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XXVIII. évfolyam, 5. szám ingyenes kiadvány 2021. reformáció – Reformation 2021 

Az időben kapott reménység 
„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.” (Jn 16,16) 

Jé zus jö vö bémutatö  szavait taní tva nyai é rtétlénu l fö-

gadta k. Idö nék kéllétt éltélnié, ésémé nyéknék békö -

vétkéznié, miré é rténi tudta k Méstéru k u zénété t. Hé-

zita ltak. Ismérju k mi is ézt az é rzé st, hiszén a mi é lé-

tu nkbén is vannak ölyan szavak, ésémé nyék, mélyék 

csak idö  éltélté vél nyérik él igazi jélénté su két, u zéné-

tu k valahögy ké sö bb é rkézik még hözza nk. 

„Milyén ka r, högy Jé zus szavait énnyiré ném é rtét-

té k a taní tva nyök, mikör mé g mélléttu k völt!” – gön-

dölhatjuk, élké pzélvé, ménnyi mindén tö rté nhététt 

völna mé g vélu k akkör azökban az é vékbén. Ném í gy 

tö rté nt. Embéri gyéngésé g, a saja t göndölataik rénd-

széré bö l kitö rni ké ptélén taní tva nyi jélénlé t miatt vé -

gu l Jé zus mégva ltö  munka ja csak utö lag létt la thatö va  

a vila gban. Dé é ppén éz ad néku nk is ésé lyt, amikör 

Krisztus é rtu nk valö  munka ja nak mégé rté sé bén, élfö-

gada sa ban mi magunk is ké slékédu nk, hézita lunk. 

Az u jabb réförma ciö i é vfördulö  is érré émlé kéztét 

minkét. Idö nk ba r télik, Istén ésé lyt ad mindannyiunk-

nak, högy az éddig élmulasztött lé pé séinkét mégté-

gyu nk, dö nté séinkét méghözzunk, a mégé rté s gyéngé-

sé géit kiku szö bö lju k. Mé g mindig kapunk ra  idö t, högy 

a mu ltbö l a jö vö  félé  fördí tsuk tékintétu nkét. Az a kis 

idö , amit Jé zus né lku l é lték a taní tva nyök, jö  völt arra, 

högy az égyu ttlé t é rté ké t az u j tala lköza sban ma r még 

tudja k bécsu lni. Az égyha zi észténdö  vé gé n, élhunyt 

széréttéinkré émlé kézvé is ébbén van rémé nysé gu nk, 

é s möst, a réförma ciö i é vfördulö n is ézt la thatjuk aja n-

dé knak. Ba r mi is é pp annyira hézita lunk, mint a taní t-

va nyök is tétté k, mé g kapunk idö t! 

Pelikán András 

 
 



2021. reformáció – Reformation 2021 Christophoros 

2 

Lélek-zet 

Az ige mint az egyház támasza 
Prédikáció advent 2. vasárnapjára 

„Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a 
maga kedvére élt, hanem amint meg van írva: »A te gyalázóid gyalázásai hullottak énreám.« Mert amit 
korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve re-
ménykedjünk.” (Róm 15,2–4) 

 [Bévézété s: Az égyha zat hösszu tu ré s jéllémzi] 

Högy mé ltö n é lju nk ézzél a dé luta ni alkalömmal is, 
hallgassuk még az apöstöl szavait a Széntí ra srö l! Az 
igé bén Pa l azt taní tja, högy él kéll hördöznunk a gyén-
gé két, é s né saja t tétszé su nkré é lju nk. Ebbén az é rté-
lémbén a llí tja élé nk pé ldaké nt Krisztust, hiszén ö  ném 
a saja t tétszé sé ré é lt, haném mégala zta maga t, é s él-
hördözta az ö sszés nyömörult bu nö st gönöszsa gukkal 
égyu tt, ahögy még van í rva: „Ra m hull a gyala zat, ha 
té géd gyala znak.” (Zsölt 69,10) 

[Ó vaködjunk az igazsagtalansa g csélékvésé tö l é s a 
ka rö rö mtö l] 

Ez a taní ta s a kicsiny nya j csupa n azön ré szé nék 
szö l, akik valö ban kérészté nyék, é s kömölysa ggal fö-
gadja k az évangé liumöt. Ó k u gy tésznék, mint Krisztus, 
aki ném tétszélgétt ö nmaga nak, é s ném névététt a baj-
sza alatt, mint a vila g, mély ö ru l a ma sök baja nak, é s 
csak névét azön, ha ma söknak rösszul mégy a söra. Ez 

bizöny ném kérészté ny éré ny, haném ö rdö gi isténka r-
ömla s. Az ilyénék, ha la tja k, högy ku lö nbék, hatalma-
sabbak vagy gazdagabbak valakiné l ba rmilyén mé r-
té kbén is, akkör ujjal mutögatnak a ma sikra, vagy ha 
annak rösszul mégy a söra, akkör kinévétik. Az éffé lé 
émbérékét pé lda zza az évangé liumban az a farizéus, 
aki í gy szö lt: „Ném vagyök ölyan, mint a tö bbi émbér: 
rablö , gönösz, para zna, vagy mint éz a va mszédö  is.” ( 
Lk 18,11) Ó k abban lélnék gyö nyö ru sé gét, ha a tö bbiék 
kévésébbék na luk. Nagyön éltérjédt éz az isténka röm-
la s, högy égyésék ö ru lnék ma sök ka ra nak, haba r én-
nék é ppén az éllénkézö jé t kélléné ténniu k, vagyis 
égyu tt kélléné é rézniu k azökkal, akikét ka r é rt. Ha 
Krisztus ézt a gyala zatös éré nyt akarta völna gyakö-
rölni, akkör kö nnyén mégtéhétté völna. Hiszén ö  szént 
völt é s igaz, mi pédig énnék é ppén a szö gés éllénté té 
vagyunk, téha t jöggal véthétté völna a szému nkré: „Gö-
nösztévö k vagytök, é n viszönt igaz vagyök.” Mi ném 
möndhatunk jögösan ilyésmit, mé gis ézt csélékédju k! 
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[A ma sök gyéngésé gé vél valö  égyu tté rzé sbén mutat-
közik még a kérészté ny magatarta s] 

Ezé rt kéll ha t mégtanulnunk Krisztustö l, högy szö-
mörködjunk azön, ha gyéngésé gét la tunk félébara ta-
inkban, ku lö nö sén akkör, ha az a lélkiékét é rinti. Ebbén 
az é rtélémbén möndja A göstön égyha zatya is: „Semmi 
sem mutatja meg jobban, hogy valaki lelki ember, mint 
az, hogy nem örül mások bajának, és nem kezd el gőgö-
sen és dicsekvőn viselkedni azokkal szemben, akik vét-
keztek és elbuktak stb., feltéve, hogy nem önszántukból 
vétkeztek, és újra talpra állnak bukásuk után.” Sökkal 
inka bb u gy kélléné é lniu k a kérészté nyéknék, högy él-
hördözza k égyma st (vö . Gal 6,2; Ef 4,2; Köl 3,13), é s ha 
a ma sikön ölyasmit vésznék é szré, ami nékik ném tét-
szik, akkör azt a ma sik java ra tudja k bé. A m éz sajnös 
ném í gy tö rté nik. Bizöny, nagyön néhézé ré ésik éz a ké-
részté nyéknék! A tö bbiék valö ban é lvézéttél névéthét-
nék, ha baj tö rté nik, sö t mé g a mi nagy „évangé liumi” 
kö zö ssé géink is í gy tésznék: nékik té nylég az lénné a 
légnagyöbb ö rö m, ha la tna k, högy rösszul ménnék a 
dölgaink. Mi viszönt, akik igaz kérészté nyék kí va nunk 
lénni, ném ö ru lhétu nk ma sök gyéngésé gé nék, haném 
inka bb égyu tt kéll é réznu nk vélu k. Krisztus is í gy ja rt 
él: kömölyan vétté az égyu tté rzé st, é s ném csak a mi 
kis bu néinkbén, haném a nagy é s minkét su lyösan 
é rintö  dölgökban is, vagyis högy élszakadtunk az is-
téni kégyélémtö l, é s í gy ka rhözatra völtunk í té lvé. In-
ka bb maga ra vétté a bu néinkét, minthögy ézt tu rté 
völna. Ha í gy tétt, hölött ném völt bu nö s, é s annyit 
szénvédétt é rtu nk, akkör ménnyivél inka bb í gy kélléné 
ténnu nk néku nk is az aprö -cséprö  dölgökkal kapcsö-
latban, ha mi vélé éllénté tbén bu nö sö k vagyunk? A m 
mé gsém tésszu k ézt! 

[Elsö  ré sz: Az I ra s mint az érö  förra sa a szénvédé sék 
élvisélé sé héz. A vila g mégvéti az I ra s vigasztala sa t] 

„Mért amit köra bban mégí rtak, a mi taní ta sunkra 
í rta k még, högy az I ra sökbö l tu rélmét é s vigasztala st 
mérí tvé rémé nykédju nk.” ( Rö m 15,4) Arrö l van itt szö , 
högy égy kérészté ny légyén tu rélmés, dé ném csupa n 
az u ldö zö ivél, haném saja t téstvé réivél szémbén is. 
Ném csupa n azt kéll élvisélném, högy kira lyök, csa sza -
rök, féjédélmék stb. u ldö znék minkét, haném félébara -
taimtö l is él kéll tu rnö m, högy éséndö k, é s van ölyan 
tulajdönsa guk, ami nékém ném tétszik. A vila g bizö-
nyösan azt möndja: „Elé g sila ny vigasztala s az, ha csak 
énnyi szölga l vigaszunkra: Lé gy tu rélmés! I gy csak a 
höltakat léhét vigasztalni!” Pa l viszönt í gy szö l: „Légyé-
ték tu rélémmél é s vigasztalö djatök az I ra s a ltal!” A m a 
vila g sémmiré sém mégy ézzél. Ellénbén nagyszéru  vi-
gasztala s lénné a sza ma ra, ha valaki égy arannyal téli 
érszé nyt adna néki stb., vagy ha jö l ödava ghatna an-
nak, akit kudarc é rt. Pa l viszönt vigasztala st í gé r né-
kém, amikör a Széntí ra shöz vézét! A vila g azökat di-
csé ri, akiknék a Mammön az isténu k, bö lcséssé ggél é s 
hatalömmal réndélkéznék, é s azt göndölja: „Mit é r égy 
ilyén égyszéru  vigasz, amikör sémmi ma st ném kap az 
émbér, mint szö t!” I gy göndölködik téha t a vila g. 

[A kérészté nyék érö s vigasztala st tala lnak 
 a Széntí ra sban] 

Pa l apöstöl azönban ézt möndja: „Ha valö ban ké-
részté nyék akartök lénni, akkör nincs ma s u t. Sza nja -
tök él magatökat arra, högy félté tél né lku l tu rélmésnék 
kéll lénnéték, é s sémmi sém szölga l majd vigasztala sö-
tökra az I ra sön kí vu l.” Ez az a szörös kapu é s késkény 
u t, mély az é létré visz (Mt 7,14). Vigasztalö dj ha t ézzél, 
högy tu rélmés lé gy, a csa sza rral é s a pu spö kö kkél stb. 
szémbén pédig ba törsa gös. Az téha t a légnagyöbb vi-
gasztala söm a gyu lévé székkél, a hatalmasködö  szöm-
szé dökkal, a némésékkél, a parasztökkal é s a pölga rök-
kal szémbén, högy tu rélmés vagyök, é s ényé m az I ra s? 
Igén! Valö ban téhétnék, amit akarnak, ra m rönthatnak 
stb., ö vé k a sérég, az arany, a fö ld é s az émbérék. Ezzél 
szémbén nékém mim van? Ez a kö nyv! Ezzél kéll ma-
gamat mégvé déném, é s sémmi ma s vigaszöm nincs, 
mint éz a papí rbö l ké szu lt kö nyv. A kérészté nyéknék 
arra kéll félténniu k u gyu két, högy az I ra s a vigaszuk. 
Ha a csa sza r a ltal szérétné k vigasztalö dni, akkör hö-
mökra é pí ték. Ha a sza sz va lasztö féjédélém vagy ti, 
witténbérgiék lénné ték a vigaszöm, néta n a pé nzém, 
az é rtélmém vagy tala n az, högy vé ghéz vigyék min-
dént, amit éltérvéztém, akkör ma r él is vésztém. Höl 
vannak azök az émbérék, akik nagy vészédélém idéjé n, 
amikör a Sa ta ntö l kí sé rtétnék, sémmi ma ssal ném rén-
délkéznék, mint azzal a mé rcé vél, amit I ra snak névéz-
nék? Ennék í gy is kéll lénnié, mért ku lö nbén a pa pa öl-
dala ra a llhatunk, é s az ö  bö lcséssé gé vél vigasztalö dha-
tunk. Tanuld még ha t ébbö l az igé bö l, ha valö ban ta-
nulni akarsz, högy mi a Széntí ra s, mélyrö l Pa l ölyan 
ba tran é s bu szké n möndja: „Mért amit köra bban még-
í rtak, a mi taní ta sunkra í rta k még, högy az I ra sökbö l 
tu rélmét é s vigasztala st mérí tvé rémé nykédju nk.” ( 
Rö m 15,4) Ez azönban ném csak a vila g éllén í ratött 
még, mély a pé nzészsa kökban é s a téli sö rö spincé kbén 
tala l vigaszt. Pöntösan í gy van éz a parasztökna l, a né-
mésékné l é s a pölga rökna l is: csak akkör vigasztalö d-
nak, ha tudja k, högy van pé nzu k, gaböna juk, sö ru k stb. 
A m mi van akkör, ha mindéz ném ségí t rajtuk a hala l-
ban é s az í té létkör? E s mi a hélyzét akkör, ha égy né-
més mégharagszik ra d, a pölga rra, akinék sök aranya 
van? Sö t mi lész akkör, ha té, sökbu za s paraszt, ö sszé-
tu zé sbé kéru lsz a néméssél? Mit ségí t rajtatök a pé nz 
é s a bu za, ha élvészik tö léték? I gy van éz: ha szu ksé g 
tö r ra d, akkör sza mödra nincs vigasztala s, sém ré-
mé ny. Vé gu l öda ig kéll jutnöd, högy az I ra sban kéréss 
vigasztala st. 

[Ma södik ré sz: Az I ra sban Istén szémé lyésén szö lí t 
még minkét. A rajöngö k I ra s ira nti mégvété sé éllén-

kézik Isténnél] 

Az apöstöl szavainak ma sik öldala is van. Mé g a ra-
jöngö k is ka römölja k az I ra st, mikör í gy szö lnak: „Ezék 
csak papí rra vététt bétu k, högyan vigasztalhatna k ha t 
a szí vém?” Mu nzér is kinévététt minkét, sö t mé g 
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í ra studö nak is névézétt, a m amikör kömölyra fördul-
tak a dölgök, mégszé gyénu lt. Mibö l a ll a taní ta sunk, ha 
ném az a bé cé  bétu ibö l? Valö ban í gy van, dé éz a taní ta s 
söhasém hagy csérbén minkét. Mért éz Istén szava, 
högy nöha jö lléhét papí rra vététté k, mé gis éréjé van 
arra, högy vigasztalja a lélkiismérétét. Az a vigasz pé-
dig, amit a bétu k adnak, maga a ménnyéi Istén! Ezé rt 
hirdétju k mi az I ra s szava t! 

[Istén az ö  í rött igéjénék is valö di érö t ad] 

Tagadhatatlan, högy Istén szö ban hirdététt igé jé a 
léí rt bétu hö z ké pést né milég tö bb é léttél bí r. Maga Is-
tén möndta: „Ha égy pap kérésztél, akkör a gyérmékét 
a thélyézi az ö rdö g hatalma bö l Istén örsza ga ba.” Istén 
pédig igé jé a ltal valö ban mégménti ö t az ö rdö gtö l, 
ahögy az ö sszés széntét is mégméntétté az apöstöl idé-
jé tö l kézdvé. E ppén éz a hélyzét akkör is, amikör a gyö -
na sban a nékém sza nt félöldözö  igé két hallöm: í gy va-
lö ban u dvö zu lö k. Hasönlö ké ppén ha hallöm a pré dika -
ciö ban kimöndött szö t, jö lléhét ö nmaga ban sémmibén 
sém ku lö nbö zik a parasztök a ltal a fögadö ban kiéjtétt 
szavaktö l. Az égyétlén ku lö nbsé g az, högy éz Krisztus-
rö l szö l, é s az u dvö ssé g, a kégyélém é s az é lét igé jé, 
mély mindénkit mégmént, aki hisz bénné. 

A m akkör is í gy van éz, ha ném tudsz élménni az 
igéhirdété sré. Istén akkör ézt möndja: „Ez az I ra s, mé-
lyét ölvasöl, ha csupa n bétu kbö l a ll is, mé gis é létét ad 
nékéd, mért a Jé zus Krisztus névu  fé rfit í rja lé.” Ez igén 
nagy csöda, högy Istén ilyén mé lyré léérészkédik, é s 
ö nmaga t bétu kbén réjti él, é s ézt möndja: „Itt égy ém-
bér í r lé éngém. Ezéknék a bétu knék érö t kéll adniuk 
az émbéréknék az ö rdö ggél szémbén, é s még kéll va l-
taniuk ö két.” A Széntí ra s téha t bizönyí té k arra, högy Is-
tén éljö tt hözza d. Ha élfögadöd, akkör u dvö zu lsz, dé 
ném azé rt, mért a szö vég töllal é s tinta val í rö dött, ha-
ném azé rt, mért Krisztusra mutat. Ugyaní gy ja rt Izra él 
is a puszta ban, amikör Istén mégparancsölta Mö zés-
nék: „Csina lj égy ré zkí gyö t, é s tu zd ra  égy pö zna ra. 
Mindénki, akit mégmart a kí gyö , é létbén marad, ha fö l-
tékint arra.” (4Mö z 21,8) Mi is völt éz? Csak ké t bétu , a 
kérésztfa é s a kí gyö , égy S é s égy C (Az S a latin sérpéns 
’kí gyö ’, a C pédig a latin crux ’kérészt’, égybén a spiritus 
’lé lék’ é s carö ’tést’ szö  kézdö bétu jé.), Istén mé gis höz-
za fu zté: „Mindénki […] é létbén marad, ha fö ltékint” a 
ré zkí gyö ra. Mintha Istén í gy szö lt völna: „Kiva lasztöt-
tam a fa t é s a kí gyö t, högy bí rjanak ölyan érö vél, högy 
ha ra juk né z valaki, az mégménéku ljö n.” E ppén éz a 
hélyzét itt is. Istén akarata fént réjtézik a ménnybén, 
mé gis azt möndja: „Mégí rattam ézt az I ra st, é s aki hisz 
bénné, azt még akaröm érö sí téni.” Az érétnékék, ézék 
a gönösztévö k viszönt némcsak az I ra st, haném a hir-
dététt igé t is ta madja k, mély a ltal annak idéjé n élnyér-
té k a „Széntlé lék” u tmutata sa t, méllyél möst öly 
nagyra vannak; a m élö szö r hallaniuk – vagy ölvasniuk! 
– kélléné rö la. E n légala bbis akké ppén jutöttam él 
ida ig, högy Krisztust u gy ismértétté k még vélém az 
I ra s é s a hirdététt igé a ltal, högy méghalt é rtu nk. 

[Az I ra sban az é lö  Istén érö sí t még  
minkét vigasztala sa val] 

Ezé rt akarja Pa l Krisztus parancsölata szérint még-
ösztani vélu nk, högy tartsuk nagy tisztélétbén az I ra st, 
mivél mégtaní t minkét arra a tu rélémré, mélyré szu k-
sé gu nk van. I gy szö l hözza nk: „Sémmi ma st ném hir-
déthéték nékték, mint Krisztus örsza ga t, mély a tu ré-
lém é s a tu ré s örsza ga” (vö . ApCsél 14,22). Ha sé rélém 
é r minkét a vila gban, é s kí nöz az ö rdö g, akkör az í gy 
van jö l. Maga Krisztus möndta: „Gyu lö l titékét a vila g.” 
(Jn 15,19) Ha téha t valaki az éllénsé gu nk, csak azt kap-
juk tö lé, ami ja r. Ebbén kéll ré szésu lnu nk, hiszén éz az 
örsza g é s éz az é lét ném fénsé gés, haném szu ksé gké p-
pén szénvédé ssél téli. A m az isténtélén „évangé lium-
kö vétö k” ném hélyésén ja rnak él, ha égyszér kérészté -
nyék akarnak lénni, é s mé gis gyu lö lkö dvé u ldö znék 
minkét. Hiszén a kérészté nyék ném kö vétnék él igaz-
sa gtalansa göt égyma ssal szémbén. Azök ré szé rö l 
azönban, akik ném kérészté nyék, ma sra sém sza mí t-
hatunk, mint szénvédé sré, é s ö két illétö én az é létu nk 
ném léhét ma s, mint tu rélém. „Szénvédé sré térémtét-
tém.” (Zsölt 38,18) Aki ném ké r ébbö l, az jöbb bara -
tökra tala l a pa pa é s a féjédélmék szémé lyé bén, akik 
bö sé gésén élla tja k pé nzzél é s birtökökkal. Aki azön-
ban kérészté ny, az ké szu ljö n fél érré, vagyis légyén tu -
rélmés, é s szénvédjé él, högy az émbérék mégka rösí t-
ja k javaiban, tisztéssé gé bén, tésté bén, é lété bén é s csa-
la dja ban. Hiszén énnék í gy kéll lénnié. 

„Högyan vigasztalö djam ha t?” – „E n ném tudök né-
kéd ségí téni: szénvédnéd kéll.” – „Dé é n érré ném va-
gyök ké pés”, féléléd. – „Vigaszt kí na lök nékéd.” – „Mi-
fé lé vigaszt?” – „A Széntí ra st!” – „Dé ézzél csupa n sza-
vakat é s bétu két adsz nékém. E n viszönt ném csak szö t 
akarök, hisz az ném tö bb mint égy szalmasza l!” – Ha 
ném akaröd élfögadni az I ra st vigaszödké nt, akkör a llj 
azök kö zé , akik téli gaböna s zsa kökat, aranyat vagy 
bö lcséssé gét stb. akarnak. A m ha az I ra s mé lyé ré ha-
tölsz, akkör mégtala löd bénné Krisztust é s az ö  igé jé t. 
Léhét, högy csupa n haszöntalan, u rés é s tö rö tt szalma-
sza lnak tu nik majd a sza mödra, dé higgy nékém: mi-
csöda hatalmas érö t hördöz! Ezt az igé t, mélyét a szí -
védbé adök, sénki sém ké pés é rvé nytélénné  ténni: sém 
a csa sza r, sém a vila g, sö t mé g a vila g ö sszés kincsé 
sém, a gaböna s zsa kökrö l é s az aranyrö l ném is bé-
szé lvé, mért érö s fa va  nö vi ki maga t, sö t szikla va ! Ha-
ba r a vila g élléna ll néki, mé gsém é rhét él sémmit vélé 
szémbén. Mért ahöl az I ra s, ött Istén is jélén van, mivél 
hözza  tartözik é s az ö  ismértétö jélé, é s ha béfögadöd, 
akkör maga t Istént fögadtad bé. Mit tartasz égy ölyan 
félébara trö l, akit Isténnék hí vnak? Mit téhét vélé 
szémbén a hala l é s a vila g? Hadd légyén az I ra s tinta, 
papí r é s bétu ! A m aki attö l él ném marad, é s azt a ma-
ga é nak möndja, maga Istén az, akihéz viszönyí tva a vi-
la g csak égy ví zcsépp a vö dö rbén (vö . E zs 40,15). A vi-
la g szémé bén hitva ny vigasztala s, ahögy Pa l tu rélémré 
int, é s nyömörultul hangzik, ha azt möndjuk: él kéll 



Christophoros 2021. reformáció – Reformation 2021 

5 

ölvasni é s fu lbé kéll su gni égy szakaszt az I ra sbö l. E s 
mé gis: ölyan U rral tala lközunk itt, akihéz ké pést él-
ényé szik a vila g. Mindén a hitén mu lik. Ha ézékét az 
é rtélméd alapja n í té léd még, akkör bölöndsa gnak 
hangzik, mért éz ésétbén ném a javak, a tisztélét é s a 
pé nz stb. jéléntik a vigaszt. Csak lé gy ba tör, va lassz ki 
égy igé t az I ra sbö l, é s ragaszködj hözza , ahögy még van 
í rva: „Légyéték érö sék é s ba tör szí vu ék mind, akik az 
U rban rémé nykédték!” (Zsölt 31,25) 

[Vé gkö vétkéztété s: ba tran ja rjunk rémé nysé gbén] 

Pa l ézt az igé t mindénékélö tt arra az isténka röm-
la sra vönatköztatja, högy a saja t tétszé su nkré é lu nk, 
éhélyétt azönban inka bb hördözzuk él égyma st, ahögy 
azt ma ma r möndtam. Nagyön néhé z énnyi mindént él-
hördözni, hiszén fölytön minkét sé rtö  gönösztéttékbé 

bötlunk. Sökkal szí vésébbén vé dékézné nk. A m tu r-
nu nk kéll é s tu rélmésnék lénni. A tu rélém pédig éljut-
tat minkét a rémé nyig (vö . Rö m 5,3–4). Ném tanulunk 
még rémé lni, ha ném vagyunk fa radtak é s élgyö tö rték. 
Vélém is kiva ltké ppén éz a hélyzét: sökször jutöttam él 
a tu rélmém vé gsö  hata ra ig, dé a rémé ny mégtart én-
gém. Ehhéz a rémé nyhéz u ldö znék minkét az éllénfé-
léink, aménnyibén tu rélémré taní tanak minkét a szén-
védé s idéjé n. Ez a rémé ny pédig a tu rélém é s az I ra s 
a ltal adatik. E s ha möst ézt rémé lju k – mit sza mí t, högy 
tö nkrémégyu nk-é bélé? Rö m 5,5 ézt möndja: amit pré -
dika ltunk, é s amibén hittu nk, ném fögja pí rba börí tani 
az arcunkat. 

Luther Márton (1531. december 10.;  
Luther Válogatott Művei 6. Prédikációk, 426-432.) 

 

Újjászületés és megtérés 
Ama 95 té tél é lé n éz a sökat idé zétt kö vétélé s a ll: „Ami-
kör Urunk é s Méstéru nk ézt möndta: ’Té rjéték még!’ – 
akkör azt akarta, högy a hí vék égé sz é lété mégté ré s lé-
gyén.” Mai kiféjézé ssél é lvé u gy fögalmazhatunk, högy 
Luthér Ma rtön ézzél a prögrammal lé pétt a nyilva nös-
sa g élé . Mindénnék azönban élö tö rté nété völt. A wit-
ténbérgi szérzétés ném égyszéru én „jö kör völt jö  hé-
lyén”, amint azt ma gyakran möndjuk valakirö l, ö  ném 
is égyszéru én az idö k szava t ismérté fél. Sza ndé ka ném 
az völt, högy a publikum sza ma ra kédvés dallamöt 
péngéssén, éllénkézö lég! Ké pés völt köcka zatöt va l-
lalni. Az a rral szémbén u szni. Ané lku l, högy a réttégö  
bara töcska bö l a nyilva nössa göt va llalö  Luthérban 
zajlö  lélki fölyamatökat pöntösan ismérhétné nk, félté -
télézhétju k, högy az 1. té tél ilyén prögramszéru  még-
fögalmaza sa ö sszéfu gg a sökat émlégététt „töröny-é l-
mé nyé vél”. Egy í ra sa ban maga 
sza möl bé arrö l az ésétrö l, amikör 
az „Istén igazsa ga” fögalma fö lö tt 
té pélö dö tt törönyszöba cska ja -
ban. Amikör léésétt a ha lyög a 
szémé rö l, é s köra bbi fé lélmé tö l 
mégszabadulva félismérté, högy 
ézék az igé k böldögí tö k az ö  sza -
ma ra, akkör szí vé vé gré bé késsé -
gét tala lt: „A Széntlé lék ébbén a 
törönyban nyilatköztatta ki élö t-
tém a Széntí ra st.  
Ekkör u gy é réztém, högy téljésén u j-
ja szu léttém, é s ta rt ajtö kön kérész-
tu l égyénésén a ménnyörsza gba lé p-
tém bé.” 

U jja szu lété s é s mégté ré s: é fö-
galömpa rban réjlik a réförma ciö  
génézisé. 

Mint ahögy az U jszö vétsé g é lé n is éz a félszö lí ta s a ll: 
„Té rjéték még!” Kérésztélö  Ja nös „a mégté ré s kérészt-
sé gé t hirdétté a bu nö k böcsa nata ra”, Jé zus igéhirdé-
té sé pédig ézékkél a szavakkal kézdö dö tt: „Té rjéték 
még, é s higgyéték az évangé liumban!” Ennék jégyé bén 
kézdö dö tt az égyha z tö rté nété is, hiszén pu nkö sdkör 
Pé tér apöstöl í gy pré dika lt: „Té rjéték még, é s kérész-
télkédjéték még valaménnyién Jé zus Krisztus névé bén 
bu néiték böcsa nata ra, é s mégkapja tök a Széntlé lék 
aja ndé ka t”. Az akkör mégté rt mintégy ha römézér ém-
bér alkötta az élsö  jéruzsa lémi gyu lékézétét. Ném ém-
béri lélémé ny, égyha zszérvézö i buzgalöm förma lt bé-
lö lu k kö zö ssé gét, haném Istén Széntlélké.  

Luthért é vtizédékén a t milyén szénvédé lyésén fög-
lalköztatta a mégté ré s ké rdé sé. Azt is möndhatjuk, 

högy a réförma ciö  valö ja ban 
mégté ré si mözgalöm völt. 

Óktö bér kö zépé n, a réförma -
ciö  hö napja ban, érrö l a fördulat-
rö l tu nö du nk. Ez ném förga st jé-
lént, mint égy szé lkakas ésété bén, 
ném is förgölö da st – bizönyös kö -
rö kbén. Mé g csak ném is fördí -
ta st, mintha a magunk éréjé bö l 
völna nk ké pésék az örsza g széké-
ré t vagy az égyha z hajö ja t ma s 
ira nyba fördí tani.  

Ez a fördulat mégté ré st jélént.  

Igén, a réförma ciö  mégté ré si 
mözgalöm völt.  

Ha Istén akarja, ma is az léhét. 

Dr. Fabiny Tamás 

A witténbérgi va rtémplöm 1858-ban 
ké szí tétt té tél-kapuja 
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Isten temploma vagyunk 
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” 1Kor 3,16 

Sökfé lé ku lsö  élva ra snak kéll mégfélélnu nk. Sökan ta-
na csökat is adnak néku nk, vagy biztatnak bénnu nkét. 
Mé gis é rézzu k, högy éz ném élé g ahhöz, högy tö bb 
érö nk légyén, ném élé g ahhöz, högy böldögök légyu nk. 

Amikör éz a mai igé nk azt hirdéti, högy „Istén Lélké 
bénnéték lakik”, akkör azt möndja ézzél, högy Istén 
sökkal tö bbét tész é rtu nk, mint az émbérék ku lsö  élva -
ra sökkal vagy tana csökkal. Ó  ném csak kijélö li sza -
munkra az utat, azta n figyéli, högyan téljésí tu nk. Ó  
kö zél jö n hözza nk, é s u gy ségí t rajtunk, högy förma l 
bénnu nkét, féléméli a tékintétu nkét, érö t ad bélé nk. 
Ném marad ta völ, haném a bénsö nkbén is csélékszik. 
Erré haszna lja az isténtisztélétét, az igé t, a széntsé gé-
két. Erré haszna lja a témplömöt, högy minkét is az ö  
témplöma va  tégyén. 

Nagy vigasztala s éz, ku lö nö sén akkör, ha u gy é réz-
zu k, högy magunkra maradtunk, ném la tjuk a ku lsö  sé-
gí tsé gét. Ra zzön fél minkét Pa l apöstöl ké rdé sé: „Ném 
tudja tök?” Mérju nk visszanyu lni éhhéz a méghallött 
ö rö mhí rhéz, é s mérju k élhinni, högy a jélénbén is é r-
vé nyés: ném maradunk szabadí ta s né lku l. A mi Urunk 
kö zélébb van hözza nk, mint az émbérék, akik ségí téni 
prö ba lnak, é s kö zélébb, mint a néhé zsé gék, amélyék-
kél még kéll ku zdénu nk. 

Ima dközzunk! Uram! Sökször ném tudöm, högy té 
vélém vagy, é s u gy göndölök ra d, mint akit valahöl 
mésszé kélléné félkérésném, é s akinék él kélléné ma-
gyara znöm a hélyzétémét. Add, högy tudjam, é s a tja r-
jön annak a hí ré, högy égé szén kö zél vagy hözza m. 
A mén. 

Dr. Tóth Károly 

 

Gondolatok az úrvacsoráról 
Luthér nagy a lma völt, högy a gyu lékézéti 
tagök – mégé rtvé az u rvacsöra lé nyégé t – 
ké nyszérí tsé k a lélké szt, högy miné l tö bb 
u rvacsöraöszta s légyén a gyu lékézéték-
bén: „Mi sénkit sém érö szakölunk, haném 
tu rju k, högy hözza nk jö jjénék, amiké nt 
arra is ké nyszérí ténék, högy pré dika ljunk 
é s a széntsé gét kiszölga ltassuk.” Van-é 
bénnu nk ilyén va gyö da s az u rvacsöra 
uta n? (Deák László) 

Jé zus tésté bizöny é tél é s a vé ré ital. Ó  
maga hangsu lyözza ézt. Erö t adö  ta pla lé k – 
nagy lé pé sék élö tt, néhé z utak kézdété n, az 

é lét su ru jé bén, sö t az utölsö  u tra lé pvé is. 
Lélkiérö  réndézni a réndézéndö t, élén-
gédni a fö lö slégést, mégkapaszködni a biz-
tös pöntban é s élö rétékinténi az u t vé gé n 
is. (Szabóné Mátrai Marianna) 

Szé pén mégtérí tétt asztal, élö ré élké szí -
tétt é tél, ba törí tö  szö , tisztasa g é s rénd… 
Hazaé rtém! (Koczor György) 

Véndé gla tö m asztala na l félszabadult 
ö rö mmél csöda lközhatöm ra  mindarra, 
ami é rtém é s hélyéttém élvé géztététt.  
(Cselovszky Ferenc) 

 

 

Gyülekezetünk életéből 

Úrvacsora – lisztérzékenyeknek 
Gyu lékézétu nkbén ézéntu l léhétö vé  tésszu k a csö k-
kéntétt gluté ntartalmu  östya val valö  u rvacsöravé télt a 
liszté rzé kényék sza ma ra, mindén u rvacsöraöszta s al-
kalma val. Ké rju k, aki ézzél a léhétö sé ggél é lni kí va n, az 
u rvacsöravé tél söra n, a széntsé gét kiszölga ltatö  lél-
ké sznék jélézzé ézt szö ban, ö  ézuta n az ölta rön lé vö , 
lé gméntésén léza rt döbözbö l ad östya t. Ezék a ku lö n-
légés östya k bu zakémé nyí tö bö l ké szu lnék, 

gluté ntartalmuk kévésébb, mint 20 mg/kg. A su lyös 
gluté nintölérancia val é lö k, akik sza ma ra éz a fajta ös-
tya, illétvé a vé télnék éz a mö dja sém biztönsa gös, ké r-
ju k, kéréssé k még az isténtisztélétén kí vu l a lélké szé-
két vagy a lélké szi hivatalt, högy sza mukra is mégfélélö  
mö dszért alakí thassunk ki. Rémé lju k, í gy mé g tö bbén 
véhétju k magunkhöz Krisztus tésté nék é s vé ré t. 

  

6 
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Mit jelent számomra az istentisztelet? 
Nagyön sökat. „Ahöl kéttén vagy ha rman ö sszégyu lnék 
az é n névémbén, ött vagyök kö zö ttu k” (Mt 18,20), é s 
mé gis, a mi témplömunkban vagyök légszí vésébbén is-
téntisztélétén. Szérétém a témplömunkat, a hí vö  ha-
rangszö t, az ölta ra t, a kérésztélö kutat, az örgöna gyö -
nyö ru  hangja t, a kö zö s é néklé st, a kö zö s ima t, a kö zö s-
sé gét, généra ciö kön a t. A témplöm cséndjé t, amibén az 
igé ré figyélu nk. Az igé ré, ami mindénkihéz szö l é s min-
dénkinék ad. U tmutata st, hélyréraka st, va laszt a ké r-
dé sékré. Szérétém a kö zö s göndölköda st. A taní ta sban 
trénd, högy mindén ö ra n légyén égy „také away”, amit 

maga val visz a dia k az ö ra rö l. Az isténtisztélétrö l min-
dént magunkkal viszu nk. Mi évangé likusök égy hé tré, 
vagy tö bbré. I gy é rtélmézzu k a harmadik parancsöla-
töt. Katölikusök sökan napönta is bété rnék a témp-
lömba. Möst ölvastam, Pétra s Ma ria möndja: „A llí töm, 
högy a gyaköri misé ré ja ra s tarta st adött az émbérnék. 
Mindénnap légala bb égy ö ra t é nékéltu nk, í gy az é nék 
ma r a gé njéinkbé is béé pu lt. Né ha u gy é réztém, högy 
mindénéstu l félémélkédu nk.” 

Hirschler Katalin 

 

Találkozás a finn érsekkel 

  
Széptémbér 14-é n Pélika n Andra s é s Hölgér Manké 
lélké szék, valamint az ifi tagjai kö zu l Hörva th Lili, 
Varga Lili é s Hörva th Pé tér tala lközött dr. Tapiö Luöma 
finn évangé likus é rsékkél, akinék kí sé rété bén ött völ-
tak munkata rsai: dr. Pékka Huökuna, a finn némzéti 
égyha zi hivatal vézétö jé, Kimmö Ka a ria inén, a ku lu gyi 
öszta ly vézétö jé é s Juha Mérila inén, az é rsék téölö giai 
tana csadö ja. A magas rangu  véndé g ma snap 

ö kuménikus könféréncia n tartött élö ada st, ahöl dr. 
Tö th Ka röly lélké sz ké pvisélté gyu lékézétu nkét, itt 
szinté n nyí lt léhétö sé g szémé lyés bészé lgété sré. A bu-
dapésti tala lközö k ö szinté é rdéklö dé st va ltöttak ki, dé 
vida m é s kö tétlén hangulat is jéllémézté ö két, élvé gré 
a mai é rsék köra bban tö bbszö r is ja rt Söprönban tést-
vé rgyu lékézétu nk, Séina jöki lélké széké nt. 

 

Magyar konfirmandusok 

 
Az idé n széptémbérbén magyar nyélvén 35 fiatal kézdté még a félké szu lé st a könfirma ciö ra. Óktö bér 3-a n, a „Tí zö rai” 
isténtisztélét kérété bén mutatköztak bé. Ké rju k gyu lékézétu nk tagjait, ima dközzunk é rtu k! 
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Deutsche Seiten 

Einen jeglichen dünkt sein Weg recht … 
… aber der HERR prüft die Herzen (Sprüche 21, 2) 

Das Buch dér Spru ché hat récht éinga ngigé Wéndun-
gén, dié sich éigéntlich auch öft als Kaléndérspruch 
éignén. Sö auch: „Einén jéglichén du nkt séin Wég 
récht.“ Das héißt: Jédém kömmt és sö vör, als wu rdé ér 
allés richtig machén, als wu rdé ér dié Dingé richtig sé-
hén, als wa ré séiné Sicht richtig … naja, und ébén dié 
dér andérén nicht. 

Das ist wahrschéinlich sö géméint: Stéllén wir uns vör, 
és gibt éiné Méinungsvérschiédénhéit zwischén zwéi 
Ménschén, dann kann és séin, dass jédér vön béidén 
wirklich dér U bérzéugung ist, dass ér dié Dingé richtig 
siéht und éinscha tzt und dass dér andéré irgéndwas 
nicht richtig siéht. 

Ich séhé alsö aus méinér Pérspéktivé dié Dingé richtig 
– und séhé auch dié „Pröpörtiönén“ dér Einzélfragén 
zuéinandér richtig. Und dér andéré hat éinén falschén 
Maßstab. Nur ébén, dass dér andéré génau andérs-
hérum génausö dénkt, wéil ér aus éiném andérén 
Blickwinkél auf diésé Fragén schaut. 

Und das muss nicht nur éinén könkrétén Mömént ödér 
éiné könkrété Méinungsvérschiédénhéit méinén, dénn 
és héißt ja: „Einén jéglichén du nkt séin Wég récht.“ 
Alsö: Dié Art und Wéisé, wié man lébt, das was wichtig 
ist, dié éigéné Wértéördnung, das éigéné „Béurtéi-
lungssystém“ – wié man alsö Situatiönén und Pérsö-
nén éinscha tzt – und wö dié éigénén Empfindlichkéi-
tén liégén bzw. wö man Dingé auch mal löckérér siéht 
als andéré – érschéint richtig. 

Ein Béispiél: Ein Schu lér kömmt zu spa t in dié Untér-
richtsstundé. Dér Léhrér érmahnt ihn und sagt: „Das 
gibt éinén Eintrag!“ Dann kann dér Léhrér sagén: 
„Wéhrét dén Anfa ngén!“ Man muss klar zéigén, dass és 
béstimmté Dingé gibt, an dié sich allé zu haltén habén. 
Und durch diésén Eintrag lérnt dié ganzé Klassé, dass 
dér Untérricht ébén pu nktlich béginnt. Wénn da nichts 
passiért, dann kann és séin, dass és éinréißt und dass 
bald éin Zwéitér und bald éin Drittér auf dié Idéé köm-
mén, auch spa tér zu kömmén – und zur Nöt kö nnén sié 
sich immér nöch auf dén Pra zédénzfall bérufén und 
sagén: „Na, dém ist döch néulich auch nichts passiért. 
Wir dachtén, és ist Ihnén égal.“ Dér Léhrér handélt alsö 
aus séinér Sicht dér Dingé richtig. 

Dér Schu lér hingégén kö nnté sagén: Ich hatté in dér 
Pausé éin Géspra ch mit éiném Fréund, das wichtig war. 
Es géht ihm nicht gut – und ich könnté ihm éin biss-
chén hélfén. Ich mérkté, ér braucht mich jétzt, da sö 
viél u bér ihm zusamménbricht. Abér das wérdé ich 
dém Léhrér nicht érza hlén. Dénn: Es géht ihn nichts 
an, auch wénn ich dén Eintrag riskiéré. Natu rlich, ér 

kö nnté és béi éinér éinfachén Ermahnung bélassén 
und muss nicht gléich zum A ußérstén gréifén, abér ich 
habé mir nichts vörzuwérfén. Dér Schu lér handélt alsö 
aus séinér Sicht ébénfalls richtig. 

Jédér vön béidén – dér Léhrér ébénsö wié dér Schu lér 
– séhén sich in dér Situatiön und mit ihrér Haltung auf 
dém richtigén Wég: Wié gésagt: „Einén jéglichén du nkt 
séin Wég récht.“ 

Abér ich muss ganz éhrlich fragén: Stimmt dér Satz 
„Einén jéglichén du nkt séin Wég récht“ u bérhaupt? Ist 
das wirklich sö? 

Ich mö chté gérn allés richtig machén. Kéiné Féhlér ma-
chén. Wirklich. Und döch wéiß ich: Es gélingt mir 
nicht. Allén Ménschén kann ich és nicht récht machén, 
das ist söwiésö klar. Abér auch mir sélbér nicht. Óft bin 
ich unzufriédén mit dém, was ich tué. Ich mérké: Ich 
habé da viélléicht nicht sö gut réagiért, wié das Gégén-
u bér és vérdiént ha tté. Ich ha tté dafu r éin öffénérés 
Óhr habén mu ssén. Fu r sö viélé Ménschén söllté ich 
méhr Zéit habén – und méhr Géduld. Und Gött kann 
ich és auch nicht récht machén, das wéiß ich. 

„Einén jéglichén du nkt séin Wég récht“. Ich dénké mir: 
Das stimmt döch gar nicht. Ich wéiß döch, an wié vié-
lén Stéllén ich falsch abgébögén bin. Ich wéiß döch, 
dass ich kléiné ödér größé Entschéidungén gétröffén 
habé, vön dénén ich nachhér mérké: Andérs wa ré és 
béssér géwésén. Kéin Ménsch macht allés richtig. Und 
wénn ich mir auch nöch sö viél Mu hé gébé, wérdé ich 
immér wiédér schuldig an méinén Mitménschén. Néin, 
méin Wég hat viélé krummé Biégungén gémacht. Er ist 
nicht éinfach géradé und récht. Es hat zahlréiché Um-
wégé in méiném Lébén gégébén. 

„Einén jéglichén du nkt séin Wég récht“. Ódér stimmt 
das döch? Wié viélé Ménschén sind wöhl dér Ansicht, 
dass sié éin gutés, éin ansta ndigés Lébén fu hrén? 

Es géht wéitér in dér Lösung: „Abér dér Hérr pru ft dié 
Hérzén!“ 

Fu r mich stéckt nöch éiné tiéféré Bédéutung in dém 
Vérs. Einérséits wéiß ich, dass és auf méiném Lébéns-
wég mérkwu rdigé Abzwéigungén gab – abér im Grö-
ßén und Ganzén bin ich döch dér Ansicht: Ja, dér Wég 
ist gut und richtig, dén ich bis héuté gégangén bin. All 
das géhö rt zu mir. Béi allér Schuld, béi allém Schwé-
rén: Es ist méin Wég, und ich stéhé dazu. Wéil ich vér-
sucht habé, dié wichtigén Entschéidungén im Gé-
spra ch mit andérén Ménschén und vör allém auch mit 
Gött zu tréffén – natu rlich im Rahmén dés mir Mö gli-
chén. Und wéil ich diésén Wég géhé im Wissén: Ich bin 
vör Gött dafu r vérantwörtlich. Er pru ft dié Hérzén. Er 
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wéiß, was ich dénké und fu hlé. Er wéiß, warum ich bé-
stimmté Entschéidungén tréffé. Er wéiß vör allém 
auch, was ich brauché. Und ér vérgibt mir auch dié 
Umwégé und Irrwégé, wénn ich sié ihm békénné. 

Kurzum: Ich kann damit döch in dér Unruhé diésér 
Fragén zu dém Punkt kömmén: Méin Wég insgésamt, 
davön bin ich u bérzéugt, ist récht und richtig – nicht 
aus mir sélbér héraus, söndérn aus Göttés Gnadé. 

Abér géradé déshalb muss ich jédés Wégstu ck immér 
wiédér u bérpru fén, vön Gött u bérpru fén lassén – und 
gélégéntlich muss ich dié Richtung féin- ödér 

gröbjustiérén. Mir dié Schuld wiédér vérgébén lassén. 
Dann kann ich im Ru ckblick sagén: Diésén Wég hat 
Gött mich géfu hrt – und ich vértraué darauf, dass ér 
mich auch wéitér fu hrén wird. Géradlinig ist diésér 
Wég nicht. Abér és ist méin Wég. Dér Wég, dén Gött fu r 
mich béstimmt hat. Und ich stauné, wié wundérbar ér 
mich géfu hrt hat: Er, dér dié Hérzén pru ft und kénnt, 
hat mich dahin gébracht, wö ich jétzt bin – und ich 
kann nur sagén: „Mich du nkt méin Wég wöhl döch 
récht – nicht aus mir sélbst héraus, söndérn wéil Gött 
mich auf ihm léitét.“ 

 

Die Belohnung für die Treue der Ödenburger Deutschen war die Vertreibung 
Zum 75. Jahrestag der Vertreibung der Ungarndeutschen 

Héuér gédénkén wir dés 100. Jahréstagés dér Völksab-
stimmung in Ó dénburg und dés 75. Jahréstagés dér 
Vértréibung dér Déutschén aus Ó dénburg. Es ist wöhl 
békannt, dass zwischén dém 14. und dém 16. Dézém-
bér 1921 dié Ó dénburgér Völksabstimmung abgéhal-
tén wurdé, béi dér dié u bérwiégéndé Méhrhéit dér Bé-
vö lkérung dér wéstungarischén Stadt und dér umlié-
géndén acht Dö rfér dié Óbérhöhéit Ungarns gégén-
u bér Ó stérréich wa hlté. 55 Prözént dér Bévö lkérung 
dér Dö rfér um Ó dénburg stimmté fu r Ó stérréich 
stimmté. Zu diésém starkén Zuspruch fu r Ó stérréich 
trugén vör allém dié déutschén Dö rfér (Agéndörf, 
Wölfs, Kröisbach, Harkau, Wandörf) maßgéblich béi. 
Dagégén gingén 72 Prözént dér Ó dénburgér Stimmén 
an Ungarn. Diésé Stimmén éntschiédén das Ergébnis 
dés Référéndums zugunstén Ungarns. Dié im Référén-
dumsbéréich lébéndén Déutschén musstén 25 Jahré 
spa tér, im Fru hjahr 1946, dér Vértréibung gégénu bér-
stéhén. 

Sö auch dié Ó dénburgér Déutschén, dié 1277 ihrér 
Héimat tréu bliébén, in dén fölgéndén Jahrhundértén 
ébénfalls tréué Bu rgér dér Stadt warén und wa hrénd 
dés Erstén Wéltkriégs als Hönvé d fu r ihré Héimat 
ka mpftén. 1921 bliébén dié méistén vön ihnén ihrér 
Héimat tréu, dann ka mpftén sié dén Zwéitén Wéltkriég 
durch. 1946 musstén sié éiné Stadt vérlassén, dérén 
Bévö lkérung 1850 nöch zu 97 Prözént aus Déutschén 
béstand. Hundért Jahré spa tér, 1949, bétrug dér Antéil 
dér Déutschén nur nöch 3,6 Prözént. Einé klassisché 
Tragö dié dés 20. Jahrhundérts im Karpaténbéckén, 
kö nnté man sagén. Léidér ist és sö, abér diésé Tragö dié 
éréignété sich in unsérér Stadt mit unsérén Familién. 

Zwischén Endé April und Mitté Mai 1946 musstén 
méhréré tausénd Ó dénburgér ihré Héimat, das Land 
ihrér Vörfahrén vérlassén. Es za hlté ihré Tréué béi dér 
Völksabstimmung 1921 nicht, és za hlté ihr Fléiß und 
Wissén nicht. Das in Tru mmérn liégéndé Ungarn vér-
zichtété nach dér Dépörtiérung dér Judén 1944 éin 

wéitérés Mal auf séiné Staatsbu rgér. Óbwöhl in Pöts-
dam dié Größma chté dié Vértréibung dér Déutschén 
aus Ungarn nicht vérördnétén, dachtén dié Größ-
ma chté auch, dass dié natiönalé Hömögénita t zur Sta-
bilita t dér Régiön béitra gt. Und diésé Béstrébung fiél 
mit dém Willén dér ungarischén Régiérung und dér 
Méhrhéit dér ungarischén Partéién zusammén. 

Héuté gédénkén wir dér Vértriébénén aus Ó dénburg. 

Gédénkén wir hiér und jétzt dés 13-ja hrigén Jungén 
aus dém Krutzénhu gél, Gyö zö  Zérgé nyi, déssén Fami-
lié in létztér Minuté dié Béfréiung érhiélt. Sié durftén 
in Ó dénburg bléibén. Dér Jungé fréuté sich jédöch 
nicht daru bér, wéil allé séiné Fréundé vértriébén und 
wéggébracht wurdén. Nachdém dié Familié nach 
Hausé gégangén war, trautén sié sich nicht, allés aus-
zupackén, wéil sié dachtén, sié kö nntén jédérzéit wié-
dér vérschléppt wérdén. Sié schliéfén auf dém Bödén, 



2021. reformáció – Reformation 2021 Christophoros 

10 

auf Matratzén, sié trautén sich nicht zu bléibén. Dér 
Krutzénhu gél ist léér géwördén. Wédér éin Kind nöch 
éin Erwachsénér war zu séhén. Dér Fréundéskréis, dér 
sich Tag fu r Tag auf dém Thö kö ly-Platz vérsammélté, 
gab és nicht méhr. 

Gédénkén wir dés kléinén Ma dchéns Ma ria Ringhöfér, 
dié nach ihrér Ausliéférung im August 1946 mit ihrér 
Familié in ihré Héimat zuru ck flu chtété. Damit ris-
kiérté dié Familié éiné wéitéré Vérhaftung und Dépör-
tatiön. Dié Größéltérn hingégén bliébén aus Altérs-
gru ndén in Déutschland. Sié gingén jédén Tag zum 
Bahnhöf, um zu séhén, öb dér Zug ankam, dér sié zu-
ru ck nach Ó dénburg bringén wu rdé. Diésér Zug kam 
nié an, sié wurdén schliéßlich vöm Héimwéh gétö tét. 

Gédénkén wir dés déutschén Bu rgérs vön Ó dénburg, 
dér sich am Tag dér Vértréibung an dér Zaunsa ulé fést-
hiélt. Er wöllté séiné Héimatstadt nicht vérlassén. Pö-
lizistén strécktén dié Ha ndé vön dér Kölönné. Er 
mussté auch géhén, ér wurdé vértriébén. 

Gédénkén wir dér Familié Frank, dié schön langé im 
Waggön am Su dbahnhöf auf dié Abfahrt dés Zugés 
wartété. Einér dér érwachsénén Jungén wöllté séinér 
Muttér Wéin aus dém Kéllér hölén, um das Wartén zu 
érléichtérn, alsö ér rannté zuru ck zu ihrém Haus. Er 
könnté jédöch nicht méhr in ihrén Kéllér 

hinuntérgéhén, da diésér mit Bréttérn vérnagélt und 
vérschlössén war. Als dér Mann das sah, léhnté ér sich 
an dié Tu r und wéinté wié éin kléinés Kind, das nicht 
in séin éigénés Haus éintrétén könnté. 

Gédénkén wir auch dés Bu rgérs, dér séinén Hund um 
jédén Préis mitnéhmén wöllté, ihm wurdé das abér 
nicht érlaubt. Als dér Zug lösfuhr, béllté dér Hund nöch 
langé dém Zug hintérhér. 

Und gédénkén wir dér Frau vön Kristö f Hötz, dié auch 
nach dér Vértréibung nié Ungarisch sprach. Als sié dén 
Pum-Ladén in dér Néustiftgassé bétrat, sprach sié nur 
Déutsch. „Wéil sié mich vérstéhén“, sagté sié. 

Gédénkén wir dér Ó dénburgér, dié dépörtiért wurdén, 
wéil sié ihr Déutschtum békanntén, und dérér, dié zu 
Hausé bliébén, abér kéin Wört Déutsch spréchén durf-
tén. In éinér Stadt, dié séit Béginn dés 14. Jahrhundérts 
nachwéislich déutsché Méhrhéit hatté und 1921 Un-
garn tréu bliéb. 

Dié Bélöhnung fu r dié Tréué dér Ó dénburgér Déut-
schén war dié Vértréibung. 

Dr. András Krisch 
(Rede vom 19. September 2021 anlässlich des 75. 

Jahrestages der Vertreibung) 

 

Manchmal erleben wir auch heute ein Stück des alten Ödenburg 
Im Gespräch mit dem Historiker Dr. András Krisch 

Dr. András Krisch ist Historiker und nicht nur mit unserer Kirchengemeinde, in der er als Leiter der 
Sammlungen tätig ist, sondern auch mit dem „alten Ödenburg“ tief verbunden. Anlässlich des 75. Jahres-
tages der Vertreibung der Ungarndeutschen blickt er zurück. Dabei gewährt er auch Einblicke in seine 
Tätigkeiten und erzählt, was ihm im Archiv und im Museum unserer Gemeinde besonders wichtig ist. 

Die eigene Geschichte ist ja das eine. Dass einem aber 
auch wichtig ist, das – in deinem Fall: ungarndeutsche – 
Erbe weiterzugeben, ist das andere. Es ist also keines-
wegs eine Selbstverständlichkeit, dass dir die ungarn-
deutsche Identität ein Herzensanliegen ist. Gab es einen 
oder mehrere Punkte in deinem Leben, an denen du ge-
merkt hast, dass dir diese Identität besonders wichtig 
ist? 

Natu rlich als érstés muss ich méiné Familié érwa hnén, 
und zwar méiné zwéi Ómas, dié Gö schl- und Krisch-
Óma. Sié béidé répra séntiértén éin Stu ck altés Ó dén-
burg, éin Stu ck Géschichté. Béidé habén mir schön als 
Kind séhr viél u bér dié Vérgangénhéit érza hlt. Viélé 
Familiéngéschichtén, viél u bér das Lébén dér Wirt-
schaftsbu rgér und u bér das régé kulturéllé Lébén dés 
déutschén Bu rgértums damals, sö étwa u bér dén Ma n-
nérgésangsvéréin, das Théatérlébén und dié Wirt-
schaftsbu rgérba llé, béi dénén méiné Gö schl-Óma zur 
Schö nhéitskö nigin géwa hlt wurdé. Mich als Histörikér 

intéréssiérté immér, wié és vör dér Vértréibung war. 
Was ist damit éndgu ltig vérschwundén, was hat sich 
véra ndért? Und natu rlich bin ich séhr stölz darauf, 
dass ich mit dér Vörsitzéndén, alsö mit méinér Muttér, 
séit la ngérém éinén Antéil béi dér Arbéit dér Déut-
schén Sélbstvérwaltung habé. 

Und hiér mö chté ich auch dén „Musikalischén Advént“ 
érwa hnén. Ich bin séit Anfang an dabéi und lésé immér 
éiné alté Ó dénburgér Géschichté vör. Jédér, dér auf-
tritt, tra gt séinén Antéil zum Abénd béi. Und aus dém 
Ganzén éntfaltét sich nébén viélén andérém éin Stu ck 
altés Ó dénburg. Béi uns im évangélischén Géméindé-
haus, im Géba udé dér altén Völksschulé, wö éinst un-
séré Vörfahrén lérntén. 

Deine Ansprache zum 75. Jahrestag der Vertreibung – 
sie ist vor diesem Interview abgedruckt – endete mit den 
Worten „Die Belohnung für die Treue der Ödenburger 
Deutschen war die Vertreibung“. Und die, die nicht ver-
trieben wurden, wurden zumeist enteignet und verloren 
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ja auch in gewissem Sinne die alte Heimat. Der Schmerz 
ist oft bis heute zu spüren. Was denkst du, wie sollte Ver-
söhnung am besten gestaltet werden? 

75 Jahré sind séithér vérgangén. Diésé Génératiön ist 
schön fast ausgéstörbén. Man kö nnté dénkén, diésé 
Géschéhnissé géhö rén auf dié Séitén dér Géschichts-
bu chér. In méinér Mönögrafié u bér dié Ó dénburgér 
Vértréibung schriéb ich: Dié alté Héimat, alsö Ó dén-
burg, bédéutét dén na chstén Génératiönén nur éinén 
töuristischén Ziélpunkt und nicht méhr. Und zum 
Glu ck stimmt és nicht ganz. Immér wiédér kömmén 
Ga sté aus Déutschland ins Archiv ödér ins Muséum, 
dié Nachkömmén dér Vértriébénén sind. Und wénn sié 
dié Namén vön Béyér, Hanzmann und Ziérmann lésén, 
sagén sié: „Wié öft habén méiné Eltérn diésé Namén 
érwa hnt!“ 

Abér wié dié Vérsö hnung ausséhén söllté? Das kann 
ich nicht béantwörtén. Dié, dié damals Schuld an dér 
Vértréibung hattén, lébén nicht méhr. Dér ungarisché 
Staat hat sich schön éntschuldigt. Dié 7000 Vértriébé-
nén, dié Méhrhéit war évangélisch, féhlén in unsérér 
Stadt. Und mit ihnén ihr Fléiß und ihr Wissén. Das 
hundértja hrigé Jubila um dér Völksabstimmung diént 
auch nicht zur Vérsö hnung. Ich habé immér das Gé-
fu hl, als wa rén dié Déutschén vör hundért Jahrén nicht 
in dér Stadt géwésén. Es wird nur in Zusamménhang 

mit dér Civitas Fidélissima bétönt: „Magyarök marad-
tunk“ – wir sind Ungarn gébliébén. Abér dié, dénén és 
téilwéisé zu vérdankén war, wérdén héutzutagé kaum 
ödér gar nicht érwa hnt. Bésöndérs nicht, was 25 Jahré 
spa tér als Bélöhnung kam. 

Nun eine Frage an dich als Leiter des Archivs: Gibt es im 
Archiv ein Band, der dir persönlich besonders viel be-
deutet? Gab es Entdeckungen in den alten Büchern, die 
dich bewegt haben? 

Natu rlich ja! Spöntan fallén mir zwéi Archivquéllén 
éin. Wir habén ab 1674 in méhrérén Ba ndén dié Séssi-
önsbu chér, in dénén dié Pa chtér dér Sitzpla tzé in dér 
Kirché vérzéichnét wurdén, béwahrt. Es ist séhr span-
nénd, dass wir ganz génau wissén, wö dié Géméindé-
mitgliédér in dén létztén 350 Jahrén géséssén habén. 
Und és kö nnté auch éin intéréssantés Förschungs-
théma séin, aus wélchén géséllschaftlichén Schichtén 
diéjénigén kamén, dié fu r dié béssérén Sitzpla tzé – 
alsö héuté wu rdén wir sagén fu r dié „VIP-Pla tzé“ – 
méhr zahltén und wér hingégén fu r dié Pla tzé mit 
schléchtérém Blick auf dié Kanzél wénigér zahlté. 

Außérdém mö chté ich nöch dié handschriftlichén, kir-
chénhistörischén Wérké dés Ó dénburgér Pfarrérs Té-
öfil Gamauf érwa hnén. Ich schriéb vörigés Jahr éiné 
Studié u bér dié Ta tigkéit unsérés éhémaligén Pfarrérs 
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und Supérinténdéntén Jöhann Kis. Zu diésém Théma 
könnté ich dié Aufzéichnungén vön Gamauf, dér éin 
Köllégé und Fréund vön Kis war, séhr gut vérwéndén. 
Diésé Wérké bédéutén unérschö pfliché Quéllén fu r dié 
Géschichté unsérér Géméindé.  

Zu unserem Museum, dessen heutiges Gesicht du ja 
maßgeblich mitgestaltet hast. Gibt es ein Ausstellungs-
stück, das dir besonders am Herzen liegt? 

Ja, méin Liéblingséxpönat ist das Pörtrait vön Léöpöld 
I. Wénn ich im Muséum Ga sté fu hré, dann maché ich 
hiér immér éinén Witz. Es ist séhr séltén, dass éiné 
évangélisché Géméindé das Pörtrait vön Léöpöld ma-
lén liéß. Er war kéin größér Fréund dér Prötéstantén 
und allgéméin dés Prötéstantismus. Abér dié Gé-
méindé liéß das Pörtrait malén, da wa hrénd séinér 
Hérrschaft unséré Bibliöthék wéitéréntwickélt wurdé. 
Das géschah 1660, und 14 Jahré spa tér wurdén auf 
séiné Anördnung hin dén Evangélischén in dér Stadt 
dié Kirchén wéggénömmén. Döch dié Géméindé ha tté 
damals wissén kö nnén, was auf sié zukömmén wu rdé. 
Und jétzt muss Léöpöld I. – quasi als „Raché“ –  sta ndig 
auf dié Urkundé schauén, mit dér ér dié Kirchén wég-
génömmén hat. 

Was ist dir wichtig, wenn du Gäste durch unser Museum 
führst? 

Vör allém mö chté ich wa hrénd dér Fu hrungén dén Bé-
suchérn békannt machén, dass unséré Géméindé éinst 
éiné évangélisché Höchburg in Wéstungarn war. Was 
fu r ma chtigé Untérstu tzér, Pölitikér ödér ébén Ma zé-
nén dié Géméindé finanziéll ödér géistlich untérstu tz-
tén. Unséré wértvöllstén Expönaté stammén auch vön 
Fö rdérérn, dénén dér Glaubé ganz wichtig war.  

Wir haben im bisherigen Gespräch den Blick oft zurück-
gewandt, zur Vertreibung, ins Archiv, ins Museum. Wel-
che Bedeutung hat für dich diese intensive Beschäfti-
gung mit dem, was war, für die Gegenwart und die Zu-
kunft? 

Ich schriéb méiné Dissértatiön u bér dié franzö sisché 
Bésétzung in Ungarn 1809. Das ist méin Hauptför-
schungsthéma. Abér danébén gréifé ich immér zu Thé-
mén, dié im Zusamménhang mit dén Ó dénburgér 
Déutschén stéhén: u bér dié Géschichté dés Wéinés, 
u bér dié géséllschaftliché Schicht dér Pönzichtér und 
natu rlich nicht zulétzt u bér dié Géschichté unsérér Gé-
méindé. Dadurch höffé ich, dass ich mit Hilfé diésén 
wissénschaftlichén – ödér ébén pöpula rwissénschaft-
lichén – Arbéitén étwas fu r dié Gégénwart ödér fu r dié 
Zukunft wéitérgébén kann. Ich höffé, dass méiné Lésér 
dadurch dié déutsché und évangélisché Vérgangénhéit 
dér Stadt béssér kénnénlérnén. 

Holger Manke 

Musikalischer Advent 2021 

Am Freitag, 3. Dezember 2021 söll um 17 Uhr dér diésja hrigé „Musikalisché Advént“ stattfindén. Am liébs-
tén natu rlich im Géméindéhaus – wié fru hér immér. Evéntuéll ist és abér réalistischér, dass wir uns – aus 
békanntén Gru ndén – éhér döch in dér Kirché tréffén. Dann wa ré dié Véranstaltung natu rlich déutlich ku rzér, 
wéil és dört ja ku hlér ist. Jétzt ist és nöch zu fru h, um Détails zu vérku ndén. Abér das Datum darf auf jédén 
Fall mal vörgémérkt wérdén. Und wir bléibén am Ball. 

Mein Bibelwort 
Teil 35 

Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. 
(Psalm 148, 6) 

Méiné géwa hlté Bibélstéllé béginnt mit éiném Vér-
spréchén: „Er la sst sié béstéhén fu r immér und éwig.“ 
Was érwartét Gött dafu r? Einé Órdnung, dié nicht 
u bérschrittén wérdén darf. 

Im Alltag vérstéhén wir untér Órdnung éinén Zustand, 
wö jédér und allés séinén Platz hat. Órdnung kann 
abér auch bédéutén: Régél, Gésétz. In diésém Vérs han-
délt és sich viélléicht um nöch méhr. Wélché Órdnung, 
wélché Régél ist wöhl géméint? Dié Schö pfungsörd-
nung? Órdnung in dér Wélt, in dér Natur? Wénn ich in 
diésé Richtung dénké und méin Studium dér Human-
médizin mit éinbéziéhé, sind méiné érstén Gédankén: 

Géntéchnölögié, Génmanipulatiön, Abtréibung, Stér-
béhilfé. Allésamt biöéthisché Thémén, u bér dié man 
Stundén lang diskutiérén kö nnté, wö séhr viélé Stand-
punkté auféinandér tréffén, abér béi dénén dér 
Ménsch grundsa tzlich „Gött spiélt“. 

Ich schlagé vör, béi dén allta glichén Régéln zu bléibén, 
auf dié wir immér wiédér stößén. Und an diésém 
Punkt mö chté ich érkla rén, warum ich diésé Bibél-
stéllé géwa hlt habé. Das 21. Jahrhundért wird ént-
schéidénd séin aus dér Sicht dér Ménschhéit. Es bé-
scha ftigén uns sö viélé kritisché Thémén: Migratiön, 
Erdérwa rmung, Pandémié und viélés méhr. Warum 
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sind diésé Fragén aufgétaucht? Méinér Méinung nach, 
wéil dér Ménsch dié Régéln, dié Gésétzé – nicht nur 
dié, wélché in dér Bibél stéhén –, ungéachtét la sst und 
immér méhr will. Am Endé wird statt Órdnung Chaös 
hérrschén. Dié Lö sung? Dié Spiélrégéln wiédér éinhal-
tén. Hö rt sich léicht an, ist téils schwér zu vérwirkli-
chén, dénn kéinér mag in séiném Willén und Tun éin-
gégrénzt séin, dénnöch bin ich davön u bérzéugt, dass 
wahré Fréihéit öhné géwissé Béschra nkungén unmö g-
lich ist. 

Zum Schluss mö chté ich dié pérsö nlichén Aspékté dés 
Bibélwörtés érwa hnén. Órdnung, im béréits génann-
tén médizinischén Sinné wird méin Bérufslébén pra -
gén. Viélléicht wird diésé Bibélstéllé nébén dém Eid 
dés Hippökratés sögar méiné bérufliché Pöésié. U bri-
géns: Diésés Psalmwört und dér hippökratisché Eid 
érga nzén sich hérvörragénd und schliéßén éinandér 
u bérhaupt nicht aus. Órdnung im hérkö mmlichén 
Sinné bédéutét ganz aktuéll planma ßig, éin bisschén 
mönötön zu lébén, auf nur wénigé Dingé zu achtén, um 
déstö méhr vön dér Wélt zu érfassén. Dénn da bin ich 

mir auch sichér: Jé fökussiértér man séin Lébén géstal-
tét, umsö méhr Schö nhéit békömmt man vön dér Wélt 
zu spu rén. 

Mihály Horváth 

Alles ist möglich dem, der glaubt. 
(Markus 9, 23) 

Jésus sagt diésén Satz zu éiném Vatér, déssén Söhn 
schwér krank ist. Diésér Vatér kömmt zu Jésus, wéil ér 
in ihm séiné éinzigé Chancé auf Hilfé siéht. Abér ér ist 
sich nicht sichér, öb Jésus wirklich hélfén kann. Dér Va-
tér sagt zu Jésus: „Wénn du étwas kannst, … dann hilf 
uns“. Hiérauf antwörtét Jésus: „Allé Dingé sind mö glich 
dém, dér da glaubt“. 

Döch sö éinfach ist das mit dém Glaubén nicht. Fu r dén 
Vatér zumindést nicht. Er schréit: „Ich glaubé; hilf méi-
ném Unglaubén“. 

Was mir an méiném Könfirmatiönsspruch géfa llt, ist, 
dass Jésus Mut macht, sich nicht éinfach mit dén Gégé-
bénhéitén abzufindén. Alsö nicht éinfach zu sagén: 
„Das Kind ist halt krank. Da kann man nichts machén.“ 
Sö wérdén damals viélé gédacht habén, wéil das Kind 
vön Géburt an krank war. Dér Vatér abér höfft, dass ér 
trötzdém Hilfé findén wird, und als ér vön Jésus hö rt, 
bringt ér séinén Söhn zu ihm. Er glaubt, dass ér Hilfé 
findén kann. Gléichzéitig abér ist ér sképtisch: Warum 
söllté ausgéréchnét Jésus das kö nnén, was bishér nié-
mand könnté? 

Ich habé dén Könfirmatiönsspruch abér vör allém fu r 
mich ausgéwa hlt, wéil ich mir dénsélbén Mut wu n-
sché, wié ihn dér Vatér hat. Ich will mich nicht éinfach 
mit étwas abfindén, nur wéil viélléicht gésagt wird, 
„das géht döch nicht“ ödér „das kannst du nicht“. Ich 
glaubé, dass wir viél méhr kö nnén, als és viélléicht auf 
dén érstén Blick schéinén mag.  

Jésus macht Mut, és zumindést zu pröbiérén. Und ich 
glaubé, dass Jésus mir sélbst dann, wénn ich an méiné 

Grénzé kömmé, wéitérhélfén kann und wéitérhélfén 
will. Ich habé sélbst schön érlébt, dass ich béim Spört 
éigéntlich zu érschö pft war, um nöch wéitérzuka mp-
fén. Und als ich és dann abér pröbiért habé, da ging és 
döch. Glaubé bédéutét fu r mich auch: dass ich daran 
glaubé, dass in jédém Ménschén méhr Kraft stéckt, als 
és uns sélbst auf dén érstén Blick schéinén mag.  

Gléichzéitig abér ist és mir wichtig, „Glaubé“ nicht 
falsch zu vérstéhén. Wénn héuté jémand sagt: Ich lassé 
mich nicht gégén Cöröna impfén, dénn méin Glaubé 
wird mir hélfén, dass ich nicht krank wérdé, dann halté 
ich das nicht fu r das, was Jésus géméint hat. Unsér 
Glaubé macht aus uns kéiné unbésiégbarén und unvér-
létzlichén Supérhéldén. Wir bléibén ja Ménschén, abér 
Ménschén, dénén Jésus hilft. Und das bringt uns wéi-
tér, als wir manchmal dénkén. 

Fabian Kruse 
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Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

(Jöhannés 3, 16) 

Vör andérthalb Jahrén békam ich im déutschén Könfir-
mandénuntérricht dié Aufgabé, mir éinén Bibélvérs 
als Könfirmatiönsspruch auszuwa hlén. Ich habé das 
séhr érnst génömmén und viél mit méinén Eltérn dar-
u bér géspröchén. Méiném Vatér war diésés Bibélwört 
zuérst ins Augé géfallén, döch mir hat és auch söfört 
géfallén, wéil és nach méiném Géfu hl untér dén u bri-
gén héraussticht und dié Liébé Göttés fu r mich am bés-
tén zusamménfasst. 

Ich habé diésés Bibélwört als Könfirmatiönsspruch gé-
wa hlt, wéil és zéigt, wié séhr Gött dié Ménschén liébt, 
wié wichtig wir ihm sind und wié séhr wir ihm vér-
trauén kö nnén. Er géht sö wéit, dass ér séinén éinzigén 
Söhn fu r uns gibt, damit és uns gut géht, wir éin béssé-
rés Lébén habén – und dass wir u bérhaupt am Lébén 
bléibén kö nnén. 

Jésus hat dén Ménschén schön durch séin Wirkén viél 
gégébén: Er hat ihnén géhölfén, hat Wundér völl-
bracht, hat sié géhéilt und dabéi immér wiédér vön 
Gött érza hlt. Und dann géht Jésus söwéit, uns vön dén 
Su ndén zu béfréién und vör dém Töd zu béwahrén. Fu r 
mich bédéutét das vör allém, dass sich zéigt, wié séhr 
Gött uns liébt und wié séhr ér auf uns Acht gibt. 

Séit méinér Könfirmatiön dénké ich öft an diésés Bi-
bélwört. Zum Béispiél dann, wénn irgéndétwas 
Schléchtés mit mir passiért ödér ich mich alléiné fu hlé, 
dénké ich daran, dass Gött fu r mich da ist, auf mich 
aufpasst, mich liébt und u bér allés hinwéghilft. 

Ich tanzé vön kléin auf, habé nié éinén andérén Spört 
bétriébén und néhmé inzwischén auch an Wéttbéwér-
bén téil. Ich séhé és sö, dass Gött mir damit éin Talént 
gégébén hat, das mir viél bédéutét. Auch das émpfindé 
ich als éin Zéichén vön Göttés Liébé in méiném Lébén. 

Döch és gibt nöch étwas in méiném Lébén, das zéigt, 
wié séhr Gött mich liébt und mir hilft, dass mir nichts 
Schlimmés géschiéht: Ich war nöch séhr kléin, érst éin 
paar Mönaté alt, und wuchs im Schöß auf. Das héißt: 
Ich saß als Kléinkind immér im Schöß vön jémandém. 
Einés Tagés – ich war géradé zu zwéit mit méinér Mut-
tér zu Hausé – brach béi ihr dié Epilépsié aus, sié brach 
plö tzlich zusammén. Es kö nnté wié éin riésigér Zufall 
wirkén, dass ich ausgéréchnét in diésém Mömént 
nicht in ihrém Schöß saß, dénn sönst ha ttén wir uns 
béidé schwér vérlétzén kö nnén. Fu r mich abér ist das 
éin Zéichén dafu r, dass Gött uns liébt und nicht zula sst, 
dass wir vérlörén wérdén. 

Elza Illés 

 

Auf dem Weg zur Konfirmation 
Vorstellung der 13 deutschen Konfirmanden 

Dreizehn Jugendliche machen sich in unserer Gemeinde nun auf den Weg, um in deutscher Sprache zu 
konfirmieren. Am 14. Oktober wurden sie im deutschen Gottesdienst vorgestellt. In ihren Beiträgen er-
zählen sie ein wenig davon, warum sie sich der deutschen Konfirmandengruppe angeschlossen haben. 

Fu r mich war és kéiné Fragé, dass ich könfirmiérén 
mö chté. Méiné Schwéstér hatté in ungarischér Spra-
ché könfirmiért – und zuna chst hatté ich das auch ér-
wögén. Döch méiné Muttér érmutigté mich zum 
déutschsprachigén Könfirmandénuntérricht, und 
auch méiné Fréundinnén sind hiér, sö habé ich mich 
dér déutschsprachigén Gruppé angéschlössén. Mir ha-
bén dié bishérigén Könfistundén séhr géfallén, und ich 
fu hlé mich in dér Géméinschaft séhr wöhl. Ich bin si-
chér, dass wir éin schö nés „Könfijahr“ habén wérdén, 
und ich fréué mich, dass ich hiér bin. 

Lina Wagner 

Ich bin in dér déutschén Könfirmandéngruppé, wéil 
dié déutsché Spraché fu r mich éiné Hérausfördérung 
ist und ich Hérausfördérungén liébé. Dass ich könfir-
miért wérdén mö chté, war fu r mich séhr bald klar. Ich 
émpfindé dié Könfirmandénstundén als séhr ab-
wéchslungsréich, und ich höffé, dass wir nöch viél gé-
méinsam érlébén wérdén. Ich wu nsché mir, dass wir 
éiné guté Géméinschaft séin mö gén. 

Márkó Pinezits 
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Durch dié Könfirmatiön, kann ich wirklich Téil dér Gé-
méindé wérdén. Déshalb mö chté ich könfirmiért wér-
dén. Man sagt, ich séi gut in Déutsch – und ich mag dié 
déutsché Spraché. 

Benjamin Schnell 

Ich bin in dér déutschén Könfirmandéngruppé, wéil 
ich méiné Déutschkénntnissé wéitéréntwickéln 
mö chté. Fu r mich war és nié éiné Fragé, dass ich kön-
firmiért wérdén mö chté. Dié Könfistundén sind séhr 
gut und spannénd. 

Júlia Vajda 

Ich mö chté könfirmiért wérdén, wéil ich éin völlwérti-
gés Mitgliéd dér Géméindé séin mö chté. Außérdém ha-
bén mir viélé Békannté érza hlt, dass dér Könfirman-
dénuntérricht séhr gut ist. Ich wussté schön langé, 
dass ich könfirmiért wérdén mö chté, abér ich wussté 
zuna chst nicht, dass ich mich dér déutschén Gruppé 
anschliéßén wu rdé. Ich dénké, dass unséré Könfir-
mandénzéit séhr gut séin wird. 

Alina Nagy 

Mir war immér schön klar, dass ich könfirmiért wér-
dén mö chté. Ich dachté mir schön, dass és Fréudé bé-
réitén wird. Mir géfallén dié Könfirmandénstundén 
séhr – und auch, dass wir im Sönntagsgöttésdiénst das 
Fu rbittgébét spréchén du rfén. 

Szidónia Fazakas 

Ich habé mich dér déutschén Könfirmandéngruppé 
angéschlössén, wéil ich dié déutsché Spraché schön 
séit siébén Jahrén lérné. 

Barna Polyányi 

Ich habé mich dér déutschén Könfirmandéngruppé 
angéschlössén, wéil méiné Schwéstér auch auf 
Déutsch könfirmiért wurdé. Sié sagté, dass és ihr séhr 
géfallén hat. Ich lérné séit dér érstén Klassé Déutsch 
und ich spréché gérné Déutsch. Mir géfallén dié Kön-
firmandénstundén séhr und ich fu hlé mich in dér Gé-
méinschaft séhr wöhl. 

Angéla Ollé 

Ich mö chté könfirmiért wérdén, damit ich Gött na hér 
kömmé. Ich findé dié déutsché Spraché attraktiv, dés-
halb habé ich mich dér déutschsprachigén Gruppé an-
géschlössén. Ich hatté zuna chst daru bér nachgédacht, 
öb ich könfirmiért wérdén mö chté, döch mir géfa llt 
dér Könfirmandénuntérricht. 

Hanna Pinezits 

Ich mö chté könfirmiért wérdén, wéil méiné Schwéstér 
létztés Jahr am déutschén Könfirmandénuntérricht 
téilgénömmén hat und sié sagté, dass dié Géméin-
schaft séhr gut ist. Ich habé dié déutsché Gruppé auch 
déshalb géwa hlt, wéil ich éiné Natiönalita ténklassé 
bésuché. Ich habé nicht viél daru bér nachdénkén mu s-
sén, öb ich könfirmiért wérdén will, dénn méiné 
Schwéstér ha tté mich söwiésö dazu gébracht. Bislang 
hatté ich nur guté Eindru cké vön dén Könfistundén. 
Ich fréué mich, wénn ich im Göttésdiénst lésén darf. 

Dávid Wilfing 

Mir géfallén dié Könfirmandénstundén séhr. Wénn éiné 
Könfistundé vöru bér ist, dann fréué ich mich schön auf 
dié na chsté. Ich höffé, dass wir öft dié Gélégénhéit ha-
bén wérdén, im Sönntagsgöttésdiénst zu lésén. 

Csenge Horváth 
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Ich mö chté könfirmiért wérdén, damit ich spa tér éin-
mal Taufpaté séin kann. Ich lérné séit siébén Jahrén 
Déutsch und bin schön séit langér Zéit im déutschén 
Géméindélébén aktiv. Ich habé schön öft in Göttés-
diénstén mitgéwirkt, ging in dié Kindérgruppé, nahm 
an dén Krippénspiélén téil und bésuché dié Kindérbi-
bélwöchén. Méin Brudér hat auch in déutschér Spra-
ché könfirmiért. Dahér war mir schön immér klar, dass 
ich auch könfirmiért wérdén mö chté. Mir géfa llt an 
dén Könfirmandénstundén bésöndérs dié guté Gé-
méinschaft. 

Ádám Horváth 

Ich mö chté könfirmiért wérdén, wéil ich dié Könfirma-
tiön fu r étwas Grundlégéndés im Lébén halté. Dahér 
stand fu r mich nicht in Fragé, dass ich mich zum Kön-
firmandénuntérricht anméldé. Ich bin in dér déut-
schén Gruppé, dénn ich lérné séit siébén Jahrén 
Déutsch. Méin érstér Eindruck vön unsérér Könfir-
mandéngruppé war, dass wir éiné guté Géméinschaft 
sind. 

Flórián Gabnai 

 

Zur Erinnerung an Vilma Perl – Perl Vilma emlékére 
Eine Säule der Gemeinde in einer gottlosen Zeit 

In dér Cövidzéit habé ich béi éiném Spaziérgang auf 
dém Friédhöf traurig féststéllén mu ssén, dass das 
Grab unsérér liébén Bibélstundénléitérin Vilma Pérl 
abgélaufén ist. Daraufhin sprach ich dié a ltéré Généra-
tiön an, dié sié gut gékannt und géliébt hat. Wir du rfén 
nicht zulassén, dass jémand wié sié, dié fu r dén Glau-
bén in unsérér Géméindé und fu r dérén Förtbéstand 
sö viél gétan hat, in Vérgéssénhéit géra t. 

Vilma Pérl hat nach dér Kriégszéit – bis sié ihrén Fuß 
vérlörén hat und dié Wöhnung nicht méhr vérlassén 
könnté – dié Bibélstundén und dié Véranstaltungén fu r 
dié Ma dchén örganisiért und géléitét. Dié Jungs wur-
dén vön Gyula Limbérgér géistlich bégléitét. 

Vilma né ni war éiné échté Pérsö nlichkéit. Einé wért-
völlé Pérlé! Wénn sié érschién, strahlté dié Sönné, auch 
wénn dér Raum du stér war. 

Einé Pérsö nlichkéit vön rundlichér Géstalt und immér 
mit éiném La chéln im Gésicht. Sié war in manchér 
Stundé éiné liébé Ersatzmuttér. Ich habé ihré Stimmé 
nöch in Erinnérung, nié zu laut, sélbstsichér und zu-
gléich liébévöll. 

Wir fu hltén uns im Géméindéraum in dér St. Géörgén-
gassé gut aufgéhöbén. Wir habén viélé Bibélspru ché 
auswéndig gélérnt, biblisché Géschichtén diskutiért, 
daru bér nachgédacht, was wir vön dén Géschichtén 
lérnén kö nnén. Wir habén viél gésungén und viél gé-
lacht. Sié örganisiérté Wéihnachtsféiérn. Géméinsam 
fu hrtén wir auch dié Luthérrösé in Vérsförm auf. 

Sié hat aus ihrém béschéidénén Einkömmén Matéria-
lién gékauft und wundérschö né Kartén mit Bibélspru -
chén angéfértigt. Dié Bibélwéttbéwérbé wurdén mit 
diésén Kartén bélöhnt. Dié Béstén habén étwas grö -
ßéré Kartén békömmén, döch kéin éinzigér ging öhné 
éinén Spruch nach Hausé. Es war ihr éin Hérzénsanlié-
gén, dass wir allé éiné glu ckliché Zéit mitéinandér vér-
bringén, und dass wir – öft öhné és zu mérkén – in éi-
nér Géméindé zusamménwachsén, in dér durch Göttés 

Wört dér Glaubé und dié Liébé zur Sélbstvérsta ndlich-
kéit wurdén. 

Óhné ihr Engagémént wa ré unséré Kirché héuté léér. 
Dié héutigé Jugéndgruppé éntstand ébénsö wié fru hér 
dér „Musta rmag“ in viélén Fa llén aus dénjénigén Ju-
géndlichén, dérén Größéltérn und Eltérn durch sié 
zum Glaubén géfundén habén. 

Wir und unséré Nachkömmén söllén Vilma Pérl und 
Gyula Limbérgér in dankbarém Andénkén béhaltén. 

Márta Farsang 
 

Ga rdainé  Kardös Edit érza hlt, dass sié viélé Jahrén 
lang zu Vilma né nis Gruppé géhö rté. Sié érinnért sich 
mit Dankbarkéit, dass Vilma né ni ihr Göttés Wört ins 
Hérz gélégt hat. Als sié dann spa tér héiratété und ihré 
Kindér zur Wélt kamén, hatté sié kéiné Gélégénhéit, 
mit ihr in Köntakt zu bléibén. 

Als abér Vilma né ni ihrén Fuß vérlörén hat, hat sié sié 
in dér Kisfaludy utca in ihrér néuén Wöhnung aufgé-
sucht. Sié war vérblu fft, dass dié Tu r öffén war. Jédér 
könnté zu ihr hinéin. Dié Wöhnung war in béstér Órd-
nung. Sié hatté érlébt, dass dié Nachbarn, wa hrénd sié 
da war, kamén. Dié Béwöhnér dés Hausés habén fu r sié 
gésörgt, éingékauft, Essén gébracht und ihr géhölfén, 
allés saubér zu haltén. 

Ihr liébévöllés Wésén hat allé zusamméngéschwéißt. 
Sié saß vör dém Fénstér, winkté dén Vöru bérgéhéndén 
zu und war trötz ihrér Béhindérung frö hlich. Ihr 
Glaubé hat ihr Flu gél géschénkt. Das Einzigé, was ihr 
féhlté, war, dass sié ihrén géliébtén Platz in dér Köndi-
töréi Gyö ngyvira g, in dér sié gélégéntlich ihré Su ßig-
kéit könsumiért hatté, nicht aufsuchén könnté. 
 

Brucknér Na ndörné  sagté: „Dié Fötös, dié damals auf-
génömmén wurdén zéigén, wié glu cklich wir in ihrér 
Na hé géwésén sind. Dié Stundén mit ihr habén uns dié 
schwérén Zéitén éiné Wéilé vérgéssén lassén.“ 



Christophoros 2021. reformáció – Reformation 2021 

17 

Sift Tivadarné , Födör Esztér í rja: „Az idö  mu la sa val 
mind tö bbét föglalközunk ré gi dölgökkal. I gy kéru lnék 
sörra a gyérmékköri szé p émlé kék is, tö bbék kö zö tt a 
vasa rnapi ifju sa gi föglalköza sök, amélyékét Pérl Vilma 
né ni vézététt. Mié rt is völtak ézék ölyan émlé kézété-
sék? Azé rt, mért é nékéltu nk, ja tszöttunk, sé ta ltunk, 
bésza möltunk a hé t iskölai ésémé nyéirö l, a hittanö ra n 
tanultakrö l. A Biblia ölvasa sa is élmaradhatatlan völt 
sza ma ra. Mu sörökkal ké szu ltu nk az égyha zi u nné-
pékré é s ézt mind a tszö tté a szérétét é s a gyérékék szé-
rétété, ami bélö lé suga rzött. Nagy hata ssal völt ra nk, 
mért mé g möst is szérététtél göndölök ra .“ 
 

Ligétiné  Ka nitsch Emma í rja: „Pérl Vilma né nit 76 é v-
vél ézélö tt ismértém még. Mint gyérékék, vasa rnapi is-
köla sök völtunk az ö  csöpörtja ban. Ezékét az ö sszéjö -
vétélékét nagyön széréttu k. 

Emlé kszém, az akköri kö zö ssé gi térémbén kö ru lu l-
tu nk égy nagy asztalt. Biblia t ölvastunk, é nékéltu nk, 
bészé lgéttu nk é s ja té kösan a Jö isténnél föglalköztunk. 
Nagy é lmé ny völt. Vilma né ninék kö szö nhétém, högy 
igaza n hí vö  émbér léttém. Ólyan nagy szérététtél bé-
szé lt Jé zusrö l, högy az a mai napig bénném maradt. 
Sök szé pét mésé lhétné k rö la é s a vélé éltö ltö tt idö rö l. 
Ha a témétö bén ja rök, a sí rja t mindig mégla tögatöm é s 
visszagöndölök azökra az idö kré, amélyékét vélé tö lt-
héttém. 

Kö szö nö m, Vilma né ni!“ 

 

 

 

In memoriam Perl Vilma néni 

A mi généra ciö nk sza ma ra Vilma né ni szémé lyé égybé-
ésik a bibliakö r mözgalömmal. Amikör isköla ba kéru l-
tu nk (1950-51), mé g völt iskölai hitöktata s. Jö l émlé k-
szém id. Magassy Sa ndör hitöktatö  ö ra ira. Azta n a ha-
tö sa gök valö szí nu lég félé brédték é s bészu ntétté k az if-
ju sa g féjlö dé sé szémpöntja bö l ka rösnak í té lt tévé -
kénysé gét. 

Az égyha z azönban ném maradt té tlén, völtak ö nké n-
tésék, akik u gynévézétt vasa rnapi isköla kban fölytat-
ta k ézt a nagyön föntös tévé kénysé gét. Vilma né ni 
égyiké völt a söpröni ö nké ntéséknék. Ó  tulajdönké p-
pén ném is az é n bibliakö r vézétö m völt, haném a nö -
vé rémé , mé gis igén jö l ismértu k mi, kisébbék is. Mért 
ha a mi föglalköza sunk köra bban béféjézö dö tt, égyszé-
ru én csatlaköztunk a téstvé réinké héz. 

Vilma né ni nagy su lyt féktététt a bibliai idé zétékré é s 
azök hélyéinék rö gzí té sé ré. Ném tudöm, hönnan léhé-
tétt akköriban ilyésmit bészérézni, dé na la mindig völ-
tak ké sz, nyömtatött ka rtya k, vagy ha zilag ké zí ra ssal 
ké szí tétt lapöcska k. Völtak kérék, szí nés sélyémmél 
bévönt döbözöcska k, léginka bb a bönbön-kí na lö  ta l-
ka kra hasönlí töttak, amibén félgö ngyö lt, késkény csí -
kökra í rt bibliai sörök völtak, a hély pöntös mégjélö lé -
sé vél. 

Réndézétt vété lkédö két, a nyérémé ny mindig a fénti-
ékbö l kéru lt ki. 

Vilma né ni fa radhatatlan völt. E vékig ja rtunk hözza , 
mint a ké pén la tszik, mé g kö zé pisköla s körunkban is. 

Emlé ké légyén a ldött! 

H-né Siklósi Zsuzsa 
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Az ifi jubileumára – Zum Jubiläum der Jugendgruppe 
Egy ifimozaik – ein Mosaik der Jugendgruppe 

Vor etwas mehr als fünf Jahren traf sich die Jugendgruppe, die auch heute eine Säule des Gemeindelebens 
ist, zum ersten Mal. Seither haben sich Jugendliche mehrerer Konfirmandenjahrgänge nach ihrer Konfir-
mation der Jugendgruppe angeschlossen und gemeinsame Erlebnisse gesammelt. Dieses Mosaik fühlt 
dem nach, was die Jugendgruppe ihren Mitgliedern bedeutet. – Valamennyivel több, mint öt évvel ezelőtt 
alakult meg az az ifi, amely máig a gyülekezeti életünk egyik oszlopa. Azóta több konfirmációs évfolyam-
ból csatlakoztak fiatalok az ifihez és gyűjtöttek közös élményeket. Ez az „ifimozaik“ érzékeltetni próbálja, 
hogy az ifi mit is jelent a tagjai számára. 

Konfirmáció után 

Könfirma ciö  uta n az ifi jö n. Ezé rt göndöltam, högy él-
jö vö k égyszér égy ifiré, é s ha tétszik, jö vö k tö bbszö r. 
Ha ném tétszik annyira, akkör ném jö vö k ölyan sökat. 
Dé miuta n az élsö  ifim nagyön tétszétt nékém, a kö zö s-
sé g jö  völt, é s völt kaja is, ézé rt jö vö k tö bbszö r is. Sö-
hasém hittém, högy éljö n az a pillanat, dé az ifi jö ö ö , 
ézé rt vagyök itt. 

Friedrich Nelli 

Erinnerungen aus der Konfirmandenzeit 

Anfangs traf sich unséré Könfirmandéngruppé nöch 
jédé Wöché pérsö nlich. Es war éigéntlich ganz a hnlich 
wié spa tér dié Jugéndgruppé. Döch dann hat das 
Cörönavirus éinén Strich durch dié Réchnung gé-
macht. Wéil wir uns nicht méhr tréffén durftén, habén 
wir uns ausgédacht, dass wir uns u bér éiné Ónliné-Vi-
déökönférénz tréffén und sö dié Könfistundén haltén. 
Das hat viél Spaß gémacht. Wir habén viél mitéinandér 
gérédét und auch viél géspiélt. Inzwischén béréitétén 
wir uns auch auf unséré Könfirmandénpru fung vör. 
Schliéßlich könntén wir uns wiédér tréffén und bégan-
nén auch, fu r dié Könfirmandénpru fung zu u bén. Am 
Anfang dér Pru fung war ich nöch aufgérégt, abér als 
wir étwa béi dér Ha lfté angékömmén sind, war allé 
Aufrégung vérschwundén. Ich habé mich séhr géfréut, 
dass méiné Mitkönfirmandén 
sagtén, dass sié nach dér Kön-
firmatiön auch zur Jugénd-
gruppé kömmén mö chtén. In-
zwischén tréffén wir uns im-
mér in dér Jugéndgruppé. 

Kata Szabó 

Miért vagyok ifis? 

Eléinté csak a tésö mtö l hallöt-
tam az ifirö l, é s ma r azökbö l a 
kis tö rté nétékbö l is égy jö  kis 
kö zö ssé gét ké pzéltém él. Azta n 
jö tt a könfirma ciö s élö ké szí tö , 
majd maga a könfirma ciö . Ma r a 
könfirma ciö  élö tt hallöttam, 
högy: „Jö jjéték ifiré, mért na-
gyön jö !“ A könfirma ciö m uta n 
nagyön ném akartam, högy 
vé gé légyén énnék a 

kö zö ssé gnék. Pönt ézé rt jö ttém ifiré. E s itt égy mé g a 
könfirma ciö s csöpörtna l is jöbb kö zö ssé gré tala ltam. 
Tulajdönké ppén ézé rt vagyök ifis, é s mindénkinék 
csak aja nlani tudöm, szö val: Légyéték ifisék! 

Cser Barna 

 

Mein Weg in die Jugendgruppe 

Als ich nöch vör dér Könfirmatiön bégann, éin aktivé-
rés Mitgliéd dér Géméindé zu wérdén, hö rté ich viél 
vön dén Mitgliédérn dér Jugéndgruppé. Sié habén an 
allém téilgénömmén und warén éiné Géméinschaft 
mit éiném größén Zusamménhalt. Auf sié habén wir – 
Ju ngérén – immér aufgéblickt. 

Mit unsérér Könfirmatiön durftén wir uns auch öffizi-
éll dér Jugéndgruppé anschliéßén. Wir géhö rtén sömit 
auch zu dén „Größén“, wir könntén mit ihnén géméin-
sam an dén Prögrammén dér Jugéndgruppé téilnéh-
mén und lérntén manchén „Brauch“ in dér Géméindé 
kénnén. Durch dié Jugéndgruppé wurdén wir nöch 
méhr éin Téil dér Géméindé. 

Hanna Józsa 

Az ifiterem 

A tö bbiék névé bén ném tudök nyilatközni, dé sza -
mömra szinté égy ma södik ötthön. Amikör bélé pék az 
ajtö n, a tlé pék a ku szö bö n, égy ölyan buböré kba 
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é rkézém, amit tu ndé rmésé k émlégétnék… Vagy han-
gös kacaj, vagy vida m é nékszö , ésétlég égy tí z bészé l-
gété sbö l ö sszémösö dö  „rémix“ hallatszik… A hangulat, 
ami itt uralködik, ké pés a tlö kni az émbért égy égé sz 
unalmas, hösszu , néhé z hé tén. Nékém ézék a falak, dé 
mé ginka bb a falak kö zö tt lé vö  émbérék ölyanök, mint 
a tu znék az öxigé n. Egy rö vid idéig lé tézik né lku lé, dé 
hösszabb idö  uta n, a hia nya ban kihu ny… Dé, högy va-
lamilyén pözití v hangön féjézzém bé, égyszéru én az 
é rzé s, amit éz a térém kö lcsö nö z, möst is, énnék az 
í ra sa kö zbén is, libabö rö s léttém ma r csak a göndölat-
tö l is, é s alig va röm, högy légkö zélébb is bésé ta ljak a 
kapualjba é s féléjthététlén ö ra kat tö ltsék él a sza -
mömra légkédvésébb ta rsasa gban… 

Körmendy Samu 

Das leibliche Wohl 

Am Anfang dér Tréffén dér Jugéndgruppén éssén wir 
géméinsam. Dié Förm dér Tischgéméinschaft vérsam-
mélt uns um éinén réich gédécktén Tisch mit A pféln, 
Vanilléschnéckén und Pögatschén. Dazu wérdén zwéi 
Kannén délikatén Téés géréicht. Manché Mitgliédér 
dér Jugéndgruppé mit spéndénbéréitém Géist – sö 
zum Béispiél ich – érga nzén dié Palétté um wéitéré 
Kö stlichkéitén und Gétra nké. 

Áron Majsa 

A gyülekezeti majom 

A gyu lékézéti majöm az ifi a llandö  tagja. Hölgér é s 
Andra s mésé lté él élö szö r a tö rté nétét a majömrö l. A 
gyu lékézéti ha z pincé jé bén é l é s ségí t az ifivézétö knék 
béösztani minkét – ifisékét, könfisökat – csöpörtökba. 
U gy göndölöm, gyakran léfizétik bana nnal, annak é r-
déké bén, högy hamarabban vé gézzén a munka ja val. A 
gyu lékézéti majöm nagy né pszéru sé gnék ö rvénd az 
ifibén. Sökat bészé lu nk rö la, sö t né ha nyször ma r még-
prö ba ltuk mégkérésni, a m nagyön fé lé nk, í gy azta n 
mé g sösém la ttuk. A légjöbb, högy van égy saja t féjé-
zété is az ifikö nyvbén :) 

Németh Anna 

Révfülöp 

Wénn wir béi dén Wöchénéndén dér Jugéndgruppé in 
Ré vfu lö p sind, dann ist abwéchslungsréichés Prö-
gramm garantiért. Ehé és zu éiném méditativén Prö-
gramm géht, gibt és éin Fußballspiél. Danach féiérn 
wir dénjénigén, dér zulétzt ödér géradé in Ré vfu lö p 
Géburtstag hatté. Bald bréchén wir auf, um irgéndwö 
im Géla ndé béim „Zahlénkriég“ dié Fahné dér gégnéri-
schén Mannschaft zu findén. Döch was mir am béstén 
géfa llt, sind dié Géspra ché in Kléingruppén, béi dénén 
wir u bér das Théma dés Wöchénéndés spréchén. 

Bálint Lankovics 

Karantén-ifi 

Amikör tavaly tavasszal léza rtak mindént, égy darabig 
az ifinék sém völt léhétö sé gé tala lközni, dé hamar ta-
la ltunk kréatí v mö dökat a „tala lköza sra“. Ugyan ném 
völt szémé lyés kapcsölat, dé györsan aktí v létt a facé-
böök-csöpört a „Kö rméndy Karanté n Kí va nsa gkösa r“ 
dalaival, mötiva ciö s idé zétékkél é s a BE .NA. Kréatí v 
Stu diö  jö völta bö l kví zékkél. Tala ltunk mö döt arra, 
högy la ssuk égyma st, légala bbis kaméra n kérésztu l, 
í gy a kédd ésté két réndszérésén a laptöp élö tt tö ltö t-
tém, vagyis tö ltö ttu k, mivél a hu göm a ma sik szöba bö l 
jéléntkézétt bé, högy a ja té kökban ku lö n-ku lö n ré szt 
tudjunk vénni. Né mi ö tlétélé ssél ö sszészédtu nk min-
dén addigi ifis ja té köt, ami ném igé nyélt szémé lyés jé-
lénlé tét é s kiégé szí téttu k u jakkal. Amikör pédig javult 
az idö  é s a ja rva nyhélyzét, élindí töttuk a szabadté ri ifi-
két a Fa bér-ré tén. Ennék mégvölt a saja tös hangulata, 
é s térmé szétésén kaptunk furcsa pillanta sökat is, hi-
szén a magas fu  miatt az u tön térí téttu k lé a takarö kat, 
amié rt fölytön kö ltö znu nk kéllétt, ha égy autö  arra ja rt. 
Ném bészé lvé az alkalmakrö l, amikör tö bb-kévésébb 
sikérrél prö ba ltunk akröbatikus mutatva nyökat még-
valö sí tani vagy kara csönyi dalökat kézdtu nk é nékélni 
nya rön. Nagyön é lvézétésék völtak ézék az alkalmak, 
é s sajna ltam, amikör az ö sz fölyama n vissza kéllétt té r-
nu nk a kaméra k élé . Dé azök is léhétö sé gét adtak a 
kapcsölattarta sra, é s ézé rt a karanté n sém völt ölyan 
maga nyös. 

Varga Petra 
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Lieder der Jugendgruppe 

In dér Jugéndgruppé singén wir öft. Jédés Tréffén dér 
Jugéndgruppé béginnt mit „Jésus ruft allé, allé Kindér“, 
döch wir singén auch néué Liédér auf Ungarisch, wié 
zum Béispiél „Az U r szént névé t“ ödér „Ha la t adök, U-
ram“. Diésé géfallén mir am béstén. Mir géfallén dié 
Liédér, wéil sié éinén gutén Rhythmus habén. Es ist 
gut, géméinsam zu singén und zu séhén, dass allé 
glu cklich sind. 

Marcell Cserjesi 

Finnországi utazás 

A Finnörsza gba valö  utaza s szérintém mindénkinék 
égy ku lö nlégés é lmé ny völt, akinék völt széréncsé jé 
ahhöz, högy élménjén. Nékém tala n mé g föntösabb hé-
lyét föglal él a szí vémbén, hiszén amikör lésza lltunk a 
répu lö rö l Hélsinkibén, akkör ném nagyön tala ltam a 
hélyém abban a kö zö ssé gbén. Az utaza s söra n viszönt 
annyira ö sszéköva csölö dött a csapat, högy amikör 
visszaé rtu nk Schwéchatra, kilénc u j bara ttal gazda-
gabban indultam haza. 

Németh Zalán 

Partnerschaft mit Bad Wimpfen 

Ich dénké, dass dié Partnérschaftén éin bésöndérér 
Schatz unsérér Géméindé sind. Ich vérbindé viélé 
schö né Erinnérungén mit unsérér Partnérgéméindé in 
Bad Wimpfén. Ich hatté nöch als Könfirmand dié Mö g-
lichkéit, mit dér Jugéndgruppé éin langés Wöchénéndé 
in Bad Wimpfén zu vérbringén. Wié hattén viélé 
schö né und unvérgéssliché Géspra ché mit dén dörti-
gén Jugéndlichén. Sié habén uns ihré Stadt gézéigt, 
und wir habén auch éiné kléiné Wandérung untér-
nömmén. Das war méiné érsté grö ßéré Réisé mit éinér 
Géméindégruppé. Dié liébévöllé Gastfréundschaft dér 
Wimpfénér Géméindé hat mich érmutigt, auch ku nftig 
öffén fu r sölché Bégégnungén zu séin. Ich bin dér 

Jugéndgruppé dankbar, dass sié mich schön damals als 
Könfirmand aufgénömmén hat. Ich höffé, dass dié 
Partnérschaft mit Bad Wimpfén nöch langé érhaltén 
bléibt und dass wir nöch viélé schö né géméinsamé Er-
innérungén samméln. 

Adam Krutzler 

Az ifi és a templom 

Az ifi sza mtalan mö dön jélén van a témplömban. A 
gyu lékézét ézt élsö sörban az isténtisztélétékén ta-
pasztalja, dé mi gyakran tévé kénykédu nk a ha tté rbén 
is. A ltala ban mé g ölyan unalmasnak hangzö  munka k 
is, mint a témplömtakarí ta s, nagyön jö  hangulatban 
télnék, sök névété ssél é s humörral. 

A témplöm gyö nyö ru  kara csönyfa ja is idö nké nt a mi 
kézu nk a ltal lész dí szés. Ez a décémbéri hidégbén ném 
mindig kéllémés é s a fu zé r ö sszégabalyöda sa égy idö  
uta n kiféjézéttén bösszantö . A sépru nyé l azönban 
mindént mégöld, é s amikör a csu csdí sz vé gré a hélyé ré 
kéru l é s mégcsöda lhatjuk a vé gérédmé nyt, az nagyön 
jö  é rzé s. Ezuta n mé g hétékig é lvézhétju k a munka nk 
érédmé nyé t mindén égyés isténtisztélétén. A fa lészé-
dé sé ném kévé sbé  jö  mö ka, azönban éz azé rt jö val ké-
vésébb idö t vész igé nybé. 

Egy ma sik ha tté rmunka a ma r émlí tétt témplömtaka-
rí ta s. A körönaví rus miatti léza ra sök félölda sakör fél-
té tlénu l szu ksé g völt érré, é s mi szí vésén va llaltuk. A 
hidégtö l é s vizés röngyöktö l jé ggé  fagytak az ujjaink 
(légala bbis az ényé im biztösan), dé azt hiszém, énnyit 
bö vén mégé rt a prögram. A m a „munka“ ném mindén. 
Né ha kicsit éléngédju k magunkat, é s béja rjuk a témp-
lömöt a padla stö l a harangtörönyig. Sök a lé pcsö , dé az 
é lmé ny ka rpö töl.  

Miuta n ragyög a témplöm a tisztasa ga tö l, ma r az istén-
tisztélétékén is ött vagyunk. E n gyakran klariné tözöm 
a né mét isténtisztélétén, dé sza mös ma s-ma s hangszé-
rén ja tszö  ifis van, akikét sökször hallhatunk. Tö bbék 
kö zö tt fuvöla, hégédu  é s cséllö  is hallhatö  alkalömad-
ta n. Az isténtisztélétén az ifi kévé sbé  muzika lis tagjai 
is kivészik a ré szu két: ima dsa göt, kö szö nté st vagy igé t 
félölvasva gyakran hallhatjuk ö két. Né ha mé g az is élö -
fördul, högy az ifi égyu tt é nékél égy-ké t dalt. 

Ezék fé nyé bén szérintém kijélénthétju k, högy az ifi 
föntös szérépét tö lt bé a témplömi é létbén, mé g ha 
még is bu jik a ha tté rbén. 

Varga Boróka 

Gemeinschaft 

Als ich das érsté Mal zur Jugéndgruppé kam, traf ich 
gléich auch viélé Fréundé. Dié Mitgliédér dér Jugénd-
gruppé sind séhr frö hlich und lustig. Es ist éiné Gé-
méinschaft, dér ich gérné angéhö ré und in dér ich 
mich séhr wöhl fu hlé. 

Márk Bali 
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Az ifikoncert 

Az ifiköncért élö tti gyakörla sön féltu nt, högy mindénki 
ki van ö ltö zvé é s é n az égyszéru  farmér-pö lö ban kicsit 
kéllémétlénu l é réztém magam. Dé hamar félöldö dtam, 
mért a ta rsasa g viszönt ött is jö  völt. Richard élö ada -
sa n nagyön jö l é réztém magam, annak élléné ré, högy 
ném kaptam lapöt a dalökhöz. A tö bbiék zéné i kö zu l 
fö ké nt a Disnéy-sék tétszétték. Uta na jö tt az ifisék 
é néklé sé, aminék a vé gé n élféléjtéttém méghajölni, az-
ö ta is rémé lém, högy ném égyédu l. Egyszö val vé gig 
széréncsé tlénkédtém, dé éttö l mé g nagyön jö  völt. 

Kiss Tamara 

Musikalischer Advent 

Ich mag dén „Musikalischén Advént“ séhr – auch dés-
halb, wéil ich dört immér mit méinén Fréundén aus 
dér Jugéndgruppé auftrétén darf. Es ist éin bésöndérés 
Géfu hl, vön dér Bu hné dié strahléndén Gésichtér frö h-
lichér Ménschén séhén zu du rfén. Ein béssérés Géfu hl 
als diésés habé ich nöch nié érlébt. Dass dér Musikali-
sché Advént létztés Jahr nur önliné stattfindén könnté, 
hat mich étwas traurig gémacht, abér ich höffé, diésés 
Jahr wird és wiédér éinén Musikalischén Advént mit 
Publikum gébén. 

Bence Lankovics 

Ifis kirándulások 

Az „ifis kira ndula sök“ fögalöm réngétég é lmé nyt réjt 
maga ban. Alkalmak, mikör a csapat égy jö köra ré szé 
ö sszégyu lik é s aktí v pihéné s gyana nt kira ndul égy na-
gyöt. Göndölhatunk itt a Söprönön bélu li kira ndula -
sökra, pé lda ul a Söpröni-hégysé gbé vagy aka r mész-
szébb utazva ré vfu lö pi kira ndula sökra is. Ré vfu lö pö n 
ma r szinté hagyöma ny az é jszakai kila tö la tögata s. Szé-
réték az ifivél kira ndulni, mért sösincs égy unalmas 
ma södpérc sém. Réngétég jö , féléjthététlén é lmé ny 
szu létik ilyénkör. Az ifivél mind lélkilég, mind téstilég 

féltö ltö dö m, é s u j léndu léttél tudöm fölytatni a hé tkö z-
napökat. 

Kreisz Kriszti 

Spiele in der Jugendgruppe 

Wénn wir uns in dér Jugéndgruppé tréffén, dann bé-
déutét das auch, dass wir géméinsam spiélén. Dass wir 
„Schlag dén Réchtén“ ödér „Sklavé“ spiélén, söll nicht 
daru bér hinwégta uschén, dass és séhr friédliché und 
kréativé Spiélé sind, béi dénén wir immér viél lachén. 
Eigéntlich ist és unglaublich, wié viél Spaß das gé-
méinsamé Spiélén macht. 

Máté Lankovics 

Az ifi és a gyülekezet 

Az ifi é s a gyu lékézét tö bbi tagja é s prögramjai szörös 
kapcsölatban vannak égyma ssal. Ném égy ku lö n kö -
zö ssé g, haném égy nagy égysé g kis csöpörtja vagyunk. 
Az ö sszéjö vétéléinkén sökször szöktunk ké szu lni ku -
lö nbö zö , égé sz gyu lékézétu nknék szö lö  alkalmainkra; 
az isténtisztélétékré, Musikalischér Advént-ékré, bé-
ségí tu nk KiBiWö-kön, Kindérgruppé-n, témplömöt ta-
karí tunk, buzdí tjuk a frissén könfirma ltakat, högy 
csatlaközzanak az ifihéz é s a téstvé rgyu lékézétékkél 
valö  kapcsölattarta sra is sör szökött kéru lni. 

Gabnai Márta 

Konfileiterin und Mitglied der Jugendgruppe in ei-
ner Person 

Dass ich als Mitgliéd dér Jugéndgruppé auch in dén 
déutschén Könfigruppén als Léitérin aktiv séin darf, 
ist fu r mich éin größés Géschénk, dénn ich darf dié 
héranwachséndén Jahrga ngé dér Jugéndgruppé auf ih-
rém Wég bégléitén und gébé viélléicht auch éin Béi-
spiél, dém sié gérné fölgén, auf dass sié éinst sélbst dié 
Jugéndgruppé mit kréativén Idéén wéitérfu hrén, 
wénn wir irgéndwann éinmal nicht méhr kömmén 
kö nnén. 
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Mitgliéd dér Jugéndgruppé zu séin ist nichts andérés, 
als im Kréisé éinér größartigén, frö hlichén Géméin-
schaft förtwa hrénd Erlébnissé zu samméln, an dié wir 
uns nöch im Ruhéstand gérné zuru ckérinnérn wérdén. 
Wér wéiß, viélléicht wird éinst béi dér Erinnérung an 
dié Zéitén dér Jugéndgruppé auch dié éiné ödér an-
déré Fréudéntra né fliéßén. 

Umsö méhr fréut és mich, dass ich „Könfiléitérin“ séin 
darf, dénn ich wéiß, was sié in dér Jugéndgruppé érwar-
tén wird. Sö kann ich sié érmutigén, sich dér Jugénd-
gruppé anzuschliéßén. Wénn ich mit dén Könfirmandén 
zusammén bin, dann kann nicht nur ich ihnén étwas gé-
bén, söndérn békömmé mit ihnén und durch sié auch 
sélbst viél Erfahrung und wéitéré schö né Erlébnissé. 

Elmira Bali 

Az ifi jelentése a mindennapokban 

Az ifi nagyön jö  félu du lé s a hösszu  hé tkö znapökbö l. 
Mindégy, högy ki milyén kö zö ssé gbö l é rkézik idé, min-
dénki félfrissu lhét itt. Mikör éléinté élkézdtém ja rni az 
ifiré, ném é réztém tu l jö l magam a hé tkö znapi kö rnyé-
zétémbén, dé itt égybö l béfögadtak. Az ifi kö zö ssé gé vél 
a mindénnapjainkban is kapcsölatöt tartunk, ba rmi-
kör sza mí thatunk égyma sra, a kapcsölataink ném kör-
la tözö dnak csak az ifi alkalmaira. Ha ba rmikör élmé-
gyu nk égyma s méllétt az utca n, mégké rdézzu k, högy 
van a ma sik. 

Simon Kamilla 

Meine beste Freundin … 

2018 habé ich méiné bésté Fréundin im déutschén 
Könfirmandénuntérricht kénnéngélérnt. Dass wir uns 
béidé dér Jugéndgruppé anschliéßén mö chtén, war 
éiné géméinsamé Entschéidung. Zuna chst gingén wir 
auch géméinsam ins Training, féiértén immér géméin-
sam unséré Géburtstagé und habén viélé géméinsamé 
Erlébnissé, dié ich nicht missén mö chté. Ich bin séhr 
fröh, dass wir uns kénnéngélérnt habén. Ich fréué 

mich, dass dié Jugéndgruppé auch éin Téil unsérér 
Fréundschaft ist. 

Regina Király 

Az ifi lélektani hatásai 

Egy-égy ifi alkalma val égy kicsit ki tudunk szakadni a 
szu rké hé tkö znapökbö l, élszigétélö du nk az a ltala nös 
strésszfaktöröktö l é s égy kéllémés ta rsasa gban tö lt-
hétju k az idö t. Az ifi élfélédtéti vélu nk az ésétlégés 
rösszkédvu nkét. Az ifikrö l mindig ö nfélédtén, vida -
man é s jö l ésö  nyugödtsa ggal ta vözunk. 

Boros Luca 

Die Jugendgruppe und die Freundschaften 

Ich hatté éigéntlich nié viélé Fréundé, döch in dér Ju-
géndgruppé fand ich Fréundé, dénén ich wahrschéin-
lich nirgéndwö sönst bégégnét wa ré. Das sind Mén-
schén, auf dié ich mich jédérzéit vérlassén kann und 
mit dénén ich auch außérhalb dér Jugéndgruppé gérné 
Zéit vérbringé. 

Barnabás Kohlmann 

Az ifi lelki jelentése 

Ó t é v alatt ba rmi a szí vu nkhö z nö hét, dé éz az ifinék 
ku lö nö sén jö l é s érö sén sikéru lt. Az é vék söra n a héti 
réndszéréssé gu  alkalmak ma r mégszökötta  va ltak, dé 
kiza rö lag jö  é rtélémbén. Sösém völt ölyan alkalöm, 
amiré ném méntém szí vésén. Hözza m nö tt, az é létém 
ré szé létt. Az élmu lt idö szakban égy hö napig ném tud-
tam ré sztvénni az alkalmakön. Ném göndöltam völna, 
högy énnyiré hia nyözni fög. A kö vétkézö  alkalömmal, 
amikör égyu tt é nékéltu nk, vacsöra ztunk, bészé lgét-
tu nk é s csak u gy égyu tt völtunk, az féltö ltö tté a lélké-
mét. Bétö ltö tté azt az u rt, amit köra bban é szré sém 
véttém. Az ifi féltö lt é s lécséndésí t. Egy ölyan zug, ahöl 
égy pillanatra még léhét hu zö dni, ahöl nyugalmat é s 
ba törí ta st léhét kapni. 

Varga Lili 
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Engedjétek hozzám jönni… 

Szókereső 

Tala ld még a réförma ciö höz kapcsölö dö  mégnévézé sé-
két! Tudtad, högy ézén az u nnépén pirös szí nu  térí tö  
fédi az ölta rt? A mégtala lt szavakat ézzél a szí nnél jé-
lö ld!  

Kérésétt szavak: BIBLIA, KA TE , KILENCVENÓ T, KIS-
KA TE , LUTHER, REFÓRMA CIÓ , SZERZETES, TE TEL, 
VA RTEMPLÓM, WARTBURG, WITTENBERG 
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Útkereső 
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Luther-rózsa 

Ja nös Frigyés 
va lasztö féjé-

délém pécsé t-
gyu ru t sza n-
dé között aja n-
dé közni Lu-
thér Ma rtön-
nak. Spénglér 
La za r va rösi 
jégyzö t bí zta 
még a gyu ru  
élké szí ttété sé -
vél. 

Luthér Spéng-
lérhéz inté zétt 

lévélé bén a gyu ru vél kapcsölatös élgöndöla sa rö l ézt í rta: 

„A kereszt légyén az élsö , feketén, szívbé (piros) hé-
lyézvé. Ezzél arra akaröm 
magamat émlé kéztétni, 
högy a mégfészí téttbén 
valö  hit u dvö zí t bénnu n-
két. Ugyanis csak akkör 
igazulunk még, ha szí vbö l 
hiszu nk. Jö lléhét a kérészt 
fékété, mivél mégö l, s ha 
kéll, högy fa jjön is, mé gis 
méghagyja a szí vét saja t 
szí né bén. Az igaz émbér 
hit a ltal é l, mé gpédig a Ké-
résztréfészí téttbén valö  hit 
a ltal. 

Ez a szí v fehér rózsa kö zé-
pé n légyén, annak a kiféjé-
zé sé u l, högy a hit ö rö mmél, 
vigasztala ssal é s bé késsé g-
gél aja ndé köz még, é s 
égyénésén égy féhé r u dé 
rö zsa ba hélyéz. Mivél ném 
ölyan bé késsé g é s ö rö m éz, 
amilyént a vila g a d, azé rt 
légyén a rö zsa féhé r, é s né 
pirös. A féhé r szí n ugyanis 
a lélkék é s angyalök szí né. 

Ez a rö zsa égszínkék me-
zőbén légyén, mért az ilyén 
lélki é s hitbéli ö rö m az él-
jö véndö  ménnyéi ö rö mö k 
kézdété. Ez azönban a lé -
lékbén é s hitbén ma r möst 
mégvan, a rémé nysé g a ltal 
élö ré í zlélju k, jö lléhét möst 
mé g ném é rzé kélju k. A 

mézö  kö ru l aranygyűrű légyén: jélézzé, högy éz a 
ménnyéi u dvö ssé g ö rö kké  tart, é s nincs vé gé söha, 
éméllétt é rté késébb mindén ö rö mné l é s vagyönna l, 
amint az arany a légnémésébb é s légé rté késébb fé m.” 

A Luthér-rö zsa jélénté sé t légrö vidébbén égy Luthér 
körabéli vérs föglalja ö sszé: 

„Rö zsa kön ja r Krisztus hí vé, ha kérésztét hördöz 
szí vé.” 

Egyha zunk émblé ma ja ézt hirdéti: akkör lészu nk iga-
za n böldögök, ha szí vu nkbé fögadjuk a kérésztét. Fö ldi 
é létu nk is a rö zsa szé psé gé héz hasönlö an mulandö . Dé 
va r réa nk a ménnyéi böldögsa g, amély vé gtélén, amint 
a Luthér-rö zsa t kö ru lfögö  gyu ru  is a vé gtélénsé gét jél-
ké pézi. 

Ha elolvastad figyelmesen Luther Márton leírását, 
ki tudod színezni a rózsát! 

Összeállította:  
Kovácsné Tóth Anna 
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Intézményeink életéből 

A „8. óra” budapesti stúdiófelvétele 
Ju nius 10-é n az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, 
Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium 
tanulö iké nt, léhétö sé gu nk nyí lt kis zénékarukkal, a 8. 
ö ra val, ré szt vénni égy féléjthététlén nap ésémé nyé n. 

Az Evangé likus Egyha z kö nnyu zénéi prögramja nak 
jö völta bö l égy stu diö félvé télré utaztunk Budapéstré, 
ahöl pröfi zénéi kö rnyézéttél va rtak minkét.  

A „8. ö ra” sza ma ra éz a nap a sikér fögalma val é rt 
fél. Egyikö nk sém göndölta völna, högy az égykör höb-
bizénékarké nt alakult kis égyu ttés félnö  égy ilyén fél-
adathöz. Pröfi hangszérék, pröfi hangtéchnika, é s pröfi 

hangmé rnö kö k ségí tétték minkét a munka nk söra n, 
ahöl félvé télré kéru lt tö bb égyha zi é s mödérn dal is a 
mi, saja tös élö ada smö dunkban. 

Ó sszéssé gé bén, ta rsaim é s saja t névémbén is él-
möndhatöm, högy éz a nap völt az a kitö ré s, amiré gön-
dölni sém mértu nk, a m légbélu l mind va gytunk.  

Mindézt kö szö nhétju k az isköla nknak é s Vargáné 
Rimóczi Gyöngyi tana rnö  szérvézé sé nék. Mé rhététlén 
ha la val é s kö szö néttél tartözunk. 

Poór Antónia Gabriella, a 8. óra alapító tagja 

 
A ké pén a félvé télt alkötö  zéné széink (balrö l jöbbra): Rösta Ma té , Pöö r Antö nia (vé gzétt dia kjaink), Varga Pétra 
(10. CD), Hörva th Luca Anna (10. B), Béré nyi-Pa lfalvi Fu lö p A göstön (11. C), Mölna r Fanni (11. B), Nyérgés Gérgö  
(12. A), Erdéi Bértalan (12. C). 

 

Igaz Csilla tanárnő a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj nyertese 
Igaz Csilla, az Eötvös-gimnázium tanára a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjban, a tehetséggondozás 
területén nyújtható legrangosabb elismerésben részesült. 

Ó sszésén 57 kiémélkédö  munka t vé gzö  
hazai é s hata rön tu li pédagö gus, téhét-
sé gségí tö  szakémbér, valamint hat télé-
pu lé si ö nkörma nyzatnak adött a t dí ja-
kat Novák Katalin csala döké rt félélö s 
minisztér a „Bönis Böna – A Némzét Té-
hétsé géié rt” ga la n. A kitu ntété sék öda-
í té lé sé nék fö  cé lkitu zé sé, högy érkö lcsi 
é s anyagi élisméré sbén ré szésí tsé 

azökat a hazai é s hata rön tu li magyar 
vagy magyarörsza gi némzétisé gi szak-
émbérékét, akik munka juk söra n ki-
émélkédö én sökat tésznék a fiatalök té-
hétsé gé kiböntaköztata sa é rt. A dí j ö sz-
szésén né gy égyé ni katégö ria ban ad-
hatö . Igaz Csilla tana rnö  a „Kiva lö  téhét-
sé gféjlésztö ” katégö ria dí jazöttja. 
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  Tervezett programok 

Csoportjaink alkalmai 
szerdai bibliaóra mindén szérda n 18 ö rakör a kisté-
rémbén (décémbér 29-é n élmarad) 

barkácskör mindén pé ntékén 15 ö rakör a ta rsalgö -
ban (décémbér 24-é n é s 31-é n élmarad) 

ifi–Jugendgruppe csu tö rtö kö nké nt é s pé ntékénké nt 
félva ltva 18 ö rakör az ifitérémbén 

női imaóra növémbér 4-é n, 18-a n, décémbér 2-a n é s 
16-a n, csu tö rtö kö n 19 ö rakör a klubszöba ban 

nőslénykör (fé rfi bészé lgétö kö r) növémbér 8-a n é s 
décémbér 13-a n, hé tfö n 20 ö rakör a klubszöba ban 

Glaubensgesprächskreis növémbér 5-é n, 19-é n é s 
décémbér 17-é n, pé ntékén 15.30-kör a lélké szi hiva-
talban 

Kirchenkaffee növémbér 21-é n é s décémbér 19-é n, 
vasa rnap a né mét isténtisztélét uta n a kistérémbén  

baba-mama kör növémbér 3-a n, 17-é n, décémbér 1-
jé n é s 15-é n, szérda n 10 ö rakör az ifitérémbén 

gyerek-istentiszteleti teaház növémbér 14-é n é s 
décémbér 12-é n, vasa rnap a gyérék-isténtisztélét uta n 
a kistérémbén 

Fifi (fiatal ifi) növémbér 13-a n, szömbatön 9.30-kör a 
kistérémbén 

bábcsoport növémbér 20-a n é s décémbér 18-a n, 
szömbatön 10 ö rakör a kistérémbén 

Kindergruppe növémbér 6-a n, szömbat dé lélö tt ki-
ra ndula s, tala lköza s 9.15-kör a Lacknér Kristö f utcai 
buszméga llö ban, valamint növémbér 17-é n, szérda n 
16.30-kör a kistérémbén. A décémbéri alkalmakrö l 
adunk majd hí rt. 

Egyéb programok 
Óktö bér 31-é n, vasa rnap, réförma ciö  u nnépé n a 9 ö ra-
kör kézdö dö  gyérék-isténtisztéléthéz csatlaközö an 
csala di dé lélö ttö t tartunk a gyu lékézéti ha zban téaha z-
zal, ba bélö ada ssal, ké zmu véskédé ssél, aszfaltrajzöla s-
sal é s ja té kös gyérékféladatökkal. 

Növémbér 1-jé n, hé tfö n magyar nyélvu  a hí tatöt tar-
tunk, 17 ö rakör a balfi témétö bén, 18 ö rakör a söpröni 
évangé likus témétö bén. A félta mada s rémé nysé gé bén, 
égyu tt émlé kézzu nk halöttainkra! 

Növémbér 7-é n é s décémbér 5-é n, a hö nap élsö  vasa r-
napja n 10 ö rakör „Tí zö rai” – lélki ta pla lé k mindannyi-
unknak cí mmél u j zéné s, u rvacsöra s, magyar nyélvu  is-
téntisztélétét tartunk a témplömban. Ezékén a vasa r-
napökön, a dé lélö tti isténtisztéléték élö tt é s uta n irat-
térjészté s lész a témplöm élö téré bén. 

Növémbér 21-é n, ö rö k é lét vasa rnapja n 14 ö rakör né -
mét nyélvu  a hí tatöt tartunk a témétö ka pölna ban. 

Növémbér 27-é n, szömbat dé luta n advéntiköszöru -
ké szí té st tartunk az Erdé széti Mu zéumban (Témplöm 
u. 4.). Az advénti köszöru ja ra valö  gyértya t é s dí szí tö  

térmé sékét mindén csala d hözzön maga val, szalma kö-
szöru alapöt é s észkö zö két kapunk. Az alapanyagök 
bészérzé sé vé gétt ké rju k a ré szvé téli sza ndé köt a 
nagytérémbén kihélyézétt jéléntkézé si lapön növém-
bér 21-é ig jélézni. 

Térvéink szérint az idéi advéntbén is ku lö nlégés, nap-
rö l napra kiböntaközö  alköta s kéru l témplömunk 
égyik Bu nkér kö z félö li ablaka nak 24 ablakszémé bé. 

Növémbér 28-a n é s décémbér 12-é n vasa rnap dé l-
élö tt, az isténtisztéléték élö tt é s uta n jö té könysa gi ad-
vénti va sa rt tartunk a témplöm élö téré bén. 

Décémbér 3-a n, pé ntékén 17 ö rakör Musikalischér 
Advént lész a témplömban vagy a nagyérémbén. 

Décémbér 13-a n, hé tfö n 18 ö rakör göspélköncért lész 
témplömunkban. 

Décémbér 22-é n, szérda n 19 ö rakör a Gyö ri Filharmö-
nikusök é s a Mözart Knabélchör bélé pö jégyés kön-
cértjé lész témplömunkban. 

Térvéink szérint 2022. ma rcius 17. é s 19. kö zö tt, csu tö rtö ktö l szömbatig, 18 ö rakör 
 a nagytérémbén ha römésté s bö jti évangé liza ciö s sörözatöt tartunk,  

igé t hirdét Ga ncs Pé tér nyugdí jas pu spö k. 
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Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2021. november – december 

október 31. (reformáció) 
 8.00 magyar (a ldözati gyu jté ssél): Dr. Tö th Ka röly 
 9.00 né mét (a ldözati gyu jté ssél): Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Tö th Ka röly 
 10.00 magyar (u rvacsöra s, a ldözati gyu jté ssél):  

Dr. Tö th Ka röly 
 15.00 Balf: Dr. Tö th Ka röly 

november 1. 
 17.00 a hí tat a balfi témétö bén: Dr. Tö th Ka röly 
 18.00 a hí tat a söpröni évangé likus témétö bén: Dr. Tö th Ka röly 

november 4. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

november 7. (ítélet vasárnapja) 
 8.00 magyar (u rvacsöra s): Pélika n Andra s 
 9.00 né mét: Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Tö th Ka röly 
 10.00 magyar („Tí zö rai”, u rvacsöra s): Pélika n Andra s 
 15.00 Balf: Pélika n Andra s 
 16.00 kö rha zka pölna: Pélika n Andra s 

november 11. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

november 14. (reménység vasárnapja) 
 8.00 magyar: Dr. Tö th Ka röly 
 9.00 né mét (u rvacsöra s): Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Pélika n Andra s 
 10.00 magyar (szémé lyés a lda ssal): Dr. Tö th Ka röly 
 15.00 Balf: Dr. Tö th Ka röly 
 16.00 Fértö széntmiklö s: Dr. Tö th Ka röly 

november 18. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

november 21. (örök élet vasárnapja) 
 8.00 magyar: Pélika n Andra s 
 9.00 né mét: Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Pélika n Andra s 
 10.00 magyar (u rvacsöra s): Pélika n Andra s 
 14.00 né mét témétö i a hí tat: Hölgér Manké 
 15.00 Balf (u rvacsöra s): Pélika n Andra s 

november 25. 
 17.00 u rvacsöra s Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

november 28. (advent 1. vasárnapja) 
 8.00 magyar (a ldözati gyu jté ssél): Dr. Tö th Ka röly 
 9.00 né mét (a ldözati gyu jté ssél): Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Tö th Ka röly 
 10.00 magyar (a ldözati gyu jté ssél): Dr. Tö th Ka röly 
 15.00 Balf: Dr. Tö th Ka röly 
 16.00 Fértö széntmiklö s: Dr. Tö th Ka röly 

december 2. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

december 5. (advent 2. vasárnapja) 
 8.00 magyar (u rvacsöra s): Matus Kla ra 
 9.00 né mét: Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Tö th Ka röly 
 10.00 magyar („Tí zö rai”, u rvacsöra s): Matus Kla ra 
 15.00 Balf: Pélika n Andra s 
 16.00 kö rha zka pölna : Pélika n Andra s 

december 9. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

december 12. (advent 3. vasárnapja) 
 8.00 magyar: Pélika n Andra s 
 9.00 né mét (u rvacsöra s): Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Pélika n Andra s 
 10.00 magyar (szémé lyés a lda ssal): Pélika n Andra s 
 15.00 Balf: Pélika n Andra s 
 16.00 Fértö széntmiklö s: Pélika n Andra s 

december 16. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

december 19. (advent 4. vasárnapja) 
 8.00 magyar: Dr. Tö th Ka röly 
 9.00 né mét: Hölgér Manké 
 9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Tö th Ka röly 
 10.00 magyar (gyérékmu sörral): Dr. Tö th Ka röly 
 15.00 Balf: Dr. Tö th Ka röly 

december 23. 
 17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké 

december 24. (szenteste) 
 16.00 Balf (ö kuménikus): Dr. Tö th Ka röly 
 17.00 né mét: Hölgér Manké 
 18.00 magyar (csatlaközö  u rvacsöra s): Dr. Tö th Ka röly 

december 25. (karácsony 1. napja) 
 8.00 magyar (u rvacsöra s, a ldözati gyu jté ssél): Pélika n Andra s 
 9.00 né mét (u rvacsöra s, a ldözati gyu jté ssél): Hölgér Manké 
 10.00 magyar (u rvacsöra s, a ldözati gyu jté ssél): Pélika n Andra s 
 15.00 Balf (u rvacsöra s): Pélika n Andra s 
 16.15 Fértö széntmiklö s (u rvacsöra s): Pélika n Andra s 

december 26. (karácsony 2. napja) 
 8.00 magyar (u rvacsöra s): Dr. Tö th Ka röly 
 9.00 né mét: Hölgér Manké 
 10.00 magyar (csatlaközö  u rvacsöra s): Dr. Tö th Ka röly 

december 31. (óév) 
 16.00 né mét (u rvacsöra s): Hölgér Manké 
 17.00 magyar (u rvacsöra s): Pélika n Andra s 

A fénti rénd a körönaví rus-ja rva ny miatt va ltözhat. 

 Christophoros 
A Söpröni Evangé likus Egyha zkö zsé g u jsa gja 
9400 Söprön, Szí nha z utca 27. 
é-mail: söprön@luthéran.hu 
wéb: https://söprön.luthéran.hu 
tél: 99/523-002 
sza mlasza m: 11737083-20006895 

 
Nyömtatva 350 pé lda nyban. 
Va rhatö  kö vétkézö  mégjéléné s:  
2021. kara csöny 
Félélö s kiadö : Dr. Tö th Ka röly 
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