
 
 XXIII. évfolyam, 4. szám 2016. szeptember – September 2016 

Új ruha 
„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 
újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint 
valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” (Ef 4,22-24) 

Első ránézésre 
nehéz kitalálni, 
mit ábrázol ez a 
festmény, csak 
az tűnik fel, 
hogy valaki átöl-
tözik. A kép cí-
me: A tékozló fiú 
hazatérése. A 
példázatból 
meglepő módon 
mégsem az apa 
futását, az ölelés 
pillanatát, a fiú 
bűnbánatát vagy 
az érkezésének 
örömére rende-
zett lakomát 
látjuk, hanem azt 
a jelenetet, ami a 
disznópásztor 
fiúvá változását 
jelképezi. „A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, 
vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem va-
gyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az 
apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok 
ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húz-
zatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára!” (Lk 
15,21-22) A szolgák jártak mezítláb, a legszebb 
ruha, a gyűrű és a saru a megtiszteltetés és a 
hatalom jelképei. A fiú azt várta, hogy az apja 
talán béresnek visszafogadja. Ehelyett számára 
elképzelhetetlen fogadtatásban van része. 

Gyülekezetünkben új munkaév kezdődik. Új-
raindulnak a hétközi alkalmak, hittanórák. Új 
gyülekezeti lelkész beiktatását ünnepeljük. Újat 
kezd velünk az Isten, új lehetőséget ad nekünk. 

Amit ő ad, az messze jobb annál, mint amit el 
tudnánk képzelni. Pál apostol is úgy ír erről az 
újról, mint az átöltözésről. Azt hallhatjuk ki ebből 
az igéből, hogy megújulásra van szükségünk, 
mert aki teremtett minket, nem olyannak szánt, 
amilyenek vagyunk, ahogyan élünk. Megszaba-
dulhatunk a bűn, a reménytelenség és a kiszolgál-
tatottság rongyos ruhájától, mert el van készítve 
számunkra az új élet, az igazság és a szentség 
ruhája. Erre az átöltöztetésre szorulunk rá mind-
annyian, és ebben a mi Atyánk fel tudja használni 
és fel is akarja használni a gyülekezeti alkalmakat 
és az új lelkész szolgálatát. Ebben a most kezdődő 
munkaévben új emberré tehet minket az Isten. 

Tóth Károly 
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Lélek-zet 

Lenézés 
„A farizeus megállván ily módon imádkozék magában: Isten! Hálákat adok néked, hogy nem 
vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím a vámszedő 
is.” (Lk 18,11) 

Ez a farizeus a második kőtáblát is megtapod-
ja. Nemcsak Isten ellen vétkezik, hanem fele-
barátja ellen is gyűlölködik. Mert bizony sze-
mernyi keresztyén szeretet sincs benne, hogy 
felebarátja javát keresné, vagy kívánná. Sőt 
galádul bánik vele, hiszen alávaló megvetéssel 
szinte rálép és emberszámba sem veszi. Ahe-
lyett, hogy gyámolítaná és mentené felebarát-
ját, inkább maga árt neki. Mert mikor feleba-
rátját vétkezni látja Isten ellen, nem azon van, 
hogy az megtérjen, a kárhozattól megmene-
küljön s megjavuljon Semmiféle szánalmat 
nem érez e szegény bűnös nyomorúságán. Sőt 

azt tartja, hogy méltán marad kárhozatban és 
pusztulásban. A köteles szeretet minden szol-
gálatát megvonja tőle.  

Mi haszna Isten országának az ilyen em-
berből, akinek nemcsak gyönyörűsége telik 
mások istenellenes bűnében, hanem még fájna 
is néki, ha valaki szívbéli kegyességgel Isten 
parancsolatait megtartaná, s ha tudná, se 
mozdítaná kisujját sem, hogy felebarátja kár-
hozatát elfordítsa?! Mit remélhetünk az ilyen 
„kegyes”-től, aki oly elvetemült, hogy irigyli 
felebarátjától az üdvösséget?! 

Luther Márton (Jer, örvendjünk keresztyének!, 316. o.) 

 

Imádság tanév kezdetekor 
Jöjj, Szentlélek Isten, áraszd ránk fényedet, hogy 
lássuk meg az Atya gondviselő szeretetét! 
Jöjj, Szentlélek Isten, újíts meg minket erőnkben, 
reménységünkben! 
Jöjj, Szentlélek Isten, erőddel támogass, amikor 
új tanév kezdetén vagyunk! 
Könyörgünk bátorságért a magunk számára, 
hogy mindig a jó mellett tudjunk dönteni és 
állni. Könyörgünk erősítésért a gyengék számá-
ra, gyámolításért a magukra maradottaknak. 
Könyörgünk bölcsességért az erősek számára, 
hogy soha ne legyenek elbizakodottak, és min-

dig hálát adjanak neked jóságodért. Könyör-
günk békességért valamennyiünk számára, 
hogy szeretetben, egyetértésben és az irántad 
való hűségben teljék az új tanév. 
Vezess minket a szeretet útján, a gyógyulás út-
ján, a bölcsesség útján, az engedelmesség útján, 
az egyetértés útján! Vedd el félelmünket és add 
békességedet szívünkbe! 
Jöjj, Szentlélek Isten, áldásod kísérjen minket az 
egész tanévben!  
Ámen. 

Pelikán András 

Imádság a teremtett világért 
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy bölcsessé-
ged szerint jónak teremtetted e világot. Hálát 
adunk azért, mert atyai szereteteddel most is 
gondoskodsz róla, és fenntartod rendjét. A világ 
sok sebét látva mégis nehéz szívvel szólunk 
hozzád: könyörülj rajtunk! Bocsásd meg felelőt-
lenségünket, ami által a jónak alkotott világot 
ennyi rosszal árasztjuk el! Bocsásd meg gyenge-
ségünket, amikor nem tudunk ellenállni a kísér-
tésnek és mohóságunkkal tönkre tesszük kör-

nyezetünket! Bocsásd meg a bennünk lévő sze-
retetlenséget, amikor kapcsolatainkban is rom-
boljuk a nekünk adott világot! Adj bölcsességet, 
amivel a gyógyulás felé vezethetjük a ránk bízott 
környezetet! Adj bölcsességet, hogy testvérként 
képesek legyünk együtt munkálkodni a jövő 
nemzedékek érdekében! Légy irgalmas hoz-
zánk! Ámen. 

Pelikán András 



Christophoros  2016. szeptember – September 2016 

3 

Az istentiszteletről – V. rész 
Gyülekezetünk legtöbb istentisztelete az általá-
nos könyörgő imádság után a Miatyánkkal, az 
áldással és a záróénekkel véget ér. Egyházunk-
ban a XVIII. századig minden vasárnapi és ün-
nepnapi istentisztelet szerves része volt az úrva-
csora. A XIX. századtól váltak ritkábbá az úrva-
csorai alkalmak, összekapcsolódott az úrvacsora 
és a közösségi gyónás, valamint kialakult a csat-
lakozó, azaz az istentisztelet igei része után kü-
lön, a gyülekezet csak egy része által ünnepelt 
úrvacsora gyakorlata. Az elmúlt évtizedekben 
az úrvacsora jelentősége újra növekszik. 

Gyülekezetünk gyakorlatában beépített úr-
vacsora esetén a szószéki szolgálat után, csatla-
kozó úrvacsora esetén az áldás, a záróének és az 
istentiszteleten részt vevők egy részének kivo-
nulása után az úrvacsorai éneket a gyónási li-
turgia követi. Talán többen emlékeznek a Kon-
firmációi káté egyik válaszára: „Az evangélikus 
egyházban kétféle gyónás van: a gyülekezeti 
gyónás, amely a gyülekezeti istentisztelet keret-
ében, és a magángyónás, amely a lelkész előtt 
négyszemközt történik.” Fontos kincs a gyónás 
és a feloldozás, a káté szerinti két fajta közül a 
magángyónás mégis nagyon visszaszorult. 

A közösségi gyónást bevezető imádság után 
igeolvasás következik: a Tízparancsolat, a jézusi 
kettős parancsolat és János apostol intése („Ha 
azt mondjuk, nincsen bűn mibennünk, magun-
kat csaljuk meg…”) Ezek a szövegek tükörként 
szembesítenek elesettségünkkel. Segítséget ad-
nak a bűnök felismerésére és megbánására. Az 
ezt követő öt kérdésre mondott öt válasz ko-
moly, mély vallomást jelent. A legnehezebbnek 
talán a „megbocsátottam” tűnik, pedig bele kell 

gondolnunk, 
hogy már az 
első kérdésnél 
is súlyos be-
ismerést jelent, 
hogy „bűnös-
nek és ezért 
kárhozatra 
méltónak” 
valljuk ma-
gunkat. Nagy 
kifejező ereje 
van annak, 
hogy a gyónó 
imádság szö-
vegét együtt, 
hangosan tud-
juk mondani – a magyar énekeskönyv 14-15. 
oldalán megtalálható. A feloldozás különleges 
pillanat, az istentisztelet egyik csúcspontja. Nem 
pusztán emberi vigasztalás, hanem a Jézus által 
az apostoloknak adott küldetés gyakorlása: 
„Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsá-
natot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azok-
nak a bűnei megmaradnak.” (Jn 20,23) Erre utal 
oltárunkon a két kulcs Péter apostol kezében, a 
bűnökből való oldás és kötés jelképeként. Éle-
tünk kulcskérdése ugyanis ez, hogy meg tu-
dunk-e szabadulni a minket terhelő bűntől. Jé-
zus rendelésével a feloldozást egyházára bízta. 
A gyónás és a feloldozás jelentőségét aláhúzza 
az, hogy a gyónási kérdések és válaszok, a bűn-
valló imádság és a feloldozás alatt állunk. 

Tóth Károly 

Ágostai hitvallás, XXI-XIII. 
XXI. A SZENTEK TISZTELETÉRŐL 

A [gyülekezetek nálunk a] szentek tiszteleté-
ről azt tanítják: a szentekről megemlékezhetünk 
azért, hogy kövessük hitüket és jó cselekedetei-
ket, hivatásunk szerint, ahogyan követheti a 
császár Dávid példáját azzal, hogy hadat visel a 
török elűzésére hazánktól. Ugyanis mindkettő 
király. Azt azonban nem tanítja a Szentírás, 
hogy a szentekhez fohászkodjunk, és a szentek-
től kérjünk segítséget, mert egyedül Krisztust 

állítja elénk közbenjáróul, engesztelésül, főpapul 
és szószólóul. Őt kell segítségül hívnunk, és 
megígérte, hogy meghallgatja könyörgésünket, 
és ezt a tiszteletet fogadja a legszívesebben, 
vagyis ha őt hívjuk segítségül minden nyomorú-
ságunkban. 1Jn 2,1: Ha valaki vétkezik, van szó-
szólónk az Atyánál stb. 

XXII. A KÉT SZÍNRŐL 

Az úrvacsorában mindkét szín alatt kiszol-
gáltatjuk a szentséget a népnek, mert ez a szokás 
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felel meg az Úr parancsának Mt 26,27 szerint: 
Igyatok ebből mindnyájan. Ahol Krisztus vilá-
gosan meghagyja, hogy a kehelyből mindnyájan 
igyanak. 

De nehogy valaki akképpen akadékoskod-
hassék, mintha ez csak a papokra vonatkoznék, 
Pál a Korinthusi levélben [1Kor 11,26] olyan 
példát említ, amelyből kitűnik, hogy az egész 
gyülekezet mindkét színnel élt. És sokáig meg-
maradt ez a szokás az egyházban, bizonytalan, 
hogy mikor és kinek a kezdeményezésére vál-
toztatták meg először, bár Cusanus bíboros 
megemlíti, mikor hagyták jóvá. Cyprianus né-
hány helyen tanúskodik róla, hogy Krisztus 
vérét adták a népnek. Ugyanezt tanúsítja Hie-
ronymus, aki ezt mondja: A papok szolgálnak az 
oltári szentséggel, és Krisztus vérét kiosztják a 
népnek. Sőt Gelasius pápa is meghagyja, hogy a 
szentséget ne szakítsák ketté. Dist. 2. de consec-
ratione, c. Comperimus. Csak megszokásból van 
másképpen, nem is olyan régóta. Kétségtelen 
viszont, hogy semmiféle szokást nem szabad 
jóváhagyni, ha Isten parancsaival ellentétben 
vezették be, amint az egyházi törvények is ezt 
bizonyítják, Dist. 8. c. Veritate és következő feje-
zetek. Ezt a szokást azonban nemcsak a Szent-
írás ellenére fogadták el, hanem a régi egyházi 
törvények és az egyház példája ellenére is. Ha 
azért egyesek inkább akartak mindkét szín alatt 
élni a szentséggel, nem kellett kényszeríteni 
őket, hogy lelkiismeretük sérelmére másképpen 
cselekedjenek. Mivel a szentség kettészakítása 
nem felel meg Krisztus rendelésének, el szokták 

hagyni nálunk a körmenetet is, amely eddig 
szokásban volt. 

XXIII. A PAPOK HÁZASSÁGÁRÓL 

Általános volt a panasz az olyan papok rossz 
példája miatt, akik nem éltek önmegtartóztató 
életet. Ezért mondotta állítólag Pius pápa, hogy 
ha voltak is bizonyos indítóokai annak, hogy a 
papoknak megtiltották a házasságot, sokkal sú-
lyosabb érvek vannak rá, amiért azt meg kellene 
engedni nékik. Így írja meg ezt Platina. Mivel 
nálunk a papok az említett nyilvános botrányo-
kat el akarják kerülni, megházasodtak, és taní-
tották, hogy szabad házasságot kötniük. Először, 
mivel Pál azt mondja: Minden egyes férfiúnak 
legyen saját felesége a paráznaság miatt [1Kor 
7,2]; továbbá: Jobb házasságban élni, mint égni  
[1Kor 7,9]. Másodszor, Krisztus azt mondja: 
Nem mindenki veszi be ezt a beszédet [Mt 
19,11]; itt arra tanít, hogy nem minden ember 
alkalmas a nőtlenségre, mivel Isten az embert 
szaporodásra teremtette, 1Móz 1,27. Az ember-
nek pedig nincs hatalma arra, hogy Isten külön 
adománya és munkálkodása nélkül a teremtésen 
változtasson. Azoknak tehát, akik nem alkalma-
sak a nőtlenségre, házasságot kell kötniük. 
Ugyanis semmiféle emberi törvény és fogada-
lom sem törölheti el Isten parancsát és Isten ren-
delését. Ezen okok miatt tanítják a papjaink, 
hogy szabad házasságra lépniük. 

Az is bizonyos, hogy a régi egyházban a pa-
pok házas emberek voltak. Pál is azt mondja 
[1Tim 3,2], hogy olyan püspököt kell választani, 

aki házas ember. Németor-
szágban is csak négyszáz 
évvel ezelőtt erőszakolták rá 
a papokra a nőtlenséget, ta-
núsítottak is olyan ellenál-
lást, hogy amikor a mainzi 
érsek a római pápának ez 
ügyben kiadott rendeletét ki 
akarta hirdetni, a haragra 
gerjedt papok a forrongás-
ban majdnem meg is ölték. 
Olyan embertelenül jártak el 
ebben az ügyben, hogy nem-
csak az elkövetkezőkre néz-
ve tiltották meg a házassá-
got, hanem minden isteni és 
emberi jognak, sőt olyan 
egyházi törvényeknek elle-
nére, amelyeket nemcsak A korábbi augsburgi püspöki palota, a hitvallás felolvasásának helye ma 
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pápák, hanem a leginkább dicséretre méltó zsi-
natok alkottak, a meglevőket is megtiltották. 

Mivel a világ öregedésével az emberi termé-
szet is mindig gyarlóbbá lesz, ajánlatos gondos-
kodni arról, nehogy még több bűn harapózzék el 
Németországban! 

Továbbá: Isten azért rendelte a házasságot, 
hogy orvossága legyen az emberi erőtlenségnek. 
Az egyházi törvények maguk mondják, hogy a 
régi szigorúságon az emberek gyarlósága miatt 
későbbi időkben egyszer-másszor enyhíteni kell. 
Kívánatos, hogy ez történjék ebben az ügyben is! 
S úgy tűnik, a gyülekezetekből egyszer csak 
elfogynak a pásztorok, ha a házasságot továbbra 
is megtiltják. 

Mivel Isten rendelése érvényben van, mivel 
az egyház (régi) szokása is jól ismert, és mivel a 
tisztátalan papnőtlenség annyi botrány, házas-
ságtörés és a kötelességteljesítő hatóság fenyíté-
sét megérdemlő annyi más bűnt szült: mégis 
csak különös dolog, hogy semmilyen ügyben 
sem járnak el nagyobb kegyetlenséggel, mint 
éppen a papok házasságával szemben. Isten azt 
parancsolta, hogy a házasságot tiszteletben tart-
suk. A törvények minden jól szervezett állam-
ban, még a pogányoknál is, a legnagyobb meg-
becsüléssel ékesítik a házasságot. Most viszont a 

legszigorúbb büntetésekkel gyötörnek egyese-
ket, méghozzá papokat, ellenkezően az egyházi 
törvények szándékával, és semmi más okból, 
hanem csak a házasságkötés miatt. Pál gonosz 
lelkek tanításának mondja a házasság megtiltá-
sát, 1Tim 4,1kk. Könnyű ezt megérteni most, 
amikor a házasságkötés tilalmát ilyen bünteté-
sekkel védelmezik. 

Amint semmiféle emberi törvény sem ér-
vénytelenítheti Isten parancsát, éppúgy a foga-
dalom sem teheti érvénytelenné Isten rendelését. 
Cyprianus is ezért tanácsolja, hogy menjenek 
férjhez azok a nők, akik nem tartják meg a szü-
zességi fogadalmat. A saját szavai szerint: Ha 
pedig nem akarnak vagy nem tudnak állhatato-
sak maradni, akkor jobb, ha férjhez mennek, 
mint hogy érzéki vágyaik tüzébe essenek; sem-
mi esetre se okozzanak botránkozást a testvé-
reknek! Levelek I. könyv 11. levél. 

Bizonyos fokú méltányosságot még az egy-
házi törvények is mutatnak azok iránt, akik a 
szabályszerű életkor elérése előtt tettek foga-
dalmat, mint ahogy ez eddig többnyire történni 
szokott. 

(fordította:  
Dr. Reuss András és Bódi Emese,  

Luther Kiadó, Budapest, 2008.) 

Gyülekezetünk életéből 

Iskola-kezdet 
Soproni iskolatörténet 1354-től 1571-ig 

Pár nap, és megkezdődik a 2016/17-es tanév. Az az iskola, melynek kapuján gyermekeink, uno-
káink, vagy mi magunk is belépünk a tanév szeptemberi megkezdésekor, hasonló egy hatalmas, 
több százéves tölgyfához, ami egyetlen kicsiny tölgymakkból fejlődött ki sok viszontagságon át. 
Viharok tépték, vadak legázolták, szárazság, áradás fenyegette létét, de ma már szilárdan áll. A 
kicsiny kezdetet a Teremtő akarata és ereje tette terebélyes fává. Az idő kerekét visszaforgatva 
keressük meg most azt a kicsiny kezdetet, amelyből iskoláink elindultak, fejlődtek, viaskodtak 
a történelem viharaiban, és kiteljesedhettek! 

1996-ban, a Pannonhalmi Bencés Főapátság ala-
pításának 1000. évfordulójával egy időben ün-
nepelte a magyar oktatásügy is millenniumát. 
Egykorú feljegyzések szerint ugyanis az apátság 
1000 körül már tartott fenn iskolát, és foglalko-
zott oktatással. István király állama a keresz-
tyénséggel együtt átvette Nyugat-Európa 8. szá-
zadi oktatási rendszerét is, melyek kolostori, 
káptalani és szerzetesi iskolák voltak, melyek 
egyáltalán nem hasonlítottak a mai iskolákhoz. 

Fő feladatuk olyan rendtagok képzése volt, akik 
legalább írni tudtak. Általában a kolostor, vagy 
plébánia épületében biztosítottak erre a célra egy 
szobát. Ezeknek az iskoláknak a működését a 
királyi kancellária, Nyugat-Dunántúlon a Győri 
Püspökség biztosította. A tanítás a középkorban 
kizárólag egyházi hatáskörbe tartozott, ellenőr-
zési joga is neki volt.  

Az iskolamestereket a helyi plébános fogadta 
fel, ő fizette, nála étkezett a káplánokkal együtt. 
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A szerződést általában 1 évre kötötték Szent 
György, vagy Szent Mihály napjától, ezért a 
tanítók gyakran váltották egymást. Mivel több-
nyire papi pályára készülő, nőtlen fiatalemberek 
voltak, könnyen változtattak helyet. 

Sopron első plébániai iskolája a Dorfmeister 
és Halász utca sarkán álló épület volt.  (Többszö-
ri átépítés után látható mai formájában.) 1354-től 
az ellenreformáció idején való elvételéig (1584) 
folyamatosan iskolaként működött. 

De lépjünk vissza egy évszázadot! 1471-ből 
már van olyan adatunk, hogy a városi tanács 
felügyelői joga kiterjed az iskolára, az iskolames-
terre, illetve beleszól a szerződtetésbe. A plébá-
niai iskolából lassan városi iskola fejlődött ki, 
hiszen a városplébánosok a dotáció (fizetés) át-
adása fejében  a tanítás felügyeletét és irányítását  
lassanként átadták, ami a későbbi reformációhoz 
csatlakozás  oktatási rendszere számára döntő 
volt. 

Az egymást gyakran váltogató tanítók közül 
számosan mentek  magasabb tudományos  is-
meretek elsajátítására külföldi egyetemekre 
(Ezeket nevezik peregrinusoknak.). Ilyen egye-
temi városok voltak Wittenberg, Halle, Tübin-
gen, Lipcse, de a közeli Bécs is alkalmas lehetett.  
A középkor végén Sopron egyike volt annak a 9 
városnak (Buda, Pest, Pozsony, Kassa, Szeged, 
Körmöcbánya, Brassó, Nagyszeben), amely 
1440-1514 között 100-nál több tanulót küldött 
külföldi egyetemekre. A város tehát válogatha-
tott az arra érdemes jelentkezők közül, nem egy 
valamelyik jeles patrónus (pártfogó) ajánló leve-
lével pályázott. A városi tanács tagjai a döntés-
hozatalkor, mint szülők is, meghatározták, kik-
kel taníttassák gyermekeiket. 

Kik járhattak iskolába? A 15. század végén 
csak a fiúk, életkori megkötöttség nélkül. A leá-
nyok nevelése otthon az édesanya feladata volt, 
de módos családok leányaikat nevelés végett 1-2 
esztendőre – fizetség ellenében – valamilyen női 
kolostorba küldhették. 

A tanítási költség a szülő és az iskolamester 
közötti megállapodástól függött, alku tárgyát 
képezte. Tankötelezettség nem volt, de Sopron-
ban nagy volt a hajlandóság az ifjúság iskolázta-
tására. Van adat olyan tehetős soproni polgárról 
(Joachim Jakab), aki fiai mellé még külön tanítót 
is fogadott, akinek feladata volt a fiúk iskolába 
kísérése, majd otthoni tanításuk. Lakás, élelem, 
ruházat volt a fizetség. 

Több polgár, vagyonos özvegy nagyobb ös--
szeggel (alapítvány) támogatta részben a tanítók 
fizetését, részben szegényebb sorsú gyermekek 
taníttatását.  

Mit kívántak Sopronban egy iskolamestertől? 
l. Legyen jó kántor, kellemes hanggal, maga-

sabb zenei műveltséggel. 2. Legyen jártas a latin 
nyelvben és a róm. katolikus liturgiában. 3. Ha 
még verseléshez, zenés költemény írásához is 
értett, akkor keresett volt esküvők, gyászszertar-
tások, halotti torok, ünnepségek alkalmával. 4. A 
tanulókat hittanra, írás-olvasásra, némi számo-
lásra tanítsa. 

Ha egy fiú iparosnak készült, addig járt isko-
lába, míg írni-olvasni, számolni megtanult, és 
valamelyes hittant elsajátított. Ezután állhatott 
be inasnak, később legénynek, majd mesternek. 

A papi pályára készülőknek a latin nyelvet és 
az egyházi éneket is magasabb szinten kellett 
elsajátítaniuk. Ezekből a fiatalokból alakította ki 
az iskolamester az énekkart, amely miséken, 
passiókon, vagy más, jeles alkalmakkor szolgált. 
1412-ben történik említés már egy templomi 
színjátékról! 

Legelső magyar iskolai nyelvemlékeink közé 
tartozik egy 14. század végéről származó sopro-
ni latin-magyar szójegyzék, melyben a tanító a 
latin szavakat fogalomkörönként csoportosítva 
föléjük írta a megfelelő magyar kifejezést. Ezt – 
tulajdonképpen – a mai szótár ősének tekinthet-
jük. 

Az esketések, temetések, egyéb ünnepségek 
alkalmával való zenés szolgálatért külön díjazás 
illette meg a kántor-iskolamestert. Ezzel egyes 
esetekben többet keresett, mint a tandíj. A kóris-
ták is részesültek jutalomban, ami szegényebb 
diákok esetén nem kis segítséget jelentett. 

Az akkori plébániai iskola osztatlan volt; nem 
voltak osztályok. Csak az alapismeretek elsajátí-
tásához volt ez elegendő a tanulók számára. 
Ebben az időben mintegy 20-30 diák látogathatta 
az iskolát. Az iskolamesterek még írnoki felada-
tot is elláttak, ami persze az iskolai munka rová-
sára ment. A legelső, név szerint ismert tanítót 
Vilmosnak hívták, és 1358-ban egyúttal városi 
jegyző is volt. Egy másik: János nevű, aki 1400-
ban tanított egyike volt a legrégibb magyaror-
szági könyvkötőnek.  

Az ilyen feladatokat még az aránylag kis lét-
számú tanulóifjúság ellenére sem lehetett zök-
kenőmentesen ellátni. Az 1500-as  évektől kezd-
ve a tanulók száma is emelkedni kezdett, ezért 
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már segédtanítót is alkalmaztak a még mindig 
osztatlan iskolában 

Az 1520-as évekkel elérkeztünk a reformáció 
kezdetéhez. Sopronban igen korán ismertté vál-
tak Luther tanai. A római katolikus papok egy 
része már Luther szellemében prédikált, többen 
közülük házasságot is kötöttek, az úrvacsorát 
két szín alatt szolgáltatták ki. A városi tanács 
szinte teljesen az evangélikus hitet gyakorolta. 
De még mindez a római katolikus egyházszer-
vezet keretében zajlott. Az akkori egyház fi-
gyelmét más, politikai és egyházpolitikai hatal-
mi törekvések elvonták, ezért a reformáció vi-
szonylag zavartalanul terjedhetett városunkban. 
Ezekre részletesen most nem lehet kitérni. 

A reformáció alapvető feladatának az evan-
gélium hirdetését vallotta, ezzel együtt a tanítást 
az iskolában és a templomban is. A Biblia, a káté 
anyanyelven való olvasása, tanulása elsőrendű 
feladat volt, emellett párhuzamosan kellett meg-
szervezni a reformáció szellemének megfelelő  
papi-tanítói működésre való felkészítést is. Így a 
soproni plébániai iskolát is 1557-ben újjáalakít-
ják, több tanhelyiséggel és egy alumneum = 
bentlakásos intézménnyel bővítik ki. Az akkori 
polgármester saját kertjét ajándékozta erre a 
célra. Ez a kibővített iskola a Szent Mihály u. 10. 
sz. ház helyén volt, ami elvételéig folyamatosan 
iskolaként működött. 1563-tól a rektor mellett 
már három segédtanítót is alkalmaztak, és az 
iskola 2 osztályos lett. 

A döntő változást az hozta, hogy 1565-ben 
Gerengel Simont evangélikus lelkésznek válasz-
tották. Munkásságának köszönhetően gyüleke-
zetünk hivatalosan különvált a római katolikus 
egyháztól.  Az önálló gyülekezet megalakulása 
gyökeres újulást jelentett az istentiszteleti gya-
korlatban és az oktatásban is. Gerengel rendkí-
vül széles munkásságot fejtett ki. Széleskörű volt 
irodalmi munkássága: katekizmus; (mely tulaj-
donképpen hittankönyv és káté egyben); imád-
ságos könyv; énekeskönyv; agenda (istentiszte-
leti rend); iskolai könyv. Jelentős újítása volt a 
vasárnap délutáni úgynevezett „katekizmus-
prédikáció” bevezetése, ami tulajdonképpen 
káté-istentisztelet felnőttek tanítására. Nála a 
papi és kántori ének mellett az egész  gyülekezet 
énekelhetett az istentiszteleten az anyanyelvén. 
Emellett megmaradt a tanuló ifjak karéneke is: 
két gyermekkar énekelt váltakozva. 

A tanítás terén jelentős előrelépés volt a latin 
iskolának gimnáziumi szintre történő fejlesztése. 

Emellett új iskolai típus is megjelent: az úgyne-
vezett népiskola, amely szegényebb sorsú gyer-
mekek számára is lehetővé kívánta tenni az 
anyanyelvi szintű írás-olvasás elsajátítását, első-
sorban a Szentírás olvasásának lehetőségét. Ez 
az új rendszer városon és falun egyaránt szor-
galmazta a 6 éves kort meghaladó gyermekek 
iskolába járatását. Az olvasás módszere ekkor 
még az úgynevezett „syllabizáló”, azaz betűn-
kénti olvasás volt. A század végére a Nyugat-
Dunántúl iskoláinak túlnyomó része lutheránus 
kézben volt: 168 latin iskola közül 134! 

A magyar reformáció nevelési eszménye a 
klasszikus latin-görög műveltséggel párosult 
evangéliumi kegyesség volt. Ennek a nem kevés 
iskolának a fenntartását, működtetését a refor-
mációhoz hű főúri patrónusok, a városi polgár-
ság és a köznemesség biztosította.  Tanulók 
nagy számmal látogatták az iskolákat. A népis-
kolai elemi ismereteket falun is megszerezhet-
ték, ezután a város középszintű iskoláiban foly-
tathatták a tanulást. A vidékről jött diákok há-
zaknál, családoknál szálltak és kaptak élelmet. 
Gyakorlattá vált már akkor tanulók számára a 
„stipendium” = ösztöndíj. Volt olyan polgár, 
több is, aki végrendeletileg ilyen célra hagyott 
bizonyos összeget. 

Sopron különösen nagy gondot fordított az 
orgonistákra. Többnyire külföldön járt, művelt 
embereket szerződtettek, de helybelieket is 
küldtek Regensburgba „orgonaművészetet elsa-
játítani”.  A kántorok, mint segédtanítók az egy-
házi éneken kívül egyéb tantárgyakat is tanítot-
tak. Ezek a következők voltak a középszintű 
iskolákban: görög, latin, héber, logika, gramma-
tika hittan, írásmagyarázat, egyházi ének. Látha-
tó ezekből, hogy papi pályára is előképzést kap-
tak, amit aztán a külföldi egyetemeken folytat-
tak és fejeztek be. 

Milyen iskolák működtek Sopronban?    
• 1557. Líceum. Tekintélyes bécsi evangéli-

kus polgárok szívesen küldték ide gyermekei-
ket. 

• 1569. Német iskola 1578-ban már 2 tanító-
val.  

• 1571. Latin iskola.  
• 1577-ben ismert volt már magyar iskola is. 

Lendvai János tanító 1579-ben folyamodott a 
városi tanácshoz, hogy a rektor házában műkö-
dő magyar iskola számára más, alkalmasabb 
szobát adjanak. Utódja, a jeles Muraközy 
György idejében „lánykákat” is tanítottak már. 
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Bizonyára érdekli az olvasót, hogy hol is le-
hettek ezek az iskolák városunkban? Olvasmá-
nyaim során a következő helyekkel találkoztam: 

1. Bizonyos a legelső plébániai, későbbi latin 
iskola a Szent Mihály u. 10. sz. alatt. 

2. „Am Pflaster”, Hummel Kristóf polgár-
mester támogatásával, annak telkén, a mai bel-
város szélén, az egykori kövezeten. A Jégverem 
utca és környéke Am Pflaster a középkorban.  

3. A Hátsó kapu mellett 
4. Türk László háza a Hosszúsoron (Széche-

nyi tér 11.) 
5. A Zechhaus helyett a Jeschinszky-ház 
6. A Belvárosban „auf den Fleischbänken” 
7. A reformáció után külön építenek a mai 

Széchenyi téren. 
Ennek a résznek a lezárásaként hadd emlé-

kezzem meg az akkori felekezetek közti vi-
szonyról. 

A lakosság a mohácsi vész után lassan, béké-
sen szinte „észrevétlenül” állt át a reformáció-
hoz. Bár akkor nyíltan még nem vált külön az 
evangélikus gyülekezet, de voltak protestáns 
szellemben prédikáló lelkészei, és a reformáció 
hatása alatt újjászerveződött iskolája. A 16. szá-
zadban békés viszony volt a két felekezet között. 
Gerengel Simon lelkészsége idején is folytató-
dott ez a békés egymás mellett élés. Ő egyház-
formáló munkáját nagy buzgósággal, mégis a 
római katolikus egyház iránt kímélettel végezte.  
Lelkészsége idején 4 templomban (Szent Mihály, 
Szent György, Szent Erzsébet, Szentlélek) lutheri 
szellemben prédikáltak. Magyar istentisztelet a 
Szentlélek-templomban és a Szent Jakab-
kápolnában volt. 

Faut Márk krónikás megemlékezése szerint a 
Szent Mihály-templomban előbb a római katoli-
kusok tartottak reggel istentiszteletet 8-ig, az-
után Gerengel Simon prédikált és osztott úrva-
csorát két szín alatt. A két vallású ifjúság a latin- 
valamint a népiskolában  továbbra is együtt ma-
radt. 1573-ig a tanítók az összes diákot elvezet-
ték a reggeli 8-9-ig tartó „misére” (akkor még 
evangélikus szóhasználatban is így nevezték az 
istentiszteletet), és délután fél 3 –fél 4-ig a ve-
csernyére. 

„Takáts Sándor piarista történetíró, a 16. szá-
zadnak egyik legalaposabb ismerője mondja, 
hogy ekkor még a vallásgyűlölet ismeretlen do-
log hazánkban, idegenből plántálták azt ide erő-
szakkal.” – írja Payr Sándor történeti munkájá-
ban. 

Sajnos Gerengel Simon halála (1518-1571) 
után Draskovich György kardinális idején meg-
szűnt ez a keresztyéni testvériség! Erről a követ-
kező számban lesz szó. 

Asbóth Lászlóné 

 
A cikkhez felhasznált forrásmunkák:  
Payr Sándor: A Soproni Evangélikus Egyházközség törté-
nete I.  
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyaror-
szágon 1521-1945.  
Dr. vitéz Házi Jenő: A soproni plébániai iskola SSz (3) 
1939.  
Friedrich Károly: Fejezetek a nyugat-dunántúli evangélikus 
iskola történetéből.  
Dr. Németh Ildikó-Patyi Gábor: Sopron iskolaváros? SSz 
2007. 1.sz  
G. Szende Katalin: A soproni iskola első évszázadai.  
Mészáros István: Adalékok Sopron iskola-töténetéhez SSz 
1996.2-3.sz. 

Nyitott szemmel járjunk templomba! 
Képes beszámoló a templombemutató-szolgálatról 

Templomunkba rendszerint hallgatni, énekelni 
és imádkozni járunk. Az orgona bezengi a teret, 
a gyülekezet éneke eggyé válik, a lelkész prédi-
kációját erősítik a hangfalak és visszhangozzák a 
falak. Miközben hallgatunk, hányunk szeme 
indult már vándorútra? Elméláztunk a fölénk 
magasodó oltár részletein, a muzeális értékű 
vaskályhák díszítésén, a padok névtábláin vagy 
épp alattuk az 1300 féle kis ajtócska egyikén. 
Feltűnt például, hogy a három bronz csillár nem 

egyforma? Hányunk vette észre a baloldali 
egyik ablakmélyedésben a különleges ülőhelyet? 
Ki járt már a második emeleti karzaton? Tudjuk, 
hol kezdődik a férőhelyek sorszámozása? Felve-
tődött már bennünk, hogy hány generáció ülhe-
tett előttünk a padban? 

Rendszeres templomlátogatók vagyunk, de 
ismerjük templomunkat? Az egyszeri turisták-
nak a nyár folyamán lehetősége nyílt többet 
megtudni róla a templombemutató-szolgálat 
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önkéntesei által. Én rendszerint szombat délutá-
nokat vállaltam, két turistacsoport között pedig 
bejártam a templomot keresztül-kasul, és fotóz-
tam. Mindig is lenyűgöztek a nagy belmagassá-
gú impozáns épületek; kicsit sem lepődtem meg, 
amikor kiderült számomra, hogy a soproni az 
ország evangélikus templomai közül a harma-
dik legnagyobb.  

Ebben a hatalmas, több mint 230 éves épület-
ben sok apró érdekesség rejtőzik, amiért érde-
mes nyitott szemmel körülnéznünk. 

A főkapu után balra, az első csillár vonalában 
lévő ablaknál van egy gyönyörűen megmunkált 
bőrrel bevont ülőhely. Könnyedén elsétálhatunk 
mellette, főleg gyér fényben. A kis névtábla és a 
mintában látható monogram alapján Brenner T. 
ülhetett itt hajdanán. Talán bőrdíszműves volt, 
aki ezzel a különleges ülőhellyel bizonyította 
mindenkinek, hogy őt az sem zavarja, ha az ab-
lak alatti dohos szegletben kell ülnie. 

Tehetős soproni családok ajándéka volt 
mindhárom aranyozott bronz csillár, melyek 
1676-77-ben készültek a templomunk helyén 
egykor álló fatemplom számára. Nemcsak díszí-
tésük eltérő, de az égőket tartó karok száma is. A 
feljegyzések alapján a középső, 16 karú csillár 
idén már 340 éves. Gálffy Ádám császári és kirá-
lyi kamarás ajándéka volt. Ha jobban megnéz-

zük az alsó karokat, az S-alak közepén fejek lát-
hatóak profilból. Nem kell felmennünk a karzat-
ra ahhoz, hogy a csillár tetején észrevegyük Jus-
titát, az igazságosság és igazságszolgáltatás ró-
mai istennőjét karddal és mérleggel a kezében. 
Érdekes ez annak fényében, hogy évszázadok-
kal később a szomszédos épület az igazságszol-
gáltatás házaként, bíróságként funkcionált. A 
keresztény kultúrkörben Justítia ábrázolása a 
bűntől való teljes elhatárolódást testesíti meg, 
ezért többnyire egy kígyón taposva szokás meg-
jeleníteni. 

Számos templomi elem történetében találunk 
érdekességet. Például a vaskályhák közül kettő 
Budapesten található az Iparművészeti Múze-
umban, ehhez nem csak művészi megmunkált-
ságuk járult hozzá, hanem az is, hogy a soproni 
evangélikus templom volt az ország egyik első 
középülete, ahova bevezették a gázfűtést. 

Bár a nyár végével a templombemutató-
szolgálat lezárul, de bátorítok mindenkit, hogy 
az istentiszteletek, illetve a koncertek előtt vagy 
után járjon körbe templomunkban alul és a kar-
zatokon is. Lassan tanévnyitó istentiszteletek is 
lesznek. Talán a fiatalok is közelebb kerülnek a 
templomhoz ezeknek a csodáknak az ismereté-
ben.  

Kiss Boglárka 
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Deutsche Seiten 

 

Rückblicke auf die Konfirmation 
Die Konfirmation gehört jedes Jahr zu den besonderen Höhepunkten des gemeindlichen Le-
bens – ein Fest für die Jugendlichen, die Familien und besonders für die Gemeinde. Und ein 
Fest, das in die Zukunft des Gemeindelebens weist. Gellért Gárdai wurde in diesem Jahr kon-
firmiert, und Patricia Mátisné Schlögl erlebte die Konfirmation als Mutter. Beide blicken auf 
die diesjährige Konfirmation und den Weg dorthin zurück.  

Am Anfang jeder Woche habe ich mich schon 
auf den Donnerstag gefreut, dass ich endlich 
wieder Holger und meine Mitkonfirmanden 
treffen kann. Obwohl ich von meinen Eltern 
christlich erzogen wurde, habe ich zu Beginn 
des Konfirmandenunterrichts die Bedeutung 
der Konfirmation nicht in dieser Weise gespürt. 
Doch je mehr Stunden wir gemeinsam verbrach-
ten, konnte ich erfahren, welches Gewicht die 
Konfirmation für einen Christen hat. Nach der 
Vorbereitung habe ich mich schon sehr darauf 
gefreut, nun auch ein erwachsenes Gemeinde-
mitglied zu werden und erstmal am Abendmahl 

teilnehmen zu dürfen. Die Konfirmandenprü-
fung war außergewöhnlich – ich habe unsere 
Vorstellung zu „Luthers Leben” sehr genossen 
und ich hoffe, dass auch die Gemeinde dieses 
szenische Spiel mit Freude verfolgt hat. Die Aus-
teilung des Abendmahls hatte eine besondere 
Stimmung – doch auch die anschließende Aus-
teilung an die Erwachsenen hat mir gefallen, da 
sie zügig und zugleich würdig verlief. Seit ich 
konfirmiert wurde, blicke ich anders auf das 
Gemeindeleben und weiß seine Bedeutung noch 
viel mehr zu schätzen. 

Gellért Gárdai 

Konfirmation – zum Dritten 
Ich wurde 1987 konfirmiert. Zuvor besuchte ich 
mit meiner Schwester bereits den Kindergottes-
dienst, bei größeren Festen gemeinsam mit mei-
nen Eltern den „großen“ Gottesdienst. So war 
für mich klar, dass ich mich, wenn ich die 
7. Klasse besuche, auf die Konfirmation vorbe-
reiten würde. Gemäß meiner Eltern ist das eine 
wichtige und gute Sache, denn von da an bin ich 

ein erwachsenes Mitglied der Gemeinde, kann 
am Abendmahl teilnehmen und in der Gestal-
tung der Gemeinde zählt meine Meinung. Ich 
besuchte bereits den Konfiunterricht, als meine 
Klassenkameraden öfter fragten, warum ich 
samstagnachmittags nie Zeit habe. Ich musste 
immer wieder erklären, was die Konfirmation 
ist. Sie wussten es nicht. Sie haben auch nicht 
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verstanden, wozu das gut ist und was das für 
einen Sinn hat. Den Konfirmandenunterricht 
haben alle besucht, deren Eltern sie angemeldet 
haben, wobei diese Stunden eher didaktisch 
waren und weniger kreativ oder gemeinschafts-
fördernd. Einen tiefen Eindruck haben die Fra-
gen und Antworten des Kleinen Katechismus, 
die wir das ganze Jahr über gewälzt haben, bei 
mir nicht hinterlassen. Das Gefühl, das nach 
mehreren Jahren in mir blieb, ist, dass diese 
Vorbereitungszeit mit einem spannenden und 
schönen Fest schließen würde, das ein wichtiger 
Teil meines Lebens sein würde. 

Das ist auch heute nicht anders. 2009 haben 
wir uns wieder auf die Konfirmation vorberei-
tet, diesmal als Eltern. Inzwischen hatte sich die 
Vorbereitung auf die Konfirmation schon in 
vielem verändert. Der Konfirmandenunterricht 
orientierte sich noch an Luthers Kleinem Kate-
chismus, aber es gab auch Gespräche, Spiele und 
eine Wochenendfreizeit – so hatte der Bau an 
der Gemeinschaft auch einen wichtigen Stellen-
wert bekommen. Vielleicht ist es den kirchlichen 
Schulen zu verdanken, doch unsere größeren 
Kinder konnten sich bereits mit mehreren Klas-
senkameraden und Freunden auf die Konfirma-
tion vorbereiten. Wir haben uns darüber gefreut, 
dass der Konfiunterricht für unsere größeren 
Kinder bereits eine lockerere, vielfarbigere, fröh-
lichere Veranstaltung war. 

Heuer hat sich unsere jüngste Tochter auf die 
Konfirmation vorbereitet, was auch deshalb 
besonders war, weil sich mit ihr auch unser Pa-
tensohn und drei meiner früheren Kindergar-
tenkinder auf dieses wichtige Ereignis vorberei-
tet hat. Wie schon vor sieben Jahren haben wir 
auch dieses Mal viel darüber nachgedacht, ob 
sie den ungarisch- oder den deutschsprachigen 
Konfirmandenunterricht besuchen soll – denn 
für beides gab es gute Gründe. In der deutschen 
Gruppe waren schon lange nicht mehr so viele 
Konfirmanden – dieses Jahr waren es neun. Wir 
haben also der deutschsprachigen Vorbereitung 
neugierig entgegengesehen, und nun sind wir 
sehr dankbar dafür. Petra wurde sehr bereichert 
durch die Konfirmandenstunden in fröhlicher 
und guter Stimmung, wo es neben kreativen 
Aufgaben viele Gespräche und gemeinsame 
Unternehmungen gab. Sie ist von Woche zu 
Woche lieber zu Holger gegangen (wie übrigens 

auch die anderen Konfirmanden). Für Holger 
war es wichtig, dass die Jugendlichen jemanden 
haben, der zuhört und sie versteht, dass sie spü-
ren, dass wichtig ist, was sie beschäftigt, und 
dass sie wissen, dass sie sich auch später noch 
an ihren Pfarrer wenden können. Das als Eltern 
zu erleben ist sehr erhebend. Die Konfir-
mandenprüfung war in beiden Gruppen außer-
gewöhnlich. Beide Gruppen haben ein Theater-
stück vorbereitet, was den Konfis wirklich fröh-
liche, aber auch nachdenkliche Minuten beschert 
hat – und für uns, Eltern und Gemeindeglieder, 
war es schön, die Aufführungen zu erleben. Gut, 
dass wir das Frage-Antwort-Prüfungsverfahren 
hinter uns gelassen haben. 

Das Konfiwochenende möchte ich unbedingt 
erwähnen, zu dem Károly und Holger mich 
eingeladen haben, um mitzuhelfen. Als frühere 
Presbyterin und seit Jahren in der Jugendarbeit 
Engagierte kann ich feststellen, dass die diesjäh-
rige ungarisch- und deutschsprachige Gruppe 
eine wirkliche Gemeinschaft ist. Es war eine 
vorurteilsfreie, sehr respektvolle, aufeinander 
achtende, integrative, nette und begeisterte 
Gruppe, mit der es eine Freude war, zusammen 
zu sein. Man sieht leider recht selten, dass Teen-
ager begeistert singen, sich gerne mit uns unter-
halten und abends unter Einhaltung der bespro-
chenen Regeln gemeinsam spielen. Uns haben 
weder Handys noch ähnliche technische Geräte 
gestört, und doch konnten sie mit Zuhause Kon-
takt halten. Ich denke, dieses Wochenende war 
auch für die Jugendlichen inhaltsreich und 
wertvoll, so ist es unsere Hoffnung, dass der 
Großteil dieser Gruppe nach langen Jahren eine 
Erneuerung in der Jugendarbeit unserer Ge-
meinde anstoßen wird. 

Ich sehe dieses Jahr als Meilenstein an, weil 
das Ziel unserer Pfarrer vielleicht von nun an 
nicht mehr nur ist, dass sie den Konfirmanden-
unterricht überleben, sondern dass sie sehen, 
dass man 13- und 14-Jährigen von heute so er-
reichen kann und muss, dass sie sich wirklich 
als erwachsene Mitglieder unserer Gemeinde 
fühlen, dass sie sich mit Freude den Jugendpro-
grammen anschließen, dass sie sie in der evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sopron 
Freunde und eine Gemeinschaft finden. Danke, 
Károly und Holger! 

Patricia Mátisné Schlögl 
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Herzlicher Empfang 
Ein Rückblick auf das Stadtjubiläum in Bad Wimpfen 

Auf die Fahrt nach Bad Wimpfen habe ich mich 
wirklich sehr gefreut. Holger hat vor der Abreise 
ein Treffen für die Mitfahrer gehalten und Ein-
blicke ins bevorstehende Programm gegeben, 
was meine Vorfreude noch weiter gesteigert hat 
– und am Freitag morgen um 5 Uhr ging es 
dann los: Wir bestiegen den Bus nach Bad 
Wimpfen. Die Reise zog sich etwas in die Länge, 
mal hat uns die Polizei angehalten, nur wenig 
später dann der Zoll. Doch nach zehn Stunden 
unterwegs sind wir in Bad Wimpfen angekom-
men – und unsere Gäste haben uns ganz herz-
lich begrüßt. 

Im dortigen Gemeindehaus konnten wir 
dann erst mal unsere Taschen abstellen, und 
Pfarrerin Dr. Heidi Buch fand liebe Worte zu 
unserer Ankunft und machte Gäste und Gastge-
ber miteinander bekannt. Ich war bei einer ganz 
lieben Familie zu Gast – Johanna begleitete mich 
„nach Hause”, zeigte mir erst mein Zimmer und 
dann die Stadt. Bad Wimpfen liegt hoch über 
dem Neckar – und so bietet sich auch ein fantas-
tischer Ausblick in die Umgebung. Eine wirklich 
schöne Stadt in einer wunderbaren Gegend. 

Ganz nebenbei konnte ich meine Deutsch-
kenntnisse auch etwas verbessern. Ich stellte 
fest, dass man in dieser Gegend Deutschlands 

das Wort „laufen” wie „gehen” verwendet. Bis-
lang dachte ich bei „laufen” an was Schnelleres, 
also etwa an „joggen”. Doch hieraus resultie-
rende Missverständnisse waren schnell beho-
ben. Wir liefen – also: gingen – dann zum Klos-
ter, wo uns bereits Blechbläser und der Bürger-
meister empfingen und die Feierlichkeiten zum 
Silbernen Stadtjubiläum zwischen Bad Wimpfen 
und Sopron ihren Anfang nahmen. Hier ging es 
ungezwungen zu, wir konnten uns gut unter-
halten und besser kennenlernen – und auch für 
das leibliche Wohl war gesorgt. 

Am nächsten Morgen – in alter Frische – fuh-
ren wir nach Öhringen. Dort führte uns eine 
Dame zu den geschichtlich bedeutsamen Stätten 
dieses Ortes und schilderte uns einige Episoden 
aus der Stadtgeschichte. Sie war umso authenti-
scher, als dass ihre schwäbische Herkunft un-
überhörbar war. Für diejenigen, die sich dieser 
nicht ganz leichten sprachlichen schwäbischen 
Herausforderung nicht stellen konnten, war es 
eine Erleichterung, dass man im Ortsgebiet 
W-Lan hatte – und somit, wie das manche der 
Jugendlichen, vermute ich, gemacht haben, 
dann auf ihrem Handy die wichtigsten Informa-
tionen über Öhringen im Internet nachlesen 
konnte. 
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Nach dem Stadtrundgang ging es dann auf 
die Landesgartenschau – eine schöne und or-
dentlich angelegte Ausstellung. Die jüngere 
Fraktion ging mit Pfarrer Károly Tóth an der 
Spitze in den Kletterpark. Was soll ich sagen, es 
war mitunter furchteinflößend, vor allem, als 
wir 30 Meter über dem Boden den Halt unter 
den Füßen verloren. Freilich, wir waren an ei-
nem Seil gesichert und staunten schon länger 
vorher, was da auf uns wartet. Nach einem stär-
kenden Mittagessen in einer Hütte auf der Lan-
desgartenschau fuhren wir zurück nach Bad 
Wimpfen, wo wir die syrische Familie Al Khouri 
trafen. Die Bad Wimpfener Gemeinde kümmert 
sich um diese – übrigens: christliche – Großfami-
lie. Die Begegnung mit der Familie war beein-
druckend – es war interessant, von der Ge-
schichte dieser Familie zu hören, zu erfahren, 
was sie in ihrer Heimat erlebt haben und mit 
welchen Gedanken und Gefühlen sie dann Syri-
en verlassen haben. 

Anschließend haben wir uns etwas geruht 
und sind dann zum Kursaal aufgebrochen, um 
den Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Städ-
tepartnerschaft zwischen Bad Wimpfen und 
Ödenburg zu begehen. Nach drei Hymnen – der 
ungarischen, der deutschen und der europäi-
schen – folgten viele Grußworte. Zunächst be-
grüßten sich die beiden Bürgermeister, und 
dann folgten allerlei wichtige Leute, sogar auch 
aus dem Burgenland. Wer was gesagt hat, weiß 
ich nicht mehr ganz genau, denn der Festakt 

hatte mehrere Stunden Länge. Zwischen den 
Reden sang ein deutscher und ein ungarischer 
Chor, zumeist Weisen aus den Heimatregionen. 
Daran anschließend erwartete uns ein reichhal-
tiges Buffet mit feinen Speisen und Getränken 
und erlesenem Nachtisch. Und wieder bestand 
die Möglichkeit zu Gesprächen. Meiner Erinne-
rung nach dauerte dieser Abend etwa bis Mit-
ternacht. 

Am nächsten Vormittag folgte der Gottes-
dienst. Für mich war dies der Höhepunkt der 
Reise. Schon der Kirchenraum an sich hat mich 
fasziniert – und ebendort zelebrierten fünf Pfar-
rer den Gottesdienst – unter ihnen auch Pater 
Sijoy, der örtliche katholische Pfarrer, sodass das 
ganze zum ökumenischen Gottesdienst wurde. 
Nicht zuletzt trugen auch die Chöre maßgeblich 
zum Gelingen des Gottesdienstes bei. Danach 
wurden wir zum Suppenessen auf dem Freige-
lände vor der Kirche eingeladen. Mir hat sie sehr 
geschmeckt, und ich bekam sogar Nachschlag! 
Dann spazierten wir gemeinsam zum Bus, ver-
abschiedeten uns von unseren Gastgebern und 
fuhren zurück nach Ungarn. 

Ich freue mich sehr, dass ich nach Bad Wimp-
fen mitfahren konnte. Mir hat alles sehr gefallen, 
und ich hoffe, dass ich wieder mitfahren kann. 
Ich kann allen Sopronern Bad Wimpfen nur 
empfehlen und möchte alle ermutigen, dass das 
nächste Mal so viele wie möglich mitfahren. 

Oskar Aizenpreisz 

 

Zwei Wochen in Bad Wimpfen 
Drei Wochen zuvor war ich bereits mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bad 
Wimpfen beim Stadtjubiläum. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, und so kam die Idee auf, 
was wäre wenn ich noch einmal zurück fahren würde und mehr Zeit hätte. Ich möchte die Welt 
kennenlernen, neue Erfahrungen machen, etwas erleben, und das Wichtigste: Ich möchte meine 
Deutschkenntnisse verbessern. Wir haben bei der Familie angerufen, bei der ich zuletzt mit 
meiner Freundin übernachtet hatte. 
 

Und ich wurde mit offenen Armen empfangen! 
Sabine freute sich, dass ich kommen würde. Sie 
organisierte, dass ich auf das Gymnasium gehen 
konnte. Nach zwölf Stunden Fahrt mit dem Bus 
kam ich in Bad Wimpfen an. Ich habe mich die 
ganze Zeit über bei der Gastfamilie sehr wohl 
gefühlt. Sie haben sich mir jeden Tag zugewen-

det und waren hilfsbereit. Ich konnte in dieser 
Zeit die neunte Klasse besuchen. Natürlich war 
ich gespannt, wie es wohl sein wird, doch alle 
waren sehr nett zu mir und wollten etwas mit 
mir machen. Jeden Tag wurde ich gefragt, ob ich 
mitkommen möchte. Wir haben gemeinsamen 
der deutschen Fußballmannschaft bei der EM 
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die Daumen gedrückt. Wir waren im Kino, in 
einem Freilichttheater, im Schwimmbad, zum 
Abendessen und auf einer Abschiedsparty. 

In der Schule gab es eine Aktion, bei der 
Spender pro gelaufener Runde Geld gaben. Ich 
habe mit meinen deutschen Freunden daran 
teilgenommen, und das Geld, das wir für das 
Laufen bekommen haben, haben wir als Spende 
weitergegeben. Ich war nicht nur in Bad Wimp-
fen sondern auch in Heilbronn, in Stuttgart, in 
Bad Rappenau und in Neckarsulm. Am Sonntag 
waren wir in Hohenstadt bei einem „Erntebitt-
gottesdient“. Dort habe ich noch einmal Pfarre-
rin Dr. Buch gehört. Mir gefällt ihre schöne Aus-

sprache. Auf diesem Fest haben mich viele Men-
schen angesprochen – und ich habe immer wie-
der gerne berichtet, wer ich bin und woher ich 
komme. Insgesamt habe ich mich sehr gut ge-
fühlt. Ich habe einen Einblick in den deutschen 
Alltag bekommen, und ich bin sicherer gewor-
den, wenn ich deutsch spreche. Ich möchte mich 
sowohl bei meinen Gastgebern in Bad Wimpfen 
als auch bei der evangelisch-lutherischen Ge-
meinde in Sopron bedanken, dass ich durch die 
Jubiläumsfahrt den Kontakt nach Bad Wimpfen 
knüpfen konnte. 

Boróka Takách 
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Eine Kinderbibelwoche im Licht 
… und einmal wurde es sogar richtig heiß  

Die diesjährige KiBiWo (Kinderbibelwoche) ist 
rundum gut gelungen. Jeden Morgen begannen 
wir mit einer Andacht, und all das, worüber wir 
den Tag über gemeinsam nachgedacht oder 
spielerisch erarbeitet haben, fand am Ende des 
Tages in einem Quiz seinen Niederschlag. Alle 
waren mit Freude bei den verschiedenen ge-
meinsamen Programmen dabei – so auch bei der 
Einübung eines Schattenspiels über Mose, das 
wir zum Abschluss der KiBiWo im deutschen 
Gottesdienst der Gemeinde vorgespielt haben. 
Doch zu den gemeinsamen Aktivitäten zählte 
auch das Gießen von Kerzen, ein „Zahlenkrieg”, 
Fußballspielen und vieles mehr. Gemeinsam 
besuchten wir den Botanischen Garten, über 
deren Pflanzen uns Olivér Hárs sachkundig und 
begeistert erzählte. Jeden Tag hatten wir ein 

Bibelwort zum Thema „Licht und Schatten”, 
über das wir in Gesprächskreisen gemeinsam 
nachdachten. Im Lyzeum gab uns Balázs Raffai 
eine chemisch-biblische Unterrichtsstunde zum 
Thema „Mose, der Chemiker Gottes”. Und wir 
waren in Győr, im Mobilis-Haus, wo wir eine 
Vorstellung zum Thema „Licht” erleben durf-
ten. Dabei ist – zu unserem Glück oder zu unse-
rem Pech – einer der Versuche mit Licht, Feuer 
und Gas misslungen. Der Rauchmelder schlug 
Alarm und in vorbildlicher Geschwindigkeit 
kam die Feuerwehr herbeigeeilt. Zum Ende der 
Woche hin waren wir ziemlich erschöpft, doch 
reich an schönen Erlebnissen. Dank allen, die an 
dieser wunderbaren Woche teilgenommen und 
mitgearbeitet haben. 

Barnabás Kohlmann 

 

Digitalisierte Schöpfung? 
Reaktionen auf den Beitrag von Maximilian von Fuchs 

Ein nachdenklicher Blick in die Zukunft – was ist der Mensch, und vor allem: Was wird aus 
ihm? Von seinem Herkommen ist er ein Geschöpf Gottes. Doch in seiner Gegenwart wird er 
immer mehr zu Schöpfer und gestaltet mit technischen und digitalisierten Errungenschaften die 
Welt, wie sie ihm zu gefallen scheint. Maximilian von Fuchs steuerte zu diesem Thema in der 
Pfingstausgabe des Christophoros in der Rubrik „Mein Bibelwort“ einen gedankenanregenden 
Beitrag. Altersgenossen von Maximilian von Fuchs aus der Gemeinde und dem Lyzeum haben 
das Thema nun aufgegriffen und Stellung bezogen. 

Die Gedanken von Maximilian von Fuchs finde 
ich sehr interessant, sie umkreisen eine der 
Hauptfragen unserer Zeit. Zum Thema Mensch 
gegen/für Technik gehören sehr viele Fragen, 

die sich jeder selbst stellen sollte. Wie weit kann 
die Technik in mein Leben eindringen? Wie viel 
Platz hat Technik heute in meinem Leben? Bin 
ich abhängig – süchtig – oder bin ich ganz  
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normal und denke mir, ach ja, so'n bisschen Fa-
cebook, ein bisschen Chronik und Fernsehen, 
das passt noch? Sehr viele Menschen, sowohl 
Jugendliche als auch Erwachsene führen ein 
Leben, in dem die elektronische Welt zu viel 
Platz bekommt. Immer öfter bemerken Men-
schen nicht, dass sie mit dem Handy in den 
Händen bei Rot quer über die Straße spazieren. 
Ist die Technik wirklich so nahe gekommen zu 
dem Menschen? Die Antwort ist natürlich ja. 
Dank der Entwicklung, die sich im vergangenen 
Jahrzehnt abgespielt hat, wurde die moderne 
Technik auch eine Droge für den Menschen. Ich 
bin besonders traurig, wenn ich junge Mütter 
mit Handys sehe, die, wenn sie das kleine Kind 
um Aufmerksamkeit bittet, es sofort anschreien. 
Es gibt viele negative Züge, die die elektronische 
Welt mit sich bringt. Aber wenn man richtig 
damit umgeht, sie benutzt, um etwas Vernünfti-
ges zu machen: heilen, forschen, um Kontakte 
zu halten (auf der Straße natürlich lieber persön-
lich), Informationen rasend schnell zu übertra-
gen, zu lehren, dann kann Technik auch ein Se-
gen sein. Wie merkwürdig, nicht wahr? Sucht 
und Segen. 2 in 1. Gott hilft den Menschen im-
mer. Er gibt Menschen, die für die Menschheit 
etwas Großes schaffen. Wenn man in die Ver-
gangenheit zurückblickt und ins Nachdenken 

kommt, wie sich die Tech-
nologien verändert haben, 
nur ein Gedanke: Was wä-
re wenn wir Körnchen 
lagern würden? Was wäre, 
wenn wir eine Unterkunft 
für die Tiere bauen wür-
den? Was wäre, wenn wir 
Fahrzeuge modernisieren 
würden? Was wäre wenn 
wir Licht auf die dunklen 
Straßen strahlen lassen 
würden? Solche Gedanken 
waren schon immer da. 

Die Mentalität, etwas Neues, etwas Modernes 
zu schaffen, war und ist auch, Gott sei Dank, 
immer da. Aber wie weit können wir die Ent-
wicklung noch führen, dass sie den Menschen 
nicht digitalisiere? Wieweit ist es gut und gott-
gerecht, den Menschen und die Technik mitei-
nander zu mengen? Gott hat den Menschen 
geschaffen, um ihm die Aufsicht über die Welt 
als verantwortungsvolle Aufgabe zu geben. Wie 
würde es jetzt aussehen, wenn der Mensch 
überdigitalisiert wäre? Wissenschaftler, Infor-
matiker, Ingenieure stellen Roboter her. Wenn 
man an die Fabriken denkt, arbeiten dort schon 
längst Roboter. Der Mensch kontrolliert die Ro-
boter. Wenn der Mensch eine Art Halbroboter 
wäre, wer würde dann wen kontrollieren? An-
dererseits soll die Technik, die in der Medizin 
Leben rettet oder glücklicher macht, weiterge-
führt, ja sogar weiterentwickelt werden. Technik 
beeinflusst den Menschen heute schon sehr, 
eben deshalb ist es wichtig, den Abstand zwi-
schen Mensch und Technik zu halten. Der 
Zweig der Technik, der für die Unterhaltung 
sorgt, kann und darf nicht an die Stelle des Den-
kens treten, er soll in Grenzen gehalten werden. 
Technik darf den Menschen nicht überwältigen. 

Péter Horváth 

 
Wegen der Entwicklungen, die in unserer 

Welt als natürlich angesehen werden, ist es 
schwer zu sagen, wo und wie man eine Grenze 
für die übermäßige Nutzung der Technik setzen 
könnte. Technik gehört zu unserem alltäglichen 
Leben. Nicht nur die Jugendlichen, sondern – 
ich denke – alle Generationen verfolgen die 
Technisierung und blicken auf das, was ihnen 

etwas gibt, was hilft und die Aufgaben erleich-
tert. Aber es gibt, wie in allem, auch Schattensei-
ten. 

Manches kauft man, um mit den anderen 
mithalten zu können, sonst bleibt man der ein-
zige, der etwas Neues nicht hat. Die Mentalität 
vieler Menschen führt auch dazu, Neues und 
Teures zu kaufen. Und manche Entwicklungen 
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sind einfach nicht abzusehen, so etwa beim In-
ternet – anfangs dachte niemand, dass es so ei-
nen großen Raum einnehmen würde, heute ist 
es für viele die Basis des Lebens. Die modernen 
Entwicklungen bieten den Anschein, dass vieles 
billiger und schneller geht – so die E-Mails statt 
der herkömmlichen Briefe, Gespräche auf Face-
book und Skype, Fotos, die man digital spei-
chert, statt sie entwickeln zu lassen. Doch dabei 
merkt man nicht, dass all das gerade Zeit weg-
nimmt. Die Familienmitglieder sprechen am 

Wochenende nicht mehr miteinander, sondern 
sitzen je getrennt von einander vor irgendeinem 
Bildschirm. 

Die Technik kann der Menschheit vieles ge-
ben – aber dabei muss man kritisch bleiben, vor 
allem dann, wenn uns neue Errungenschaften 
die Vision eines erleichterten Lebens mit neuen 
verlockenden Möglichkeiten glauben machen 
wollen. 

Lili Molnár 

 
Ich denke, die Gedanken, die Maxi uns vor 

Augen stellt, sind relevant. So wird es kommen, 
das ist sicher. Und natürlich ist auch, dass die 
Menschen Angst vor dem Neuen und vor tech-
nischen Veränderungen haben. Das war schon 
früher so und das wird meiner Meinung nach 
auch so bleiben. 

Blicken wir zurück: Im Mittelalter dachten 
die Menschen, dass die Erde eine Scheibe sei. 
Ein Mensch aber sagte, dass er das nicht so sieht. 
Freilich wurde er von vielen belächelt und nicht 
ernst genommen. Doch später wurde die neue 
Theorie angenommen. 

Vielleicht geht es uns heute mit den von Maxi 
erwähnten Holo-Lens und den Microchips unter 

unserer Haut irgendwie ähnlich. Heute ist es 
noch unvorstellbar, etwas in unser Gehirn zu 
implantieren, doch vielleicht ist es in fünfzig 
Jahren schon weithin akzeptiert, mit einem 
Computer in unserem Körper zu leben. Ich stelle 
mich also gegen Maxis Behauptung, denn ich 
denke, dass die technischen Forschungen nicht 
schlecht oder schädlich sind. Auf die Frage „Wo 
verliert der Mensch seine Menschlichkeit?“ gibt 
es keine gute Antwort. Ich denke, jeder kann 
selbst entscheiden, ob er mit technischen Fort-
schritten leben will oder nicht. 

Bulcsú Egyed 

 
Wir leben in einer Welt, in der die Technik 

eine wichtige und immer bedeutender werden-
de Rolle spielt. Würden wir unser Leben über-
haupt nicht mit der Technik verbinden wollen, 
wo sollten wir dann eigentlich leben? Nicht nur 
an Schultagen, sondern auch am Wochenende 
brauchen wir zeitmessende Geräte: Um 9 Uhr 
beginnt der Gottesdiest. Wir können keine rich-
tige Grenze zwischen der Technik und dem Le-
ben ziehen. 

Dank der Technik können wir Leben retten 
und das Leben behinderter Menschen so weit 
erleichtern, dass sie die Möglichkeit zu einem 
„vollwertigen“ Leben haben – doch auch ohne 
Geräte hätte „behindertes Leben“ den gleichen 
Wert. Freilich, viele technische Entwicklungen 
sind gut für uns. 

Doch was ist zum Beispiel mit Handys? Es ist 
gut, dass wir mit ihnen um Hilfe rufen und den 
Kontakt zu weit entfernten Menschen halten 
können. Natürlich kommt die Frage auf: Wo 
sind die Grenzen? Die Filme? Nein, die sind sehr 

spannend. Die Videospiele? Nein, die spiele ich 
gerne mit Freunden. 

Alles hat zwei Seiten: Alles ist gut für uns, es 
gibt keine Grenzen, das sagt die heutige Weltan-
schauung. Natürlich möchte ich keine Chips 
unter meiner Haut. Doch meine Eltern konnten 
sich auch kein Handy in allen Taschen vorstel-
len, meine Urgroßmutti hatte Angst vor dem 
Fotoapparat. Was „normal“ ist, ändert sich 
ständig. Wir können eine Grenze nur für die 
Gegenwart aufstellen. 

Was mit der Technik passiert, ist eigentlich 
egal. Nur das zählt, was wir mit Hilfe der Tech-
nik tun. Es kann schlecht und schrecklich, es 
kann aber auch wunderbar sein. 

Und das betrifft auch den Glauben – den wir 
mittels Technik „erreichbarer“ für alle, beson-
ders für die junge Generation machen können. 
Hier können sich große Möglichkeiten auftun. 

Persönlich liebe ich die Technik nicht so sehr, 
aber ohne sie könnte ich mir das Leben in der 
heutigen Welt nicht vorstellen. 

Barbara Gosztom 
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Mein Bibelwort 
Teil IV 

„Sei getreu bis in den Tod“ 

 (Offenbarung 2, 10) 

Es hat mich überrascht, dass dieses Wort, oh-
ne dass ich je lang darüber nachgedacht hätte, 
mein ganzes Leben irgendwie bestimmt hat. 
Schon sehr jung bin ich jeden Sonntag in den 
Kindergottesdienst in der St.-Georgensgasse ge-

gangen, habe bei jedem „Theater“ bei Limberger 
Gyuszi bácsi und Jäger Gréti mitgemacht, bin zur 
Bibelstunde mit Perl Vilma néni – und ich habe in 
diesen Gruppen recht gute Freunde gefunden. 
Konfirmiert wurde ich mit zwölf Jahren bei Welt-

ler Rezső, dann ging es weiter mit dem 
Jünglingsverein, wo ich an den Don-
nerstagen sehr oft mitgemacht habe, 
mit Herrn Labossa, Herrn Reuss und 
dann mit Joób Olivér. Wir hatten sehr 
gute Programme, sind auch – wie jetzt 
– nach Budapest, nach Gyenesdiás 
gefahren, haben lange Ausflüge im 
Wald gemacht, so dass wir immer gut 
aufgehoben waren. Wir haben sehr viel 
gesungen, oft auch mehrstimmige Ka-
nons. Wir waren selber erstaunt, als 
wir nach Jahren wieder mal zusam-
mengekommen sind, und Olivér ange-
fangen hat zu singen und wir alle au-
tomatisch sofort mitgesungen haben. 
Ich habe sehr gute Freunde gefunden, 
sogar meinen Mann. Es ging dann wei-
ter, mit meiner Mutter bin ich dann in 
den deutschen Gottesdienst, später 
dann mit den Kindern in den ungari-
schen Gottesdienst gegangen. Das dau-
ert bis heute an, dass ich mal in den 
deutschen, mal in den ungarischen 
Gottesdienst gehe. Bis heute ist mir der 
Sonntag nur dann ein Feiertag wenn 
ich im Gottesdienst war. 

Ich bin wirklich – ohne dass ich das 
wissentlich getan hätte – Gottes Wort 
gefolgt und werde es auch weiter tun 
können. 

Lujza Biczó 

 
  

Bis jetzt ist mir nie eingefallen, nach meinem Konfirmationsspruch zu 
suchen. Dann habe ich in meinen alten Sachen herumgewühlt, wo ich 
ein sehr schönes von Herrn Magassy gemaltes, als Geschenk bekom-
menes Blatt gefunden habe. Darauf der folgende Spruch: „Sei getreu 

bis in den Tod“ 
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„HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und 

hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich. Denn 

sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich rufen. Denn des HERRN Wort ist mir zu 

Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in 

seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen 

verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte; ich wäre schier vergangen.“  

(Jeremia 20, 7–9) 

Az én igém az én igám – mein Bibelwort ist 
mein Joch! Denn ich will es nicht mehr, und viel-
leicht glaube ich auch gar nicht daran. Ich glaube 
nicht, dass irgendetwas sein Ziel erreichen könn-
te. Vor allem das gute Wort, auch wenn es gött-
lich ist. Und – dass zu diesem göttlichen Wort ich 
notwendig wäre? Das glaube ich schon gar nicht 
und überhaupt, ich habe auch keine Lust dazu. 
Ich habe keine Lust zu reden, seit Jahren zu spre-
chen, es zu erleben, es loszulassen. Denn irgend-
wie erwarten wir doch – mich ingebegriffen –, 
dass wir Gott seien. Darauf ist keiner neugierig, 
was für ein Mensch ich bin! MENSCH! Man 
müsste nur reden, aber jeder zeigt nur auf den 
anderen, schwätzt, lästert. Als wäre der Mensch – 
ganz nackt – kein Mensch! Dabei bin ich nur so 
wirklich verstehbar. Denn das ist die Wahrheit, 
das Echte. Wenn wir nackt sind. Doch das bespu-
cken sie, das stoßen sie weg, das schieben sie bei-
seite, weil es hässlich ist. Der Körper ist hässlich, 
und der Mensch ist auch hässlich. Ich will nicht 
mehr in deinem Namen predigen, weil es über-
flüssig ist. Und überhaupt, du hast mich dazu 
überredet, Herr. Und auch das ist mein Fehler, 
dass ich mich von dir überreden ließ. Ich hatte 
schon so oft genug vom Wort „Liebe“, dass ich's 
schon gar nicht mehr weiß. Sie verlachen mich 
den ganzen Tag. Nicht nur so, dass sie gute Lau-
ne haben. Sondern sie lachen mich aus, zeigen 
auf mich. Ja, Herr! Tausendmal wollte ich schon 
und will ich noch dir den Rücken zuwenden. 
Doch – verflixt und zugenäht – es ist in meinen 
Gebeinen verschlossen, es wurde zu einem bren-
nenden Feuer in mir. Ich habe mich entschieden, 
Schluss! Ich mach Schluss mit dir – und mit ihnen 
auch. Und mit mir selber auch. Aber ich habe 
keine Macht darüber – überhaupt keine. Wie 
Hamvas schreibt, das ist die dunkle Nacht der 

Seele. Wenn deine Hand naht – und das kann 
auch sehr schmerzhaft sein. Es wäre gut manch-
mal „ohne dich mit dir zu sein“. Doch das geht 
nicht, denn … „HERR, du hast mich überredet 
und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir 
zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich 
bin darüber zum Spott geworden täglich, und 
jedermann verlacht mich. Denn sooft ich rede, 
muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich 
rufen. Denn des HERRN Wort ist mir zu Hohn 
und Spott geworden täglich. Da dachte ich: Ich 
will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in 
seinem Namen predigen. Aber es ward in mei-
nem Herzen wie ein brennendes Feuer, in mei-
nen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertra-
gen konnte; ich wäre schier vergangen.“ (Jeremia 
20, 7–9) 

Zoltán Kadlecsik 
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HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden. Sei mir ein starker Fels und eine 

Burg, dass du mir helfest! Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, und meine Gebeine sind ver-

schmachtet. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast 

mich erlöst, HERR, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend 

ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen 

Stadt. Ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens,  

als ich zu dir schrie. 

(aus Psalm 31) 

 Obwohl ich in meinem Leben schon viel 
Leid gesehen habe, meine Familie von schwe-
ren Krankheiten belastet und die politische 
Lage derzeit bedrückend ist, weiß ich mein 
Leben zu schätzen. Ich bin ein Optimist. Das 
Studentenleben genießen zu können, das zu 
lernen, was ich möchte und von lieben Men-
schen umgeben zu sein, ist ein Segen. 

Auch wenn ich – Gott sei Dank – noch nie 
in einer so ausweglosen Situation wie die Be-
terin dieses Psalms war, gibt Psalm 31 mir 
Kraft. Ein Mensch, der von seinem Umfeld 
ausgestoßen wurde und schon ganz taub vor 
Einsamkeit und Schmerz war, hat durch sei-
nen Glauben an Gott neuen Halt gefunden. Ich 
habe keine Ahnung wofür der Mensch so ge-
ächtet wurde, ob es an seinem Aussehen – 

Aussatz, einer Behinderung oder der Hautfar-
be – oder an einem schlimmen Vergehen lag. 
Selbst andere Christen haben sich auf die Re-
geln in der Bibel berufen und die betende Per-
son aufgrund ihres Vergehens aus ihrer Glau-
bensgemeinschaft ausgestoßen und meinten 
bessere Christen zu sein. Im Psalm, und auch 
in vielen anderen Geschichten der Bibel, hat 
sich Gott aber auf die Seite der Ausgestoßenen 
gestellt. Ich stehe immer für Inklusion und 
möchte unsere christliche Gemeinschaft für 
alle öffnen. Wenn ich allerdings länger dar-
über nachdenke, fallen mir doch Personen ein, 
die aufgrund von verschiedenen Meinungen 
und Ansichten nicht mit hineingenommen 
werden sollen in die heilige Gemeinschaft der 
Christen. Aber nicht wir stellen Schranken auf 
und sagen „Du gehörst dazu, du aber nicht“. 
Dieser Psalm berührt mich sehr, weil er ein 
Statement ist. Dafür, dass nicht wir Menschen 
bestimmen wer ein (guter) Christ ist, sondern 
Gott. 

Es gelingt mir nicht immer meinem Nächs-
ten mit Liebe zu begegnen, geschweige denn 
meinem Feind. Und nicht selten handle ich 
ungerecht oder falsch. Mit Sicherheit gibt es 
Menschen, die mich wegen einiger (Lebens-) 
Einstellungen nicht mögen. Vielleicht gibt es 
welche, die sagen: Du gehörst nicht dazu. 
Aber wie es im Psalm geschrieben steht, be-
gegnet auch mir ein gnädiger Gott, der ein 
Auge auf alle Menschen hat und mich be-
schützt vor solchen Aussagen anderer. Aus 
diesem Zuspruch von Gott nehme ich die 
Kraft zu sagen, dass mein Leben gesegnet ist 
und ich ein Optimist sein kann. 

Nina Kleinsorge 
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 ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI… 

Esti gondolatok a stégen 
Visszapillantás a szigetszentmártoni táborra 

„Megszólított, hogy legyek tanítványa, s emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem, 
csodákra várva, nem tudom, mi történt velem …” Jó ezt az éneket énekelni, ott kint, a stégen. Ott 
ülünk mind – budaváriak, budakesziek és mi, soproniak. Énekhangunk magasra száll, egészen 
az esti Duna fölé. Jó, hogy igazán érezhetjük most, amit már az egész héten át, hogy valóban 
„testvérek vagyunk“ – ahogyan ez mottója volt táborunknak is. Milyen kár, hogy ez már az utol-
só esténk. Szívesen maradnánk még. De másnap reggel már csak a záróáhítat és a búcsúzás vár – 
a búcsúzás olyanoktól, akik egy hét alatt barátainkká váltak, a búcsúzás olyanoktól, akik most 
itt ülnek mellettünk, vidáman énekelve, csak úgy, mint mi. Milyen jó ez a pillanat, és ráadásul 
nem is álom, „… ne gondold, hogy álom, álom volt az egész.” 

Megszólítottak. Még pedig arra, hogy jöjjünk el 
Szigetszentmártonba. Valakik már jártak ebben 
a táborban közülünk, valakik pedig idén először 
indultak útnak. Rengeteg jó pillanatkép él ben-

nünk. Mennyit nevettünk, amikor orrunkkal 
festettünk, és a többieknek kellett kitalálni, hogy 
mi az. Milyen megható volt leszedni azt a papírt 
a hátunkról, amire a többi ifis kedvesebbnél 
kedvesebb útravalókat írt számunkra. Milyen 
érdekes volt Jézust védeni egy „perben“ – és 
összességében milyen jó volt, hogy a délelőtti 
bibliaórákon az adott történeteket mindig más-
képp közelíthettük meg. Milyen vidáman teltek 
az örökzöld játékok, mint az „Üsd a jobboldalit“ 
vagy a „Szél fújja“. Nem is beszélve arról, hogy 
a tábori „családokban” készültünk például 
egyik nap oltárképekkel, aztán címerekkel, más-
kor egy indulóval, vagy egy tánccal, majd a vé-
gén egy közös tv-adással örvendeztettük a többi 
táborlakót. Közben lement a csocsóbajnokság, 
egy jó nagy kenuzás, sok-sok strandolás meg 
egy zokni-zombi-játék, ami rendesen megfuta-
tott minket. Ezek mellett úgy tudtunk pihenni, 
hogy szurkoltunk a magyar focicsapatnak az 
egyik eb-s meccsükön, és így másfél órán át ők 
futottak, mi pedig csak ültünk piros-fehér-zöldre 
festett arccal és néha ujjongtunk. Egy ilyen gaz-
dag program mellett ugyan sok szabadidőnk 
nem maradt, de ha igen, akkor akár boldogan és 
önfeledten labdáztunk a táborlakók legkisebbje-
ivel vagy beszélgettünk egymással. 

Nem is olyan nagy csoda, hogy tényleg érez-
tük, hogy mit jelent az, hogy testvérek vagyunk. 
Így magunk között is, hiszen olyan jól megtalál-
tuk a helyünk ebben a közösségben – még azok 
is, akik először jártak Szigetszentmártonban – 
gyorsan összebarátkoztunk, sőt, talán nem túl-
zás azt mondani, hogy olyanok lettünk, mint a 
testvérek. Egy közösen töltött hét, amelyen 
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megosztottunk annyi örömteli pillanatot, vagy 
épp bánatot. Egy közös hét, amelyen reggelente 
még fáradt szemmel egyszerre emeltük fel fe-
jünk, amikor Imsi gitározva énekelte az ébresz-
tőt: „Jó reggelt, Uram Jézus“. Egy héten át közö-
sen izgultunk, hogy vajon elkészül-e a családi 
feladat még az esti áhítat előtt. Egy közös hét, 
amelyen ténylegesen ott voltunk egymásért, mi 
magunk között fiatalok, de vezetőink is mindig 
ott voltak értünk. Igazán testvérek lettünk, és 
ezért hálásak vagyunk. 

Persze, az ottani szigetszentmártoni közössé-
günkben ott volt velünk Jézus is. Sok tagja va-
gyunk az egy testnek, és Krisztus a fő – ez volt a 
főüzenete a záróáhítatnak. Meg valóban. Ezt 

éreztük mi is. Buzdító volt ez a hét arra is, hogy 
majd járjunk ifire, és legközelebb is menjünk el 
majd táborokba. 

Valóban, megszólítottak vagyunk. Ahogy 
hangzik énekünk az esti Dunán át. Jó nekünk itt 
lennünk. Énekünk talán elér egészen a Duna 
túloldalára is, talán még ennél is messzebb. Ta-
lán emlékeinkben, szívünkben még akár jó né-
hány héten át felcsengenek ezek az énekek, fel-
idéződnek kedves emlékek a táborról, behunyt 
szemmel még ott ülünk a stégen most is, hálás 
szívvel a közösségért, a közös hétért. 

Brandt Lilla, Mátis Petra, Ábrahám Dóra, 
Lichtl Szonja, Németh Kriszti, Oravecz Hanna, 

Dobos Béla, Körmendy Samu 

Ha páros év nyara, akkor finnek és Szélrózsa 
Vasárnap délelőtt fogadtuk a hosszú útról érke-
ző finn vendégeinket a schwechati reptéren és 
indultuk onnan egy bécsi városnézésre Anita 
vezetésével. Ragyogó időben csodálhattuk meg 
a bécsi belvárost és Schönbrunnt. Megérkezve 
Sopronba finn-magyar istentiszteleten ünnepel-
hettük a találkozást. Hétfőn délelőtt Peti város-
ismereti játékával mutattuk be városunkat, dél-
után pedig közös éneklés és játékok közben is-
merhettük meg jobban egymást. A következő 
napon a jó időt kihasználva Brennbergbányáról 
kirándultunk Ritzingbe, ahol fürdéssel és be-
szélgetéssel töltöttük a napot. Este szalonnát 
sütöttünk az autóspihenőnél, ez sokuk számára 
új dolog volt és nagyon élvezték.  

Az előbbi napok egészséges fáradtságával 
indultunk útra Mátrafüredre, a 11. Szélrózsa 
fesztiválra, idén „Áldás leszel” mottóval. Busz-
utunk hol csendes pihenéssel, hol vendégeink 
halk, szép éneklésével telt. Mivel Budapesten 
vitt át az utunk, így bár kissé spontán, a buszból, 
meg tudtuk mutatni, hazánk fővárosa is milyen 
csodaszép, a Budai Vártól a Parlamenten át az 
Andrássy úton keresztül a Városligetig.  

Gyöngyösre érve már láttuk, hogy a tábor-
hely bizony esőfelhőbe burkolózik. Reményünk 
bevált, mire felértünk, örültünk, hogy már nem 
esett az eső. Sátrainkat felállítva a Nagyréten, 
már nem volt akadálya, hogy csatlakozzunk a 
Szélrózsa forgatagába. Nehéz megfogalmazni, 
milyen is az a családias, élettel teli, vidám, tar-
talmas, ismerős légkör, amely körbeveszi ifjúsá-
gi fesztiválunkon az embert. Rengeteg zenei 

program – mind világi, mind egyházi zenével – 
színházi műsorok, nagy előadások, fórumbe-
szélgetések, baráti társalgások. Minden alka-
lommal feltöltődve térek haza a Szélrózsáról: 
emlékeimben az első este Szabó Balázs Bandája 
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koncertjének ringatózó zenéjével, az áhítatok és 
a beszélgetések mondanivalójával, kvízben a 
szurkolás és a játék izgalmával, a No Tune Bro-
ters koncerten a seinäjoki ifisek tombolásával, a 
Közel koncerten a közös éneklés élményével, a 
Promise és Gábriel koncerten szintén az együtt 
zenélés pillanataival. Az emlékek mellett pedig a 

jövőbe tekintve új barátokkal mind Finnország-
ból, mind a magyar evangélikus fiatalok köréből 
és lelki útravalókkal. 

Köszönjük szépen mindazoknak, akik lehe-
tővé tették a találkozást testvérgyülekezetünk, 
Seinäjoki fiataljaival!  

Horváth Lili 

 

Hegyek a Bibliában 
Gyülekezeti napközi tábor 2016 nyarán 

Mi jut eszünkbe egy hegyről? Kimagaslik környe-
zetéből, sűrű növényzet borítja vagy kopár, 
könnyedén meghódítható vagy csak védőfelsze-
reléssel indulhatunk a legmagasabb pontja felé, 
ha felérkezünk, gyönyörű kilátás tárul elénk 
vagy sűrű felhőbe burkolózva az orrunkig sem 
látunk? Számtalan élmény és megtapasztalás 
felsorolható, de egy biztos: a hegy az a pont, 
ahol az ég és a föld találkozik, ahol megtapasztal-
hatóvá válik az Úr, akinek szavára a hegyek 
fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol 
helyet készített nekik (Zsoltárok 104,8). A hegy 
az a hely, ahol a csendben megszólal az Úr és 
ahol felfigyelhetünk a hangjára, úgy ahogyan 
Illés ott, a Hóreb-hegyen meghallotta a halk és 
szelíd hangot. 

A Bibliát olvasva számtalan hegy nevére 
bukkanhatunk. Ezek közül választottunk ki né-
hányat a tábori hét napjaira. Gondolatban min-

den délelőtt megmásztunk egy-egy magaslatot: 
az 5000 méternél is magasabb Ararátot, ahol 
megtanultuk, hogy Isten nem felejti el ígéreteit, 
ezért mi se felejtsünk el soha hálát adni Neki. A 
Hóreb-hegyen Mózest különleges elhívást kapó 
titkos ügynökként ismertük meg, végrehajtási 
eszköze pedig a Megbízójában való feltétel nél-
küli hit volt. A Kármel-hegyen rádöbbenhettünk, 
hogy Isten nem olyan, mint egy lufi, ami még 
akkor sem válhat élővé, ha szemet, szájat, orrot, 
fület rajzolunk rá, nem tud rajtunk segíteni, nem 
hallja meg esedezésünket, mert élettelen. Isten 
azonban élő Úr, aki meghallja, meglátja és átérzi 
a benne bízók szívének kiáltását. A Sion-hegyén 
Jézus győzelmet aratott a Kísértővel szemben. 
Ezért mi, akik gyengébbek vagyunk, mint a Go-
nosz, bátran kapaszkodhatunk a mindennél és 
mindenkinél hatalmasabb Úrba. Végül pedig a 
Golgota hegyén álltunk meg, ahol valóságosan 
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találkozott az ég és a föld, ahol meghallhattuk 
Isten végtelen szeretetének szavait: „Mert úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát ad-
ta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.”  

A „hegymászás” mellett minden nap kézmű-
veskedtünk, játszottunk, énekeltünk, kisebb csopor-
tokban beszélgettünk, megtekintettünk bábjátéko-
kat, hallgattunk különös történeteket a szavanna 
állatairól a buyufa alatt, egy kis szív történetét, 
aki egy különleges hídon ment át, sőt mi ma-
gunk is meghódítottunk a Soproni-hegység ma-
gaslatai közül egyet, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílt a tájra.  

A napzáró áhítatokon az Úr Jézust ismerhettük 
meg még közelebbről, ahogyan Ő bemutatkozik 
az „Én vagyok”-mondásain keresztül.  

Hálás a szívünk, hogy egy héten át kicsik és 
nagyok együtt élhettük meg azt a különleges 

kegyelmi állapotot, amikor és ahol az ég és a 
föld találkozik.  

Szeretnék köszönetet mondani minden segí-
tőnek, szolgálónak, akik az igei tanításban, zenei 
szolgálatban, a különböző foglalkozásokban, a 
tízórai és uzsonna készítésében segédkeztek: 
Asbóthné Erzsike, Blatniczkyné Hammersberg 
Ganczstuckh Júlia, Cséry Ágnes, Gerhát  
Orsolya, Gubis Brigitta, Kalmárné Marika, Koch 
Szilvia, Körmendy Máté, Lázár Anikó, Meny-
hárt Andrea, Pelikán András, Tóth Károly.  
Köszönjük a szülőktől kapott sok-sok adományt, 
aminek köszönhetően minden nap bőségesen 
megterített asztal fogadta a gyerekeket.   

Ha Isten éltet bennünket, a következő nyáron 
újra találkozunk! Egyedül Istené a dicsőség! 

Őri Katalin 

Hunyadisok a gyűjteményekben 
2016. június 9-én gyülekezetünk álta-
lános iskolájának 4. d osztályos német 
nemzetiségi tagozatos tanulói látoga-
tást tettek a Soproni Evangélikus 
Gyűjtemények múzeumában. Dr. 
Krisch András gyűjteményvezető és 
Tóthné Szlavszkovszky Mariann mu-
zeológus érdekes és lendületes mú-
zeumpedagógiai foglalkozás kereté-
ben hozták életközelbe gyülekeze-
tünk múltját és jelenét, valamint né-
met gyökereit a mai gyerekek számá-
ra. Diákjaink testközelből bepillant-
hattak egy 20. század eleji lelkészla-
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kásba, megtekinthették gyülekezetünk többszáz 
éves „kincseit”, pl. a művészi aprólékossággal 
kidolgozott arany- és ezüst keresztelési kancsó-
kat, úrvacsorai kelyheket, valamint a gazdagon 
díszített és csodálatosan kifaragott perselyeket. 
Interaktívan játszhattak a fa memória táblával, 
belehallgathattak a Miatyánk-harang hangjába 
és rácsodálkozva próbálhatták megfejteni az 
egykori pénztár ládájának titkos és trükkös zár-
szerkezetét. A gazdag programban természete-
sen hittanos kérdésekre is válaszolhattak, illetve 

megismerhették városunk egykori német nem-
zetiségű lakossága kitelepítésének történetét is. 
Zárásképp megtekintettük a templom melletti 
kitelepítési emlékművet. Tanulóinkat Juhászné 
Molnár Zita és Magyarné Lang Mária német 
nemzetiségi tagozatos tanítónők kísérték, a 
fényképeket Juhász Béla készítette. 

Pedagógusaink és a gyerekek nevében is na-
gyon szépen köszönjük ezt a felemelő és szép 
programot! 

Juhászné Molnár Zita 

Konfirmáció a 2016/17-es tanévben 

Konfirmációi évre várjuk a hetedik osztályos vagy nagyobb fiatalokat  

magyar és német csoportba.  

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 11. vasárnap.  

A jelentkezéshez kérjük a nevet, lakcímet, telefonszámot, születési dátumot és a keresztség dá-

tumát és helyét megadni.  

(Aki most készül keresztelésére, az is jelentkezhet!) 

Jelentkezni lehet: a konfirmációi felkészülést vezető lelkészeknél:  

Holger Mankénál (homanke@gmail.com) vagy Pelikán Andrásnál (apelikan@gmail.com).  

Első találkozás (tájékoztató): 2016. szeptember 15. csütörtök, 16 óra,  

a Gyülekezeti ház első emeletén. 

Felkészülés: várhatóan ebben a csütörtöki időpontban lesz minden héten, két csoportban. 

 TERVEZETT PROGRAMOK 

Tervezett programok 
„Egy este az evangélikusoknál” 

- szeptember 12-én, hétfőn 18 órakor: Mága 
Zoltán hegedűművész koncertje a temp-
lomban 

- szeptember 18-án, vasárnap 18 órakor ze-
neiskolai koncert a nagyteremben 

- szeptember 25-én, vasárnap 18 órakor  
Balogh Lázár orgonaművész koncertje a 
templomban 

- október 16-án, vasárnap este 18 órakor a 
Soproni Petőfi Színház előadása a nagyte-
remben, címe: Rejtő, a megejtő 

- október 28-án, pénteken 19 órakor: J. S. 
Bach h-moll miséjének nagyszabású elő-
adása a templomban a Lutheránia Ének-
kar, a Budapesti Vonósok és neves szólis-
ták közreműködésével 

- november 1-jén, kedden 18 órakor a zene-
iskola és a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
mindenszenteki emlékkoncertje a temp-
lomban 
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Csoportjaink alkalmai 
bibliaóra minden hétfőn 15 órakor a Fabricius 
Szeretetotthon kápolnájában 
bibliaóra minden csütörtökön 18 órakor a kiste-
remben, szeptember 8-ától  
énekkar: szeptember 15-ére, csütörtök 18 órára 
szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy 
közösen beszéljük meg a gyülekezeti énekkar 
jövőjét.  
barkácskör-Bastelkreis minden pénteken 15 
órakor a társalgóban, szeptember 16-ától 
kisifi – Jugendgruppe (a 13-16 éves fiataloknak) 
minden pénteken 17.30-kor az ifiteremben, 
szeptember 9-étől 
nagyifi (17-27 éves fiataloknak) minden pénte-
ken 19.30-kor az ifiteremben, szeptember 9-étől 
Kirchenkaffee szeptember 18-án és október 16-
án, vasárnap 10 órakor a kisteremben  
Glaubensgesprächskreis – német beszélgetőkör 
első találkozó a további időpontok megbeszélé-
sével szeptember 9-én, pénteken 15.30-kor a 
lelkészi hivatalban 
Gemeindenachmittag – gyülekezeti délután 
október 5-én, szerdán 15.30-kor a kisteremben  
baba-mama kör októbertől minden hónap első 
és harmadik szerdáján, október 5-én és 19-én, 
november 2-án szerdán 10 órakor az ifiteremben 

Kindergruppe – német gyerekcsoport szeptem-
ber 28-án, október 12-én és 26-án, szerdán 16.30-
kor a kisteremben 
FiFi kör szeptember 10-én, október 1-jén, no-
vember 12-én és december 10-én, szombaton 9 
órakor a nagyteremben 
mocorgós délelőtt szeptember 24-én és novem-
ber 19-én, szombaton 10 órakor a nagyteremben 
nőslénykör minden hónap második hétfőjén, 
szeptember 13-án és október 11-én, hétfőn 20 
órakor a klubszobában 
filmklub minden hónap harmadik hétfőjén, 
szeptember 20-án és október 18-án, 18 órakor a 
kisteremben 
presbitériumi ülés szeptember 6-án, október 4-
én és november 8-án, kedden 17 órakor a kiste-
remben 
gyászcsoport minden hónap első hétfőjén, 
szeptember 5-én, október 3-án és november 7-
én, 18 órakor a kisteremben 
váló-háló: érdeklődni lehet Gerhát Orsolyánál 
(+36-20/770-39-76, gerhatorsolya@gmail.com) 
Anonim alkoholisták – minden vasárnap 16 
órakor és csütörtökön 19 órakor a gyülekezeti 
házban, érdeklődni lehet a +36-20/964-52-17-es 
telefonszámon 

Egyéb 
Ruhavásár 

Október 15-én, szombaton 8.30-tól 16 óráig jóté-
konysági ruhavásárt tartunk a nagyteremben. 
Felajánlásaikat szeptember végétől hétköznap 
délelőttönként fogadjuk a lelkészi hivatalban. 

A reformáció forrásvidékein –  
gyülekezeti kirándulás 

Október 1-jén, szombaton a budavári és sárvári 
gyülekezettel közös A reformáció forrásvidékein 
sorozatunk keretében négy artikuláris temp-
lomba, Vadosfára, Nemeskérre, Nemescsóra és 
Celldömölkre látogatunk el. A nap témája: Küz-
delem az igazságért. Várjuk a jelentkezéseket a 
lelkészi hivatalban! 

Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2016. tanévkezdés–reformáció 

augusztus 27. 
 19.00 „Orgona határok nélkül” – koncert a temp-

lomban, áhítat: Tóth Károly 
augusztus 28. (Szentháromság ünnepe után 14. 
  vasárnap) 
 10.00 kétnyelvű lelkésziktatás (áldozati gyűjtés-

sel): Mesterházy Balázs esperes + 
Pelikán András 

 17.00 a Hunyadi iskola tanévnyitója:  
Kadlecsik Zoltán 

augusztus 31. 
 16.00 a Líceum tanévnyitója: Kovács László 
 18.00 az Eötvös iskola tanévnyitója:  

Szemerei János püspök 
szeptember 1. 
 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):  

Holger Manke 

szeptember 4. (Szentháromság ünnepe után 15. 
  vasárnap) 
 8.00 magyar: Tóth Károly 
 9.00 német: Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet: Pelikán András 
 10.00 magyar: Tóth Károly 
 15.00 Balf: Tóth Károly 
 16.00 kórházkápolna: Tóth Károly 
szeptember 8. 
 15.00 ökumenikus életvédő zarándoklat a kór-

házkápolnánál: Pelikán András 
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke 
szeptember 9. 
 15.00 Gabnai Sándor intézménylelkészi beiktatá-

sa a szeretetotthonban: Tóth Károly 
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szeptember 11. (Szentháromság ünnepe után 16. 
  vasárnap) 
 8.00 magyar: Pelikán András 
 9.00 német: Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Tóth Károly 
 10.00 magyar: Pelikán András 
 11.30 szlovák (a szlovákiai Keleti egyházkerület 

ünnepe templomunkban):  
Slavomír Sabol püspök 

 15.00 Balf: Pelikán András 
 16.00 Fertőszentmiklós: Pelikán András 
szeptember 12. 
 18.00 Egy este az evangélikusnál – hegedűkon-

cert a templomban, áhítat: Tóth Károly 
szeptember 15. 
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
szeptember 18. (Szentháromság ünnepe után 17. 
  vasárnap) 
 8.00 magyar (úrvacsorás): Kovács László 
 9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Pelikán András 
 10.00 magyar (úrvacsorás): Kovács László 
 15.00 Balf: Kovács László 
 18.00 Egy este az evangélikusnál – zeneiskolai 

koncert a nagyteremben, áhítat:  
Pelikán András  

szeptember 22. 
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
szeptember 25. (Szentháromság ünnepe után 18. 
   vasárnap) 
 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Tóth Károly 
 9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Kadlecsik Zoltán 
 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Tóth Károly 
 15.00 Balf: Tóth Károly 
 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 
 18.00 Egy este az evangélikusnál – orgonakoncert 

a templomban, áhítat: Pelikán András 
szeptember 29. 
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
 18.00 A teremtés ünnepe a nagyteremben:  

Pelikán András 
október 2. (Szentháromság ünnepe után 19.  
  vasárnap) – aratási hálaadás 
 8.00 magyar: Pelikán András 
 9.00 német: Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Tóth Károly 
 10.00 magyar: Pelikán András 
 15.00 Balf: Pelikán András 
 16.00 kórházkápolna: Pelikán András 

október 6. 
 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):  

Holger Manke 
október 9. (Szentháromság ünnepe után 20.  

  vasárnap) 
 8.00 magyar: Tóth Károly 
 9.00 német: Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 
Kadlecsik Zoltán 

 10.00 magyar (a Hunyadi-iskola jubileumi ünne-
pe): Szemerei János püspök 

 15.00 Balf: Tóth Károly 
 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 
október 13. 
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
október 16. (Szentháromság ünnepe után 21.  
  vasárnap) 
 8.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András 
 9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Pelikán András 
 10.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András 
 15.00 Balf: Pelikán András 
 18.00 Egy este az evangélikusnál – színházi est a 

nagyteremben, áhítat: Pelikán András 
október 20. 
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
október 23. (Szentháromság ünnepe után 22.  
  vasárnap) 
 8.00 magyar: Tóth Károly 
 9.00 német: Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Pelikán András 
 10.00 magyar: Tóth Károly 
 15.00 Balf: Tóth Károly 
 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 
október 27. 
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 
október 28. 
 19.00 Egy este az evangélikusnál – Bach: h-moll 

miséjének előadása a templomban:  
Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos, 
lelkész 

október 30. (Szentháromság ünnepe után 23.  
  vasárnap) – Bibliavasárnap 
 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Pelikán András 
 9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 

Tóth Károly 
 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):  

Pelikán András 
 15.00 Balf: Pelikán András 
október 31. (reformáció) 
 10.00 magyar – a nagyteremben (úrvacsorás): 

Tóth Károly 
 18.00 kétnyelvű protestáns a templomban (úrva-

csorás): Dr. Vladár Gábor + Tóth Károly + 
Holger Manke 

november 1. 
 17.00 Székely kapu – ökumenikus áhítat:  

Pelikán András 
 18.00 Egy este az evangélikusnál – halottak napi 

koncert a templomban, áhítat:  
Pelikán András 

Christophoros 

A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja 
9400 Sopron, Színház utca 27. 
e-mail: sopron@lutheran.hu 
web: http://sopron.lutheran.hu 
tel: 99/523-002; fax: 99/523-003 
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