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Az ötszázadik év 

 

Hat-nyolc kalapácsütés egy szög nagyon alapos 
beütéséhez is elegendő. Tételezzük fel, hogy a wit-
tenbergi templomkapu nagyon kemény fából volt, 
és sok szöget kellett Luthernek használnia ahhoz, 
hogy tételeit ki tudja függeszteni 1517 októberé-
nek végén. Ötszáz kalapácsütésre akkor sem volt 
szüksége, hamar végezhetett a kalapálással, a ko-
pácsoló zaj pedig gyorsan elült.  

Nem tudjuk, mi járt Luther fejében akkor, ami-
kor a szögek beverésének a zaját hallotta. Az 
mégis valószínű, hogy nem gondolt arra, ennyire 
sokáig visszhangzik majd még minden vele kap-
csolatban. Őszinte lelkesedés hajtotta, hogy az 
Egyház megtisztuljon és visszatérjen a helyes útra. 
A lelkesedés márpedig olyan, hogy az ember nem 
nagy távlatokban gondolkodik, hanem a pillanat 
hevületét ragadja meg. Tudhatta, az általa kezde-
ményezett párbeszéd könnyen vitává alakulhat, 
és időbe telhet, amíg majd sikerül meggyőznie el-
lenfeleit. De nem gondolhatott akkor, ott, azon az 

estén évszázadokra, harcokra, átkokra és évszáza-
dos ellenségeskedések utáni egymásra találásra 
sem. 

Az idei októberben a reformáció ötszázadik 
éve kezdődik. Luther és Melanchthon munkája 
utódaiknál folytatódott és máig sem ért véget, 
nem is beszélhetünk a Reformáció óta eltelt időről, 
csakis a reformációban eltelt időről. 2016 végén és 
majd 2017-ben is arra kapunk meghívást, hogy ré-
szesei legyünk ennek a folyamatnak. Hogy ben-
nünk majd milyen visszhangja lesz? Reméljük, 
hogy legalább akkora, mint ötszáz kalapácsütés 
hangja. Ahogy reményeink tovább is vezetnek 
majd minket a második ötszáz év felé, folytonos 
reformációban. De a jövőt mi sem látjuk, és ahogy 
Luther is Istenre bízta magát, nekünk is minden-
ben ezt kell tennünk. Méltó örökösökké csakis így 
válhatunk. 

Pelikán András 



2016. reformáció – Reformation 2016   Christophoros 

2 

Lélek-zet 

Az egyház és az ige 
„Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam.” (Jn 17, 8) 

Az egyháznak nincs más rendeltetése és dolga, 
mint Isten igéjének hirdetése. Ha nem ezt teszi, 
nem egyház,– legfeljebb névleges. Nem az ige 
van az egyházért, hanem az egyház van az igé-
ért. Nem azért van ige, hogy az egyház megszó-
lalhasson, hanem azért van egyház, hogy az ige 
megszólalhasson. Nem az egyház teremt igét, 

hanem az ige teremti az egyházat. Az igazi egy-
ház legbiztosabb ismertetője az Isten igéje. 
Ahol Isten igéjét hirdetik s hallgatják; ott az 
egyház. 

Az ige hirdetése és a Szentlélek bizonyság-
tétele nélkül honnan is tudhatnánk, hogy hol 
van az egyház?! 

Luther Márton (Jer, örvendjünk, keresztyének!, 359. o.) 

Mit tartunk a reformáció legmaradandóbb üzenetének ma? 

[…] A kegyelmes Isten megtalálása ma is égető 
kérdés. Egyének és közösségek vívódnak az el-
rontott múlt terhével. Senki nem érzi – és nem 
érezheti – magát illetékesnek, hogy megbocsá-
tást hirdessen a népirtások, a holokauszt, a há-
borús bűnök, az ifjúkori botlásként elkövetett 
nemi erőszak vagy valamilyen más szeretetlen-
ség áldozatainak nevében. Sokan vonszolják 
magukkal elrontott életük terheit, pedig azok 

esetleg évtizedekig eszükbe sem jutottak. Egy-
szer csak mégis ólomsúlyként nehezednek rá-
juk. „Mert a bűn a véteknek olyan formája, amit 
csupán emberek között létrejött kapcsolatok-
ban és azokon keresztül nem tudunk megbo-
csátani.” És: „Ahol nincs megbocsátás, ott ma-
rad a bosszú, ami a megtörtént igazságtalanság 
kompenzációjának egyik formája.” Ahol nincs, 
aki kimondja a megbocsátás szavát, ott ezt az 
embernek kell megtennie, „ezáltal ő maga és a 
világ is magára marad”. A Biblia szerint ez a 
bűn állapota, amikor az ember „el van vágva az 
emberi életviszonyok megújulásának lehetősé-
gétől, a regeneráció lehetőségétől,” és „a világ 
az egymással szemben álló lehetőségek vilá-
gává, »holnap nélküli teremtettséggé«” válik. 

Krisztus az egyedüli szabadítója az ember-
nek, akinek Isten előtt nincs mentsége. Ez a re-
formáció maradandó üzenete. Minden más eb-
ből következik.  

Dr. Reuss András (Lelkipásztor 2016/8-9, 322. o.) 

„Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek…” (Zsolt 96,3) 
Nem véletlen, hogy 499 évvel ezelőtt Witten-
bergben Luther Márton nem a templom szószé-
kére, hanem a külső kapura szögezte ki 95 téte-
lét. Azt akarta ugyanis, hogy az utca embere is 
lássa: Isten újra akar kezdeni valamit az embe-
rek életében. Jézust nem lehet bezárni a temp-
lom falai közé, róla beszélni a legnemesebb 
közügy. A reformáció nem egy fél évszázaddal 
ezelőtti történelmi esemény, amelyre időnként 
illik emlékezni, hanem egy ébredési, megtérési 
mozgalom, amely átjárta egész Európát, sőt 
még a katolikus egyházat is. A reformáció üze-

nete, az egyedül a Szentírás, az egyedül Krisz-
tus, az egyedül hit által és az egyedül a kegye-
lem ma is fontos üzenet. 

Jézust kell prédikálnunk mindenkinek. Isten 
ránk bízta az evangéliumot, rajtunk keresztül 
akar szólni a világhoz. A kegyelem nem olcsó 
játékszer, amellyel felelőtlenül lehet garázdál-
kodni. Súlya van, miként súlya van minden 
szónak, amit Isten ránk bízott, és ezzel a súlyos 
szóval tartozunk egymásnak, a világnak és 
minden népnek 

Gáncs Péter (A reformáció hónapját megnyitó istentisz-
teleten, 2016. október 1.) 
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Az istentiszteletről – VI. rész 
Az úrvacsorai liturgiára különösen is igaz az, 
ami az istentisztelet többi részére: a szövegek 
komoly részben bibliai igékből állnak, és általá-
ban 1000-1500 éve azonos megfogalmazásban, 
a liturgia azonos pontján hangzanak el. Lenyű-
göző ezeknek a szövegeknek a mélysége, tartal-
massága, és lenyűgöző az a távlat, hogy milyen 
sok nemzedékkel dicsérjük együtt Istent. A szö-
vegek részletes ismertetésére itt nincs lehető-
ség, érdemes olvasgatni őket a liturgia.lu-
theran.hu oldalon. Érdemes foglalkozni azzal, 
hogy amit újra és újra átélünk, annak egyre 
újabb mélységei nyíljanak meg előttünk. 

Két szentségünk egyike az úrvacsora, ami-
ben Krisztussal magával találkozunk. A 
hangzó ige itt kézzelfoghatóvá, megtapasztal-
hatóvá válik, megerősítést kapunk. Hafenscher 
Károly így ír erről: „A golgotai kereszthalál 
előtt azonban az emberré lett Isten kézzelfog-
hatóvá, ízlelhetővé teszi az Atya Isten szerete-
tét azzal, hogy a tanítványai számára az élet ke-
nyerét adja. Teszi ezt azzal az ígérettel, hogy ez 
a táplálék földi tartózkodása után, halálát, fel-
támadását és mennybemenetelét követően is 
»elérhető« lesz a tanítványok számára. A meg-
születő egyház él ezzel a lehetőséggel, és a gyü-
lekezet találkozásait meghatározta a közösség, 
az imádság, az igehirdetés és »a kenyér megtö-
rése«. A korai kereszténységben ennek nyomán 
kialakult a kétfókuszú istentisztelet, amelyben 
a verbum et sacramentum egysége felbontha-
tatlan.” 

Van néhány olyan ősi eleme az úrvacsorai li-
turgiának, ami a Sopronban használt rendben 
nem szólal meg. Ezek közé tartozik az a beve-
zető párbeszéd, ami a szív fel-
emeléséről szól (sursum corda). 
Ez a bevezetés arról tanúskodik, 
hogy a gyülekezet az istentiszte-
let más dimenziójába kerül, ami 
ezután következik, az értelem 
számára fel nem fogható, a hallás 
után más érzékszerveken keresz-
tüli megtapasztalás következik. 

Az úrvacsorai liturgia első, há-
laadó imádsága (praefatio) emel-
kedettségével megadja az úrva-
csorai liturgia alaphangját, kö-
zéppontba helyezve a hálaadást. 
(Innen nevezik az úrvacsorát  
eucharisztiának.) Kezdőszavai – 

„Méltó és igaz…” – gazdag üzenetet hordoz-
nak: Isten méltó arra, hogy hálát adjunk neki, 
később, az úrvacsorvaétel előtti imádságban 
pedig elhangzik, hogy mi viszont nem va-
gyunk méltók a vele való közösségre. Ami 
igazi, az csak Isten munkája, szemben emberi 
létünk sokféle látszatvalóságával. Ebben az 
imádságban van egy változó szakasz, ami a va-
sárnap jellegét, központi üzenetét szólaltatja 
meg. Az imádság zárása az üdvözültek meny-
nyei seregével és a földön élő egész anyaszent-
egyházzal közös dicséretbe kapcsol be, hatal-
mas távlatot adva, egy nagy közösség részévé 
téve ezzel. 

 A következő tételt a gyülekezet énekli: 
„Szent, szent, szent…” (sanctus). Ószövetségi 
gyökerű (Ézs 6,3) dicsérő ének ez. A „szent” ki-
fejezés középpontba állításával arra mutat rá, 
hogy Isten hatalmas és tiszta, az ember apró és 
bűnös. Az, hogy háromszor hangzik el ez a szó, 
számunkra a Szentháromságra utal. „A Sanctus 
éneke nem objektív információközlés Isten 
nagyságáról, hanem azoknak az éneke, akik 
megtapasztalták s újra meg újra megtapasztal-
ják a Szent közelségét.”  

Az énekhez csatlakozó imádság (epiklézis) 
szövege („Szent vagy Urunk, és nagy a te irgal-
mad! Elítéled a bűnt…”) az II. századból szár-
mazik. Azt hallhatjuk ki belőle, hogy Isten táp-
lál minket és kiment a bűn hatalmából. Kérjük 
benne Istent, hogy küldje el a Szentlelket. „A 
Szentlélek csodája, hogy a férfit »nem ismerő« 
Mária gyermeket fogant, s általa az Isten em-
berré, az ige testté lett. Az úrvacsora csodája is 
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a Szentlélek műve. Ami számunkra elképzelhe-
tetlen, amit az emberi logika nem fog be, azt a 
Szentlélek megteheti: a kenyérben és a borban 
Krisztus ölt testet: valóságosan jelen van, s tel-
jes önmagát adja oda nekünk táplálékul, elede-
lül.” 

A Miatyánk a legősibb úrvacsorai imádság, 
az ősegyház is az istentisztelet úrvacsorai rész-
ében használta. Emiatt időnként kétszer is el-
mondjuk egy istentiszteleten, ha a csatlakozó 
úrvacsora előtt is elhangzott már. 

Ezt követően szólalnak meg a szerzési igék 
(„… azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke-
zébe vette a kenyeret…”). Ez az úrvacsora tar-
talmi csúcspontja. A szentséget az ostya és a 
bor, valamint Jézusnak ezek a szavai együtt al-
kotják. Emlékeztetnek Jézus halálára, és hogy 
ezzel értünk, bűneink bocsánatára adta oda 
magát. 

Az ősi rend szerint ezután egy olyan imád-
ság hangzik el (anamnézis), amiben az egyház 
kéri a mennyei Atyát, hogy emlékezzen meg az 
egyház minden tagjáról. Az általunk használt 
rendben ez az elem kimarad. 

Gyönyörű, ősi ének szólítja meg Krisztust, 
Isten Bárányaként (Agnus Dei). Keresztelő Já-
nos vallomásán alapszik: „Íme, az Isten Bárá-
nya, aki elveszi a világ bűnét!” (Jn 1,29) 

Az úrvacsoravétel előtti imádság azzal 
szembesít, utalva a kapernaumi százados törté-
netére, hogy nem vagyunk méltók az Istennel 
való közösségre. 

Nem gyakoroljuk azt a szokást, hogy Isten 
békességének hírét (pax) kézfogással adjuk to-
vább a körülöttünk lévőknek, de ennyi elhang-
zik belőle: „Az Úr békessége legyen mindenkor 
veletek!” 

Az az ősi szokás, hogy az úrvacsorát térdelve 
vesszük, csak az evangélikus felekezetben ma-
radt fenn – fontos jelentése van, méltó arra, hogy 
megőrizzük. Fontos, hogy két szín alatt vesszük 
a szentséget, ahogyan azt az Ágostai hitvallás is 
írja: „Az úrvacsorában mindkét szín alatt kiszol-
gáltatjuk a szentséget a népnek, mert ez a szokás 
felel meg az Úr parancsának Mt 26,27 szerint: 
Igyatok ebből mindnyájan. Ahol Krisztus vilá-
gosan meghagyja, hogy a kehelyből mindnyájan 
igyanak.” Az úrvacsoravétel módjával kapcso-
latban gyülekezetünkben többféle gyakorlat is 
él. Egyházunk három püspöke közös körlevelé-
ben így fogalmazott: „azt tanácsoljuk gyüleke-
zeteinknek, hogy – ahol csak lehetséges – gyako-
rolják a közös kehely használatát, hiszen ez a 

legrégibb, az újszövetségi hagyományban örök-
ölt úrvacsora-vételi forma. Nem tartjuk jó gya-
korlatnak, hogy a hívek mártják a közös kehely 
borába a már korábban kézbe kapott ostyát, aho-
gyan ez néhány gyülekezetünkben elterjedt.” A 
református egyházzal megkötött egyezmények 
értelmében velük úrvacsorai közösségben va-
gyunk. A katolikus egyház tiltja mind azt, hogy 
katolikusok nálunk vagy mi náluk részesedjük a 
szentségben. Bennünk, evangélikusokban meg-
van a nyitottság arra, hogy másokkal együtt ve-
gyünk úrvacsorát, akik szintén hiszik, hogy Jé-
zussal találkoznak benne. 

Az úrvacsoravétel utáni imádság összefog-
lalja, hogy mit élhettünk át a szentség vétele so-
rán. 

Az ezt követő elbocsátás („Menjetek el, és 
hirdessétek…”) átvezet az ünneplésből a hét-
köznapokba, hangsúlyozza, hogy minden ke-
resztyén embernek küldetése van. 

Az istentiszteletet záró áldás különleges sú-
lyú esemény. „Az áldás Isten teremtő szava. 
Nem a lelkész jókívánsága, nem is a gyülekezet 
vágyának kifejezése. Isten szólal meg, és szavá-
ban ígéri, kínálja, adja, teremti, ami az ember ja-
vára van. Isten azért áld, hogy az ember áldássá 
legyen mások számára, s ezzel a bűneset óta el-
uralkodott átok helyett az áldás járja át a vilá-
got.” Az, hogy a lelkész az áldás végén keresztet 
rajzol, azt hirdeti, hogy az áldás teljességét a ke-
resztre feszített Jézusban kapjuk. 

A záróének és az orgonajáték a kezdéshez 
hasonló módon, keretesen zárja le az istentisz-
teletet, lendületet ad a hallottak és megtapasz-
taltak megéléséhez. 

Hétről hétre megtapasztalom, milyen fontos 
erőforrás a gyakori úrvacsoravétel. Úgy látom, 
ez a gyülekezetünkben kevesek élménye, pedig 
mindannyiunknak sokat tud adni, ha minél 
gyakrabban élünk vele. Meggyőződésem, hogy 
Luther Márton is ilyen biztató céllal írta a Nagy 
kátéban: „Nagyon szükséges az az intés és buz-
dítás is, hogy ne szalasszuk el ezt a nagy kin-
cset, amelyet naponként kézbevesznek és ki-
osztanak a keresztyének között; vagyis hogy 
azok, akik keresztyének akarnak lenni, rendez-
kedjenek be arra, hogy gyakran vegyék a tisz-
telendő szentséget.” 

(Az idézetek szövege és a többi rész tartalmának egy 

része Hafenscher Károly Liturgika. A keresztény isten-

tisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szel-

lemben (Budapest, 2010) című könyvéből származik.) 

Tóth Károly 



Christophoros  2016. reformáció – Reformation 2016 

5 

Ágostai hitvallás, XXIV-XXV. 
XXIV. A MISÉRŐL 

Hamisan vádolják gyülekezeteinket azzal, 
hogy eltörlik a misét. A mise megmaradt ná-
lunk és a legnagyobb áhítattal ünneplik. A 
megszokott szertartásokat is majdnem mind 
megtartják, csak a latinul énekelt részekhez 
kapcsolódnak néhány helyen német énekek, 
amelyek azért kerültek oda, hogy a népet tanít-
sák. Ugyanis az istentiszteleti szertartásokra el-
sősorban azért van szükség, hogy tanítsák a já-
ratlanokat. Pál is meghagyta, hogy a gyüleke-
zetben a nép számára érthető nyelvet kell hasz-
nálni [1Kor 14,9kk., 19]. Megszokta a nép, hogy 
egyszerre éljenek a szentséggel, akik előkészül-
tek; ez ugyancsak növeli a nyilvános istentisz-
teleti szertartások megbecsülését és áhítatát. 
Senkit nem bocsátanak a szentséghez, kivéve, 
akiket előzőleg megvizsgáltak és meghallgat-
tak. Figyelmeztetik az embereket a szentség 
méltóságára és arra is, hogyan kell vele élni, mi-
lyen nagy vigasztalást ad a rettegő lelkiismeret-
nek, hogy tanuljanak Istenben hinni, minden 

jót Istentől várni és kérni. Ilyen istentisztelet 
gyönyörködteti Istent, a szentség ilyen vétele 
táplálja az igaz kegyességet Isten iránt. S így 
nem az látszik, mintha ellenfeleinknél a misék 
nagyobb áhítattal történnének, mint nálunk. 

Az is tény, minden jóravaló ember már rég-
óta nyíltan és nagyon komolyan panaszkodott, 
hogy a miséket pénzszerzésre használják fel, s 
ezzel gyalázatos módon megszentségtelenítik. 
Az sem titok, milyen széles területen folyik 
nyíltan ez a visszaélés minden templomban, 
milyen sokan végzik a miséket csupán a díjazás 
kedvéért vagy az alapítványi haszonért, és mi-
lyen sokan miséznek az egyházi törvények ti-
lalma ellenére. Pál szigorúan megfenyegeti 
azokat, akik az úrvacsorával méltatlanul bán-
nak, amikor ezt mondja: Aki méltatlanul eszi a 
kenyeret vagy issza az Úrnak poharát, vádlottja 
lesz az Úr testének és vérének [1Kor 11,27]. Mi-
vel nálunk a papokat figyelmeztették erre a 
bűnre, megszűntek nálunk a magánmisék, hi-
szen alig volt olyan magánmise, amelyet ne a 
pénzszerzés kedvéért tartottak volna. 
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Nagyon jól ismerték ezeket a visszaéléseket 
a püspökök, akik ha idejében orvosolták volna 
ezeket, most kevesebb lenne köztünk az ellen-
tét. Takargatásukkal előbb engedték, hogy sok-
féle vétek lopózzék be az egyházba. Most későn 
panaszkodni kezdenek az egyházban támadt 
bajok miatt, pedig erre az egész zűrzavarra 
egyes-egyedül azok a visszaélések adtak alkal-
mat, amelyeket nyilvánvaló voltuk miatt to-
vább tűrni már nem lehetett. Súlyos ellentétek 
támadtak a mise és a szentség körül, talán ép-
pen azért, hogy bűnhődjék a világ a misékkel 
oly sokáig űzött szentségtelen bánásmód miatt, 
amelyet annyi évszázadon keresztül megtűrtek 
az egyházban azok, akiknek pedig hatalmuk is, 
kötelességük is lett volna ezt kiigazítani. Meg 
van írva a Tízparancsolatban: Aki Isten nevével 
visszaél, nem lesz büntetlen [2Móz 20,7]. A vi-
lág kezdete óta semmiféle szent dolgot sem 
használtak fel úgy pénzszerzésre, mint éppen a 
misét. 

Ehhez járult az a vélekedés – ami aztán a 
végtelenségig megnövelte a magánmisék szá-
mát – tudniillik, hogy szenvedésével Krisztus 
az eredeti bűnért tett eleget, és a misét rendelte 
arra, hogy ott menjen végbe a felajánlás a min-
dennapi bűnökért, a halálosakért és a megbo-
csáthatókért. Innen eredt az az elterjedt nézet, 
hogy a mise a bemutatása által élők és holtak 
vétkeit eltörlő cselekmény. Ekkor kezdtek el vi-
tatkozni arról, hogy vajon egy mise, amelyet 
több személyért mondtak, ér-e annyit, mint 
amit egyesekért külön mutattak be. Ez a vita 
szülte a miséknek már említett mérhetetlen 
nagy számát. 

A mieink figyelmeztettek arra, hogy ezek a 
nézetek ellenkeznek a Szentírással, és megsér-
tik Krisztus szenvedésének dicsőségét. Mert 
Krisztus szenvedése nemcsak az eredeti véte-
kért, hanem az összes többi bűnért is áldozat és 
elégtétel volt, amint ez meg van írva a Zsidók-
hoz [írt levélben]: Megszenteltettünk egyszer s 
mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megál-
dozása által [Zsid 10,10]. Továbbá: Egyetlen ál-
dozatával örökre tökéletesekké tette a meg-
szentelteket [Zsid 10,14]. 

Tanítja továbbá az Írás, hogy Isten színe előtt 
a Krisztusba vetett hit által igazulunk meg. Ha 
tehát a mise a cselekmény bemutatásával eltörli 
élők és holtak vétkeit, akkor nem hitből, hanem 
a mise cselekménye folytán történik a megiga-
zulás, amit az Írás nem enged meg. 

Krisztus inkább azt parancsolja, hogy az ő 
emlékezetére cselekedjük [Lk 22,19]. A mise te-
hát azért rendeltetett, hogy a szentséggel élők 
hite megemlékezzék arról, milyen jótétemé-
nyekben van része Krisztus által, s ez megbáto-
rítsa és megvigasztalja a rettegő lelkiismeretet. 
Mert Krisztusról megemlékezni annyit jelent, 
mint megemlékezni jótéteményeiről és abban a 
meggyőződésben lenni, hogy ezeket valóban 
nekünk adja. Nem elég csak a történetre emlé-
kezni, mert erre a zsidók és hitetlenek is emlé-
kezhetnek. A misét tehát azért kell megtartani, 
hogy ott a szentséget kiszolgáltassák a vigasz-
talásra szorulóknak, amint Ambrosius mondja: 
Mindig vétkezem, ezért mindig kapnom kell az 
orvosságot. 

Minthogy a mise ilyen együttes részesedés a 
szentségben, mi ünnepenként tartunk egy kö-
zös misét; ha pedig vannak, akik élni kívánnak 
a szentséggel, akkor más napokon is, ilyenkor 
kiszolgáltatjuk a szentséget mindazoknak, akik 
azt óhajtják. Ez a szokás egyáltalán nem új do-
log az egyházban. Gergely előtt a régiek egyál-
talán nem említik a magánmisét; a közös misé-
ről annál többször szólnak. Chrysostomus azt 
mondja: A pap napról napra ott áll az oltár 
előtt; egyeseket hívogat a szentség vételére, 
másokat távol tart. A régi egyházi törvényekből 
is kitűnik, hogy az egyik (pap) misézett, a többi 
pap és diakónus pedig magához vette tőle az 
Úr testét. A niceai zsinat törvénye ezt mondja: 
A diakónusok a püspöktől vagy paptól megfe-
lelő sorrendben, a papok után vegyék az úrva-
csora szentségét. Pál is azt parancsolja az úrva-
csora vételéről, hogy egymást várják meg, hogy 
közös részesítés legyen [1Kor 11,33]. 

Mivel tehát a nálunk szokásos misére meg-
van a példa az egyházban, a Szentírásban és az 
egyházi atyáknál, bízunk benne, hogy nem le-
het elvetni, főképp azért, mert a nyilvános szer-
tartásokat nagyrészt az eddigi szokásokhoz ha-
sonlóan tartjuk; csak a misék számában van el-
térés, amit azonban a rendkívül súlyos és nyil-
vánvaló visszaélések miatt bizonyára hasznos 
lenne korlátozni. Régente a legnépesebb gyüle-
kezetekben sem tartottak mindennap misét, 
amint bizonyítja a Historia Tripartita111 9. 
könyve: Alexandriában viszont szerdán és pén-
teken felolvasnak az Írásból, az egyház tanítói 
pedig magyarázzák azt, mindez a [mise]áldo-
zat112 ünnepélyes szokása nélkül megy végbe. 
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XXV. A GYÓNÁSRÓL 

Gyülekezeteinkben a gyónást nem törölték 
el. Nem szokták ugyanis kiszolgáltatni az Úr-
nak testét, csak azoknak, akiket előbb megvizs-
gáltak és feloldoztak. Nagyon lelkiismeretesen 
tanítják a népet a feloldozásban való hitről, 
amelyről azelőtt nagy volt a hallgatás. Tanítják 
az embereket, hogy a feloldozást a legna-
gyobbra becsüljék, mert az Isten szava, és Isten 
parancsára hirdetik. Magasztalják a kulcsok ha-
talmát, és emlékeztetnek arra, milyen vigaszta-
lást nyújt a rettegő lelkiismeretnek, és hogy Is-
ten olyan hitet kíván, amely úgy hisz ennek a 
feloldozásnak, mint Isten mennyből hangzó, 
saját szavának, és hogy ez a hit valóban meg-
kapja és elnyeri a bűnök bocsánatát. Azelőtt 
szertelenül dicsőítették az elégtételeket; a hit-
ről, Krisztus érdeméről és a hitből származó 
igazságról egy szó sem esett. E tekintetben gyü-
lekezeteink a legkevésbé sem tekinthetők vét-
keseknek. Mert még ellenfeleink is kénytelenek 
elismerni rólunk, hogy a bűnbánatról szóló ta-
nítást a mieink igen lelkiismeretesen tárgyalták 
és megvilágították.  

A gyónásról azonban azt tanítják, hogy a 
vétkek felsorolása nem szükséges, a lelkiisme-
retet nem kell megterhelni valamennyi vétek 

felsorolásának a gondjával, mivel lehetetlen is 
minden vétket felsorolni, amint ezt a zsoltár bi-
zonyítja: A tévedéseket ki veheti észre? Hason-
lóképpen Jeremiás: Gonosz az emberi szív és 
kikutathatatlan. Ha tehát csak a felsorolt vétkek 
kapnának bocsánatot, a többi nem, akkor soha-
sem nyugodhatnék meg az emberek lelkiisme-
rete, mert nagyon sok bűnt nem vesznek észre, 
vagy nem tudnak rá visszaemlékezni. A régi 
egyházi írók is tanúsítják, hogy nem szükséges 
ez a felsorolás. A dekrétumok idézik Chrysos-
tomus szavait, aki így szól: Nem azt mondom 
neked, hogy a nyilvánosság elé tárd vétkeidet, 
sem azt, hogy önmagadat bevádold másoknál, 
hanem azt akarom, hogy engedj a prófétának, 
aki így szól: Tárd fel utadat Isten előtt! [Zsolt 
37,5] Azért valld meg imádságban bűneidet az 
igazán ítélő Istennek! Mondd el vétkeidet, ne 
nyelveddel, hanem lelkiismereted emlékezésé-
vel! A bűnbánatról adott magyarázat, az V. sza-
kasz Consideret fejezete117 elismeri, hogy a 
gyónás emberi jogon alapul. A gyónást nálunk 
mégis megtartják, egyrészt a feloldozás végte-
len nagy jótéteményéért, másrészt azért, mert 
másképpen is hasznos a lelkiismeretnek. 

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

Luther és az iskola I. 
Újságunk reformációi ünnepi számában ezzel a cikkel köszöntöm a kedves Olvasót! Bevezetés-
ként hadd idézzem br. Podmaniczky Pálnak, Teológiánk volt tanárának „ A reformáció nevelés-
történeti jelentősége” c. dolgozatából e mondatokat: „ A reformáció is, mint általában az életnek 
minden mozzanata, a mögötte lévő múlt és az előtte lévő jövő közé ékelődött be … mind a múlttal, 
mind a jövővel szerves a kapcsolata … a jövőnek tűrnie kell, hogy reá üssük a magunk bélyegét, 
de nekünk is hordoznunk kell magunkon a múlt bélyegét.” 

A 15. században, mikor Luther született és első 

iskolás éveit töltötte, az egyház tanítása ez volt: 
Minden emberi teremtmény alá van vetve a pá-

pának; ennek elismerése az üdvösség elenged-

hetetlen feltétele. A nevelés csupán formális: a 
gépiesen latinul elmondott „Miatyánk” , a „Hi-

szekegy” és az „ Üdvözlégy” imákból állt. A 

család nem tere a nevelésnek, egyedül az egy-
ház; fegyelmező eszköze a gyóntatószék és a 

penitencia (jóvátétel, engesztelés). 

I. Milyen nevelést kapott Luther és milyenek 
voltak az iskolák, melyekben tanult? 

A szülői ház. Édesapja Luther János felesé-

gével Ziegler Margittal Eislebenben telepedett 

le. Az ottani rézbányánál talált munkát. Itt szü-

letett első gyermekük: Márton. Ő maga mondja 
el életéről: „Atyám fiatal korában szegény vájár 

volt. Édesanyám a hátán hordta haza a fát. 

Nagy szigorúsággal neveltek engem szüleim, s 
szinte bátortalanná tettek. Édesanyám egyszer 

egyetlen dió miatt véresre vert. … Nem tudták 

helyesen mérlegelni, hogy az ember veleszüle-
tett hajlamain a javításokat milyen eszközökkel 

vigyék véghez. … Úgy kell büntetni, hogy alma 

is legyen a vessző mellett.” (Virág Jenő: Dr. Lu-
ther M. Önmagáról) Gyermekként kialakult 

benne Istenről és Krisztusról egy szigorú, félel-

metes ítélő bíró képe. Rettegett tőlük. A közép-
kori gondolkodásban sok babonás félelem vette 
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körül az embereket: démonok, gonosz szelle-
mek, boszorkányok ördögi támadásai. Ősi, po-

gány hiedelmek keveredtek keresztyén szoká-

sokkal. 
A kis Mártont 5 éves korában íratták be a 

mansfeldi latin iskolába. Nem voltak jó emlékei 

az itt eltöltött 8 esztendőről. Az iskolamester 
többnyire rosszul fizetett, gyenge képzettségű 

ember volt. Különböző korosztályokból való 

gyermeksereget kellett egyetlen teremben, ki-
csinytől nagyobbig tanítania: írni, olvasni és la-

tinra. A fegyelmet virgáccsal biztosította az is-

kolamester, de a tananyagot is a szó szoros ér-
telmében úgy „verte bele” a diákokba. „Egyet-

len délelőtt tizenötször vesszőzött meg a tanító, 

teljesen ártatlanul” – emlékszik vissza Luther. 
A tanulóknak egymás között is csak latinul volt 

szabad beszélniük. Tankönyv – természetesen 

csak a tanítónál – mindössze kettő volt: egy ős-
régi Donatus latin grammatika (nyelvtan) és 

egy verses nyelvtani szabálygyűjtemény. 

A mansfeldi keserves esztendők után Mag-
deburgba adták szülei. Itt mindössze 1 évet töl-

tött. Innen csak egy kolduló szerzetes képe vé-

sődött emlékezetébe, mint a jámborság és alá-
zat megtestesülése. 

1497-ben Eisenachba került iskolába, ahol 

rokonai éltek, de mivel ők maguk is szegé-

nyek voltak, nem tudták segíteni. Hozzá ha-
sonló szegény társaival ajtók előtt énekelve, 

mint koldusdiák kereste meg a mindennapi 

kenyeret. Egy napon egy vagyonos kereske-
dőnek, Kotta Konrádnak a háza előtt énekel-

tek. Meghallván ezt felesége, Orsolya asz-

szony házukba fogadta a szép hangú, vallá-
sos és komoly fiút. Négy évet töltött a feren-

cesek „eisenachi György” iskolájában, ahol 

tökéletesítette latin tudását, és versek készíté-
sében is nagy gyakorlatra tett szert. (A közép-

kori latin iskolában a verselés is tantárgy 

volt.)  

Hálás szeretettel emlékezik meg Trebo-

nius János rektorról, a „tekintélyes, tudós em-

ber … valahányszor bejött a tanterembe, ahol 
tanulói ültek, mindig levette fejéről tudósi fö-

vegét … mert sokan ülnek itt – mondá – e fi-

atal tanulók között, akiknek egyikét Isten 
köztiszteletben álló polgármesterré, a mási-

kat kancellárrá, tudós doktorrá, vagy uralko-

dóvá teheti, jóllehet erről még most nem tud-
tok.” (Virág J. i.m.) Elképzelhető ez ma nekünk 

egyáltalán? Egyetlen tanterembe zsúfolt, min-

denféle gyerek, tankönyvek, füzetek, írószer-
szám nélkül; ütleggel bemagoltatott, anyanyel-

ven érthetetlen latin szövegek és nyelvtani sza-

bályok!? Ahogyan megérthetnéd, saját nyelve-
den meg sem szólalhatsz! Kiszolgáltatottságo-

dat kell átélned. Fölötted pedig egy bűnöket 

szigorúan büntető Isten és Jézus van, aki po-
kolra kárhoztat, vagy a tisztítótűz rettenetes 

kínjai közt kell vergődnöd ki tudja meddig, míg 

mindenért meg nem bűnhődtél.  
Otthona is merő szigorúság volt. Szülei úgy 

gondolták, hogy kemény szigorral és iskolázta-

tással teszik meg azt, amit Isten egy igaz, ke-
resztyén szülőtől elvár, és amiért számot kell 

adniuk az utolsó ítéletkor. Isten ilyen kemé-

nyen formálta Luther Mártont már kicsiny 

gyermekkorától kezdve, hogy alkalmas esz-

köze legyen a reformációban. Menekült az 

igazságos, haragvó és büntetéssel sújtó Isten 
elől, ugyanakkor szerette volna kiengesztelni, 

megbűnhődni minden-minden vétkéért, hogy 

megmeneküljön a kárhozattól. 
Nézzük tovább az iskoláit! 1501-ben Er-

furtba ment, Németország akkori leghíresebb 
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egyetemére. A kolostori szigorúságú „György” 

diákotthonba iratkozott be. Minden idejük szi-

gorúan beosztott volt. A napot imádsággal 
kezdték, rendszeresen tartottak áhítatokat, tes-

tületileg jártak templomba és az egyetemre. A 

studiumok alsó fokán nyelvtant, szónoklattant 
és logikát tanultak. (Ez volt a Trivium = három 

szabad művészet). Ezek a számukra szokatlan 

és elvont tárgyak azt akarták elérni, hogy a ta-
nuló az emberi lét okát, értelmét, és a helyes 

életutat ismerje meg; ezt jól tudja maga és má-

sok számára megfogalmazni és eligazodni min-
denben. Ezt az alapfokot Luther másfél év alatt 

elvégezte. A következőkben matematika, csilla-

gászat, geometria és zene voltak a főbb tantár-

gyak (Quadrivium), melyeket szintén a legrö-

videbb idő alatt elsajátított. Ezzel 1505-ben 

magisteri fokozatot szerzett. Ezután választha-
tott a teológia, a jog és az orvostudományok kö-

zül. Apja – korán felismerve fia tehetségét, – kí-

vánsága az volt, hogy jogtudós legyen, hiszen 
ez abban az időben szinte a nemesi rangot je-

lentette. A jogtudományok doktorai a legbefo-

lyásosabb állami és városi állásokat nyerhették 
el. 

Milyen világképet adtak az egyetemi tanul-

mányok az akkori tanulóknak? Hogyan iga-
zodtak el a világmindenség titkaiban és Isten 

mindenek felett valóságában? Bizony, akkor a 

Földet egy sík lapnak tartották és a teremtett vi-
lág közepének. Isten valahol a magas egekben 

trónol. Fenségéhez és szentségéhez nem is lehet 

közelíteni. Egyedül az egyház tanításaihoz 
(dogmáihoz) való feltétlen engedelmesség az 

egyedül helyes állapot mind valláserkölcsi, 

mind tudományos szempontból. Luther is az 
egyetemi hallgatók vallásos életét élte. Szorgal-

masan járt templomba, részt vett a kötelező val-

lási gyakorlatokon, Máriát és a szenteket hívta 
segítségül. Húszéves korában látott először 

Bibliát, mikor egyik tanára bevitte az egyetem 

könyvtárába, ahol Sámuel anyjának, Annának 

a történetét olvasta, de csöngettek és órára kel-

lett mennie. („Az 1500-as évek elején még senki 

sem olvasta a Szentírást, úgyhogy az mindenki 
előtt ismeretlen volt. A prófétákat se nem is-

merték, se nem értették. Abban a hitben éltem, 

hogy a vasárnapi prédikációs könyvben megírt 

szentírási részeken kívül nem is létezik evangé-

lium és epistola”. Luther i.m.) 

Egyszer, Erfurttól nem messze, kint a határ-
ban hatalmas vihar lepte meg. Villámok serege 

cikkázott körülötte. Halálfélelmében fogadal-

mat tett, hogy ha megmenekül, akkor szerzetes 
lesz. 1505-ben belépett az erfurti Ágoston-ren-

diek közé. Tanulmányai ez után is folytatódtak. 

Felettesei parancsára hittudományt tanult. 
1507-ben pappá szentelték. A kolostorban át-

élte azokat a vívódásokat, testi-lelki szenvedé-

seket, amelyekkel azt kereste, hogyan lehet Is-
tent minden vétekből kiengesztelnie, megme-

nekülnie az ítéletben a kárhozattól. 

1512-ben rendfőnöke utasítására teológiai 

doktorátust szerzett, és Wittenbergben egye-

temi tanár lett. Tanítania és prédikálnia kellett, 

de még mindig nem talált nyugalmat lelkében: 
meg lehet-e szerezni, ki lehet-e érdemelni az 

üdvösséget kegyes élettel, önsanyargatással és 

jócselekedetekkel? Mindig úgy érezte, hogy 
nem tett még eleget, bármennyire is gyötörte 

testét és büntette önmagát. Pedig az akkori böl-

cselők azt tanították, hogy az ember saját erejé-
ből képes kiérdemelni az üdvösséget. 

Isten Szentlelke világosságot gyújtott szívé-

ben, hogy megértse végre: mit jelent nekünk 
Krisztus kereszthalála. „Kedves testvérem, is-

merd meg Krisztust, mégpedig a megfeszített 

Krisztust! Magasztald Őt, és kétségbe esvén 
magad felett, így kiálts hozzá: Úr Jézus! Te 

vagy az én igazságom, én meg a Te bűnöd va-

gyok. Magadra vetted az enyémet és nekem 
ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen 

nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem vol-

tam”. (Luther i.m.) Íme: ez a megigazulás! Így 
lehetünk „igazak” Isten előtt Krisztus váltsága 

által, nem cselekedetekből, hanem kegyelem-

ből. Ez a reformáció nagy örömhíre, ami szétfe-
szítette az akkori kemény falakat és kiszabadí-

totta onnan a keresztyénséget! Luthert Isten 

küldöttévé tette: Ezt mindenkinek tudnia kell, 

ezt mindenkihez el kell juttatni! 

Személy szerint kapta az elhívást: „Menjetek 

el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megke-

resztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek 

nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 

amit én parancsoltam nektek.” (Mt 28,19-20) 
Asbóth Lászlóné
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Gyülekezetünk életéből 

Fiatal felnőttek péntek esténként 
A „Nagyifi” minden pénteken 19.30-kor szo-
kott kezdődni az ifiteremben, melyre soproni 

egyetemisták szoktak érkezni, elsősorban olya-
nok, akik más városokban tanulnak, de kötőd-

nek a gyülekezethez vagy 
olyanok, akik Sopronban ta-
nulnak, de csak tanulmányaik 
kötik a városhoz. Nagyon jó 
szívvel ajánlom minden fiatal-
nak ezt az alkalmat, hiszen a 
távolságok ellenére, egy na-
gyon összetartó közösségről 
van szó, ahol az ember szaba-
don elmondhatja a vélemé-
nyét bármiről. Természetesen 
a komoly témák mellett jut 
idő a játékra, éneklésre, teá-
zásra, valamint egyéb, csapa-
tot összekovácsoló progra-
mok is vannak (bobozás, ki-
rándulás)! Mindenkit szere-
tettel várunk! 

Miloszerni Tamás 

 

 „Az egyház akkor egyház, ha másokért él.” 
(Dietrich Bonhoeffer) 

2016 nyarán a gyülekezet munkacsoportjai felkérést kaptak, hogy számoljanak be tevékenysé-
gükről a presbitériumnak. A beszámolók közül kiemelkedik a diakóniai munkacsoport vezetőjé-
nek írása, melynek közzétételével szeretnénk bemutatni ezt a fontos tevékenységet gyülekeze-
tünk azon tagjainak, akik esetleg nem találkoztak személyesen az elhivatott diakóniai munkatár-
sakkal. Biztatjuk kedves testvéreinket, akik elhivatottságot éreznek erre, hogy csatlakozzanak, 
vegyenek részt a csoport munkájában! 

Diakónia a gyülekezetben 

A diakóniai munkacsoportban a szeretet és 
igyekezet nem hiányzik. 2013-2014. évben alkal-
munk nyílt arra, hogy D. Szebik Imre püspök úr 
vezetésével Sopronban elvégezzünk egy gyüle-
kezeti munkatársképző tanfolyamot. (Nagy aján-
dékként, részt vehettem azóta Piliscsabán a gyü-
lekezeti munkatársképző konzultációkon is.) A 
résztvevők közül a tanfolyam elvégzése után ösz-
szesen öten vállaltuk idősek látogatását. A ko-
rábbi látogató csoport működéséről Rostáné 
Irénke adott tájékoztatást és Asbóthné Erzsike, 
Szimonné Marika jelenleg is tevőlegesen tartanak 

számon régről segítségre szorulókat. Talán má-
sok is, akikről nem tudok. 

Az újjászervezéshez 2014-ben kaptam egy lis-
tát a 80 év feletti testvérek nevével és címével, 
ezen 150-nél valamivel több személy szerepelt. 
(Ez a szám azután a következő évben sem válto-
zott lényegesen.) Ennek alapján – területileg fel-
osztva egymást közt a várost – elkezdtük a láto-
gatást. Ezen felül Grundtner Erzsébet a lakóhe-
lyén, a Tómalmi lakótelepen életkortól függetle-
nül felkutatta az ott élő evangélikusokat. Zákány 
Terézia és Menyhárt Andrea összesen mintegy 
húsz-huszonöt idős testvért keresett fel és láto-
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gatta többé-kevésbé rendszeresen is, egyik he-
lyen egyikük egész komoly segítséget nyújtva. 
Magam vagy harminc-harmincöt testvérnél tet-
tem látogatást, jó néhány helyen többször is, tele-
fonos érdeklődéssel kiegészítve. Nem volt egy-
szerű a telefonszámok felkutatása az előzetes be-
jelentkezés érdekében, illetve a hozzátartozók 
megtalálása az idősek lakásába való bejutáshoz, 
mert néha az is gondot okozott. Az így szerzett 
ismeret segíti a lelkészi látogatások előkészítését 
is. Volt, ahol nem találtuk az idős testvért – elköl-
tözött, kórházban van, otthonba került, meghalt, 
esetleg nyoma sincs – volt, aki be sem engedett, 
ez volt a ritkább. 

A látogatásainkra megbízólevéllel érkeztünk, 
a nevünket, elérhetőségeinket megadtuk, az eset-
leges későbbi segítségkéréshez. Csak néhány 
esetben éltek ezzel. A látogatásokról naplót ve-
zettünk – eleinte pontosan… Összességében tel-
jesen magára hagyott idős ember nem volt a meg-
látogatottak között. Egy esetben a betegápoló ala-
pítványhoz mutattam az utat a hozzátartozónak, 
egy kertrendezést intéztem, s egy hete régi óhajt 
teljesítettem: sikerült felolvasót találnom. 

A Szeretetotthonunkban is rendszeresen láto-
gattunk egy időben. Itt a Barkácskör már régóta 
minden évben egyszer ajándékozó látogatást 
tesz. Az ajándékozás alapját Biczóné Lujzika lel-
kes, ötletgazdag és segítőivel együtt kifogyhatat-
lan energiájú munkája teremti meg: az adventi 
vásár, jótékonysági ruhavásár bevételének egy 
részéből. 

Grundtner Erzsébet gondozói munkát is vál-
lalt önkéntesként, szakmájának megfelelően. Én 
gyakori látogató voltam, a szívemhez nőtt kedve-
sek közül már a legtöbben azóta elhunytak – ez a 
segítő tevékenység legfájdalmasabb része. 

A diakóniai munka lényegét abban látnám, 
hogy az egyszeri felmérő látogatás után biztosít-
ható legyen a rendszeres, kiszámítható jelenlé-
tünk. Ehhez azonban egy látogatóra csak korláto-
zott számú testvér juthatna. A fő probléma, hogy 
nagyon kevesen vagyunk. A kezdetek óta egy 
munkatársunk elfoglaltsága, másik súlyos beteg-
sége miatt kivált a csoportból. A maradékunknak 
sem volt egyszerű a helyzete, magam 103 éves 
édesanyámmal végzek boldog idősgondozást, 
másik két társam pedig a tavalyi év óta betegség 
miatt volt akadályoztatva. A nyáron készült be-
számolóm óta Orbán Márta és Türr Tibor, örö-
münkre, újrakezdhette a munkát. A Hírlevélben 

megjelenő és a templomi hirdetésekkor megszó-
laló felhívásra pedig Csiszár Ágnes testvérünk je-
lentkezett. 

Tettem kísérletet, hogy a középiskolásainkat 
bevonjam a munkába a tanulók karitatív tevé-
kenységét irányító tanárok segítségével, illetve 
egy alkalommal magam is elmentem és egy hét-
eleji tanításindító összejövetelen beszéltem a gye-
rekekhez. Pillanatnyi érdeklődés volt, de konkrét 
jelentkezés sajnos mostanáig nem. Lényeges 
lenne pedig. Nem csak a létszámunk növelése ér-
dekében! Ennek a munkának az ajándéka – a fel-
derülő arcokon, mosolyokon és az adás örömén 
túl – hogy a beszélgetésekben a gyülekezet, az 
egyház, és a város élő története tárul fel, sőt, maga 
a történelem! Ezt megtapasztalni a mi idősebb 
korosztályunknak is élmény, mennyivel inkább 
érték lehetne a tizenévesnek, ha sikerülne ne-
künk ezt jól nyújtani számukra! 

Az első évben 80 ezer forintot biztosított a 
gyülekezet vezetősége a munkacsoport kiadása-
ira. Úgy szólt az egyezség, hogy adott módon ki-
töltött számlát viszünk, s ezt utólag kifizetik a 
pénztárban. Nem tudom, mekkora összeg hasz-
nálódott így el, de nagyon kevés ilyen számla ér-
kezhetett: magam, s úgy tudom mások is, saját 
pénzen vásároltuk a jelképes ajándékokat: kis 
cserép virág, némi gyümölcs, stb. Egy, az egyház-
hoz érkező adomány anyagából is válogattunk az 
előző évben. 

A legnagyobb hiány a vezetői munkámban 
van: sok mindennek nem jártam utána, esetleg 
újra és újra, a társaimmal való kapcsolattartásom 
esetleges volt, elvégzett munkájukban nem va-
gyok naprakész, a saját látogatásaim is erősen 
gyérültek az utóbbi fél évben. Közel sem jutot-
tunk el mindenkihez, jó ötletek (pl. idősek talál-
kozója, templomba járásukat megkönnyítő autós 
szolgálat) nem kerültek kidolgozásra sem. A se-
gítők számának növelésére is pontatlan és ügyet-
len kísérleteket tettem csak. A legnagyobb hiba, 
hogy erről a munkánkról sosem számoltam be 
senkinek, a csoportunk létszámának erős csökke-
nésekor sem kértem segítséget senkitől.  

Gyermeki, anyai és nagyanyai boldog helyze-
temnél fogva ennél sokkal több nem telik tőlem, 
ám a diakóniai munkában nagy szeretettel szíve-
sen részt veszek ezután is. 

Paffériné Tassy Olga 
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Lélektől lélekig, arctól arcig kellene 
mindannyiunknak haladni 

Beszélgetés Pelikán András lelkésszel 

Miként tekint Pelikán András a lelkészre, a gyülekezetre – e kettő örömeire és kihívásaira? Be-
szélgetésünk során betekintést nyerhettem gondolataiba, amelyek már bőséges lelkészi tapaszta-
latain is alapulnak. Tíz éve avatták lelkésszé, szolgált a budai egyházmegyében, majd Nyáregy-
házán, és az elmúlt nyolc esztendőben a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben. Július 
elején kezdte lelkészi szolgálatát gyülekezetünkben Pelikán András, augusztus végén beiktatták 
parókusi hivatalába. 

Hogyan érett meg benned az elhatározás arra, hogy 

lelkész legyél? 

Sokáig zenésznek készültem és nem is me-

rült fel bennem az, hogy ez másképp is lehetne. 

A zenei pályán szép rendben el is jutottam a Ze-

neakadémiáig, ott azonban néhány év után már 

erős késztetést éreztem arra, hogy mást is ta-

nuljak. Minthogy istentiszteletekre rendszere-

sen jártam addig is, és a teológia iránt volt ben-

nem némi érdeklődés, ezért az Evangélikus 

Hittudományi Egyetemre felvételiztem, és az 

ottani első évem közepén már tudtam, hogy va-

lami ilyesmit kerestem. A zenei pályát így le-

zártam, és tanultam tovább a Teológián. Az 

azonban, hogy e tanulmányok végén lelkész is 

legyek, csak a gyakorlati évem során dőlt el 

bennem, látva és meg is tapasztalva egy lelkész 

mindennapi munkáját. Tíz év lelkészi múltam 

alapján úgy érzem, jó felé vezetett életutam. 

Christian Schmidt, egykori ansbach-würzburgi püs-

pök arra a kérdésre, hogy melyik a lelkész legfonto-

sabb tulajdonsága, úgy válaszolt: legyen kegyes, 

azaz higgyen. Mit válaszol erre Pelikán András? 

Nehéz sorba állítani egyes tulajdonságokat, 

melyik előbbre való, melyik nem. A lelkész 

hite, úgy vélem, annyira alapvető, hogy talán 

meg is kell előznie minden további tulajdonsá-
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got; nem lehet hit nélkül elkezdeni vagy foly-

tatni lelkészi pályát. Ugyanakkor a lelkész hite, 

akárcsak bármely hívőé a világon, nem egy ál-

landó, merev, stagnáló vagy rugalmatlan do-

log, hanem egy mindig mozgásban lévő, kihí-

vásokat elfogadó, sőt, kérdéseket újra és újra 

megfogalmazó belső folyamat. Az a lelkész, aki 

soha nem engedi, hogy Isten kérdéseket állít-

son az ő hite elé, olyan kérdéseket, amelyekben 

újra kell fogalmaznia saját magát és a viszonyát 

másokhoz, sőt Istenhez, az talán csak felülete-

sen vizsgálva tűnhet erős hitűnek, voltaképpen 

rugalmatlan és könnyen összetörhet. Nem von-

hatjuk ki magunkat sem a világ hitünket pró-

báló kérdései alól, sem élethelyzeteink nehéz-

ségei, próbatételei alól – lelkészként és gyüle-

kezeti tagként, vagyis bármilyen egyházi sze-

repben lévő hívőként egyaránt. A lelkész leg-

fontosabb tulajdonságának ezek alapján inkább 

azt gondolom, hogy ez a fajta nyitottság és ru-

galmasság mondható. 

Maradjunk a püspöki idézeteknél. Dr. Dorothea 

Greiner, bayreuthi püspökasszony mondta egyszer: 

Egy presbiter legfontosabb feladata az, hogy járjon 

rendszeresen istentiszteletre. Mit gondolsz erről te? 

A jelenlét szerintem is a legfontosabb. Pres-

biternek nem születik valaki, hanem a közös-

ségben való jelenléte alapján válik valaki azzá. 

Az az egészséges folyamat, amikor egy már 

meglévő, jól működő gyülekezeti aktivitás kap-

csán válik valaki e vezető testület tagjává. A mi 

gyülekezetünk élete – hála Istennek – nem me-

rül ki a vasárnapi istentiszteletben, így számos 

ponton lehet és kell is kapcsolódnia egy gyüle-

kezeti vezetőnek a közösség mindennapjaihoz. 

Változhat is élethelyzetünk sokszor, de a „kíná-

lat” nagy, lehet találni mindig olyat, ami test-

hezálló. Fontos, hogy egy presbiternek – és na-

gyon jó, ha egy nem-presbiter gyülekezeti tag-

nak is – legyen összképe a gyülekezetről, lássa 

nagy vonalakban a működését a korcsoportok 

sajátos programjaitól kezdve a gazdálkodás 

egészéig minden területnek, és azután válasz-

szon olyan szegmenst, amelyben szívvel-lélek-

kel jelen tud lenni, és meghatározóvá tud válni 

benne. A vasárnapi istentiszteleteink a gyűjtő-

pontjai a gyülekezet sok színtéren zajló életé-

nek, közös erőmerítés Isten igéjéből és a szent-

ségből. Jó az, ha ezzel heti rendszerességgel tu-

dunk élni, találkozunk egymással és közösen 

állunk Isten elé szívünk terheivel vagy örömei-

vel. 

Egy lelkész iránt általában sok és különféle elvárás-

sal van a gyülekezet. Milyen elvárásaid vannak ma-

gaddal szemben? Milyen elvárásokat teljesítesz 

ezért szívesen? És melyik elvárások azok, amelyeket 

irreálisnak tekintesz? 

A lelkész a gyülekezet tagja, nem láthatja 

magát a gyülekezetétől külön, semmiképp sem 

láthatja magát a gyülekezete felett. A soproni 

templom szószéke nagyon magasan van, de ez 

a kiemelés az ott hangzó Igének szól, nem pe-

dig az igehirdetőnek. Az igehirdetés éppen 

ezért nem hangozhat a gyülekezet „feje fölött” 

elmondott beszédként, hanem személyes és 

közvetlen kell, hogy legyen, „szemmagasság-

ban” kell szólnia. Törekszem arra, hogy a gyü-

lekezet tagjait személyesen megismerve egyre 

közelebb tudjak jutni ehhez a mércéhez.  

A gyülekezet elvárásai általában konkrét 

élethelyzetekből fakadnak, lelkészként pedig 

kötelességem is, hogy ezeket mindig komolyan 

vegyem. Nagy gyülekezetben óhatatlanul elő-

fordulhat, hogy ezek az elvárások időnként 

egymásnak ellentmondóak lehetnek, és képte-

lenség lehet nekik egyszerre megfelelni. Ko-

rábbi szolgálati helyeimen többször is kaptam 

jelzést egyazon prédikáció hosszával kapcso-

latban, valaki szerint hosszabban kellett volna 

beszélnem, más pedig azt kérte, rövidebb le-

gyen. Lelkészként látnom kell a gyülekezeti ta-

gok személyes történeteit, motivációit, kérdése-

inek okait, és hiszem, ha ezt meg tudom látni, 

akkor mindaz, amit lelkészként teszek, hasznos 

lesz és jól fog esni nekik. Az elvárásoknak nem 

önmagukért kell megfelelni, hanem a mögötte 

lévő személyekért. És ha egy várakozást talán 

túlzónak is érezhetek időnként, megpróbálom 

megérteni a kiváltó okokat, és azon keresztül 

találni jó választ, hogy megnyugtató megoldást 

tudjak adni. 

És fordítva: Milyen elvárásaid vannak neked a gyü-

lekezet felé? 
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Hiszek a kölcsönösségben ezen a téren is. Ha 

a gyülekezet tagjai őszintének látnak, akkor 

maguk is őszintén fognak felém fordulni, szá-

momra pedig ez a legfontosabb. Lelkipásztori 

munkámban titkokat, néha szégyellt vagy meg-

bánt dolgokat bízhatnak rám a gyülekezeti ta-

gok, ez pedig egy nagyon komoly bizalmi vi-

szonyt igényel. Tudom, hogy időre van szük-

ség egy ilyen bizalom kiépüléséhez, így nem is 

elvárásként fogalmazódik meg bennem, inkább 

reményként, hogy meg fogjuk találni a hangot 

egymással egyre mélyebb és mélyebb valóság-

ban.  

Hogy írnád le lelkész és gyülekezet kapcsolatát? 

Mindezekből már talán kezd kirajzolódni az 

a kép, ami bennem is él lelkész és gyülekezet 

kapcsolatáról. Egymásra bízva és egymásban 

bízva élhet jól együtt a gyülekezet, és benne lel-

késze, lelkészei. A soproni gyülekezet különle-

ges áldása, hogy több lelkész is egyszerre végez 

itt szolgálatot, ez egy lehetőség arra, hogy mi-

nél kevésbé személyeken múljék a gyülekezet 

élete. A lelkész elhívásánál fogva valamikép-

pen e gyülekezet előtt áll, pontosabban újra és 

újra a gyülekezet elé kell állnia, hogy szavaival 

és tetteivel segíteni tudja mindenki egyéni éle-

tét és a közösség életét is. Egyre inkább értem 

ennek azt a gyakorlati részét, amit lelkészi es-

kümben úgy fogadtam meg, hogy egyházunk 

építésén példás élettel is munkálkodom. Ennek 

a kifejezésnek az értelme az elmúlt évek során 

teljesedett ki számomra. A példás élet nem va-

lami hihetetlenül tökéletes életet jelent, a tan-

könyvi példát, amire lehet „bezzeg” kezdetű 

mondattal hivatkoznia másoknak. Sokkal in-

kább jelenti azt a példás élet, hogy a gyülekezet 

előtt a magam példájával tudok hitelesen tanú-

ságot tenni Isten kegyelméről és szeretetéről, 

amikor őszintén beismerem hibáimat, mulasz-

tásaimat, esendőségemet. Akkor tudok való-

ban példává válni, ha szembenézek gyengesé-

geimmel, nem titkolom el, és nem játszom meg 

magam, hanem őszintén viselem terheit, mert 

Isten éppen így, ebben a formámban mutatja 

meg rajtam szeretetét. Nem is tudnám kiérde-

melni tökéletességemmel ezt a szeretetet, ezt 

ugyanis ő hibáim ellenére, sőt azzal együtt adja, 

kegyelemből. Erre a szembenézésre van szük-

sége mindenkinek, de ez egy nagyon nehéz 

próbatétel, segítség nélkül senkinek nem me-

het. Ahogy én is segítségre szorulok, és ezt a rá-

szorultságomat megmutatom, úgy lehetek az-

után mások segítségére én magam.  

„Az egyház egy elavult érték- és gondolkodási rend-

szert képvisel, amelynek már nincs köze a mai embe-

rek mindennapi életéhez és igényeihez.” Miként tud-

nád ezt az állítást megcáfolni? 

Az egyház mindig is kontextusfüggő és nem 

valamilyen korhoz kötött üzenetet hirdetett. Ez 

persze nem jelenti azt, hogy ne viselne magán 

bizonyos korokból származó, annak lenyoma-

taként őrzött elemeket. Ilyenek a liturgikus öl-

tözeteink vagy templomaink például. De soha-

sem válhat és nem is vált múzeummá. A MEE 

szlogenje, a „láthatóan evangélikus” egy na-

gyon izgalmas felvetés, mert a jelenben való 

megfogalmazásra kényszeríti az embert, „mi-

lyen éppen ma és éppen most evangélikusnak 

lenni, ami láthatóvá is válhat”. Sok olyan érté-

künk van, amelyek a korábbi korok (akkor kor-

szerű) helytállásával erősíthetnek minket. De 

az a bibliai idézet, hogy „Isten beszéde élő és 

ható” egyértelműen tanítja nekünk, hogy nem 

régi, hanem mai, aktuális küldetése van az egy-

háznak. A forma sokszor változik, a tartalom 

minden korban ugyanaz volt. Csak rajtunk áll, 

hogy akarjuk-e beengedni hétköznapjainkba Is-

ten jelenlétét vagy sem.  

Van egy olyan vélemény, miszerint az egyháznak 

nem szabad politizálnia, társadalmi kérdésekben 

azonban igenis állást kell foglalnia. Társadalmi kér-

déseknél viszont könnyen pártpolitikai színezetet 

kaphat minden. Hol látod a határt aközött, hogy mi-

ben kell megszólalnia az egyháznak a világban, és 

miben nem szabad megszólalnia? 

A társadalmunk az elmúlt évtizedekben 

többszörösen is nagy változáson ment keresz-

tül. Ezen változások egyike egy az egész vilá-

gon végbement változás, részei vagyunk ennek 

mi is: amíg korábban egy átlagos ember gondo-

latait a családja és a barátai, mondjuk 10-20 em-

ber ismerhette, a technológiai fejlődések robba-

nást hoztak ebben,és ma több száz vagy több 
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ezer ember előtt hangzik minden vélemé-

nyünk. Azt hiszem valahol az ember kíváncsi-

sága hozta ezt a változást, de a lehetőségek sok-

kal gyorsabban fejlődtek, minthogy gondolko-

dásunkkal azt követni tudtuk volna. Észre sem 

vettük, de egyik pillanatról a másikra átkerül-

tünk a tudás-központú információk világából a 

vélemény-központú információk világába. Ez 

olyan felelősséget ró minden egyes nyilváno-

san megszólaló emberre, amit szerintem senki 

nem tud még csak átlátni sem, nemhogy el-

bírni. Bárkinek bármilyen megnyilvánulása, 

véleménye azonnal elérhető és véleményez-

hető, ez pedig valamiféle spirált indít be, és a 

vélemények véleményezése azonnal szekértá-

borokat hoz létre. Ráadásul a tudás és a véle-

mény minősége közötti különbség most na-

gyon ritkán látszik csak, általában nem is igen 

teszünk különbséget a kettő között. Egy értéke 

van egy adott témában megszólaló kutató tu-

dós szavának és egy bizonytalan hátterű blo-

gon megjelent írásnak. Úgy látom, hogy ebben 

a társadalmi szituációban nincs jó megoldás a 

kényes témák tárgyalásában. Az ember akarva-

akaratlan címkékkel lesz teleragasztva, bármi-

lyen röviden vagy hosszan, alaposan és mély-

ségben szólt is valamiről. Az egyházi fórumok 

valamivel kulturáltabb hangvételt biztosíta-

nak, de hasonlóan működnek, mint a világiak, 

nincs jó megszólalás (de hallgatás sem), nincs 

védhetetlen álláspont semmiben. Nem vagyok 

kutatója a kérdésnek, nem tudom, bízhatunk-e 

abban, hogy átmeneti időszakát éljük ennek a 

társadalmi jelenségnek vagy nagyon hosszú 

időre fel kell készülni ennek az állapotnak a 

megmaradására. Az egyház a világban jelen 

van, ez küldetéséből is fakad és megmásíthatat-

lan tény is. De az egyház küldetése az evangé-

lium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása, 

tehát valamiképpen az a kettős identitás mű-

ködteti, hogy a világban van, de nem e világból 

való. Ez a kettősség egy misztérium, a kettősség 

feloldása pedig nem az ember kezében van. 

Fontosak számomra azok az elrejtett isteni ille-

tékességek, amelyekre racionalizált világunk-

ban kevésszer figyelünk oda. Isten kezében va-

gyunk minden megszólalásunkkor is, és az ő 

ítéleteivel kell igazán számolnunk. Ő pedig va-

lahol azt fogja rajtunk számon kérni, lelkiisme-

retünkön keresztül újra és újra megkérdezni, 

hogy a magunk akaratát mennyiben tudtuk az 

ő akaratának engedelmeskedve feladni.  

Egy pár hónapja már ismered a Soproni Evangélikus 

Egyházközséget. Eddigi benyomásaid alapján merre 

kellene a gyülekezetnek erőteljesebben elindulnia a 

közeljövőben? Látsz erre esetleg esélyeket a reformá-

ciós jubileum megünneplésében? 

Talán furcsán hangzik, de sokkal jobban vá-

rom az 501. évet, mint magát a jubileumot. A 

reformáció számomra egy folyamatos történés, 

dinamika, nem pedig egy egyszeri esemény, 

vagy befejezett akció. A reformáció soha nem 

fejezhető be, mindig történik, és ezért a pont-

szerű megállások ellentmondást váltanak ki 

bennem. Persze nagyon fontosak a megállások, 

az ünnepek, szükségesek, és hiszem, hogy jók 

is lesznek ezek az események. De ha egy pilla-

natra is megelégszünk majd velük, és nem érez-

zük azt, hogy tovább kell haladnunk, akkor el-

szalasztjuk a lehetőségeinket. Fel kell töltőd-

nünk a jubileumban, hogy még nagyobb lendü-

lettel tudjunk az újabb években formálódni. A 

soproni gyülekezetnek például egymás felé kell 

formálódnia. Lélektől lélekig, arctól arcig kel-

lene mindannyiunknak haladni, egymásra 

nézve és közösséget alkotva. Szeretném, ha e 

gyülekezetnek olyan híre lenne, hogy itt jól ér-

zik magukat az emberek, mert elfogadva és 

szeretve érezhetik magukat, ami lelkeket gyó-

gyító közösség lehet. Ennek minden alapja 

adva van itt, és sokan most is érezhetik ezt, te-

hát jó lendülettel kell haladnunk ennek az út-

ján. Ahogy Luther sem gondolt új vallásra vagy 

másik egyházra, hanem a meglévőn igyekezett 

javítani, úgy kell nekünk is a jó alapokat hasz-

nálva magunkon alakítani. Szeretném, ha az 

öröm és a gyógyulás lenne a gyülekezet két jel-

lemző szava, és hogy sokan tudnánk ezután is 

tenni ezért. Köszönöm, hogy már most is sokan 

támogatnak ebben engem is és persze a gyüle-

kezetet. 
Holger Manke
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Deutsche Seiten 

Wie glaubwürdig ist Kirche? 
Ein Blick auf Überzeugendes und Ungereimtes 

Leben wir unseren Glauben überzeugend? Oder widersprechen sich unsere Botschaft und unser 
Tun? Kurzum: Wie glaubwürdig ist Kirche? Dieser Frage sind Schüler der Abschlussklasse des Lyze-
ums nachgegangen. Lassen wir uns durch ihre – mitunter kritischen – Denkanstöße bereichern. 

Meiner Meinung nach ist eines der großen 
Glaubwürdigkeitsprobleme der Kirche die 
Existenz mehrerer Konfessionen. Wenn das 
Christentum wirklich einen Gott hat, wozu 
braucht man dann mehrere Konfessionen? Ich 
denke, die Kirche sollte aus einer einzigen Kon-
fession bestehen. Sonst besteht immer eine 
Konkurrenz, da immer eine Konfession – offen-
kundig oder insgeheim – besser sein will als die 
andere und man eher die Unterschiede betont, 
als die Gemeinsamkeiten. Solche Uneinigkeit 
unter Christen, die über Jahrhunderte gepflegt 
wird, erscheint mir als schwerwiegendste An-
frage an die Glaubwürdigkeit der christlichen 
Kirche. 

Ein weiteres Problem liegt in der Erzie-
hungsleistung mancher christlichen Eltern. 
Manche möchten, dass ihre Kinder unbedingt 

religiös erzogen werden müssen, glauben müs-
sen und zwingen ihre Kinder zum Beispiel, in 
die Kirche zu gehen. Oft erreichen sie damit je-
doch, dass sich die Kinder dann von der Kirche 
abwenden, weil sie Kirche mit Zwang konno-
tieren. 

Darüber hinaus ist auch die Glaubwürdig-
keit des „Kirchenpersonals“ zu hinterfragen. 
Wie gehen wir damit um, dass es viele Ge-
schichten von Pfarrern gibt, die nicht so leben, 
wie es erwartet wird, obwohl doch gerade sie 
eine Vorbildfunktion für die Gläubigen haben. 

Trotz allem zeigt sich, dass die Kirche den-
noch im Großen und Ganzen als glaubwürdig 
anerkannt wird. Woran liegt das? 

Unsere Kirche ist sehr tolerant, da sie zum 
Abendmahl auch nicht evangelische Menschen 
zulässt. Ich denke, in dieser Offenheit ist eine 
Grundlage gelegt, die zu einer Wiedervereini-
gung der Konfessionen zu einer Kirche führen 
kann. 

Beinahe noch wichtiger erscheint mir je-
doch, dass die Kirche Hilfe ohne Ansehen der 
Person bietet. Sie gibt seelischen Beistand, wird 
aber auch ganz praktisch aktiv, etwa wenn sie 
Obdachlosen hilft und ihnen Essen gibt. Dane-
ben denke ich jedoch auch an viele weitere Pro-
gramme, etwa im Bereich der Bildungsarbeit, 
zu dem auch die Trägerschaft kirchlicher Schu-
len – wie unsere – gehört. 

Viele meinen, dass die Kirche immer schwä-
cher wird, doch ich bin sicher, dass dem nicht 
so ist. Sie konnte durch ihre Stärke die Wech-
selfälle der Geschichte überstehen – und sie be-
steht bis heute. 

Ich denke, die Kirche ist schon deshalb 
glaubwürdig, weil sie in die jeweilige Situation 
der Welt ihre gute Botschaft spricht. Und das 
lebt sie auch – wenngleich nicht immer alles ge-
lingt, wie eben Menschen unvollkommen sind. 
Doch zusammenfassend denke ich, dass die 
Kirche eine so große Bedeutung für die Welt 
hat, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen 
kann. 

Bulcsú Egyed 
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Der erste Eindruck, den ein Kind von der Kir-
che erhält, ist der wichtigste. Wenn die Eltern 
an jedem Sonntag in die Kirche gehen und das 
als ganz selbstverständlich und positiv vermit-
telt wird, dann erlebt das Kind die Kirche an-
ders, als wenn es aus Zwang in die Kirche ge-
hen muss. Die Kinder, die schon früh regelmä-
ßig in die Kirche mitgenommen werden, wer-
den später auch alleine gehen. Aber wenn sie 
später wegen der Schule oder des Religionsun-
terrichts die Gottesdienste besuchen müssen, 
werden sie die Kirche vielleicht ablehnen. Sie 
interessieren sich nicht dafür, worum es geht 
und werden Kirche mit negativen Gefühlen 
verbinden. Ich denke, es würden mehr Men-
schen in die Kirche gehen, wenn sie aus ihrer 
Kindheit bessere Erlebnisse hätten. 

Zwang spielte auch bei den Kreuzzügen 
eine Rolle. Die Kirche wollte mehr Anhänger 
haben. Wer nicht eintreten wollte, wurde getö-
tet. Wie konnte die Kirche so etwas tun? Jeder 
hat das Recht, seinen Glauben selbst zu wählen, 
doch diese Form von Zwang vernichtete religi-
öses Leben, das doch auch wertvoll war. 

Menschen gehen dann gerne in die Kirche, 
wenn sie dort etwas für ihre Seele bekommen. 
Heute hat man die Möglichkeit zu „wählen“, 
zu welcher Kirche man gehören möchte. Den-

noch gehen heute wenige Menschen in die Kir-
che. Vielleicht haben sie keine Zeit. Vielleicht 
wollen sie auch einfach nur keine Zeit damit 
verbringen. Manche jungen Menschen denken 
womöglich, dass nur alte Menschen die Kirche 
besuchen und dass die Predigten ohnehin lang-
weilig sind. Kirche ist vielleicht sogar glaub-
würdig, aber sie hat im Denken mancher nichts 
mit der heutigen Welt und den heutigen Fragen 
zu tun. 

Eine andere Frage, die schon mehr an der 
Glaubwürdigkeit der Kirche kratzt, ist der Um-
gang mit dem Geld. Die Menschen wissen 
nicht, was mit dem gespendeten Geld ge-
schieht. Der Pfarrer sagt vielleicht noch, dass 
zum Beispiel für die Renovierung des Kirch-
turms gesammelt wird, doch auch nach zwei 
Jahren sieht man keine Änderung. Wo ist dann 
das Geld? Darüber spricht niemand. 

Doch im Umgang mit Geld gibt es auch po-
sitive Beispiele: Bei uns zu Hause wurde die ka-
tholische Kirche renoviert – und sie wurde rich-
tig schön. Anfangs dachte ich noch, dass sie nie 
fertig wird, aber dann erstrahlte sie doch in 
neuem Glanz. Für mich war das ein positiver 
Eindruck. Aus dem gespendeten Geld wurde 
etwas Schönes und Vorzeigbares, wo man sich 
wohlfühlen kann. 

Cintia Takács 

 
Meiner Meinung nach gibt es zwischen den 

Konfessionen große Unterschiede: Die katholi-
sche, die evangelisch-lutherische und die refor-
mierte Kirche zeigen sich im gelebten Glau-
bensleben je etwas unterschiedlich. Die katho-
lische Kirche empfinde ich wegen des Zölibats 
als unglaubwürdig. Da predigen die Pfarrer 
über das Thema Familie, obwohl sie selbst 
keine haben dürfen. So können sie für junge 
Menschen schwer Vorbilder sein und für Ehe-
paare kaum gute Ratschläge geben, weil sie in 
diesem Bereich keine Erfahrung haben. Den-
noch wird genau diese Vorbildrolle und genau 
dieser seelsorgerliche Rat von ihnen verlangt. 
Das kann nur zu großen Fragen an die Glaub-
würdigkeit von Kirche führen. 

Zudem habe ich Zweifel daran, wie die 
Frage des Schwangerschaftsabbruches in den 
einzelnen Konfessionen beantwortet wird. Wie 
viele Frauen werden „gezwungen“, das Kind 
zur Welt zu bringen, da die Abtreibung in vie-
len Ländern aus religiösen Gründen verboten 

ist. Statt in ein Denken zu geraten, das Frauen 
verurteilt, die sich für eine Abtreibung ent-
schieden haben, müsste doch gerade die Frage 
im Mittelpunkt stehen, wie Menschen lebens-
nah und wirklich geholfen wird. Das geschieht 
aber nicht mit richtenden Dogmen, sondern mit 
der Offenheit, dass auch die Frau, die abgetrie-
ben hat, sich angenommen weiß und Halt und 
Hilfe findet. 

Ein Problem der Glaubwürdigkeit kann 
auch die Beichte sein: Ich habe von katholi-
schen Bekannten gehört, dass ihren Kindern 
die Beichte nicht genau erklärt wurde. Sie 
konnten damit nichts anfangen, doch die 
Beichte war Pflicht, da sie sonst nicht zur Kom-
munion zugelassen worden wären. Ich finde 
die Beichte als Pflicht problematisch, da sie so 
nicht mehr nur eine Möglichkeit im Falle eines 
wirklichen seelischen Bedarfs darstellt, son-
dern Menschen zu einem Schritt zwingt, der 
für sie vielleicht in diesem Moment und in die-
ser Form unpassend ist. 
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Ein Aspekt, in dem ich die Kirche als glaub-
würdig erachte, ist die gelingende Arbeit mit 
Kindern – wenn Religiosität nicht mit der 
Keule, sondern in guter Weise vermittelt wird. 
So, dass die Kinder Freude daran haben, in den 
Gottesdienst und in altersgerechte Gemeinde-
gruppen zu gehen. So kann die religiöse Ent-
wicklung eine gute geistliche Entwicklung bie-
ten, und das Kind lernt auch wie es moralisch-
ethisch handeln soll. Wenn das Kind so – also 
nicht mit Zwang – die Kirche liebgewinnt, wird 
aus ihm ein Christ, der sich immer an die Kir-
che halten kann. 

Die evangelische Kirche stellt die Familie in 
den Mittelpunkt und misst ihr einen hohen 
Stellenwert zu. Die evangelischen Pfarrer ha-
ben auch selbst Familie, erziehen ihre Kinder 
und können ihre eigenen Erfahrungen in ihr 
Tun als Pfarrer einfließen lassen. Das ist mir 
sympathisch und zeugt auch von Glaubwür-
digkeit. Außerdem gibt es viele Pfarrer, die 

nicht abgehoben über den Menschen sind, son-
dern sich auch in der Stadt und unter Men-
schen zeigen – etwa bei nicht-kirchlichen Ver-
anstaltungen. Das widerspricht auch ihrer Vor-
bildrolle nicht: Die Menschen haben die Mög-
lichkeit ihren Pfarrer nicht nur auf der Kanzel 
predigen zu sehen. 

Die Glaubwürdigkeit der Kirche wird auch 
dadurch gestützt, dass Menschen ungeachtet 
ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Lebens-
auffassung und ihrer politischen Einstellung 
geholfen wird. Sie nimmt sich der Kranken, der 
Armen, der Sünder, der Gefangenen an. Diese 
Weltanschauung, die die Kirche lebt, stärkt die 
Empathie der Menschen, den eigenen Mitmen-
schen anders anzusehen. Und sollte das nur auf 
wenige Menschen so wirken, hat es doch eine 
große Wirkung auf die Menschheit. 

Lili Molnár 

 
Heute hat die Kirche immer weniger Gläu-

bige. Was ist der Grund dafür? Viele der Älte-
ren sind gläubig, doch zumeist schon von Kin-
desbeinen an. Doch warum glauben heute so 
wenig junge Menschen? 

Das liegt an den Eltern, an der Umgebung 
und an der Kirche. Heute arbeiten viele Eltern 
Tag und Nacht und möchten sich einmal aus-
schlafen. Doch warum am Sonntag? Sie gehen 
nicht in die Kirche, weil sie schlafen. Mancher-
orts gibt es auch nachmittags Gottesdienste, 
doch auch dort sind die vormittags wegen Aus-
schlafens Verhinderten nicht wirklich anzutref-
fen. 

Ein Grund dafür kann sein, dass die mo-
derne Welt immer etwas Neues erfindet, was 
die Menschen in ihren Bann zieht. Da kann die 
Kirche mit ihren immer selben Geschichten 
leicht als langweilig erscheinen. Der altmodi-
sche Gottesdienst, könnte argumentiert wer-
den, passe nicht in unsere Welt, in der Geld, 
Zeit und Unterhaltung wichtig sind. Vielleicht 
ist das Leben zu kurz, und die Menschen möch-
ten ihre Zeit nicht in der Kirche, sondern lieber 
doch im Kino verbringen. 

Freilich, negativ kann auffallen, wenn der 
Pfarrer das Wort nicht so erklärt, dass die Men-
schen es verstehen. Doch mit einer guten Pre-
digt kann man viele überzeugen, ebenso wie 
man mit einer schlechten viele „vertreiben“ 
kann. Dabei ist unerlässlich, dass der Pfarrer 
auch selbst glaubt, was er sagt. Nur so wird das 

Gesagte eine Predigt, ansonsten ist es eine 
Lüge. 

Ein Pfarrer ist ein Mensch. Er hat genauso 
viele Schwierigkeiten, Sünden und Probleme 
wie die anderen. Aber er hat noch eine Aufgabe 
mehr. Eine schwere Aufgabe. Er soll vor der 
Gemeinde in bester Form sein: nett sein, glau-
ben, tolerant sein, auch dann, wenn es schwer 
fällt. Denn in der Kirche werden die Menschen 
zuerst ihn sehen. Das ist der erste Eindruck. 
Erst dann werden sie zuhören, worüber er ei-
gentlich spricht. 

Die Kirche soll die Menschen dazu bewe-
gen, in die Kirche zu kommen. Dabei darf sie 
jedoch nicht zu streng sein, denn das wäre ja 
abstoßend. Doch sie darf auch nicht zu lässig 
sein, da das ja zeigen würde, dass die Kirche 
sich selbst nicht ernst nimmt. Die Kirche 
braucht Geld – es ist ja auch kein Problem, 
wenn wir die Kirche unterstützen, aber es ist 
nicht egal, wie es gesammelt wird: anonym  
oder öffentlich – oder gar nach der Predigt? 

Doch ich denke, wer die Kirche als glaub-
würdig erlebt, kann am besten aus seinem eige-
nen Erfahrungsschatz schöpfen: Als ich konfir-
miert wurde, waren wir elf Kinder aus fünf ver-
schiedenen Dörfern. Wir wurden in diesem ei-
nen Jahr der Vorbereitung auf die Konfirma-
tion Freunde. Jetzt helfen wir bei der Sommer-
freizeit für Kinder mit, an der wir einst selbst 
teilgenommen haben. Doch warum ist die Kir-
che dadurch glaubwürdig? Ganz einfach: Wir 
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elf Kinder von damals gingen in ganz verschie-
dene Richtungen. Da gibt es eine, die sich in-
zwischen ganz in schwarz kleidet und stark 
schminkt. Jemand anders blieb ein ganz ver-
schlossener Typ. Wieder ein anderes Mädchen 
war zwischenzeitig eine Art Hippie und folgt 
nun sehr modischen Trends. Optisch sind wir 

alles andere als eine Einheit. Doch was uns ver-
bindet ist, dass wir alle glauben und jedes Jahr 
mithelfen. Wir nehmen an den Gottesdiensten 
teil und beten und singen mit den kleinen Kin-
dern. 

Barbara Gosztom 

 
Glaubwürdig sein ist nicht leicht. Und die 

Glaubwürdigkeit der Kirche ist auch kein leich-
tes Thema. Man müsste Christen ihren Glauben 
doch mehr ansehen. Vergleichen wir doch mal 
einen durchschnittlichen Christen mit einem 
normalen Buddhisten. Welche Unterschiede 
fallen uns auf – mal abgesehen von der Frisur. 
Der Buddhist ist ruhig, scheint über den Din-
gen zu stehen, er kümmert sich nicht um kleine 
Sorgen, die den normalen Menschen das Leben 
schwer machen. Und wir Christen? Uns wird 
bei jedem Gottesdienst Erlösung verkündigt 
und Segen gespendet, uns wird zugesprochen, 
dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. 
Demnach müssten wir doch auch alle ganz 
froh, ausgeglichen und nett sein. Die uns ver-
kündigte Erlösung ist uns oft genug nicht im 
Geringsten anzumerken. 

Und auch die Geschichte der Kirche bietet so 
manches zu Lasten der Glaubwürdigkeit der 
Kirche: Früher, als die Menschen noch „düm-
mer” waren und die Naturwissenschaften die 
Welt noch nicht so exakt beschrieben haben, 

konnte Kirche mit Unheilsandrohungen für die 
Zeit nach dem Tod Menschen effizient manipu-
lieren. Man hat nicht immer nur auf die Wir-
kung der frohen Botschaft allein vertraut, son-
dern sich auch noch von der anderen Seite her 
abgesichert und mit der Angst gearbeitet. Die 
Menschen mussten in die Kirche gehen, damit 
sie nicht in der Hölle verbrennen. 

Doch noch ein Blick ins Hier und Jetzt: Wie 
beeinflusst – wenn wir in die Kirche gehen und 
aufpassen – eine gute Predigt unser Leben? 
Wahrscheinlich nicht sehr, denn wir wissen ja 
ohnehin, worum es geht. Die Kirche gibt keine 
konkreten Praktiken, die man tut und mit de-
nen das Leben einfacher wird. Zu vieles müsste 
im Kopf geschehen. 

Mir scheint die Kirche in vieler Hinsicht ver-
altet zu sein. Mir scheint, dass Toleranz und 
Nächstenliebe nicht genug sind. Deshalb er-
achte ich die Kirche nur zum Teil als glaubwür-
dig. 

Mátyás Honti 

Mein Bibelwort 
Teil V 

„Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen“ 

(Psalm 55,22) 

Das ist mein Bibelwort. Eigentlich verbinde ich 
es mit einer Religionsstunde vor acht Jahren, 
die mich sehr berührt hat. Das Thema war das 
Gute und das Böse. Wir haben damals folgende 
Geschichte gehört: 

Zwei reisende Engel übernachteten im 
Hause einer wohlhabenden Familie. Doch die 
Familie war unhöflich und verweigerte den En-
geln im Gästezimmer auszuruhen. Anstelle 

dessen, bekamen sie einen kleinen Platz im kal-
ten Keller. Dort sah der eine Engel ein Loch in 
der Wand und reparierte es. Als der andere En-
gel fragte, warum, antwortete der erste Engel: 
„Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu 
sein scheinen.“ In der nächsten Nacht rasteten 
die beiden im Haus eines sehr armen, aber gast-
freundlichen Bauern und seiner Frau. Nach-
dem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit 
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ihnen geteilt hatten, ließen sie die Engel in ih-
rem Bett schlafen, wo sie gut schliefen. Am 
nächsten Morgen fanden die Engel den Bauern 
und seine Frau in Tränen. Ihre einzige Kuh, de-
ren Milch ihr einziges Einkommen gewesen 
war, lag tot auf dem Feld. Da fragte der eine 
Engel den anderen, wie er das habe geschehen 
lassen können. „Der erste Mann hatte alles, 
trotzdem halfst du ihm“, meinte er anklagend. 
„Die zweite Familie hatte wenig, und du ließt 

die Kuh sterben.“ „Die Dinge sind nicht immer 
das, was sie zu sein scheinen", antwortete der 
andere Engel. „Als wir im kalten Keller des 
Hauses ruhten, bemerkte ich, dass Gold in die-
sem Loch in der Wand steckte. Weil der Eigen-
tümer so von Gier besessen war und sein glück-
liches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte 
ich die Wand, sodass er es nicht finden konnte. 
Als wir dann in der letzten Nacht im Bett des 
Bauern schliefen, kam der Engel des Todes, um 
seine Frau zu holen. Ich gab ihm die Kuh an-
statt dessen. Die Dinge sind nicht immer das, 
was sie zu sein scheinen.“  

Wenn viele sagen, dass sie wegen der 
schlechten und grausamen Sachen in der Welt 
nicht an Gott glauben oder an ihm verzweifeln, 
weil er etwas Schreckliches zulässt, dann fällt 
mir immer diese Geschichte ein. Die Geschichte 
lehrt uns: Gott hilft uns und sorgt für uns – 
auch dann, wenn wir es manchmal nicht sehen. 
Jeder sollte dieses Bibelwort und diese Ge-
schichte kennen, dann würden vielleicht diese 
Menschen ein bisschen anders über die Welt 
und über Gott denken. Ein bisschen positiver. 
Und vielleicht ein bisschen mehr im Glauben. 

Barbara Gosztom

 

„Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?“ 

(Römer 8,31) 

Wenn ich an dieses Bibelwort denke, dann fällt 
mir sofort der Namen des schwedischen Kö-
nigs Gustav Adolf II. ein. Im 30-jährigen Krieg 
(1618–1648) kämpfte er als Verteidiger der Pro-
testanten und opferte sein Leben in der 
Schlacht bei Lützen. Sein Porträt ist auch in un-
serer Kirche neben dem Altar zu sehen. 

Geschichte spielte in meinem Leben immer 
eine wichtige Rolle, sie begleitete fast mein gan-
zes Leben. Schon als Schüler im Lyzeum – zwei 
Jahre im staatlichen, zwei Jahre in der evange-
lischen Ära – interessierte ich mich für Ge-
schichte, ich nahm an mehreren Wettbewerben 
teil. Dann kam die Uni, danach das Stadtarchiv 
als Arbeitsplatz. Ich promovierte zum Thema 
„Die französische Besatzung in Ungarn 1809“. 
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Unsere Gemeinde blieb damals von den Fran-
zosen ziemlich verschont. Gott war für unsere 
Kirchengemeinde. Bei Pfarrer János Kis wur-
den nur einige Soldaten einquartiert. Sie waren 
gutmütige Offiziere. Als der 3-jährige Sohn von 
Pfarrer Kis ins Zimmer der Offiziere schlich 
und mit ihnen zu spielen versuchte, sagte 
Oberst Thierry dem sich weigernden Kis: „Die-
ses Kind ist ein guter Christ, er liebt sogar sei-
nen Feind.“ 

Dieses Bibelwort hatte auch vor 70 Jahren, 
im Frühling 1946 während der Vertreibung 
eine große Bedeutung. Tausende evangelische 
Gemeindemitglieder wurden auf dem Bahnhof 
einwaggoniert. Unsere Pfarrer nahmen von 
ihnen persönlich Abschied, und sahen die In-
schriften auf den Wagons. Diese Sätze spiegel-

ten die Frömmigkeit und Heimatliebe der Ver-
triebenen wider: „Siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ – „Befiehl du deine 
Wege und was dein Herze kränkt.“ – „Ein feste 
Burg ist unser Gott.“ – „Mit Gott“ – „Wenn 
Menschen auseinander gehen, so sagen sie auf 
Wiedersehen.“ – „Es ist bestimmt Gottes Rat, 
dass man vom Liebsten, was man hat, scheiden 
muss.“ – „Aus dem Vaterland ins Mutterland.“ 
Und schließlich: „Ist Gott für uns, wer mag wi-
der uns sein?“ 

Seit zwei Jahren arbeite ich in unserer evan-
gelischen Sammlung. In diesen Jahren haben 
wir vieles durchgemacht: den Umzug der 
Sammlung ins Gemeindehaus, neue Aufgaben, 
Herausforderungen, große Projekte für die Mit-
arbeiter. Aber Gott war immer für uns.  

Dr. András Krisch 

 

„Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade“ 

(Hebräer 13,9) 

Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich mich nicht 
auf ein Bibelwort beschränken, denn es sind 
mindestens zwei, die mich schon lange beglei-
ten. Das eine ist das vom Splitter, den man zu-
erst aus dem eigenen Auge ziehen soll. Das an-
dere aber ist der Text, den wir zu unserer Trau-
ung ausgesucht haben: Es ist ein köstlich Ding, 
dass das Herz fest werde, welches geschieht 
durch Gnade (Hebräer 13, 9). 

Dieses Wort bezieht sich auf den Glauben, 
und wenn wir ihm damals auch einen anderen 
Sinn unterlegten, sehe ich doch im Rückblick, 
wie sehr es auch schon vorher mein Leben be-
einflusste. 

Habe ich doch in der Schule bei den Franzis-
kanerinnen einen gleichzeitig fröhlichen und 
ergebenen Glauben kennengelernt, während 
meine Mutter zeitlebens unter dem lebens-
feindlichen Pietismus litt, in dem sie im Sauer-
land aufgewachsen war. 

Das Wort half uns auch durch schwere Zei-
ten mit allerlei Unglücksfällen. Und noch ein-
mal im anderen Sinn: Ist es nicht eine Gnade 
nach vierzig Jahren immer noch einander nahe 
zu sein? 

Michaela Schmiedeknecht (Bad Wimpfen) 
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Hörende werden 
Predigt zum 25-jährigen Stadtjubiläum mit Bad Wimpfen 

Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass 
ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird 

man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht: 
»Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.« Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und 

Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn »wer den Namen des Herrn 
anrufen wird, soll gerettet werden«. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen 
sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie 
sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: »Wie lieblich sind 
die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!« Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. 
Denn Jesaja spricht: »Herr, wer glaubt unserm Predigen?« So kommt der Glaube aus der Predigt, das 
Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber: Haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja »in alle 

Lande ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt«. 

(Römer 10, 9–18) 

H.: Meine Frau stammt aus Kőszeg/Güns – 
nicht sehr weit von hier, auch eine Grenzstadt 
– eine Stadt, in der sie erlebt hat, was es heißt in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Eisernen Vor-
hangs aufzuwachsen. Sie weiß, was es heißt, 
dass Teile ihrer – ungarndeutschen – Familie 
ihre Heimat verlassen mussten. Sie erinnert 
sich, dass ihre Urgroßmutter ihr deutsche Kin-
derlieder vorgesungen hat. Die Geschichte die-
ser Stadt und der Menschen hier sind ihr nahe.  
E.: Mein Mann stammt aus Nürnberg – das 
liegt fast auf demselben Breitengrad wie Bad 
Wimpfen. Die Familien seiner Großeltern stam-
men aus Gegenden, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg von Deutschland abgetrennt wurden 
und heute zur Tschechischen Republik und zu 

Polen gehören. Trotz behüteter Kindheit in 
Nürnberg: Die Bilder von Krieg, Heimatverlust 
und Vertreibung kennt er aus den Erzählungen 
seiner Großeltern von klein auf. 
H.: Die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs hat unser Leben verändert. Meine Frau 
konnte ihre in Deutschland lebenden Ver-
wandten kennenlernen. Sie gehört zu einer Ge-
neration, die problemlos in Deutschland stu-
dieren konnte, ein Praktikum in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika absolvieren konnte. 
E.: Mein Mann kam durch die Partnerschaft sei-
ner Nürnberger Gemeinde mit der Budapester 
Burggemeinde nach Ungarn. Zunächst zu offi-
ziellen Begegnungen, dann immer öfter und 
länger – zu Praktika, zum Studieren. 

H.: Und was „Partnerschaft“ 
heißt, das wissen wir beide ja 
auch – noch nicht seit 25 Jah-
ren, aber immerhin seit acht 
Jahren – und dass so eine 
deutsch-ungarische „Partner-
schaft“ auch gute Früchte 
trägt, sehen wir nicht zuletzt 
an unseren beiden Söhnen. 
E.: In dieser Aufstellung wol-
len wir es wagen – heute in 
diesem Gottesdienst zu predi-
gen. Die Situation beider 
Städte zwar noch nicht lange 
aus eigener Anschauung ken-
nend, aber doch mit einer tie-
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feren Ahnung, was der Charakter der Verbin-
dung zwischen Bad Wimpfen und Ödenburg 
ist. 
H.: In dieser Aufstellung wollen wir es wagen 
innezuhalten und zu hören – mit Ihnen ge-
meinsam zu hören, was Gott wohl zu sagen 
hat, was seine Botschaft an uns ist, in die Part-
nerschaft zwischen zwei Städten und Gemein-
den, aber auch in unser heutiges Leben hier wie 
dort. 
E.: Paulus schreibt: „Wenn man von Herzen 
glaubt, so wird man gerecht; und wenn man 
mit dem Munde bekennt, so wird man geret-
tet.“ Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her 
– siebzig Jahre nur, dass die Ungarndeutschen 
vertrieben wurden. Wie viele können auch 
heute noch davon erzählen, was sie erlebt ha-
ben. Menschen in Bad Wimpfen. Menschen in 
Ödenburg. Menschen anderswo. Besonders be-
rührend ist es zu hören, wenn Menschen zum 
Beispiel davon erzählen, dass sie mit Liedern 
aus dem Gesangbuch auf den Lippen den be-
schwerlichen Weg der Flucht meisterten. Da 
gab es etwas, was ihnen Halt gab – ein uner-
schütterliches Gottvertrauen. Lob Gottes – 
auch wenn sie an ihm hätten zweifeln und ver-
zweifeln können. Grund genug hätten sie ge-
habt. Doch sie haben ihn gelobt – und in ihm 
Halt gefunden. 
H.: „Wenn man von Herzen glaubt, so wird 
man gerecht; und wenn man mit dem Munde 
bekennt, so wird man gerettet.“ Was gibt uns 
heute Halt? Finden wir uns – Hand aufs Herz! 
– darin wieder? Bekennen wir mit dem Munde 
und glauben wir von Herzen? Was könnte uns 
tragen, wenn es für uns plötzlich hart auf hart 
kommt? Gehört der tiefe und unerschütterliche 
Glaube grundlegend zu unserem eigenen Le-
bensspektrum – und zu dem, worauf wir die 
Erziehung unserer Kinder und Kindeskinder 
gründen? Oder ist uns das abhanden gekom-
men – denn es geht uns ja gut, auch ohne dass 
wir uns mit Gottes vielleicht lästig erscheinden 
Anfragen an unseren Lebensstil, an unsere Ge-
wohnheiten, an unsere Haltung beschäftigen 
müssen? 
E.: „Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie 
nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glau-
ben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sol-
len sie aber hören ohne Prediger?“ – all das 
fragt Paulus. 
Das Hören also. Darum geht es ihm letztlich. 
Hören auf das, was Gott zu sagen hat. Das ist 
gar nicht so leicht. Wir hören oft selektiv. Wir 

hören, was wir hören wollen. Wenn einer sagt, 
dass wir klasse sind, dann geben wir viel auf 
seine Meinung. Wenn uns einer – vielleicht 
ganz zu Recht und vielleicht sogar ganz kon-
struktiv – kritisiert, dann sieht die Sache schon 
anders aus. Dann fällt uns ein, was er auf dem 
Kerbholz hat, was ihm einfällt, dass er erstmal 
vor seiner eigenen Tür kehren soll. Sowas, nein, 
sowas wollen wir nicht unbedingt hören. 
H.: Hören – das heißt offen sein. Nicht nur sel-
ber reden, nicht nur seine Sicht der Dinge hin-
aus tragen in die Welt oder in die kleine Um-
welt an Mitmenschen in der Familie, in der 
Nachbarschaft, in der Gemeinde, in der Stadt. 
Sondern innehalten, wahrnehmen, nicht gleich 
im selben Moment urteilen, sondern einfach 
unbefangen hören – und auch ein Stück weit 
Abstand zu sich selbst gewinnen. 
E: Jesaja spricht: »Herr, wer glaubt unserm Pre-
digen?« Und Paulus zitiert ihn. Und wer weiß, 
wie viele Pfarrer an dieser Frage hängen blei-
ben. Und doch: Es geht nicht um unsere pfarr-
herrliche oder pfarrfräuliche Selbstgerechtig-
keit. Nicht um die Frage: Wer hört mir eigent-
lich wirklich zu, wenn ich predige? Denn: 
Wenn wir Gottes Wort verkündigen, dann tun 
wir das aus Vollmacht. Für Befindlichkeiten o-
der Eitelkeiten des Predigers ist kein Platz in 
der Predigt. Er hat nichts anderes zu tun, als 
Gottes Wort in der Welt eine Stimme zu verlei-
hen. Wer – um Gottes und der Menschen willen 
– glaubt? 
H.: „Herr, wer glaubt unserm Predigen?“ fragte 
schon Jesaja. Ein schwacher Trost, dass die 
Frage schon ein paar Jahrtausende alt ist und 
dass prominente Verkündiger wie Jesaja und 
Paulus sie schon stellten. Es ist keine Frage, die 
erst die globalisierte Welt mit Smartphones 
und sozialen Netzwerken aufwirft. Alt, aber 
aktuell. Und Paulus weiter: „So kommt der 
Glaube aus der Predigt, das Predigen aber 
durch das Wort Christi. Ich frage aber: Haben 
sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande 
ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an die 
Enden der Welt.“ 
E.: Ob etwas in alle Lande ausgegangen ist, ihr 
Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt 
und ob es auch auf hörende Ohren gestoßen ist, 
das sind zweierlei Dinge. Aber ganz klar ist 
auch: So wie es nicht die Eitelkeit der Pfarrer 
ist, ob sie gehört werden, so ist es auch nicht 
Gottes Eitelkeit, ob wir an ihn glauben. Nicht 
seinetwegen sollen wir glauben. Nicht ihm sol-
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len wir diesen Gefallen tun. Nicht er hat es nö-
tig, dass ihm geglaubt wird. Es geht um uns: 
Paulus schreibt: „Wer den Namen des Herrn 
anrufen wird, soll gerettet werden“. 
H.: Ich wünsche mir, dass wir – ob in Bad 
Wimpfen oder in Ödenburg, ob wir uns begeg-
nen oder je zu Hause unser Leben leben und 
gestalten – Menschen seien, die fröhlich ihren 
Glauben leben, die mit Hoffnung auf Gottes 
Wort hören, die demütig sind, weil sie einen 
größeren Herren als irdische Herren über sich 
wissen, die Liebe üben – nicht nur den ohnehin 
liebgewonnenen Mitmenschen gegenüber. Ich 
wünsche mir, dass wir uns anderen Menschen 
gegenüber so verhalten, dass wir – aus der Per-
spektive der anderen – auch gerne mit uns 
selbst zu tun hätten. Ich wünsche mir, dass wir 
Gemeinden seien, zu deren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen man gern und frohen Herzens 
geht – und von denen man bereichert nach 
Hause geht. Und mögen wir als Gemeinden 
Gottes Wort leben – auf dass der Glaube wei-
terwirkt in alle Ebenen des gesellschaftlichen 
Miteinanders. 
E.: Freilich, die Realität sieht manchmal anders 
aus. Auch innerhalb von Kirchenmauern läuft 
nicht immer alles so, wie Kirche sein sollte. Und 
auch sonst erleben wir, dass das Miteinander 
nicht immer so ist, wie es sein sollte – dass nicht 
die Nächstenliebe, nicht der Glaube, nicht die 
Christusnachfolge den Geist bilden, in dem wir 
miteinander umgehen. Doch möge uns der 
Glaube auch solches überwinden lassen – stark 
bleiben im Glauben, trotz und vielleicht wegen 
mancher Widrigkeiten. Möge in uns nicht an 

erster Stelle die Ablehnung dessen stehen, den 
wir als Chaoten, als Besserwisser, als Nörgler, 
als Störenfried oder als was auch immer ab-
stempeln. Sondern die Frage, was wir tun kön-
nen, vielleicht zu einem friedlichen und herzli-
chen Miteinander, aber doch zu einem wenigs-
tens etwas friedlicheren, etwas herzlicheren 
Miteinander. 
H.: All diese Gedanken sind freilich nicht von 
herausragender feierlicher Natur. Zu einem 
solchen Fest wie der Silberhochzeit zwischen 
unseren Städten könnte man doch von den 
Pfarrersleuten etwas glanzvollere Worte er-
warten. Vielleicht sogar ein paar Girlanden. In 
der Tat: Wir können mit Freude und Dankbar-
keit auf 25 Jahre zurückblicken – auf vieles, was 
unser Miteinander über Grenzen gestärkt hat, 
auf die Spuren von Gottes reichem Segen, mit 
der er auch die Partnerschaft zwischen Bad 
Wimpfen und Sopron begleitet und geleitet 
hat. Darauf, dass aus der schrecklichen Vertrei-
bung durch Gottes Gnade etwas wie diese Part-
nerschaft erstehen konnte, die auch heute Er-
wachsenen und Heranwachsenden aus unse-
ren Städten einen weiten Horizont schenkt. 
E.: Das zu feiern, sind wir zusammengekom-
men – aus gutem Recht und vollem Herzen. Ja, 
so soll es sein. Und doch stehen wir nun auch 
am Beginn des Weges in die gemeinsame Zu-
kunft. So wie die Welt innerhalb von 25 Jahren 
ihr Gesicht verändert hat und die Fragen und 
Herausforderungen von heute ganz andere 
sind als die Fragen und Herausforderungen 
von damals, so ist auch der Weg in die Zukunft 
voller Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, was 
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sein wird. Wir kennen die Freuden nicht, wir 
kennen die Belastungsproben nicht. 
H.: Aber wir brechen nicht allein auf: Wir ha-
ben Gott an unserer Seite – und das soll keine 
leere, wohlklingende, in eine Kirche gut pas-
sende Floskel sein. Wir haben den Gott an un-
serer Seite, der die Menschen vor uns nicht ver-
schont hat – und den Gott, der auch in Zeiten 
von Krieg und Flucht Halt gegeben hat. Verges-
sen wir nicht. Vergessen wir nicht nur unsere 
Geschichte, sondern vor allem auch die Ge-
schichte Gottes mit unseren Vorfahren nicht. 
Sie hilft uns, darauf zu vertrauen, dass Gott uns 
auch heute und in Zukunft trägt. 
E.: Gott ist auch in Zukunft an unserer Seite, 
der es von Herzen gut mit uns meint – und ge-
rade deshalb nicht wohlgefällig schweigt, son-
dern zu uns spricht. Mal bestärkend, mal trös-
tend, mal helfend, aber auch – wenn nötig – 
mahnend und zurechtweisend. Gott und sein 
Wort begleiten uns auf unseren Weg. Seien wir 
im besten Sinne „Hörende“ – Menschen, die die 
Größe haben, auch Anfragen an sich heranzu-
lassen. Nehmen wir unseren Mitmenschen 
wahr und sehen wir auch in ihm das geliebte 
Kind Gottes. 
H.: Gott ist auch in Zukunft an unserer Seite – 
und er schenkt uns Mitmenschen, mit denen 
wir diesen Weg gehen, auch in der Partner-
schaft zwischen den Städten und Gemeinden. 
Viele Weggefährten kennen wir schon, andere 

werden wir herzlich aufnehmen. Und immer 
wieder werden wir die Erfahrungen machen, 
wie schön es ist, in die Partnerstadt zu kom-
men, so unglaublich herzlich, wie ein Familien-
mitglied, mit offenen Armen empfangen zu 
werden. Immer wieder werden wir erleben 
und spüren, wie gut es ist, dass viele, viele Ki-
lometer und Staatsgrenzen kein Hindernis 
sind, um sich von Herzen gut zu verstehen – 
denn nicht die gleiche Muttersprache, nicht 
gleiche Interessen, nicht die gleiche Mentalität, 
sondern Gott ist der kürzeste Weg zwischen 
zwei Menschen – er schenkt gegenseitiges Ver-
stehen.   
E.: Das ist gelebte Partnerschaft. Was das heißt, 
was das bedeutet, können wir ohne weiteres 
mit Erlebtem illustrieren. Und es ist auch eine 
Verheißung an uns. Bleibe also für die Städte-
partnerschaft wie überhaupt für unser Mitei-
nander hier wie dort die Aufforderung „Hö-
rende“ zu sein, Hörende auf Gottes Wort. 
H.: Ein Hören das folgenschwer ist: Menschen, 
die ihre Freude teilen und nicht ängstlich be-
halten. Menschen, die ihre Fehler eingestehen 
und nicht übertünchen. Menschen, die ihren 
Glauben leben und ihre Gemeinschaft feiern – 
in Gott. 
E.: Dazu schenke Gott uns sein Geleit und sei-
nen Segen. 

Eszter Manke-Lackner – Holger Manke 

Selbst auslaufendes Kühlwasser konnte sie nicht stoppen 
Ein Wochenende mit Jugendlichen aus Bad Wimpfen 

Eine Art Premiere war es, obwohl Bad Wimpfen und Sopron schon lange verbunden sind. Eine Art 
Premiere deshalb, weil für die meisten die Jugendbegegnung Anfang Oktober die erste Partner-
schaftsbegegnung war. Pfarrer Holger Manke und Pfarrerin Dr. Heidi Buch leiteten diese Begeg-
nung – und Fanni Hirschler berichtet davon. Daran anschließend schildern einige der Bad Wimp-
fener Jugendlichen ihre Eindrücke. 

Das erste Oktoberwochenende haben wir ge-
meinsam mit Jugendlichen aus Bad Wimpfen 
verbracht. Am Freitagabend sind sie mit dem 
Zug in Sopron angekommen, wir haben uns ge-
genseitig vorgestellt, und dann sind die Gäste 
aus Bad Wimpfen in ihre Gastfamilien gegan-
gen. 

Am Samstag trafen wir uns im Gemeinde-
haus. Wir haben viel gespielt, viel gesprochen, 
viel voneinander erfahren. Danach sind wir in 
die Kirche hinübergegangen, wo wir den Sonn-
tagsgottesdienst geprobt haben. Anschließend 

haben wir im Gemeindehaus zu Mittag geges-
sen. Danach gab es Freizeit, in der die Jugendli-
chen aus unserer Partnergemeinde die Stadt ent-
decken konnten. Wir waren natürlich dabei und 
haben uns sehr darüber gefreut, dass ihnen un-
sere Stadt so gut gefällt. Wir haben die Sonnen-
strahlen genossen, ein Eis gegessen und natür-
lich etliche Fotos bei den Sopron-Buchstaben vor 
dem Liszt-Zentrum geschossen. 

Danach sind wir gemeinsam zum Aussichts-
turm auf der Karlshöhe aufgebrochen – eine 
nicht ganz kurze Wanderung, während der wir 
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viel Spaß gemeinsam hatten. Und vom Dach des 
Turmes hatten wir einen herrlichen Ausblick auf 
die Stadt, die Umgebung und den Neusiedler 
See. Auf dem Heimweg erwarteten uns Tünde 
und ihre Familien am Studentenbrunnen, wo sie 
an der Feuerstelle das Abendessen für uns vor-
bereitet hatten. Den Abend haben wir im Ge-
meindehaus verbracht, wir haben viel gespielt – 
und dann sind wir alle nach Hause bzw. zu den 
Gastfamilien aufgebrochen. 

Den Gottesdienst am 
Sonntagmorgen haben wir 
dann alle gemeinsam gestal-
tet – mit Gebeten, Lesungen 
und einem Anspiel.  

Nach dem Gottesdienst 
haben wir das evangelische 
Museum besucht. Danach 
sind wir in die Stadt gegan-
gen. Alle Soproner Jugendli-
chen haben sich ein oder zwei 
Sehenswürdigkeiten in der 
Innenstadt ausgewählt – so 
haben wir unseren Gästen 
„unser Sopron“ selbst gezeigt 
und manche Episode aus der 
Geschichte unserer Stadt be-
leuchtet. Ich zum Beispiel 
habe das Petőfi-Theater vor-

gestellt. 
Nach dem Mittagessen hatten wir nochmals 

einen schönen Ausblick auf die Stadt, diesmal 
vom Feuerturm aus. Anschließend gingen wir 
zum kreativen Nachmittag ins Gemeindehaus, 
wo jeder ein T-Shirt gestalten konnte. 

Am Abend haben wir uns dann schmerzen-
den Herzens verabschiedet. Ich hoffe, dass wir 
uns auch nächstes Jahr treffen werden, denn es 
war wirklich ein wunderschönes Wochenende. 

Fanni Hirschler 

 
Das Wochenenden in Ungarn war wunder-

schön und interessant. Die Gastfamilien waren 
alle nett. Mir hat alles gefallen, aber besonders, 
dass wir selber T-Shirts bemalt haben, die uns 
für immer an Sopron und die Leute dort erin-
nern sollen. Die Jugendlichen, die aus Ungarn 

kommen, haben eine Stadtführung für uns ge-
macht. Das war ganz spannend, die ungarische 
Kultur kennen zu lernen – zum Beispiel, dass es 
evangelische und katholische Gymnasien dort 
gibt. Es hat mir viel Spaß gemacht und war lus-
tig.  

Maria Aweis 
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Mir hat das Wochenende sehr gut gefallen, 

besonders die gemeinsamen Spiele und der
 Spaziergang auf die Karlshöhe. 

Johanna Spahn 

 
Ich fand es gut, dass uns die Jugendliche 

nicht nur etwas über den Feuerturm erzählt ha-
ben, sondern, dass wir hinterher noch hinaufge-
stiegen sind. Die Aussicht hat mir sehr gut gefal-
len, denn man hat einen wunderschönen Pano-
ramablick über ganz Sopron. 

Was mir auch gut gefallen hat, war, dass wir 
dreimal gemeinsam gegessen haben. Außerdem 
haben wir somit zum ersten Mal „echten unga-
rischen Gulasch“ gegessen, der zudem noch 
mitten im Wald für uns zubereitet wurde. Das 

fand ich sehr schön. Generell waren alle nett und 
freundlich von den Jugendlichen über den Pfar-
rer Holger bis hin zur Gastfamilie. 

Eine weitere nette Geste von den Sopronern 
war auch die Begrüßung – und der Abschied. 
Selbst das Kühlwasser – kurz vor Sopron blieb 
der Zug wegen auslaufenden Kühlwassers lie-
gen und musste abgeschleppt werden – konnte 
uns alle gemeinsam nicht stoppen! Das nennt 
man wahre Partnerschaft! 

Lucie Lehmann und Petje Dröge 

 
Das Wochenende in Sopron hat mir viel Spaß 

gemacht. Besonders schön fand ich die Wande-
rung zur Karlshöhe. Außerdem fand ich die Un-
garn sehr gastfreundlich, so dass ich gerne noch 
länger geblieben wäre. 

Sabrina Müller 

Ein Willkommen den neuen Konfirmanden 
In diesem Jahr freuen wir uns über drei deutsche Konfirmanden – diesmal eine „Männerrunde“. 
Florian Clausing, Fabian Kruse und Ádám Krutzler bilden die neue deutsche Konfirmanden-
gruppe – und wir begrüßen sie herzlich. Am 16. Oktober wurden sie im deutschen Gottesdienst 
der Gemeinde vorgestellt, und wir freuen uns, sie künftig häufig bei Gottesdiensten und Ge-
meindeveranstaltungen begrüßen zu dürfen. Eine Frage stehe jedoch am Anfang der Konfirman-
denzeit. Warum haben sich Ádám, Fabian und Florian zur Konfirmation angemeldet? Die neuen 
Konfirmanden geben darauf gerne Antwort. 
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„Mein Bruder Mark hatte sich vor drei Jah-
ren ebenfalls in deutscher Sprache auf die Kon-
firmation vorbereitet – und er ist immer gerne 
zum Konfirmandenunterricht gegangen. Da-
mit war für mich schon damals klar, dass auch 

ich den deutschen Konfirmandenunterricht be-
suchen werde. Die evangelischen Lehren ste-
hen mir nahe, ich schätze und mag den Glau-
ben.“ 

Florian Clausing 

 
„Ich komme gerne zum Konfirmandenun-

terricht, weil ich mit der Gemeinde schon lange 
verbunden bin und ein aktives Mitglied der 
Kindergruppe bin. Ich möchte nun die Ge-
meinde noch besser kennenlernen. Mein 

Wunsch ist, dass ich künftig noch mehr im Ge-
meindeleben helfen kann. Außerdem habe ich 
von der vorherigen Konfirmandengruppe viel 
Gutes über den deutschen Konfirmandenun-
terricht gehört.“ 

Ádám Krutzler 

 
„Ich freue mich auf den Konfirmandenun-

terricht, weil ich gerne mehr über Gott und den 
Gottesdienst erfahren möchte. Natürlich freue 
ich mich auch auf Ausflüge und darauf, ge-
meinsam Spaß zu haben. Doch wichtig ist mir 

auch, dass wir Konfirmanden in die Gemeinde 
aufgenommen werden und zu ihr gehören.“ 

Fabian Kruse 

 

Wir spüren, dass wir wirklich Teil der Gemeinde sind 
Im Gespräch mit Lilla Brandt und Dóra Ábrahám 

Dóra Ábraham und Lilla Brandt sind im deutschsprachigen Gemeindeleben sehr aktiv. Zahlrei-
che Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen haben sie – gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedern ihrer Konfirmandengruppe – nicht nur besucht, sondern auch mitgestaltet. Jetzt, nach 
der Konfirmation, gehören sie der Jugendgruppe an. Was ihnen unsere Gemeinde bedeutet, dar-
über standen die beiden Freundinnen Rede und Antwort. 

Warum ist gut, zu unserer Gemeinde zu gehören? 

Lilla: Alle Gemeindeglieder – unseren Pfar-
rer inbegriffen – sind nett und haben uns gerne 
in ihrer Mitte aufgenommen. Und auch die Ge-
meinschaft mit den Gleichaltrigen macht viel 
aus: Wir haben hier neue Freunde kennenler-
nen können und alte Freundschaften vertiefen 
können. 

Dóri: Und es wird viel geboten, auch konkret 
für unsere Altersgruppe: Es gibt eine Jugend-
gruppe, wir unternehmen Ausflüge – und das 
alles, wie Lilla ja sagte, in einer Gemeinschaft, 
der man gerne angehört. 

Was würdet ihr euch von eurer Gemeinde, von eurer 
Kirche wünschen? 

Lilla: Wir sind wirklich wunschlos glücklich. 
Denn so, wie die Gemeinde ist, ist sie wirklich 
gut. Wir werden reich bedacht mit vielerlei Ak-
tivitäten, und dürfen uns hier wirklich zuhause 
fühlen. 

Dóri: Ich denke auch, dass es nichts gibt, wo-
rin sich die Gemeinde ändern müsste oder was 
die Gemeinde mehr tun müsste, als sie es tut. 
Wen immer wir kennengelernt haben, was 
auch immer wir bisher erlebt haben, immer wa-
ren es bereichernde Begegnungen und gute Er-
fahrungen. 

Wie erlebt ihr die Gemeinschaft in der Gemeinde, was 
macht sie besonders? 

Dóri: Hier steht Gott im Mittelpunkt. Damit 
ist die Gemeinde mehr als eine Gemeinschaft 
gleicher Interessen oder Talente. 

Lilla: Und das wird sehr integrativ gelebt. 
Anderswo gibt es Cliquen und daraus folgend 
Abgrenzungen, man ist gerne unter seinesglei-
chen mit der Folge, dass manche ausgeschlos-
sen werden. Hier in der Gemeinde hingegen ist 
Platz für jeden, jeder wird aufgenommen und 
kann hier Heimat finden, weil jedes Gemeinde-
glied eine gute Seele hat. 
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Wie habt ihr das Auf- und Angenommensein konkret 
erlebt? 

Dóri: Während des Konfirmandenunter-
richts gab es eine Begegnung mit älteren Ge-
meindegliedern. Und an diese Begegnung 
denke ich wirklich gerne zurück. Da kamen 
Menschen, die schon lange viel in der Ge-
meinde machen und haben sich ganz vorbe-
haltlos dafür interessiert, wer wir sind. Ganz 
unaufdringlich, ganz ehrlich, ganz auf Augen-
höhe. Das war für mich ein besonderes Erleb-
nis, weil da wirklich ganz konzentriert zu spü-
ren war, dass wir wirklich als Teil dieser Ge-
meinde wahrgenommen werden – und das 
auch wirklich sind. Und die älteren Gemeinde-
glieder haben uns auch ganz offen erzählt von 
ihrem Glauben, von dem, was sie bewegt und 
was ihnen wichtig ist. Es ergibt sich ja sonst 
kaum die Gelegenheit, so viel über andere zu 
erfahren und gleich so eine Offenheit und Ver-
bundenheit zu spüren. 

Lilla: Ich glaube, dass diese Zugehörigkeit 
zur Gemeinde irgendwie schon seit dem An-
fang des Konfirmandenunterrichts spürbar 
war. Wir wurden der Gemeinde vorgestellt, 
waren also bekannt. Und wann immer wir im 
Gottesdienst oder bei Gemeindeveranstaltun-
gen waren, hat man uns freundlich zugelächelt, 

uns angesprochen – und wir merkten: Die Men-
schen hier freuen sich darüber, dass wir da 
sind. 

Dann bleiben wir doch etwas beim Konfirmandenun-
terricht: Was sind für euch bleibende Erinnerungen an 
diese Zeit? 

Dóri: Die Konfirmandenfreizeit in Révfülöp. 
Da waren wir nicht nur für eine Stunde zusam-
men, sondern ein ganzes Wochenende und hat-
ten viel mehr Zeit für gemeinsame Spiele, für 
Wanderungen, für Fragen nach dem Glauben, 
für zwanglose Gespräche auch in den Abend-
stunden beim Kartenspielen. Die Gemeinschaft 
so intensiv zu erleben, das hat unsere Gruppe 
noch enger zusammengebracht und, so denke 
ich, auch die Grundlage unseres Miteinanders 
weiter gefestigt. 

Lilla: Und die Konfirmandenprüfung – als 
wir das Schauspiel über Luthers Leben aufge-
führt haben. Und nicht nur der Gottesdienst 
selbst, sondern auch der Weg dahin – die Pro-
ben. Denn das war ja auch ein besonderes Erle-
ben von Gruppendynamik. Ich weiß noch, dass 
es beim Proben einen Punkt gab, als viele ihren 
Text noch nicht so gut konnten, wie sie ihn hät-
ten können sollen – und der Gottesdienst mit 
der Aufführung dieses Stücks kam ja trotzdem 
immer näher. Wir hatten bei der Vorbereitung 
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eigentlich keinen großen Stress gespürt, aber 
dann wurde klar, dass jetzt der Zeitpunkt ge-
kommen ist, an dem wir langsam mal alle ge-
nau wissen sollten, was wir wann sagen, von 
wo wir kommen und wohin wir abgehen müs-
sen, damit einfach das Gesamtgeschehen ir-
gendwie stimmig wird. Ich glaube, du hast die 
Gruppe schon ziemlich bewegt, als du mal bei 
einer Probe freundlich, aber bestimmt sagtest, 
dass es manches gibt, worauf wir ab jetzt etwas 
genauer achten sollten. 

Wirklich? Hab' ich sowas gesagt? 

Lilla: Ja, hast du. Und das war auch gut und 
notwendig. Freilich, wir wollten alle, dass alles 
so gut wie möglich klappt. Aber es war ja auch 
wichtig, dass wir neben aller Leichtigkeit auch 
die Ernsthaftigkeit nicht aus dem Blick verlie-
ren. Wenn wir dann ein Schauspiel gemeinsam 
auf die Beine stellen, das relativ viel Text und 
einen nicht unkomplizierten Ablauf hat – dann 
ist das ein wirklich gutes Erlebnis. Alle zogen 
an einem Strang, das gibt dann ein gutes Ge-
fühl: Wir wollten es gut machen, und ich 
denke, wir haben es auch gut gemacht. 

Ohne Zweifel, und ich bin wirklich stolz auf euch!  
Bleiben wir noch etwas beim Rückblick auf die Konfir-
mandenzeit. Ihr habt ja wirklich ziemlich viel gemacht 
– neben dem Erwähnten gab es da noch den „Musika-
lischen Advent“, in dem ihr musiziert habt, zahlreiche 
Gottesdienste, an denen ihr alle gemeinsam oder in 
Kleingruppen mitgewirkt habt, eine Baumpflanzung 
… war das nicht alles ein bisschen viel? 

Dóri: Nein, gar nicht. Wir haben ja überall 
gerne mitgemacht, und wir haben davon ja 
auch viel profitiert. Es waren wirklich hervor-
ragende Programme. Und es war absolut ab-
wechslungsreich. Eigentlich hat all das unseren 
Alltag aufgewertet. 

Lilla: Ja, der Alltag war dadurch nicht so 
grau. Es gab immer in ziemlich naher Zukunft 
irgendwas Spannendes, worauf wir uns freuen 
konnten.  

Dann kam die Konfirmation, und ihr wurdet „er-
wachsene Mitglieder der Gemeinde“. Was bedeutet 
das für euch? 

Lilla: So ein ganz sichtbares Zeichen ist, dass 
wir jetzt am Abendmahl teilnehmen dürfen. 
Aber ich denke, erwachsenes Mitglied der Ge-

meinde zu sein, hat auch mit einer Art Verant-
wortung den Jüngeren gegenüber zu tun. Es ist 
jetzt auch nochmals deutlicher unsere Aufgabe 
die Einladung in die Gemeinde an sie weiterzu-
geben: Geht zum Gottesdienst, denn es ist gut, 
zum Gottesdienst zu kommen. Meldet euch 
zum Konfirmandenunterricht an, denn es ist 
gut! Wir können da sicher manches entdecken, 
was wir auch für die Gemeinde tun können. 

Wie ihr besuchen viele Jugendliche eine kirchliche 
Schule und haben dort Andachten, Gottesdienste, Re-
ligionsunterricht, Rüsttage und vieles mehr – und 
fühlen sich religiös gut versorgt. Ihr kommt dennoch 
darüber hinaus auch in die Gemeinde. 

Lilla: Der Religionsunterricht ist eben doch 
auch ein Schulfach mit Noten und Lernstoff, 
der abgefragt wird. Dadurch hat er einen schu-
lischen Charakter. Eine Jugendgruppe oder 
eine Gemeindeveranstaltung dagegen hat 
durch die Freiwilligkeit eine andere Prägung. 
Da kommen wir in unserer Freizeit hin, und es 
geht lockerer zu. 

Dóri: Und wir tun das um der Gemeinschaft 
willen und um unseren Glauben zu leben. Das 
geht in der Gemeinde doch am besten, da hier 
nicht Noten und Lernen im Mittelpunkt stehen, 
sondern wir, unser Glaube, unsere Meinungen 
zu verschiedenen Themen. Wir können in der 
Gemeinde, in der Jugendgruppe einfach ganz 
wir selbst sein. 

Die schon erwähnte Jugendgruppe gibt es ja erst seit 
ein paar Wochen, ist aber schon irgendwie „Heimat“ 
für euch. 

Dóri: So wie wir bis zu den Sommerferien 
gerne zum Konfirmandenunterricht gingen, so 
gehen wir jetzt gerne in die Jugendgruppe. Wir 
treffen dort diejenigen wieder, mit denen wir 
uns auf die Konfirmation vorbereitet haben – 
und andere kommen dazu und schließen sich 
der Jugendgruppe an. Es ist gut, dass wir diese 
Gemeinschaft weiterleben können, auch über 
die Konfirmation hinaus. 

Lilla: Es ist gut, einen Ort zu haben, an den 
man gerne kommt, an dem man gerne zwei 
Stunden in der Woche verbringt, an dem man 
gute Gespräche führt über Gott und die Welt – 
einen Ort, an dem es gut ist Freundschaften zu 
pflegen und neue Freundschaften zu knüpfen. 

Holger Manke 
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Mit der Musik dem Bibelwort folgen 
Im Gespräch mit Béla Csizmadia 

Die Welt der Kirchenmusik, die Tasten unserer Orgel – all das ist ihm vertraut. Während der Pfar-
rer im Altarraum und von der Kanzel Verkündiger von Gottes Wort ist, dann ist er es kraft der 
Musik nicht minder. Er sorgt dafür, dass der Kirchenraum mit Musik gefüllt wird, dafür, dass 
manche Emotion von Bibelworten auch auf der Orgel nachklingen kann. Heute soll er zu Wort 
kommen. Béla Csizmadia gibt einen Einblick in sein Selbstverständnis als Kirchenmusiker. 

Wie begann deine musikalische Laufbahn? 

Ich bin in Kőszeg geboren, und dort habe ich 
auch zu musizieren begonnen. In der dortigen 
Musikschule habe ich ab der 2. Klasse der 
Grundschule Geige erlernt. Als ich konfirmiert 
wurde, war Lajos Szabó Pfarrer in Kőszeg – 
und sein Sohn, ebenfalls Lajos, der dann Pfarrer 
wurde und heute Rektor der Evangelisch-Lu-
therischen Theologischen Universität ist, 
fragte, ob ich nicht Kantor werden möchte. Ich 
sagte ihm, Lust hätte ich schon, probieren wir 
es! Lajos hat sich dann meiner angenommen, 
ich begann Harmonium zu spielen, dann 
schickte er mich nach Fót in die Kantoren-
schule, schließlich unterrichtete mich der da-
malige Kantor Károly Weinberger im Orgel-
spielen. Also, mit zwölf Jahren hat meine Lauf-
bahn an der Orgel begonnen – und drei, vier 
Jahre später war ich bereits Vertreter des Orga-
nisten bei den Gottesdiensten. Unterdessen bin 
ich freilich jeden Sommer in Fót bei den Kanto-
renkursen gewesen. Inzwischen hatte ich in 
Szombathely die Fachmittelschule für Maschi-
nentechnik besucht und einen Abschluss im 
Bereich Maschinenbautechnologie erworben, 
ferner erhielt ich ein Facharbeiterzeugnis als 
Dreher. Dann ging ich nach Szeged zum Mili-
tär, danach habe ich an der Technischen Hoch-
schule Donát Bánki in Budapest einen Ab-
schluss im Fach Industrietechnik erworben. In 
Fót erhielt ich meinen Abschluss als Kantor – 
ich bin der 65. diplomierte Kantor unserer Kir-
che. 

Mit wem warst du in Fót auf der Kantorenschule? 

Ich war dort mit vielen guten Musikern. 
Ádám Mekis zum Beispiel wurde der 62. Kan-
tor unserer Kirche. Doch damals besuchten 
auch Gergely Finta, der heute Organist der Ge-
meinde am Budapester Deák-Platz ist, Miklós 
Gálos, heute Organist der Budapester Fasor-
Gemeinde und Pál Kecskeméti, der Kantor von 
Kiskőrös, die Kantorenschule. 

Wie entwickelte sich dein Leben nach dem 
Abschluss der Ausbildungen? 

Nach der Hochschule ging in nach Szom-
bathely ins Holzkombinat, danach habe ich 
auch in Kőszeg gearbeitet, doch bald ergab sich 
die Gelegenheit, dass mich die evangelisch-lu-
therische Kirche nach Deutschland sandte, an 
die Hochschule für Kirchenmusik in Herford in 
Nordrhein-Westfalen. Dort konnte ich meine 
Kenntnisse vertiefen. Nachdem ich aus 
Herford zurückkam, suchte ich ein halbes Jahr 
lang einen Arbeitsplatz. Dann sprach mich 
Sándor Weltler an, der gerade in Sopron seinen 
Dienst als Pfarrer aufgenommen hatte, dass er 
mir hier eine Stelle als Gemeindekantor anbie-
ten würde – falls ich Interesse daran hätte. Das 
war 1991. Ich nahm die Kantorenstelle an, zog 
nach Sopron und von da an hatte ich dieses 
Amt knapp ein Jahrzehnt lang inne. Im Jahr 
2000 wurde Márton Róth für etwa drei bis vier 
Jahre Kantor der Gemeinde. Danach wurde ich 
wieder in den Gemeindedienst gerufen – aber 
dann nur noch nebenberuflich, inzwischen 
hatte ich auch anderswo Arbeit. Ich hatte viele 
Arbeitsplätze – von der Gummiverarbeitung 
bis hin zur Holzverarbeitung, ich habe Schlös-
ser montiert, eigentlich habe ich alles Mögliche 
gemacht. Doch seither bin ich an jedem Wo-
chenende, an den Feiertagen und den donners-
täglichen Wochenpredigten als Organist aktiv. 

Eine Besonderheit des Kantorenlebens ist, dass an 
Wochenenden und Feiertagen immer Arbeit ans-
teht. Tage, an denen andere ruhen, bedeuten für dich 
wichtigste Arbeit. 

Ja, ich arbeite unter der Woche an meinem 
Arbeitsplatz, manchmal muss ich Überstunden 
machen. Dann kommen samstags die Hochzei-
ten, während der Woche Bestattungen und 
auch am Sonntag Vormittag bin ich im Dienst. 
In den letzten elf Jahren habe ich bei der Kirche 
praktisch keinen Urlaub genommen. Anfangs 
war manches noch leichter, da Edit Gárdai und 
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Erzsi Asbóth ausgeholfen haben – etwa an den 
zweiten Feiertagen, damit ich mich erholen 
kann. Und auch andere, die Orgel spielen 
konnten, haben immer wieder mal ausgehol-
fen. Doch inzwischen bin ich weitgehend al-
lein. 

Mir ist aufgefallen, dass du als Orgelvorspiel stets 
Barockwerke spielst. 

Ja, ich spiele nur Barockwerke. Ich mag sie 
sehr. Früher spielte ich auch Stücke von César 
Franck und anderen, aber seit ich nur nebenbe-
ruflicher Organist bin, habe ich nicht mehr so 
viel Zeit zum Üben. Ich bediene mich aus mei-
nem schon vorhandenen Repertoire, ich kann 
recht gut vom Blatt spielen, darauf bauen sich 
dann die Orgelvorspiele auf. Ich bin – zählt 
man die Jahre als Kantor in Kőszeg und Sopron 
zusammen – seit vierzig Jahren im kirchlichen 
Dienst, da kommt man schon auch zu einer ge-
wissen musikalischen Routine. 

Hast du Lieblingsstücke? 

Bach mag ich sehr. Seine d-moll-Toccata 
vielleicht nicht so sehr, da sie mir etwas abge-
griffen scheint, sie wird einfach viel zu oft ge-
spielt, aber seine Phantasien mag ich sehr. Die 
Vivaldi-Bach Concertos habe ich ebenfalls ge-
spielt, die Präludien und die Fugen ebenfalls. 
Die „Dreifaltigkeitsfuge“ spielte ich auch im-

mer gern. Als ich hauptamtlicher Kirchenmusi-
ker war, hatte ich viel Zeit zum Üben, musste 
keiner anderen Tätigkeit nachkommen, da 
blieb mehr Zeit für solche Werke. Jetzt, neben 
der Arbeit, ist das eher schwer. 

Hörst du gern Musik? 

Ja, klar. Zum Beispiel die Musiksender im 
Fernsehen und im Radio. 

Hörst du auch dort Barockmusik? 

Das ist meine Lieblingsmusik, aber ich mag 
eigentlich alle Gattungen von Musik – die neu-
esten Musikrichtungen wie den Hiphop nicht 
so sehr, aber die ältere Unterhaltungsmusik 
wie Omega oder Edda Művek mag ich gern. 
Diese Musik klang noch harmonisch, die heu-
tige Musik eher nicht mehr. 

Im Gottesdienst Orgel zu spielen ist mehr als nur 
einige Musikstücke zu Gehör zu bringen. 

Ja, ganz klar. 

Wie siehst du deine Rolle im Gottesdienst?  

Ich verfolge immer das Bibelwort und die 
Predigt aufmerksam. Im Gottesdienst um 8 Uhr 
nehme ich die Stimmung und die Botschaft des 
Bibelwortes wahr – und im 10 Uhr-Gottes-
dienst wähle ich entsprechend ein Orgelvor-
spiel. Wenn der Sonntag eine fröhliche Stim-
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mung hat, wähle ich ein lauteres, monumenta-
leres Vorspiel. Wenn jedoch das Bibelwort 
nachdenkliche oder erschütternde Facetten hat, 
dann wähle ich Musik, die hierzu passt. Ich ver-
suche, mit der Musik dem Bibelwort zu folgen. 
Ein Kantor muss, so denke ich, sowas können. 
Er muss Emotionen und Gefühle des Bibelwor-
tes in Musik umsetzen, die Gläubigen musika-
lisch auf das Thema einstimmen. Es gibt viele 
Künstler an der Orgel, aber nicht alle können 
das. Ein Kantor muss das Singen der Gemeinde 
begleiten können. 

Wie kann man das lernen? 

Man muss es spüren. Das ist ein Talent. Ich 
habe früher oft Choräle gesungen. Auch in Fót 
haben wir viel gesungen. Dort habe ich gelernt, 
wie der Gemeindegesang klingen muss. Ich 
versuche die Lieder stets so zu leiten und die 
Gemeinde so zu begleiten, dass es so klingt, wie 
ich es damals gelernt habe. 

Wenn du auf der Orgelbank sitzt und spielst, wie 
viel hörst du vom Gemeindegesang? 

Ich kann die Gemeinde hören. Leider ist der 
Gemeindegesang nicht so laut, ein bis zwei lei-
tende Stimmen höre ich immer gut heraus, 

doch insgesamt könnte der Gemeindegesang 
noch kraftvoller sein. 

Hast du in letzter Zeit einmal einen Gottesdienst 
„von unten“ gehört – also so, dass du nicht an der 
Orgel gesessen bist? 

Seit langem nicht. In den letzten Jahren habe 
ich nur dann nicht Orgel gespielt, wenn ich 
nicht da sein konnte. Letztes Jahr habe ich alle 
Gottesdienste gespielt. Natürlich kenne ich den 
Klang der Orgel auch von den Kirchenbänken 
aus, denn bei Orgelkonzerten habe ich oft an-
dere spielen hören, doch die Gottesdienste ver-
folge ich von der Orgel aus. 

Sitzt du gerne dort auf der Orgelbank? 

Ja, ich sitze dort sehr gern. Früher war die 
Musik mein Hobby. Dann hatte mir das Geige-
spielen irgendwann nicht mehr gereicht, viel-
leicht, weil ich nur eine einzige Stimme spielen 
konnte. Das war mir zu wenig. Ich wollte mehr-
stimmig musizieren – und das habe ich im Or-
gelspiel in hervorragender Weise verwirkli-
chen können. Es ist interessant, dass dieser 
Wechsel der Musikinstrumente – auch wenn er 
mir damals nicht selbst eingefallen ist – doch 
mein ganzes Leben bestimmt. 

András Pelikán 

 
+ + + KURZNACHRICHTEN + + + 

Musikalischer Advent am 2. Dezember 

Inzwischen ist es eine liebgewordene Tradition – und in diesem Jahr setzt sie sich fort: Herzliche 
Einladung zum „Musikalischen Advent“, einem adventlichen Nachmittag in deutscher Sprache am 

Freitag, 2. Dezember 2016 um 17 Uhr im kleinen Saal des Gemeindehauses. Wir freuen uns auf 
viele Mitwirkende und zahlreiche Gäste. 

Neue Chormitglieder gesucht 

Der Chor unserer Gemeinde trifft sich weiterhin – von nun an mittwochs um 17 Uhr im Ge-
meindehaus unter der Leitung von Dr. Richard von Fuchs. Neue Mitglieder aller Altersstufen 
sind herzlich willkommen, an den Chorproben und den gemeinsamen Diensten in den Gottes-

diensten teilzunehmen. 

Zum Vormerken: Kirchentag 2017 

„Du siehst mich“ – unter diesem Motto findet im Jubiläumsjahr der Reformation der Kirchentag 
statt. Berlin und Wittenberg teilen sich die Gastgeberschaft. Zum Vormerken: Der Kirchentag dau-
ert vom 24. bis zum 28. Mai 2017. Näheres über die Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es dann zu 

gegebener Zeit. 

Gesangbücher für den Privatgebrauch 

Wer ein deutsches Gesangbuch (Preis: 20 €) erwerben möchte, möge sich bis zum 10. Novem-
ber bei Holger Manke (homanke@gmail.com) melden. 
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ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI… 

Szeretek ifire járni, mert… 
… miért is? Nem is olyan nehéz ezt a mondatot folytatni, legalábbis a fiatalok számára nem. Idén 
szeptemberben indult egy új ifjúsági csoport „Ifi – Jugendgruppe” név alatt. Ez az elnevezés már 
elárulja, hogy most egy közös – német-magyar – csapatról van szó, amelyben a nemrég magyar 
nyelven és német nyelven konfirmáltak találkoznak. Holger Manke és Mátisné Schlögl Patrícia 
vezeti ezt a csoportot, amely az elmúlt két hónapban többször kirándult már, amely örömmel fo-
gad vendégeket – október elején például Bad Wimpfenből és majd november elején a budavári 
gyülekezetből – és amely péntekenként találkozik. De miért is szeretnek ifire járni? Erre minden 
ifis adott választ. 

„… nagyon jó témákról beszélgetünk, egy fan-
tasztikus közösséghez tartozhatok, és szuperek az 
ifivezetők – színesebbé teszik a péntek estéinket.” 

Mátis Petra 

„… sokat nevetünk és jól szórakozunk – jó a 
közösség.” 

Varga Lili 

„… nagyon jó a hangulat, összetartó a csapat 
és jók a játékok és a programok.” 

Jakab Jázmin 

„… jó a közösség és sokat énekelünk, egysze-
rűen tetszik – és már mindig is benne voltam a 
gyülekezeti életben, a Kindergruppe-ban is, így 
ide is szívesen járok.” 

Hirschler Anna 

„… mert jó a hangulat és rendes, kedves em-
berek vesznek körül.” 

Kohlmann Barnabás 

„… jó a közösség és jókat beszélgetünk.” 
Gárdai Flóra 

„… itt sok érdekes embert meg tudok ismerni, 
és együtt tudunk szórakozni, énekelni, beszél-
getni.” 

Aizenpreisz Oszkár 

„… sokat nevetünk, jó-
kat beszélgetünk, jó a társa-
ság.” 

Varga Petra 

„… jó a hangulat és sok 
barátom van itt– tavaly is 
nagyon jó volt a német kon-
fis csoport, és ez most foly-
tatódik az ifiben.” 

Ábrahám Dóri 

„… mert ez egy nagyon 
nyitott, szuper közösség, 
amiben jól megértjük egy-

mást, jókat játszunk és tartalmasakat beszélge-
tünk.” 

Szabó Réka 

„… választ kapok a kérdéseimre.” 
Gárdai Gellért 

„… sok barátom van ebben a közösségben, és 
nagyon jól érzem itt magam.” 

Brandt Lilla 

„… nagyon jó a közösség, sokat játszunk és be-
szélgetünk – és sokat kirándulunk, például az 
Írottkőre és Brennbergbe.” 

Hirschler Fanni 

„… a barátaimmal lehetek, énekelünk, önma-
gam lehetek és a Holger tartja.” 

Takách Boróka 

„… jó a közösség, sokat nevetünk, játszunk és 
énekelünk.” 

Körmendy Samu 

„… egy jó közösség tagja lehetek, mindig 
olyan jó ifjúsági énekeket énekelünk, egy csomó 
helyre el tudok jutni, sok barátom lett – már úgy 
a részemmé vált, hogy csak úgy imádooom.” 

Oravecz Hanna
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Hunyadis évforduló 

 

Az idén ősszel 20 éve annak, hogy evangélikus lett a Hunyadi iskola. Október 9-én ünnepi isten-
tiszteleten emlékeztünk meg az évfordulóról. A Hunyadi óvodája is jubilál: 10 éve evangélikus. 

 

Az egyházmegyei elnökség 2016. november 6-ára egyházközségi közgyűlést hív össze Sop-
ronban, amelynek egyetlen napirendi pontja az a választás, amely a díjlevélben szereplő 3 
év után 2017. július 1-től megerősítheti állásában Tóth Károly István lelkészt. Erre a 
lelkészválasztásra az előttünk álló munkaévben mindenképpen sort kellene keríteni, és az 
egyházmegyei elnökség értékeli azt a felelős - szinte teljesen egyhangú - presbitériumi kez-
deményezést, amely az elmúlt két és fél év szolgálata alapján a gyülekezet számára mielőbb 
megadhatja a szükséges és tervezhető biztonságot, a lelkész számára pedig a bizalmat. 
Kérjük a Testvéreket, hogy így jöjjenek el a november 6-i istentiszteleteikre, hogy 
véleményüket szavazat formájában kifejezhessék. 

Erős vár a mi Istenünk! 

Gosztola Szabolcs egyházmegyei felügyelő, Mesterházy Balázs esperes 

Felhívjuk a figyelmet az egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére. Ezt megtehe-
tik személyesen, hétköznap délelőttönként a pénztárban, vagy banki átutalással, vagy 
kérhetnek hivatalunkban postai csekket. 

Az egyházközség elnöksége 

fén
y
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 PERISZKÓP 

Szolgálat és a szeretet 
Interjú Pataki Andrással, a Soproni Petőfi Színház igazgatójával 

Milyen indíttatással jönnek gyülekezetünkhöz a Petőfi Színház társulatának tagjai? Milyen ter-
veik vannak és milyen üzenetet szeretnének számunkra adni? Az októberi, nagy sikerű Rejtő-est 
után Pataki András igazgatóval készítettünk rövid interjút az Egy este az evangélikusoknál prog-
ramsorozatunk apropóján. 

Évek óta tart az az együttműködés a Petőfi Színház és 
gyülekezetünk között, amelynek keretében időről időre 
színházi előadásokat is láthatnak az Egy este az evan-
gélikusoknál programsorozat résztvevői. Gyülekeze-
tünk nagy örömmel hívja a művészeket ezekre a talál-
kozásokra. Hogyan készül erre a Színház?  

Számunkra egyrészt megtisztelő az a biza-
lom, amellyel a soproni evangélikus gyülekezet 
színházunk felé fordul, másrészt figyelmeztet 
azon kötelezettségünkre is, amelyet jó négy év-
vel ezelőtt a színházi pályázatunkban vállal-
tunk. Vagyis a közösség és közönség szolgála-
tára. Két olyan érték találkozik tehát ebben a 
vonatkozásban össze, ami évszázadok óta az 
emberi-művészi értékrend csúcsán helyezke-
dik el: a szolgálat és a szeretet. Ebből fakad, 
hogy a színházi évadok tervezése során előre 
gondolunk arra, milyen előadásokkal tudjuk 
megörvendeztetni az evangélikus közösségi 
házba ellátogatókat, mi az a téma és előadás, 
amely a hely szelleméhez leginkább illő, s az 
adott tér igényeihez is legjobban adaptálható. 
Hadd jegyezzem meg itt: az „Egy este az evan-
gélikusoknál” alkalmainak közönsége mindig 
értő szívvel és érezhető szeretettel fogadta elő-
adásainkat. Ez a fogadtatás pedig művésze-
inkre is ösztönző hatással bír: öröm számukra a 
gyülekezeti teremben „színpadra” állni. 

Októberben már az idei évadban is volt előadásuk ná-
lunk, decemberben pedig egy különleges adventi esttel 
készülnek. Mit várhatnak a december 11-i estén azok, 
akik eljönnek a gyülekezeti ház nagytermébe? 

Előadásunk a keresztény értékrend és szel-
lemiség jegyében, magyar költők versei által, az 
orgonamuzsika ihletettségében kínál egyórá-
nyi lelki-szellemi együttlétet. Abban bízunk, 
hogy az est végére belőlünk, gyarló emberek-
ből, a „tehetetlenül, haszontalanul, vadul, ot-
rombán és formátlanul” heverő kövekből – 

ahogy a címadó versben Reményik Sándor 
mondja – megépül majd az a lelki templom, 
ahol az Ige otthonra talál.  

Milyen tervei vannak a Színháznak az évad során? 

Idei évadunk a „Korok és stílusok” címet 
kapta, s ennek szellemében várjuk minden ked-
ves nézőnket egy kis történeti-műfaji kitekin-
tésre. Jöjjenek el velünk Goldoni Velencéjébe 
vagy éppen Shakepeare Angliájába, élvezzék 
Csajkovszkij Diótörőjének vagy a My Fair Lady 
című musicalnek már-már slágergyanús dalla-
mait. Mint látható, nemcsak az időben kalando-
zunk, hanem bebarangolhatják velünk a műfa-
jok rengetegét is, hiszen mindegyik bemuta-
tónk más-más színt képvisel: Goldoni műve ko-
média, a Macbeth dráma, majd balett és musi-
cal követik egymást. Meg egy különlegesség: 
kamaratermünkben egy Bergman-film forgató-
könyvéből készült előadásunkat, az Őszi szo-
nátát láthatják majd. Várjuk a nézőket a Szín-
házklubba is, amelynek keretében kortárs ma-
gyar szerzők darabjainak ősbemutatójára kerül 
sor felolvasó-színházi keretek között. Mind-
emellett szeretettel invitáljuk Önöket a gyere-
keknek szóló bérleteink előadásaira, különösen 
a 35 kiló remény című színházi nevelési előadá-
sunkra, ahol betekinthetnek abba a szakmai 
munkába, amelyet a jövő színházértő közön-
sége érdekében végzünk.  

Igazgató úrnak van-e személyesen üzenete olvasóink-
nak, gyülekezetünk tagjainak? 

Adventbe fordulván mi mást üzenhetnék: 
nyitott szívvel várakozzanak, hallják meg a re-
mény hangját, adják tovább embertársaiknak 
az örömhírt: van esélyünk a szeretet általi meg-
váltódásra. A színházunk is ennek reményében 
szolgál. 

Pelikán András 
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TERVEZETT PROGRAMOK 

Tervezett programok 
„Egy este az evangélikusoknál” 

- Október 28-án, pénteken 19 órakor: J. S. Bach 
h-moll miséjének nagyszabású előadása a temp-
lomban a Lutheránia Énekkar, a Budapesti Vonó-
sok és neves szólisták közreműködésével. 
- November 1-jén, kedden 18 órakor a Zeneis-
kola és a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar min-
denszenteki emlékkoncertje a templomban. 
- November 13-án vasárnap 18 órakor Teleki 
Miklós ad orgonakoncertet a templomban. 

- November 27-én, vasárnap 18 órakor a Ze-
neiskola adventi koncerjte a Nagyteremben. 
- December 11-én vasárnap 18 órakor „Kövek 
zsoltára” címmel irodalmi összeállítás lesz a 
Petőfi Színház művészeinek közreműködésé-
vel a Nagyteremben. 
- December 16-án, pénteken 18-órakor Chica-
gói gospel kórus koncertje  a templomban.

Csoportjaink alkalmai 
bibliaóra minden hétfőn 15 órakor a Fabricius 
Szeretetotthon kápolnájában (adventben ebben 
az időben és helyen adventi délutáni istentisz-
telet) 
bibliaóra minden csütörtökön 18 órakor a kis-
teremben 
énekkar minden szerdán 17 órakor a klubszo-
bában  
barkácskör-Bastelkreis minden pénteken 15 
órakor a társalgóban 
ifi – Jugendgruppe (a 13-16 éves fiataloknak) 
minden pénteken 17.30-kor az ifiteremben 
nagyifi (17-27 éves fiataloknak) minden pénte-
ken 19.30-kor az ifiteremben 
Kirchenkaffee november 20-án és december 
18-án, vasárnap 10 órakor a kisteremben  
Glaubensgesprächskreis – német beszélgető-
kör november 16-án, 25-én és december 9-én, 
pénteken 15.30-kor a lelkészi hivatalban 
baba-mama kör november 16-án, december 7-
én és 21-én, szerdán 10 órakor az ifiteremben 

Kindergruppe – német gyerekcsoport novem-
ber 9-én, 23-án és december 14-én, szerdán 
16.30-kor a kisteremben 
FiFi kör november 12-én és december 10-én, 
szombaton 9 órakor a nagyteremben 
mocorgós délelőtt november 19-én, szombaton 
10 órakor a nagyteremben 
nőslénykör november 14-én és december 12-
én, hétfőn 20 órakor a klubszobában 
filmklub november 21-én és december 19-én, 
hétfőn 18 órakor a kisteremben 
presbitériumi ülés november 8-án és december 
6-án, kedden 17 órakor a kisteremben 
gyászcsoport november 7-én és december 5-én, 
hétfőn 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 
- November 4. péntek és 6. vasárnap között 
ifiseink a budavári gyülekezet ifijével közös al-
kalmat tartanak Sopronban. 
- November 5-én, szombaton 8-tól 13 óráig 
újabb jótékonysági ruhavásárt tartunk a nagy-
teremben. Felajánlásokat sajnos már nem tu-
dunk fogadni. 
- November 19-én, szombaton egyházmegyei 
ifjúsági és presbiteri napot tartanak az Eötvös 
gimnáziumban. 
- November 27-én, advent első vasárnapján a 
Kossuth Rádió közvetíti a 10 órakor kezdődő 
istentiszteletet. Kérjük, az erre az istentiszte-
letre érkezők már egy-két perccel 10 óra előtt 

foglaljanak helyet a templomban, és a záró or-
gonajáték végéig ne induljanak haza. 
- November 27-én, december 4-én és 11-én, a 
három első adventi vasárnapon, a délelőtti is-
tentiszteletek előtt és után a barkácskör jóté-
konysági vásárt tart a templom előterében. 
- December 2-án, pénteken 17 órakor Musika-
lischer Advent, zenés adventi alkalom lesz a 
kisteremben. 
- A magyar nyelvű karácsonyi gyerekműsor 
előadása december 18-án, advent 4. vasárnap-
ján, 16 órakor lesz a templomban, a német 
nyelvű pedig december 24-én, szenteste 17 óra-
kor, szintén a templomban. Várjuk a gyerekek 
jelentkezését a hitoktatóknál és a lelkészeknél. 
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Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2016. reformáció–óév 

október 28. 

 19.00 Egy este az evangélikusnál – Bach: h-moll 
miséjének előadása a templomban:  
Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos, lel-
kész + Tóth Károly 

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 (a konfirmandusok bemutatkozásá-

val, áldozati gyűjtéssel): Pelikán András 
 15.00 Balf: Pelikán András 

október 31. (reformáció) 

 10.00 magyar – a nagyteremben (úrvacsorás): 
Tóth Károly 

 15.00 Fabricius Szeretetotthon: Gabnai Sándor 
 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 

november 3. 

 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás): Holger Manke 

november 6. (ítélet vasárnapja) 

 8.00 magyar (előtte közgyűlés):  
Mesterházy Balázs esperes 

 9.00 német (előtte közgyűlés): Lukács Máté  
teológushallgató + Holger Manke 

 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben: 
Tóth Károly 

 10.00 magyar (előtte közgyűlés):  
Mesterházy Balázs esperes 

 15.00 Balf (előtte közgyűlés): Tóth Károly 

 16.00 kórházkápolna (előtte közgyűlés):  
Tóth Károly 

november 7. 

 8.15 A Hunyadi iskola reformációi istentisztelete: 
Kadlecsik Zoltán 

november 10. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

november 13. (reménység vasárnapja) 

 8.00 magyar: Tóth Károly 
 9.00 német : Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben:  

Pelikán András 
 10.00 magyar (az intézményi alkalmazottak rész-

vételével): Tóth Károly 
 15.00 Balf: Tóth Károly 
 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 
 18.00 Egy este az evangélikusoknál – orgonakon-

cert a templomban, áhítat: Pelikán András 

november 17. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

november 20. (örök élet vasárnapja) 

 8.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András 
 9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben:  

Pelikán András 
 10.00 magyar (úrvacsorás, új liturgiás):  

Pelikán András 
 14.00 temetőkápolna (magyar): Pelikán András 
 15.00 temetőkápolna (német): Holger Manke 
 15.00 Balf: Pelikán András 

november 24. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

november 27. (advent 1. vasárnapja) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Tóth Károly 
 9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Gabnai Sándor 
 9.00 gyermek-istentisztelet a nagyteremben:  

Pelikán András 
 10.00 magyar (rádióközvetítés, áldozati gyűjtés-

sel): Tóth Károly 
 15.00 Balf: Tóth Károly 
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 16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly 
 18.00 Egy este az evangélikusoknál – zeneiskolai 

koncert a nagyteremben, áhítat:  
Pelikán András 

november 28. 

 15.00 adventi istentisztelet a Szeretetotthonban: 
Gabnai Sándor 

december 1. 

 17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás): Holger Manke 

december 4. (advent 2. vasárnapja) 

 8.00 magyar: Pelikán András 
 9.00 német: Holger Manke 
 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  

Kadlecsik Zoltán 
 10.00 magyar (az óvodások műsorával):  

Pelikán András 
 15.00 Balf: Pelikán András 
 16.00 kórházkápolna: Pelikán András 

december 5. 

 15.00 adventi istentisztelet a Szeretetotthonban: 
Gabnai Sándor 

december 8. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

december 9. 

 8.30 lelkészi munkaközösségi úrvacsorás isten-
tisztelet a nagyteremben: Varga Tamás  
rábaszentandrási lelkész 

december 11. (advent 3. vasárnapja) 

 8.00 magyar: Kovács László 
 9.00 német: Holger Manke 
 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  

Tóth Károly 
 10.00 magyar: Kovács László 
 15.00 Balf: Kovács László 
 16.00 Fertőszentmiklós: Kovács László 
 18.00 Egy este az evangélikusoknál – színházi est 

a nagyteremben, áhítat: Tóth Károly 

december 12. 

 15.00 adventi istentisztelet a Szeretetotthonban: 
Gabnai Sándor 

december 15. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

december 16. 

 18.00 Egy este az evangélikusoknál – gospelkon-
cert a teplomban, áhítat: Tóth Károly 

december 18. (advent 4. vasárnapja) 

 8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 
 9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke 

 9.00 gyerek-istentisztelet a nagyteremben:  
Pelikán András 

 10.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly 
 15.00 Balf: Tóth Károly 
 16.00 karácsonyi gyerekműsor a templomban:  

Pelikán András 

december 19. 

 14.00 Balfi utcai idősotthon (úrvacsorás):  
Tóth Károly 

 15.00 Ikva idősotthon (úrvacsorás): Tóth Károly 
 15.00 adventi istentisztelet a Szeretetotthonban: 

Gabnai Sándor 

december 20. 

 8.00 A Líceum karácsonyi istentisztelete:  
Kovács László 

december 21. 

 8.15 A Hunyadi iskola karácsonyi istentisztelete: 
Kadlecsik Zoltán 

december 22. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke 

december 24. (szenteste) 

 10.00 Fabricius Szeretetotthon (úrvacsorás):  
Gabnai Sándor 

 16.00 Balf – ökumenikus: Pelikán András 
 17.00 német – gyerekműsorral:  

Holger Manke 
 18.00 magyar – csatlakozó úrvacsorával: Pelikán 

András 

december 25. (karácsony 1. napja) 

 8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel és úrvacsorá-
val): Tóth Károly 

 9.00 német (áldozati gyűjtéssel és úrvacsorával): 
Holger Manke 

 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel és csatlakozó úr-
vacsorával): Tóth Károly 

 15.00 Balf (úrvacsorás): Tóth Károly 
 16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás): Tóth Károly 

december 26. (karácsony 2. napja) 

 8.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás):  
Pelikán András 

 9.00 német: Gertraud Winter 
 10.00 magyar (csatlakozó úrvacsorás):  

Pelikán András 

december 30. 

 15.00 Fabricius Szeretetotthon: Gabnai Sándor 

december 31. (óév) 

 17.00 óévi kétnyelvű (úrvacsorás): Holger Manke 
+ Tóth Károly 
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