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Békesség néktek! 

 

Nagycsütörtök 
Mert minden lélek az enyém. 

(Ez 18,4) 

Jézus mondja: Az én Atyám há-

zában sok hajlék van.  (Jn 14,2) 

Az első nap, a végzetesnek tűnő, 

mégis az örök élet ajtaját meg-

nyitó történet első napja. A Mes-

ter asztalhoz telepszik a tanítvá-

nyaival, egy asztal, egy hajlék, 

egy közösség – teste és vére az 

ajándéka ennek a közösségnek, s 

ajándék ma is minden hívőnek. 

Valaki azonban kilóg. Egyvalaki, 

akinek sötétség kúszott a szívébe 

a szeretet által hagyott kis rése-

ken. „Egy közületek elárul en-

gem.”  A Mester szava égető kés 

a kemény szíven – hiszen tudja, 

hogy ki lesz majd az áruló. A két-

ségbeesés karcolja meg a többi szívet is: vajon ki? 

Melyikük? Honnan tudja? Miért nem mondja meg? 

Egy pillanatra talán elfelejtik, s arra gondolnak, s így 

imádkozunk most is: Urunk, fényed győzzön le min-

den sötétséget és győzedelmeskedjék a földön! S ek-

kor még nem is sejthetik igazán… 

Nagypéntek  
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. (Jn 3,16) 

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem 

élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelen-

valók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem ma-

gasság, sem mélység sem semmiféle más teremt-

mény nem választhat el minket Isten szeretetétől, 

amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunk-

ban. (Róm 8,38-39) 

„Feszítsd meg!” – ordít a felbőszült tömeg, amely 

a gyilkost szabadon engedi, az ártatlant halálba 

taszítja. A korbács okozta mély barázdákkal szelt 

hátán hordozza súlyos keresztjét, melyet bűneink 

terhétől súlyos igazán. Értünk teszi, a bűnösökért, 

azokért, akik halálra adták és teszi azokért is, akik 

követik Őt. Hárman függnek a Golgotán, két lator 

és középen a Mester. Szomjazik, 

ecettel oltják szomját. „Én Istenem, 

én Istenem, miért hagytál el en-

gem?” „Még ma velem leszel a pa-

radicsomban.” „Atyám, bocsáss 

meg nekik, nem tudják, mit cseleksze-

nek.” 

Hogy állunk meg a feketébe borult 

oltárok előtt? 

ELVÉGEZTETETT. 

Nagyszombat 
Hallgasd meg, Uram, imádságomat, 

és jusson el hozzád kiáltásom! 

(Zsolt 102,2) 

De még vár az Úr, hogy megkegyel-

mezhessen. (Ézs 30,18a) 

Hát hol van ő, az Isten Fia? Hol van 

a mi Urunk? Sziklasírban fekszik, hi-

szen testét oda fektették. Könnycsepp gördül a tanít-

ványok arcán, szorít a mellkas, nincsen levegő. Fel 

kellene ocsúdniuk: hol van a Mester? Minden fájda-

lom ellenére megcsillan a várakozás, a remény egy ki-

csiny magja. Talán újra eljön… Talán, valahogy… 

Mégis. 

Megígérte. Úgy lesz. El tudjuk-e hinni ezt most újra, 

tanítványként?  

Húsvét ünnepe - vasárnap 
Krisztus mondja: Halott voltam, de íme élek örök-

kön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kul-

csai. (Jel 1,18) 

Békesség néktek! (Jn 20,21b) 

Ébredj fel, szívem, az éjszaka elmúlt és feljött a nap! 

Ébreszd fel a lelket és az értelmet, hogy meglássa Üd-

vözítőjét, aki ma áttörte a halál ajtaját és előjött a sírból 

az egész világ örömére! (L. Lorenzen) 

Krisztus fénye győzött a halál sötétsége fölött. Húsvét 

hajnalán beteljesedik az ígéret:  

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 

Christus resurrexit! Vere resurrexit
Németh Kitti 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK 

 Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a 

Április 8. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet 

Május 6. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet 

Június Gyülekezeti piknik – időpontja megbeszélés és szervezés alatt!  

 

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9. 

Április 15. 16:00 Úrvacsorás istentisztelet, reménység szerint a KÖZEL 

   zenekar egy részének szolgálatával 

Május 13. 16:00  Úrvacsorás istentisztelet kiállításmegnyitóval 

Június 17. Gyülekezeti piknik – pontos időpont megbeszélés és szervezés alatt! 
 

 

 
 

 

 

 

A REFORMÁCIÓ TÜKRÉBEN 

- gyülekezeti teológiai alkalmak - 
 

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 2017 február-

jától havi rendszerességgel teológiai alkalmat indítottunk. 

Ennek középpontjában hitünk és keresztyén életünk alap-

vető kérdései állnak. A következő ilyen alkalommal, április 

14-én ismét az evangélikus egyházi esztendővel foglalko-

zunk. Sok kérdés merül fel az egyházi esztendő és az abban 

helyet foglaló ünnepek kapcsán, amelyeket igyekszünk kör-

bejárni, elhelyezve ezeket hétköznapi és egyházi életünkben 

is, hogy a továbbiakban ne kelljen oly élesen elválnia a ket-

tőnek. Ennek keretében kreatív alkotó jelleggel elkészíthet-

jük saját naptárunkat, melyben helyet kapnak az egyházi esz-

tendő szerinti ünnepek, színek és azok mondanivalójához 

kapcsolható fontos fogalmak és emlékeztetők.  

 

TERVEZETT IDŐPONTOK: 

 

ÁPRILIS 14. (szombat) – 14:00 
Helyszín: Capistrangasse 2/15. – Kérem, hogy aki szívesen jönne, előre jelezze a lentebb olvasható elérhe-

tőségeken az anyagbeszerzés fontossága miatt!  

MÁJUS 5.  (szombat) – megbeszélés szerint. Helyszín: Gyülekezeti Központ - Capistrangasse 2/15.

 
 

A l e l  k é s  z i h i v a t a l e l é r h e t ő s é g e i : 

 +43/650/58 777 12, e-mail: evang-ungarisch@aon.at 

1060 Wien, Capistrangasse 2/15 

www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet 

mailto:evang-ungarisch@aon.at
http://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet
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 ennek a napnak a – rózsaszínre festett – fényében 

sem maradhat el.  

 

„Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek 

..., hogy megálljatok egy Lélekben, egy szívvel, 

együtt küzdve az evangélium hitéért.” Fil 1,27 

 

  

Február 14-ét elárasztják majd a tengerentúli ha-

gyományokat nálunk is meghonosítani kívánó íz-

léstelenségek. A szirupossá tett Valentin-napot 

magyarul helyesebb Bálint-napnak nevezni, és 

valószínűleg azért lett „a szerelmesek napjává”, 

mert a névadó 3. századi Szent Bálint a saját kert-

jéből szedett virágcsokorral 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, vértanú-

ságra is kész Pál apostol azt vallja, hogy neki az élet 

Krisztus, és a meghalás nyereség (1,21). Mintegy vég-

rendeletként hagyja a számára különösen is kedves fi-

lippi keresztyéneknek, hogy Krisztus evangéliumához 

méltóan viselkedjenek. Mert sokukra a hitehagyás kí-

sértése leselkedik. A megmaradás pedig küzdelemmel 

jár. Nem szabad engedni, hogy levegyen lábunkról a 

bűn. Talpon kell maradni. Az itt szereplő „hogy meg-

álljatok...” kifejezés a görögben a posztján álló katona 

kitartását idézi fel.  

Gondoljunk csak a féllábú ólomkatona rendíthetetlen-

ségére Andersen meséjében. Az elbeszélés végén a 

táncosnő iránt vágyakozó ólomfigura a tűzben is ren-

díthetetlenül áll, és „nem tudja, hogy a kályha tüze he-

víti-e vagy a szerelemé”. Amikor aztán a szolgáló ki-

szedi a hamut a kályhából, egy összezsugorodott 

ólomszívet talál benne. Emberileg szép az önfeláldozó 

szerelemnek ez a példája. A Krisztus ügye melletti 

rendíthetetlen kitartás, a szolgálati helyünkön való ma-

radás pedig immár az „amor sanctus” területe. „Isten, 

szívem neked adom”, valljuk az Evangélikus Énekes-

könyv 319. énekében. Ha az Isten iránti szeretet eny-

nyire erős bennünk, akkor képesek leszünk szerette-

inkkel - így házastársunkkal is - egy Lélekben, egy 

szívvel, együtt küzdeni az evangélium hitéért. 

 

Fabiny Tamás evangélikus püspök 

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

A film egyik kézenfekvő értelmezése a cím fogalmainak –és a szereplők belső világának azonosítása. Mária 

képviseli az ép testben tönkrement lelket, míg Endre a testi fogyaték ellenére józan ítélőképességű, tiszta jel-

lemű karakter. Ezáltal a test –és a lélek kifejezések két dimenzióját láthatjuk. Azonban a kifejezések ennél 

többet (4) jelentenek, mely által új rétegeket tárhatunk fel a film értelmezési talajában.  
 

Test, lélek – és szellem. Általában-e hármasság kontextusában szoktuk használni a cím kifejezéseit. Különös – és talán 

a gyakori társítás miatt jelzés értékű is a szellem kifejezés hiánya. A szókapcsolatok egészen az ókorig, majd a páli 

teológiáig vezethetők vissza, ahol már egyből nem három, hanem négy jelentésréteg tárul elénk. 

Az Ószövetség teológiája nem ismer test – lélek dualizmust, tehát a keresztény értelmezési horizont – mely az európai 

kultúra egyik alappillére- megnyitja számunkra a filmben rejlő harmadik, illetve negyedik réteget. 

 

Test – szóma és szarksz 
A test kettőssége. A görög nyelv két szót használ a test kifejezéséhez; a szarksz jelentése „ami az állati vagy emberi 

csontvázat körülfogja, tehát izmok, hús”. A szarksz megjelenik, mint a testi vágyak hatóköre, a „bűn támadási pontja” 

az ember személyiségén belül. Tehát Pál a bűnös életet és mindazt, ami emberi a szarksznak tulajdonítja. A „bűntől 

megszállt hús” (Róm 7,20) szolgaságba hajtotta a testet. Azóta van a „bűn teste” (Róm 6,6) éppúgy, mint a „bűn húsa” 

(Róm 8,3). A filmben megjelenő naturalisztikus ábrázolások, mint a gőzölgő hús melegsége, puhasága kiemelik a szarksz 

jellemzőit. A kulminációban megjelenő jelenetben ábrázolódik legplasztikusabban a hús-vér ember, aki megfelelő idő-

ben érkező külső segítség nélkül nem tud átlépni korlátoltságán. A vér lüktetve a fürdőkádba folyik.  Összekeveredik a 

szarksz valósága a hideg, fehér, üres lélek világával. A hústest kitölti a kiüresedett lelket. A fürdőkádban Mária életében 

bekövetkezik a testi-lelki szintézis. 

A jelenet egyúttal határkő, ugyanis létrejön valami új, addig a főszereplőből hiányzó tulajdonság, egyfajta ’lelki test’. A 

szóma az emberi testet, mint személyiségének hordozóját is jelenti. Itt a test egységéből kiindulva az egészről, az ösz-

szességről beszélünk. A szóma egyik fontos aspektusa az ’életerő, élet, öntudat’, melyhez, ha egyoldalúan kötődik csak 

a személyiség, akkor a bűn válik meghatározó tényezőjévé (szarksz). A szóma egyszerre jelöli az érzéki –és pneumatikus 

testet, ahogyan az a legjobban megfogható a római levélben: Szánjátok oda testeteket (szóma) élő és szent áldozatul, 

amely tetszik az Istennek (Róm. 12,1).  

 

Harmadik dimenzió – a szellem? 
A lélek fogalom is kettősséget hordoz. Psziché – „lélek” és pneuma – „szellem”. A psziché negatív jelentésű, amennyiben 

fogalomrendszerünkben szétválasztjuk a szellem dimenziójától. A psziché emberi tulajdonságú, mellyel szemben áll a 

pneuma, a „szellem”, ami elsődleges az Istennel való kapcsolattartás során.  A filmben megjelenő „szomjú szarvas” képe 

a pataknál, szinte illusztrációja a 42. zsoltárnak. Az álom során, egy harmadik (pneumatikus) dimenzióban létrejöhet a 

szereplők találkozása egymással. Hogy mi az a titokzatos és rejtélyes erő, ami az azonos álombéli találkozásokat lehetővé 

teszi? Erre az egyik magyarázatot a teológiában kereshetjük, vagy a pszichológiában, habár Klára (a pszichológusnő) 

sem tudott kiigazodni a történteken.  

 

Őszinteség és humor 
Számomra ezt négy dimenziót jelentette, nyitotta meg Enyedi Ildikó filmje, mely szinte a végéig szórakoztat humorával. 

Az utolsó jelenet azonban kizökkenti és a legmélyebb lelki mélypontra viszi a nézőt. A Testről és lélekről című filmben 

kimondatlanul lehet a szerelemről beszélni, megjelenik a humor, mely nem összeférhetetlen az emelkedett témával, 

hanem, ahogyan életünknek is mindennapi eleme egy-egy „bélszínes csíkos táska”, vagy egy váratlanul érkező telefon-

hívás. Összegezve a filmélményt, kevés olyan film van főként a nyugati filmművészetben, mely anélkül, hogy darabokra 

boncolna egy témát –és egy embert- hogy megismerje azt, egységes, egész képben tárja a nézők elé a kérdést. Jiry Menzel 

hasonlatával, ahelyett hogy darabokra tépkedve szeretne megismertetni egy szép virágot, ahelyett egy illatos csokorban 

tárja a néző elé.  

Juhász Zoltán András 

 

Az (újabb) Oscar-díjra jelölt magyar film sokakat felkavart és egészen mélyen megérintett. Két, valamilyen módon 

– fizikai és mentális síkon – sérült ember találkozása indítja el a nézőt a történetben. Ez a két ember különös közös 

élménye, hogy ugyanazt álmodják minden nap, és ebben az álomban találkozásuk szerelemmé lesz, amit álomban 

megélnek – egymással. Egy pszichológusnő küzdelme mindezzel szintén fontos momentuma a történetnek. Juhász 

Zoltán írása a Testről és lélekről című filmről:  

 

A test és a lélek négy dimenziója 
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Az ilyen nagy egyházi ünnepek kapcsán mint pél-

dául a karácsony, a húsvét és a pünkösd, mindig 

elgondolkozom, hogy vajon mi maradt az eredeti 

miliőből, és érzelemvilágból. A karácsonyt sajnos 

mára eléggé átszőtték a különböző hatások, amik 

egy felgyorsult életből és sokszor meglehetősen 

pénz-orientált társadalmi berendezkedésből fa-

kadnak, s Jézus születése és a szeretet elé sokszor 

oda kerülnek vagy a Mikulás, vagy rosszabb eset-

ben a Télapó - pedig Szent Miklósnak külön ün-

nepe van -, az ajándékozási láz, s sokszor a roha-

nás és kapkodásból fakadó stressz. 

A pünkösdről sokan csak úgy vélekednek, hogy 

egy remek nyári vasárnap, ami után hétfőn nem 

kell iskolába, vagy munkába menni és szem elől 

tévesztik a szerető lángok misszióját. 

Ám mi a helyzet a húsvéttal? Tudjuk, hogy a ke-

reszténység/keresztyénség (kinek hogy kedve-

sebb) legnagyobb ünnepe. Sajnos a nyúlbiznisz, 

ami a kereszténység előtti termékenységi míto-

szokból, egyesek szerint a nyúl alakú holdisten 

ünnepéből származik, elég erősen rányomta bé-

lyegét sok ember gondolkodására. Ami az ünnep 

mögött rejlik, az több azonban annál, sokkal-sok-

kal több, mint amit egy pár jópofa nyulas és szí-

nes tojásos plakáttal el lehet intézni. 

A húsvét mozgóünnep, ami kb. egy hónapos moz-

gástérrel rendelkezik évről évre, időpontja min-

dig az első tavaszi holdtöltéhez kapcsolódott és 

kapcsolódik. Az első niceai zsinat 325-ben hatá-

rozta meg a húsvét időpontját: „A tavaszi napéj-

egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasár-

nap”. De mi is rejlik az ünnep mögött? Igazság 

szerint a teljes nagyhét, ami a böjti időszak végét 

jelenti, alkotja a húsvéttal együtt a legnagyobb 

ünnepet.  

Számomra ebben az ünnepben lelhető fel az ösz-

szes drámával, vérrel és kínnal, de egyúttal fény-

nyel és élettel együtt a legnagyobb életigenlés. 

Ugyanis Jézus, aki értem is meghalt és feltámadt, 

 

 

 

 

mutatta meg megtestesült Istenként a legnagyobb sze-

retetet. Kétségtelen, hogy megváltó küldetésének ez 

egy olyan fontos pontja volt, ami nélkül nem mehetett 

volna végbe a megváltás. Emellett azonban fontos el-

mondani, hogy Jézus egész földi élete születésétől 

mennybemeneteléig egy nagy csúcspontot képez, 

mert - ahogy nagyon kedves szegedi lelkész barátom, 

Cserháti Sándor mondta - „Jézus nem „csak” a halá-

lát adta nekem, hanem az életét is”. Mindez nagyon 

fontos számomra, és számos alkalom témáját alkotta 

ez a kérdés, amelyek hatására megérlelődött bennem 

az a gondolat, hogy Krisztus egész élete egyben a 

megváltás. Halála azonban elengedhetetlen pontja en-

nek, mert ebben megmutatkozott az, hogy a Teremtő 

és Szerető Isten annyira szeret, hogy Szent Fiában Ön-

magát adja értünk, s nem áll ellen, mert annyira sze-

ret. 

Mindennek nagyon szép szimbóluma a kereszt is, 

amivel kapcsolatban születtek olyan gondolatok, hogy 

a függőlegességéből és vízszintességéből adódóan az 

égit és a földit szimbolizálja, ahogy egy pontban egye-

sülnek. Hát, igen, milyen szépen illik is ez Jézusra! 

S hogy mit jelent húsvét vasárnap, a Feltámadás? Az 

élet győzelmét a halál felett, a fény győzelmét a sötét-

ség felett, a mosoly győzelmét a keserűség felett, a lé-

legzetvétel győzelmét a kifulladás felett. Pál apostol 

olyan szépen taglalja, hogy a keresztség által egyek 

lettünk Jézussal halálában és feltámadásában, s így Is-

ten örökösei, Jézus örököstársai vagyunk! 

Hogy miért a húsvét a legnagyobb keresztény ünnep? 

Hát, ezért. Ezért, mert nem „csak” az örök élet rejlik 

benne, de mosolyogni és könnyet törölni is tanít. Fel-

hívja rá a figyelmünket, hogy életünk oly sok apró, 

csillámló homokszemcséjében mennyi boldogság rej-

tezik. Ám egyben a nehézségekre és fájdalmakra is 

felhívja a figyelmet a korbács, töviskoszorú és a véres 

szögek által, s egyben arra is, hogyha ezek feltámadott 

elszenvedőjét követjük, máris megtaláltuk a kiutat az 

örökös viharzónából. 

 

Gömbös Tamás történész, az Evangélikus Hittudomá-

nyi Egyetem ötödéves teológus-lelkész hallgatója 

Forrás: http://evangelikus-ifi.blogspot.hu 

 

 

 

Húsvét és nyúl, avagy hogy is van ez? 

  v.s.  
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Gyülekezeti beszámolók 

 

„Csak még egy szót…” 

 

Különleges alkalmat ünnepelhetett az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet böjt 5. vasárnapján, már-

cius 18-án. Amellett, hogy a gyülekezet egykori lelkészei, Dr. Solymár Mónika és Mag. D. Fónyad Pál 

lelkészek szolgáltak az istentiszteleten, az után következő kiállítás megvalósításában és megnyitásában is 

nagy szerepük volt. A 2004-ben jogi értelemben is gyülekezeti státuszt kapott közösség előtörténetét 4 plakát 

mutatja be a kiállítás keretében, melynek ötletgazdája és létrehozója – Szentpétery Miklós és Juhász Zoltán 

András segítségével is - MMag. Juhász Réka és Mag. D. Fónyad Pál, aki beszédében elmondta: a reformáció 

öröksége, hogy anyanyelven ünnepelhetjük istentiszteleteket, illetve egy brazil kollégáját idézte: „Álmodni 

és imádkozni csak anyanyelven lehet.” A 4 plakát 1957-ig dolgozza fel a történetet, majd az utána következő 

időkről, a 2004-től napjainkig tartó, már gyülekezetként élő közösség történetét MA Szeitl-Eibinger Zita, a 

gyülekezet tavaly októberben beiktatott lektora dolgozta fel több személyes beszélgetés és kutatás segítség-

ével, kiegészítve az eddigi anyagot egy 5. plakáttal. Köszönet illeti még munkájáért e plakát kapcsán Kemény 

Julianna Esztert, aki a gyülekezet egyik ifjú tagja, és rajzával jól mutatja meg, mire is utal a plakát szöveg-

ének formája, valamint Tóth Zsuzsanna Napsugár néprajzkutatót. Zita bemutatójában elmondta, hogy a pla-

kát szövege szigetet és hidat egyszerre formál, mutatva ezzel a gyülekezet kettős szerepét: kis sziget a magyar 

nyelvű közösségnek, híd pedig az ausztriai és más anyanyelvű gyülekezetek felé, amely összeköt. A kiállítás 

vidám hangulatú megnyitóján többek is „csak még egy szót” kívántak szólni, reflektálva az elhangzottakra. 

A gyülekezet nagy örömére részt vett az alkalmon Mag. Hermann Miklas szuperintendens, Mag. Heinz Schu-

bert felügyelő és Mag. Molnár András kerületi képviselő is. A kiállítás május elejéig megtekinthető a 

Heilandskirche nyitvatartási idejében a történet pedig magyar és német nyelven egyaránt olvasható a plaká-

tokon. 

 

Határtalanul – első szupplikációs alkalom Bécsben 
 

A szupplikáció minden teológushallgató életében egy meghatározó esemény: egy kiküldetés és szolgálat, ami-

kor a hallgató igehirdetéssel készül és prédikál, már a tanulmányai elején, amikor mindig más és más gyüle-

kezeteket ismerhet meg. Nagyon izgalmas dolog ez egy teológus életében (esetleg még a héber dolgozatokat 

lehetne ehhez hasonlítani az izgalom szempontjából…). Van azonban egy megszokott menete, egy „liturgi-

ája”, amely majdnem mindig előre kiszámítható. 

Nos, nem így volt ez március 4-én, amikor egyáltalán nem megszokott helyre mehettem szupplikálni. Az 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet bécsi istentiszteletén látott vendégül engem, történetében először 

fogadva szuppllikáns teológust. Már a kezdeményezés is egy spontán ötlet eredménye, hiszen Budapesten, 

egy társasági összejövetelen beszélgettem Németh Kitti lelki vezetővel, amikor felötlött és egyből felszínre is 

tört a kérés: lehetne-e Bécsben szupplikálni? Igenlő válasz érkezett erre, majd az ötletelésnél már csak a meg-

valósítás sikerült pazarabbul: ha a kisgyermek nagyon várja a karácsonyt, akkor most én voltam a kisgyermek 

és a bécsi szolgálat a karácsony. Felfokozott hangulatban szálltam fel a vonatra odafelé, és vissza is. Odafelé 

a várakozás izgatottsága, visszafelé a magyar gyülekezetben tapasztalt élmények miatt. Bátorítóan hatott rám 

a jelen lévő közösség az igehirdetési szolgálatom előtt, az istentisztelet utáni beszélgetés és kávézás pedig 

végképp felemelő élmény volt. Mindenkivel tudtam váltani egy pár szót, jobban megismerhettem a gyülekezet 

tagjait. Jó látni, hogy van egy összetartó közösség, akik bár határon túl élnek, rendszeresen összegyűlnek, hogy 

közösen ünnepeljenek az adott vasárnapon. Nagy áldás lehet egy olyan közösséghez tartozni, amely nemcsak 

formálisan, de valóban jelen tud lenni a vasárnapi alkalmakon.  

Nagyon köszönöm, hogy részese lehettem a gyülekezet életének és történetének egy vasárnap erejéig legalább. 

Azt gondolom, hogy nagyon jó alkalom a szupplikáció úgy a teológushallgatónak, mind pedig a gyülekezet-

nek, hiszen ezzel is erősíti a Magyarországi Evangélikus Egyházzal és az Evangélikus Hittudományi Egye-

temmel való kapcsolatát. Végezetül csak a hála szavai szólalhatnak meg: nagyon köszönöm Németh Kitti 

lelki vezetőnek és az egész Ausztriai Magyar Evangélikus  Gyülekezetnek a lehetőséget és az élményeket!  
 Tiborcz Dániel harmadéves teológus-lelkész szakos hallgató 
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Azt a felkérést kaptam, hogy tekintsem meg a 

2018. március 18-ai, az Ausztriai Magyar Evangélikus 

Gyülekezet történetét feldolgozó plakátkiállítás meg-

nyitóját, és erre reflektálva osszam meg gondolataimat 

és élményeimet, érzéseimet a Kedves Olvasókkal. 

A kiállítás egyik érdekes állomása a kezdetek 

felkutatása. A látogatók elidőztek az első plakát előtt. 

Kíváncsiak voltak,  hogyan szökkent szárba a közös 

történetük? Hogyan kovácsolódott össze a gyülekezet 

és milyen volt a fogadtatása? Hogyan volt jelen az oszt-

rák jószándék?  

Ez ugyanis mind-mind fontos azon személyek 

számára, akik a felelevenített történelem szemtanúi és 

átélői voltak. Eszükbe jutnak az ő saját szüleik, bará-

taik, akiknek köszönhetik azt a lelkületet, aminek segít-

ségével a közösséget megalapították. Több látogatónak 

megdobbant a szíve Szépfalusi István fotója kapcsán. Ő 

és felesége olyan karizmatikus személyiségek voltak, 

akikre a gyülekezet nagy hálával gondol vissza. 

Továbbá azok számára is fontos volt az ese-

mény, akik az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyüleke-

zetnek új tagjai. Egyesek próbálták a megjelenített ese-

ményeket összekapcsolni a korábban szerzett törté-

nelmi tudásukkal. Szeretnék megismerni az őket fo-

gadó idősebb emberek történetét. A közösségben új 

szívbéli családtagokra találtak egymás személyében. 

Hiszen Grác egy fejlett ország nagyvárosa. Az itt szü-

letett fiatalok szabadon utaznak el, és telepednek le más 

városokban és országokban. Ugyanakkor Grác csalo-

gatja a betelepülőket is. Ez a hatás színessé és változa-

tossá teszi a gyülekezet életét. Már a kiállítás kapcsán 

is érezhető az a nyitottság az idősebbek részéről, amiért 

a betelepülő életforma miatt olyan sokan hálásak va-

gyunk.  Dr. Solymár Mónika azokat az egyetemi hall-

gatókat is megemlítette, akik a gráci tanulmányaik ide-

jén pár évig aktív tagjai voltak a közösségnek. 

Az ötödik plakáton megfogalmazódik a gyüleke-

zet küldetése, amelyet Szeitl Zita, a gyülekezet lektora és 

Németh Kitti, a gyülekezet lelki vezetője készítettek. Ez a 

szimbolikus jelentőségű plakát a gyülekezetet, mint hi-

dat hozza előtérbe, amely a Magyarországi- és az 

Ausztriai Evangélikus Egyházat, magyar-, német- és 

más anyanyelvű keresztényeket és a különböző generá-

ciókat köti össze. A közösségnek az évtizedek alatt sa-

ját hagyományai alakultak ki, amelynek alapja Isten 

igéje. 

Ennek tükrében értelmezik és élik át az emléke-

iket, és teremtenek új találkozási alkalmakat a közösség 

tagjai. 

Mag. D. Fónyad Pál nyugalmazott evangélikus 

lelkész az első 4 plakát egyik készítője beszédében arra 

emlékezett, hogy mind az osztrákok, mind a magyar 

közösség igényelték azt, hogy a kezdeti lelkigondozói 

szolgálatból egy jogilag elismert gyülekezet alakuljon. 

Mindehhez egy erős mag kellett, valamint átgondolt, 

jól megszervezett munka és magyarországi támogatás, 

hogy mindez nyugat-európai színvonalon létrejöhes-

sen. Az egyik látogató tisztelettel rá is csodálkozott 

erre a tényre, hiszen sokan természetesnek veszik azt, 

ami már évtizedek óta jelen van.  

A negyedik plakát arra hívja fel a figyelmet, 

hogy "Lássátok és halljátok egymást!" A kiállítás kap-

csán egybegyűltek között érezhető a kapcsolat és a 

gondoskodás. Azonban a plakát megjeleníti azt az ese-

ményt, miszerint annak idején egy nagy magyar mene-

külthullám érkezett.  

Egy másik plakát azt a krízist mutatja be, amely 

számadatokat tartalmaz. Személyes hangvételű, hiszen 

az embereket dokumentálja.  A meghatározó életta-

pasztalat segítheti az utazót, és a hit, hogy az emberek-

nek nem kell magányosan és segítség nélkül átélniük 

ezeket a szituációkat. A plakátkiállítást megnyitó lel-

készek és teológusok arra is utalnak azonban, hogy 

honnan kell az erőt meríteni mindehhez. A látogatók 

arra is keresték a választ, hogy miként jelenik meg a 

reformáció hatása a célkitűzésekben. 

 

Rajz: 

„Sziget és híd egyszerre” 

Kemény Julianna Eszter 

A „Híd” és az Ausztriai Magyar Evangélikus 

Gyülekezet plakátjai 

Clara Schumann
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A kiállítás nagy értéke az egyik látogató 

szerint a kétnyelvűség. Ezt a kétnyelvű megnyitó is 

erősítette, amelyet az Ausztriai Evangélikus Egy-

ház stájerországi szuperintendense, Mag. Hermann 

Miklas és a Heilandskirche közösségének felügye-

lője Mag. Heinz Schubert, Mag. Prälat Molnár Ottó 

atya és Mag. Molnár András is megtisztelt jelenlé-

tével. Mivel a plakátok még május 13-ig megtekint-

hetőek a Heilandskirche közösségi termének elő-

csarnokában.  
 

Nemcsak magyarul, hanem németül is olvas-

ható annak a kulturális jelentőségű közösségnek a tör-

ténete, akiket a vallásuk és anyanyelvük köt össze, és 

több évtizedes múltra tekintenek vissza. 
 

A plakátkiállítás levéltári  kutatásokon alap-

szik, és sok érdekes információt tartalmaz egy közös-

ség, egy gyülekezet történetének kezdeteiről, kihívása-

iról, ünnepeiről és a céljairól is. "Hídként" vezet át a 

múltból a jelenbe, és mutat a jövő felé. 

 

Tóth Zsuzsanna Napsugár, néprajzkutató  
 

A képen a 2018. március 18-án megrendezett kiállítás megnyitó résztvevői, vendégek és szolgálatte-

vők egyaránt. A 16:00 órakor kezdődött istentiszteleten igehirdetéssel szolgált a gyülekezet egykori 

lelkésze, Dr. Solymár Mónika, az úrvacsora szolgálatát Mag. D. Fónyad Pál lelkész végezte. A képen 

középen Mag. Hermann Miklas és Prälat. Molnár Ottó atya, balra tőlük Mag. D. Fónyad Pál, mö-

götte Mag. Heinz Schubert, a Heilandskirche felügyelője, balra mellette Dr. Solymár Mónika. Tőle 

balra MA Szeitl Zita, Németh Kitti és Mag. Molnár András kerületi képviselő. MMag Juhász Réka, a 

plakátkiállítás ötletgazdája és – Mag. D. Fónyad Pállal együtt – megvalósítója édesanyai teendői mi-

att nem tudott jelen lenni a rendezvényen, de szeretettel üdvözölte a gyülekezetet és az érdeklődőket. 

Fotó: Biggi Kempter 
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Április 11., a magyar költészet napja alkalmából, húsvét küszöbén álljon itt e vers: 

Pilinszky János 

Harmadnapon 

 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 

hajnalfele a ravensbrücki fák. 

És megérzik a fényt a gyökerek. 

És szél támad. És fölzeng a világ. 

 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 

és megszünhetett dobogni szive – 

Harmadnapra legyőzte a halált. 

Et resurrexit tertia die. 
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