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Az időben kapott reménység

„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.” (Jn 16,16)
Jézus jövöbémutatö szavait tanítvanyai értétlénul fögadtak. Idönék kéllétt éltélnié, éséményéknék békövétkéznié, miré érténi tudtak Méstéruk uzénétét. Hézitaltak. Ismérjuk mi is ézt az érzést, hiszén a mi élétunkbén is vannak ölyan szavak, éséményék, mélyék
csak idö éltéltévél nyérik él igazi jéléntésukét, uzénétuk valahögy késöbb érkézik még hözzank.
„Milyén kar, högy Jézus szavait énnyiré ném értétték a tanítvanyök, mikör még mélléttuk völt!” – göndölhatjuk, élképzélvé, ménnyi mindén történhététt
völna még véluk akkör azökban az évékbén. Ném így
történt. Embéri gyéngéség, a sajat göndölataik réndszéréböl kitörni képtélén tanítvanyi jélénlét miatt végul Jézus mégvaltö munkaja csak utölag létt lathatöva
a vilagban. Dé éppén éz ad nékunk is ésélyt, amikör

Krisztus értunk valö munkajanak mégértésébén, élfögadasaban mi magunk is késlékédunk, hézitalunk.
Az ujabb réförmaciöi évfördulö is érré émlékéztét
minkét. Idönk bar télik, Istén ésélyt ad mindannyiunknak, högy az éddig élmulasztött lépéséinkét mégtégyunk, döntéséinkét méghözzunk, a mégértés gyéngéségéit kikuszöböljuk. Még mindig kapunk ra idöt, högy
a multböl a jövö félé fördítsuk tékintétunkét. Az a kis
idö, amit Jézus nélkul élték a tanítvanyök, jö völt arra,
högy az égyuttlét értékét az uj talalközasban mar még
tudjak bécsulni. Az égyhazi észténdö végén, élhunyt
széréttéinkré émlékézvé is ébbén van réménységunk,
és möst, a réförmaciöi évfördulön is ézt lathatjuk ajandéknak. Bar mi is épp annyira hézitalunk, mint a tanítvanyök is tétték, még kapunk idöt!
Pelikán András
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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 reménykedjünk.” (Róm 15,2–4)

[Bévézétés: Az égyhazat hösszuturés jéllémzi]
Högy méltön éljunk ézzél a délutani alkalömmal is,
hallgassuk még az apöstöl szavait a Széntírasröl! Az
igébén Pal azt tanítja, högy él kéll hördöznunk a gyéngékét, és né sajat tétszésunkré éljunk. Ebbén az értélémbén allítja élénk példaként Krisztust, hiszén ö ném
a sajat tétszéséré élt, haném mégalazta magat, és élhördözta az összés nyömörult bunöst gönöszsagukkal
égyutt, ahögy még van írva: „Ram hull a gyalazat, ha
tégéd gyalaznak.” (Zsölt 69,10)
[Óvaködjunk az igazsagtalansag csélékvésétöl és a
karörömtöl]
Ez a tanítas a kicsiny nyaj csupan azön részénék
szöl, akik valöban kérésztényék, és kömölysaggal fögadjak az évangéliumöt. Ók ugy tésznék, mint Krisztus,
aki ném tétszélgétt önmaganak, és ném névététt a bajsza alatt, mint a vilag, mély örul a masök bajanak, és
csak névét azön, ha masöknak rösszul mégy a söra. Ez
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bizöny ném kérésztény érény, haném ördögi isténkarömlas. Az ilyénék, ha latjak, högy kulönbék, hatalmasabbak vagy gazdagabbak valakinél barmilyén mértékbén is, akkör ujjal mutögatnak a masikra, vagy ha
annak rösszul mégy a söra, akkör kinévétik. Az éffélé
émbérékét példazza az évangéliumban az a farizéus,
aki így szölt: „Ném vagyök ölyan, mint a többi émbér:
rablö, gönösz, parazna, vagy mint éz a vamszédö is.” (
Lk 18,11) Ók abban lélnék gyönyöruségét, ha a többiék
kévésébbék naluk. Nagyön éltérjédt éz az isténkarömlas, högy égyésék örulnék masök karanak, habar énnék éppén az éllénkézöjét kélléné ténniuk, vagyis
égyutt kélléné érézniuk azökkal, akikét kar ért. Ha
Krisztus ézt a gyalazatös érényt akarta völna gyakörölni, akkör könnyén mégtéhétté völna. Hiszén ö szént
völt és igaz, mi pédig énnék éppén a szögés élléntété
vagyunk, téhat jöggal véthétté völna a szémunkré: „Gönösztévök vagytök, én viszönt igaz vagyök.” Mi ném
möndhatunk jögösan ilyésmit, mégis ézt csélékédjuk!
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[A masök gyéngéségévél valö égyuttérzésbén mutatközik még a kérésztény magatartas]
Ezért kéll hat mégtanulnunk Krisztustöl, högy szömörködjunk azön, ha gyéngéségét latunk félébaratainkban, kulönösén akkör, ha az a lélkiékét érinti. Ebbén
az értélémbén möndja Agöstön égyhazatya is: „Semmi
sem mutatja meg jobban, hogy valaki lelki ember, mint
az, hogy nem örül mások bajának, és nem kezd el gőgösen és dicsekvőn viselkedni azokkal szemben, akik vétkeztek és elbuktak stb., feltéve, hogy nem önszántukból
vétkeztek, és újra talpra állnak bukásuk után.” Sökkal
inkabb ugy kélléné élniuk a kérésztényéknék, högy élhördözzak égymast (vö. Gal 6,2; Ef 4,2; Köl 3,13), és ha
a masikön ölyasmit vésznék észré, ami nékik ném tétszik, akkör azt a masik javara tudjak bé. Am éz sajnös
ném így történik. Bizöny, nagyön néhézéré ésik éz a kérésztényéknék! A többiék valöban élvézéttél névéthétnék, ha baj történik, söt még a mi nagy „évangéliumi”
közösségéink is így tésznék: nékik ténylég az lénné a
légnagyöbb öröm, ha latnak, högy rösszul ménnék a
dölgaink. Mi viszönt, akik igaz kérésztényék kívanunk
lénni, ném örulhétunk masök gyéngéségénék, haném
inkabb égyutt kéll éréznunk véluk. Krisztus is így jart
él: kömölyan vétté az égyuttérzést, és ném csak a mi
kis bunéinkbén, haném a nagy és minkét sulyösan
érintö dölgökban is, vagyis högy élszakadtunk az isténi kégyélémtöl, és így karhözatra völtunk ítélvé. Inkabb magara vétté a bunéinkét, minthögy ézt turté
völna. Ha így tétt, hölött ném völt bunös, és annyit
szénvédétt értunk, akkör ménnyivél inkabb így kélléné
ténnunk nékunk is az aprö-cséprö dölgökkal kapcsölatban, ha mi vélé élléntétbén bunösök vagyunk? Am
mégsém tésszuk ézt!
[Elsö rész: Az Iras mint az érö förrasa a szénvédésék
élviséléséhéz. A vilag mégvéti az Iras vigasztalasat]
„Mért amit körabban mégírtak, a mi tanítasunkra
írtak még, högy az Irasökböl turélmét és vigasztalast
mérítvé réménykédjunk.” ( Röm 15,4) Arröl van itt szö,
högy égy kérésztény légyén turélmés, dé ném csupan
az uldözöivél, haném sajat téstvéréivél szémbén is.
Ném csupan azt kéll élvisélném, högy kiralyök, csaszarök, féjédélmék stb. uldöznék minkét, haném félébarataimtöl is él kéll turnöm, högy éséndök, és van ölyan
tulajdönsaguk, ami nékém ném tétszik. A vilag bizönyösan azt möndja: „Elég silany vigasztalas az, ha csak
énnyi szölgal vigaszunkra: Légy turélmés! Igy csak a
höltakat léhét vigasztalni!” Pal viszönt így szöl: „Légyéték turélémmél és vigasztalödjatök az Iras altal!” Am a
vilag sémmiré sém mégy ézzél. Ellénbén nagyszéru vigasztalas lénné a szamara, ha valaki égy arannyal téli
érszényt adna néki stb., vagy ha jöl ödavaghatna annak, akit kudarc ért. Pal viszönt vigasztalast ígér nékém, amikör a Széntírashöz vézét! A vilag azökat dicséri, akiknék a Mammön az isténuk, bölcsésséggél és
hatalömmal réndélkéznék, és azt göndölja: „Mit ér égy
ilyén égyszéru vigasz, amikör sémmi mast ném kap az
émbér, mint szöt!” Igy göndölködik téhat a vilag.
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[A kérésztényék érös vigasztalast talalnak
a Széntírasban]
Pal apöstöl azönban ézt möndja: „Ha valöban kérésztényék akartök lénni, akkör nincs mas ut. Szanjatök él magatökat arra, högy féltétél nélkul turélmésnék
kéll lénnéték, és sémmi sém szölgal majd vigasztalasötökra az Irasön kívul.” Ez az a szörös kapu és késkény
ut, mély az élétré visz (Mt 7,14). Vigasztalödj hat ézzél,
högy turélmés légy, a csaszarral és a puspökökkél stb.
szémbén pédig batörsagös. Az téhat a légnagyöbb vigasztalasöm a gyulévészékkél, a hatalmasködö szömszédökkal, a némésékkél, a parasztökkal és a pölgarökkal szémbén, högy turélmés vagyök, és ényém az Iras?
Igén! Valöban téhétnék, amit akarnak, ram rönthatnak
stb., övék a sérég, az arany, a föld és az émbérék. Ezzél
szémbén nékém mim van? Ez a könyv! Ezzél kéll magamat mégvédéném, és sémmi mas vigaszöm nincs,
mint éz a papírböl készult könyv. A kérésztényéknék
arra kéll félténniuk ugyukét, högy az Iras a vigaszuk.
Ha a csaszar altal szérétnék vigasztalödni, akkör hömökra építék. Ha a szasz valasztöféjédélém vagy ti,
witténbérgiék lénnéték a vigaszöm, nétan a pénzém,
az értélmém vagy talan az, högy véghéz vigyék mindént, amit éltérvéztém, akkör mar él is vésztém. Höl
vannak azök az émbérék, akik nagy vészédélém idéjén,
amikör a Satantöl kísértétnék, sémmi massal ném réndélkéznék, mint azzal a mércévél, amit Irasnak névéznék? Ennék így is kéll lénnié, mért kulönbén a papa öldalara allhatunk, és az ö bölcsésségévél vigasztalödhatunk. Tanuld még hat ébböl az igéböl, ha valöban tanulni akarsz, högy mi a Széntíras, mélyröl Pal ölyan
batran és buszkén möndja: „Mért amit körabban mégírtak, a mi tanítasunkra írtak még, högy az Irasökböl
turélmét és vigasztalast mérítvé réménykédjunk.” (
Röm 15,4) Ez azönban ném csak a vilag éllén íratött
még, mély a pénzészsakökban és a téli söröspincékbén
talal vigaszt. Pöntösan így van éz a parasztöknal, a néméséknél és a pölgaröknal is: csak akkör vigasztalödnak, ha tudjak, högy van pénzuk, gabönajuk, söruk stb.
Am mi van akkör, ha mindéz ném ségít rajtuk a halalban és az ítélétkör? Es mi a hélyzét akkör, ha égy némés mégharagszik rad, a pölgarra, akinék sök aranya
van? Söt mi lész akkör, ha té, sökbuzas paraszt, összétuzésbé kérulsz a néméssél? Mit ségít rajtatök a pénz
és a buza, ha élvészik töléték? Igy van éz: ha szukség
tör rad, akkör szamödra nincs vigasztalas, sém rémény. Végul ödaig kéll jutnöd, högy az Irasban kéréss
vigasztalast.
[Masödik rész: Az Irasban Istén szémélyésén szölít
még minkét. A rajöngök Iras iranti mégvétésé éllénkézik Isténnél]
Az apöstöl szavainak masik öldala is van. Még a rajöngök is karömöljak az Irast, mikör így szölnak: „Ezék
csak papírra vététt bétuk, högyan vigasztalhatnak hat
a szívém?” Munzér is kinévététt minkét, söt még

3

2021. reformáció – Reformation 2021

írastudönak is névézétt, am amikör kömölyra fördultak a dölgök, mégszégyénult. Miböl all a tanítasunk, ha
ném az abécé bétuiböl? Valöban így van, dé éz a tanítas
söhasém hagy csérbén minkét. Mért éz Istén szava,
högy nöha jölléhét papírra vététték, mégis éréjé van
arra, högy vigasztalja a lélkiismérétét. Az a vigasz pédig, amit a bétuk adnak, maga a ménnyéi Istén! Ezért
hirdétjuk mi az Iras szavat!
[Istén az ö írött igéjénék is valödi éröt ad]
Tagadhatatlan, högy Istén szöban hirdététt igéjé a
léírt bétuhöz képést némilég több éléttél bír. Maga Istén möndta: „Ha égy pap kérésztél, akkör a gyérmékét
athélyézi az ördög hatalmaböl Istén örszagaba.” Istén
pédig igéjé altal valöban mégménti öt az ördögtöl,
ahögy az összés széntét is mégméntétté az apöstöl idéjétöl kézdvé. Eppén éz a hélyzét akkör is, amikör a gyönasban a nékém szant félöldözö igékét hallöm: így valöban udvözulök. Hasönlöképpén ha hallöm a prédikaciöban kimöndött szöt, jölléhét önmagaban sémmibén
sém kulönbözik a parasztök altal a fögadöban kiéjtétt
szavaktöl. Az égyétlén kulönbség az, högy éz Krisztusröl szöl, és az udvösség, a kégyélém és az élét igéjé,
mély mindénkit mégmént, aki hisz bénné.
Am akkör is így van éz, ha ném tudsz élménni az
igéhirdétésré. Istén akkör ézt möndja: „Ez az Iras, mélyét ölvasöl, ha csupan bétukböl all is, mégis élétét ad
nékéd, mért a Jézus Krisztus névu férfit írja lé.” Ez igén
nagy csöda, högy Istén ilyén mélyré léérészkédik, és
önmagat bétukbén réjti él, és ézt möndja: „Itt égy émbér ír lé éngém. Ezéknék a bétuknék éröt kéll adniuk
az émbéréknék az ördöggél szémbén, és még kéll valtaniuk ökét.” A Széntíras téhat bizönyíték arra, högy Istén éljött hözzad. Ha élfögadöd, akkör udvözulsz, dé
ném azért, mért a szövég töllal és tintaval írödött, haném azért, mért Krisztusra mutat. Ugyanígy jart Izraél
is a pusztaban, amikör Istén mégparancsölta Mözésnék: „Csinalj égy rézkígyöt, és tuzd ra égy pöznara.
Mindénki, akit mégmart a kígyö, élétbén marad, ha föltékint arra.” (4Möz 21,8) Mi is völt éz? Csak két bétu, a
kérésztfa és a kígyö, égy S és égy C (Az S a latin sérpéns
’kígyö’, a C pédig a latin crux ’kérészt’, égybén a spiritus
’lélék’ és carö ’tést’ szö kézdöbétujé.), Istén mégis hözzafuzté: „Mindénki […] élétbén marad, ha föltékint” a
rézkígyöra. Mintha Istén így szölt völna: „Kivalasztöttam a fat és a kígyöt, högy bírjanak ölyan érövél, högy
ha rajuk néz valaki, az mégménékuljön.” Eppén éz a
hélyzét itt is. Istén akarata fént réjtézik a ménnybén,
mégis azt möndja: „Mégírattam ézt az Irast, és aki hisz
bénné, azt még akaröm érösíténi.” Az érétnékék, ézék
a gönösztévök viszönt némcsak az Irast, haném a hirdététt igét is tamadjak, mély altal annak idéjén élnyérték a „Széntlélék” utmutatasat, méllyél möst öly
nagyra vannak; am élöször hallaniuk – vagy ölvasniuk!
– kélléné röla. En légalabbis akképpén jutöttam él
idaig, högy Krisztust ugy ismértétték még vélém az
Iras és a hirdététt igé altal, högy méghalt értunk.
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[Az Irasban az élö Istén érösít még
minkét vigasztalasaval]
Ezért akarja Pal Krisztus parancsölata szérint mégösztani vélunk, högy tartsuk nagy tisztélétbén az Irast,
mivél mégtanít minkét arra a turélémré, mélyré szukségunk van. Igy szöl hözzank: „Sémmi mast ném hirdéthéték nékték, mint Krisztus örszagat, mély a turélém és a turés örszaga” (vö. ApCsél 14,22). Ha sérélém
ér minkét a vilagban, és kínöz az ördög, akkör az így
van jöl. Maga Krisztus möndta: „Gyulöl titékét a vilag.”
(Jn 15,19) Ha téhat valaki az éllénségunk, csak azt kapjuk tölé, ami jar. Ebbén kéll részésulnunk, hiszén éz az
örszag és éz az élét ném fénségés, haném szukségképpén szénvédéssél téli. Am az isténtélén „évangéliumkövétök” ném hélyésén jarnak él, ha égyszér kérésztényék akarnak lénni, és mégis gyulölködvé uldöznék
minkét. Hiszén a kérésztényék ném kövétnék él igazsagtalansagöt égymassal szémbén. Azök részéröl
azönban, akik ném kérésztényék, masra sém szamíthatunk, mint szénvédésré, és ökét illétöén az élétunk
ném léhét mas, mint turélém. „Szénvédésré térémtéttém.” (Zsölt 38,18) Aki ném kér ébböl, az jöbb baratökra talal a papa és a féjédélmék szémélyébén, akik
böségésén éllatjak pénzzél és birtökökkal. Aki azönban kérésztény, az készuljön fél érré, vagyis légyén turélmés, és szénvédjé él, högy az émbérék mégkarösítjak javaiban, tisztésségébén, téstébén, élétébén és csaladjaban. Hiszén énnék így kéll lénnié.
„Högyan vigasztalödjam hat?” – „En ném tudök nékéd ségíténi: szénvédnéd kéll.” – „Dé én érré ném vagyök képés”, féléléd. – „Vigaszt kínalök nékéd.” – „Mifélé vigaszt?” – „A Széntírast!” – „Dé ézzél csupan szavakat és bétukét adsz nékém. En viszönt ném csak szöt
akarök, hisz az ném több mint égy szalmaszal!” – Ha
ném akaröd élfögadni az Irast vigaszödként, akkör allj
azök közé, akik téli gabönas zsakökat, aranyat vagy
bölcsésségét stb. akarnak. Am ha az Iras mélyéré hatölsz, akkör mégtalalöd bénné Krisztust és az ö igéjét.
Léhét, högy csupan haszöntalan, urés és törött szalmaszalnak tunik majd a szamödra, dé higgy nékém: micsöda hatalmas éröt hördöz! Ezt az igét, mélyét a szívédbé adök, sénki sém képés érvénytélénné ténni: sém
a csaszar, sém a vilag, söt még a vilag összés kincsé
sém, a gabönas zsakökröl és az aranyröl ném is bészélvé, mért érös fava növi ki magat, söt sziklava! Habar a vilag éllénall néki, mégsém érhét él sémmit vélé
szémbén. Mért ahöl az Iras, ött Istén is jélén van, mivél
hözza tartözik és az ö ismértétöjélé, és ha béfögadöd,
akkör magat Istént fögadtad bé. Mit tartasz égy ölyan
félébaratröl, akit Isténnék hívnak? Mit téhét vélé
szémbén a halal és a vilag? Hadd légyén az Iras tinta,
papír és bétu! Am aki attöl él ném marad, és azt a magaénak möndja, maga Istén az, akihéz viszönyítva a vilag csak égy vízcsépp a vödörbén (vö. Ezs 40,15). A vilag szémébén hitvany vigasztalas, ahögy Pal turélémré
int, és nyömörultul hangzik, ha azt möndjuk: él kéll
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ölvasni és fulbé kéll sugni égy szakaszt az Irasböl. Es
mégis: ölyan Urral talalközunk itt, akihéz képést élényészik a vilag. Mindén a hitén mulik. Ha ézékét az
értélméd alapjan ítéléd még, akkör bölöndsagnak
hangzik, mért éz ésétbén ném a javak, a tisztélét és a
pénz stb. jéléntik a vigaszt. Csak légy batör, valassz ki
égy igét az Irasböl, és ragaszködj hözza, ahögy még van
írva: „Légyéték érösék és batör szívuék mind, akik az
Urban réménykédték!” (Zsölt 31,25)
[Végkövétkéztétés: batran jarjunk réménységbén]
Pal ézt az igét mindénékélött arra az isténkarömlasra vönatköztatja, högy a sajat tétszésunkré élunk,
éhélyétt azönban inkabb hördözzuk él égymast, ahögy
azt ma mar möndtam. Nagyön néhéz énnyi mindént élhördözni, hiszén fölytön minkét sértö gönösztéttékbé

bötlunk. Sökkal szívésébbén védékéznénk. Am turnunk kéll és turélmésnék lénni. A turélém pédig éljuttat minkét a réményig (vö. Röm 5,3–4). Ném tanulunk
még rémélni, ha ném vagyunk faradtak és élgyötörték.
Vélém is kivaltképpén éz a hélyzét: sökször jutöttam él
a turélmém végsö hataraig, dé a rémény mégtart éngém. Ehhéz a réményhéz uldöznék minkét az éllénféléink, aménnyibén turélémré tanítanak minkét a szénvédés idéjén. Ez a rémény pédig a turélém és az Iras
altal adatik. Es ha möst ézt réméljuk – mit szamít, högy
tönkrémégyunk-é bélé? Röm 5,5 ézt möndja: amit prédikaltunk, és amibén hittunk, ném fögja pírba börítani
az arcunkat.
Luther Márton (1531. december 10.;
Luther Válogatott Művei 6. Prédikációk, 426-432.)

Újjászületés és megtérés
Ama 95 tétél élén éz a sökat idézétt kövétélés all: „AmiMint ahögy az Ujszövétség élén is éz a félszölítas all:
kör Urunk és Méstérunk ézt möndta: ’Térjéték még!’ –
„Térjéték még!” Kérésztélö Janös „a mégtérés kérésztakkör azt akarta, högy a hívék égész élété mégtérés léségét hirdétté a bunök böcsanatara”, Jézus igéhirdégyén.” Mai kiféjézéssél élvé ugy fögalmazhatunk, högy
tésé pédig ézékkél a szavakkal kézdödött: „Térjéték
Luthér Martön ézzél a prögrammal lépétt a nyilvanösmég, és higgyéték az évangéliumban!” Ennék jégyébén
sag élé. Mindénnék azönban élötörténété völt. A witkézdödött az égyhaz történété is, hiszén punkösdkör
ténbérgi szérzétés ném égyszéruén „jökör völt jö héPétér apöstöl így prédikalt: „Térjéték még, és kérészlyén”, amint azt ma gyakran möndjuk valakiröl, ö ném
télkédjéték még valaménnyién Jézus Krisztus névébén
is égyszéruén az idök szavat ismérté fél. Szandéka ném
bunéiték böcsanatara, és mégkapjatök a Széntlélék
az völt, högy a publikum szamara kédvés dallamöt
ajandékat”. Az akkör mégtért mintégy harömézér émpéngéssén, éllénkézölég! Képés völt köckazatöt valbér alkötta az élsö jéruzsalémi gyulékézétét. Ném émlalni. Az arral szémbén uszni. Anélkul, högy a réttégö
béri lélémény, égyhazszérvézöi buzgalöm förmalt bébaratöcskaböl a nyilvanössagöt vallalö Luthérban
löluk közösségét, haném Istén Széntlélké.
zajlö lélki fölyamatökat pöntösan ismérhétnénk, féltéLuthért évtizédékén at milyén szénvédélyésén fögtélézhétjuk, högy az 1. tétél ilyén prögramszéru méglalköztatta a mégtérés kérdésé. Azt is möndhatjuk,
fögalmazasa összéfugg a sökat émlégététt „töröny-élhögy a réförmaciö valöjaban
ményévél”. Egy írasaban maga
mégtérési mözgalöm völt.
szamöl bé arröl az ésétröl, amikör
Óktöbér középén, a réförmaaz „Istén igazsaga” fögalma fölött
ciö hönapjaban, érröl a fördulattépélödött
törönyszöbacskajaröl tunödunk. Ez ném förgast jéban. Amikör léésétt a halyög a
lént, mint égy szélkakas ésétébén,
széméröl, és körabbi félélmétöl
ném is förgölödast – bizönyös kömégszabadulva félismérté, högy
rökbén. Még csak ném is fördíézék az igék böldögítök az ö szatast, mintha a magunk éréjéböl
mara, akkör szívé végré békéssévölnank képésék az örszag székégét talalt: „A Széntlélék ébbén a
rét vagy az égyhaz hajöjat mas
törönyban nyilatköztatta ki élötiranyba fördítani.
tém
a
Széntírast.
Ez a fördulat mégtérést jélént.
Ekkör ugy éréztém, högy téljésén ujIgén, a réförmaciö mégtérési
jaszuléttém, és tart ajtökön kérészmözgalöm
völt.
tul égyénésén a ménnyörszagba léptém bé.”
Ha Istén akarja, ma is az léhét.
Ujjaszulétés és mégtérés: é föDr. Fabiny Tamás
galömparban réjlik a réförmaciö
A witténbérgi vartémplöm 1858-ban
génézisé.
készítétt tétél-kapuja
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Isten temploma vagyunk

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” 1Kor 3,16
Sökfélé kulsö élvarasnak kéll mégfélélnunk. Sökan tanacsökat is adnak nékunk, vagy biztatnak bénnunkét.
Mégis érézzuk, högy éz ném élég ahhöz, högy több
érönk légyén, ném élég ahhöz, högy böldögök légyunk.
Amikör éz a mai igénk azt hirdéti, högy „Istén Lélké
bénnéték lakik”, akkör azt möndja ézzél, högy Istén
sökkal többét tész értunk, mint az émbérék kulsö élvarasökkal vagy tanacsökkal. Ó ném csak kijélöli szamunkra az utat, aztan figyéli, högyan téljésítunk. Ó
közél jön hözzank, és ugy ségít rajtunk, högy förmal
bénnunkét, féléméli a tékintétunkét, éröt ad bélénk.
Ném marad tavöl, haném a bénsönkbén is csélékszik.
Erré hasznalja az isténtisztélétét, az igét, a széntségékét. Erré hasznalja a témplömöt, högy minkét is az ö
témplömava tégyén.

Nagy vigasztalas éz, kulönösén akkör, ha ugy érézzuk, högy magunkra maradtunk, ném latjuk a kulsö ségítségét. Razzön fél minkét Pal apöstöl kérdésé: „Ném
tudjatök?” Mérjunk visszanyulni éhhéz a méghallött
örömhírhéz, és mérjuk élhinni, högy a jélénbén is érvényés: ném maradunk szabadítas nélkul. A mi Urunk
közélébb van hözzank, mint az émbérék, akik ségíténi
pröbalnak, és közélébb, mint a néhézségék, amélyékkél még kéll kuzdénunk.
Imadközzunk! Uram! Sökször ném tudöm, högy té
vélém vagy, és ugy göndölök rad, mint akit valahöl
mésszé kélléné félkérésném, és akinék él kélléné magyaraznöm a hélyzétémét. Add, högy tudjam, és atjarjön annak a híré, högy égészén közél vagy hözzam.
Amén.
Dr. Tóth Károly

Gondolatok az úrvacsoráról
Luthér nagy alma völt, högy a gyulékézéti
tagök – mégértvé az urvacsöra lényégét –
kényszérítsék a lélkészt, högy minél több
urvacsöraösztas légyén a gyulékézétékbén: „Mi sénkit sém éröszakölunk, haném
turjuk, högy hözzank jöjjénék, amiként
arra is kényszéríténék, högy prédikaljunk
és a széntségét kiszölgaltassuk.” Van-é
bénnunk ilyén vagyödas az urvacsöra
utan? (Deák László)
Jézus tésté bizöny étél és a véré ital. Ó
maga hangsulyözza ézt. Eröt adö taplalék –
nagy lépésék élött, néhéz utak kézdétén, az

élét surujébén, söt az utölsö utra lépvé is.
Lélkiérö réndézni a réndézéndöt, éléngédni a fölöslégést, mégkapaszködni a biztös pöntban és élörétékinténi az ut végén
is. (Szabóné Mátrai Marianna)
Szépén mégtérítétt asztal, élöré élkészítétt étél, batörítö szö, tisztasag és rénd…
Hazaértém! (Koczor György)
Véndéglatöm asztalanal félszabadult
örömmél csödalközhatöm ra mindarra,
ami értém és hélyéttém élvégéztététt.
(Cselovszky Ferenc)

Gyülekezetünk életéből

Úrvacsora – lisztérzékenyeknek
Gyulékézétunkbén ézéntul léhétövé tésszuk a csökkéntétt gluténtartalmu östyaval valö urvacsöravétélt a
lisztérzékényék szamara, mindén urvacsöraösztas alkalmaval. Kérjuk, aki ézzél a léhétöséggél élni kívan, az
urvacsöravétél söran, a széntségét kiszölgaltatö lélkésznék jélézzé ézt szöban, ö ézutan az öltarön lévö,
légméntésén lézart döbözböl ad östyat. Ezék a kulönlégés
östyak
buzakéményítöböl
készulnék,
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gluténtartalmuk kévésébb, mint 20 mg/kg. A sulyös
gluténintöléranciaval élök, akik szamara éz a fajta östya, illétvé a vétélnék éz a mödja sém biztönsagös, kérjuk, kéréssék még az isténtisztélétén kívul a lélkészékét vagy a lélkészi hivatalt, högy szamukra is mégfélélö
mödszért alakíthassunk ki. Réméljuk, így még többén
véhétjuk magunkhöz Krisztus tésténék és vérét.
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Mit jelent számomra az istentisztelet?
Nagyön sökat. „Ahöl kéttén vagy harman összégyulnék
az én névémbén, ött vagyök közöttuk” (Mt 18,20), és
mégis, a mi témplömunkban vagyök légszívésébbén isténtisztélétén. Szérétém a témplömunkat, a hívö harangszöt, az öltarat, a kérésztélökutat, az örgöna gyönyöru hangjat, a közös énéklést, a közös imat, a közösségét, généraciökön at. A témplöm cséndjét, amibén az
igéré figyélunk. Az igéré, ami mindénkihéz szöl és mindénkinék ad. Utmutatast, hélyrérakast, valaszt a kérdésékré. Szérétém a közös göndölködast. A tanítasban
trénd, högy mindén öran légyén égy „také away”, amit

magaval visz a diak az öraröl. Az isténtisztélétröl mindént magunkkal viszunk. Mi évangélikusök égy hétré,
vagy többré. Igy értélmézzuk a harmadik parancsölatöt. Katölikusök sökan napönta is bétérnék a témplömba. Möst ölvastam, Pétras Maria möndja: „Allítöm,
högy a gyaköri miséré jaras tartast adött az émbérnék.
Mindénnap légalabb égy örat énékéltunk, így az énék
mar a génjéinkbé is béépult. Néha ugy éréztém, högy
mindénéstul félémélkédunk.”
Hirschler Katalin

Találkozás a finn érsekkel

Széptémbér 14-én Pélikan Andras és Hölgér Manké
lélkészék, valamint az ifi tagjai közul Hörvath Lili,
Varga Lili és Hörvath Pétér talalközött dr. Tapiö Luöma
finn évangélikus érsékkél, akinék kísérétébén ött völtak munkatarsai: dr. Pékka Huökuna, a finn némzéti
égyhazi hivatal vézétöjé, Kimmö Kaariainén, a kulugyi
ösztaly vézétöjé és Juha Mérilainén, az érsék téölögiai
tanacsadöja. A magas rangu véndég masnap

ökuménikus könféréncian tartött élöadast, ahöl dr.
Töth Karöly lélkész képvisélté gyulékézétunkét, itt
szintén nyílt léhétöség szémélyés bészélgétésré. A budapésti talalközök öszinté érdéklödést valtöttak ki, dé
vidam és kötétlén hangulat is jéllémézté ökét, élvégré
a mai érsék körabban többször is jart Söprönban téstvérgyulékézétunk, Séinajöki lélkészéként.

Magyar konfirmandusok

Az idén széptémbérbén magyar nyélvén 35 fiatal kézdté még a félkészulést a könfirmaciöra. Óktöbér 3-an, a „Tízörai”
isténtisztélét kérétébén mutatköztak bé. Kérjuk gyulékézétunk tagjait, imadközzunk értuk!
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Deutsche Seiten

Einen jeglichen dünkt sein Weg recht …
… aber der HERR prüft die Herzen (Sprüche 21, 2)
Das Buch dér Spruché hat récht éingangigé Wéndungén, dié sich éigéntlich auch öft als Kaléndérspruch
éignén. Sö auch: „Einén jéglichén dunkt séin Wég
récht.“ Das héißt: Jédém kömmt és sö vör, als wurdé ér
allés richtig machén, als wurdé ér dié Dingé richtig séhén, als waré 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 Ubérzéugung ist, dass ér dié Dingé richtig
siéht und éinschatzt 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 andérshérum 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 dunkt séin Wég récht.“
Alsö: Dié Art und Wéisé, wié man lébt, das was wichtig
ist, dié éigéné Wértéördnung, das éigéné „Béurtéilungssystém“ – wié man alsö Situatiönén und Pérsönén éinschatzt – und wö dié éigénén Empfindlichkéitén liégén bzw. wö man Dingé auch mal löckérér siéht
als andéré – érschéint richtig.
Ein Béispiél: Ein Schulér kömmt zu spat in dié Untérrichtsstundé. Dér Léhrér érmahnt ihn und sagt: „Das
gibt éinén Eintrag!“ Dann kann dér Léhrér sagén:
„Wéhrét dén Anfangén!“ 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 punktlich béginnt. Wénn da nichts
passiért, dann kann és séin, dass és éinréißt und dass
bald éin Zwéitér und bald éin Drittér auf dié Idéé kömmén, auch spatér zu kömmén – und zur Nöt könnén sié
sich immér nöch auf dén Prazédénzfall 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 Schulér hingégén könnté sagén: Ich hatté in dér
Pausé éin Gésprach mit éiném Fréund, das wichtig war.
Es géht ihm nicht gut – und ich könnté ihm éin bisschén hélfén. Ich mérkté, ér braucht mich jétzt, da sö
viél ubér ihm zusamménbricht. Abér das wérdé ich
dém Léhrér nicht érzahlén. Dénn: Es géht ihn nichts
an, auch wénn ich dén Eintrag riskiéré. Naturlich, ér

8

könnté és béi éinér éinfachén Ermahnung bélassén
und muss nicht gléich zum Außérstén gréifén, abér ich
habé mir nichts vörzuwérfén. Dér Schulér handélt alsö
aus séinér Sicht ébénfalls richtig.
Jédér vön béidén – dér Léhrér ébénsö wié dér Schulér
– séhén sich in dér Situatiön und mit ihrér Haltung auf
dém richtigén Wég: Wié gésagt: „Einén jéglichén dunkt
séin Wég récht.“
Abér ich muss ganz éhrlich fragén: Stimmt dér Satz
„Einén jéglichén dunkt séin Wég récht“ ubérhaupt? Ist
das wirklich sö?
Ich möchté gérn allés richtig machén. Kéiné Féhlér machén. 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 Gégénubér és vérdiént hatté. Ich hatté dafur éin öffénérés
Óhr habén mussén. Fur 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 dunkt séin Wég récht“. Ich dénké mir:
Das stimmt döch gar nicht. Ich wéiß döch, an wié viélén Stéllén ich falsch abgébögén bin. Ich wéiß döch,
dass ich kléiné ödér größé Entschéidungén gétröffén
habé, vön dénén ich nachhér mérké: Andérs waré és
béssér géwésén. Kéin Ménsch macht allés richtig. Und
wénn ich mir auch nöch sö viél Muhé 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 Umwégé in méiném Lébén gégébén.
„Einén jéglichén dunkt séin Wég récht“. Ódér stimmt
das döch? Wié viélé Ménschén sind wöhl dér Ansicht,
dass sié éin gutés, éin anstandigés Lébén fuhrén?
Es géht wéitér in dér Lösung: „Abér dér Hérr pruft dié
Hérzén!“
Fur mich stéckt nöch éiné tiéféré Bédéutung in dém
Vérs. Einérséits wéiß ich, dass és auf méiném Lébénswég mérkwurdigé Abzwéigungén gab – abér im Größén und Ganzén bin ich döch dér Ansicht: Ja, dér Wég
ist gut und richtig, dén ich bis héuté gégangén bin. All
das géhört zu mir. Béi allér Schuld, béi allém Schwérén: Es ist méin Wég, und ich stéhé dazu. Wéil ich vérsucht habé, dié wichtigén Entschéidungén im Gésprach mit andérén Ménschén und vör allém auch mit
Gött zu tréffén – naturlich im Rahmén dés mir Möglichén. Und wéil ich diésén Wég géhé im Wissén: Ich bin
vör Gött dafur vérantwörtlich. Er pruft dié Hérzén. Er
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wéiß, was ich dénké und fuhlé. Er wéiß, warum ich béstimmté 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 ubérzéugt, ist récht und richtig – nicht
aus mir sélbér héraus, söndérn aus Göttés Gnadé.
Abér géradé déshalb muss ich jédés Wégstuck immér
wiédér ubérprufén, vön Gött ubérprufén lassén – und
gélégéntlich muss ich dié Richtung féin- ödér

gröbjustiérén. Mir dié Schuld wiédér vérgébén lassén.
Dann kann ich im Ruckblick sagén: Diésén Wég hat
Gött mich géfuhrt – und ich vértraué darauf, dass ér
mich auch wéitér fuhrén wird. Géradlinig ist diésér
Wég nicht. Abér és ist méin Wég. Dér Wég, dén Gött fur
mich béstimmt hat. Und ich stauné, wié wundérbar ér
mich géfuhrt hat: Er, dér dié Hérzén pruft und kénnt,
hat mich dahin gébracht, wö ich jétzt bin – und ich
kann nur sagén: „Mich dunkt 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 Völksabstimmung in Ódénburg und dés 75. Jahréstagés dér
Vértréibung dér Déutschén aus Ódénburg. Es ist wöhl
békannt, dass zwischén dém 14. und dém 16. Dézémbér 1921 dié Ódénburgér Völksabstimmung abgéhaltén wurdé, béi dér dié ubérwiégéndé Méhrhéit dér Bévölkérung dér wéstungarischén Stadt und dér umliégéndén acht Dörfér dié Óbérhöhéit Ungarns gégénubér Óstérréich wahlté. 55 Prözént dér Bévölkérung
dér Dörfér um Ódénburg stimmté fur Óstérréich
stimmté. Zu diésém starkén Zuspruch fur Óstérréich
trugén vör allém dié déutschén Dörfér (Agéndörf,
Wölfs, Kröisbach, Harkau, Wandörf) maßgéblich béi.
Dagégén gingén 72 Prözént dér Ódénburgér Stimmén
an Ungarn. Diésé Stimmén éntschiédén das Ergébnis
dés Référéndums zugunstén Ungarns. Dié im Référéndumsbéréich lébéndén Déutschén musstén 25 Jahré
spatér, im Fruhjahr 1946, dér Vértréibung gégénubérstéhén.
Sö auch dié Ódénburgér Déutschén, dié 1277 ihrér
Héimat tréu bliébén, in dén fölgéndén Jahrhundértén
ébénfalls tréué Burgér dér Stadt warén und wahrénd
dés Erstén Wéltkriégs als Hönvéd fur ihré Héimat
kampftén. 1921 bliébén dié méistén vön ihnén ihrér
Héimat tréu, dann kampftén sié dén Zwéitén Wéltkriég
durch. 1946 musstén sié éiné Stadt vérlassén, dérén
Bévölkérung 1850 nöch zu 97 Prözént aus Déutschén
béstand. Hundért Jahré spatér, 1949, bétrug dér Antéil
dér Déutschén nur nöch 3,6 Prözént. Einé klassisché
Tragödié dés 20. Jahrhundérts im Karpaténbéckén,
könnté man sagén. Léidér ist és sö, abér diésé Tragödié
éréignété sich in unsérér Stadt mit unsérén Familién.
Zwischén Endé April und Mitté Mai 1946 musstén
méhréré tausénd Ódénburgér ihré Héimat, das Land
ihrér Vörfahrén vérlassén. Es zahlté ihré Tréué béi dér
Völksabstimmung 1921 nicht, és zahlté ihr Fléiß und
Wissén nicht. Das in Trummérn liégéndé Ungarn vérzichtété nach dér Dépörtiérung dér Judén 1944 éin

wéitérés Mal auf séiné Staatsburgér. Óbwöhl in Pötsdam dié Größmachté dié Vértréibung dér Déutschén
aus Ungarn nicht vérördnétén, dachtén dié Größmachté auch, dass dié natiönalé Hömögénitat zur Stabilitat dér Régiön béitragt. Und diésé Béstrébung fiél
mit dém Willén dér ungarischén Régiérung und dér
Méhrhéit dér ungarischén Partéién zusammén.
Héuté gédénkén wir dér Vértriébénén aus Ódénburg.
Gédénkén wir hiér und jétzt dés 13-jahrigén Jungén
aus dém Krutzénhugél, Gyözö Zérgényi, déssén Familié in létztér Minuté dié Béfréiung érhiélt. Sié durftén
in Ódénburg bléibén. Dér Jungé fréuté sich jédöch
nicht darubér, wéil allé séiné Fréundé vértriébén und
wéggébracht wurdén. Nachdém dié Familié nach
Hausé gégangén war, trautén sié sich nicht, allés auszupackén, wéil sié dachtén, sié könntén jédérzéit wiédér vérschléppt wérdén. Sié schliéfén auf dém Bödén,
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auf Matratzén, sié trautén sich nicht zu bléibén. Dér
Krutzénhugél ist léér géwördén. Wédér éin Kind nöch
éin Erwachsénér war zu séhén. Dér Fréundéskréis, dér
sich Tag fur Tag auf dém Thököly-Platz vérsammélté,
gab és nicht méhr.
Gédénkén wir dés kléinén Madchéns Maria Ringhöfér,
dié nach ihrér Ausliéférung im August 1946 mit ihrér
Familié in ihré Héimat zuruck fluchtété. Damit riskiérté dié Familié éiné wéitéré Vérhaftung und Dépörtatiön. Dié Größéltérn hingégén bliébén aus Altérsgrundén in Déutschland. Sié gingén jédén Tag zum
Bahnhöf, um zu séhén, öb dér Zug ankam, dér sié zuruck nach Ódénburg bringén wurdé. Diésér Zug kam
nié an, sié wurdén schliéßlich vöm Héimwéh gétötét.
Gédénkén wir dés déutschén Burgérs vön Ódénburg,
dér sich am Tag dér Vértréibung an dér Zaunsaulé fésthiélt. Er wöllté séiné Héimatstadt nicht vérlassén. Pölizistén strécktén dié Handé vön dér Kölönné. Er
mussté auch géhén, ér wurdé vértriébén.
Gédénkén wir dér Familié Frank, dié schön langé im
Waggön am Sudbahnhöf 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 zuruck zu ihrém Haus. Er
könnté jédöch nicht méhr in ihrén Kéllér
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hinuntérgéhén, da diésér mit Bréttérn vérnagélt und
vérschlössén war. Als dér Mann das sah, léhnté ér sich
an dié Tur und wéinté wié éin kléinés Kind, das nicht
in séin éigénés Haus éintrétén könnté.
Gédénkén wir auch dés Burgérs, 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 Kristöf 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 Ódénburgér, dié dépörtiért wurdén,
wéil sié ihr Déutschtum békanntén, und dérér, dié zu
Hausé bliébén, abér kéin Wört Déutsch spréchén durftén. In éinér Stadt, dié séit Béginn dés 14. Jahrhundérts
nachwéislich déutsché Méhrhéit hatté und 1921 Ungarn tréu bliéb.
Dié Bélöhnung fur dié Tréué dér Ódénburgér Déutschén 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. Jahrestages 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 keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass dir die ungarndeutsche Identität ein Herzensanliegen ist. Gab es einen
oder mehrere Punkte in deinem Leben, an denen du gemerkt hast, dass dir diese Identität besonders wichtig
ist?
Naturlich als érstés muss ich méiné Familié érwahnén,
und zwar méiné zwéi Ómas, dié Göschl- und KrischÓma. Sié béidé répraséntiértén éin Stuck altés Ódénburg, éin Stuck Géschichté. Béidé habén mir schön als
Kind séhr viél ubér dié Vérgangénhéit érzahlt. Viélé
Familiéngéschichtén, viél ubér das Lébén dér Wirtschaftsburgér und ubér das régé kulturéllé Lébén dés
déutschén Burgértums damals, sö étwa ubér dén Mannérgésangsvéréin, das Théatérlébén und dié Wirtschaftsburgérballé, béi dénén méiné Göschl-Óma zur
Schönhéitskönigin géwahlt wurdé. Mich als Histörikér
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intéréssiérté immér, wié és vör dér Vértréibung war.
Was ist damit éndgultig vérschwundén, was hat sich
vérandért? Und naturlich bin ich séhr stölz darauf,
dass ich mit dér Vörsitzéndén, alsö mit méinér Muttér,
séit langérém éinén Antéil béi dér Arbéit dér Déutschén Sélbstvérwaltung habé.
Und hiér möchté ich auch dén „Musikalischén Advént“
érwahnén. Ich bin séit Anfang an dabéi und lésé immér
éiné alté Ódénburgér Géschichté vör. Jédér, dér auftritt, tragt séinén Antéil zum Abénd béi. Und aus dém
Ganzén éntfaltét sich nébén viélén andérém éin Stuck
altés Ódénburg. Béi uns im évangélischén Géméindéhaus, im Gébaudé dér altén Völksschulé, wö éinst unséré 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 vertrieben 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 Versöhnung am besten gestaltet werden?
75 Jahré sind séithér vérgangén. Diésé Génératiön ist
schön fast ausgéstörbén. Man könnté dénkén, diésé
Géschéhnissé géhörén auf dié Séitén dér Géschichtsbuchér. In méinér Mönögrafié ubér dié Ódénburgér
Vértréibung schriéb ich: Dié alté Héimat, alsö Ódénburg, bédéutét dén nachstén Génératiönén nur éinén
töuristischén Ziélpunkt und nicht méhr. Und zum
Gluck stimmt és nicht ganz. Immér wiédér kömmén
Gasté 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
érwahnt!“
Abér wié dié Vérsöhnung 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 Vértriébénén, dié Méhrhéit war évangélisch, féhlén in unsérér
Stadt. Und mit ihnén ihr Fléiß und ihr Wissén. Das
hundértjahrigé Jubilaum dér Völksabstimmung diént
auch nicht zur Vérsöhnung. Ich habé immér das Géfuhl, als warén dié Déutschén vör hundért Jahrén nicht
in dér Stadt géwésén. Es wird nur in Zusamménhang
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mit dér Civitas Fidélissima bétönt: „Magyarök maradtunk“ – wir sind Ungarn gébliébén. Abér dié, dénén és
téilwéisé zu vérdankén war, wérdén héutzutagé kaum
ödér gar nicht érwahnt. Bésöndérs nicht, was 25 Jahré
spatér als Bélöhnung kam.
Nun eine Frage an dich als Leiter des Archivs: Gibt es im
Archiv ein Band, der dir persönlich besonders viel bedeutet? Gab es Entdeckungen in den alten Büchern, die
dich bewegt haben?
Naturlich ja! Spöntan fallén mir zwéi Archivquéllén
éin. Wir habén ab 1674 in méhrérén Bandén dié Séssiönsbuchér, in dénén dié Pachtér dér Sitzplatzé in dér
Kirché vérzéichnét wurdén, béwahrt. Es ist séhr spannénd, dass wir ganz génau wissén, wö dié Géméindémitgliédér in dén létztén 350 Jahrén géséssén habén.
Und és könnté auch éin intéréssantés Förschungsthéma séin, aus wélchén géséllschaftlichén Schichtén
diéjénigén kamén, dié fur dié béssérén Sitzplatzé –
alsö héuté wurdén wir sagén fur dié „VIP-Platzé“ –
méhr zahltén und wér hingégén fur dié Platzé mit
schléchtérém Blick auf dié Kanzél wénigér zahlté.
Außérdém möchté ich nöch dié handschriftlichén, kirchénhistörischén Wérké dés Ódénburgér Pfarrérs Téöfil Gamauf érwahnén. Ich schriéb vörigés Jahr éiné
Studié ubér dié Tatigkéit unsérés éhémaligén Pfarrérs

11

2021. reformáció – Reformation 2021

Christophoros

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 unérschöpfliché Quéllén fur dié
Géschichté unsérér Géméindé.
Zu unserem Museum, dessen heutiges Gesicht du ja
maßgeblich mitgestaltet hast. Gibt es ein Ausstellungsstück, das dir besonders am Herzen liegt?
Ja, méin Liéblingséxpönat ist das Pörtrait vön Léöpöld
I. Wénn ich im Muséum Gasté fuhré, dann maché ich
hiér immér éinén Witz. Es ist séhr séltén, dass éiné
évangélisché Géméindé das Pörtrait vön Léöpöld malén liéß. Er war kéin größér Fréund dér Prötéstantén
und allgéméin dés Prötéstantismus. Abér dié Géméindé liéß das Pörtrait malén, da wahrénd séinér
Hérrschaft unséré Bibliöthék wéitéréntwickélt wurdé.
Das géschah 1660, und 14 Jahré spatér wurdén auf
séiné Anördnung hin dén Evangélischén in dér Stadt
dié Kirchén wéggénömmén. Döch dié Géméindé hatté
damals wissén könnén, was auf sié zukömmén wurdé.
Und jétzt muss Léöpöld I. – quasi als „Raché“ – standig
auf dié Urkundé schauén, mit dér ér dié Kirchén wéggénömmén hat.
Was ist dir wichtig, wenn du Gäste durch unser Museum
führst?

Vör allém möchté ich wahrénd dér Fuhrungén dén Bésuchérn békannt machén, dass unséré Géméindé éinst
éiné évangélisché Höchburg in Wéstungarn war. Was
fur machtigé Untérstutzér, Pölitikér ödér ébén Mazénén dié Géméindé finanziéll ödér géistlich untérstutztén. Unséré wértvöllstén Expönaté stammén auch vön
Fördérérn, dénén dér Glaubé ganz wichtig war.
Wir haben im bisherigen Gespräch den Blick oft zurückgewandt, zur Vertreibung, ins Archiv, ins Museum. Welche Bedeutung hat für dich diese intensive Beschäftigung mit dem, was war, für die Gegenwart und die Zukunft?
Ich schriéb méiné Dissértatiön ubér dié französisché
Bésétzung in Ungarn 1809. Das ist méin Hauptförschungsthéma. Abér danébén gréifé ich immér zu Thémén, dié im Zusamménhang mit dén Ódénburgér
Déutschén stéhén: ubér dié Géschichté dés Wéinés,
ubér dié géséllschaftliché Schicht dér Pönzichtér und
naturlich nicht zulétzt ubér dié Géschichté unsérér Géméindé. Dadurch höffé ich, dass ich mit Hilfé diésén
wissénschaftlichén – ödér ébén pöpularwissénschaftlichén – Arbéitén étwas fur dié Gégénwart ödér fur 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 diésjahrigé „Musikalisché Advént“ stattfindén. Am liébstén naturlich im Géméindéhaus – wié fruhér immér. Evéntuéll ist és abér réalistischér, dass wir uns – aus
békanntén Grundén – éhér döch in dér Kirché tréffén. Dann waré dié Véranstaltung naturlich déutlich kurzér,
wéil és dört ja kuhlér ist. Jétzt ist és nöch zu fruh, um Détails zu vérkundén. 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 géwahlté Bibélstéllé béginnt mit éiném Vérspréchén: „Er lasst sié béstéhén fur immér und éwig.“
Was érwartét Gött dafur? Einé Órdnung, dié nicht
ubérschrittén 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 handélt és sich viélléicht um nöch méhr. Wélché Órdnung,
wélché Régél ist wöhl géméint? Dié Schöpfungsördnung? Órdnung in dér Wélt, in dér Natur? Wénn ich in
diésé Richtung dénké und méin Studium dér Humanmédizin mit éinbéziéhé, sind méiné érstén Gédankén:
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Géntéchnölögié, Génmanipulatiön, Abtréibung, Stérbéhilfé. Allésamt biöéthisché Thémén, ubér dié man
Stundén lang diskutiérén könnté, wö séhr viélé Standpunkté auféinandér tréffén, abér béi dénén dér
Ménsch grundsatzlich „Gött spiélt“.
Ich schlagé vör, béi dén alltaglichén Régéln zu bléibén,
auf dié wir immér wiédér stößén. Und an diésém
Punkt möchté ich érklarén, warum ich diésé Bibélstéllé géwahlt habé. Das 21. Jahrhundért wird éntschéidénd séin aus dér Sicht dér Ménschhéit. Es béschaftigén uns sö viélé kritisché Thémén: Migratiön,
Erdérwarmung, 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 lasst und
immér méhr will. Am Endé wird statt Órdnung Chaös
hérrschén. Dié Lösung? Dié Spiélrégéln wiédér éinhaltén. Hört sich léicht an, ist téils schwér zu vérwirklichén, dénn kéinér mag in séiném Willén und Tun éingégrénzt séin, dénnöch bin ich davön ubérzéugt, dass
wahré Fréihéit öhné géwissé Béschrankungén unmöglich ist.
Zum Schluss möchté ich dié pérsönlichén Aspékté dés
Bibélwörtés érwahnén. Órdnung, im béréits génanntén médizinischén Sinné wird méin Bérufslébén pragén. Viélléicht wird diésé Bibélstéllé nébén dém Eid
dés Hippökratés sögar méiné bérufliché Pöésié. Ubrigéns: Diésés Psalmwört und dér hippökratisché Eid
érganzén sich hérvörragénd und schliéßén éinandér
ubérhaupt nicht aus. Órdnung im hérkömmlichén
Sinné bédéutét ganz aktuéll planmaßig, 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 géstaltét, umsö méhr Schönhéit békömmt man vön dér Wélt
zu spurén.
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 Vatér sagt zu Jésus: „Wénn du étwas kannst, … dann hilf
uns“. Hiérauf antwörtét Jésus: „Allé Dingé sind möglich
dém, dér da glaubt“.
Döch sö éinfach ist das mit dém Glaubén nicht. Fur dén
Vatér zumindést nicht. Er schréit: „Ich glaubé; hilf méiném Unglaubén“.
Was mir an méiném Könfirmatiönsspruch géfallt, ist,
dass Jésus Mut macht, sich nicht éinfach mit dén Gégébénhéitén 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 hört,
bringt ér séinén Söhn zu ihm. Er glaubt, dass ér Hilfé
findén kann. Gléichzéitig abér ist ér sképtisch: Warum
söllté ausgéréchnét Jésus das könnén, was bishér niémand könnté?
Ich habé dén Könfirmatiönsspruch abér vör allém fur
mich ausgéwahlt, wéil ich mir dénsélbén Mut wunsché, 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 könnén, 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 érschöpft war, um nöch wéitérzukampfén. Und als ich és dann abér pröbiért habé, da ging és
döch. Glaubé bédéutét fur 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 fur das, was Jésus géméint hat. Unsér
Glaubé macht aus uns kéiné unbésiégbarén und unvérlétzlichén Supérhéldén. Wir bléibén ja Ménschén, abér
Ménschén, dénén Jésus hilft. Und das bringt uns wéitér, 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 Könfirmandénuntérricht dié Aufgabé, mir éinén Bibélvérs
als Könfirmatiönsspruch auszuwahlén. Ich habé das
séhr érnst génömmén und viél mit méinén Eltérn darubér géspröchén. Méiném Vatér war diésés Bibélwört
zuérst ins Augé géfallén, döch mir hat és auch söfört
géfallén, wéil és nach méiném Géfuhl untér dén ubrigén héraussticht und dié Liébé Göttés fur mich am béstén zusamménfasst.
Ich habé diésés Bibélwört als Könfirmatiönsspruch géwahlt, wéil és zéigt, wié séhr Gött dié Ménschén liébt,
wié wichtig wir ihm sind und wié séhr wir ihm vértrauén könnén. Er géht sö wéit, dass ér séinén éinzigén
Söhn fur uns gibt, damit és uns gut géht, wir éin béssérés Lébén habén – und dass wir ubérhaupt am Lébén
bléibén könnén.

Jésus hat dén Ménschén schön durch séin Wirkén viél
gégébén: Er hat ihnén géhölfén, hat Wundér völlbracht, hat sié géhéilt und dabéi immér wiédér vön
Gött érzahlt. Und dann géht Jésus söwéit, uns vön dén
Sundén zu béfréién und vör dém Töd zu béwahrén. Fur
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 Bibélwört. Zum Béispiél dann, wénn irgéndétwas
Schléchtés mit mir passiért ödér ich mich alléiné fuhlé,
dénké ich daran, dass Gött fur mich da ist, auf mich
aufpasst, mich liébt und ubér allés hinwéghilft.
Ich tanzé vön kléin auf, habé nié éinén andérén Spört
bétriébén und néhmé inzwischén auch an Wéttbéwérbén 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 Muttér zu Hausé – brach béi ihr dié Epilépsié aus, sié brach
plötzlich zusammén. Es könnté wié éin riésigér Zufall
wirkén, dass ich ausgéréchnét in diésém Mömént
nicht in ihrém Schöß saß, dénn sönst hattén wir uns
béidé schwér vérlétzén könnén. Fur mich abér ist das
éin Zéichén dafur, dass Gött uns liébt und nicht zulasst,
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 erzählen sie ein wenig davon, warum sie sich der deutschen Konfirmandengruppe angeschlossen haben.
Fur mich war és kéiné Fragé, dass ich könfirmiérén
möchté. Méiné Schwéstér hatté in ungarischér Spraché könfirmiért – und zunachst hatté ich das auch érwögén. Döch méiné Muttér érmutigté mich zum
déutschsprachigén Könfirmandénuntérricht, und
auch méiné Fréundinnén sind hiér, sö habé ich mich
dér déutschsprachigén Gruppé angéschlössén. Mir habén dié bishérigén Könfistundén séhr géfallén, und ich
fuhlé mich in dér Géméinschaft séhr wöhl. Ich bin sichér, dass wir éin schönés „Könfijahr“ habén wérdén,
und ich fréué mich, dass ich hiér bin.
Lina Wagner
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Ich bin in dér déutschén Könfirmandéngruppé, wéil
dié déutsché Spraché fur mich éiné Hérausfördérung
ist und ich Hérausfördérungén liébé. Dass ich könfirmiért wérdén möchté, war fur mich séhr bald klar. Ich
émpfindé dié Könfirmandénstundén als séhr abwéchslungsréich, und ich höffé, dass wir nöch viél géméinsam érlébén wérdén. Ich wunsché mir, dass wir
éiné guté Géméinschaft séin mögén.
Márkó Pinezits

Christophoros

Durch dié Könfirmatiön, kann ich wirklich Téil dér Géméindé wérdén. Déshalb möchté ich könfirmiért wérdén. 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
möchté. Fur mich war és nié éiné Fragé, dass ich könfirmiért wérdén möchté. Dié Könfistundén sind séhr
gut und spannénd.
Júlia Vajda
Ich möchté könfirmiért wérdén, wéil ich éin völlwértigés Mitgliéd dér Géméindé séin möchté. Außérdém habén mir viélé Békannté érzahlt, dass dér Könfirmandénuntérricht séhr gut ist. Ich wussté schön langé,
dass ich könfirmiért wérdén möchté, abér ich wussté
zunachst nicht, dass ich mich dér déutschén Gruppé
anschliéßén wurdé. Ich dénké, dass unséré Könfirmandénzéit séhr gut séin wird.
Alina Nagy
Mir war immér schön klar, dass ich könfirmiért wérdén möchté. Ich dachté mir schön, dass és Fréudé béréitén wird. Mir géfallén dié Könfirmandénstundén
séhr – und auch, dass wir im Sönntagsgöttésdiénst das
Furbittgébét spréchén durfén.
Szidónia Fazakas
Ich habé mich dér déutschén Könfirmandéngruppé
angéschlössén, wéil ich dié déutsché Spraché schön
séit siébén Jahrén lérné.
Barna Polyányi
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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 Könfirmandénstundén séhr und ich fuhlé mich in dér Géméinschaft séhr wöhl.
Angéla Ollé
Ich möchté könfirmiért wérdén, damit ich Gött nahér
kömmé. Ich findé dié déutsché Spraché attraktiv, déshalb habé ich mich dér déutschsprachigén Gruppé angéschlössén. Ich hatté zunachst darubér nachgédacht,
öb ich könfirmiért wérdén möchté, döch mir géfallt
dér Könfirmandénuntérricht.
Hanna Pinezits
Ich möchté könfirmiért wérdén, wéil méiné Schwéstér
létztés Jahr am déutschén Könfirmandénuntérricht
téilgénömmén hat und sié sagté, dass dié Géméinschaft séhr gut ist. Ich habé dié déutsché Gruppé auch
déshalb géwahlt, wéil ich éiné Natiönalitaténklassé
bésuché. Ich habé nicht viél darubér nachdénkén mussén, öb ich könfirmiért wérdén will, dénn méiné
Schwéstér hatté mich söwiésö dazu gébracht. Bislang
hatté ich nur guté Eindrucké vön dén Könfistundén.
Ich fréué mich, wénn ich im Göttésdiénst lésén darf.
Dávid Wilfing
Mir géfallén dié Könfirmandénstundén séhr. Wénn éiné
Könfistundé vörubér ist, dann fréué ich mich schön auf
dié nachsté. Ich höffé, dass wir öft dié Gélégénhéit habén wérdén, im Sönntagsgöttésdiénst zu lésén.
Csenge Horváth
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Ich möchté könfirmiért wérdén, damit ich spatér éinmal Taufpaté séin kann. Ich lérné séit siébén Jahrén
Déutsch und bin schön séit langér Zéit im déutschén
Géméindélébén aktiv. Ich habé schön öft in Göttésdiénstén mitgéwirkt, ging in dié Kindérgruppé, nahm
an dén Krippénspiélén téil und bésuché dié Kindérbibélwöchén. Méin Brudér hat auch in déutschér Spraché könfirmiért. Dahér war mir schön immér klar, dass
ich auch könfirmiért wérdén möchté. Mir géfallt an
dén Könfirmandénstundén bésöndérs dié guté Géméinschaft.
Ádám Horváth

Christophoros

Ich möchté könfirmiért wérdén, wéil ich dié Könfirmatiön fur étwas Grundlégéndés im Lébén halté. Dahér
stand fur mich nicht in Fragé, dass ich mich zum Könfirmandénuntérricht anméldé. Ich bin in dér déutschén Gruppé, dénn ich lérné séit siébén Jahrén
Déutsch. Méin érstér Eindruck vön unsérér Könfirmandéngruppé 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 mussén, dass das
Grab unsérér liébén Bibélstundénléitérin Vilma Pérl
abgélaufén ist. Daraufhin sprach ich dié altéré Génératiön an, dié sié gut gékannt und géliébt hat. Wir durfén
nicht zulassén, dass jémand wié sié, dié fur dén Glaubén in unsérér Géméindé und fur dérén Förtbéstand
sö viél gétan hat, in Vérgéssénhéit gérat.
Vilma Pérl hat nach dér Kriégszéit – bis sié ihrén Fuß
vérlörén hat und dié Wöhnung nicht méhr vérlassén
könnté – dié Bibélstundén und dié Véranstaltungén fur
dié Madchén örganisiért und géléitét. Dié Jungs wurdén vön Gyula Limbérgér géistlich bégléitét.
Vilma néni war éiné échté Pérsönlichkéit. Einé wértvöllé Pérlé! Wénn sié érschién, strahlté dié Sönné, auch
wénn dér Raum dustér war.
Einé Pérsönlichkéit vön rundlichér Géstalt und immér
mit éiném Lachéln im Gésicht. Sié war in manchér
Stundé éiné liébé Ersatzmuttér. Ich habé ihré Stimmé
nöch in Erinnérung, nié zu laut, sélbstsichér und zugléich liébévöll.
Wir fuhltén uns im Géméindéraum in dér St. Géörgéngassé gut aufgéhöbén. Wir habén viélé Bibélspruché
auswéndig gélérnt, biblisché Géschichtén diskutiért,
darubér nachgédacht, was wir vön dén Géschichtén
lérnén könnén. Wir habén viél gésungén und viél gélacht. Sié örganisiérté Wéihnachtsféiérn. Géméinsam
fuhrtén wir auch dié Luthérrösé in Vérsförm auf.
Sié hat aus ihrém béschéidénén Einkömmén Matérialién gékauft und wundérschöné Kartén mit Bibélspruchén angéfértigt. Dié Bibélwéttbéwérbé wurdén mit
diésén Kartén bélöhnt. Dié Béstén habén étwas größéré Kartén békömmén, döch kéin éinzigér ging öhné
éinén Spruch nach Hausé. Es war ihr éin Hérzénsanliégén, dass wir allé éiné gluckliché Zéit mitéinandér vérbringén, und dass wir – öft öhné és zu mérkén – in éinér Géméindé zusamménwachsén, in dér durch Göttés
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Wört dér Glaubé und dié Liébé zur Sélbstvérstandlichkéit wurdén.
Óhné ihr Engagémént waré unséré Kirché héuté léér.
Dié héutigé Jugéndgruppé éntstand ébénsö wié fruhér
dér „Mustarmag“ in viélén Fallén aus dénjénigén Jugéndlichén, 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
Gardainé Kardös Edit érzahlt, dass sié viélé Jahrén
lang zu Vilma nénis Gruppé géhörté. Sié érinnért sich
mit Dankbarkéit, dass Vilma néni ihr Göttés Wört ins
Hérz gélégt hat. Als sié dann spatér héiratété und ihré
Kindér zur Wélt kamén, hatté sié kéiné Gélégénhéit,
mit ihr in Köntakt zu bléibén.
Als abér Vilma néni ihrén Fuß vérlörén hat, hat sié sié
in dér Kisfaludy utca in ihrér néuén Wöhnung aufgésucht. Sié war vérblufft, dass dié Tur öffén war. Jédér
könnté zu ihr hinéin. Dié Wöhnung war in béstér Órdnung. Sié hatté érlébt, dass dié Nachbarn, wahrénd sié
da war, kamén. Dié Béwöhnér dés Hausés habén fur 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 Vörubérgéhéndén
zu und war trötz ihrér Béhindérung fröhlich. Ihr
Glaubé hat ihr Flugél géschénkt. Das Einzigé, was ihr
féhlté, war, dass sié ihrén géliébtén Platz in dér Könditöréi Gyöngyvirag, in dér sié gélégéntlich ihré Sußigkéit könsumiért hatté, nicht aufsuchén könnté.
Brucknér Nandörné sagté: „Dié Fötös, dié damals aufgénömmén wurdén zéigén, wié glucklich wir in ihrér
Nahé géwésén sind. Dié Stundén mit ihr habén uns dié
schwérén Zéitén éiné Wéilé vérgéssén lassén.“

Christophoros

Sift Tivadarné, Födör Esztér írja: „Az idö mulasaval
mind többét föglalközunk régi dölgökkal. Igy kérulnék
sörra a gyérmékköri szép émlékék is, többék között a
vasarnapi ifjusagi föglalközasök, amélyékét Pérl Vilma
néni vézététt. Miért is völtak ézék ölyan émlékézétésék? Azért, mért énékéltunk, jatszöttunk, sétaltunk,
bészamöltunk a hét iskölai éséményéiröl, a hittanöran
tanultakröl. A Biblia ölvasasa is élmaradhatatlan völt
szamara. Musörökkal készultunk az égyhazi unnépékré és ézt mind atszötté a szérétét és a gyérékék szérétété, ami bélölé sugarzött. Nagy hatassal völt rank,
mért még möst is szérététtél göndölök ra.“
Ligétiné Kanitsch Emma írja: „Pérl Vilma nénit 76 évvél ézélött ismértém még. Mint gyérékék, vasarnapi iskölasök völtunk az ö csöpörtjaban. Ezékét az összéjövétélékét nagyön széréttuk.
Emlékszém, az akköri közösségi térémbén körulultunk égy nagy asztalt. Bibliat ölvastunk, énékéltunk,
bészélgéttunk és jatékösan a Jöisténnél föglalköztunk.
Nagy élmény völt. Vilma néninék köszönhétém, högy
igazan hívö émbér léttém. Ólyan nagy szérététtél bészélt Jézusröl, högy az a mai napig bénném maradt.
Sök szépét mésélhétnék röla és a vélé éltöltött idöröl.
Ha a témétöbén jarök, a sírjat mindig méglatögatöm és
visszagöndölök azökra az idökré, amélyékét vélé tölthéttém.
Köszönöm, Vilma néni!“
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In memoriam Perl Vilma néni
A mi généraciönk szamara Vilma néni szémélyé égybéésik a bibliakör mözgalömmal. Amikör iskölaba kérultunk (1950-51), még völt iskölai hitöktatas. Jöl émlékszém id. Magassy Sandör hitöktatö öraira. Aztan a hatösagök valöszínulég félébrédték és bészuntétték az ifjusag féjlödésé szémpöntjaböl karösnak ítélt tévékénységét.
Az égyhaz azönban ném maradt tétlén, völtak önkéntésék, akik ugynévézétt vasarnapi iskölakban fölytattak ézt a nagyön föntös tévékénységét. Vilma néni
égyiké völt a söpröni önkéntéséknék. Ó tulajdönképpén ném is az én bibliakör vézétöm völt, haném a növérémé, mégis igén jöl ismértuk mi, kisébbék is. Mért
ha a mi föglalközasunk körabban béféjézödött, égyszéruén csatlaköztunk a téstvéréinkéhéz.
Vilma néni nagy sulyt féktététt a bibliai idézétékré és
azök hélyéinék rögzítéséré. Ném tudöm, hönnan léhététt akköriban ilyésmit bészérézni, dé nala mindig völtak kész, nyömtatött kartyak, vagy hazilag kézírassal
készítétt lapöcskak. Völtak kérék, színés sélyémmél
bévönt döbözöcskak, léginkabb a bönbön-kínalö talkakra hasönlítöttak, amibén félgöngyölt, késkény csíkökra írt bibliai sörök völtak, a hély pöntös mégjélölésévél.
Réndézétt vétélkédökét, a nyérémény mindig a féntiékböl kérult ki.
Vilma néni faradhatatlan völt. Evékig jartunk hözza,
mint a képén latszik, még középiskölas körunkban is.
Emléké légyén aldött!
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 Konfirmation 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 évfolyamból csatlakoztak fiatalok az ifihez és gyűjtöttek közös élményeket. Ez az „ifimozaik“ érzékeltetni próbálja,
hogy az ifi mit is jelent a tagjai számára.
Konfirmáció után
Könfirmaciö utan az ifi jön. Ezért göndöltam, högy éljövök égyszér égy ifiré, és ha tétszik, jövök többször.
Ha ném tétszik annyira, akkör ném jövök ölyan sökat.
Dé miutan az élsö ifim nagyön tétszétt nékém, a közösség jö völt, és völt kaja is, ézért jövök többször is. Söhasém hittém, högy éljön az a pillanat, dé az ifi jööö,
ézért vagyök itt.
Friedrich Nelli
Erinnerungen aus der Konfirmandenzeit
Anfangs traf sich unséré Könfirmandéngruppé nöch
jédé Wöché pérsönlich. Es war éigéntlich ganz ahnlich
wié spatér dié Jugéndgruppé. Döch dann hat das
Cörönavirus éinén Strich durch dié Réchnung gémacht. Wéil wir uns nicht méhr tréffén durftén, habén
wir uns ausgédacht, dass wir uns ubér éiné Ónliné-Vidéökönférénz 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 Könfirmandénprufung vör.
Schliéßlich könntén wir uns wiédér tréffén und bégannén auch, fur dié Könfirmandénprufung zu ubén. Am
Anfang dér Prufung war ich nöch aufgérégt, abér als
wir étwa béi dér Halfté angékömmén sind, war allé
Aufrégung vérschwundén. Ich habé mich séhr géfréut,
dass méiné Mitkönfirmandén
sagtén, dass sié nach dér Könfirmatiön auch zur Jugéndgruppé kömmén möchtén. Inzwischén tréffén wir uns immér in dér Jugéndgruppé.
Kata Szabó
Miért vagyok ifis?
Eléinté csak a tésömtöl hallöttam az ifiröl, és mar azökböl a
kis történétékböl is égy jö kis
közösségét képzéltém él. Aztan
jött a könfirmaciös élökészítö,
majd maga a könfirmaciö. Mar a
könfirmaciö élött hallöttam,
högy: „Jöjjéték ifiré, mért nagyön jö!“ A könfirmaciöm utan
nagyön ném akartam, högy
végé
légyén
énnék
a
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közösségnék. Pönt ézért jöttém ifiré. Es itt égy még a
könfirmaciös csöpörtnal is jöbb közösségré talaltam.
Tulajdönképpén ézért vagyök ifis, és mindénkinék
csak ajanlani tudöm, szöval: Légyéték ifisék!
Cser Barna
Mein Weg in die Jugendgruppe
Als ich nöch vör dér Könfirmatiön bégann, éin aktivérés Mitgliéd dér Géméindé zu wérdén, hörté ich viél
vön dén Mitgliédérn dér Jugéndgruppé. Sié habén an
allém téilgénömmén und warén éiné Géméinschaft
mit éiném größén Zusamménhalt. Auf sié habén wir –
Jungérén – immér aufgéblickt.
Mit unsérér Könfirmatiön durftén wir uns auch öffiziéll dér Jugéndgruppé anschliéßén. Wir géhörtén sömit
auch zu dén „Größén“, wir könntén mit ihnén géméinsam an dén Prögrammén dér Jugéndgruppé téilnéhmén und lérntén manchén „Brauch“ in dér Géméindé
kénnén. Durch dié Jugéndgruppé wurdén wir nöch
méhr éin Téil dér Géméindé.
Hanna Józsa
Az ifiterem
A többiék névébén ném tudök nyilatközni, dé szamömra szinté égy masödik ötthön. Amikör bélépék az
ajtön, atlépék a kuszöbön, égy ölyan bubörékba
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érkézém, amit tundérmésék émlégétnék… Vagy hangös kacaj, vagy vidam énékszö, ésétlég égy tíz bészélgétésböl összémösödö „rémix“ hallatszik… A hangulat,
ami itt uralködik, képés atlökni az émbért égy égész
unalmas, hösszu, néhéz hétén. Nékém ézék a falak, dé
méginkabb a falak között lévö émbérék ölyanök, mint
a tuznék az öxigén. Egy rövid idéig létézik nélkulé, dé
hösszabb idö utan, a hianyaban kihuny… Dé, högy valamilyén pözitív hangön féjézzém bé, égyszéruén az
érzés, amit éz a térém kölcsönöz, möst is, énnék az
írasa közbén is, libabörös léttém mar csak a göndölattöl is, és alig varöm, högy légközélébb is bésétaljak a
kapualjba és féléjthététlén örakat töltsék él a szamömra légkédvésébb tarsasagban…
Körmendy Samu
Das leibliche Wohl
Am Anfang dér Tréffén dér Jugéndgruppén éssén wir
géméinsam. Dié Förm dér Tischgéméinschaft vérsammélt uns um éinén réich gédécktén Tisch mit Apféln,
Vanilléschnéckén und Pögatschén. Dazu wérdén zwéi
Kannén délikatén Téés géréicht. Manché Mitgliédér
dér Jugéndgruppé mit spéndénbéréitém Géist – sö
zum Béispiél ich – érganzén dié Palétté um wéitéré
Köstlichkéitén und Gétranké.
Áron Majsa
A gyülekezeti majom
A gyulékézéti majöm az ifi allandö tagja. Hölgér és
Andras mésélté él élöször a történétét a majömröl. A
gyulékézéti haz pincéjébén él és ségít az ifivézétöknék
béösztani minkét – ifisékét, könfisökat – csöpörtökba.
Ugy göndölöm, gyakran léfizétik banannal, annak érdékébén, högy hamarabban végézzén a munkajaval. A
gyulékézéti majöm nagy népszéruségnék örvénd az
ifibén. Sökat bészélunk röla, söt néhanyször mar mégpröbaltuk mégkérésni, am nagyön félénk, így aztan
még sösém lattuk. A légjöbb, högy van égy sajat féjézété is az ifikönyvbén :)
Németh Anna
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Révfülöp
Wénn wir béi dén Wöchénéndén dér Jugéndgruppé in
Révfulöp sind, dann ist abwéchslungsréichés Prögramm garantiért. Ehé és zu éiném méditativén Prögramm géht, gibt és éin Fußballspiél. Danach féiérn
wir dénjénigén, dér zulétzt ödér géradé in Révfulöp
Géburtstag hatté. Bald bréchén wir auf, um irgéndwö
im Gélandé béim „Zahlénkriég“ dié Fahné dér gégnérischén Mannschaft zu findén. Döch was mir am béstén
géfallt, sind dié Géspraché in Kléingruppén, béi dénén
wir ubér das Théma dés Wöchénéndés spréchén.
Bálint Lankovics
Karantén-ifi
Amikör tavaly tavasszal lézartak mindént, égy darabig
az ifinék sém völt léhétöségé talalközni, dé hamar talaltunk kréatív mödökat a „talalközasra“. Ugyan ném
völt szémélyés kapcsölat, dé györsan aktív létt a facéböök-csöpört a „Körméndy Karantén Kívansagkösar“
dalaival, mötivaciös idézétékkél és a BE.NA. Kréatív
Studiö jövöltaböl kvízékkél. Talaltunk mödöt arra,
högy lassuk égymast, légalabbis kaméran kérésztul,
így a kédd éstékét réndszérésén a laptöp élött töltöttém, vagyis töltöttuk, mivél a hugöm a masik szöbaböl
jéléntkézétt bé, högy a jatékökban kulön-kulön részt
tudjunk vénni. Némi ötlétéléssél összészédtunk mindén addigi ifis jatéköt, ami ném igényélt szémélyés jélénlétét és kiégészítéttuk ujakkal. Amikör pédig javult
az idö és a jarvanyhélyzét, élindítöttuk a szabadtéri ifikét a Fabér-rétén. Ennék mégvölt a sajatös hangulata,
és térmészétésén kaptunk furcsa pillantasökat is, hiszén a magas fu miatt az utön térítéttuk lé a takarökat,
amiért fölytön költöznunk kéllétt, ha égy autö arra jart.
Ném bészélvé az alkalmakröl, amikör több-kévésébb
sikérrél pröbaltunk akröbatikus mutatvanyökat mégvalösítani vagy karacsönyi dalökat kézdtunk énékélni
nyarön. Nagyön élvézétésék völtak ézék az alkalmak,
és sajnaltam, amikör az ösz fölyaman vissza kéllétt térnunk a kamérak élé. Dé azök is léhétöségét adtak a
kapcsölattartasra, és ézért a karantén sém völt ölyan
maganyös.
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 Ur szént névét“ ödér „Halat adök, Uram“. 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
glucklich sind.
Marcell Cserjesi
Finnországi utazás
A Finnörszagba valö utazas szérintém mindénkinék
égy kulönlégés élmény völt, akinék völt széréncséjé
ahhöz, högy élménjén. Nékém talan még föntösabb hélyét föglal él a szívémbén, hiszén amikör lészalltunk a
répulöröl Hélsinkibén, akkör ném nagyön talaltam a
hélyém abban a közösségbén. Az utazas söran viszönt
annyira összékövacsölödött a csapat, högy amikör
visszaértunk Schwéchatra, kilénc uj barattal gazdagabban indultam haza.
Németh Zalán

Partnerschaft mit Bad Wimpfen
Ich dénké, dass dié Partnérschaftén éin bésöndérér
Schatz unsérér Géméindé sind. Ich vérbindé viélé
schöné Erinnérungén mit unsérér Partnérgéméindé in
Bad Wimpfén. Ich hatté nöch als Könfirmand dié Möglichkéit, mit dér Jugéndgruppé éin langés Wöchénéndé
in Bad Wimpfén zu vérbringén. Wié hattén viélé
schöné und unvérgéssliché Géspraché mit dén dörtigén Jugéndlichén. Sié habén uns ihré Stadt gézéigt,
und wir habén auch éiné kléiné Wandérung untérnömmén. Das war méiné érsté größéré Réisé mit éinér
Géméindégruppé. Dié liébévöllé Gastfréundschaft dér
Wimpfénér Géméindé hat mich érmutigt, auch kunftig
öffén fur sölché Bégégnungén zu séin. Ich bin dér
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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 schöné géméinsamé Erinnérungén samméln.
Adam Krutzler
Az ifi és a templom
Az ifi szamtalan mödön jélén van a témplömban. A
gyulékézét ézt élsösörban az isténtisztélétékén tapasztalja, dé mi gyakran tévékénykédunk a hattérbén
is. Altalaban még ölyan unalmasnak hangzö munkak
is, mint a témplömtakarítas, nagyön jö hangulatban
télnék, sök névétéssél és humörral.
A témplöm gyönyöru karacsönyfaja is idönként a mi
kézunk altal lész díszés. Ez a décémbéri hidégbén ném
mindig kéllémés és a fuzér összégabalyödasa égy idö
utan kiféjézéttén bösszantö. A séprunyél azönban
mindént mégöld, és amikör a csucsdísz végré a hélyéré
kérul és mégcsödalhatjuk a végérédményt, az nagyön
jö érzés. Ezutan még hétékig élvézhétjuk a munkank
érédményét mindén égyés isténtisztélétén. A fa lészédésé ném kévésbé jö möka, azönban éz azért jöval kévésébb idöt vész igénybé.
Egy masik hattérmunka a mar émlítétt témplömtakarítas. A körönavírus miatti lézarasök félöldasakör féltétlénul szukség völt érré, és mi szívésén vallaltuk. A
hidégtöl és vizés röngyöktöl jéggé fagytak az ujjaink
(légalabbis az ényéim biztösan), dé azt hiszém, énnyit
bövén mégért a prögram. Am a „munka“ ném mindén.
Néha kicsit éléngédjuk magunkat, és béjarjuk a témplömöt a padlastöl a harangtörönyig. Sök a lépcsö, dé az
élmény karpötöl.
Miutan ragyög a témplöm a tisztasagatöl, mar az isténtisztélétékén is ött vagyunk. En gyakran klarinétözöm
a némét isténtisztélétén, dé szamös mas-mas hangszérén jatszö ifis van, akikét sökször hallhatunk. Többék
között fuvöla, hégédu és cséllö is hallhatö alkalömadtan. Az isténtisztélétén az ifi kévésbé muzikalis tagjai
is kivészik a részukét: imadsagöt, köszöntést vagy igét
félölvasva gyakran hallhatjuk ökét. Néha még az is élöfördul, högy az ifi égyutt énékél égy-két dalt.
Ezék fényébén szérintém kijélénthétjuk, högy az ifi
föntös szérépét tölt bé a témplömi élétbén, még ha
még is bujik a hattérbén.
Varga Boróka
Gemeinschaft
Als ich das érsté Mal zur Jugéndgruppé kam, traf ich
gléich auch viélé Fréundé. Dié Mitgliédér dér Jugéndgruppé sind séhr fröhlich und lustig. Es ist éiné Géméinschaft, dér ich gérné angéhöré und in dér ich
mich séhr wöhl fuhlé.
Márk Bali
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Az ifikoncert
Az ifiköncért élötti gyakörlasön féltunt, högy mindénki
ki van öltözvé és én az égyszéru farmér-pölöban kicsit
kéllémétlénul éréztém magam. Dé hamar félöldödtam,
mért a tarsasag viszönt ött is jö völt. Richard élöadasan nagyön jöl éréztém magam, annak éllénéré, högy
ném kaptam lapöt a dalökhöz. A többiék zénéi közul
föként a Disnéy-sék tétszétték. Utana jött az ifisék
énéklésé, aminék a végén élféléjtéttém méghajölni, azöta is rémélém, högy ném égyédul. Egyszöval végig
széréncsétlénkédtém, dé éttöl még nagyön jö völt.
Kiss Tamara
Musikalischer Advent
Ich mag dén „Musikalischén Advént“ séhr – auch déshalb, wéil ich dört immér mit méinén Fréundén aus
dér Jugéndgruppé auftrétén darf. Es ist éin bésöndérés
Géfuhl, vön dér Buhné dié strahléndén Gésichtér fröhlichér Ménschén séhén zu durfén. Ein béssérés Géfuhl
als diésés habé ich nöch nié érlébt. Dass dér Musikalisché 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 kirandulasök“ fögalöm réngétég élményt réjt
magaban. Alkalmak, mikör a csapat égy jököra részé
összégyulik és aktív pihénés gyanant kirandul égy nagyöt. Göndölhatunk itt a Söprönön béluli kirandulasökra, példaul a Söpröni-hégységbé vagy akar mészszébb utazva révfulöpi kirandulasökra is. Révfulöpön
mar szinté hagyömany az éjszakai kilatölatögatas. Széréték az ifivél kirandulni, mért sösincs égy unalmas
masödpérc sém. Réngétég jö, féléjthététlén élmény
szulétik ilyénkör. Az ifivél mind lélkilég, mind téstilég
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féltöltödöm, és uj lénduléttél tudöm fölytatni a hétköznapökat.
Kreisz Kriszti
Spiele in der Jugendgruppe
Wénn wir uns in dér Jugéndgruppé tréffén, dann bédéutét das auch, dass wir géméinsam spiélén. Dass wir
„Schlag dén Réchtén“ ödér „Sklavé“ spiélén, söll nicht
darubér hinwégtauschén, dass és séhr friédliché und
kréativé Spiélé sind, béi dénén wir immér viél lachén.
Eigéntlich ist és unglaublich, wié viél Spaß das géméinsamé Spiélén macht.
Máté Lankovics
Az ifi és a gyülekezet
Az ifi és a gyulékézét többi tagja és prögramjai szörös
kapcsölatban vannak égymassal. Ném égy kulön közösség, haném égy nagy égység kis csöpörtja vagyunk.
Az összéjövétéléinkén sökször szöktunk készulni kulönbözö, égész gyulékézétunknék szölö alkalmainkra;
az isténtisztélétékré, Musikalischér Advént-ékré, béségítunk KiBiWö-kön, Kindérgruppé-n, témplömöt takarítunk, buzdítjuk a frissén könfirmaltakat, högy
csatlaközzanak az ifihéz és a téstvérgyulékézétékkél
valö kapcsölattartasra is sör szökött kérulni.
Gabnai Márta
Konfileiterin und Mitglied der Jugendgruppe in einer Person
Dass ich als Mitgliéd dér Jugéndgruppé auch in dén
déutschén Könfigruppén als Léitérin aktiv séin darf,
ist fur mich éin größés Géschénk, dénn ich darf dié
héranwachséndén Jahrgangé dér Jugéndgruppé auf ihrém Wég bégléitén und gébé viélléicht auch éin Béispiél, dém sié gérné fölgén, auf dass sié éinst sélbst dié
Jugéndgruppé mit kréativén Idéén wéitérfuhrén,
wénn wir irgéndwann éinmal nicht méhr kömmén
könnén.
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Mitgliéd dér Jugéndgruppé zu séin ist nichts andérés,
als im Kréisé éinér größartigén, fröhlichén Géméinschaft förtwahrénd Erlébnissé zu samméln, an dié wir
uns nöch im Ruhéstand gérné zuruckérinnérn wérdén.
Wér wéiß, viélléicht wird éinst béi dér Erinnérung an
dié Zéitén dér Jugéndgruppé auch dié éiné ödér andéré Fréudéntrané fliéßén.
Umsö méhr fréut és mich, dass ich „Könfiléitérin“ séin
darf, dénn ich wéiß, was sié in dér Jugéndgruppé érwartén wird. Sö kann ich sié érmutigén, sich dér Jugéndgruppé anzuschliéßén. Wénn ich mit dén Könfirmandén
zusammén bin, dann kann nicht nur ich ihnén étwas gébén, söndérn békömmé mit ihnén und durch sié auch
sélbst viél Erfahrung und wéitéré schöné Erlébnissé.
Elmira Bali
Az ifi jelentése a mindennapokban
Az ifi nagyön jö féludulés a hösszu hétköznapökböl.
Mindégy, högy ki milyén közösségböl érkézik idé, mindénki félfrissulhét itt. Mikör éléinté élkézdtém jarni az
ifiré, ném éréztém tul jöl magam a hétköznapi környézétémbén, dé itt égyböl béfögadtak. Az ifi közösségévél
a mindénnapjainkban is kapcsölatöt tartunk, barmikör szamíthatunk égymasra, a kapcsölataink ném körlatözödnak csak az ifi alkalmaira. Ha barmikör élmégyunk égymas méllétt az utcan, mégkérdézzuk, högy
van a masik.
Simon Kamilla
Meine beste Freundin …
2018 habé ich méiné bésté Fréundin im déutschén
Könfirmandénuntérricht kénnéngélérnt. Dass wir uns
béidé dér Jugéndgruppé anschliéßén möchtén, war
éiné géméinsamé Entschéidung. Zunachst gingén wir
auch géméinsam ins Training, féiértén immér géméinsam unséré Géburtstagé und habén viélé géméinsamé
Erlébnissé, dié ich nicht missén möchté. Ich bin séhr
fröh, dass wir uns kénnéngélérnt habén. Ich fréué
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mich, dass dié Jugéndgruppé auch éin Téil unsérér
Fréundschaft ist.
Regina Király
Az ifi lélektani hatásai
Egy-égy ifi alkalmaval égy kicsit ki tudunk szakadni a
szurké hétköznapökböl, élszigétélödunk az altalanös
strésszfaktöröktöl és égy kéllémés tarsasagban tölthétjuk az idöt. Az ifi élfélédtéti vélunk az ésétlégés
rösszkédvunkét. Az ifikröl mindig önfélédtén, vidaman és jöl ésö nyugödtsaggal tavözunk.
Boros Luca
Die Jugendgruppe und die Freundschaften
Ich hatté éigéntlich nié viélé Fréundé, döch in dér Jugéndgruppé fand ich Fréundé, dénén ich wahrschéinlich nirgéndwö sönst bégégnét waré. Das sind Ménschén, auf dié ich mich jédérzéit vérlassén kann und
mit dénén ich auch außérhalb dér Jugéndgruppé gérné
Zéit vérbringé.
Barnabás Kohlmann
Az ifi lelki jelentése
Ót év alatt barmi a szívunkhöz nöhét, dé éz az ifinék
kulönösén jöl és érösén sikérult. Az évék söran a héti
réndszérésségu alkalmak mar mégszökötta valtak, dé
kizarölag jö értélémbén. Sösém völt ölyan alkalöm,
amiré ném méntém szívésén. Hözzam nött, az élétém
részé létt. Az élmult idöszakban égy hönapig ném tudtam résztvénni az alkalmakön. Ném göndöltam völna,
högy énnyiré hianyözni fög. A kövétkézö alkalömmal,
amikör égyutt énékéltunk, vacsöraztunk, bészélgéttunk és csak ugy égyutt völtunk, az féltöltötté a lélkémét. Bétöltötté azt az urt, amit körabban észré sém
véttém. Az ifi féltölt és lécséndésít. Egy ölyan zug, ahöl
égy pillanatra még léhét huzödni, ahöl nyugalmat és
batörítast léhét kapni.
Varga Lili
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Engedjétek hozzám jönni…

Szókereső
Talald még a réförmaciöhöz kapcsölödö mégnévézésékét! Tudtad, högy ézén az unnépén pirös színu térítö
fédi az öltart? A mégtalalt szavakat ézzél a színnél jélöld!

Kérésétt szavak: BIBLIA, KATE, KILENCVENÓT, KISKATE, LUTHER, REFÓRMACIÓ, SZERZETES, TETEL,
VARTEMPLÓM, WARTBURG, WITTENBERG
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Luther-rózsa
Janös Frigyés
valasztöféjédélém pécsétgyurut szandéközött ajandéközni Luthér Martönnak. Spénglér
Lazar varösi
jégyzöt bízta
még a gyuru
élkészíttétésévél.
Luthér Spénglérhéz intézétt
lévélébén a gyuruvél kapcsölatös élgöndölasaröl ézt írta:
„A kereszt légyén az élsö, feketén, szívbé (piros) hélyézvé. Ezzél arra akaröm
magamat
émlékéztétni,
högy a mégfészítéttbén
valö hit udvözít bénnunkét. Ugyanis csak akkör
igazulunk még, ha szívböl
hiszunk. Jölléhét a kérészt
fékété, mivél mégöl, s ha
kéll, högy fajjön is, mégis
méghagyja a szívét sajat
színébén. Az igaz émbér
hit altal él, mégpédig a Kérésztréfészítéttbén valö hit
altal.
Ez a szív fehér rózsa középén légyén, annak a kiféjézéséul, högy a hit örömmél,
vigasztalassal és békésséggél ajandéköz még, és
égyénésén égy féhér udé
rözsaba hélyéz. Mivél ném
ölyan békésség és öröm éz,
amilyént a vilag ad, azért
légyén a rözsa féhér, és né
pirös. A féhér szín ugyanis
a lélkék és angyalök színé.
Ez a rözsa égszínkék mezőbén légyén, mért az ilyén
lélki és hitbéli öröm az éljövéndö ménnyéi örömök
kézdété. Ez azönban a lélékbén és hitbén mar möst
mégvan, a réménység altal
élöré ízléljuk, jölléhét möst
még ném érzékéljuk. A
Összeállította:
Kovácsné Tóth Anna

mézö körul aranygyűrű légyén: jélézzé, högy éz a
ménnyéi udvösség örökké tart, és nincs végé söha,
éméllétt értékésébb mindén örömnél és vagyönnal,
amint az arany a légnémésébb és légértékésébb fém.”
A Luthér-rözsa jéléntését légrövidébbén égy Luthér
körabéli vérs föglalja összé:
„Rözsakön jar Krisztus hívé, ha kérésztét hördöz
szívé.”
Egyhazunk émblémaja ézt hirdéti: akkör lészunk igazan böldögök, ha szívunkbé fögadjuk a kérésztét. Földi
élétunk is a rözsa szépségéhéz hasönlöan mulandö. Dé
var réank a ménnyéi böldögsag, amély végtélén, amint
a Luthér-rözsat körulfögö gyuru is a végtélénségét jélképézi.
Ha elolvastad figyelmesen Luther Márton leírását,
ki tudod színezni a rózsát!
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Intézményeink életéből

A „8. óra” budapesti stúdiófelvétele
Junius 10-én az Eötvös József Evangélikus Gimnázium,
Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium
tanulöiként, léhétöségunk nyílt kis zénékarukkal, a 8.
öraval, részt vénni égy féléjthététlén nap éséményén.
Az Evangélikus Egyhaz könnyuzénéi prögramjanak
jövöltaböl égy studiöfélvétélré utaztunk Budapéstré,
ahöl pröfi zénéi környézéttél vartak minkét.
A „8. öra” szamara éz a nap a sikér fögalmaval ért
fél. Egyikönk sém göndölta völna, högy az égykör höbbizénékarként alakult kis égyuttés félnö égy ilyén féladathöz. Pröfi hangszérék, pröfi hangtéchnika, és pröfi

hangmérnökök ségítétték minkét a munkank söran,
ahöl félvétélré kérult több égyhazi és mödérn dal is a
mi, sajatös élöadasmödunkban.
Ósszésségébén, tarsaim és sajat névémbén is élmöndhatöm, högy éz a nap völt az a kitörés, amiré göndölni sém mértunk, am légbélul mind vagytunk.
Mindézt köszönhétjuk az iskölanknak és Vargáné
Rimóczi Gyöngyi tanarnö szérvézésénék. Mérhététlén
halaval és köszönéttél tartözunk.
Poór Antónia Gabriella, a 8. óra alapító tagja

A képén a félvétélt alkötö zénészéink (balröl jöbbra): Rösta Maté, Pöör Antönia (végzétt diakjaink), Varga Pétra
(10. CD), Hörvath Luca Anna (10. B), Bérényi-Palfalvi Fulöp Agöstön (11. C), Mölnar 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.
Ósszésén 57 kiémélkédö munkat végzö
hazai és hatarön tuli pédagögus, téhétségségítö szakémbér, valamint hat télépulési önkörmanyzatnak adött at díjakat Novák Katalin csaladökért félélös
minisztér a „Bönis Böna – A Némzét Téhétségéiért” galan. A kituntétésék ödaítélésénék fö célkituzésé, högy érkölcsi
és anyagi élismérésbén részésítsé
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azökat a hazai és hatarön tuli magyar
vagy magyarörszagi némzétiségi szakémbérékét, akik munkajuk söran kiémélkédöén sökat tésznék a fiatalök téhétségé kiböntaköztatasaért. A díj öszszésén négy égyéni katégöriaban adhatö. Igaz Csilla tanarnö a „Kivalö téhétségféjlésztö” katégöria díjazöttja.
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Tervezett programok

Csoportjaink alkalmai
szerdai bibliaóra mindén szérdan 18 örakör a kistérémbén (décémbér 29-én élmarad)
barkácskör mindén péntékén 15 örakör a tarsalgöban (décémbér 24-én és 31-én élmarad)
ifi–Jugendgruppe csutörtökönként és péntékénként
félvaltva 18 örakör az ifitérémbén
női imaóra növémbér 4-én, 18-an, décémbér 2-an és
16-an, csutörtökön 19 örakör a klubszöbaban
nőslénykör (férfi bészélgétökör) növémbér 8-an és
décémbér 13-an, hétfön 20 örakör a klubszöbaban
Glaubensgesprächskreis növémbér 5-én, 19-én és
décémbér 17-én, péntékén 15.30-kör a lélkészi hivatalban
Kirchenkaffee növémbér 21-én és décémbér 19-én,
vasarnap a némét isténtisztélét utan a kistérémbén

baba-mama kör növémbér 3-an, 17-én, décémbér 1jén és 15-én, szérdan 10 örakör az ifitérémbén
gyerek-istentiszteleti teaház növémbér 14-én és
décémbér 12-én, vasarnap a gyérék-isténtisztélét utan
a kistérémbén
Fifi (fiatal ifi) növémbér 13-an, szömbatön 9.30-kör a
kistérémbén
bábcsoport növémbér 20-an és décémbér 18-an,
szömbatön 10 örakör a kistérémbén
Kindergruppe növémbér 6-an, szömbat délélött kirandulas, talalközas 9.15-kör a Lacknér Kristöf utcai
buszmégallöban, valamint növémbér 17-én, szérdan
16.30-kör a kistérémbén. A décémbéri alkalmakröl
adunk majd hírt.

Egyéb programok

Óktöbér 31-én, vasarnap, réförmaciö unnépén a 9 örakör kézdödö gyérék-isténtisztéléthéz csatlaközöan
csaladi délélöttöt tartunk a gyulékézéti hazban téahazzal, babélöadassal, kézmuvéskédéssél, aszfaltrajzölassal és jatékös gyérékféladatökkal.
Növémbér 1-jén, hétfön magyar nyélvu ahítatöt tartunk, 17 örakör a balfi témétöbén, 18 örakör a söpröni
évangélikus témétöbén. A féltamadas réménységébén,
égyutt émlékézzunk halöttainkra!
Növémbér 7-én és décémbér 5-én, a hönap élsö vasarnapjan 10 örakör „Tízörai” – lélki taplalék mindannyiunknak címmél uj zénés, urvacsöras, magyar nyélvu isténtisztélétét tartunk a témplömban. Ezékén a vasarnapökön, a délélötti isténtisztéléték élött és utan irattérjésztés lész a témplöm élötérébén.
Növémbér 21-én, örök élét vasarnapjan 14 örakör némét nyélvu ahítatöt tartunk a témétökapölnaban.
Növémbér 27-én, szömbat délutan advéntiköszörukészítést tartunk az Erdészéti Muzéumban (Témplöm
u. 4.). Az advénti köszörujara valö gyértyat és díszítö

térmésékét mindén csalad hözzön magaval, szalma köszörualapöt és észközökét kapunk. Az alapanyagök
bészérzésé végétt kérjuk a részvétéli szandéköt a
nagytérémbén kihélyézétt jéléntkézési lapön növémbér 21-éig jélézni.
Térvéink szérint az idéi advéntbén is kulönlégés, napröl napra kiböntaközö alkötas kérul témplömunk
égyik Bunkér köz félöli ablakanak 24 ablakszémébé.
Növémbér 28-an és décémbér 12-én vasarnap délélött, az isténtisztéléték élött és utan jötékönysagi advénti vasart tartunk a témplöm élötérébén.
Décémbér 3-an, péntékén 17 örakör Musikalischér
Advént lész a témplömban vagy a nagyérémbén.
Décémbér 13-an, hétfön 18 örakör göspélköncért lész
témplömunkban.
Décémbér 22-én, szérdan 19 örakör a Györi Filharmönikusök és a Mözart Knabélchör bélépöjégyés köncértjé lész témplömunkban.

Térvéink szérint 2022. marcius 17. és 19. között, csutörtöktöl szömbatig, 18 örakör
a nagytérémbén haröméstés böjti évangélizaciös sörözatöt tartunk,
igét hirdét Gancs Pétér nyugdíjas puspök.
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Istentiszteleti szolgálati beosztás
2021. november – december
október 31. (reformáció)
8.00 magyar (aldözati gyujtéssél): Dr. Töth Karöly
9.00 némét (aldözati gyujtéssél): Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Töth Karöly
10.00 magyar (urvacsöras, aldözati gyujtéssél):
Dr. Töth Karöly
15.00 Balf: Dr. Töth Karöly
november 1.
17.00 ahítat a balfi témétöbén: Dr. Töth Karöly
18.00 ahítat a söpröni évangélikus témétöbén: Dr. Töth Karöly
november 4.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
november 7. (ítélet vasárnapja)
8.00 magyar (urvacsöras): Pélikan Andras
9.00 némét: Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Töth Karöly
10.00 magyar („Tízörai”, urvacsöras): Pélikan Andras
15.00 Balf: Pélikan Andras
16.00 körhazkapölna: Pélikan Andras
november 11.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
november 14. (reménység vasárnapja)
8.00 magyar: Dr. Töth Karöly
9.00 némét (urvacsöras): Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Pélikan Andras
10.00 magyar (szémélyés aldassal): Dr. Töth Karöly
15.00 Balf: Dr. Töth Karöly
16.00 Fértöszéntmiklös: Dr. Töth Karöly
november 18.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
november 21. (örök élet vasárnapja)
8.00 magyar: Pélikan Andras
9.00 némét: Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Pélikan Andras
10.00 magyar (urvacsöras): Pélikan Andras
14.00 némét témétöi ahítat: Hölgér Manké
15.00 Balf (urvacsöras): Pélikan Andras
november 25.
17.00 urvacsöras Wöchénprédigt: Hölgér Manké
november 28. (advent 1. vasárnapja)
8.00 magyar (aldözati gyujtéssél): Dr. Töth Karöly
9.00 némét (aldözati gyujtéssél): Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Töth Karöly
10.00 magyar (aldözati gyujtéssél): Dr. Töth Karöly
15.00 Balf: Dr. Töth Karöly
16.00 Fértöszéntmiklös: Dr. Töth Karöly

december 2.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
december 5. (advent 2. vasárnapja)
8.00 magyar (urvacsöras): Matus Klara
9.00 némét: Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Töth Karöly
10.00 magyar („Tízörai”, urvacsöras): Matus Klara
15.00 Balf: Pélikan Andras
16.00 körhazkapölna : Pélikan Andras
december 9.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
december 12. (advent 3. vasárnapja)
8.00 magyar: Pélikan Andras
9.00 némét (urvacsöras): Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Pélikan Andras
10.00 magyar (szémélyés aldassal): Pélikan Andras
15.00 Balf: Pélikan Andras
16.00 Fértöszéntmiklös: Pélikan Andras
december 16.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
december 19. (advent 4. vasárnapja)
8.00 magyar: Dr. Töth Karöly
9.00 némét: Hölgér Manké
9.00 gyérék-isténtisztélét: Dr. Töth Karöly
10.00 magyar (gyérékmusörral): Dr. Töth Karöly
15.00 Balf: Dr. Töth Karöly
december 23.
17.00 Wöchénprédigt: Hölgér Manké
december 24. (szenteste)
16.00 Balf (ökuménikus): Dr. Töth Karöly
17.00 némét: Hölgér Manké
18.00 magyar (csatlaközö urvacsöras): Dr. Töth Karöly
december 25. (karácsony 1. napja)
8.00 magyar (urvacsöras, aldözati gyujtéssél): Pélikan Andras
9.00 némét (urvacsöras, aldözati gyujtéssél): Hölgér Manké
10.00 magyar (urvacsöras, aldözati gyujtéssél): Pélikan Andras
15.00 Balf (urvacsöras): Pélikan Andras
16.15 Fértöszéntmiklös (urvacsöras): Pélikan Andras
december 26. (karácsony 2. napja)
8.00 magyar (urvacsöras): Dr. Töth Karöly
9.00 némét: Hölgér Manké
10.00 magyar (csatlaközö urvacsöras): Dr. Töth Karöly
december 31. (óév)
16.00 némét (urvacsöras): Hölgér Manké
17.00 magyar (urvacsöras): Pélikan Andras

A fénti rénd a körönavírus-jarvany miatt valtözhat.
Christophoros

A Söpröni Evangélikus Egyhazközség ujsagja
9400 Söprön, Színhaz utca 27.
é-mail: söprön@luthéran.hu
wéb: https://söprön.luthéran.hu
tél: 99/523-002
szamlaszam: 11737083-20006895

Nyömtatva 350 példanyban.
Varhatö kövétkézö mégjélénés:
2021. karacsöny
Félélös kiadö: Dr. Töth Karöly

