
   M Á S O K É R T  E G Y Ü T T 
 Gemeinsam für andere           2 0 1 9  

 67. évfolyam, 1. (872.) szám            ISSN 1026-2156       január – február 

 

A kimenetel bizonytalan… 
 

 

 

A megkezdett új év, 2019 jónéhány eseménye már 

mögöttünk van mire lapunk idei első száma ke-

zünkbe kerül; már meg is kezdődött a böjti idő, amely 

hagyományosan az elcsendesedés ideje – a bűnbá-

naté, a számvetésé. Egy olyan lehetőség áll előttünk, 

amely egyébként oly ritkán adatik meg számunkra, 

hiszen egyik feladatot követi a másik, s néha a leg-

szűkebb családra sem marad elég idő, nemhogy ön-

magunkra... 

Milyen ellentmondásos, hogy mi, Ausztriában élő 

evangélikusok, éppen ennek az elcsendesedésre al-

kalmat adó időnek az elején kerültünk politikai és 

vallási értelemben is a figyelem középpontjába – 

részben persze nem függetlenül a böjti időszaktól! 

Ha a böjtöt az elengedés idejének és gyakorlóterepé-

nek tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy a vallás, a 

politika és a gazdaság csatározásai közepette valami 

fontosat – legalábbis egyelőre – el kellett engednünk. 

Nagypéntek immár nem államilag elismert ünnepnap 

Ausztriában az evangélikus egyház tagjai számára 

sem. Szabadságunk terhére „személyes ünnepnap”-

ként persze továbbra is jogunk és lehetőségünk van 

megélni ezt az identitásunkat döntő módon meghatá-

rozó ünnepet, de vajon hová vezet majd az az út, 

amelyen ez a lépés a politika, a gazdaság és a társa-

dalom többsége számára ma elfogadhatónak tűnik? A 

kimenetel bizonytalan. Azonban még ha ez az aggo-

dalom nem is alaptalan, érdemes komolyan vennünk 

azt a tényt, hogy akik eddig is tudatosan készültek a 

Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról való meg-

emlékezésre, akiknek hitének középpontjában az ér-

tünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus áll, azok 

számára mit sem változik az ünnep jelentősége. Sőt, 

személyes ünnepnapunknak talán még nagyobb hi-

tele lesz… 

Ugyancsak ismert, hogy az Ausztriai Evangélikus 

Egyház egységének egyik legjelentősebb szakítópró-

báját hagytuk magunk mögött a böjti idő első vasár-

napját megelőző szombaton. Hosszú előkészítő 

munka, teológiai mérlegelés, gyülekezeti szavazások 

és számos vita után zsinati döntés született az azonos-

nemű házaspárok – akiknek házasságkötése 2019. ja-

nuár 1-jétől lehetséges Ausztriában – nyilvános egy-

házi megáldásának kérdésében. Immár nem titok: le-

hetségessé vált a nyilvános áldó szertartás, de ez nem 

a hagyományos esküvő rendje szerint zajlik majd, még 

ha tartalmazza is annak néhány fontos elemét. Sokak 

számára ez az elért eredmény kevés; másoknak éppen 

hogy sok. Egyesek szerint ez egy kis lépés az egyen-

jogúság felé, amelyet minél előbb továbbiaknak kell 

követniük; mások szerint ez a lehetséges legnagyobb 

lépés, amit az érintett hittestvéreink irányába még 

megtehetünk. És persze vannak, akik szerint már ezt 

sem szabadott volna... Hogyan tovább? A kimenetel bi-

zonytalan. Az azonban tény, hogy a döntés legna-

gyobb sikere nem az elért kétharmados szavazati 

arányban van, hanem annak az egységnek a megőrzé-

sében, amely Jézus Krisztusnak is legfőbb óhaja volt, 

amikor tanítványaira gondolt: „De nem értük könyör-

gök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisz-

nek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, 

ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy 

ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te 

küldtél el engem.” (Jn 17,21) Nem véletlen, hogy ez a 

Jézusi mondat az egész világot átfogó ökumenikus 

mozgalom jelszava lett, amelynek idei alkalmaira gyü-

lekezetünkben is összegyűlhettünk. Az erről szóló be-

számoló a következő oldalakon bizonyítja, hogy az 

igazi készülés az előttünk álló húsvéti ünnepre csak a 

Krisztusban hívők egységében, és élő gyülekezeti sze-

retetközösségben valósulhat meg. 

Ehhez az előttünk álló elmélyült böjti időhöz kérjük 

Isten áldó és inspiráló jelenlétét és áldását, hogy ő 

maga munkálja bennünk a hitet Szentlelke ajándékai-

val, és tartsa meg közöttünk, benne hívők között az ál-

tala is óhajtott egységet. 

 

Wagner Szilárd, lelkész 
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GYÜLEKEZETI ISTENTISZTELETEK 
 

Szeretettel várunk mindenkit 2019-ben is mindkét istentiszteleti helyszínünkön. 

 

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

Április 7. 11 óra Istentisztelet (úrvacsora) 

Május 5. 11 óra Istentisztelet (úrvacsora) 

Június 16. 10 óra Munkaévzáró gyülekezeti nap KÖZÖSEN az 

   ottakringi gyülekezettel (1160 Wien, Thaliastr. 156) 

 

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

Április 28. 16 óra Istentisztelet (úrvacsora) 

Május 19. 16 óra  Istentisztelet (úrvacsora) 

Június 30. 11 óra Munkaévzáró gyülekezeti nap 
 
 
 

 

 

 
KÖSZÖNET 

 

Kedves Olvasóink! 

Ezúton szeretnénk megköszönni nagylelkű adományaikat, melyet karácsonyi adakozási felhí-

vásunkra küldtek. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan becsülik munkánkat és támogatják 

anyagilag, hogy fenn tudjunk maradni, hiszen kis gyülekezet révén nehezebb pénzforráshoz 

jutnunk. 

Szíves adományaikat továbbra is várjuk (IBAN AT70 1100 0002 3041 9100). Kérjük, hogy az 

utalásra írják rá: „Spende AMEGY“. 

 

Isten áldása és kegyelme legyen mindannyiunkkal! 

 

A presbitérium nevében hálás 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
mailto:maegy.austria@gmail.com
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„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18-20) 

 

Ez a mózesi ige állt a világ számos országában megrendezett ökumenikus imahét központjában, 

melynek mozgalmába az Ausztriai Magyar 

Evangélikus Gyülekezet Bécsben és Grác-

ban lévő istentiszteleti közössége egyaránt 

bekapcsolódott. 2019. január 20-án a gráci 

magyar keresztény gyülekezetek ünnepe 

volt az evangélikus Heilands-kirche-ben. A 

szertartás témájában és liturgiájában is kö-

vette a központilag kiadott programfüzet 

által javasolt rendet – melynek anyagát idén az indonéziai keresztény testvéreink állították ösz-

sze. Istentiszteletünkkel azt hangsúlyoztuk, hogy mind személyes életünkben, mind keresztény 

közösségeink életében az egységről, az igazságosságról és a kegyelemről szóló beszéd mellé 

társuljon az elkötelezett cselekvés. Ezzel a lelkülettel imádkoztunk a Krisztus-hívők egységéért.  

Molnár Ottó, a gráci magyar katolikus közösség lelkésze a kánai menyegző (Jn 2,1-11) története 

alapján tartott igehirdetést. Hangsúlyozta, hogy a Szentírás nem emberi igazságokról beszél, 

hanem kizárólag csak Isten igazságosságáról. Krisztus-hívőként ebben az isteni igazságban és 

hűségben bízhatunk és ebbe kapaszkodhatunk. A liturgiában Wagner Szilárd, az Ausztriai Ma-

gyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze és Szeitl Zita lektor vettek részt. Az istentisztelet zenei 

szolgálatát Litscher-Nagy Zsuzsanna fuvolaművész és Zavaczki Robert egyházzenész végezték; 

előadásukban Johann Sebastian Bach és Szervánszky Endre szerzeményei szólaltak meg..           

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 

BÉCSBEN ÉS GRÁCBAN 

 

Régi hagyomány gyülekezetünkben, hogy az évente 

megrendezésre kerülő Ökumenikus Imahét kapcsán 

mi is együtt ünneplünk római katolikus és református 

testvéreikkel. Fogadjuk szeretettel Andorka Hanna 

és Szeitl Zita beszámolóját erről az eseményről! 

(Fotók: Mihalik István) 

 
 

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj60aKZtvrfAhUxMewKHRqvCSYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bonn-evangelisch.de%2Faktuell%2Farchiv-2018-2852-gebetswoche2018-2866.php&psig=AOvVaw2PwqadsTOYN0STGmJUZOfV&ust=1548007115281894


4 Másokért Együtt 67. évfolyam, 1. (872.) szám / Bécs, 2019. január-február 

 
 

A gráci magyar keresztény közösségek az is-

tentisztelet után szeretetvendégségen vehettek 

részt.  

2019. február 3-án a hagyományoknak megfe-

lelően Bécsben is sor került az ökumenikus is-

tentiszteletre a katolikus és református gyüle-

kezetekkel közösen. A házigazda az idei év-

ben az evangélikus gyülekezet volt, így a 7. 

kerületi evangélikus Auferstehungskirche szolgált helyszínként. Az liturgiai szolgálatot a fele-

kezetek lelki vezetői közösen látták el: Simon Ferenc római ka-

tolikus esperes, Karvanszky Mónika református lelkésznő és 

Wagner Szilárd evangélikus lelkész. Wagner Szilárd igehirde-

tésében kiemelte az összetartozás fontosságát, az ökumené ha-

tását  határainkon és kontinensünkön kívülre is. Indonéziában a 

mintegy 17.000 szigetből álló szigetcsoport lakóinak mindössze 

10 %-a keresztény. Azt is elmondta, hogy Európa jelenleg saj-

nos nem tartozik azon térségek közé, ahol a kereszténység lét-

számában növekedne, ez még hangsúlyosabbá teszi a küldetést 

és fontosabbá a kitekintést más keresztény közösségek irányába.  

Az istentiszteleten a bécsi Liszt Ferenc kórus szolgált Simon 

Márta vezetésével, az orgonista az evangélikusok kántora, Tóth Imre volt. A himnuszok elének-

lése után az alagsori gyülekezeti teremben folytatódott az együttlét, ahol asszonyainknak kö-

szönhetően pompás büfét sikerült készíteni 

vendégeink számára. A kellemes beszélge-

tés mellett mindenki jól is lakott. Semmi-

lyen értelemben nem éhezünk, nem szom-

jaztunk ezen a délutánon, és hitünk szerint 

így lesz ezután is, hiszen Jézus Krisztus 

maga mondja: „Én vagyok az élet kenyere, 

aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki ben-

nem hisz, nem szomjazik soha.“ (Jn 6,35) 
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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 he-

lyesebb Bálint-napnak nevezni, és valószínű-

leg azért lett „a szerelmesek napjává”, mert a 

névadó 3. századi Szent Bálint a saját kertjé-

ből szedett virágcsokorral örvendeztette meg 

rendszeresen a házaspárokat. Tudni  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

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

ELKÉSZÜLT AZ AUSZTRIAI MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HONLAPJA! 
 

 
 

Hosszas előkészítő munka után gyülekezetünk új honlappal jelentkezik. Szeretnénk, ha küldetésün-

ket 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 

megtörténtekről. Szeretnénk elérhetőek lenni mindazok számára, akik az interneten találnak rá kö-

zösségünkre, de szeretnénk arra is törekedni, hogy a virtuális találkozások a személyes találkozások-

ban teljesedjenek ki. Új honlapunk webcíme: 

 

www.evangelikus-at.com 

 

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

körében. Isten áldása kísérje honlapunk szolgálatát! 
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2019 – ÉVFORDULÓK 

A 2019. év igéje: „Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsoltárok 34,15) 

 

500 éves a Lipcsei disputa 

A reformáció történetének jelentős állomásaként a lipcsei egyetem vitát szervezett Luther és köve-

tői, és a hivatalos római katolikus tanítás képviselői között. Bár Lipcse csak 1539-ben csatlakozott 

a reformáció tanaihoz, az ún. „Lipcsei tézisek” gyorsan terjedtek, és egyértelművé tették, hogy az 

ember hite felett sem pápák, sem zsinatok nem gyakorolhatnak hatalmat. Az irat máig is a reformá-

ció egyik legfontosabb dokumentumának tekinthető. 

 

„Azt tagadni, hogy az ember a jóban is vétkezik, és hogy a bűn önmagában, Krisztus kegyelme nél-

kül megbocsátható, vagy hogy a gyermekben a keresztség után is marad bűn, nem jelent mást, mint 

Pált és Krisztust lábbal tiporni.” (Lipcsei disputáció, 2. tétel) 

 

100 éve hunyt el Ady Endre (1877-1919) költő, akinek életműve több „istenes verset” tartalmaz. 

Emlékezzünk a századforduló és a magyar irodalom egyik legnagyobb magyar költőjére két versé-

vel! 

 

Álmom: az Isten 

 

Batyum: a legsúlyosabb Nincsen, 

Utam: a nagy Nihil, a Semmi, 

A sorsom: menni, menni, menni 

S az álmom: az Isten. 

 

Vele szeretnék találkozni, 

Az álmommal, nagy, bolond hitben 

S csak ennyit szólni: Isten, Isten 

S újból imádkozni. 

 

Nem bírom már harcom vitézül, 

Megtelek Isten-szerelemmel: 

Szeret kibékülni az ember, 

Mikor halni készül. 
 

 

 

 

Az Úr érkezése 

 

Mikor elhagytak, 

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 

Átölelt az Isten. 

 

Nem harsonával, 

Hanem jött néma, igaz öleléssel, 

Nem jött szép, tüzes nappalon 

De háborús éjjel. 

 

És megvakultak 

Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 

De őt, a fényest, nagyszerűt, 

Mindörökre látom. 
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GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

 VÁLASZTÁSOK 

 

 

 

 

 

 

 

  

FELHÍVÁS 

 

A digitalizáció előretörése nem csak kihívásokat tartogat gyülekezetünk számára, hanem számtalan le-

hetőséget is. Az egymással való kommunikáció már eddig meglévő lehetőségeit tökéletesíteni szeret-

nénk, de törekszünk arra is, hogy újakat ragadjunk meg. Ennek érdekében kérjük testvéreinket a követ-

kezőkre: 

1. Kövessék figyelemmel gyülekezetünk weboldalát! 

2. Facebook-oldalunkon is igyekszünk rendszeresen hírt adni magunkról. 

3. Aki rendszeresen szeretne e-mailben is értesítéseket kapni istentiszteleteinkről, gyülekezetünk 

eseményeiről levelezőlistánkon, kérjük, hogy írjon egy üzenetet a maegy.austria@gmail.com 

címre. 

4. A „MÁSOKÉRT EGYÜTT” újságunk terjesztése során azt tapasztaltuk, hogy sok címről kapjuk visz-

sza a lapot azért, mert a címzett elköltözött. Kérjük tehát, hogy a lakcímváltozásokról értesítsék 

gyülekezetünket az ismert elérhetőségeken (2. oldal). 

Köszönjük! 

 

 

Az Ausztriai Evangélikus Egyház (Evangelische 

Kirche A.B. in Österreich) új zsinati ciklusának 

elején megválasztotta országos munkabizottsá-

gainak tagjait is. Ennek során Wagner Szilárdot, 

az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lel-

készét, egyházzenészt és orgonaszakértőt a Isten-

tiszteleti- és Egyházzenei Bizottság (Kommission 

für Gottesdienst und Kirchenmusik) tagjává vá-

lasztották, amelyben az országosan három, nem 

zsinati tag számára fenntartott hely egyikét 

nyerte el. (Fotó: Mihalik István) 

mailto:maegy.austria@gmail.com
mailto:maegy.austria@gmail.com
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Január hónap igéje: 

Isten ezt mondta: „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, 

az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.  

(1Móz 9,13) 

 

 

 

Február hónap igéje: 

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, 

amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róm 8,18) 

 

 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK 

SZERETETTEL KÍVÁNUNK 

ISTENTŐL ÁLDOTT BÖJTI IDŐT! 
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