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„Az igaz ember pedig hitből él” 
Jézus mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lán-

golna. […] Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem – mondom nek-

tek –, hanem inkább meghasonlást.” (Lk 12,49.51) 

Jézus azt mondja ebben az igében, hogy Ő 

megosztja az embereket.  

Az itt szereplő görög szó megosztottságot 

és meghasonlást is jelent egyszerre.  

A középkorban az egyház szervezete jelen-

tette az emberek számára a védelmet; abban a 

biztos tudatban éltetve mindenkit, hogy Isten-

hez csakis rajta keresztül lehet eljutni.  

Mindenfajta más út kizárt, mert az „egyhá-

zon kívül nincs üdvösség!” – biztosította a 

bűnbocsánatot, hirdette az üdvöt, azoknak 

pedig, akik nem alkalmazkodtak az egyház 

előírásaihoz, a kárhozatot. 

Ugyanakkor az embereket elvonta attól, 

hogy valami más módon is közelítsenek Isten-

hez; sőt, nem volt már többé szükség még Is-

tenre sem, hiszen az egyház önmagában tény-

leg minden kérdést megoldott.  

A megosztottságot és a meghasonlást az 

hozta, amikor Luther Márton kiolvasta a ró-

mai levélből a lényeget: „Az igaz ember pedig 

hitből él.”  

És innen elindulhatott az egyházon belüli 

reformáció. Valaki kézbe vette a Szentírást, 

még ha az oda is volt láncolva a könyvtár fa-

lához, és elkezdte olvasni, azaz visszatért a 

forráshoz, Isten igazi, hamisítatlan igéjéhez.  

Isten Szentlelke által világosság gyúlt a szí-

vében és az elméjében.  

Isten belülről, Luther szívén keresztül 

kezdte el átalakító munkáját, amikor ő szem-

betalálkozott a Szentírás szavaival.  

A reformáció megtisztítva azt megfosztotta 

mindattól az egyházat, ami nem az Isten sze-

rint való volt. 

Hozott megosztást, meghasonlást a refor-

máció az egyházban?  

Igen, de abban az értelemben, ahogy azt Jé-

zus mondta. Kell, hogy meghasonlás történjen, 

mert akik visszatérnek az igazi tanításhoz, 

azok megújult életükkel többé nem tudnak a 

régi módon élni: már nem tudják az Írással 

homlokegyenest ellentétes dogmákat automa-

tikusan elfogadni. 

Valójában Jézus személye hozta ezt a meg-

osztottságot és meghasonlást, de abban az 

értelemben és azért, hogy mindenki visszata-

lálhasson Istenhez. 

A reformátorok azt tették egyértelművé, 

hogy nincs más közbenjáró – még az egyház 

sem – Isten és az ember között, csakis Jézus, 

aki eljött a világra, szenvedett, meghalt, vállal-

ta a keresztet, feltámadt, mennybe ment, ott 

van az Atya jobbján, és szüntelenül közbenjár, 

esedezik értünk. És igen, az egyházon belül is 

mindent az Úr végez el. Jézus egyedül üdvözí-

tő, akihez egyedül érdemes tartozni.  

Nincsen más feje az egyháznak Krisztuson 

kívül. 

Gabnai Sándor 
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A reformáció nem a kalapácsütésekkel, 
hanem a reformátor szíve mélyén kezdődött 

részlet Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról című művéből 

Szent és jámbor szerzetes akartam lenni s nagy 

áhítattal készültem mind a miséhez, mind az 

imádkozáshoz. Bár a legnagyobb áhítatban 

voltam, mégis kételkedéssekkel mentem az 

oltárhoz és kételkedésekkel jöttem el onnan. Ha 

elmondottam is gyónási imádságomat, mégis 

kételkedtem; ha pedig nem imádkoztam, két-

ségbe estem. Teljesen eltöltött bennünket az a 

balhiedelem, hogy nem tudunk imádkozni, se 

meg nem hallgattatunk, hacsak nem vagyunk 

egészen tiszták és bűntelenek, mint a mennybé-

li szentek. 

Én súlyosabb szenvedéseket állottam ki a 

szerzetességben virrasztásaimmal, böjtjeimmel 

stb., mint bárki azok közül, akik ma követnek 

engem. Szinte eszelősen és betegesen rabja vol-

tam a régi babonának, testem és egészségem 

nagy kárára. Az éjszakákat átvirrasztottam, 

böjtöltem, imádkoztam, korbácsoltam és kínoz-

tam testemet, hogy az engedelmesség paran-

csát betöltsem, és tisztaságban éljek. Télen 

majdnem megfagytam a misé-

ken. Ilyen balgatagon akartuk 

testünket legyőzni a túlzásba 

vitt virrasztásokkal és fagyos-

kodással… Elvakultságomban 

nem ismertem Isten akaratát, 

mely szerint testemet gondoz-

nom kellett volna, és nem lett 

volna szabad az önkínzásba 

bizakodnom. Mert én halálra 

gyötörtem volna magam a böj-

töléssel, virrasztással és fa-

gyoskodással. A legszigorúbb 

télben is csupán egy ócska csu-

ha volt rajtam, úgyhogy majd 

megfagytam. Én, dr. Luther 

Márton, bizony megöltem vol-

na magamat, ha nem jelent 

volna meg az evangélium vilá-

gossága. 

Bizonyos, hogy én minden erőm latba veté-

sével törekedtem arra, hogy saját jócselekedete-

im révén nyerjem el az Isten előtti igazságot. 

Ezért nem ettem, nem ittam s nem aludtam. 

Másoknak nem volt nyugtalan a lelkiismeretük 

s nem gyötörték magukat ilyen borzalmasan. 

Én azonban rettegtem a haragvó Isten ítéleté-

nek a napjától és a kárhozattól. Azért minden-

felé segítséget kerestem, segítségül hívtam Má-

riát és szent Kristófot. De minél többet fáradoz-

tam, annál inkább bálványimádóvá lettem. 

Krisztust nem láthattam, mert a skolasztikusok 

arra tanítottak, hogy bűnbocsánatot és üdvös-

séget egyedül saját jócselekedeteink révén re-

mélhetünk. 

A skolasztikus hittudomány egyértelműleg 

azt tanítja, hogy az ember pusztán természeti 

erőivel is kiérdemelheti Isten kegyelmét. Az 

összes skolasztikusok ezt tanították: Tedd meg 

mindazt a jót, ami csak tőled telik! Occam is, 

aki okosabb volt valamennyinél és megcáfolt 
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minden más irányzatot, kifejezetten azt írta és 

tanította, hogy a Szentírásban nem található 

meg a tanítás, mely szerint a jó cselekvéséhez 

szükség van a Szentlélekre. Ezeknek az embe-

reknek kiváló tehetségük volt és sok idejük, 

megöregedtek az egyetemi tanári munkában, 

de Krisztusból semmit meg nem értettek, mert 

megvetették a Szentírást. A Bibliát senki sem 

azért olvasta, hogy elmélyedjen benne, hanem 

csupán azért, hogy tudományos ismereteket 

nyerjen belőle, mint valami történeti könyvből. 

[…] 

Isten nekünk Urunk. Ha ő elhív, hirdetnünk 

kell az evangéliumot. Aki másként cselekedne, 

hogyan viselné el Isten haragját? Ugyanis a 

tiszteletlenség és hálátlanság már elérte a leg-

magasabb fokot. Staupitz ezt mondotta: „Arra a 

férfiúra kell feltekintenünk, akit Krisztusnak 

hívnak.” Staupitz ezzel már kezdte hirdetni az 

evangéliumot. Hálás is vagyok érte. 1523-ban 

megírtam neki: „Ha kiestem is kegyeidből s ha 

nem is tetszem neked többé, mégsem illik hoz-

zám, hogy hálátlanul megfeledkezzem rólad, 

hiszen a sötétségből az evangélium világossága 

általad ragyogott fel szívemben első ízben.” 

Teológiámat nem egy csapásra tanultam meg, 

hanem lassankint mind mélyebbre és mélyebb-

re kellett hatolnom. A pápa és hittudósai miatt 

való lelki vívódásaim juttattak idáig, hiszen 

gyakorlás nélkül semmit sem tanul meg az em-

ber.  

Eleinte valahányszor olvastam és énekeltem 

ezt a zsoltárigét: Igazságoddal szabadíts meg 

engem (Zsolt 31,2), mindannyiszor megrémül-

tem. Ellensége voltam az ilyen igéknek: Isten 

igazsága, Isten ítélete, Isten munkája. Mert én 

csak azt tudtam, hogy Isten igazsága az ő szi-

gorú ítéletét jelenti. És most éppen ő szabadít-

son meg engem a saját szigorú ítéletétől? Így 

örökre elkárhoztam volna. 

Viszont Isten könyörületessége, Isten segít-

sége, – az ilyen igéket már inkább szerettem. S 

hála Istennek, amikor megértettem a dolog 

lényegét és tudtam, hogy Isten igazsága azt az 

igazságot jelenti, mellyel ő tesz igazzá bennün-

ket a Krisztus Jézusban nekünk ajándékozott 

igazság által – akkor értettem meg igazán 

nyelvtanilag is és ekkor lett kedvessé előttem az 

idézett zsoltárige. 

Isten igazsága – ez az ige régebben úgy ha-

tott szívemre, mint valami mennydörgés. Mert 

ha a pápa uralma alatt ezt olvastam: Igazsá-

goddal szabadíts meg engem (Zsolt 31,2), to-

vábbá: A te igazságodban (Zsolt 86,11), azonnal 

arra gondoltam, hogy ez az igazság az isteni 

harag büntető bosszúja. Pál apostolnak szívből 

ellensége voltam, amikor ezt olvastam: Isten-

nek igazsága jelentetik ki az evangéliumban 

(Róm 1,16-17). 

Később természetesen, amikor azt olvastam, 

hogy az igaz ember hitből él (Róm 1,17) és 

emellett még Augustinus iratait is átnéztem, 

egyszerre megörvendeztem. Amikor felismer-

tem, hogy Isten igazsága nem más, mint a kö-

nyörületesség, mellyel minket igazaknak szá-

mít, ebben kaptam meg a segítséget. 

„Igaz és „Isten igazsága” ezek az igék vil-

lámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Meg-

borzadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten 

igazságos, akkor büntetnie kell. De amint egy-

szer ebben a toronyszobácskában tépelődtem 

ezek fölött az igék fölött: „Az igaz ember hitből 

él” (Róm 1,17) és „Isten igazsága”, Isten ke-

gyelméből ezt gondoltam: Ha nekünk, mint 

igazaknak, hitből kell élnünk, és ha Isten igaz-

sága minden hívőnek üdvösségére van, akkor 

az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten 

irgalmassága. Mert Isten igazsága az az igaz-

ság, mellyel minket Krisztus által igazzá tesz és 

megvált. Így ezeket az igéket megszerettem. A 

Szentírás értelmét ebben a toronyban tette vilá-

gossá előttem a Szentlélek.  

Hosszú időn át tévelyegtem és nem tudtam, 

hol is vagyok. Tudtam ugyan valamit, és még-

sem tudtam, mi is az, míg bele nem ütköztem a 

római levél 1. részének 17. versébe: „Az igaz 

ember hitből él.” Ez segített rajtam. Itt láttam 

meg, milyen igazságról szól Pál apostol. Előző-

leg ez áll az igében: „Igazság”. Erre összevetet-

tem az ige elvont tartalmát (igazság) és valósá-

gos tárgyát (az igaz ember) s bizonyosságra 

jutottam ügyem felől. Kezdtem különbséget 

tenni a törvény igazsága és az evangélium 

igazsága között. Előzőleg semmi más nem  
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hiányzott nekem, csak az, hogy különbséget 

tegyek a törvény és az evangélium között. 

Mindent egynek vettem és azon a véleményen 

voltam, hogy Krisztus és Mózes között azon a 

korszakon, melyben éltek és tökéletességük 

fokán kívül nincs különbség. Amikor azonban 

az igazi különbségre rájöttem, hogy ti. más a 

törvény és más az evangélium, akkor átküzdöt-

tem magam a nehézségeken. 

Valami egészen különös égő vágyakozás fo-

gott el, hogy Pál apostol római levelét megért-

sem. Ennek azonban akadálya volt. A világért 

sem szívem vérének a hidegsége, hanem egy 

igehely, mégpedig a római levél 1. részének 17. 

verse: „Isten igazsága jelentetik ki abban”. 

Ugyanis gyűlöltem ezt az igét: „Isten igazsága”, 

mivel – az összes egyházi tudósok szokása és 

szóhasználata szerint – azt tanultam, hogy ezt 

bölcseletileg kell értelmezni, mint úgynevezett 

alaki, vagy cselekvőleges (activ) igazságot, 

mely szerint Isten igaz és megbünteti a bűnö-

söket s igazság nélkül szűkölködőket. 

Én pedig az igaz és bűnösöket büntető Istent 

nem szerettem, sőt ellensége voltam neki. 

Ugyanis bármennyire kifogástalan volt is min-

denkor szerzetesi életem, Isten előtt bűnösnek 

éreztem magam, lelkiismeretem állandóan há-

borgott és semmiképpen sem tudtam abban 

bizakodni, hogy őt az én elégtételeim kiengesz-

telik. Így én haragudtam Istenre, s ha nem is 

volt bennem hallgatag káromlás, nagyon erő-

sen zúgolódtam Isten ellen. Ezt mondtam: Hát 

nem elég, hogy a nyomorult és örökre elkárho-

zott bűnösöket az eredeti bűn következtében 

mindenféle baj terheli a tízparancsolatbeli tör-

vény által, – nem, ez az Isten az evangéliummal 

a régi szenvedésre még új szenvedést halmoz 

és az evangéliumban is az ő félelmetes igazsá-

gát, és haragját tárja fel! Így toporzékoltam, 

dühös, felzaklatott lélekkel és az idézett írás-

helynél kíméletlenül viaskodtam Pállal; emész-

tő vágy égetett, vajha megtudhatnám, mit is 

akar itt Pál apostol. 

Ez mindaddig tartott, míg végül hosszú na-

pokon és éjszakákon át tépelődvén, Isten ke-

gyelméből az igék belső összefüggésére fordí-

tottam figyelmemet. Éspedig: „Istennek igazsá-

ga jelentetik ki abban…, miképpen meg van 

írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Ekkor 

Isten igazságát úgy kezdtem értelmezni, mint 

azt az igazságot, melyben az igaz ember Isten 

ajándékozása folytán él, mégpedig hitből. Most 

kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az 

evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az 

az értelme, hogy ti. ez az igazság elfogadott 

(passiv) igazság, mellyel minket a kegyelmes 

Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: 

„Az igaz ember hitből él”. 

Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászü-

lettem volna s mintha tárt kapukon át magába 

az Édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az 

egész Szentírás más értelmet nyert. Ezután em-

lékezetből átfutottam az egész Szentírást és 

egyéb kifejezésekből is összegyűjtöttem az ide-

vágó igéket. Így pl. „Isten munkája”, ti. az a 

munka, amit Isten véghezvisz bennünk; „Isten 

ereje”, mellyel ő minket megerősít; „Isten böl-

csessége”, mellyel ő minket bölcsekké tesz; „Is-

ten erőssége”, „Isten üdvössége”, „Isten dicső-

sége”. 

Amennyire előzőleg az „Isten igazsága” ki-

fejezést gyűlöltem, annyira nagy lett most az a 

szeretet, mellyel ezt az én legkedvesebb igémet 

magasztaltam. Így Pál apostolnak ez a mondá-
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sa számomra valóban az Edénkért kapujává 

lett. Később olvastam Augustinusnak a „Lélek 

és betű” című könyvét, melyben várakozásom 

ellenére azt találtam, hogy „Isten igazságát” ő 

is hasonlóan értelmezi, ti. annak az igazságnak, 

mellyel Isten ruház fel bennünket, amikor meg-

igazít minket. Ő ugyan ezt nem részletezi és 

Krisztus igazságának nekünk ajándékozásáról 

nem mond meg mindent világosan. Augusti-

nus mégis azt akarta, hogy Isten igazságát 

olyan igazságként tanítsák, amellyel mi igazak-

ká tétetünk. 

Az istentiszteletről – bevezetés 
Többekkel beszélgetve jutottam arra, hogy érdemes a Christophoros hasábjain egy sorozatot 

szentelni az istentiszteleti életünknek. Hiszen ez olyan kincs, aminek újabb és újabb rétegeit 

felfejtve ismerhetjük meg az igazi értékét. Aki nem tud semmit a különböző istentiszteleti ele-

mek jelentéséről, jelentőségéről, hátteréről, könnyen unalmasnak és haszontalannak tarthatja, 

pedig egyáltalán nem az. Aki évtizedek óta részese, annak a számára is értékesebbé válhat, ha 

tanul róla valami újat. 

Az istentisztelet a gyülekezeti élet 

középpontja. A több, kis közösség-

nek is itt kell összekapcsolódnia. Sok 

minden más is történik a keresztény 

közösségben, de ez páratlan, sem-

mivel sem helyettesíthető alkalom: 

itt Isten megszólít minket, megvál-

toztat minket, találkozhatunk vele, 

erőt és békességet kaphatunk, imád-

kozhatunk hozzá. Szépen fogalmaz 

a Liturgikus könyv bevezetője: „Az 

Isten népének istentisztelete nem azt 

jelenti, hogy az ember tiszteli Istent, 

hanem azt, hogy Isten megmagyarázha-

tatlan kegyelméből megtiszteli népét, 

azaz közeledik, eljön, megérkezik hoz-

zánk. Minden istentisztelet Isten-

találkozás, ahol az ember embertársával is találkozhat – 

de ez a találkozás más mi nőségű, hiszen az összekötő 

kapocs nem a közös érdeklődés, a valamilyen szinten 

való hasonlóság, hanem maga a meghívó Úr, aki meg-

szólít, megvendégel, közösséget formál, majd békesség-

gel és áldással indít útnak. Az istentisztelet cselekvő 

alanya maga Isten. Minden, ami emberi, csupán válasz 

az ő jelenlétére, igéjére, cselekedetére.” 

Arról, hogy egyes formák, szövegek, énekek 

elég maiak, a XXI. századi embert megszólítóak-

e, lehet beszélgetni (érdemes is lenne). Viszont 

istentiszteletre szükségünk van. Nem hagyhatjuk, 

hogy nélküle teljen az életünk, tennünk kell azért, 

hogy felfedezzük magunk számára az értékeit, 

beszélgetéseket kell kezdeményeznünk azért, 

hogy otthon érezhessük magunkat benne. 

Dr. Hafenscher Károly könyvében (Liturgika, 

Budapest, 2010.) öt latin szóval írja le az istentisz-

telet lényegét: 1. communio (közösség, találkozás 

Istennel és emberrel), 2. praedicatio (igehirdetés , 

Isten szava hozzánk, amivel megszólít, bemutat-

kozik, kérdéseket tesz fel, szembesít önmagával, 

feladatot ad, biztat és vigasztal, jövőt mutat – 

bibliai szakaszokban, igehirdetésben, áldásban), 

3. credo (hitvallás, az ember válaszol Isten meg-

szólítására – szóval, énekkel, mozdulattal, megje-

lenéssel), 4. oratio (imádság, hálaadás, bűnbánat, 

kérés, dicséret), 5. adoratio (Isten imádása, a  
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felborult harmónia visszaállása, ebben kerülök a 

helyemre). 

Evangélikus értelmezés szerint az istentiszte-

letnek kettős középpontja van: az igehirdetés és 

az úrvacsora. Az igehirdetésben hitünk szerint 

nem csak igemagyarázatot kapunk, hanem titok-

zatos módon rajta keresztül maga Isten szólít 

meg minket, hogy hirdesse nekünk szeretetét, 

feltárja bűneinket, vigasztaljon, bátorítson. Az 

apostoli kortól a XVII-XVIII. századig magától 

értődő volt, hogy minden vasárnapi istentisztelet 

szerves része az úrvacsorai liturgia és a gyüleke-

zet részesedése a szentségből. A felvilágosodás és 

a racionalizmus nem tudott mit kezdeni ezzel a 

titokzatos közösséggel. A XX. században kezdték 

újra, egyre több közösségben felfedezni, hogy az 

úrvacsora milyen biztos pontot, mekkora erőfor-

rást jelent. A szentség látható ige. Azaz ha csupán 

az igeolvasásban és igehirdetésben hallom Isten 

vigasztaló üzenetét, könnyen kétség ébredhet 

bennem, hogy ez nem is nekem szól. Amikor 

viszont nekem nyújtja a lelkész a szentséget, ak-

kor nem nézhetek másra, biztos lehetek benne, 

hogy én találkozom Istennel, Krisztus teste és 

vére bennem erősíti a hitet, a reményt és a szere-

tetet, nekem szól az üzenet. Hatalmas szüksé-

günk van ilyen biztos pontra, a Krisztussal való 

közösség minél gyakoribb megtapasztalására. 

Ezért nekem, a magam számára fontos, hogy 

lehetőleg minden vasárnap élhessek a szentség-

gel. Jó lenne, ha tudnánk beszélgetni arról, melyi-

künknek mit ad, mit jelent az úrvacsora. 

Tóth Károly 

Ágostai hitvallás, I-VI. 
Evangélikus identitásunk fontos alapja az 1530-ban készült Ágostai hitvallás. Olyan szöveg, 

amihez érdemes újra és újra visszanyúlni, nem csak reformációkor. A 28 cikkből most az első 

hatot közöljük. 

I. ISTENRŐL 

A gyülekezetek nálunk nagy egyetértéssel 

tanítják: a niceai zsinat határozata az isteni 

lényeg egységéről és a három személyről 

igaz, és azt minden kételkedés nélkül hinni 

kell; tudniillik, hogy egy isteni lényeg van, 

amelyet örökkévaló, testetlen, oszthatatlan 

Istennek neveznek, és [valóban] az is, végte-

len hatalmú, bölcsességű és jóságú, 

teremtője és megtartója minden-

nek, láthatóknak és láthatatlanok-

nak; és mégis három egyenlő lé-

nyegű és hatalmú, együtt örökké-

való személy van: az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek. A személy szót pedig 

olyan jelentéssel használják, aho-

gyan ebben az összefüggésben az 

egyházi írók használták: nem részt 

vagy tulajdonságot jelent másva-

lamiben, hanem azt, ami önállóan 

létezik.  

[…] 

II. AZ EREDETI BŰNRŐL 

Tanítják továbbá, hogy Ádám bűnbeesése 

után a származás természetes rendjében min-

den ember bűnnel születik, vagyis istenféle-

lem és Istenbe vetett bizodalom nélkül és bű-

nös kívánsággal, és hogy ez az eredeti beteg-

ség vagy romlás valóban bűn, amely kárhoz-

tat, és most is örök halált hoz azoknak, akik 
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nem születnek újjá a keresztség és a Szentlélek 

által. 

Elítélik a pelagiánusokat és másokat, akik 

tagadják, hogy az eredeti romlás bűn, és hogy 

kisebbítsék Krisztus érdemének és jótétemé-

nyeinek dicsőségét, azt állítják, hogy értelmé-

nek ereje által az ember megigazulhat Isten 

színe előtt. 

III. AZ ISTEN FIÁRÓL 

Tanítják továbbá, hogy az Ige, azaz Isten 

Fia, a boldogságos Szűz Mária méhében ma-

gára vette az emberi természetet, hogy a két 

természet – az isteni és az emberi – elválaszt-

hatatlanul legyen összekötve a személy egysé-

gében, az egy Krisztus, aki valóságos Isten és 

valóságos ember, szűz Máriától született, va-

lóságosan szenvedett, keresztre feszíttetett, 

meghalt és eltemettetett, azért, hogy kiengesz-

telje irántunk az Atyát, és áldozattá legyen 

nem csak az eredeti vétekért, hanem az embe-

rek minden elkövetett bűnéért is. Ugyanő alá-

szállt a poklokra, és valóban feltámadt a har-

madik napon, majd felment a mennybe, hogy 

az Atya jobbjára üljön, és mindörökké orszá-

goljon és uralkodjék minden teremtményen, és 

megszentelje azokat, akik benne hisznek, a 

szívükbe küldött Szentlélek által, hogy vezes-

se, vigasztalja, megelevenítse őket, és védel-

mezzen az ördöggel és a bűn hatalmával 

szemben. Ugyanez a Krisztus egyszer majd 

nyilvánvalóan visszatér, hogy megítélje az 

élőket és a holtakat stb. az Apostoli hitvallás 

szerint. 

IV. A MEGIGAZULÁSRÓL 

Tanítják továbbá, hogy az emberek nem 

tudnak megigazulni Isten színe előtt a saját 

erejükből, érdemeik vagy cselekedeteik alap-

ján, hanem ingyen, Krisztusért, hit által iga-

zulnak meg, ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmé-

be fogadja őket és megbocsátja bűneiket a 

Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget 

tett. Ezt a hitet számítja be Isten előtte érvé-

nyes igazságul. Római levél 3. és 4. fejezete. 

V. AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATRÓL 

Azért, hogy erre a hitre eljussunk, rendelte-

tett az evangélium tanításának és a szentségek 

kiosztásának szolgálata. Mert az ige és szent-

ségek mint eszközök által kapjuk a Szentlelket, 

aki hitet támaszt – ahol és amikor Istennek 

tetszik – azokban, akik hallják az evangéliu-

mot: azt tudniillik, hogy Isten nem érdemeink 

miatt, hanem a Krisztusért igazítja meg azo-

kat, akik hiszik, hogy Isten őket a Krisztusért 

kegyelmébe fogadja. Gal 3,14: Hogy a Lélek 

ígéretét hit által megkapjuk. 

Elítélik az anabaptistákat és másokat, akik 

azt tartják, hogy az ember külső ige nélkül, 

saját előkészületei és cselekedetei útján nyeri 

el a Szentlelket. 

VI. AZ ÚJ ENGEDELMESSÉGRŐL 

Tanítják továbbá, hogy ennek a hitnek jó 

gyümölcsöket kell teremnie, és hogy a jó cse-

lekedeteket, amelyeket Isten rendelt, Isten 

akaratáért kell megtennünk, nem pedig abban 

bízva, hogy ezekkel a cselekedetekkel Isten 

színe előtt érdemessé lehetünk a megigazulás-

ra. Mert a bűnbocsánatot és a megigazulást 

hittel lehet megragadni, amint Krisztus szava 

is bizonyítja: „Bár mindezeket megcselekedté-

tek, mondjátok: haszontalan szolgák va-

gyunk”. Ugyanezt tanítják a régi egyházi írók 

is. Ambrosius33 ugyanis így szól: „Isten azt 

végezte, hogy aki Krisztusban hisz, az üdvö-

zül, és cselekedet nélkül, egyedül hittel, in-

gyen nyeri el a bűnök bocsánatát.” 

(fordította: Dr. Reuss András és Bódi Emese,  
Luther Kiadó, Budapest, 2008.) 
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Közlemény 
Kedves Testvérek! 

2015. szeptember 15-én Gabnai Sándor bejelentette lemondását gyülekezeti lelkészi állásáról. 

Felajánlotta, hogy azonnali hatállyal távozik, de jelezte, hogy nyárnál tovább semmiképpen 

sem akar soproni gyülekezeti lelkészként szolgálni. A presbitérium szeptember 17-ei rendkí-

vüli ülésén egyhangúan úgy döntött, hogy nem kéri azonnali lemondását, hanem kéri, hogy a 

helyére érkező lelkész szolgálatba állásáig, azaz várhatóan 2016. június 30-áig még maradjon 

tisztségében. Gabnai Sándor ezzel együtt az egyházmegye esperesi tisztségéről is leköszön, 

amit 2015. december 31-éig tölt be. 

Gyülekezetünk tehát lelkészválasztás előtt áll. Gosztola Szabolcs egyházmegyei felügyelő és 

Tubán József espereshelyettes a választást előkészítő egyházközségi közgyűlést várhatóan 2015. 

november 22-ére, vasárnap 10 órára hívja össze, amikor dönthetünk arról, hogy nyílt pályázat-

tal vagy meghívással kívánjuk-e betölteni a megüresedő lelkészi állást, valamint elfogadhatjuk 

a díjlevelet. Terveink szerint a jelölt(ek) 2016. január-február során mutatkozhat(nak) be, majd 

márciusban tarthatjuk a választó közgyűlést, és reményeink szerint július 1-jével szolgálatba 

állhat az új lelkész. 

Kérjük, imádkozzanak gyülekezetünkért és a lelkészválasztás folyamatáért! 

Erős vár a mi Istenünk! 

Sopron, 2015. október 16. 

 Tóth Károly Biczó Balázs 

 igazgató lelkész egyházközségi felügyelő 

A soproni evangélikus gyülekezet a 19. században 
Gyülekezetünk története, 5. rész  

Miután II. József Türelmi rendeletének kö-

szönhetően felépülhetett a ma is álló templo-

munk, a 19. század elsősorban a templomot 

érintő további építkezések időszaka. A gyüle-

kezet számára a legfontosabb feladat a torony-

építés volt. Az első konkrét lépést 1839-ben a 

molnár céh evangélikus tagjai tették meg, akik 

108 forintot adományoztak erre a célra. A 

szándék megvolt, mégis háromnegyed évszá-

zadot kellett az építkezés megkezdésére várni. 

1853-ban Ferdinand Braun tolmácsolta ismé-

telten a presbitériumnak a gyülekezet óhaját a 

torony megépítése és az elhelyezendő haran-

gok tárgyában. Úgy gondolta, hogy a haran-

gok elősegítik a vallásosságot, az áhítatosságra 

figyelmeztetnek, a torony pedig a város szépü-

lését szolgálja. Braun az ügyet nem csak sza-

vakkal, hanem pénzzel is támogatta, feleségé-

vel együtt 2000 Ft-ot ajánlott fel. Az egész gyü-

lekezet megmozdult, jelentősebb összegeket 

ajánlottak fel például a Thirring, Winkler, 

Artner, Göschl, Kreiß, Pfendesack, Tschürtz, 

Töpler családok. A pénzen kívül sokan arany-

gyűrűt, óraláncot, vagy építőanyagot, ingye-

nes fuvarozást ajánlottak fel. A város is magá-

énak érezte a feladatot. Katolikus nemesi csa-

ládok is komolyabb összegekkel támogatták 

az építkezést, a színház egy előadás teljes be-

vételével járult hozzá, de érkeztek adományok 

Ausztriából is. A város szülötte, Benedek Lajos 

tábornok három éven keresztül 50 Ft-ot aján-

lott fel.  

A konvent az építkezés előkészületeként 

megalapította 1856-ban a toronybizottságot, 
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elnöke Moritz Kolbenheyer lelkész lett. A bi-

zottság a következő években komoly munkát 

végzett. Folytatta a pénzgyűjtést, költségvetést 

készített, a véleménykülönbségeket próbálta 

elsimítani. A gyülekezet egy része a soproni 

Handler József építőmester tervei mellett fog-

lalt állást, a többség azonban Christian Fried-

rich Ludwig Förster bécsi építész terveit tá-

mogatta. Vita alakult ki a torony pontos helyé-

ről és a templom környezetének átépítéséről 

is. 1858-ban ismét felszólították a híveket ada-

kozásra, egyben tisztáztak néhány, a hívőket 

érdeklő kérdést. A torony a mai Templom utca 

felé fog nézni, ezért két házat lebontanak, egy-

ben meghatározták, hogy a toronynak öt éven 

belül, 1863-ban el kell készülnie.  

A konvent a bécsi Förster terveit fogadta el, 

a kivitelezést pedig versenytársa Handler kap-

ta meg, továbbá a kőfaragó Karl Hild, Georg 

Höller és Joseph Mechle is részt vett a munká-

ban. Az építkezés a templomot takaró és feles-

legessé vált két épület lebontásával kezdődött 

meg. A munka gyorsan haladt, így az ünnepé-

lyes alapkőletételre 1862. május 21-én a három 

soproni lelkész (Johann Friedrich Wagner, 

Moritz Kolbenheyer, Christian Poszvék) szol-

gálatával került sor. Hatalmas esemény volt ez 

a gyülekezet életében, egy olyan terv valósul-

hatott meg, amit 1790 után engedélyek és pénz 

hiányában nem lehetett megvalósítani. A vá-

ros építőanyaggal, fuvarral támogatta az épít-

kezést, amely oly’ jól haladt, hogy 1863. októ-

ber végén elhelyezték a toronyra a keresztet. A 

„der fromme Riese” (szelíd óriás), ahogy a 

tornyot Kolbenheyer nevezte, elkészült. Hátra 

volt még a toronyóra elhelyezése. Wilhelm 

Stiel órásmester munkája pontosan 1865. már-

cius 11-én déli 12 órakor indult el. Fél évszá-

zadon keresztül a város legmegbízhatóbb órá-

ja volt, az I. világháború után kellett ismét egy 

alaposabb javításnak alávetni.  

Gyülekezetünk 1865-ben ünnepelte fennál-

lása 300. évfordulóját. Minden adott lett volna 

az avatásra, viszont a torony és a templom 
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homlokzata nem volt összhangban, így az ava-

tásra csak 1867. szeptember 14-én került sor, 

egy fényes ünnepség keretében. Az ünnepi 

prédikációt Kolbenheyer tartotta. Az év máju-

sában megtörtént a harangok felszentelése is. 

A híres Seltenhofer-cég öntötte őket, az ural-

kodó ágyúfémmel, a gyülekezet pedig ismételt 

adományokkal járult hozzá az öntéshez. Lo-

vas, illetve ökrös szekereken hozták a koszo-

rúval díszített harangokat a templomhoz. A 

legnagyobb harang próbája azonban nem sike-

rült, tompán szólalt meg. A híres cégnek ezt 

újból kellett öntenie. A négy harang egészen a 

világháborúig szolgált és hívogatta az embe-

reket Isten házába.  

A gyülekezetnek már a második, részben 

fából, részben kőből épült templomában is 

volt orgonája, 1752-ben egy újat rendeltek, 

amit 1884-ben a csurgói reformátusok vettek 

meg. Az új Ludwigsburgban készült orgonánk 

avatására egy hármas évforduló keretében 

május 25-én került sor: avatták az orgonát, az 

evangélikus népiskola épületét, egyben meg-

emlékeztek a templom építésének 100. évfor-

dulójáról is. Az évforduló és az iskolaépület 

avatása alkalmából az uralkodó, Ferenc József 

is meglátogatta az épületet.  

Gyülekezetünkben a 19. század közepétől 

élénk egyesületi élet folyt. A Testvéregyesület 

(Bruderschaft) 1849-ben kezdte meg működé-

sét, majd megalakult a nőegylet, a leányegylet, 

az Evangélikus Olvasó és Ifjúsági Egyesület. A 

nevelő és szociális intézményeink a város éle-

tében is jelentős tevékenységet fejtettek ki. A 

népiskola, az árvaház, az óvoda, a diakonissza 

állomás mind-mind egy kiterjedt infrastruktú-

rájú, jó szervező képességű gyülekezet képét 

vetítik elénk. A több mint 100 alapítvány tevé-

kenysége kiterjedt az árvák, szegények, tanu-

lók és más rászorulók támogatására.  

Az evangélikusok száma a 19. század eleji 

5492-ről 1900-ra 9249-re nőtt. A gyülekezet 

száma megduplázódott, azonban a város la-

kosságának növekedése miatt aránya 44%-ról 

27%-ra csökkent. A hosszú 19. század egyház-

községünk számára a békés fejlődés időszaka 

volt.   
dr. Krisch András 

 

Éghajlati igazságosság 
Teremtés Heti országos záróistentisztelet gyülekezetünkben 

A magyarországi egyházak 2015. szeptember 27. és október 4. között ünnepelték A teremtés he-

tét, melynek témája: „Egy gazdag és egy szegény – éghajlati igazságosság”. A közös országos 

ökumenikus záró istentiszteletnek az idei évben gyülekezetünk adott otthont. 

A Soproni Evangélikus Egyházközség 2013 óta 

viseli az „ökogyülekezeti cím”-et, melyet 

olyan közösségeknek ítélnek oda, amelyek 

vállalják, hogy önkéntes működésükkel, szem-

léletükkel aktívan tesznek a teremtett világ 

védelméért. Teremtésvédelmi programot dol-

goztunk ki, mely ösztönöz arra, hogy végig-

gondoljuk, hogy a helyi adottságokra, jellegze-

tességekre, lehetőségekre alapozottan hogyan 

tudunk harmóniában élni a teremtett világgal, 

gyülekezeti szinten mit tudunk tenni környe-

zetünk állapotának megőrzéséért, javításáért.  

Gyülekezetünkben és egyházi intézménye-

inkben rendszeresen megünnepeljük A terem-

tés hetét. Az idei év különlegességét az adta, 

hogy a közös országos záró alkalom helyszí-

néül a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsa Sopront jelölte meg. Ehhez kapcsoló-

dóan egy mini-konferenciát is szerveztünk, 

ahol a résztvevők megismerhették a helyi, 

környezetvédelmi vonatkozású programjain-

kat, aktivitásainkat. A Fabricius Endre Evan-

gélikus Szeretetotthon napkollektoros rend-

szeréről Mihácsi Lajos lelkész úr tartott elő-
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adást. A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 

Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéseit 

és sokrétű környezeti nevelési tevékenységét 

Rajnai Károly igazgató mutatta be. Ezt követte 

a középiskolásoknak rendezett Országos Te-

remtésvédelmi Verseny eredményhirdetése, a 

győztesek a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban 

tölthették a hétvégét. 

Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munka-

csoport kezdeményezésére az ünnepi záró 

alkalomra biciklis zarándokok is érkeztek. A 

„Tekerj a felebarátodért!” elnevezésű akció 

célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy egy ki-

lométernyi útszakaszon autózva tízszer annyi 

szén-dioxidot bocsátunk ki, mint kerékpároz-

va. A 2015-ös Teremtés hete témájának és a 

kapcsolódó kerékpáros akciónak aktualitását 

az adja, hogy decemberben Párizsban kerül 

megrendezésre az ENSZ 21. Klímakonferen-

ciája. A Klímacsúcsra az európai keresztények 

összetartozásunk és közös tenni akarásunk 

jeléül egy nemzetközi ökumenikus zarándok-

latot szerveztek, melyhez a Kárpát-medencei 

magyar kerékpárosok is csatlakoztak.  

A staféta-kerékpározás első állomása a kár-

pátaljai Beregszász volt, ezt követte Tokaj, 

ahonnét a magyarországi szakasz Kodácsy 

Tamás református lelkész vezetésével, a Te-

remtés hete nyitó istentisztelete után indult 

útnak. Budapest, Tata, Pannonhalma, vala-

mint Répcelak érintésével a kerékpárosok ok-

tóber 4-én Sopronban értek célba. Itt, A terem-

tés hete zárásárával egyidőben adták át a sta-

fétát az osztrák biciklistáknak. A stafétát vé-

kony cső jelképezte, melybe valamennyi állo-

máson töltöttek egy marék helyi földet.  

Gabnai Sándor esperes úr köszöntötte az 

érkezőket, majd Peter Pavlovic, az Európai 

Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 

(ECEN) elnöke beszédében rávilágított a pári-

zsi klímacsúcs döntő jelentőségére, valamint 

felhívta a figyelmet a keresztyén egyházak 

felelősségére és feladatára a teremtett világ 

megőrzésében. Az országos ökumenikus záró 

istentiszteleten Várszegi Asztrik pannonhalmi 

főapát szolgált igehirdetéssel. Ezt követően 

gyülekezetünk tagjai saját készítésű sütemé-

nyekkel és saját termesztésű gyümölcsökkel 

látták vendégül az ünnepi alkalomra érkező-

ket. 

dr. Gálos Borbála 

Teremtésvédelmi Munkacsoport 
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A vallási és faji megkülönböztetések ellen 
„Ne azt keresd, ami elválaszt, hanem ami összeköt!” 

Ökumenikus minikonferenciát tartottunk zenével, előadással, filmmel 2015. október 11. –én az 

„Egy este az evangélikusoknál” rendezvénysorozat keretében. Kint borongós, hideg, esős volt az 

idő, de bent a nagyteremben minden résztvevő a belőle áradó felelősségteljes szeretettel, hittel 

emlékezett mindarra, ami megtörtént a múltunkban, és figyelmeztetett mindarra, ami most tör-

ténik jelenünkben, ami történni fog velünk, ha nem törődünk felelős szeretettel egymással.  

Fejet hajtottunk a holokauszt áldozatai előtt. 

Emlékeztünk közösen arra, az időre, amikor 

kilépett medréből a történelem. A különböző 

felekezetek tagjainak részvételével faji, vallási 

előítéletek nélkül emlékeztünk azokra az ese-

ményekre, amik soha nem történhetnek meg 

velünk, emberekkel! Sem a zsidókat, sem a 

cigányokat, politikai ellenállókat, sem a mele-

geket, sem a tökéletesen árja törpéket és elme-

betegeket sem az Örökkévaló gyilkolta meg. 

Mi, emberek mészároltuk le egymást. És ez 

soha többé nem történhet meg!  

Imádkoztunk azokért a keresztényekért, 

akiknek az élete veszélyben forog. Míg a ke-

resztények szenvednek az egész Közel-Keleti 

régióban, addig a nemzetközi közösség teljes 

közömbösséggel viseltetik irántuk. Nagyon 

szomorú, hogy a nyugati országok más prob-

lémák miatt aggódnak ahelyett, hogy gondol-

nának arra a veszélyre, amely a közel-keleti 

keresztényeket fenyegeti. Épp úgy, ahogy a 

zsidó menekültekkel zsúfolt, peremig süllyedt 

hajók sem kellettek Angliának, sem Ameriká-

nak.  

Igyekeztünk felfogni és megérteni azt, hogy 

az életükért menekülők előtt húzódó, a kon-

centrációs táborokat idéző szögesdrótok nem 

emlékeztetnek igazi emberi mivoltunkra, a 

szolidaritásra, a humánumra, viszont sikere-

sen építik a gyűlöletet. Végül hogy nem lehet 

okvetlenül egyenlőségjelet tenni a menekültek 

és az iszlámizmus totalitárius ideológiája kö-

zött. Mielőbb nyissunk meg egy értelmes vitát 

Európa és Magyarország reális választási lehe-

tőségeiről. Amennyire lehetséges, harag és 

részrehajlás nélkül!  

Tettük mindezt verssel, zenével, előadással, 

és filmmel. Köszönet azoknak, akik közremű-

ködtek: mindenekelőtt H. Nagy Cecilia vers-

mondónk, Tárkányi Sándornak, a soproni Kul-

turális Örökségvédelmi Iroda műemlék-

felügyelőjének, Makkos Ágnes karnagynak és 

a Soproni Liszt Ferenc Énekkar tagjainak, va-

lamint, Láng Ervin adventista misszióvezető-

nek, Sáfrány Ildikónak a baptista egyház ré-

széről, a katolikus egyház részéről P. Barna 

Máté domonkos OP általános vikáriusnak, 

Roóz Zoltán evangéliumi gyülekezetvezető 

testvérnek és nem utolsósorban házigazdánk-

nak, Gabnai Sándor evangélikus esperesnek.  

Csiszár Ágnes 
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Andere – und auch Gott kennenlernen 
Gedanken aus dem deutschen Konfirmandenkurs 

Sprachloses Erstaunen war meist die erste Reaktion, als sich die frohe Kunde in der Gemeinde 
ausbreitete, dass wir in diesem Jahr nicht weniger als acht deutsche Konfirmanden haben. So 
viele, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Am 1. Oktober wurden die Konfirmanden im Gottes-
dienst vorgestellt – und nun kommen sie selbst zu Wort. Welche Gedanken haben sie zu Anfang 
des Konfirmandenkurses – in Sachen Gemeinde, Konfirmation. Alle acht Konfirmanden haben 
ihre Gedanken niedergeschrieben. 

 

„Ich besuche den deutschen Konfirman-
denunterricht, um meine Sprachkenntnisse zu 
verbessern, aber besonders auch um in unse-
rer Gemeinde einen Platz zu finden und ein-
zunehmen. Ich musste nicht darüber nach-
denken, ob ich am Konfirmandenunterricht 
teilnehmen möchte. Ich war neugierig auf die 
Gemeinschaft und auch auf den Unterricht.“ 

Fanni Hischler 

„Ich besuche schon lange die Kindergottes-
dienste, und für mich war es selbstverständ-
lich, dass ich am Konfirmandenunterricht teil-
nehme. Ich denke, ich habe mich richtig ent-
schieden, denn hier habe ich viele andere Kin-
der kennengelernt und die Atmosphäre des 
Unterrichts ist auch sehr gut. Mir gefällt auch 
sehr, dass ich nach der Konfirmation schon ein 
richtiges Mitglied der Gemeinde sein werde. 
Es ist auch gut, dass wir keine schwierigen 
und langen Katechismen auswendig lernen 
müssen und dennoch unseren Gott besser 
kennenlernen können.“ 

Gellért Gárdai 

„Ich nehme am deutschen Konfirmanden-
unterricht teil, weil mein Vater deutscher Mut-
tersprachler ist und mich in dieser Entschei-
dung unterstützt hat. Mit der Konfirmation 
möchte ich Gott näher kommen. In der deut-
schen Konfirmandengruppe fühle ich mich 
sehr wohl, weil alle sehr nett sind.“ 

Lilla Brandt 

„Ich möchte konfirmiert werden, weil ich 
seit dem Kindergartenalter den Kindergottes-
dienst besuche und in eine kirchliche Schule 
gehe – und weil ich das Gefühl hatte, dass es 
gut ist, auch zu einer neuen Gruppe zu gehö-
ren. Ich möchte auch meine Sprachkenntnisse 
verbessern und habe auch deutsche Verwand-
te, so entschied ich mich für den deutschen 
Konfirmandenkurs. In dieser Gruppe fühle ich 
mich sehr wohl, und der Unterricht gefällt mir 
auch.“ 

Dóra Ábrahám 

„In unserer Konfirmandengruppe gibt es 
viele nette Kinder. Wir lernen die Bibel besser 
kennen, glauben gemeinsam an Gott, lernen 
neue Gebete, singen und fühlen uns gut.“ 

Barnabás Kohlmann 

„Ich bin gerne in dieser Gemeinde, weil die 
Mitglieder nett sind. Ich möchte konfirmiert 
werden, weil ich mich hier in dieser Gemeinde 
wohl fühle. Am Konfirmandenunterricht ge-
fällt mir, dass es gute Themen gibt. Ich fühle 
mich auch deshalb wohl, weil ich andere ken-
nenlernen kann. Ich möchte konfirmiert wer-
den, weil ich Freude darin finde. Mein Bruder 
sagte, dass, als er Konfirmand war, der Unter-
richt sehr gut war.“ 

Erik Mac-Bretschneider 

„Ich besuche mehrere Gruppen und Kreise 

in der Gemeinde und wollte unbedingt auch 
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konfirmiert werden. Ich habe längere Zeit 

überlegt, ob ich mich zum ungarischen oder 

zum deutschen Konfirmandenkurs anmelden 

soll, doch schließlich habe ich mich für den 

deutschen entschieden, auch um meine 

Sprachkenntnisse zu verbessern.“ 
Petra Mátis 

„Am Konfirmandenunterricht gefällt mir, 

dass wir das Gemeindeleben besser kennen-

lernen und dass wir – neben der deutschen 

Sprache – auch das vertiefen, was wir im Reli-

gionsunterricht gelernt haben. Ich wünsche 

mir, dass wir im Konfirmandenunterricht 

nicht nur die Gemeinde, sondern auch uns 

gegenseitig besser kernnenlernen werden. Ich 

freue mich, dass wir nicht sehr vieles auswen-

dig lernen müssen, aber doch viel Neues er-

fahren werden.“ 
Petra Varga 

 

Ein Gemeinschaftswerk der Kindergruppe unserer 

Gemeinde im Monat der Reformation 

 

Halt im Glauben – 
das können wir von den Ungarn lernen 

Kirchenrat Ulrich Zenker im Gespräch 

Wie gut, dass es kirchliche Partnerschaften gibt – zwischen Gemeinden und kirchlichen Einrich-

tungen ebenso wie auf landeskirchlicher Ebene –, bieten sie doch ein Beispiel dafür, wie Kirch-

turmdenken überwunden und weltweite Kirche Jesu Christi konkret und anschaulich gelebt 

werden kann. Ein besonderes Beispiel ist die Partnerschaft zwischen der ungarischen und der 

bayerischen Landeskirche. Kirchenrat Ulrich Zenker berichtet darüber, welche Erfahrungen er 

selbst als Auslandspfarrer in Schlangendorf (Smijiwka) in der Ukraine gesammelt hat und – 

natürlich – was seiner Ansicht der besondere Wert der bayerisch-ungarischen Verbindungen ist. 

 

Vielen ist in Erinnerung, dass du beim letzten großen 

bayerisch-ungarischen Jubiläum im Herbst 2012 in 

Nürnberg gesundheitliche Probleme hinter dir hat-

test. Daher zunächst die Frage: Wie geht es dir heute? 

Es geht mir inzwischen wieder sehr gut. Und 

das verdanke ich auch der Partnerschaft. Ich bin 

der Gemeinde in Sopron und der ungarischen 

Kirche sehr verbunden, denn hier gibt es viele 

Menschen, die es mir leicht gemacht haben, 

meine Aufgaben wieder aufzunehmen und Ver-

antwortung übernehmen zu können. Dank 

schulde ich besonders auch Klára Tarr, der Lei-

terin des Außenamtes der ungarischen Kirche, 

die mich ermutigt hat wieder anzufangen. 
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Du bist unerwartet schwer erkrankt, musstest 

das Sprechen wieder von Null an lernen – was war 

dir da eine besondere Hilfe? 

Was mich gehalten hat war, dass andere für 

mich gebetet haben. Dass sie mir zugetraut 

haben, dass es „wieder wird“, dass Zeiten 

kommen, in denen es wieder besser geht. Das 

hat mir ganz besonders Halt gegeben. 

Ich gehe ein wenig zurück: 1995 hatte sich dir die 

Möglichkeit geboten, eine Pfarrstelle in der Ukraine 

anzunehmen? Was bewegte dich, diese Herausforde-

rung anzunehmen, statt „in sicheren Gewässern“ in 

Bayern tätig zu sein? 

Während meines Studiums in Oslo habe ich 

Studierende kennengelernt, die sich ganz klar 

darauf vorbereitet haben, ins Ausland, in die 

Mission zu gehen, zum Beispiel nach Thailand 

oder nach Afrika. Als ich aus Norwegen zu-

rückkam, festigte sich in mir der Gedanke, dass 

es für mich nicht unbedingt gleich ein bayeri-

sches Pfarrhaus sein muss, sondern dass ich 

mich gerne ins Ausland senden lassen würde. 

Ich nahm also Kontakt mit „Mission Eine 

Welt“, dem Centrum für Partnerschaft, Ent-

wicklung und Mission, in Neuendettelsau auf. 

Dort gab es Angebote zur Begleitung und Aus-

bildung von Pfarrern und kirchlichen Mitarbei-

tenden in Tansania oder Papua-Neuguinea. In 

diese Zeit fiel dann die Anfrage, dass auch für 

die Ukraine Pfarrer gesucht werden. Meine 

Frau und ich sind dorthin gereist, haben Ein-

drücke gesammelt und haben Menschen ken-

nengelernt, die uns sehr imponiert haben. So 

haben wir uns darauf eingelassen. 

Was hast du in deinem Dienst, Ihr in eurem Le-

ben in der Ukraine erfahren, was ihr aus Bayern 

nicht kanntet – was ihr also als bereichernde Ein-

drücke nach Bayern mitnehmen konntet? 

Wir lebten in einem Dorf, in dem jeder auf 

der Straße freundlich grüßte. Alle wussten, das 

ist der evangelische Pfarrer. Wir hatten eine 

Kindergruppe von bis zu 60 Kindern und Ju-

gendlichen zwischen fünf und 18 Jahren. Man 

hat gemerkt: Beim Pfarrer sind die Kinder gut 

aufgehoben. Und es war eine tolle Sache, etwas 

vom evangelischen Glauben weitergeben zu 

können. Für mich ist das bis heute beeindru-

ckend: Da gibt es Deutsche, die immer noch 

sagen: Es ist uns wichtig, dass unsere Kinder 

und Enkel evangelisch bleiben. Auch wenn die 

Mehrheit orthodox ist, wollen wir, dass unsere 

Kinder etwas kennenlernen, was uns fünfzig 

Jahre lang verwehrt war, was wir aber auch 

selbst als Bereicherung wieder entdeckt haben. 

Ich bin dankbar, dass wir damals gemeinsam 

mit den älteren Gemeindegliedern Schritte ge-

hen konnten, mit der Jugend Glauben zu entde-

cken: Eine ältere Dame sprach mich mal nach 

einem Konfirmationsgottesdienst an und sagte: 

„Meine Mutter sagte mir einst: 'Ihr seid ja wie 

das Vieh, wisst nichts von Gott und Glauben 

und Kirche.' Und heute feiert meine Enkeltoch-

ter Konfirmation – dass ich das noch erleben 

darf …“ 

Nach der Zeit in der Ukraine hat sich dein Erle-

ben von Partnerschaft sicher verändert. Dort – in 

Schlangendorf – vor Ort im persönlichen Miteinan-

der der Gemeindeglieder, ab 2000 dann in kirchen-

leitender Weite und Verantwortung im Münchener 

Landeskirchenamt. Wie hast du diesen Wechsel 

wahrgenommen? 

Ich will es einmal so sagen: Ich habe von 1995 

bis 2000 eine Tiefenbohrung gemacht und durfte 

erfahren, wie es ist, in einer Gemeinde zu leben 

und in der politischen Gemeinde als Kirche prä-

sent zu sein. Als ich 2000 ins Landeskirchenamt 

gekommen bin, war ich plötzlich verantwortlich 

für viele verschiedene Partnerschaften, zum 

Beispiel für die Beziehung zur ungarischen 

Landeskirche. Diese Partnerschaft war schon 

damals die am besten funktionierende Bezie-

hung innerhalb der gesamten EKD. Meine Auf-

gabe war, das Miteinander mit den ungarischen 

Bischöfen zu pflegen, sowie das Knüpfen und 

Aufbauen von Kontakten zwischen Gemeinden, 

Kindergärten und evangelischen Schulen. Außer 

mit Ungarn hatte ich ähnliche Aufgaben auch 
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mit den Kirchenleitungen in Tschechien, in der 

Ukraine und in Siebenbürgen. Es ist eine ganz 

spannende Aufgabe, wenn man sich zusam-

mensetzen muss, Meinungsverschiedenheiten 

überwinden muss und nach gemeinsamen We-

gen fragt. Und es ist schön zu sehen, wie sich 

eine Partnerschaft entwickelt, wie sie neue As-

pekte gewinnt, und dass sie auch dann eng und 

intensiv bleibt, auch wenn Bischöfe oder An-

sprechpartner im Laufe der Jahre wechseln. Das 

gilt auch für die Gemeinde in Sopron, wo wir 

jetzt gerade sind. Sie hat sich in der Partner-

schaft ebenfalls weiterentwickelt, aber ich be-

gleite mit Freude ihren Weg. Und es ist gut, dass 

wir als Partner gemeinsam unterwegs sind. 

Du sprichst auch Veränderungen in der Part-

nerschaft an: Einst war Hauptaufgabe der Bayern, 

die ungarische Partnerkirche konkret materiell – im 

Kauf von Fahrzeugen und im Bau von Kirchen – zu 

unterstützen. Auch das hat sich ja verändert. Was 

ist das heutige Gesicht von Partnerschaft? 

Wir haben früher Fahrzeuge für ungarische 

Pfarrer in der Diaspora angeschafft – und der 

damalige Bischof Dr. Béla Harmati berichtete 

auf jeder Landessynode stolz, wie viele Fahr-

zeuge durch die Hilfe aus Bayern angeschafft 

worden waren. Man hat auch begonnen, zum 

Beispiel am Plattensee und in Dunaújváros, 

Kirchen und Tagungshäuser zu errichten, da-

mit die ungarische Kirche Bildungszentren 

aufbauen konnte. 

Heute ist es eine wichtige Aufgabe, die Dia-

konie zu unterstützen. Ich finde es spannend, 

wie sich auch mit Hilfe des Diakonischen Werks 

Bayern eine Diakonie etabliert und Aufgabenbe-

reiche für sich erschließt, die dann umgesetzt 

werden – zum Beispiel im Seniorenheim „Sarep-

ta“ in Budapest, das wir vor wenigen Wochen 

eingeweiht haben. 

Eine weitere spannende Frage ist die der Bil-

dung: Was kann eine Kirche, die in der Diaspora 

lebt, an wichtigen Akzenten setzen? Vor zwei 

Jahren wurde in Ungarn der Religionsunterricht 

flächendeckend eingeführt. Wie trägt der Lehr-

plan der heutigen Situation Rechnung? Wie 

können Religionslehrern und Pfarrern Fortbil-

dungen ermöglicht werden? Auch in diesen 

Fragen fühlen wir uns unserer Partnerkirche 

ganz nah, und überlegen, wie wir die Zusam-

menarbeit auch in diesen Bereichen vertiefen 

können. Nicht zuletzt baut Bildung ja auch Ge-

meinde. Sopron ist da ein gutes Vorbild – mit so 

vielen deutschen Konfirmanden wie seit sieben 

Jahrzehnten nicht mehr: Eine gute Arbeit in den 

Kindergärten und Schulen kann das Interesse an 

der Kirche und am Glauben wecken. Die Frage, 

die uns da bewegt, ist: Wie lässt sich so etwas 

auch andernorts erreichen? 
 

Jetzt drehe ich die Sicht mal herum: Welche Im-

pulse aus dem ungarischen kirchlichen Leben kann 

den Bayern zur Bereicherung werden? 

Ich denke, es ist immer noch so, dass die un-

garische Kirche noch nicht von der Schnelllebig-

keit in bayerischen Großstädten erfasst ist. Sie 

konzentriert sich auf Gottesdienste, auf die Ju-

gend- und Konfirmandenarbeit sowie auf Er-

wachsenengruppen und Bibelkreise und will 

bleibende Werte vermitteln. Wir sehen, dass es 

in Ungarn besonders auf dem Land für Ge-

meindeglieder schwierig ist, sich den Lebensun-

terhalt zu verdienen. Doch ich erlebe, dass sie 

einen festen Halt im Glauben haben, der sie 

trägt. Wir können nach Bayern mitnehmen, dass 

dieser Halt im Glauben ausstrahlt. Wenn bayeri-

sche Partnerschaftsgruppen in Ungarn zu Be-

such waren, sagen sie oft: Wir sind bereichert 

wieder nach Hause gefahren. Bereichert davon, 

dass Glaube nicht nur etwas Theoretisches ist, 

sondern Wirklichkeit, die wir mitnehmen kön-

nen. Egal, was passiert, egal, in welche Schwie-

rigkeiten wir geraten – aus dem Glauben kön-

nen wir leben. 

Holger Manke 
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„Soproni“ mit deutscher Identität 

Im Gespräch mit Katalin Hirschler 

Katalin Hirschler, engagiertes Gemeindemitglied und Deutschlehrerin am Fremdsprachenzent-

rum der Universität in Sopron, hat aufgrund des deutschen Ursprungs ihrer Familie diesen Be-

rufsweg sozusagen vorgezeichnet bekommen. Sie erzählt uns, wie der Stolz eine „Soproni“ zu 

sein mit der eigenen deutschen Identität in Verbindung steht. Die deutsche Gemeinde hat dabei 

eine große Bedeutung für sie. 

Ein Gemeindeleben mit einer ungarischen und 

einer deutschen Gemeinde ist beeindruckend. Du 

bist fester Bestandteil der deutschen Gemeinde hier 

in Sopron. Woher kommt das Zugehörigkeitsgefühl 

zu der deutschen Gemeinde? 

Da bin ich hineingeboren. Wie man sein 

Leben seinen Eltern und schließlich Gott ver-

dankt, so sehe ich es auch als Geschenk, in 

eine deutsch-ungarische Familie hineingebo-

ren zu sein. Die Eltern meines Vaters waren 

deutschen Ursprungs, daher der deutsche Fa-

milienname Hirschler. Mein anderer Großva-

ter, mit Namen Kendől, hatte zwar einen un-

garischen Namen, seine Frau aber war auch 

deutschen Ursprungs, Flamisch. Als ich gebo-

ren wurde, wurde in meiner Familie nur 

Deutsch gesprochen. Und mein Mann hat da-

rauf bestanden, dass unsere Kinder Deutsch 

lernen. 

Wie wichtig ist es da, diese Zweisprachigkeit 

auch in der Gemeinde und im Gottesdienst zu le-

ben? 

Die Zweisprachigkeit ist das, was viele Fa-

milien geprägt hat, manche noch heute prägt. 

Bis vor kurzem saßen in der Kirchenbank vier 

deutsche Generationen. Drei Generationen 

gibt es zum Glück noch. 

Aus der Kindheit habe ich die Erinnerung, 

dass meine Oma in den 9 Uhr-Gottesdienst 

gegangen ist. Dieser war schon immer der 

deutsche Gottesdienst. In erster Linie war er 

für Familien, die erleiden mussten, dass ihre 

Kinder 1946 ausgesiedelt wurden, ein Ort des 

Gebets. Und unsere schöne, große Kirche war 

zu jener Zeit gefüllt. Die Gemeindezahlen sind 

dann gesunken, weil die Familien ihre Heimat 

verlassen mussten. Wenn sie dann in den 60er, 

70er Jahren nach Hause gekommen sind, war 

das ein Familienfest. Meine Omama hat es nie 

verpasst – und ich versuche ihr darin zu fol-

gen – zu Mittag bei den Mittagsglocken das 

Vaterunser zu sprechen, als eine Danksagung. 

Meine Eltern haben auch sehr viel gesun-

gen, mein Vater sogar im Kirchenchor. Für 

meine Kinder ging die Tradition, verbunden 

mit der Person Volker Menke und dann von 
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Holger Manke reibungslos übernommen, wei-

ter. Begleitet werden sie auch von ihrem unga-

rischen Vater, der hier als „Zugreister“ be-

zeichnet wird. 

Entschuldigung, als was wird dein Mann be-

zeichnet? 

(lacht) Ja, mit dem hier gesprochenen Dia-

lekt nur schwer zu verstehen: als Zu-ge-

reister. Also als jemand, der nicht gebürtig aus 

Sopron stammt. 

So einen gewissen Stolz ein „Soproni“ zu sein, 

habe ich schon mitbekommen. Ein wenig wie ein 

Familienbetrieb hier, oder? 

Ja! Ich bin eine „waschechte Sopronerin“. 

Auf ungarisch sagt man „tősgyökeres“: dein 

Stamm und auch deine Wurzeln sind hier. 

Für mich ist noch nicht ganz klar, wie du deine 

deutsche Tradition mit dem Nationalgefühl Unga-

rin zu sein in Einklang bringst? 

Das läuft absolut parallel. Ich freue mich, 

Sopronerin zu sein. Aber dazu möchte ich 

auch sagen, dass auch die „Zugreisten“ eine 

Bereicherung sind. Ich kannte eine alte, echte 

Sopronerin, Thirring Lincsi néni. Sie kannte zu 

jedem Haus und deren Familien die passende 

Lebensgeschichte. Mit viel Liebe und Stolz 

erzählte sie davon. 

Dieser Stolz hat aber bestimmt auch etwas 

mit der Grenzerfahrung zu tun. Auch „civitas 

fidelissima“ und das Wort Treue hört man 

überall, sodass es tief sitzt. Der Dichter József 

Attila hat ein Gedicht über die Treue geschrie-

ben. Er, der Poet, schreibt an eine Sie. Ein be-

scheidener Versuch meinerseits könnte lauten: 

„Du hast mich in eine von Kopf bis Fuß 

schwere Treue schlüpfen lassen.“ Mir gefällt 

die Interpretation der Treue als eine Rüstung: 

sie ist schwer, bietet aber zugleich auch 

Schutz. Diese Treue ist so wichtig, weil sie die 

Familie schützt, genau wie die Ehe, sie schützt 

die Gemeinde und nicht zuletzt den Glauben. 

Bei dem Wort Treue fällt mir der hier gefeierte 

Tag der Treue ein. Hat es damit zu tun, dass die 

ungarische Nationalhymne ein Bestandteil des 

ungarischen Gottesdienstes sein kann? 

Die ganze ungarische Geschichte ist in die-

ser Hymne verarbeitet. Sie ist sehr schön und 

heute wie früher aktuell. Ja, es ist ein Gebet, 

das beginnt: „Gott segne den Ungarn“. Das 

passt sehr gut in den Gottesdienst. Wir singen 

im deutschen Gottesdienst: „Wir glauben, Gott 

setzt Zeichen ein und lässt uns die Gemeinde 

sein, die bis zum Ende Treue hält, zum Leben 

für die ganze Welt“. 

Nina Kleinsorge 

 

A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai 
A Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményeinek megújult állandó kiállítása 

Felemelő élményben lehetett része azoknak, akik október 10-én részt vettek a gyülekezet 450. 

jubileumi évfordulójára emlékező ünnepségen a Szent Mihály-templomban és a gyülekezeti 

házban. A hálaadó istentisztelet után került sor a gyülekezeti teremben a Soproni Evangélikus 

Egyházközség Gyűjteményei által rendezett új gyülekezettörténeti kiállítás megnyitójára. 

A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai 

című kiállítás anyagán február óta folyamato-

san dolgoztunk, hogy egy újragondolt, szak-

mai és látogatói szempontok alapján egyaránt 

modernizált, teljességgel kétnyelvű (magyar és 

német), a legfrissebb kutatási anyagokkal kie-

gészült kiállítást tárhassunk a nagyközönség 

elé. 

Az egyik legszembeötlőbb újdonság a kiál-

lítótér fogadóhelyisége, amelyben egy 20. szá-

zad eleji lelkészlakás enteriőrjét rendeztük be. 

A látogató mintha vendégségbe érkezne a lel-

készhez, egyszerre lépve be annak otthonába 
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és munkahelyére. Az alapos szemlélő számára 

a részletek árulkodóak: az igényes, de nem 

hivalkodó környezet, a temérdek könyv, a 

feltornyozott íróasztal, a harmónium, a gye-

rekjátékok, J. S. Bach és Rauch András zenéje 

mind segíthetik az érdeklődőt a gyülekezeté-

ért munkálkodó lelkész mindennapjaiba való 

bepillantásba. 

A helyiség érdekessége még, hogy itt, az 

üveges tálalószekrény polcain mutatjuk be a 

gyülekezet történetéhez szorosan nem kapcso-

lódó, mégis komoly művészeti értékkel bíró 

tárgyainkat, mint például a gyülekezet egyik 

donátorának, August Eckelnek (1833-1901) az 

adományai közé tartozó, 17. századi ezüstpo-

harat, más, 17-19. századi kincsekkel együtt. 

Ezeken a falakon nyert elhelyezést a temp-

lom korábbi oltárképe az utolsó vacsora jele-

netének ábrázolásával és a gyülekezet egy 18. 

századi jótevőjének, Renata Elisabetha L. Baro 

de Palm bárónőnek a portréja is. 

A kiállítótér második, tágasabb termében 

követhetjük nyomon a gyülekezet történetét 

időrendben, a reformáció megjelenésétől a 

soproni németek kitelepítéséig. A következő 

nagyobb történelmi csomópontok szerint ke-

rül bemutatásra a levéltár, a könyvtár és a 

múzeum 450 évet felölelő anyaga: A reformá-

ció Sopronban, Lackner Kristóf és kora, A gyü-

lekezet az ellenreformáció idején, Gálffy 

Ádám és adományai, A pietizmus és a felvilá-

gosodás kora, A templomépítés és a Torkos 

család, A gyülekezet a 19. században, A gyü-

lekezet a 20. században, A gyülekezet napja-

inkban. A bemutatott tárgyak mellett idézetek, 

térképek, családfa nyújtanak segédletet a kor-

szakok alaposabb megismeréséhez, valamint 

első alkalommal tekinthetőek meg együtt a 17-

20. században a gyülekezetben munkálkodó 

lelkészekről készült olajfestmények. 

A korábbi kiállításhoz képest a bemutatott 

időtartam is bővült: míg 2014-ig csupán a 19. 

század végéig volt követhető a gyülekezet 

története, addig most az 1946-os kitelepítéssel 

zárul a kiállítás tárgyi része. A későbbi idő-

szak emlékei, forrásai az érintőképernyős felü-

leten tekinthetők meg, amely egyúttal magá-

ban foglal számos érdekességet, amelyet a 

kiállítás - helyhiány miatt - nem tud bemutat-

ni.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy Gálffy 

Ádám 17. századi udvari kamarás példátlanul 

nagylelkű adományait együtt tudjuk megmu-

tatni. Az adomány részét képező, az Iparmű-

vészeti Múzeumban őrzött keresztelőkancsót 

ugyanis közel egy éves, az iparművészeti Mú-

zeummal közösen folytatott kutatómunka 

eredményeként egy évre kölcsönkaphattuk, 
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így az évszázadokkal ezelőtt elszakított tárgy-

csoportot újra együtt láthatják a látogatók. 

Szokatlan bemutatási módot választottunk 

könyvtárunk legértékesebb példányai és két 

igen fontos levéltári anyag számára: miniatűr 

opálfóliára fényképezve, másolatként tekint-

hetnek meg a látogatók néhány oldalt a legré-

gebbi, 1394-es kéziratos Bibliánkból és egy 

gazdagon illusztrált ősnyomtatványunkból, 

valamint az első, 1524-ből való írott forrását 

Luther tanainak soproni megjelenéséről, a 

legkorábbi anyakönyvünk első bejegyzéseiből 

és Gálffy Ádám donátor csodálatos tárgyainak 

adományleveléről. 

A kiállítás zárásaként interaktivitásra hív-

juk látogatóinkat: A mi gyülekezetünk címmel 

felnőttek szövegesen és hittanosok rajzban 

mondták el, miért érzik sajátjuknak gyülekeze-

tünket. A kikészített papírok és színes ceruzák 

mindenkit hívogatnak, hogy megosszák az 

utánuk érkezőkkel a közösség élményének 

örömét. Itt és a Vendégkönyvben is szívesen 

olvassuk a látogatók visszajelzéseit. 

A kiállítás 2015-ben, a gyülekezet jubileumi 

évében ingyenesen látogatható minden hétfőn 

és szerdán 8-15 óráig, valamint hétvégente 

szombaton 9:30-17 óráig és vasárnap 9:30-18 

óráig (remek alkalom lehet a vasárnapi Egy 

este az evangélikusoknál aktuális programja 

előtt megtekinteni a kiállítást).  

Csoportok bejelentkezését a Levéltárban 

várjuk a 99/324-651-es telefonszámon vagy a 

sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu e-mail cí-

men. 
Tóthné Szlavkovszky Mariann 

„Van-e belső hang…?” 
Gondolatok a Saul fia megtekintése után 

A film azzal indul, hogy Saul a táborban a műszakjába siet. Egy csempézett helyiségbe nagy 

embertömeg zúdul be. A fal mellé áll, nem néz rájuk, kerüli a tekintetüket. Német nyelvű utasí-

tás: mindenki jegyezze meg a fogasa számát, ahová a ruháját tette. Majd bezárják a nagy vasaj-

tót, és elkezdik összegyűjteni az árván maradt ruházatot. Rémült dörömbölés, kiáltozás a vasajtó 

túloldaláról. A Sonderkommando tagjai nem reagálnak, még csak le sem lassulnak, az ember 

fájdalmas elmúlása ipari zaj a számukra. A hanghatások végig igen erősek a filmben, többet 

mondanak a párbeszédeknél.  

A film azzal indul, hogy Saul a táborban a 

műszakjába siet. Egy csempézett helyiségbe 

nagy embertömeg zúdul be. A fal mellé áll, 

nem néz rájuk, kerüli a tekintetüket. Német 

nyelvű utasítás: mindenki jegyezze meg a fo-

gasa számát, ahová a ruháját tette. Majd bezár-

ják a nagy vasajtót, és elkezdik összegyűjteni 

az árván maradt ruházatot. Rémült dörömbö-

lés, kiáltozás a vasajtó túloldaláról. A 

Sonderkommando tagjai nem reagálnak, még 

csak le sem lassulnak, az ember fájdalmas el-

múlása ipari zaj a számukra. A hanghatások 

végig igen erősek a filmben, többet mondanak 

a párbeszédeknél.  

Nézem a filmet, és igyekszem nem fogal-

mazni, hanem szembenézni. Vele, aki a halál-

táborban VALAKINEK a fiát akarja eltemetni. 

Egy magyar gyereket, egyet a százezerből. Ki 

fogja eltemetni a többit, azt az elégetett szá-

zezret? Hetven év után képletesen talán egy 

kicsit ez a film is, mert ha százezer néző lenne, 

akkor bizonyos értelemben százezer temetés is 

lenne egyben.  

Auschwitzban ott volt a kiszámíthatatlan-

ság, a rejtély, a titok, a drámaiság. A kremató-

rium volt a koncentrációs tábor szíve-veséje, 

de miután ide egyetlen egy film sem vitte el a 

szemet, nem is kaphatták meg azokat az im-

pulzusokat, amelyek alapján megismerték 

volna, hogy miről is szólt a holokauszt lecsu-

paszított lényege. A Saul fia itt kezdődik.  

A szabály a lágerben a halál volt – ez volt a 

megsemmisítő táborok lényege. A túlélés volt 

a kivétel. A filmben Saul túlélése belső túlélés: 

nem volt más tartománya az életben maradás-

nak. Saul akaratlanul marad ember, nem azért, 
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mert hős. Csak indirekt módon van szó az 

embertelenségről és az igazságtalanságról, 

hogy ennek felismerése a nézőben szülessen 

meg saját érzékszervein keresztül.  

Egy sor kérdés viszont felmerült a munka 

során: mi van akkor, amikor már nincs re-

mény? Van-e akkor valami, ami az emberről 

szól, amikor már tényleg semmi sincs? Van-e 

döntési lehetőség ilyenkor, hogy higgyünk? 

Létezik-e olyan tartomány, ami a legsötétebb 

helyzetben is még irányt mutat? Saulnak ma-

rad, és reméljük, hogy a néző is ezt gondolja. 

A Sonderkommandó világát mutatja be, 

amely múltpolitikától függetlenül súlyos kér-

déseket vet föl a túlélők számára is. Közép-

pontba állítása miatt azonban kritikát is kap-

tak, hiszen a holokauszt történetének érzékeny 

szereplői ők. Bár sorsuk talán a legtragikusabb 

– biztos halál vált rájuk, és akár szeretteik tes-

tét is elégetve kellett segédkezni a halálgyár 

működtetésében –, sokszor megkapták és 

megkapják a bűnrészesség vádját.  Testi-lelki 

szörnyeteg, kizsigerelt rabszolga. A felelősség 

azonban azoké, akik idáig juttatták. Mi törté-

nik az emberrel egy ilyen helyzetben? A 

“sonderesek” nem mentettek embert (igaz, 

közvetlenül nem is öltek, a nácik ezt kizárólag 

saját maguk végezték), de az sem fikció, hogy 

voltak közöttük, akik megpróbálták dokumen-

tálni a halálgyár valóságát, hogy a világ tu-

domást szerezzen a történtekről és volt egy 

sikertelen táborlázadás is. Ebben az intelli-

gens, mérnöki tervezettséggel és szakszerű-

séggel létrehozott, mégis Dante és 

Hieronymus Bosch fantáziáját messze túlszár-

nyaló infernóban a remény tárgya is szükség-

szerűen olyan, mint a valóság: abszurd és kilá-

tástalan.  

Hiszen mi értelme bárkinek is sírt ásni ott, 

ahol lapátolni is alig bírják az emberi hamut? 

Kaddist mondani egyért, amikor válasz nélkül 

maradnak a gázkamra vasajtói mögött feljaj-

duló imák? Lehet-e rabbit találni a pokolban? 

Nem a túlélés lehetőségeit keresve mutatja be 

a tragédiát. Hiszen az elhunyt áldozatokhoz 

viszonyítva a túlélők száma elenyésző. A túl-

élési paradigma valószínűleg a háború utáni 

társadalom túlélési stratégiája. Viszont ezzel el 

is kerültük – nagyon sok esetben –, hogy be-

széljünk arról, mi is volt ez igazából.  
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A Sonderkommando története a halál történe-

te. Ott nincs menekvés. 

A filmből is ez köszön vissza: semmit nem 

látunk a közhellyé kopott auschwitzi szimbó-

lumokból: nincsenek marhavagonok, sínpá-

rok, őrtornyos, feliratos főbejárat, de még lá-

gerbarakkok és füstölgő kémények sem. Csak 

a Ground Zerót látjuk, belülről. A „díszletek” 

maguk a főszereplők: az önnön megsemmisí-

tésükre váró emberek és a műveletet végrehaj-

tó németek, valamint az ideiglenesen köztük 

álló ipari rabszolgák, a Sonderkommandósok. 

Az elkövetők gonoszsága, a környező világ 

közönye és az áldozatok „áldozatkészsége” 

érthetetlen. A film segít szembesülni azzal a 

tragédiával, ami nem „zsidó tragédia”. Egy-

részt magyar tragédia. Megrázó módon igenis 

éppen a magyar holokauszt volt a 

legdrámaibb, rövid idő alatt a legtöbb áldoza-

tot eredményezte. Erre kötelességünk reflek-

tálni. Ez a gyűlöletből fakadó őrület minket, 

magyarokat, és az országot, Magyarországot 

fosztotta ki leginkább. Mindenekelőtt pedig az 

ember tragédiája a holokauszt!  

Csak a végállomásból érthető meg minden 

előző lépés: a numerus clausus, a fajvédelmi 

törvények, az európai határok lezárása, a get-

tósítás, a deportálások. Ezek mind szüksége-

sek voltak a halálgyár működéséhez, a részt-

vevők felelősségét is aláhúzzák: a zsidótör-

vényt megszavazó képviselőét, a boltfoglalást 

elrendelő hivatalnokét, a deportálandó szemé-

lyek listáját összeállító közjegyzőét, a vagonaj-

tót lezáró csendőrét és a szerelvényt bizton-

sággal célba juttató mozdonyvezetőét. Ők 

mind szükségesek voltak – de nem elégsége-

sek. Bűnösök, de nem a főbűnösök. 

Ahol a Saul fia játszódik, ott már csak és ki-

zárólag a németeké a felelősség: a totális és 

végső megoldás tervrajzát Berlin délnyugati 

szegletében, Wannsee-ben, a tóparti, festői 

villában rajzolták meg, Adolf Hitler német 

birodalmi kancellár parancsára. Itt már nem 

foglalkoztak ideológiával, csak a tökéletes 

végrehajtással, hogy a lehetőségét is kizárják – 

Reinhard Heydrich birodalmi vezető szavaival 

– a „zsidó újjászületésnek”. A terv a teljes, 11 

milliós európai zsidó lakosság megsemmisíté-

sére vonatkozott, de a cél az egész világ „zsi-

dómentesítése” volt. A nácik a megsemmisítő 

táborokat nem bízták másokra: az Endlösung-

projekten a hiteles felirat a „Made in 

Germany”.  

1944. október 6-a és 7-e között. 1944. októ-

ber 7-én történt ugyanis az auschwitzi 

sonderkommandó fellázadása. A filmben 

azonban a lázadás háttérszál, csak a film utol-

só harmadában bontakozik ki, és Saul (vele 

együtt mi is) csak sodródik az eseményekkel. 

Ő – saját és rabtársai életének kockáztatása 

árán – egy, a gázkamrát túlélő fiút akar kimen-

teni a krematóriumból és a bonckés alól, hogy 

vallási hagyomány szerint temethesse el. 

A kamera nézőpontja is különleges: egy 

ember szintjén meséli el ezt a történetet. E 

koncepciónak köszönhetően a néző radikáli-

san bevonódik a cselekménybe, szinte maga is 

a rabok egyikévé válik.  Nincs semmi felfogha-

tó, megérthető Auschwitzban, egyedül maradt 

az az abszurditás, amit bármi áron el akar vé-

gezni. Csak ez felfogható. Rabbit szerezni és a 

rítus szerint eltemetni a fiút. A pokol tornácán. 

Mintha ez változtatna bármin. Változtat. A 

Saul fia nem holokausztfilm. Erről az „akkor 

is”-ról szól. A film kiállás amellett, hogy em-

ber embernek valóban ne legyen farkasa.  

A Sault alakító Röhrig Géza arca kemény, 

mozdulatlan, zárt. Mellé sugárzik egy másik, a 

rendező Nemes Jeles Lászlóé. Előtte csönd, a 

bemutatás pillanatában világhír, ilyen csoda 

csak egyszer adódik az életben és a magyar 

előadóművészet világában. Egyszeri, megis-

mételhetetlen alkalom. Önmagában jelkép. 

Jó lenne itthon többet beszélni a kitelepítés-

ről, a Gulagról, a holokausztról, történelmi 

traumáinkról, amelyek itt élnek velünk földol-

gozatlanul, kibeszéletlenül. Ez a mi filmünk! A 

film azt mondja: szembenézni és megbeszélni. 

Ez a film nem egy emlékmű, ez egy általános 

kiállás amellett, hogy ember embernek való-

ban ne legyen farkasa. 

Ha nincs holokauszt, teljesen más lett volna 

Európa története. Más lenne Európa minősége. 

A magyarországi vidék is tönkre van téve, 
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hiányoznak a zsidók a helyi társadalomból. 

Emiatt érzik sokan, hogy halott a magyar vi-

dék. Kivettek valami olyant onnan, ami a vér-

áramlást, az egészséges életet segítette. Hiába 

mitizálták a holokausztot, és hiába tette a kul-

turális ipar a hangsúlyt a túlélésre, a túlélők 

történeteire, az Európában élő zsidók a lelkük 

mélyén félnek. Veszélyeztetettnek érzik ma-

gukat.   

2015-ben nem mondhatjuk, hogy nem ak-

tuális téma az, mit él át egy ember egy kon-

centrációs táborban, hiszen napjainkban is van 

rá példa – utalt a kritikus az észak-koreai ha-

láltáborok, vagy az Iszlám Állam napjainkban 

is tapasztalható kegyetlenségére. 

A filmbeli Sonderkommando lázadása föl-

robbantja a szögesdrótot, a mögötte vegetáló 

élő halottak megpróbálkoznak a lehetetlennel. 

Legalább megpróbálkoznak. A Saul fia rende-

zője szerint az a film kérdése, hogy mi történik 

akkor, amikor már minden remény halott. 

Maradt-e bennünk valamiféle hit, akár a leg-

parányibb, ami az embervoltunkat igazolja. 

„Van-e belső hang, és tud-e erősebb lenni, 

mint a túlélési ösztön?” – kérdezi filmjével 

Nemes Jeles László. 

És ha van, meghalljuk-e a bennünket kö-

rülvevő kakofóniában?  

Számomra fontos jelenet volt, amikor a film 

vége felé egy náci katona befogta egy lengyel 

kisfiú száját. Mintha azt üzenték volna, hogy a 

valódi Auschwitzról és más szörnyűségekről 

szóló ismeretről a következő generációkat tu-

datosan elzárják. Európa valahol egy befogott 

száj. A mai egy technokrata, voluntarista, ki-

üresedett ideák mentén felülről mesterségesen 

összerakott Európa. Ha már befogott száj és 

hallgatás: számomra az a döbbenetes, hogy a 

jelenkor nácijai, tömeggyilkosai még a nácik-

nál is gátlástalanabbnak tűnnek. Míg Hitler és 

pribékjei azért igyekeztek titkolni a mészár-

lást, addig az Iszlám Állam katonái büszkén 

gyilkolnak, és hencegnek gaztetteikkel. 

És szinte senki nem tesz semmit, miközben 

a legősibb asszír keresztény közösségeket 

semmisítik meg. Hol van a keresztény Euró-

pa? Szégyen, hogy Obama és az európai veze-

tők gyakorlatilag Iránra hagyják, hogy harcol-

jon az Iszlám Állam ellen, de valódi európai és 

amerikai segítség nem érkezik a térségbe. Azt 

hozzá kell tenni, hogy az Iszlám Állam is a 

földi poklot valósítja meg, de a gázkamrának 

van egy elképesztő oldala, az iparszerű gyilko-

lás. 100 ezer magyar gyerek veszett oda 

Auschwitz krematóriumaiban. 8-12 percig 

tartott a méreg okozta agónia, míg beállt a 

fulladás. 

Nyugat-Európában ma, mint a pestis, terjed 

a szélsőbaloldali, antikapitalista, iszlámból 

jövő antijudaizmus, és találkozik, ötvöződik a 

szélsőjobboldali antiszemitizmussal. Ott más 

mechanizmusok működnek. Viszont a Soát 

mégiscsak a civilizáció zátonyra futásaként 

élik meg, úgy tekintenek rá – mondjuk, miti-

zálva. Nincs úgy átélve ott se, mégis léteznek 

olyan konvenciók, amelyek miatt a halottak 

emlékét nem gyalázzák – annyira. De velük 

kapcsolatban sem vagyok optimista. Kelet-

Európában viszont teljes virágzása van a zsi-

dógyűlöletnek. Mert itt valahogy jobban 

megmutatkozik a civilizáció hanyatlásának 

előörse, s ez el fog jutni szerintem, persze 

máshogy, Nyugat-Európába. Sok optimizmus 

nincs bennem ezzel kapcsolatban sem. Az is 

érdekes kérdés, a németek miért nem akarták 

megvenni ezt a filmet, hogy miért volt akkora 

ellenállás. 

Van egy érdekes párbeszéd a film végén. 

Az egyik társa azt mondja Saulnak: „Te elárul-

tad az élőket a holtakért.” Ez egy nagyon sú-

lyos vád, nem csak a koncentrációs táborban, 

hanem egyébként a nagyon is az élőre, az élet-

re koncentráló zsidó hagyomány szerint, mely 

az élőt és a holtat szigorúan kettéválasztja. 

Saul erre nagyon bölcsen azt mondja: „Mind 

holtak vagyunk.” 

Azt hiszem, ez erkölcsi szempontból fontos 

momentuma a filmnek. Megmutatni, hogy a 

pokol közepén is, az embertelenség közepén 

is, megmaradhat az emberség szikrája, alapja 

odabent a lélek mélyén. Saulban csak annyi 

emberség marad, hogy el kell temetni a fiát, a 

társaiban meg csak annyi, hogy nem ölik meg, 

nem jelentik fel. A pokolban nincsenek hősök, 

és soha nincs happy end. Végül mindenki, aki 

oda kerül, ugyanúgy ég el. Az emberiség örök 

égő áldozata marad a holokauszt. 
Csiszár Ágnes 
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Képes beszámoló a jubileumi istentiszteletről  
és a gyülekezettörténeti kiállítás megnyitásáról 

 
Az istentiszteleten a helyi lelkészek szolgáltak 

 

Igét hirdet: Ittzés János ny. püspök 

 

 

A Szent Mihály templomból közösen indultunk a 

gyülekezeti házunkhoz 
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A kiállításmegnyitón köszöntőt mond:  

Alpárné dr. Szála Erzsébet 

 

A jeles nap alkalmából a részt vevők  

betekinthettek a könyvtárba is 

 

A hely adottságait maximálisan kihasználva a kisebb terem egy 20. század eleji lelkészlakás 

Tervezett programok – 2015. november-december 
„Egy este az evangélikusoknál” – általában vasárnap 18 órakor a nagyteremben 

- november 1.: mindenszenteki emlékkoncert a 

templomban a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 

és a HJAMI Zeneiskola közreműködésével 

- november 8.: 17.00 órától Teleki Miklós Bach-

orgonakoncertje a templomban  

- november 15.: a Petőfi Színház ad kamaraszín-

házi estet nagytermünkben 

- november 22.: a HJAMI Zeneiskola növendékei 

adnak koncertet nagytermünkben 

- november 28. (szombat): a Djabe együttes 

templomi belépőjegyes koncertje 

- december 5. (szombat): Szekeres Adrien temp-

lomi belépőjegyes koncertje 

- december 13.: a Four Bones Quartet fúvós-

együttes tart koncertet a nagytermünkben 

- december 20.: a Song Office karácsonyi énekest-

je a nagyteremben 

- december 27.: Horváth Ábel és Bábinszky Ger-

gely tartanak zongorakoncertet a nagyteremben 
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Csoportjaink alkalmai

- Gyászcsoportot november 2-án és december 

7-én, hétfőn tartunk 18 órakor a kisterem-

ben. 

- Gemeindenachmittag – gyülekezeti délután 

december 2-án, szerdán 15.30-kor lesz a kis-

teremben. 

- Baba-mama kör november 4-én, 18-án, dec-

ember 2-án és 16-án, szerdán 10 órakor lesz 

az ifiteremben. 

- Presbiteri alkalmak: 

- ülést november 3-án és december 1-jén, 

kedden tartunk 17 órakor a kisteremben. 

- presbiteri úrvacsorás istentisztelet dec-

ember 22-én, kedden 17 órakor lesz a 

nagyteremben. 

- Férfikörünk november 9-én és december 14-

én, hétfőn 20 órakor ül össze a klubszobában. 

- Luther Szövetségi ülésünk kétszer lesz, 

kedden 17 órakor:  

- november 10-én Dr. Vizi László Tamás: 

„Kövesd példájokat vitéz eleidnek...” 

című könyvének bemutatójára kerül sor 

(A magyar nemesi felkelés a francia há-

borúk időszakában, különös tekintettel 

Székesfehérvár és Fejér vármegye in-

szurrekciós szerepére) 

- december 8-án Blatniczkyné 

Hammersberg Ganczstuckh Júlia, gyüle-

kezetünkben szolgáló hitoktató lelkész 

tart előadást Mentálhigiéné és teológia 

témakörben 

- Kindergruppe – Német gyerekcsoport nov-

ember 11-én, 25-én és december 9-én, szer-

dán lesz 16.30-kor a kisteremben. 

- Váló-háló körünk november 14-én, 28-án és 

december 12-én, szombaton lesz a klubszo-

bában 17 órai kezdettel. 

- Filmklubot november 16-án és december 

21-én, hétfőn tartunk a kisteremben 18 órai 

kezdettel. 

- Fifi körünk kétszer lesz szombaton 9 órától 

a nagyteremben: 

- november 14-én 

- december 5-én – adventi kézműveskedés 

- Adventi esteket november 30-án, december 

7-én, 14-én és 21-én tartunk a magyar biblia-

óra idejében, hétfőn 16 órakor és helyén, a 

Fabricius Szeretetotthon 3. emeleti kápolná-

jában. 

Egyéb: 

- November 14-én, szombaton 10 órakor Fa-

rádon lesz Hanvay Enikő lelkésznő, 16 óra-

kor pedig Beledben Blatniczky János lelkész 

beiktatása az ottani templomokban. A szol-

gálatokat Szemerei János püspök végzi. 

- November 14-én, szombaton Márton-napi 

mulatság lesz a nagytermünkben az egy-

házközség és a Perkovátz Ház Baráti Köre 

közös szervezésében. 

- November 21-én egyházmegyei alkotó- és 

ifjúsági nap lesz az Eötvös-gimnáziumban. 

- November 22-én, 10 órai istentiszteletünk 

előtt lelkészválasztást előkészítő egyház-

községi közgyűlés tartunk (a díjlevél elfo-

gadása és a lelkészválasztás módjának meg-

határozása témakörében). 

- November 29-ei, 10 órai istentiszteletünkre 

minden egyházi intézményünk valamennyi 

alkalmazottját, minden munkatársunkat 

szeretettel hívjuk! 

- Barkácskörünk az első három adventi va-

sárnapon (november 29., december 6., dec-

ember 13.) tart jótékonysági vásárt a temp-

lom előterében. 

- Lelkészi hivatalunk ünnepek előtti utolsó 

nyitvatartási napja december 23. A két ünnep 

között december 28-30-án tartunk nyitva. 
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Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2015. reformáció – óév 

október 31. (reformáció) 

 10.00 kétnyelvű úrvacsorás a nagyteremben:  

Tóth Károly + Holger Manke 

 18.00 magyar protestáns a református templom-

ban: Tóth Károly + Dr. Vladár Gábor 

november 1. (Szentháromság  u. 22. vasárnap)  

 8.00 magyar: Gabnai Sándor 

 9.00 német: Nina Kleinsorge teológushallgató 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  

Tóth Károly 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 kórházkápolna: Gabnai Sándor 

 17.00 Székely kapu – ökumenikus áhítat:  

Tóth Károly 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – templomi 

halottak napi koncert áhítattal: Tóth Károly 

november 2. 

 8.15 A Hunyadi Iskola reformációs istentisztele-

te: Kadlecsik Zoltán helyettes iskolalelkész 

 9.50 A Líceum reformációs istentisztelete:  

Kovács László iskolalelkész 

november 5. 

 17.00 Wochenpredigt – úrvacsorával:  

Holger Manke 

november 8. (ítélet vasárnapja) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Manke-Lackner Eszter 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  

Koch Szilvia lelkészjelölt 

 10.00 magyar: Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 

 17.00 Egy este az evangélikusoknál –  

Teleki Miklós Bach-orgonakoncertje, áhítat: 

Gabnai Sándor 

november 11. 

 8.00 lmk úrvacsorás a nagyteremben:  

Hanvay Enikő farádi lelkész 

november 12. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

november 15. (reménység vasárnapja) 

 8.00 magyar (úrvacsorás):  

Koch Szilvia + Gabnai Sándor 

 9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben: 

Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (úrvacsorás):  

Koch Szilvia + Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Koch Szilvia + Gabnai Sándor 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – színházi est, 

áhítat: Gabnai Sándor 

november 19. 

 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke 

november 22. (örök élet vasárnapja) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Holger Manke 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  

Tóth Károly 

 10.00 magyar (úrvacsorás, új liturgiás), előtte  

gyülekezeti közgyűlés: Tubán József 

espereshelyettes + Tóth Károly 

 14.00 temetőkápolna (német): Holger Manke 

 15.00 temetőkápolna (magyar): Tóth Károly 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – zeneiskolai 

koncert, áhítat: Gabnai Sándor  

november 26. 

 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke 

november 28. 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál –  

Djabe-koncert, áhítat: Gabnai Sándor 

november 29. (advent 1. vasárnapja) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Gabnai Sándor 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Gertraud Winter 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  

Tóth Károly 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel, az intézményi 

alkalmazottak részvételével): Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

november 30. 

 16.00 adventi est a Fabricius Szeretetotthonban: 

Gabnai Sándor 

december 3. 

 17.00  Wochenpredigt – úrvacsorával:  

Holger Manke 

 18.00 Fagott-oboa koncert, áhítat: Gabnai Sándor 

december 5. 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – Szekeres 

Adrien-koncert, áhítat : Gabnai Sándor 

december 6. (advent 2. vasárnapja) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Holger Manke 
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 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben a  

Mikulás érkezésével: Gabnai Sándor 

 10.00 magyar (óvodásaink műsorával, valamint 

megemlékezéssel az 1944-es bombázásról): 

Tóth Károly 

 15.00 Balf: Tóth Károly 

 16.00 kórházkápolna: Tóth Károly 

december 7. 

 16.00 adventi est a Fabricius Szeretetotthonban: 

Gabnai Sándor 

december 10. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

december 11. 

 8.00 lmk úrvacsorás a Fabricius Szeretetotthon-

ban: Simon Réka büki lelkész 

december 13. (advent 3. vasárnapja) 

 8.00 magyar: Gabnai Sándor 

 9.00 német: Holger Manke 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben: 

Kadlecsik Zoltán 

 10.00 magyar: Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Gabnai Sándor 

 16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál –  

fúvóskoncert, áhítat: Gabnai Sándor 

december 14. 

 16.00 adventi est a Fabricius Szeretetotthonban: 

Gabnai Sándor 

december 16. 

 16.00 Óvodás karácsonyi ünnepség a nagyterem-

ben: Kadlecsik Zoltán 

december 17. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

december 18. 

 8.15 A Hunyadi-iskola karácsonyi istentisztelete 

és ünnepsége a templomban:  

Kadlecsik Zoltán 

 10.00 Líceumi karácsonyi istentisztelet:  

Kovács László 

december 20. (advent 4. vasárnapja) 

 8.00 magyar (úrvacsorás): Kovács László 

 9.00 német (úrvacsorás) – kivételesen a  

nagyteremben: Holger Manke 

 9.00 gyerek-istentisztelet a templomban karácso-

nyi gyerekműsorral: Tóth Károly 

 10.00 magyar (úrvacsorás): Kovács László 

 15.00 Balf: Kovács László 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál –  

Song Office-koncert, áhítat: Gabnai Sándor 

december 21. 

 14.00 Ikva Szeretetotthon (úrvacsorás):  

Tóth Károly 

 15.00 Balfi utcai Szeretetotthon (úrvacsorás):  

Tóth Károly 

 16.00 adventi est a Fabricius Szeretetotthonban: 

Gabnai Sándor 

december 22. 

 10.00 Balfi utcai Szeretetotthon – áhítat:  

Gabnai Sándor 

 17.00 Presbiteri úrvacsorás istentisztelet a  

nagyteremben: Tóth Károly 

december 24. (szenteste) 

 10.00 Fabricius Szeretetotthon: Mihácsi Lajos 

 16.00 Balf: Tóth Károly 

 17.00 német – szentesti, gyerekműsorral:  

Holger Manke 

 18.00 magyar – szentesti, csatlakozó úrvacsorával: 

Tóth Károly 

december 25. (karácsony 1. napja) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel és úrvacsorával): 

Gabnai Sándor 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel és úrvacsorával): 

Holger Manke 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel és csatlakozó 

úrvacsorával): Gabnai Sándor 

 15.00 Balf (úrvacsorás): Gabnai Sándor 

 16.00 kórházkápolna (úrvacsorás): Gabnai Sándor 

 16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás): Tóth Károly 

december 26. (karácsony 2. napja) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 

 9.00 német: Holger Manke 

 10.00 magyar: Tóth Károly 

december 27. (karácsony utáni vasárnap) 

 8.00 magyar: Koch Szilvia + Gabnai Sándor 

 9.00 német: Holger Manke 

 10.00 magyar: Koch Szilvia + Gabnai Sándor 

 15.00 Balf: Koch Szilvia + Gabnai Sándor 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál –  

zongorakoncert, áhítat: Gabnai Sándor 

december 30. 

 15.00 Fabricius Szeretetotthon: Mihácsi Lajos 

december 31. (óév) 

 17.00 óévi kétnyelvű, úrvacsorával: Holger Manke 

+ Gabnai Sándor 
Christophoros 
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