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Mint fogadjalak téged…? 
 

 

 

Advent-karácsonyi lapszámunk első mondatával 

nagy szeretettel köszöntöm közösségünk minden tag-

ját, újságunk olvasóit! E rövid gondolatsor címét ol-

vasva és a gyülekezetünkben történt – mostanában 

nem is ritka – lelkészváltásra gondolva talán sokak-

ban ez a cím a bennünk is megszülető kérdéssel azo-

nos: Mint fogadjalak téged? A közös munka megkez-

dése és az eredményére történő várakozás most nagy-

jából egybeesik a mindannyiunk által szívesen, és 

sokféleképpen ünnepelt adventi időszakkal. Ennek 

középpontjában pedig nem más áll, mint maga Jézus 

Krisztus, akinek eljöveteléről a karácsonyi ünnepen 

megemlékezünk. 

A fent idézett ének, amely magyar énekeskönyvünk 

141. számú éneke, segíthet nekünk betekinteni az ad-

vent üzenetének sokféleségébe. Fontos ez a szá-

munkra, hiszen amikor adventre, karácsonyra gondo-

lunk, azonnal a betlehemi jászolbölcső Jézusa jut 

eszünkbe, pedig éppen Paul Gerhardt verse mutatja 

meg, hogy milyen sokrétű ez az ünnep. Nem csak az 

advent és a böjt előkészítő, bűnbánati időszak-jellege 

közös, hanem amikor – az advent szó eredeti jelenté-

sét komolyan véve – Jézus Krisztus eljövetelét he-

lyezzük a középpontba, akkor éppúgy gondolunk a 

jászolbölcső Jézusára mint a Jeruzsálembe bevonuló, 

megérkező Megváltóra, aki Isten örök ígérete szerint 

a Golgotán értünk hozott áldozatával mindannyiunk 

számára megnyitotta az utat ahhoz, hogy ne félelem-

mel, hanem reménységgel tekinthessünk a követ-

kező, mindenki számára nyilvánvaló eljövetelre, az 

utolsó ítélet Krisztusára. 

Paul Gerhardtra jellemző módon – akinek egyébként 

rendkívül nehéz emberi sors jutott osztályrészül – a 

szöveg nem marad meg az események objektív leírá-

sánál, hanem elsősorban azt juttatja kifejezésre, hogy 

mit jelentenek ezek az események a személyes hit 

szempontjából. Így ha magunknak is feltesszük a kér-

dést: „Mint fogadjalak téged?”, és a szerzővel együtt 

kérjük, hogy „… te mutasd meg magad, hogy mi ked-

ves tenéked és hogyan várjalak!”, akkor az ének ének-

lése vagy a szöveg olvasása lelki élménnyé válik, elő-

készítő eszközzé Krisztus születésének emlékünne-

pére. Segítővé ahhoz, hogy az ünneplés „kötelező ele-

meit” a hit szemével válasszuk ki, s abban mindenkép-

pen helyet kapjon a karácsonyi történet megrendítő 

ereje, és a személyes hitért való hálaadás gesztusa. 

Ebbe természetesen beletartozik az a bölcsesség is, 

amely meg tudja tartani az egészséges távolságot a ta-

lán látványos és divatos, de lelkileg nem építő, és 

végső soron a figyelmünket a lényegről elterelő dol-

goktól. 

Előrement hittestvéreink – köztük Paul Gerhardt – 

sokszor több száz éves szövegeit olvasva gyakran az 

az érzésünk, hogy koruk kihívásainak összefüggésé-

ben nálunk érzékenyebbek, fogékonyabbak voltak a 

keresztyén hit már említett nagyobb összefüggéseire. 

Így Krisztus eljövetele összefüggésében természetes 

volt számukra, hogy már karácsonykor, a jászolböl-

csőre tekintve bizonyságot kell tenniük a feltámadás 

által megszerzett örök életről. Arról, hogy a feltáma-

dás reménysége nélkül hiábavaló lenne a hitünk. Szá-

munkra az eljött Krisztus mindig eljövendő is, s ezáltal 

mindig jelenlévő követői életében. Ezért kerül a szö-

vegbe az idők végére vonatkozó hívás, amely betelje-

síti reménységünket: „Kelj fel, szép Napunk, várunk! 

Vígy országodba el, hol mindörökké áldunk új hála-

énekkel!” 

Isten megtartó kegyelmének újabb éve múlt el fölöt-

tünk, amely változásokat hozott személyes és gyüle-

kezeti életünkben. Imádkoztunk ezért és hisszük, hogy 

mindez Istenünk jelenlétének és szeretetének újabb 

megnyilvánulása volt. Ezzel a hittel és meggyőződés-

sel búcsúzunk a 2018. évtől és kérjük áldását mind-

annyiunkra. 

Wagner Szilárd, lelkész 

  

 

 

 

 
Evangélikus énekeskönyv, 141,1 
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GYÜLEKEZETI ISTENTISZTELETEK 

 

Szeretettel várunk mindenkit 2019-ben is mindkét istentiszteleti helyszínünkön. 

 

• BÉCS, AUFERSTEHUNGSKIRCHE - 1070 WIEN, LINDENGASSE 44/A 

Február 3. 17 óra Ökumenikus istentisztelet 

Március 3. 11 óra Istentisztelet (úrvacsora) 

Április 4. 11 óra Istentisztelet (úrvacsora) 

 

• GRAZ, HEILANDSKIRCHE - 8010 GRAZ, KAISER JOSEF-PLATZ 9. 

Január 20. 16 óra Ökumenikus istentisztelet 

Február 10. 16 óra  Istentisztelet (úrvacsora) 

Március 17. 16 óra Istentisztelet (úrvacsora) 
 
 
 

 

 

 

 
ADAKOZÁSI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Olvasóink! Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet (AMEGY) számára az isteni 

gondviselés hálás megtapasztalása mellett elengedhetetlen a hívek adománya. Ezért a presbité-

rium most is – mint minden évben karácsony előtt – adakozásra hívja fel a „Másokért együtt“ 

olvasóit, minden evangélikus testvérünket, illetve a küldetésünket támogatni kívánókat. Kérjük, 

hogy gondoljanak gyülekezetünkre és „fölöslegükből“  támogassák fennmaradását, amint azt 

az özvegyasszony két fillérjéről szóló jézusi példázatban is olvashatjuk (Mk 12,43). Adomá-

nyaikat a gyülekezet bankszámlájára várjuk (IBAN AT70 1100 0002 3041 9100). Kérjük, hogy 

az utalásra írják rá: „Spende AMEGY“. Isten áldása és kegyelme legyen mindannyiunkkal! 

 

A presbitérium nevében köszönettel: Andorka Hanna, felügyelő

 

 
 

 

 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK :  
 

       Lelkészi  Hivatal :  

 Capistrangasse 2/15  1060 Wien, 

 +43 (0) 650 58 777 12, 

 e-mail: maegy.austria@gmail.com  

    www.facebook.com/aumagyevgyul/ 

 

Wagner Szi lárd le lkész :  +43 (0) 677 62 90 62 70 

 

mailto:maegy.austria@gmail.com
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 ennek a napnak a – rózsaszínre festett – fé-

nyében sem maradhat el.  

 

„Krisztus evangéliumához méltóan visel-

kedjetek ..., hogy megálljatok egy Lélek-

ben, egy szívvel, együtt küzdve az evangé-

lium hitéért.” Fil 1,27 

 

  

Február 14-ét elárasztják majd a tenge-

rentúli hagyományokat nálunk is meg-

honosítani kívánó ízléstelenségek. A 

szirupossá tett Valentin-napot magyarul 

helyesebb Bálint-napnak nevezni, és va-

lószínűleg azért lett „a szerelmesek nap-

jává”, mert a névadó 3. századi Szent 

Bálint a saját kertjéből szedett virágcso-

korral örvendeztette meg rendszeresen a 

házaspárokat. Tudni kell azonban, hogy 

ez a bizonyos Bálint hite miatt vértanú lett: 

269. február 14-én kivégezték.  

E történet ismeretében sajátos fénytörést kap 

ez az ige. Ennek előzményeként a börtönben 

sínylődő, vértanúságra is kész Pál apostol azt 

vallja, hogy neki az élet Krisztus, és a megha-

lás nyereség (1,21). Mintegy végrendeletként 

hagyja a számára különösen is kedves filippi 

keresztyéneknek, hogy Krisztus evangéliu-

mához méltóan viselkedjenek. Mert sokukra 

a hitehagyás kísértése leselkedik. A megma-

radás pedig küzdelemmel jár. Nem szabad en-

gedni, hogy levegyen lábunkról a bűn. Talpon 

kell maradni. Az itt szereplő „hogy megállja-

tok...” kifejezés a görögben a posztján álló ka-

tona kitartását idézi fel.  

Gondoljunk csak a féllábú ólomkatona rendít-

hetetlenségére Andersen meséjében. Az elbe-

szélés végén a táncosnő iránt vágyakozó 

ólomfigura a tűzben is rendíthetetlenül áll, és 

„nem tudja, hogy a kályha tüze hevíti-e vagy 

a szerelemé”. Amikor aztán a szolgáló kiszedi 

a hamut a kályhából, egy összezsugorodott 

ólomszívet talál benne. Emberileg szép az ön-

feláldozó szerelemnek ez a példája. A Krisz-

tus ügye melletti rendíthetetlen kitartás, a 

szolgálati helyünkön való maradás pedig im-

már az „amor sanctus” területe. „Isten, szí-

vem neked adom”, valljuk az Evangélikus 

Énekeskönyv 319. énekében. Ha az Isten 

iránti szeretet ennyire erős bennünk, akkor 

 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet számára a 2018-as év a változások éve volt. Szavazásra 

jogosult híveink az Ausztriai Evangélikus Egyház előírásainak megfelelően áprilisban megválasztotta új 

presbitériumát. Ennek eredményeképpen az előző presbitérium két új taggal gazdagodott, és a gyülekezet 

történetében először női felügyelő került megválasztásra. Továbbá lelki vezetőnk személyében is változás 

történt. Szeptember 1-től dr. Wagner Szilárd lelkész látja el gyülekezetünk lelkigondozását, aki egyúttal az 

ottakringi  (Bécs 16. kerület) osztrák gyülekezet lelkésze is. Az istentiszteletek rendje ezáltal nem változott 

és minden egyéb is maradt a régiben.  

Újságunk, a „Másokért Együtt“ előállítási és postázási költségeire az osztrák Kancellári Hivatalnál 

(Bundeskanzleramt) minden évben pályázatot nyújtunk be, amely rendszerint pozitív elbírálásban részesül 

és ebből tudjuk finanszírozni az újság kiadását. A magyarországi Bethlen Alapnál  is pályázunk és kapunk 

támogatást a lelkészi hivatal és gyülekezeti otthon fenntartási költségeinek részbeni fedezésére. A fennma-

radó költségeket híveink nagylelkű adományaiból fedezzük. Emellett gyülekezeti tagjaink minden a gyüle-

kezethez kapcsolódó tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 

A hivatalos tények leírása után szeretnék kicsit személyesebb hangot megütni. A gyülekezet sorsát 

megválasztásom előtt is szívemen viseltem. Nagy örömömre szolgál, hogy bizalmat szavaztak nekem a vá-

lasztók, és felügyelőként már „hivatalosan“ is az én feladatom a gyülekezeti ügyeinek kézben tartása. A bécsi 

gyülekezet ugyan létszámát tekintve inkább kis gyülekezetnek számít, ám annál összetartóbb. Istentisztele-

teink részvevőinek száma kb. 15 és 35 fő között mozog. Új lelkészünk nagyszerűen beilleszkedett az új 

környezetbe és elnyerte a gyülekezet bizalmát és megbecsülését. Az új presbitérium az eddig szokásoktól 

eltérően gyakrabban ülésezik és vitatja meg az aktuális kérdéseket, ezáltal hatékonyabb a működése is.  

Az évértékelés kapcsán elkerülhetetlen a következő évre való kitekintés. Szeitl Zita gráci presbiterünk 

jóvoltából új, korszerű honlappal fogunk megjelenni. Digitalizált világunkban fontos, hogy lépést tudjunk 

tartani a kor követelményeivel. Bár alacsony költségvetéssel dolgozunk, mégis arra törekszünk, informatív 

tartalommal töltsük meg a weboldalt, és természetesen vonzó legyen a külalakja is. 

Főleg a gráci gyülekezetben van több gyermekes család, ezért a családi programok bővítésére is na-

gyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a jövőben.  

Csakúgy mint eddig, jó kapcsolatot ápolunk magyar és osztrák egyházi és világi szervezetekkel. Jó együtt-

működésre törekszünk a többi ausztriai magyar keresztény közösséggel, kiemelten a református és a katoli-

kus testvéreinkkel. Tesszük ezt lelkészünk, dr. Wagner Szilárd beiktatásának tudatosan választott mottója 

jegyében: „Krisztus összeköt“.   

 

 

ÉVÉRTÉKELÉS 

 
Újabb naptári évet tudhatunk magunk mögött, amely gyülekezetünkben is számtalan fontos eseményt  

és változást hozott magával. A következőkben Andorka Hanna felügyelő összefoglalóját olvashatjuk. 
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képesek leszünk szeretteinkkel - így há-

zastársunkkal is - egy Lélekben, egy 

szívvel, együtt küzdeni az evangélium 

hitéért. 

 

Fabiny Tamás evangélikus püspök 

http://www.evangelikus.hu/cikk/valentin-nap-rendít-

hetetlenül 

 

 
 

 

 

  

Jön! Jön! Jön!                                                           Jön! Jön! Jön! 
 

KÉSZÜL AZ AUSZTRIAI MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HONLAPJA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszas előkészítő munka után január folyamán gyülekezetünk végre új honlappal jelentkezik. Szeretnénk, 

ha küldetésünket ezen a csatornán keresztül is be tudnánk tölteni, és minél többen értesülnének diaszpóra-

létünk eseményeiről. Szeretnénk majd felhívni a figyelmet az előttünk álló alkalmakra, és beszámolni a meg-

történtekről. Szeretnénk elérhetőek lenni mindazok számára, akik az interneten találnak rá közösségünkre, 

de szeretnénk arra is törekedni, hogy a virtuális találkozások a személyes találkozásokban teljesedjenek ki. 

 

Kérünk mindenkit, hogy olvassa honlapunkat, terjessze annak hírét családjában, ismerősei és barátai köré-

ben. Isten áldása kísérje honlapunk szolgálatát! 

  

 
 

 

Végül … közeleg a Karácsony. Az elcsendesedés ideje. Fogadjuk be szívünkbe a gyermek Jé-

zust és adjunk hálát mindenért amink van; családunkért, barátainkért és mindenért, amit magunk erejé-

ből nem érhettünk volna el. Ajánljuk életünket Isten kezébe! 

 

Szeretetteljes tisztelettel: Andorka Hanna, gyülekezeti felügyelő 
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A 61.  KOSZORÚ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956. októberének 62. évfordulójáról koszorúzással 

emlékeztek meg a gráci magyar közösségek. A piros-

fehér-zöld koszorút 2018. október 22-én helyezték el a 

gráci dóm északi falán található hősi halottak emlék-

táblájánál. Az ünnepet Kovács Dénes, a Gráci Magyar 

Egyesület elnökhelyettese nyitotta meg, majd Ugri 

Mihály, a Magyar Katolikus Közösség világi vezetője 

elevenítette fel október 23-a eseményeit. Rövid beszé-

dében hangsúlyozta a megemlékezés fontosságát, 56` 

történéseinek halhatatlanságát, amit az immáron hat-

vanegyedszer elhelyezett ünnepi koszorú is jelképez. 

A gyertyagyújtást követően dr. Wagner Szilárd, az 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkészé-

nek megemlékező gondolatait Szeitl Zita lektor tolmá-

csolásában hallhatta a magyar közösség a következő-

képpen: 

 

 

Tisztelt Emlékezők, tisztelt Ünneplők! 

 

Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc évfordulóján, október 23-ára emlékezve saját pers-

pektívánkból elsősorban egykori és ma élő evangélikus hittestvéreink sorsa foglalkoztat bennünket. Hiszen 

ezt felidézve – mint cseppben a tenger – a magyarság, s köztük különösen a menekültek mindennapjai rajzo-

lódnak ki előttünk. Öröm, amikor a befogadás ajándéka keresztyén embertől keresztyén emberig természetes 

következménye lesz a felismert szükségnek, és általa nemcsak az egyházi berkeken belül, hanem társadalmi 

szinten is nyilvánvalóvá válik annak kiemelt helye a keresztyén értékrendben. 

Hallgassunk meg egy részletet az ausztriai protestáns egyházak leveléből „AZ EVANGÉLIKUS ÉS REFOR-

MÁTUS MAGYAR MENEKÜLTEKHEZ“ címmel! 

„Kedves Testvéreink! 

A Hazát koldusként elhagyni keserves dolog. Előttetek már a menekültek millióinak jutott ez a sors osztály-

részül. Most nektek is meg kellett ezt tapasztalnotok és az megrázó körülmények között történt. Ezért fordul 

hozzátok és tragikus sorsú hazátok felé az osztrák nép minden együttérzése, szeretete és segítőkészsége. Se-

gíteni akarunk rajtatok, amennyiben ez módunkban áll. 

Az ausztriai evangélikus és református egyház különös melegséggel köszönti a magyarországi hittestvéreket. 

[…] Isten szörnyű mélységeken keresztül vezet titeket. A sötétség völgyében hagy vándorolni. (Zsolt 23) 

[…] Tartsatok ki a megpróbáltatás idején és legyetek bizonyosak, hogy Isten azoknak, akik mindhalálig hű-

ségesek maradnak, az élet koronáját adja (Jel 2,10.) 

Mi, ausztriai evangélikusok és reformátusok imádságunkkal mögöttetek állunk. 
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Otthonaink és házaink nyitva állnak előttetek. Mivel magunk is oly sok irgalmasságot tapasztaltunk, nem 

akarunk megfáradni a segítésben.[…]                                                                   Bécs, 1956. november 17.“ 

Fontos látnunk, hogy nem csupán néhány száz, hanem összességében 200.000 olyan magyar emberről volt 

szó, akik úgy döntöttek, hogy a feszült és kiszámíthatatlan politikai helyzetben elhagyják hazájukat, abban 

bízva, hogy lesznek olyanok, akik e nehézségeket átérezve befogadják őket, vagy megtalálják megsegítésük 

lehetőségét. Miközben a forradalmárok bátorsága, a forradalom leverése és az 1956 után következő hosszú 

és nehéz évtizedek ellenére sokféle összefüggésben máig ható és erőt adó minden jó ügyért harcoló számára; 

a menekültek élete mindennél jobban példázza a keresztyén ember hitvallásának igazságát, hogy az embernek 

leginkább szeretetre és irgalomra van szüksége a szorult helyzetekben. Bár nehéz, és talán helytelen is volna 

egy egészen más történelmi helyzettel párhuzamba állítani mai életünket, az azonban semmiképpen sem vi-

tás, hogy mi, akik ma Ausztriában emlékezünk a forradalom hőseire, eseményeire és következményeire, va-

lamilyen formában részesei voltunk a befogadás és segítőkészség megnyilvánulásainak. Ez jelöli ki tetteink 

irányát egy olyan világ felé, amelyben a szolidaritás, a szabadság és a keresztyéni szeretet érvényesítésének 

szándékát nem véráldozat, hanem hazafias és keresztyén elkötelezettség viszi sikerre. 

Istentől áldott emlékezést, szép ünnepet kívánok mindenkinek! 

Wagner Szilárd, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze 

 

A megemlékezést a magyar nemzeti Himnusz zárta. Az ünneplő közösség megtiszteltetésnek vette, hogy a 

gráci dóm katolikus lelkésze, dr. Heinrich Schnuderl megtisztelte jelenlétével a 61. koszorúzást és örömmel 

tett eleget a meghívásnak. 

Szeitl Zita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jézus Krisztus mondja: 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 

mintha valaki életét adja barátaiért.” 

(János evangéliuma 15,13.) 

G y á s z h í r  

 

2018. október 28-án türelemmel viselt betegség 

után 82 éves korában elhunyt 

 

Mag. Josef Hofstadler 

 

nyugalmazott evangélikus lelkész, akit gyülekeze-

tünk lelkigondozói munkájának készséges támoga-

tójaként tartunk számon. Emlékét kegyelettel és a 

feltámadás reménységével megőrizzük. 
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GYÜLEKEZETI BESZÁMOLÓK 

 

BEIKTATTÁK HIVATALÁBA 

           GYÜLEKEZETÜNK LELKÉSZÉT 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADVENT A KÖNYVTÁRBAN 

 

Gyülekezetünk immár hagyományos módon közösen 

rendezte adventi estjét a Bornemisza Péter Társaság-

gal, ezúttal 2018. december 9-én délután fél 6-kor. 

Az est előadói Völner Eszter énekművész, és Wagner 

Szilárd lelkész, teológus, egyházzenész voltak (ké-

pünkön). 

Mindketten az advent hangulatának és valódi üzeneté-

nek jegyében készítették elő szolgálatukat. Az előadás 

alapja Paul Gerhard „Mint fogadjalak téged” című 

éneke volt (l. címlapunkon), amelynek adventi üzene-

tét César Franck Panis angelicusa, a Jöjj, Népek Meg-

váltója evangélikus korál és egy Jézust altató népi Má-

ria-ének tett még élményszerűbbé. A nagy számú ér-

deklődő részvételével megrendezett est közös étkezés-

sel, beszélgetéssel zárult. (Fotó: Andorka Hanna) 

 

2018. október 7-én közös ünnepre gyűlt össze az 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bécs-

Ottakringi Evangélikus Gyülekezet az osztrák közös-

ség 16. kerületi templomába, hiszen Hans-Jörg Lein 

szuperintendens és dr. Lackner Pál, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának titkára kö-

zösen iktatta be Wagner Szilárd lelkészt mindkét 

szolgálati helyére. 

A nagy érdeklődésre számot tartó istentiszteletről 

Szeitl Zita lektorunk részletes beszámolót írt, amely 

– az ott készült képekkel együtt megtekinthető a kö-

vetkező linken: https://www.evangelikus.hu/krisz-

tus-osszekot (Fotó: Mihalik István) 

https://www.evangelikus.hu/krisztus-osszekot
https://www.evangelikus.hu/krisztus-osszekot
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December hónap igéje: 

 

Amikor meglátták [a csillagot], igen nagy volt az örömük.  

(Mt 2,10) 

 

 

 

Karácsony ünnepének igéje: 

Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. 

(Jn 1,14) 

 

 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK 

SZERETETTEL KÍVÁNUNK 

ISTENTŐL ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS ÚJÉVET! 
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