékos jóbarát! 

Jöjj áldott vigasztalás, 

drága vendég, lelkitárs, 

legédesebb enyhülés: 

fáradságra nyugalom, 

hőség ellen oltalom, 

zokogásban könnyülés! 

Jöjj és töltsd be híveid 

legtitkosabb szíveit, 

boldogító égi tűz! 

Semmi, semmi nélküled 

az emberben nem lehet, 

semmi tiszta, semmi szűz. 

Mosd, amit a szenny belep, 

öntözd, ami eleped, 

seb fájását csillapítsd; 

ami dermedt, élesztgesd, 

ami fagyos, melengesd, 

ami hibás, igazítsd! 

Benned minden bizalom! 

Osszad, osszad pazaron 

hét szent ajándékodat: 

adj érdemre jobbulást, 

üdvösséges kimúlást; 

s örök vigasságot adj! 

Fordította: Babits Mihály 
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Gyülekezetünk életéből 

Az „ázott” evangélikusok 
Gyülekezetünk története 1674 és 1681 között, 3. rész 

A 17. század közepén egyre erőteljesebbé 

váló ellenreformáció ürügyül használta fel 

a Wesselényi-féle összeesküvést. Ez a fő-

nemesi konspiráció a Habsburg kormány-

zat központosító törekvései és gyenge tö-

rökellenes politikája miatt szerveződött. A 

vallási üldözések során a katolikus egy-

ház, Széchenyi György győri és Kollonich 

Lipót bécsújhelyi püspök és magyar ka-

marai elnök vezetésével elvette az evangé-

likusok templomait Kőszegen és Pozsony-

ban. 1674 márciusáig kb. 730 prédikátort 

rendeltek a Pozsonyban felállított törvény-

szék elé, ahol a hitük mellett kitartókat 

gályarabságra ítélték. Sopronban ekkor 

még az evangélikus egyház tartani tudta 

erős pozícióit, maga a városi tanács is tisz-

tán evangélikus volt. Nem sokáig, mert 

1672 után visszamenőleg büntetés fizetése 

mellett kellett felerészben katolikusokat 

mind a külső, mind a belső tanácsba vá-

lasztani. Sopronban Pozsonyhoz hasonló-

an erőszakos eszközök alkalmazásával, 

katonai kísérettel próbálta a katolikus 

egyház a templomokat visszaszerezni. Ez 

azonban a többségében evangélikus pol-

gárság aktív ellenállása, – amely során a 

katonaságot nem engedték a falakon be-

lülre – és a katolikusok passzivitása miatt 

meghiúsult. Mivel ez az út Sopronban 

nem volt járható, ezért a győri püspök 

feljelentette a királynál a várost. Az ítéletet 

Pozsonyban közölték a városi bizottság-

gal: Az evangélikusoknak összes templo-

mukat és kápolnájukat, iskolájukat min-

den felszereléssel együtt a királyi kamara 

embereinek kellett átadniuk. A prédikáto-

rok, tanítók és tanulók 15 napon belül 

kénytelenek voltak elhagyni a várost.  

Az ítélet viszont kedvezményeket is 

tartalmazott: mivel Pozsonynak már nem 

volt evangélikus lelkésze, így csak a Bécs-

hez közeli Sopronban lehetett a birodalmi 

fővárosban állomásozó evangélikus dip-

lomaták számára a vallásgyakorlatot biz-

tosítani. A város két prédikátort választha-

tott, akik az uralkodók követeinek, taná-

csosainak és más evangélikusok vallás-

gyakorlatát biztosították. A rendelet 

Eggenberg hercegné házában udvari pa-

pot és istentiszteletet is engedélyezett. A 

Hohenzollern-házból származó és ezzel a 

porosz uralkodócsaláddal rokoni kapcso-

latot ápoló Anna Maria von Brandenburg-

Bayreuth hercegnő Johann Anton 

Eggenberg osztrák főmarsall özvegye volt. 

Miután a hercegnő vallásgyakorlását 

Grazban megnehezítették, 1671-ben a már 

korábbi látogatások alkalmával megked-

velt Sopronba költözött.  

A rendelet után új alapokon indult meg 

a városban a hitélet. Egy szerdai napon, 

1674. február 28-án veszítették el az evan-

gélikusok a templomokat, és március 2-án 

pénteken már éltek is a magánházakban 

biztosított szabadságjogokkal. A Fő téren 

álló Lackner-házban vagy Generális ház-

ban prédikáltak átmenetileg a lelkészek az 

imaház felépültéig. A Templom utcában 

fából egyszerű imaházat emeltek május 

13-án, ilyen szegényes körülmények kö-

zött hallgathatták az istentiszteletet a sop-

roniak és az ide látogató külföldi nemesek. 

A másik hely Eggenberg hercegné háza 

volt, ahol a rendeletnek megfelelően az 
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udvari kőszószékről hirdet-

tek igét. Már az imaház elké-

szülte előtt, március közepén 

alkalmazta a hercegnő Lang 

Mátyást udvari lelkészként. 

Lang első beszédét a kő 

szószékről április 1-jén tar-

totta azoknak a híveknek, 

akik nem fértek el a Lackner-

házban. Mivel az istentiszte-

leteket esőben is megtartot-

ták, a hívők gyakran megáz-

tak, így ők a katolikusok gú-

nyos megjegyzései között mentek haza, 

ezért kapták a soproni evangélikusok az 

„ázott” jelzőt. 

Az evangélikusok üldözése azonban 

folytatódott. A két gyülekezeti lelkésznek 

királyi parancsra 1674 Szent Mihály nap-

ján (szeptember 29.), miközben a katoliku-

sok a búcsút ünnepelték, Kismartonba, a 

katolikus Esterházyak városába kellett 

távoznia. A soproniak így már csak 

Eggenberg hercegné házába járhattak is-

tentiszteletre. A Bécsben állomásozó pro-

testáns követek kérvények sorával ostro-

molták I. Lipótot, aki engedni kényszerült. 

A két elűzött lelkész, Konrad Barth és 

Christoph Sowitsch 1675 húsvétján vissza-

térhetett, de immár ők is csak az 

Eggenberg házban hirdethették az igét. 

Egy-egy istentisztelet immár népvándor-

lásnak és nyílt tüntetésnek tűnt, amit sza-

bályozni kellett, ezért egy rendelet szerint 

a protestáns követeken és a soproniakon 

kívül más nem látogathatta ezeket az al-

kalmakat. Az evangélikusok a következő 

év elején ismét birtokba vehették az ima-

házat is. Így két helyen három lelkész pré-

dikálhatott, ami az országban egyedülálló 

volt. Az imaház 1676-ban hatalmas tűz-

vészben leégett, viszont külföldi adomá-

nyokból hamarosan újjáépítették. Az 

1679-es pestis idején Eggenberg hercegné 

udvarával Rusztra menekült, a következő 

évben visszatért Sopronba, hamarosan 

azonban megbetegedett, és meghalt. Ha-

talmas veszteség volt ez a soproni evangé-

likusoknak. A hercegné tetemét két évvel 

később szállították a bayreuthi családi 

sírboltba. A búcsúztató beszédet még Lang 

mondta, majd hamarosan udvari lelkésze 

is meghalt. A protestánsok helyzetében 

javulást országosan az 1681-es soproni 

országgyűlés hozott. A francia külpolitikai 

és a magyar politikai helyzet I. Lipótot 

engedmények megtételére kényszerítette. 

Az országgyűlés által elfogadott törvé-

nyek legfontosabb rendelkezései szerint az 

elűzött lelkészek és tanítók Magyarorszá-

gon ismét hivatalba léphettek, a szabad 

királyi városokon és a végvárakon kívül az 

ország észak-nyugati részén 11 vármegyé-

ben 2-2 kijelölt (artikuláris) helyet határoz-

tak meg, Sopron megyében ezek Vadosfa 

és Nemeskér voltak. A törvény külön em-

lítette Sopront, ahol a korábbi, mint láttuk 

egyedülálló vallásgyakorlat maradt meg. 

Az engedményeket a protestánsok keve-

sellték, a katolikusok sokallták. Az ellenté-

tek országosan sokkal mélyebbek voltak, 

minthogy azokat egy törvénnyel meg lehe-

tett volna oldani. 

dr. Krisch András 
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Köszönet minden adományért 
Beszámoló a gyülekezeti ház felújítását támogató, 10 000 Ft összeget meghaladó adomá-

nyokról és adományozóikról. 

Gyülekezeti házunk felújításával kapcso-

latban kiemelkedő és dicséretes adomá-

nyozási készség nyilvánult meg gyülekeze-

ti tagjaink részéről, az ily módon össze-

gyűlt adomány mindösszesen 3 646 800 Ft 

és 360 € volt. 

Korábbi ígéretünknek megfelelően az 

alábbiakban közöljük azok nevét és ado-

mányának összegét, akik 10 000 Ft-ot meg-

haladó összeget adományoztak e célra, és 

hozzájárulásukat adták adataik nyilvános-

ságra hozásához. 

Asbóth László és neje Sopron, Nádasdi u 20 000 Ft 

Berényi Károly és családja Sopron, Pozsonyi út 50 000 Ft 

Dán Ernő  Sopron, Híd u.  60 000 Ft 

Farsang család Sopron, Bécsi u. 25 000 Ft 

Farsang Márta Ottawa (Kanada) 60 000 Ft 

Fodor család  100 000 Ft 

Friedrich Zsolt Sopron, Szt. György u. 10 000 Ft 

Gabnai Sándor és családja Sopron, Templom u.  50 000 Ft 

Gál Imre Ferenc Sopron, Színház u.  15 000 Ft 

Havasi Istvánné Sopron, Rákosi út 11 000 Ft 

Jánosa Gyuláné Sopron, Mátyás kir. u. 10 000 Ft 

Kiss Andrea Sopron, Bánfalvi u.  10 000 Ft 

Kőbányainé Gombay Ildikó Sopron, Lővér krt. 50 000 Ft 

Krutzler János Endre Sopron, Kisfaludy u.  10 000 Ft 

Ligeti Gyula és neje Sopron, Deák tér 20 000 Ft 

Mühl Nándor Sopron, József A. u.  100 000 Ft 

Mühl Nándorné Sopron, József A. u.  150 000 Ft 

Schneider család Sopron, Hunyadi u.  100 000 Ft 

Soproni Evangélikus Alapítvány Sopron, Bünker köz 500 000 Ft 

Szokolay Sándorné Sopron, Deák tér 50 000 Ft 

Szolnokiné Bognár Ilona Sopron, Zsilip u.  10 000 Ft 

dr. Tölli Zoltán Sopron, Mikoviny u.  50 000 Ft 

Tschik Lajos Sopron, Strand u.  55 000 Ft 

özv. Unger Mihályné Sopron, Kisfaludy u.  60 000 Ft 

Varga Jenő Sopron, Ady E. u.  60 000 Ft 

Walter Dezső Sopron, Csávai u.  100 000 Ft 

Zatykó József Fertőd, Madách sétány 20 000 Ft 

  1 761 000 Ft 

   

Ezen nagyobb összegek mellett összesen 

további 138 testvérünk 1 885 800 Ft-ot és 

360 €-t fizetett be kisebb adományokkal, 

illetve ezen összeg tartalmazza azok fel-

ajánlásait is, akik bár nagyobb adományt 

ajánlottak fel, de nevük elhallgatását kér-

ték. Az adományok között a legnagyobb 

összegű befizetés 500 000 Ft volt. 

Isten áldása legyen az adományozókon 

és adományaik felhasználásán! 

a gyülekezet Elnöksége 
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Konfirmandusaink 2015 pünkösdjén 
Beretzky Adrienn 

Bognár Bálint József 

Bognár Viktória 

Breitenbach Florian 

Csonka Zsófia Dorka 

Farkas Bálint 

Karácsony Tamara 

Koszorú Péter 

Kovács Fanni 

Kruse Dániel 

Krutzler Alexandra 

Kun Nikoletta 

Linzer Zsófia 

Márkus Molly Dorothea 

Nagy Barbara 

Németh Márton 

Oláh Soma 

Pintér Réka Viktória 

Róth Gergely 

Szabó Bonifác 

Szabó Brúnó 

Szerelem Dániel 

Szerelem Dorina 

Tarr Viktor 

 

 

Válóháló – védőháló elváltaknak 
A válóháló kör minden hónap második 

szombatján 17 órakor találkozik a gyüleke-

zeti ház klubhelyiségében. Úgy érzem, a 

gyülekezeti tagoknak bővebben meg kell 

magyarázni az elnevezést. A szó: háló utal 

Jézus csodálatos halfogására és a védőhálót 

is jelképezi: nem vagyunk egyedül. Lelki 

testvérekként egymásnak segítői, támoga-

tói lehetünk. 

A Válóháló egy felekezetközi keresztyén 

szervezet, melyet Paksi Sándor koordinátor 

elváltak lelkigondozása céljából hozott létre 

2004-ben. Tagjai olyan elkötelezett reformá-

tus, evangélikus, baptista, szabadkeresz-

tyén, újabban katolikus emberek, akik a 

válás után a traumából, lelki sebekből gyó-

gyulva rendszeresen működő házi csopor-

tokat hoztak létre elsősorban Budapesten, 

de újabban több vidéki városban is. 

Jómagam ideköltözésem évében egy, az 

Evangélikus Életben meghirdetett nyári 

táborozás alkalmával kerültem kapcsolatba 

a szervezettel. Az átélt lelki élmények és a 

rendkívüli testvéri, baráti közösség megta-

pasztalása után kezdett foglalkoztatni a 

gondolat hogy itt, Sopronban és vonzás-

körzetében is létrejöjjön hasonló önsegítő 

csoport. A válóháló csoportvezetői tréning-

jét elvégezve most is hiszem és remélem, 

hogy ez az Úristen munkája volt. 

Ma, amikor sajnos a statisztikák azt mu-

tatják, hogy a házasságok több mint a fele 

válással végződik, a házasságban kudarcot 

megélt embereknek szükségük lehet arra, 

hogy a hasonló helyzetben lévő sorstársak-

kal beszéljenek problémákról, közösen bá-

torítsák, vigasztalják egymást, és elsősor-

ban imádságban, közös Istenre figyelésben 

keressenek megoldást. Az önértékelésével 

küzdő embernek nagyon fontos és bátorító 

üzenet: Istennek terve van velünk, szeret 

bennünket, ő a kudarcainkat is felhasznál-

hatja arra, hogy közelebb vonzzon magá-

hoz, új életcélokban teljesítsen ki bennün-

ket. Vele élhetünk teljes életet. Jó látni, 

amikor az 1–2 éve mélyponton lévő embe-

rek egyszer csak saját közvetlen környeze-

tükben kezdenek el szolgálni, Istenre fi-

gyelve szeretteik ügyeit rendezni, megbo-

csátani, hálát adni vagy éppen másokat 

templomba hívogatni. Fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy a válóháló nem egy új 
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gyülekezetet kívánt létrehozni, hanem a 

lelkileg felépült tagokat saját gyülekeze-

tükben ösztökéli szolgálatra. 

Alkalmainkra sok szeretettel várunk 

minden érintettet korra, nemre való tekin-

tet nélkül. Családias, bizalmas légkörben 

közös imádság, bibliatanulmányozás mel-

lett meghatározott témákról beszélgetünk. 

Az elengedési folyamat különböző állomá-

sait dolgozzuk fel: a gyász, a harag, a dep-

resszió, a gyermeknevelés témája mellett az 

anyagi javak rendezése, a megbocsátás 

kérdése, a magánnyal való küzdelem, a 

sérült énkép helyreállítása, a hálaadás a 

főbb témáink. Minden érintettet szeretettel 

hívogatunk és várunk következő alkalma-

inkra június 14-én és július 11-én. Szüksé-

günk lenne egy gyermekszerető bébiszit-

terre, hogy az egyedülálló kisgyermekes 

anyukák is eljuthassanak alkalmainkra. 

Kérem gyülekezetünk tagjait, hogy 

imádságban gondoljanak kis közösségünk-

re, hogy lélekben gyógyulva, növekedve 

minél több rászoruló embernek segíthessen 

beszélgetőkörünk. 

A válóháló céljairól, módszeréről itt tá-

jékozódhatnak részletesebben: valohalo.hu 

Csoportunkkal felvehetik a kapcsolatot a 

+36-20/770-39-76-os telefonszámon. 

Gerhát Orsolya 

Jó volt nekünk ott lenni 
Beszámolók a passiókörútról 

Pángyánszky Ágnes: Számomra a passiókörút 

az eddigi legmegindítóbb nagyhetet jelen-

tette. Minden előadás alkalmával újra köze-

lebb kerülhettem a megváltás embereket ma 

is megszólító üzenetéhez. Külön is nagy 

ajándék volt számomra az, hogy Isten igéjét 

hirdethettem azokban a gyülekezetekben és 

intézményekben, ahová a passiót el tudtuk 

vinni. 

Szidoly Roland: Jó volt ott lenni. Jó volt 

kedves ismerős arcokat látni és új emberek-

kel találkozni. Jó volt megismerkedni az 

egyházmegye gyülekezeteivel. Köszönöm a 

sok színes programot, amit ha néha kicsit 

fárasztónak is gondoltam, és inkább pihen-

tem volna, de most már örömmel gondolok 

rájuk vissza. Köszönöm a szívélyes, baráti 

fogadtatást. A csapattal együtt eltöltött 8 

nap alatt baráti kapcsolataink szorosabbá 

fonódtak, hitünkben erősödtünk. Ez pont 

elég, egyszerűen „jó volt nekünk ott lenni”! 

Nagy Szabolcs: Egyfajta mentalitással né-

zek elébe minden útnak az életemben: any-

nyit fogok kapni tőle, amennyit meríteni 

akarok. Ez eddig működött és remélem, 

hogy működni is fog. Vannak azonban 

olyan pillanatok, amik felülírják ezt a sza-

bályt. Amik olyat adnak, amit sose tudnék 

meríteni belőle. Ilyen váratlan meglepetés 

ez a körút, ami távolról sem egy felejthető, 

tovamúló pillanat. 

Szabó Adrienn Anita: Találkozások. Neve-

tés. Barátság. Könnyek. Szeretet. Törődés. 

Emlékek. Testvéri közösség. Ezeket kaptam 

ajándékul. Ezért hálás vagyok mindenkinek, 

akivel találkoztam, beszéltem, sírtam vagy 

épp nevettem. Köszönöm, hálásan köszö-

nöm! 

Mrkva Renáta: A passiókörutunkra visz-

szaemlékezve (ami már olyan távolinak 

tűnik, pedig csak pár héttel ezelőtt volt) 

számtalan pillanatkép villan fel a szemem 

előtt. Kezdve az egymás mögött haladó au-

tókkal, ahogy róttuk a kilométereket, vagy 

az előadások végén a számtalan kézfogásra 

és sok köszönetnyilvánításra. Aztán ott van 

az utolsó előadásunk, ahol már teljesen elfá-

radtunk, mégis ebben éltem meg a legerő-

sebben, hogy a szívünket és lelkünket bele-

adtuk a darabba, megható volt. Rengeteg 



Christophoros  2015. pünkösd – Pfingsten 2015 

9 

nevetés, kirándulás, esti zenélés és mondat, 

amelyeket azóta is emlegetünk. 

Rosta Izabella: Vannak az életemben olyan 

dolgok, amelyeket soha nem szeretnék elfe-

lejteni. Ilyen például az a négy mozgássérült 

passió, amelyet az elmúlt években szervez-

tem. Nekiindulva a nagyhétnek, kíváncsi 

voltam, vajon milyen lesz olyan emberekkel 

megélni a húsvét ünnepét megelőző idősza-

kot, akik tudnak járni, akik képesek maguk-

tól enni, és akikkel nap, mint nap együtt 

vagyok. Jó volt. Elmondhatatlanul jó és más. 

Például voltak lámák, afrikai futókacsák és 

bárányok is. Nem mindennapi elemei egy 

passiókörútnak. Ezen kívül pedig rengeteg 

élmény az utazások, kirándulások során. Jaj, 

annyit nevettünk! Minden fáradtsággal, 

korán keléssel és „nemakarommal” együtt 

fantasztikus volt. Soha nem szeretném elfe-

lejteni. 

Szemerei G. Benjamin: Mindig is az volt az 

elméletem, hogy aludni felesleges, mert 

annyi minden van, amire nem jut idő nap-

közben, amit esetleg este be lehetne pótolni. 

2015. március végén megdőlt az elméletem. 

A tíznapos passiókörúton Sopron egyház-

megyében mindenre volt idő. 18 

passióelőadásra, kastélyokra, kolostorokra, 

6 féle pörköltevésre, zenélésre, beszélgeté-

sekre, nevetésre. 10 nap alatt egyszer még 

börtönből is szabadultunk. Van az az isteni 

erő, amelyet sok imádságban minden elő-

adás előtt kértünk is, és amiből meríthet-

tünk, ennyi rengeteg programhoz való 

energiát, (de természetesen kellett hozzá 

egy kis kávé is).  

„Csiholjanak maguknak egy kis kávét!” – 

hangzott reggelente a közben szállóigévé 

vált mondat, nem is sejtve, hogy az a kávé 

minden reggel életmentő volt. 

Boros Viktória: Eleinte próbáltam poén-

ként felfogni, hogy én alakítom Júdás szere-

pét, de aztán lelkileg egyre megterhelőbbé 

vált. A turné közepe körül, a börtönben volt 

egy előadásunk, amit a rabok nagyon lelke-

sen követtek végig kommentjeikkel. Attól a 

perctől kezdve, amint Jézus kezembe adta 

azt a bizonyos kenyérdarabot, minden 

egyes végigvonulásomat végig kiabálták: 

„Te áruló.” Végül a huszadik árulás után 
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még jelmezben mentünk ki úrvacsorázni, és 

ekkor Misi, aki Jézust játszotta, odasúgta 

nekem: „menjünk ki együtt, mert az vicces.” 

Mikor ott álltunk átkarolva egymást az oltár 

előtt, olyan mélyen éltem azt az érzést, mint 

soha azelőtt, hogy Jézus szeretetét egysze-

rűen nem veszíthetem el. 

Vincze Délia: Mit adott nekem ez a pas-

siókörút? Először is megerősítette bennem 

azt az érzést, hogy csapatban dolgozni jó. 

Hogy együtt küzdeni és elfáradni érdemes. 

Világossá tette számomra, hogy az igazán 

nagy dolgokat együtt érhetjük el, összefog-

va, segítve egymást, beleadva önmagunkat, 

lényünket, tehetségünket, ötleteinket, érzé-

seinket. Kaptam finom sütiket, sok- sok 

pörköltet és még annál is több nevetést. Ta-

lálkoztam hálás gyülekezeti tagokkal, útke-

reső fiatalokkal, odaadó, megfáradhatatlan 

lelkészekkel. Talán még sosem éltem át 

ilyen mélyen a valóságot, hogy Isten közös-

ségéhez tartozni milyen nagy ajándék. Há-

lás vagyok mindezért. 

Nagy Dániel: Mikor elindultunk Buda-

pestről, nem tudtam, hogy mi fog várni rám 

igazából. Nem tudtam, hogy a próbák alatt 

összeszokott csapat hogyan tud még jobban 

összekovácsolódni. Nem éreztem még ak-

kor a Teológus Passió valódi súlyát. Nem 

értettem, hogyan férhet annyi program 

egyetlen napba. Ezeken kívül sorolhatnék 

még néhány dolgot, ami nem volt egyértel-

mű számomra… Mikor elindultunk Sop-

ronból, már tudtam: közel húsz önfeledt és 

mély lelkivilágú 25 perces színjátékra, egy 

csapatra, amit négy lelkész vezetett át a fá-

radtságon, és sok-sok programra volt szük-

ség a válaszaimhoz. Köszönök mindent! 

Baranyay Bence: Kipakolunk. Gyorsan vi-

zet az edényekbe! Hol van már a kereszt 

másik fele?! Itt elférünk a feszítésnél? Bár-

csak arrébb lehetne vinni a keresztelő-

kutat… Kézmosós tál fönt van már?! Hú, de 

magas az a szószék! Gyertek hátra, gyorsan 

fel a jelmezt! Alig fér rám ennyi pulóver és 

kabát fölé… Nem igaz, már megint ugyanaz 

az ének szól… Előadás. Igehirdetés. Kézfo-

gás. Összepakolunk. Le a jelmezt gyorsan! 

Vihetjük a rönköt. Csak nem hagyunk itt 

semmit… Be a kocsiba mindent. Utazás. 

Kipakolunk… Vajon ilyen tempóban végig 

a szerepemben ragadtam volna? Vagy pont 

ezért benne sem voltam igazán? Nem tu-

dom, de most, ezen a passiókörúton érez-

tem leginkább szeretett tanítványnak ma-

gam. 

Gömbös Tamás: A passiókörút olyan volt 

számomra, mint egy zarándoklat. A végén 

és utána azt éreztem, hogy hihetetlen mó-

don feltöltött érzelmileg, de ugyanakkor ki 

is merített. Nagyon jól éreztem magam, a 

csapat, hangulat és Gabnai Sándor esperes 

úr odaadása felemelő volt. Érdekes volt át-

élni az egyszerre három szerepet. Az Atya 

hangja, Fülöp tanítvány és egy valaki a hő-

zöngő tömegből: három olyannyira külön-

böző lelkület, karakter, hogy komoly és va-

lódi feladatnak éreztem alakításukat. Volt 

licistaként külön élményt jelentett számom-

ra, hogy a soproni egyházmegyét járhattuk 

be, ami alatt elő is törtek a kedves soproni 

emlékek. 

Lukács Máté András: Amikor a harmad-

évesek meghívtak engem másodévesként a 

passiókörútra, nagyon megörültem. Nem 

csak azért voltam boldog, mert egy nagyon 

jó csapatnak a részese lehettem, hanem azért 

is, mert megtudtam, szolgálatunkat Sop-

ronban és környékén végezzük majd, és a 

leghűségesebb város nagyon közel áll szí-

vemhez. Nagy élmény volt átélni a soproni 

vendégszeretetet, megcsodálni az alpokaljai, 

fertő-hansági, kisalföldi tájakat, a soproni 

utcákon sétálni, és Krisztus szenvedéstörté-

netét előadni és átélni nyitott szívű gyüleke-

zetekben. 
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Megújult honlapunkról 
Mi a lelkészi hivatal telefonszáma? Mikor próbál az énekkar? Kérdések, melyekre ma már 

az interneten keressük a választ. A mai korban nem a telefonkönyvet lapozzuk fel, vagy 

nem egy három héttel ezelőtti újságot keresünk meg, hanem pár kattintással az interneten 

jutunk hozzá a szükséges információhoz. 

Ezért is gondoltuk néhányan, hogy gyüle-

kezetünk honlapja ehhez az igényhez iga-

zodjon. Egy hosszú előkészítő folyamat 

után született meg a mostani. Bár még 

nincs teljesen kész, de már mindenki szá-

mára észlelhető a változás, és a legfonto-

sabb információk elérhetőek. 

A felső menüsorban kapott helyet a hon-

lap állandó tartalma. Itt található a gyüle-

kezet és a templom története, lelkészeink 

elérhetősége, a presbitérium és a munka-

társak névsora, a gyülekezetben működő 

csoportok rövid bemutatkozásai, a német 

nyelvű oldal, intézményeink és alapítvá-

nyaink bemutatásai, illetve az útravaló 

menüben többek között elolvashatunk és 

esetenként meg is hallgathatunk igehirde-

téseket. A bal oldali menüsorban találhatók 

hasznos, gyors információk gyülekeze-

tünkből és az eseménynaptár. A jobb oldali 

menüsorban kapott helyet a napi ige, a 

galéria, az aktuális hírlevél, a 

Christophoros és az ökogyülekezet bemu-

tatása. Középen az aktuális híreket, beszá-

molókat lehet olvasni. 

Az új honlap elkészültét Kóczán Kriszti-

ánnak köszönjük, aki a régi honlap teljes 

tartalmát is beépítette az újba. 

Tartalmas böngészést kívánunk új hon-

lapunkon, melynek címe változatlan: 

http://sopron.lutheran.hu 

Matus Klára Krisztina 
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Új presbiterünk: Lichtl Iván 

 

2015. május 5-én megtörtént presbitériu-

munk új tagja, Lichtl Iván beiktatása. 

Mátisné Schlögl Patrícia testvérünk 2015 

áprilisában lemondott presbiteri tisztségé-

ről. Hálásan köszönjük az ebben a tisztsé-

gében és a munkacsoportokban is végzett 

áldozatos szolgálatát. Továbbra is örömmel 

látjuk hűséges óvodai és gyülekezeti mun-

káját. 

A 2012-es tisztújítás szavazatsorrendje, 

valamint a pótpresbiterek nyilatkozata 

alapján Lichtl Iván testvérünk lett a presbi-

térium új tagja. Isten áldását kérjük tevé-

kenységére! 

 

Deutsche Seiten 

Wie ein durstiger Hirsch zum Bach, 
so die Gläubigen in die Kirche 

Ein Schülerprojekt zu 500 Jahren Reformation 

Wenn in der 11. Klasse vor allem Kirchengeschichte im Blickpunkt des Religionsunter-

richtes steht, geht es freilich auch mit einer gewissen Ausführlichkeit um Luther und die 

Reformation. Nun, rückblickend auf das Gelernte, stand die Frage im Raum, wie das Erbe 

der Reformation wohl anlässlich des Jubiläums 2017 neu und in heutige Botschaften ge-

formt zu Gehör gebracht werden kann. Einfach mal kreativ loslegen, Ideen und Gedan-

ken sammeln und dann in eine Form bringen. Das war mein kühner Arbeitsauftrag an die 

Schüler – und eine ganz ernste Frage: Wie 2017 begangen werden kann – in den Kirchen 

und Gemeinden – ist ja eine Frage, die sich die Lutheraner stellen und oft nicht leicht be-

antworten können. Und ein eigenes Logo hat die Gruppe auch entworfen. Schenken wir 

also einem Konzept einer Kleingruppe aus dem Líceum unsere Aufmerksamkeit! 

Holger Manke 

Die Gruppe „Luthers Söhne” (Mitglieder: 

Péter Horváth, Norbert Pusztai, Maximili-

an von Fuchs und Zoltán Bek – Klasse 11c 

des Líceums) hat die Frage bekommen: 

Wie könnte man den 500. Jahrestag der 

Reformation feiern? Unsere Gruppe hat 

hierzu ein Programm zusammengestellt. 

In den ersten drei Absätzen haben wir 

zusammengeschrieben, was die Reformati-

on in verschiedenen Epochen bedeutet o-

der bedeuten könnte. Der vierte Absatz 

enthält ein mögliches Programm der Feier, 

im Sinne der ersten drei Absätze.  



Christophoros  2015. pünkösd – Pfingsten 2015 

13 

I. Vergangenheit 

Zunächst muss man die Reformation als 

ein Ereignis betrachten, das sich in einer 

bestimmten Situation und einem konkreten 

Klima mit klaren historischen Frage- und 

Problemstellungen den Weg gebahnt hat. 

Wir sollten also zunächst zur Grundlagen-

klärung auf die Frage „Was bedeutete die 

Reformation im 16. Jahrhundert?“ antwor-

ten. 

Unserer Meinung nach war die Refor-

mation eine Erneuerung des religiösen Le-

bens. Luthers neue Gedanken – u.a. zum 

Ablass, den Sakramenten, zum Abend-

mahl, zur Rechtfertigungslehre – haben 

den Gläubigen neue Sichtweisen auf Gott 

ermöglicht. Sie betrachteten Gott nicht 

mehr als strafenden Herrn, sondern als 

barmherzigen Vater.  

Die Reformation ist, wenngleich sie zur 

Kirchenspaltung führte, auch die Geburts-

stunde der Ökumene. Durch die Gründung 

der neuen Kirchen, weitete sich das christ-

liche Denken auch auf die Frage nach 

Kompromissen im Miteinander der Kir-

chen und auf ein Konzentrieren darauf, 

was uns gemeinsam wichtig und was unser 

gemeinsamer Mittelpunkt ist. Im Laufe der 

Zeit waren sich die Kirchen damit auch 

immer gegenseitig eine gewisse Kontrol-

linstanz. Die Kirchen haben sich einander 

geformt. 

Man sollte nicht vergessen, dass die Re-

formation ein geschichtlich und gesell-

schaftlich wichtiges Ereignis war, das eine 

globale Wirkung hatte. Durch die Entste-

hung der neuen Kirchen gab es viele 

machtpolitische Veränderungen. Doch mit 

dem Aufkommen der neuen Kirchen kam 

der Blick immer wieder auch darauf, wie 

man auch die – religiöse – Bedürfnislage 

der Menschen eingehen kann. 

Uns war es wichtig, diese Aspekte aus 

der Vergangenheit hervorzuheben. 

II. Gegenwart 

Noch wichtiger wäre es aber, die Re-

formation in der Gegenwart zu betrachten. 

Was bedeutet uns die Reformation heute? 

Was haben wir in 500 Jahren erreicht? Wel-

che Aufgaben haben wir? 

Erstens ist unsere wichtigste Aufgabe, 

den Geist der Vergangenheit weiterzuge-

ben. Dazu gehören die Erziehung der jün-

geren Generation und der Ausbau einer 

engeren Beziehung zu Gott. Die Verstär-

kung dieser Beziehung wäre auch deswe-

gen wichtig, weil viele Menschen in unse-

rer Welt in dieser Hinsicht manches verlo-

ren haben. 

Wir sollten auch nicht vergessen, dass 

wir eine in vielen Hinsichten liberale Ge-

meinschaft sind. Wir müssen mit der Zeit 

gehen, doch darüber dürfen wir unsere 

Wurzeln nicht verlieren. 

„Reformation heute” bedeutet auch, 

dass unsere Kirche soziale und seelische 

Unterstützung gibt. Dieses Erbe sollten wir 

uns vor Augen halten. 

Dies waren die Schwerpunkte, die man 

betonen sollte. Nun folgt ein Plan über die 

Zukunft. 

III. Zukunft 

Was wir vom Erbe der Reformation in 

der Zukunft betonen möchten, sind fol-

gende Gedanken: 

Man sollte das größte Problem – die zu-

rückgehende Zahl der Gläubigen – lösen. 

Das Motto unserer Gruppe ist: „Wie ein 

durstiger Hirsch zum Bach, so die Gläubi-

gen in die Kirche”. Aber Mission darf nur 

im Einklang mit Luthers Lehre geschehen. 

Unsere Gruppe denkt, dass die ökume-

nische Tätigkeiten weitergeführt werden 

müssen und man noch mehr betonen wer-

den sollte, dass wir bereit zur Zusammen-

arbeit sind. Wir haben zum Beispiel an ein 

ökumenisches soziales Projekt gedacht. 
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Wir denken, dass der Weg der christli-

chen Kirchen zu Gott „Hand in Hand“ 

führt. 

Auf Grund dieser drei Absätze haben 

wir Programmideen zur Reformationsfeier-

lichkeit ausgearbeitet: 

IV. Programm 

• „Wo alles Angefangen hat, dort treffen wir 

uns“ – Zentrum: Wittenberg. Zudem or-

ganisiert jede Gemeinde kleinere Feste.  

• Gruppengespräche (z.B. mit Pfarrern über 

Luthers Tätigkeit und Bedeutung der Re-

formation) 

• Gemeinschaft in Luthers Liedern → Ge-

sangswettbewerb der evangelisch-

lutherischen Gemeinden 

• Luthers Werke (Verbreiten, Vorlesen, 

Disputationen) 

• Luther auf der Filmleinwand: Eric Tills 

Film „Luther” (2003) und Uraufführung 

von Zsolt Richlys Luther-Zeichentrickfilm 

• gemeinsame (ökumenische) Gottesdienste 

• Konzerte 

• Wurstbraten, Luther-Bier, Mannschafts-

wettbewerbe 

• Zoltán Beks „Luther Comic“ Vorführung 

• Luther „Gadgets“ (Polo, Flagge, Vorhänge, 

Teppich, Schlüsselhalter, Poster, Bücher) 

• Kinderspiele 

• Segen: Vorbereitung auf dem Weg in die 

Zukunft 

Ideen: Péter Horváth, Norbert Pusztai,  
Maximilian von Fuchs, Zoltán Bek 

Zusammengestellt von Zoltán Bek 

Informationen aus dem deutschen Gemeindeleben finden Sie auch auf Facebook: 

https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron 

Kinder- und Jugendfreizeit in Szigetszentmárton 

 

Es ist gute Tradition, das wir gemeinsam mit der 

Budapester Burggemeinde in jedem Sommer ge-

meinsam eine Sommerfreizeit veranstalten. Und 

auch der Ort ist beinahe schon traditionell: Das 

dritte Mal laden wir nach Szigetszentmárton ein. 

Jugendliche, junge Erwachsene und Familien 

aus unserer Gemeinde sind herzlich eingeladen 

dabei zu sein. 

Zeitpunkt: 21. bis 27. Juli 2015 

Ort: Szigetszentmárton, Mártoni Tábor 

Nähere Informationen bei Pfr. Holger Manke 

und im Pfarramt 
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Ein altes Foto fängt zu singen an … 

… obwohl die Chormitglieder mit geschlos-

senem Mund und einem Lächeln im Gesicht 

in die Linse blicken, um verewigt zu werden. 

Elf Damen und sechs Herren, die zwei Gene-

rationen vertreten, stehen bzw. hocken am 

Kircheneingang. Ihre Gesichter verraten, dass 

sie die Person, die sie fotografiert hatte, ken-

nen, vielleicht ist sie jemand von ihnen. Der 

Chor der Kirche im Jahre 1960? Oder 1961? 

Wo ist der Chorleiter? Sein Gesicht und seine 

Gestalt haben viele heutige Gemeindeglieder 

sicherlich vor Augen und im Herzen. Er wird 

auf dem Bild von seiner Frau von Frau The-

resia (Riza) Szent-Györgyi, vertreten. Wer ihn 

kannte, kann sich dessen sicher sein, dass 

nicht er der Fotograf war, er saß wohl noch an 

der Orgelbank – vielleicht nach dem österli-

chen musikalischen Dienst an Gott.  

Die Namen der Abgelichteten soll nicht 

verraten werden, viele werden sich sebst er-

kennen, andere sicher diese oder jenen – und 

bei einigen beginnt das Rätselraten. Manche 

unterstützen schon seit einiger Zeit den 

himmlischen Chor, manche haben nicht mehr 

die physische Kraft zur Probe zu kommen, 

aber einer ist da, der die Verbindung zwi-

schen einst und jetzt verkörpert. 

Wir möchten Euch, liebe Gemeindeglieder 

darum bitten, uns die Namen derer zuzuflüs-

tern, die Ihr erkennt, weil wir bei mancher 

Person im Dunklen tappen.  

Wahrscheinlich gab es mehr Chormitglie-

der als die siebzehn auf dem Bild. Heute 

würden wir uns sehr freuen, wenn der Chor 

so viele Stammmitglieder hätte, vor allem 

fehlt es an männlichen Unterstützern. Es geht 

dabei um die Freude am gemeinsamen Sin-

gen und nicht um Präzision. Es sind nicht 

Profis, sondern solche, die mit ihrer Stimme 

begeistert und mit voller Hingabe sowie nach 

bestem Können zur Bereicherung der Gottes-

dienste beitragen wollen. Die Proben sind 

sowohl ein geselliges Beisammensein, als 

auch ein Anlass zur Arbeit und an Ehrentagen 

der Mitglieder auch ein Anlass zu kleinen 

Feierrn.  

Erzsébet Ghiczy – Zsuzsa Hajdu-Siklósi 
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Eine Zeitreise nach Scarbantium 

 

Eine Geschichtsstunde der besonderen Art 

boten Zoltán Jankovics und sechs Schüler 

der Antal-Tóth-Schule. Allesamt als römi-

sche Soldaten unterschiedlichen Ranges 

verkleidet nahmen sie die Mitglieder unse-

rer Kindergruppe, deren Familien und wei-

tere Interessierte mit auf eine Zeitreise. Der 

Schulhof der Schule nahe des Elisabethgar-

tens wandelte sich zu einem römischen 

Lager. Und die Soldaten waren überaus 

freundlich. Katapulte wurden ausprobiert, 

römische Helme zierten die Köpfe der Kin-

der – und eine ganze Menge neues Wissen 

aus jener Zeit, als Sopron/Ödenburg noch 

Scarbantium hieß, wurde den Kindern 

vermittelt. 

Noch wichtiger aber: Es war berührend, 

mit welchem Eifer Zoltán Jankovics und 

seine Schüler, die diese Einrichtung für 

sprech- und hörgeschädigte Kinder besu-

chen, ganz zu Römern wurden und uns 

mitnahmen. Dank ihnen für einen unver-

gesslichen Nachmittag – und Dank auch 

Tünde Szarka-Krutzler für die Vermitt-

lung! 

Holger Manke 
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Erneuerung des Glaubens dürfen wir nicht zuerst 
bei den anderen erwarten 

Interview mit dem Pfarrerehepaar Rothe 

Einen weiten Horizont haben Christine und Andreas Rothe, Pfarrersehepaar aus der Lu-

therstadt Torgau. Über Landes- und Konfessionsgrenzen hinweg. Immer im Blick das 

Verbindende – in der Integrationsarbeit mit Russlanddeutschen ebenso wie in der Kur-

seelsorge in Hévíz. Ein Blick weit über übliche Tellerränder hinaus. 

Vorurteile überwinden – Heimat schenken 

Pfarrerin Christine Rothe über die Arbeit mit Spätaussiedlern 

Was waren für dich besondere Aufgaben in 

deinem Dienst in der Aussiedlerseelsorge? 

Mit der landeskirchlichen Beauftragung 

hatte ich die Aufgabe die Arbeit in den 

Kirchenkreisen zu unterstützen und haupt- 

und ehrenamtliche Ansprechpartner in den 

Gemeinden zu sammeln und zu vernetzen. 

Das bedeutete Mitarbeiter zur Weiterbil-

dung zum Jahrestreffen einzuladen und 

Multiplikatorenreisen in die Herkunftsge-

biete der Russlanddeutschen zu organisie-

ren und ihre Gemeinden zu stärken. 

Die Gruppen waren gemischt aus Mit-

arbeitern der Beratungsstellen der Diako-

nie JMD und MBE und Pfarrern, um auch 

deren notwendige gemeinsame Zusam-

menarbeit an der Basis zu verdeutlichen. 

Im Verlauf der sechs Jahre meiner Tätigkeit 

kamen immer mehr Aussiedler, die selbst 

Gruppen leiteten zu den Jahrestreffen. So 

wird ein Prozess deutlich, der von Integra-

tionsbemühungen im Alltag hin zu Inklu-

sion, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

und guter Perspektive vor allem bei der 

hier aufgewachsenen jüngeren Generation 

geführt hat. 

Zu den Aufgaben gehörten die Organi-

sation und Durchführung von Integrati-

onswochen, Aufbauwochen, Familienwo-

chenenden, Jugendbegegnungen u.a. in 

Kreisau/Krzyżowa (Polen), ein Russisch-

kurs für die geistliche und konfessionsver-

schiedene, ökumenische Arbeit, Rundbrie-

fe, das Erarbeiten und Versenden von 

zweisprachigem Arbeitsmaterial, Besuche 

in den Gruppen vor Ort und die Zusam-

menarbeit mit anderen Landeskirchen. So 

wurden die Zusammenarbeit auf verschie-

denen Kirchentagen am „Russlanddeut-

schen Haus“, an Informationsständen, Mit-

organisieren des Sächsischen Aussiedlerta-

ges, Höhepunkte für die landesweite Ver-

netzung. Große Freude hat mir die Arbeit 

mit Vikaren im Predigerseminar bei der 

ökumenischen Woche gebracht. 

Wie kann Kirche Chancen in der Überwin-

dung von Vorurteilen und Ausgrenzung 

wahrnehmen? 

Durch Bildungsarbeit in den Gemein-

den, organisieren von gemischten Veran-

staltungen, in dem Einheimische und Russ-

landdeutsche aus ihrem Leben erzählen 

können. Eine gute Gelegenheit ist der 

Weltgebetstag. Die Arbeitstexte liegen auch 

in russischer Sprache in der Zentrale des 

Weltgebetstags zum Bestellen vor. Die mul-

timediale Gestaltungsmöglichkeit beim 

Weltgebetstag gibt Frauen die Chance 

durch ihre Kochkünste, Tänze und Kreati-

vität, sich in die Gemeinschaft einzubrin-

gen. Russlanddeutsche wollen gebeten 

sein, sich beispielsweise auf Gemeindefes-

ten zu präsentieren. Dazu braucht es ak-

zeptierte Kontaktpersonen. 
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Gegen Vorwürfe von Gewalttätigkeit, 

häuslicher Gewalt und einer schwierigen 

Arbeitsplatzsituation lässt sich die positive 

Entwicklung der Statistik anführen. Ein 

Problem scheint zu sein, dass die Großfa-

milien in gemischten Nationalitäten wegen 

einer deutschen Groß- oder Urgroßmutter 

eingereist sind. Nachdem die Einreise 2005 

durch das Sprachstandsgesetz gedrosselt 

wurde, gibt es aktuell, nach deren Aufhe-

bung wieder verstärkt Einreiseanträge 

nach Deutschland. 

Hinsichtlich aktueller Propaganda und 

negativer Spekulationen bezüglich des 

Verhaltens von Russland-

deutschen im Zusammen-

hang der Ukrainekrise ist 

genau hinzuschauen, wer 

welche Probleme wirklich 

macht. 

Ich nehme an, auch „Hei-

mat“ im kirchlichen Leben zu 

geben ist eine besondere Dimen-

sion dieser Tätigkeit? 

Beim Erzählen in Gruppen 

und bei Integrationswochen 

wurde deutlich, wie wenig 

viele Russlanddeutsche von 

ihrer eigenen Geschichte und 

der evangelischen Kirche und 

dem Jahresfestkreis wussten. 

So war die Information über 

die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede der Konfessio-

nen, das Einüben der Liturgie 

wichtig. Immerhin wurden 

um das Jahr 1935 die Mehr-

heit der Priester, Pfarrer, 

Mitarbeiter aus allen Konfes-

sionen in Lager verbracht 

oder getötet. Illegale Grup-

pen trafen sich versteckt zum 

Bibellesen, singen, beten, und 

heimlichen Nottaufen. So fehlten auch 1941 

den wegen des Angriffs Deutschlands auf 

die Sowjetunion vertriebenen Deutschen 

auf dem schweren Weg ihre Geistlichen. 

Infolge ging man häufiger Mischehen ein 

und lebte beide Festkreise nach gregoriani-

schem und julianischen Kalender. 

Als ab 1991 Spätaussiedler zu uns ka-

men, meldeten sich viele schon im Auf-

nahmelager Friedland wegen der einst 

evangelischen Großmutter mit dem Eintrag 

„evangelisch“. Oft führte das in den Ge-

meinden zu Irritationen: 

Sie kannten bestenfalls die Gemein-

detraditionen, die die Ausgewanderten 
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von 1763 weitergaben. Die evangelischen 

Gemeinden in Russland wuchsen ja erst 

mit der Perestroika wieder empor. Die 

bürgerlich geprägten Gemeinden in 

Deutschland störte das Kopftuch nach bib-

lischem Gebot, Russlanddeutsche fühlten 

sich nicht angenommen, erlebten unsere 

Gemeindemitglieder als Ungläubige, und 

zogen sich zurück, wanderten zum Teil in 

Freikirchen ab. Dank engagierter Einheimi-

scher und Zugezogener gehen wir immer 

wieder aufeinander zu und gestalten das 

Zusammenleben. Erst, wenn das existenzi-

elle Leben abgesichert ist, fragt man auch 

nach der geistlichen Quelle. 

Für die Pfarrer war es nicht einfach, sich 

intensiv zu kümmern. Die Besuche bei 

Russlanddeutschen war oft in der Großfa-

milie und mit Beköstigung verbunden und 

zeitaufwendig. Unter einer Stunde kam 

man nicht weg, ohne die Gastfreundschaft 

zu verletzen. Das sprengte die vorgesehene 

Zeit in der Dienstanweisung der vielfälti-

gen pastoralen Aufgaben und traf auf Un-

verständnis im Gemeindekirchenrat. 

Für die Zweisprachigkeit, die zum Ver-

stehen wichtig ist, stehen Bibeln, Gesang-

bücher, Agende und viele liturgische Texte 

zur Verfügung. Anfänglich kamen ganze 

Großfamilien zum Erwachsenenunterricht 

und ließen sich taufen. Die Tradition sich 

in Gemeindegruppen weiter zu treffen 

kannten sie nicht. Christenlehre, Konfir-

mandenunterricht, kontinuierliche Weiter-

arbeit gelingt selten. Viele Russlanddeut-

sche wurden in unseren Gemeinden als 

Hausmeister, oder in verschiedenen Sozi-

almaßnahmen beschäftigt und sind so der 

Gemeinde näher gekommen (Deutschland 

West 10%, Deutschland Ost 5%). Im bayeri-

schen Deggendorf sind in der evangeli-

schen Gemeinde bis zu 70% Spätaussiedler. 

Viele gehen wegen der Arbeit oder Ver-

wandtschaft von Ost nach West in die alten 

Stammgebiete der Vorfahren. So sind auch 

Unterschiede zwischen der Inklusion in 

Ost und West festzustellen. 

Für uns heißt es, Enttäuschungen hin-

nehmen, mit langem Atem dranbleiben, 

weiter aufeinander zugehen, Normalität im 

Zusammenleben entwickeln, voneinander 

lernen, zum Beispiel interkulturelle Kom-

petenz, starke Frauen, Großfamilientraditi-

on, die ihnen durch Assimilation an unsere 

Situation auch abhanden kommt. So gese-

hen, werden wir einander immer ähnlicher. 

Vielleicht eine Möglichkeit Probleme ge-

meinsam anzupacken. 

Wir sind es doch nicht, die die Kirche erhalten könnten 

Pfarrer Andreas Rothe im Gespräch 

Neben Sopron gehört Hévíz zu den wenigen 

ungarischen Orten, an denen regelmäßig deut-

sche Gottesdienste stattfinden. Wie kam es zu 

dem Entschluss, einen Auslandsdienst in Hévíz 

wahrzunehmen? 

Seit meinem 18. Lebensjahr pflege ich 

Kontakte nach Ungarn. Nach Beendigung 

des aktiven Pfarrdienstes in der Kirchge-

meinde Torgau wollte ich gern etwas von 

der großen Freundlichkeit zurück geben, 

die ungarische Freunde mir ein Leben lang 

schenkten. Hier ließen sich Kontakte schaf-

fen, Brücken bauen zwischen ungarisch- 

und deutschsprachigen Menschen. Die 

meisten deutschen Kurgäste kommen nie 

in Ungarn an, auch wenn sie drei Wochen 

lang in Hévíz wohnen. Sie verstehen nichts 

von der reichen Kultur und der aktuellen 

Gegenwart. So bot ich zum Beispiel in ei-

nem großen Sanatorium wöchentlich Le-

sungen ungarischer Gedichte in deutscher 

Sprache an. Die Zahl der Besucher blieb 

klein, die Abende jedoch glichen Stern-

stunden für beide Seiten.  
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Was waren die Freuden und Herausforde-

rungen des Dienstes in Hévíz? 

Für einen Kurseelsorger stehen viele Tü-

ren offen. Man hat ausreichend Zeit für 

Gespräche, Veranstaltungen und Vorberei-

tungen. Auch wenn in jedem Hotel und in 

der Stadt meine Handy-Nummer bekannt 

war, riefen doch nur wenige Kurgäste an. 

Das schafft Stressfreiheit. In Hévíz spre-

chen sehr viele Menschen deutsch. Will 

man etwas Ungarisch lernen, muss man 

sehr bewusst auf Menschen zugehen. Man 

kann zum Beispiel in der fremden Sprache 

nach dem Weg fragen, auch wenn man ihn 

längst kennt. Dieses Spiel mit der Sprache 

bereitet mir immer große Freude. Als Kur-

seelsorger hat man sonntäglich einen Got-

tesdienste und wöchentlich ein Bibelge-

spräch zu halten. Da allein in unserer Kir-

che in deutscher Sprache gepredigt und 

gefeiert wurde, glich jeder Gottesdienst 

einem ökumenischen Fest. Weiterhin ist zu 

geregelten Zeiten das Kirchgebäude offen 

zu halten und für die Gemeinde zu wer-

ben. So brachte ich regelmäßig in etwa 15 

Hotels und Sanatorien meine Plakate. Kir-

che muss in der Öffentlichkeit erkennbar 

sein. Da macht sich das Kollarhemd gut. 

Soll man mich ruhig mit einem katholi-

schen Pfarrer verwechseln, auf die Begeg-

nung kommt es an. Zu den Herausforde-

rungen gehört, dass wir als Ehepaar zwan-

zig Monate an verschiedenen Orten leben 

mussten. Meiner Frau, sie ist ebenfalls 

Pfarrerin, wurde zur gleichen Zeit eine 

neue Aufgabe übertragen, in der sie viel zu 

reisen hatte. Sie konnte so mit gutem Ge-

wissen ihren Dienst verrichten und tage-

lang dem Haus fern bleiben. Sie besuchte 

mich mehrmals in Hévíz. Mit Hilfe der 

Technik hielten wir täglichen Kontakt. Bei 

aller Belastung war dies für uns beide eine 

fruchtbare Zeit. 

Wie habt Ihr – über Hévíz hinaus – das 

kirchliche Leben in Ungarn erlebt? Welche 

neuen Impulse hattet Ihr aus Ungarn mitneh-

men können in Euer Leben und in Euren Glau-

ben? 

Leider hatte ich in Hévíz kein eigenes Au-

to. Das schränkte den Kontakt sehr ein, gab 

mir allerdings mehr Zeit für die Arbeit am Ort 

und in den Medien. Eine monatliche Fahrt mit 

Kurgästen und Residenten führte uns in an-

dere Gemeinden und touristische Zentren des 

Landes. Einige waren uns seit Jahrzehnten 

bekannt. Jugendliche aus unseren sächsischen 

Gemeinden fühlten sich durch den Sozialis-

mus Moskauer Prägung sehr beengt. Das 

änderte sich meist, wenn sie auf einer Fahrt 

erlebten, wie junge ungarische Christen fast 

im Verborgenen sich zum Hausbibelkreis 

treffen mussten. Wir bedauerten, dass es in 

der DDR bis zum Schluss keine christliche 

Zeitung für Jugendliche gab. Doch als wir die 

ungarischen Druckmöglichkeiten sahen, be-

gannen wir zu schmuggeln. Christliche Bü-

cher brachten wir mit. Westliche Literatur, 

nicht nur von der Budapester Váci út, nahmen 

wir mit nach Hause. Heute haben wir den 

Eindruck, dass christlicher Glaube öffentlicher 

und fröhlicher gelebt werden könnte, als dies 

der Fall ist – und dies in beiden Ländern.  

Eure Heimat Torgau ist Lutherstadt – der 

erste evangelisch-lutherische Kirchenbau ist 

dort zu finden, und vieles mehr verbindet 

Eure Stadt mit Martin Luther. Wie bereitet Ihr 

Euch auf das Reformationsjubiläum vor? 

Unsere kleine Stadt an der Elbe ist tatsäch-

lich ein architektonisches Juwel und überreich 

an historischen Bezügen. Mit Hilfe des Frei-

staates Sachsen wird seit mehr als zwei Jahr-

zehnten gründlich saniert. Der Antrag ist ge-

stellt, sie auf die Unesco-Liste des Weltkultur-

erbes zu bringen. Vom 15. Mai bis 31. Oktober 

läuft in Schloss und Stadt die 1. Nationale 

Sonderausstellung zum 500. Reformationsju-

biläum „Torgau und die Fürsten“. Wir kön-
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nen gut mit der nahe gelegenen Stadt Witten-

berg kooperieren.  

Aber Reformation bedeutet ja Erneuerung 

des Glaubens und der Gesellschaft. Dies liegt 

nicht in unserer Hand und ist doch dringend 

notwendig. Torgaus Bevölkerung ist überal-

tert. Die Jugend zieht der Arbeit nach. Die 

katholische und die evangelische Gemeinde 

stehen in engem Kontakt, sind aber beide sehr 

klein. Von den 20.000 Einwohnern gehören 

keine dreitausend einer Kirchgemeinde an. In 

den schönen Kirchen treffen sich nur wenige 

Christen zum Gottesdienst. Das alles macht 

uns nicht mutlos, doch voller Erwartung auf 

Gottes Hilfe und Ansporn. Wir rechnen mit 

seiner Kraft. 

Das Reformationsjubiläum sorgt für eine 

große – auch mediale – Aufmerksamkeit für 

die Kirche. Damit es nicht beim Feiern alleine 

bleibe: Welche Botschaft würdet Ihr bei dieser 

Gelegenheit den der Kirche näher und ferner 

stehenden Menschen gerne vermitteln und 

ans Herz legen? 

Im Blick auf die weltpolitische Lage und 

die rasante technische Entwicklung haben 

viele Menschen Ängste und Sorgen. Da gilt es, 

sich an Luthers Wort zu erinnern „Wir sind es 

doch nicht, die die Kirche erhalten könnten, 

unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen, 

unsere Nachkommen werden’s auch nicht 

sein, sondern ER ist’s gewesen, ist’s noch und 

wird’s sein, der da spricht: „Siehe, ich bin bei 

euch bis an der Welt Ende.“ 

Ihr seid ökumenisch offen – ich denke da 

beispielsweise an die Freundschaft mit Erzabt 

Asztrik Várszegi. Haben das Stärken der ei-

genen lutherischen Identität in Form von Re-

formationsfeierlichkeiten – gerade in einer 

Stadt wie Torgau – und der Christusglaube, 

der Konfessionsgrenzen an sich ja gar nicht 

kennt, nicht auch etwas Gegensätzliches? Wie 

verbindet Ihr das Feiern der Reformation mit 

dem ökumenischen Gedanken?  

Asztrik, dem hochwürdigen Erzabt von 

Pannonhalma und zugleich der Mann mit der 

superkurzen Mail, haben wir unendlich viel 

zu danken. Hier im Benediktinerkloster lernte 

ich seit meinem 19. Lebensjahr eine Frömmig-

keit kennen, wie sie sonst nur noch bei den 

Brüdern von Taizé zu finden ist; eine Fröm-

migkeit, die geistige Weite und tiefe Verwur-

zelung in Jesus Christus verbindet. Reforma-

tion, Erneuerung des Glaubens dürfen wir 

nicht zuerst bei den anderen erwarten. Viel-

mehr sollten wir uns selbst mit den Augen 

anderer kritisch sehen lernen und gemeinsam 

mit ihnen die Bibel lesen. Die Wittenberger 

Reformation gibt uns ebenso wie andere Er-

neuerungsbewegungen echten Anlass zur 

Freude. Doch beginnen die meisten großen 

Feste mit einer stillen Zeit der Besinnung und 

dem Bekenntnis, nicht uns Herr, sondern dei-

nem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und 

Treue willen. Das gilt auch für unsere 500. 

Jahresfeier. 

Holger Manke 
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Engedjétek hozzám jönni… 

Táborajánló 2015 nyarára 
Sokféle korosztályt hívunk saját gyülekezetünk és más evangélikus közösségek nyári tá-

boraiba. Jó alkalmat jelentenek a kikapcsolódásra, elmélyülésre és ismerkedésre egyaránt. 

A soproni és a budavári gyülekezet ifjúsági és családi tábora 

Szigetszentmárton Immár hagyománnyá vált, hogy budaváriak és soproniak együtt 
táboroznak nyáron. A legkisebbektől a fiatal felnőttekig, szülők 
és akár nagyszülők részvételével. Reggeli és esti áhítatokkal, sok 
zenéléssel-énekléssel, játékkal, strandolással, beszélgetésekkel, jó 
közösséggel várunk minden érdeklődőt: gyerekeket, fiatalokat és 
családokat egyaránt. 
Vezetik: Bence Imre lelkész-esperes (és további budavári gyüle-
kezeti tagok), valamint soproni részről Tóth Károly és Holger 
Manke lelkészek.  
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban június 7-éig, ár: 18 000 
Ft/fő, 3-6 éveseknek féláron, 3 éves korig ingyenes. 

június 21–27. 

18 000 Ft/fő, 
 3-6 éveseknek féláron,  
3 éves korig ingyenes. 

információ: Holger 
Manke  

 

KIBIWO – NÉMET GYERMEK-BIBLIAHÉT 
Soproni napközis tábor 6–15 éves gyerekek, fiatalok számára 

Hunyadi, Sopron 
Beszélgetéseinket, játékainkat, kézműves foglalkozásainkat idén 
a kövek témájában tartjuk. A KiBiWo-nak a Hunyadi iskola ad 
otthont, de egész napos kirándulást is szervezünk. Vasárnap, 
június 21-én mindenki részvételével zárjuk a KiBiWo-t a német 
istentiszteleten. 
Vezetik: Mátisné Schlögl Patricia, Róthné Mrkva Edit, Hirschler 
Anna, Mátis Teodóra, Horváth Lili, Horváth Peti, Bek Zoltán, 
Böhm Norbert és Holger Manke lelkész 
Jelentkezni a lelkészi hivatalban május 25-ig lehet. 

június 15–19. 

információ: Holger 
Manke 

 

JÓNÁS ÉS ÉN – A Soproni Evangélikus Egyházmegye hittantábora 

Rábcakapi A felújított ifjúsági táborba 9 és 16 év közötti gyerekeket, fiatalo-
kat várnak sok játékkal, énekléssel, beszélgetéssel, áhítatokkal. 
Részvételi díj: 14 000 Ft, jelentkezési határidő: június 25. Infor-
máció és jelentkezés a tábor vezetőjénél, Mesterházy Balázs lel-
késznél: balazs.mesterhazy@gmail.com 

augusztus 3–8. 

Részvételi díj: 14 000 Ft 

információ: 
Mesterházy Balázs 

 

Fiatal felnőttek tábora 

Őrimagyarósd 20–40 éves nem családos, fiatal felnőtteket várnak beszélgetéssel, 
kirándulással, strandolással, áhítatokkal az Életfa evangélikus 
ifjúsági táborba. Táborvezetők: Remport Richárd és Kovácsné 
Tóth Márta lelkész. Információ: +36-70/510-2336, 
remportrichard@gmail.com 

július 12–18. 

Részvételi díj: 25 000 Ft 

információ: 
Remport Richárd 

 

  

mailto:balazs.mesterhazy@gmail.com
mailto:remportrichard@gmail.com
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SZÉPÍTŐ TÁBOR – országos evangélikus tábor 

Fehérvárcsurgó Sok kirándulás és játék, napi egy-két óra könnyű fizikai munka 
(templomlábazat szigetelésének megerősítése), áhítatok. 14 és 20 
év közötti fiatalokat várnak. Részvételi díj: 3000 Ft. Jelentkezési 
határidő: május 31. Jelentkezés és információ: 
gyulmisz@lutheran.hu 

június 29 – július 4. 

Részvételi díj: 3000 Ft 

információ: 
gyulmisz@lutheran.hu 

 

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI TÁBOR 

Bánk 12–19 éves fiatalok részére. Táborvezető: Csadó Balázs lelkész. 
Jelentkezés és további információ: csado.balazs@gmail.com, il-
letve www.facebook.com/eszakikonfi Jelentkezési határidő: má-
jus 31. 

június 29 – július 5. 

információ: 
csado.balazs@gmail.com 

 

2. KÖZ-ÉP-PONT erdélyi lutheránus ifjúsági találkozó 

Gyimesközéplok Jelentkezés és további információ: szelrozsa@lutheran.hu, 
facebook.com/kozepponttalalkozo július 28–31. 

 

Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért – Napvető táborok 

Részvételi díj: 25 000 Ft Részvételi díj (május 31-ig jelentkezőknek): 25 000 Ft Bővebb 
információ: koszi.net 
 +36-70/329-17-00 

koszi.net 
+36-70/329-17-00 

 

Kreatív tábor 

Piliscsaba Világok vonzásában! – 7-12. osztályosoknak 
 július 26 – augusztus 1. 

 

Kalandtábor 

Piliscsaba Utazás a föld körül! – 3-8. osztályosoknak 
 augusztus 9–15. 

 

MEVISZ-Bárka – Együtt táborozás mozgássérült fiatalokkal 

több helyszín A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 8 tábort is 
szervez júliusban és augusztusban. További információ a 
www.mevisz.hu oldalon található vagy a 20/824- 2047-es tele-
fonszámon kérhető.  
 

több időpont 

információ: 
www.mevisz.hu 
20/824- 2047 

 

LUTHER NYOMÁBAN – Hitmélyítő zarándokút 

zarándokút Hitmélyítő zarándokút a Déli evangélikus egyházkerület szer-
vezésében 
június 29 – július 3., Melk, Salzburg, Altötting, Augsburg, Wart-
burg, Eisenach, Lipcse, Eisleben és Wittenberg felkeresésével, 
további információ: deli.kerulet@lutheran.hu, +36-1/338-23-02 

június 29 – július 3 

88 900 Ft + 55 euró 

információ: 
deli.kerulet@lutheran.hu 

mailto:gyulmisz@lutheran.hu
mailto:gyulmisz@lutheran.hu
mailto:csado.balazs@gmail.com
https://www.facebook.com/eszakikonfi
mailto:csado.balazs@gmail.com
mailto:szelrozsa@lutheran.hu
http://facebook.com/kozepponttalalkozo
http://koszi.net/
http://koszi.net/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mevisz.hu%2F&h=aAQHrLL0X&enc=AZMB0DyA6yQai4Y2AAcWAzl4zIKNuXvnb89LDkxaQEWqqK1vridraQ5MMNInOHFEba0hczV6a5FE0qFOSehpc283_6MxpWv5mpLjYv0Ha6RFwrf52T9_1EcqWc6m8lbuBuu9nsBZn9TkM08-UpT-a95ClgRZyVaviC9-_Y4RCe7qoh01lbpMLv644PJUvqzXDC2BLdUtFWC1_yG-NBbYJj5M&s=1#_blank
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mevisz.hu%2F&h=aAQHrLL0X&enc=AZMB0DyA6yQai4Y2AAcWAzl4zIKNuXvnb89LDkxaQEWqqK1vridraQ5MMNInOHFEba0hczV6a5FE0qFOSehpc283_6MxpWv5mpLjYv0Ha6RFwrf52T9_1EcqWc6m8lbuBuu9nsBZn9TkM08-UpT-a95ClgRZyVaviC9-_Y4RCe7qoh01lbpMLv644PJUvqzXDC2BLdUtFWC1_yG-NBbYJj5M&s=1#_blank
mailto:deli.kerulet@lutheran.hu
mailto:deli.kerulet@lutheran.hu
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Narkó 
Én nem vagyok képes megérteni azokat, 

akiket nem érdekel az anyag tisztasága! 

Tömegben, bandában, zsúfoltságban – nem 

csoda, hogy fertőzéseket szereznek. Egye-

dül, a zavaró hatásoktól minél távolabb, az 

az igazi!! Ha fölmehetek a hegyre, minek 

maradjak a völgyben? 

 

Mondom a haveromnak, figyeljen meg 

engem. Igaz, akkor bőgtem, de én azóta 

nem tudok lejönni az anyagról, hogy elő-

ször szippantottam belőle. Őszinte legyek? 

Hát nem is akarok. Nekem ne jöjjenek az 

elvonási tünetek!! Nekem a szabadság 

érzése sokkal fontosabb. Száguldani aka-

rok, energiát akarok érezni a testemben, és 

nem csak időnként!! 

Kérdi haverom (tökre leesett az álla), mi 

ez az anyag. Hát mi, te igen okos! Oxigén. 

 

Hegyi Péter 

Periszkóp 

Muraközy Gyula: Új pünkösdi imádság 
Jövel, Szentlélek, Isten égi lángja, 

jöjj e megvakult kereső világra, 

kinek lelkét eloltá a vihar! 

S tántorogva halad át a hideg éjen, 

mint vén koldus az esti csatatéren. 

Az apostolok gyáván és remegve 

tekintenek a törtető tömegre, 

mint felhős égen félénk csillagok. 

Betölti a zsivajgó piacot 

a kikiáltók fürge, ügyes népe. 

...Szent őrület nincs Péterek szemébe; 

a tanítványok elsurrannak csöndbe, 

pogány kehellyel Caesárt megköszöntve. 

Az Ige józan életekbe zárva 

kőszáli sas a rozsdás kalitkába. 

Lélekszakadva veri börtönét; 

mikor töri a rácsot szerteszét? 

Mikor tódul az apostolok népe 

égő homlokkal milliók elébe? 

Jön-e a szent, hős, mámorittas tábor 

égőn az ég ráhulló sugarától? 

Mit egy szenvedély, szent, mennyei láz 

űz, hajszol, éget, ostoroz, igáz? 

Különös, megszállt prófétai nép, 

ki a halálba mosolyogva lép, 

ki a szívéből új világot épít, 

ki nyelveken szól, s mindenek megértik. 

Szentlélek népe! Hősök, lángra gyúltak, 

fénylő jövőnek és fekete múltnak 

mezsgyéjén állva bennetek köszöntlek, 

feltűnő fénye a hajnali ködnek... 

Virrasztva várom, hogy jöttök-e már? 

Jövel Szentlélek, szép hajnalsugár! 

Kétségek, ködök árnyai felett 

jövel, riadó, dalos, hős sereg! 

 

Muraközy Gyula (1892-1961) református lelkész, szerkesztő, író, műfordító. 
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Filmajánló 
Apostolok cselekedetei 

Színes, amerikai történelmi film, szóról 

szóra követi a szentírás szövegét, 183 perc, 

1994  

Rendező: Regardt van den Bergh 

Szereplők: Henry O. Arnold, James 

Brolin, Dean Jones, Bruce Marchiano, 

Simone Newman, Jennifer O'Neill, 

Matthew Dylan Roberts 

A könyv nem a keresztyénség első kor-

szakának egyháztörténeti igényű feldol-

gozása, hanem az evangélium útja Jeru-

zsálemtől Judeán, Samárián, és a görög 

városokon keresztül Rómáig, a világ fővá-

rosáig. (vö. 1:9) Az evangélium terjedésé-

nek egyre táguló köreit kell benne figye-

lemmel kísérnünk. 

Sok apostoli prédikációt őrzött meg 

számunkra ez a könyv. Figyeljük meg 

ezeket a prédikációkat. Hogyan érvelnek 

az apostolok, hogyan idézték a Szentírást? 

Miben látták Jézus Krisztus jelentőségét? 

Hogyan ismerték fel az üdvösségtörténet 

új korszakát? 

 

Péter, a kőszikla I-II. (San Pietro) 

Színes, m. b. olasz filmdráma, 200 (99+101) 

perc, 2005 – Rendező: Giulio Base – Fősze-

replők: Omar Sharif, Daniele Pecci, Flavio 

Insinna 

 Szent Péternek, Jézus tanítványának 

fordulatokban bővelkedő életét meséli el ez 

a film. A különleges történet Jézus halálától 

kezdődően mutatja be Péter apostol életét, 

a kereszténység történelmének legizgalma-

sabb időszakát: az első keresztények küz-

delmeit, a keresztényüldözéseket és a 

krisztusi tanítások elterjedését. A lélekeme-

lő történet Rómában zárul, ahol Péter az 

üldöztetések és Néró császár vérengzései 

közepette szervezi és összefogja az első 

keresztény közösségeket. 

12 éven aluliak számára megtekintése 

nagykorú felügyelete mellett ajánlott 
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Tervezett programok 

Tervezett programok 

2015. nyár 

1. Május 24-én, pünkösd ünnepén 10 óra-

kor tartjuk idei konfirmációs istentiszte-

letünket, ami azért is különleges, mert 

gyülekezetünkben e napon vezették be 

230 éve a konfirmációt. 

2. Május 24-én, pünkösd estéjén az „Egy 

este az evangélikusoknál” programso-

rozat keretében Dinnyés József előadó 

XVI-XVII. századi egyházi énekeket ad 

elő. Közreműködik: Horváth László 

színművész. 

3. Május 25-én, pünkösdhétfőn 10 órakor 

Szemerei János püspök és Szabóné 

Mátrai Marianna intézetvezető, 

püspökhelyettes részvételével lesz 

Pfeifer Ottó lelkészjelölt vizsga-

istentisztelete. 

4. Május 25-én, pünkösdhétfőn 16 órakor 

lesz Rábaszentandráson Varga Tamás 

lelkész, volt hatodévesünk beiktató is-

tentisztelete Szemerei János püspök és 

Gabnai Sándor esperes szolgálatával. 

5. Május 26-án, kedden 16.30-kor gyüle-

kezeti házunk ad otthont a hagyomá-

nyos pedagógus napi alkalmunknak, 

amelyen hunyadis munkatársainkat 

köszöntjük. 

6. Május 29-én 16 órakor Öko napot tar-

tunk a gyülekezeti házunkban az Euró-

pa a polgárokért pályázatunk kereté-

ben. 

7. Május 30-án 8 és 13 óra között az áprili-

si nagy sikerre való tekintettel jóté-

konysági ruha- és könyvvásárt tartunk. 

8. Május 30-án, szombaton 19 órától a 

Templomok nyitott éjszakája program 

keretében templomunk is nyitva lesz, 

és gazdag programsorral állunk az esti 

templom-látogatók részére. (Figyeljék 

plakátjainkat!) Ezen este záróáhítata ke-

retében egyházi szolgálattal adjuk át 

templomtornyunk éjszakai kivilágítá-

sát. 

9. Május 31-én, Szentháromság ünnepén, 

a 10 órai istentisztelet után a templo-

munk előterében a hősök napja alkal-

mából megkoszorúzzuk a világháborús 

emlékműveinket. Egyébként pedig a 

városi bánfalvi hősi temetői reggeli hő-

sök napi megemlékezésen is evangéli-

kus szolgálattevő lesz – Nánai László 

tábori lelkész személyében. 

10. Május 31-én, vasárnap 14 órai indulás-

sal hagyományos úrnapi fertői hajós 

kétnyelvű ökumenikus „körmenetre” 

kerül sor az Európai Borlovagrend 

szervezésében istentiszteleti szolgála-

tunkkal. 

11. Május 31-én, vasárnap az „Egy este az 

evangélikusoknál” programsorozat ke-

retében a HJAMI (Zeneiskola) művész-

tanárai és növendékei adnak koncertet. 

Ezzel zárul az ezen munkaévi prog-

ramsorozatunk. 

12. Június 1-jén, hétfőn születésnapjának 

előestéjén 18 órakor a temetőnkben 

megemlékezünk Sümeghy József nagy-

tiszteletű úrról, aki június 2-án lenne 95 

éves.  

13. Június 3. és 8. között busznyi gyüleke-

zeti delegációval veszünk részt a német 

egyházi napokon, a Kirchentagon 

Stuttgartban. 

14. Június 3-án, szerdán 18.30-tól Dr. Kár-

páti György presbiterünknél, az 

Aranykígyó Gyógyszertár udvarán, a 
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Patika Napok keretében jótékonysági 

koncert lesz a Rotary Klub Sopron 

szervezésében. 

15. Június 4-én, csütörtökön részt veszünk 

Kaboldon, a burgenlandi GAS-

ünnepen, amely alkalomnak tavaly mi 

lehettünk a házigazdái. 

16. Június 6-án, szombaton 9.30-kor a kite-

lepítési emlékműnél lesz megemlékezés 

a szomorú 1946-os eseményekről. 

17. Június 6-án, szombaton 13.30-kor ke-

rekasztal-beszélgetés lesz kistermünk-

ben evangélikus szociális szolgálatunk-

ról. 

18. Június 6-án, szombaton 18 órakor Dr. 

Horváth Dénes volt egyházközségi fe-

lügyelőnkre emlékezünk emlékkoncert-

tel. Idén fia, Horváth Kornél mellett 

Lantos Zoltán lesz a vendégművész, 

akik az európai, afro, latin és indiai ze-

nekultúrából merítve hoznak létre egy 

izgalmas XXI. századi kamarazenét. 

19. Június 7-én, vasárnap 14 órakor a Kapi-

sírnál lesz temetőnkben megemlékezés. 

20. Június 9-én, kedden lesz 17 órakor a 

munkaévzáró presbiteri ülésünk kihe-

lyezett helyen: a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyén, a Rejpál-

házban. 

21. Június 10-én, szerdán lelkészi hivata-

lunk lelkészi része zárva lesz, mert 

Nemeskéren lmk-t tartunk. 

22. Június 11-én, csütörtökön 17 órakor 

Bartos Mónika és Pfeifer-Dömök Krisz-

tina orgona- és karvezetés vizsgakon-

certje a templomban. 

23. Június 11-én, csütörtökön 19 órakor 

jótékonysági koncert lesz templomunk-

ban vakok számára felépített városi 

makett-terepasztalra – a résztvevő mű-

vészek: Benkő László (Ómega), Kárászi 

Szilvia és Jánoki Márió zongoraművé-

szekkel. 

24. Június 12-én, pénteken lesz délben Hu-

nyadi iskolánkban nyolcadikosaink bal-

lagási ünnepe. 

25. Június 13-án 20 órakor In Medias Brass 

belépőjegyes koncert lesz a templom-

ban – Für Anikó színművésszel. 

26. Június 14-i istentiszteleteink egyben 

tanévzáró istentiszteletek is. 

27. Június 15. és 19. között Hunyadi isko-

lánk ad otthont mind a magyar nyelvű 

hittantábornak, mind pedig a német 

nyelvű hittantábornak (KIBIWO). 

28. Június 17-én, szerdán 17 órakor lesz 

templomunkban a Hunyadi évzáró is-

tentisztelete és ünnepélye. 

29. Június 20-án, szombaton éjjel lesz a 

Múzeumok éjszakája, amely program-

sorozatba mi is bekapcsolódunk temp-

lomi nyitva tartásunkkal. 

30. Június 21-én, vasárnap GAS-vasárnap 

lesz; perselypénzünk Gusztáv Adolf 

Segélyszolgálati offertórium lesz. A 

német istentisztelet pedig egyben a 

KIBIWO záróalkalma. 

31. Június 21-én, vasárnap 16.30-kor tartja a 

Líceum az évzáró istentiszteletét és ün-

nepét. 

32. Június 21. és 27. között lesz a hagyomá-

nyos szigetszentmártoni családi tábor, 

ahol gyülekezetünk ifjúsága a budavári 

testvérekkel együtt vesz részt. 

33. Június 23-án, kedden 17.30-kor temp-

lomunk ad otthont a HJAMI (Zeneisko-

la) évzáró ünnepélyének. 

34. Június 25-én, csütörtökön 17 órakor lesz 

az Eötvös évzáró istentisztelete és ün-

nepélye templomunkban. 

35. Június 27-én ünnepli Joób Olivér egy-

kori lelkészünk 75. születésnapját, akit 

ez alkalomból is szeretettel köszöntünk! 
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36. Június 30 - július 1 között lesz az orszá-

gos pedagógus találkozó Soltvadkerten, 

amin intézményeink delegációi is részt 

vesznek. 

37. A július 1. és 5. között megrendezésre 

kerülő VOLT-fesztiválon ökumenikus 

szervezésben leszünk jelen a KözösPont 

sátor szolgálatában. 

38. Július 4-én, szombaton 15 órakor város-

felajánló szentmise – ökumenikus isten-

tisztelet lesz hagyományosan a bánfalvi 

karmelita templomban. 

39. Július 11-én, szombaton 20 órakor belé-

pőjegyes Republic-koncert lesz temp-

lomunkban. 

40. Július 12-én, vasárnap 18 órakor temp-

lomi nagykoncertet ad a Juventus Fú-

vószenekar. 

41. Július 12. és 18. között evangélikus tá-

bort szerveznek Őrimagyarósdon 20 és 

40 év közötti, nem családos fiatal felnőt-

teknek. Bővebb információ a lelkészi 

hivatalban. 

42. Július 19-én, vasárnap egész napos ün-

nepség keretében Rábcakapin lesz há-

laadó nap az egyházmegyei tábor át-

adásával. 

43. Július 20. és 27. között ifjúságunk Fin-

nországban egyrészt testvérgyülekeze-

tünkbe látogat, másrészt a finn egyház 

„Szélrózsa találkozóján” is részt vesz. 

44. Július 24-én, pénteken délután lesz vár-

hatóan – mégpedig Bonyhádon Pfeifer 

Ottó lelkészjelöltünk lelkészszentelése. 

45. Augusztus 3. és 8. között kerül sor az 

egyházmegyei gyerek- és ifitáborra 

Rábcakapiban. Jelentkezni rá Mester-

házy Balázs harkai lelkésznél lehet. 

46. Augusztus 9-én, vasárnap 15 órakor 

nagytermünkben egy dél-amerikai ko-

molyzenét felvonultató hangverseny 

lesz, majd 18 órakor pedig egy ősbemu-

tató részesei lehetünk, amelyben régi 

soproni darabokat ad elő ugyanaz a 

nemzetközi kamaraegyüttes, akik a dé-

lutáni koncertet is tartják. 

47. Augusztus 14-én, pénteken 18 órakor a 

Hongkongi Ifjúsági Szimfonikus Zene-

kar ad koncertet a templomunkban.  

48. Augusztus 20-án, csütörtökön, nemzeti 

ünnepünkön 17 órakor a szokott mó-

don tartjuk meg kétnyelvű ökumenikus 

istentiszteletünket az Eggenberg-ház 

udvarán. 

49. Augusztus 23-án, vasárnap, kivételesen 

19 órakor az Orgona határok nélkül 

programsorozat keretében egy sajátos 

orgona-zongora páros koncertben ré-

szesülhetünk. 

50. Augusztus 24-26-án városunk ad ott-

hont (elsősorban az Eötvös és a 

Hetvényi kollégium) az egyházkerületi 

munkaévkezdő lelkészkonferenciának. 

51. Augusztus 27-én, csütörtökön 19 órakor 

balfi templomunkban lesz Orgona ha-

tárok nélkül koncert. 

52. Szeptember 1-jén, kedden 17 órakor 

kihelyezett munkaévkezdő presbiteri 

ülést tartunk volt hivatalunk emeleti 

termében, ahol most az Ökumenikus 

Segélyszervezet Y-gen Központja mű-

ködik. 
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Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2015. pünkösd – tanévkezdés 

május 24. (pünkösd) 

 8.00 magyar (beépített úrvacsorás, áldozati 

gyűjtéssel): Tóth Károly 

 10.00 (beépített úrvacsorás, kétnyelvű kon-

firmációs – 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  

(Dinnyés József-est) – áhítat:  

Gabnai Sándor 

május 25. (pünkösdhétfő) 

 8.00 magyar: Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

 9.00 német: Holger Manke 

 10.00 magyar – lelkészjelölti vizsga-

istentisztelet:  

Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

 16.00 Rábaszentandrás – Varga Tamás volt 

hatodévesünk lelkésziktatása:  

Szemerei János püspök +  

Gabnai Sándor 

május 28. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

május 30. 

 19.00 Templomok éjszakája – nyitóáhítat: 

Gabnai Sándor 

 23.00 Templomok éjszakája – záróáhítat + a 

templomvilágítás felavatása 

Tóth Károly + Gabnai Sándor 

május 31. (Szentháromság ünnepe) 

 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 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál 

(HJAMI-koncert) – áhítat: 

 Gabnai Sándor 

június 4. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfeifer Ottó 

június 6. 

 18.00 Horváth Kornél – Lantos Zoltán-

koncert – áhítat: Gabnai Sándor 

június 7. (Szentháromság  u. 1. vasárnap) 

 8.00 magyar: Gabnai Sándor 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly 

 9.00 német: Gertraud Winter 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 kórházkápolna: Gabnai Sándor 

június 11. 

 16.30 Wochenpredigt (úrvacsorás):  

Holger Manke 

 17.00 Bartos Mónika és  

Pfeifer-Dömök Krisztina vizsgakon-

certje – áhítat: Pfeifer Ottó 

 19.00 Benkő László – Kárászy Szilvia – 

Jánoki Márió-koncert – áhítat:  

Holger Manke 

június 13. 

 20.00 In Medias Brass fúvóskoncert –  

Für Anikó színművésszel – áhítat: 

Gabnai Sándor 

június 14. (Szentháromság  u. 2. vasárnap) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német kivételesen úrvacsorával (tan-

évzáró): Manke-Lackner Eszter 

 9.00 gyermek-istentisztelet (tanévzáró): 

Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (tanévzáró): Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 Fertőszentmiklós (tanévzáró):  

Tóth Károly 

június 17. 

 17.00 Hunyadi évzáró: Kadlecsik Zoltán 

június 18. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
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június 20. 

 23.00 Múzeumok éjszakája – záróáhítat: 

Gabnai Sándor 

június 21. (Szth. u. 3. vn.) 

 8.00 magyar (beépített úrvacsorás):  

Gabnai Sándor 

 9.00 német (KIBIWO-záróalkalom):  

Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (beépített úrvacsorás):  

Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.30 Líceum évzáró: Kovács László 

június 23. 

 17.30 Zeneiskolai évzáró – áhítat:  

Gabnai Sándor 

június 25. 

 17.00 Wochenpredigt: Jakob Kruse 

 17.00 Eötvös évzáró: Hegedűs Attila 

június 28. (Szentháromság  u. 4. vasárnap) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Pfeifer Ottó 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel):  

Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Pfeifer Ottó + Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Pfeifer Ottó 

 16.00 Fertőszentmiklós: Pfeifer Ottó 

július 2. 

 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):  

Holger Manke 

július 4. 

 15.00 Városfelajánló szentmise a bánfalvi 

karmelita templomban:  

Gabnai Sándor 

július 5. (Szentháromság  u. 5. vasárnap) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Gertraud Winter 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor 

 10.00 magyar: Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 kórházkápolna: Tóth Károly 

 

július 9. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfeifer Ottó 

július 12. (Szentháromság  u. 6. vasárnap) 

 8.00 magyar: Gabnai Sándor 

 9.00 német: Gertraud Winter 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Hegyi Péter 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 

 18.00 Juventus fúvóskoncert – áhítat: 

Gabnai Sándor 

július 16. 

 17.00 Wochenpredigt: Gabnai Sándor 

július 19. (Szentháromság  u. 7. vasárnap) 

 8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 

 9.00 német (úrvacsorás): Tóth Károly 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Bálint Ádám 

 10.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 

 10.00 Rábcakapi – egyházmegyei táborava-

tó ünnep: Szemerei János püspök + 

Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

július 23. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfeifer Ottó 

július 24. 

 16.00 Bonyhádon Pfeifer Ottó ordinációja: 

Szemerei János püspök 

július 26. (Szentháromság  u. 8. vasárnap) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Gabnai Sándor 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel):  

Gertraud Winter 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Pfeifer Ottó 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 

július 30. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfeifer Ottó 
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augusztus 2. (Szentháromság u. 9. vn 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Gabnai Sándor 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Stinner Dávid 

 10.00 magyar: Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 kórházkápolna: Tóth Károly 

augusztus 6. 

 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):  

Jakob Kruse 

augusztus 9. (Szentháromság u. 10. vn.) 

 8.00 magyar: Gabnai Sándor 

 9.00 német: Gertraud Winter 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 15.00 dél-amerikai komolyzenei koncert – 

egyházzenei áhítat a nagyteremben: 

egyeztetés alatt 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 

 18.00 Régi soproni darabok ősbemutató 

koncertje – egyházzenei áhítat: 

Gabnai Sándor 

augusztus 13. 

 17.00 Wochenpredigt: Tóth Károly 

augusztus 14. 

 18.00 Honkongi Ifjúsági Szimfonikus Zene-

kar koncertje – áhítat: Tóth Károly 

augusztus 16. (Szentháromság u. 11. vn.) 

 8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 

 9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Nagy Szabolcs 

 10.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

augusztus 20. (nemzeti ünnep) 

 17.00 Eggenberg-házi istentisztelet (két-

nyelvű): Holger Manke +  

Gabnai Sándor 

augusztus 23. (Szentháromság u. 12. vn.) 

 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 

 19.00 „Orgona határok nélkül” orgona-

zongora páros koncert – egyházzenei 

áhítat: Gabnai Sándor 

augusztus 27. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

 19.00 Orgona Határok Nélkül koncert a 

balfi templomunkban: Gabnai Sándor 

augusztus 30. (Szentháromság u. 13. vn.) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Gabnai Sándor 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel):  

Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Tóth Károly 
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