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Az Útmutató Igéje az ádventi időre:
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán”
(Zakariás 9,9)

Isten jelenlétének ereje
Advent Krisztus eljövetelére emlékeztet, amire
várunk. Nemcsak a karácsony előtti felkészülésre
figyelmeztet minket, hanem Krisztus végleges
visszajövetelére is. Ezért az első ádventi vasárnap
evangéliuma egybeköti mindkét várakozást. A
földi Jézus bevonulása
néhány
nappal
keresztre
feszítése
előtt Jeruzsálemben az
eljövendő
időkre
mutat:
Amikor
közeledtek
Jeruzsálemhez
és
Betfagéba, az Olajfák
hegyéhez
jutottak,
akkor elküldött Jézus
két tanítványt, és ezt
mondta
nekik:
„Menjetek ebbe a
faluba, amely előttetek
van, és ott találtok egy megkötött szamarat és vele
együtt a csikóját: oldjátok el, és hozzátok ide
nekem. Ha valaki valamit szól nektek, mondjátok,
hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és rögtön el

fogja engedni őket." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így
szólt: „Mondjátok meg Sión leányának: íme,
királyod jön hozzád, alázatosan és szamáron ülve,
teherhordozó szamárnak csikóján." A tanítványok
pedig elmentek, és
úgy
cselekedtek,
amint
Jézus
parancsolta
nekik.
Elhozták a szamarat
és annak csikóját,
felső ruhájukat rájuk
terítették, Jézus pedig
ráült.
A
sokaság
legnagyobb
része
pedig felsőruháit az
útra terítette, mások
pedig fákról gallyakat
vagdostak, és az útra
szórták. Az előtte és
utána menő sokaság pedig így kiáltott:„Hozsánna
a Dávid Fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében!
Hozsánna a magasságban!" (Máté evangéliuma
21,1-9)

Adventkor szokás koszorút készíteni, amely visszavezethető Johann H. Wichem német evangélikus
lelkészre, aki 1839-ben egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertya közül minden nap eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig. A négy gyertya a négy ádventi vasárnapot jelképezi.

Legismertebb ádventi ének a „Jer, tárjunk ajtót még ma mind!”, amely az ádventi
istentiszteletekről nem maradhat el, de bárki odahaza is énekelheti. Ezért itt közöljük
a teljes szövegét kottával:
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5. O, jöjj, megváltó Jézusom, A szívem néked
megnyitom. Tevéled tér be gazdagon Az élet és
az irgalom. Szentlelked által járj velünk, Míg
hozzád mennybe érkezünk, S ott mondunk majd
neked Dicsérő éneket!
Georg Weissel 1590-1635 (német)

1530. július 8-án Luthernek a nürnbergi városi
fehér szín pedig a Szentlélek és az angyalok színe,
atyának, Lazarus Spenglemek írt levelében az
A kék színű háttér az égre utal, amely a
általa megtervezett családi címerét, amelyet ma
—
reménység helye. Az arany gyűrűnek nincs se
Luther-rózsa név alatt ismerünk, „a
eleje, se vége, s így az örökkévalóságot
teológiám védjegyének*’ nevezi, majd ezt f i
y \ ábrázolja.
Néhány
Luther-rózsában
megmagyarázza:
A
szív
közepén f
'
i
megjelenik a VIVIT (ő él) szó is, amely
elhelyezett
fekete
kereszt Krisztus
az élő Jézusra utal. Luther-rózsa
kereszthalálát jelképezi, amelyet szívből
Magyarországon öt település címerében
hiszünk. Mindez fehér rózsában fekszik,
található meg: Kötcse, Mende, Malomsok,
mert a hit az öröm, vigasztalás és béke alapja, a
Nagydém és Tényő.

A genfi reformációi emlékmű,
amelyen többek között
Bocskai István erdélyi fejedelem is
látható.

Jelenet a Luther-filmből, 2003
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Kedves Olvasók!
Dr. Solymár Mónika lelkész sok évi áldásos
gyülekezeti munka után kivált a magyar nyelvű
evangélikus gyülekezet szolgálatából, amely un.
50%-os állás. 2013. október elsejével átvettem a
helyettes lelkészi megbízatásomat, amely
2014.
augusztus 31-ig tart. A „Másokért együtt"-ben (56.
évfolyam, 3. (835.) szám / 2012. 06. 20. 3.oldal)
velem készült interjúban bemutatkoztam, habár
akkor még nem is volt szó a lelkészi állás
megüresedéséről.
Nyugdíjba
menetelem
előtt
csaknem negyven éven át az ausztriai egyház német
nyelvű gyülekezeteiben működtem, s így most újra
meg kell ismerkednem a magyar nyelvű szolgálattal.
Volt már alkalmam istentiszteleteket tartani,
találkozni gyülekezeti tagokkal és érdeklődőkkel,
valamint több bécsi rendezvényen részt vennem.
Remélem azonban, hogy hamarosan személyesen is
megismerkedhetünk. Ezért szeretettel hívok és várok
mindenkit.
Fónyad Pál

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt,
azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4, 24)

Ezzel, a grazi Heilandskirche szószékén olvasható
evangéliumi igével köszönt el gyülekezetünk
Solymár Mónika lelkésznőtől a közösségünkben
eltöltött kilencévi szolgálat után. Búcsúnk és egyben
ajándékunk része volt az elmúlt közös évek
élményeinek felelevenítése, melynek képeit egy
könyvvé gyűjtöttük össze. Mindezt azzal a céllal,
hogy Lelkésznőnk a Grazi Magyar Protestáns
Gyülekezet ezen kötetével útravalóul magával
vihesse a Heilandskirche- templomát, - oltárát, szószékét, - orgonáját.

Búcsúistentisztelet
szeptember 22-én

résztvevői

Grácban,

2013.

Az istentiszteletek, a kirándulások és piknikek
megörökített örömeit, gyülekezetünk tagjainak arcát,
egyéni kézírását és kívánságait.
Köszönjük minden keresztyén Testvérünknek,
hogy
írásával,
gondolataival,
jelenlétével
alkalmunkat erősítette!
Kívánjuk, hogy Lelkésznőnk további útját Isten
Lélek és igazság vezesse!
(Zita Szeitl kántor, presbiter)
bécsi búcsúistentisztelet résztvevői, 2013. szeptember
1.
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Prédikáció Bécsben és Grácban 2013. november 3-án Pál apostol Rómaiakhoz írt levele alapján (3,21-28):
Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. amelyről bizonyságot is
tesznek a törvény és a próféták. 22Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette
a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: 23mindenki
vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 24Ezért Isten ingyen igazítja meg őket
kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25Mert az Isten őt
rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát
megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte “6türelme idején, hogy e
mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki
Jézusban hisz. 27Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen
törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit „ törvénye ” által. Hiszen azt
tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.
Mai istentiszteletünknek három súlypontja van abból
adódóan, hogy mind a három időben közel áll
egymáshoz. A felkészüléskor sokat gondolkodtam
azon, vajon lehetséges-e ezt a hármas csokrot
összekötni: 1. Emlékezés a halottakra, 2. Reformáció
ünnepe és 3. Emlékezés az 1956-os eseményekre.
Vállalkozom rá.
Luther Márton a történelemi feljegyzések szerint
1517. október 31-én tűzte ki a 95 tételből álló
vitakezdő teológiai véleményét, amelyet követően
elkezdődött az akkori nyugati egyház megújulására
való törekvés,a reformáció. Nem véletlenül
választotta október 31 -ét, hiszen ez a nap a halottakra
való megemlékezés, a halottak napjának, az előestéje
volt. Sokan jártak a városban és a templomban, s így
alkalmuk volt a 95 tételt olvasni. Nemcsak most,
hanem évszázadokkal ezelőtt is nagy ünnepekre az
emberek tömegesen jártak. Elhunyt hozzátartozókra
emlékezve jól esik, ha látjuk mások is járják a
temetőket. Ez közösségi és összetartozási érzésünket
csak erősíti. Az elmúlás és a halál tudatosul bennünk.
Talán nem is olyan régen álltunk nyílt sír mellett
vagy magunk is betegek vagyunk. Érzékenyek
vagyunk tehát az élet és a halál kérdései felé.
Felsorolhatnám azt a számos kísérletet, amelyekkel
sokan megpróbálják a túlvilágot megismerni,
kérdezve, vajon mi is van ott, van-e ott élet, s ha
igen, akkor az milyen. Van-e örökélet, és az milyen,
az örökélet? Van aki spiritiszta gyakorlatokra
hajlamos, hogy választ kapjon kérdéseire, van
azonban aki elnyomja, kiszorítja ilyen fajta kérdéseit
és tagadja az élet és a halál transzcendentális
összefüggéseit. Most csak két végletet említettem.
Luther idejében, a késő középkorban, a 16. század
elején is keresték az emberek az élet és a halál
értelmét és magyarázatát. Az akkori egyház egyik
válasza, mint tudjuk, az un. búcsúcédulák árusítása
volt, azaz pénzért meg lehetett venni a bünbocsánatot
mindenki számára, utólag még az elhaltak számára

is. Ez a reformáció kiváltásának csak az egyik oka
volt, mégis a főkérdés így szólt: Hogyan jutok el az
üdvösségre, tehát az Isten általi bünbocsánatra?
Luther, mint a Biblia tudósa, többek között a Római
levélből előbb felolvasott részre bukkant és ez volt a
válasz kulcsa: Semmilyen törvény általi hitgyakorlat,
semmilyen árusított bűnbocsánat, semmi más mint
egyedül Krisztus kereszthalála (sola Christus) és a
Krisztusba vetett hit (sola fíde) az egyenes út Isten
felé. Mindezt pedig a Szentírásban olvashatjuk (sola
scriptura). Ez a reformáció ma is érvényes
felismerése rövidre fogottan. Minden igen jó és
szükséges ökumenikus kapcsolatok mellett szabad
kimondanunk, hogy a reformáció ma is érvényes, de
nem másokra ujjal mutogatva, hanem számunkra
protestánsokra érvényes. Vajon elfelejtettük-e a
reformáció lényegét? Nem megtörtént történelmi
eseményekre emlékezünk és egykori nagyszerű
teljesítményeket ünnepelünk, hanem kritikusan kell
önmagunkat megvizsgálni:Mi maradt meg a
reformációból a reformáció egyházaiban és az egyes
hívők hitében és életében? Egyedül Krisztus által
vagy más által? Az egyház és a gyülekezet
megújulását nem szabad feladni. A reformáció
vívmánya volt pl. az egyén gondolati és hitbeli
szabadságának a felismerése, ami nélkül nem lett
volna, és nem lenne ma sem önálló gondolkodás és
önálló kritikus cselekvés. Persze ha mindenki azt
tenné, ami éppen eszébe jut anélkül, hogy a
többiekre figyelne, akkor káosz és anarchia lenne,
mint az meg is történik olyan csoportoknál, akik
félreismerték a lelkiismereti szabadság felszabadító
erejét, de ami ugyanakkor korlátok közé van
szorítva. Luther: A keresztény ember szabad ember,
de ugyanakkor szolga is. Felismerve a hit általi
szabadságot szolga vagyok az életben, mert Isten
szolgája vagyok. A reformáció ugyan Wittenbergből
indult ki, de eljutott más országokba is.

Másokért Együtt
Az evangélikus és a református egyházak
következetesek
maradtak
a
reformáció
hagyományához.
Ezért idézek először az Ágostai Hitvallásból (4.
cikk):
„... az emberek nem igazuhatnak meg Isten
színe előtt a saját erejükből, tulajdon
érdemeik vagy cselekedeteik alapján; hanem
ingyen, Krisztusért, hit által igazulnak meg,
ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmébe fogadja
őket és megbocsátja bűneiket a Krisztusért, ki
halálával elégtételt adott bűneinkért. Ezt a
hitet számítja be Isten, előtte érvényes
igazságul... ” Római levél 3. és 4. fejezete.
És a Heidelbergi Kátéból (1. kérdés):
„ Mi életedben és halálodban egyetlen
vigasztalásod? ”
válasz: „Az, hogy mind testestől, mind
lelkestől,
akár élek, akár halok, nem önmagámé,
hanem az én hűséges Uramnak és
Megváltómnak,
Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok,
aki az ő drága vérével minden bűnömért
tökéletesen eleget tett,... ”
A magyarországi és az erdélyi mindkét felekezetbeli
protestánsság merített, - a reformáció utáni
történelem
évszázadaibana
reformáció
felismeréséből:
Semmilyen
hatalom
nem
semmisítheti meg az ember szabadságához és a
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gondolatok és a hit szabadságához való jogát. Ennek
megfelelően a 20. századig a protestánsok
százalékarányukon felüli létszámban vettek részt a
nemzet
sorsának intézésében,
de nem
az
egyenlősdiség alapján. Visszatekintve, szomorúan
megállapíthatjuk, hogy az egyenlősdiség alapján
diktatúrák vagy diktatúrákhoz hasonló államformák
alakulhatnak ki, amelyek nem a biblikus hit elvének
felelnek meg, amely szerint egyenértékűek vagyunk,
s ez azt jelenti, hogy nem kell mindenkinek azonos
véleményen lenni, de mint Isten teremtményei
egyenértékűek vagyunk. Az 1956-os eseményeket
elemezve a történészek látják az akkori cselekvők
különbözőségét és egymástól eltérő világnézeti
hátterét, akik azonban egy pontban azonosak voltak,
mert céljuk ugyanaz volt, mégpedig az ország
függetlensége és a benne élők egyéni szabadságának
visszaállításában. Úgy látom, hogy a reformációnak
távoli hatása is érezhető volt, s remélem a
továbbiakban is érezhető lesz.
Ne szégyelljük tehát az ősök felismerését és hitét,
hanem adjuk tovább. A reformáció himnusza, az
„Erős vár a mi Istenünk...” összefoglalja mindazt,
amiről szó van: Egyedül Krisztus által Isten
segedelmével. „Erőnk magában mit sem ér, Mi
csakhamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, Kit
Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus
Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi
diadalmunk.” (2. Vers) Ámen
Fónyad Pál

Imádság:
Szerető mennyei Atyánk! Te magad biztatsz arra, hogy bátran vigyük színed elé terheinket, gondjainkat,
kéréseinket. Ezért könyörgünk az egész kereszténységért, igéd hirdetéséért, hogy mindenütt a világon, ahol a
te nevedben gyűlnek össze vagy szólalnak meg emberek, valóban neked tetsző rendben történjék minden.
Add, Urunk, hogy reformátoraink példáját követve soha ne tagadjuk meg a felismert igazságot, hanem
erejével mindennap érted, általad és neked éljünk, míg el nem érjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét, amelyet
megígértél Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Könyörgünk népünkért, hazánkért. Engedd, hogy mindnyájan egymás javát tudjuk szolgálni, hogy ne
próbatételekkel kelljen szolidaritásra nevelned minket! Add bölcsességedet a világi vezetőknek, hogy
döntéseikkel csitítsák a pártos indulatokat, és növeljék az egyetértést és a békességet!
Könyörgünk a betegekért: ha még nem jött el az ideje annak, hogy színed előtt megjelenjenek, gyógyítsd meg
őket; ha távozniuk kell, erősítsd hitüket, hogy kételkedés nélkül bízzanak bűnbocsátó szeretetedben, és atyai
kezedbe tegyék életüket!
Könyörgünk halottainkért, mindenekelőtt azokért, akik az embertelenség, az igazságtalanság, az esztelen
terror áldozatai lettek. Vigasztald a feltámadás és az örök élet reménységével a rájuk emlékezőket és a
gyászolókat!
Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen
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A mindennap eseményei során sokszor nem
gondolunk arra, hogy keresztények rossz
körülmények között más országokban is élnek. Jó
néha kitekinteni más világba is. Ezért alábbiakban
közlöm a Moldovai Köztársaságban evangélikusok
között tett látogatásomról szóló beszámolót.
„Elfelejtettek
minket”,
ezzel
a
rövid
megállapítással jellemezte és foglalta össze
helyzetüket Valentin Drágán,
a moldovai
evangélikusok egyetlen lelkésze a múlt év őszén a
Martin-Luther-Bund (Luther-Szövetség) nevében
tett látogatásomkor. Ebből kiérezhető úgy
csalódottság, mint élni akarás is. Valóban keveset
tudunk a mai 1991-ben a Szovjetunióból kivált és
most független Moldova, hivatalos nevén
Moldovai Köztársaság, amely a „Független
Államok
Közössége”
tagja,
területén
élő
evangélikusokról, nemcsak a földrajzi távolság
miatt, hanem elzártságuk miatt is. Az ország mai
területe
nagyjából
azonos
az
egykori
Besszarábiáéval. A történelem során váltakozva
oszmán, magyar, lengyel, orosz, ill. szovjet és
román hatalmi érdekeltséghez tartozott. 1940
júniusában a Szovjetunió része lett. Protestánsok,
legnagyobb részt lutheránusok 1814-töl kezdődően
telepedtek le. Ez a kilencezer telepes német nyelvű
volt. Valószínű már a 6. században éltek itt
magyarokkal rokon népek is, a 15.-16. századtól
kezdve viszont megjelentek magyarok, akik nagy
szórványhelyzetük miatt később asszimilálódtak. A
négy és fél milliós ország hivatalos nyelve moldáv,
a román egyik táj szólása, a többség ért és beszél
oroszul is. Az ország délkeleti részén élő öt
százalékot képviselő és egy a török nyelvcsaládhoz
tartozó nyelvet beszélő gagauz népcsoport eredete
nem ismert. Többségükben ortodoxok, kevés
protestáns él közöttük. A két százalékos ortodox
vallású bolgár kisebbség között is élnek
protestánsok. Ukrán, orosz és lengyel kisebbség is
él itt. Különös politikai és stratégiai helyzetben áll
a keleti részen, keskeny földsávon elhelyezkedő
Transznisztria, hivatalosan
„Dnyeszter Menti
Köztársaság”, amely 1992-ben rövid háború után
kivált Moldovából, de nemzetközileg nem elismert
állam, erős orosz „békefenntartó” katonaság van
jelen. Tapasztalható és érezhető a Moldova és
Transznisztria közötti nyugat-keleti érdekszféra
találkozása.
A besszarábiai evangélikusok egy része a 20.
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században rövid ideig az erdélyi szász egyházhoz
tartozott. A háborús idők során csaknem
valamennyi evangélikus vagy önként elhagyta az
országot vagy az orosz és román hatalmi
összeütközések során elpusztult, ill. szibériai
kényszermunkára vitték. Az utolsó hivatalos
számlálás szerint 1940-ben 12 esperesség 142
gyülekezetében kb. 93.000-en evangélikus élt.
Drágán lelkész erőfeszítéseket tesz a maroknyi
evangélikusság összegyűjtésére és a gyülekezeti
munka megerősítésére. Három városban létezik
egy-egy kis közösség: Chisináu-ban (Kisinyov),
Bálti-ban (Belz) és Benderben (Bendery). Utóbbi a
Moldova és Transznisztria közötti katonai
biztonsági övezetben fekszik. Statisztikai adatok
nincsenek, hozzávetőlegesen kb. összesen 100150-en tartoznak mindhárom gyülekezethez. Ebből
a három hétvégi istentiszteleten összesen hatvanan
vettek részt. A lelkész és felesége minden hétvégén
500 kilométert autózik igen rossz útviszonyok
között vagy anyagi okokból inkább autóbusszal
teszik meg ezt az utat. Drágán lelkész eredeti
foglalkozása bányamérnök, teológiai tanulmányait
Szentpétervárott végezte, lelkésszé avatása előtt is
szolgált a gyülekezetekben, amelyek a nagy
szegénység miatt nem tudnák a lelkészt fizetni,
ezért ő saját cége alkalmazottjaként hétfőtől
péntekig, mint fűtés-szerelő keresi meg a pénzét.
Az ortodox egyház nagy befolyása a társadalmi
életben igen érezhető, jogi és anyagi előnyöket is
élvez az állam részéről, így az evangélikusok saját
magukra hagyva adományokból élnek. A kisinyovi
gyülekezet 2003 óta
államilag bejegyzett
egyházközség kettő filiával, elismerésük, mint
egyház még folyamatban van. A kisinyovi
evangélikus templomot 1962-ben felrobbantották
az un. városrendezéskor. A templom helyén most
egy kormányépület áll. A mai jogállás szerint a
gyülekezet kártérítést kaphatna, de ennek intézése
a bürokrácia útvesztőjében elakadt, habár a
gyülekezet az egykori a kommunisták által
feloszlatott evangélikus egyház jogutódja.
A közös nyelv és a liturgia nyelve az orosz,
amelyet csaknem mindenki megért ebben a több
nemzetiségű országban. Az 52 éves lelkész román
és német, a felesége bolgár származású. A
családban oroszul és bolgárul beszélnek. Óriási
energiával és missziói öntudattal járja a
gyülekezeteket.
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Jelenleg utánpótlásról még nem lehet beszélni, habár
két fiatal tervezi a teológiai tanulmányok elvégzését.
Katekéta kiképzésre fiatal lányokkal és asszonyokkal
a szomszédos Ukrajnába járnak, remélve, hogy
sikerül majd a gyerek- és az ifjúsági munkát
elindítani. Nagy konkurenciát képviselnek a nagyobb
létszámmal és rendezett anyagi körülményekkel
rendelkező baptisták és pünkösdisták, akik anyagi
bevételük legnagyobb részét külföldi adományokból
kapják. Ezzel az evangélikusok nem rendelkeznek.
Megtévesztő például azok számára, akiknek nincs
megfelelő információjuk, hogy a pünkösdista
gyülekezet új épületének homlokzatán nagy betűkkel
áll „Evangélikus Gyülekezet” és alatta kis betűkkel
„Pünkösdi Gyülekezet”. A kisinyovi róm.-kat.
gyülekezetben szintén külföldi támogatással hat
lelkész hat különböző
nyelven
szolgál a
nemzetiségek és a külföldiek között. Ökumenikus
összefogás és együttműködés még nem alakult ki.
A mély kegyességű Drágán lelkész egyedüllétét és
elhagyatottságát jellemzi többek között, hogy nem
sikerült állandó egyházi kapcsolatot kiépíteni
testvéregyházakkal. A nagy távolságok és a
hétvégére leszűkített szolgálatok miatt nincs
lehetőség a folyamatos lelki gondozói munkára. Az
istentiszteletek utáni együttlét erősíti ugyan a
közösségi érzést, de nem jut idő és erő mélyebb
beszélgetésekre és családlátogatásra. Az oroszul
tartott istentiszteletek liturgiáját maga állította össze
az 1916-os oroszországi lutheránus ágenda, a mai
kazahsztáni
egyház
és
a
Karéliában
élő
ingermanlandi egyház istentiszteleti rendje alapján.
A liturgikus gesztusokon érezhető az ortodox hatás.
Nincs saját énekeskönyvük, hanem a volganémetek
orosz-német és az erdélyi szászok német
énekeskönyvéből énekelnek. Ezekből is kevés van,
így szükséges a gyakori énekek fénymásolása.
Orgonistájuk a kisinyovi filharmonikus zenekar
egyik koncertmestere, nem gyülekezeti tag.
Az összlakosság 20%-a él a fővárosban. A nagy
kiterjedésű városban az istentiszteletre hosszú órákat
kell utazni és gyalogolni. A német nemzetiségi
egyesület és a gyülekezet közösen használ egy
lakótömb alagsorában kiépített központot. A benderi
gyülekezet egy kis lakást bérel szintén a német
kisebbséggel együtt. Ugyanígy a belzi gyülekezet is
közösen a német egyesülettel közösen bérel egy
iskolatermet. Itt egy órával az istentisztelet kezdete
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előtt gyermek istentiszteletet tart egy fiatalasszony.
Ezen ott jártamkor heten vettek részt.
A mindenütt jelenlévő ortodox egyház mellett és
munkatársak hiányában
nincs lehetőség
a
médiamunka kiépítésére,
így
csak
szóbeli
információk alapján értesülnek az érdeklődők a
gyülekezeti munkáról. Fontos feladatot végzett a
lelkész felesége a német egyesülettel karöltve a
szociális
munkában.
Ezáltal
természetesen
emelkedett a gyülekezet iránt érdeklődők száma. A
magammal vitt segély csak kis vízcsepp volt a forró
kövön. Ezért a lelkész nem hirdette meg a külföldi
látogató érkezését, mert akkor olyan sokan jöttek
volna, hogy nem lehetett volna az igényeket
kielégíteni. A kisinyovi központban saját konyhájuk
van, ahol szegények számára naponta meleg ételt
főztek. Ezen kívül, mint kifőzde a környékbelieknek
ételt adtak el. Ennek bevételét a konyha fenntartására
fordították. Többek között az egykori besszarábiai
németek németországi székhelyű egyesülete is
támogatta ezt a fontos diakóniai szolgálatot. Sajnos
be kellett zárni a konyhát, mert hiányzott a pénz az
egészségügyi hatóság által megszabott higiéniai
követelmények betartására. Moldova, az egykori
Besszarábia gazdag és virágzó mezőgazdasági vidék
volt a szovjet idő alatt is, most pedig Európa
„szegényháza”. Vajon miből élnek az emberek ott,
kérdeztem ismételten, látva a parlagon heverő zsíros
fekete termőföldeket és a szőlőket. A több száz
kilométeres úton csak egy tehéncsordát láttam, meg
itt-ott önellátás céljából néhány féltve őrzött tehenet
és kecskét. Helyi oligarchák és a mindenütt
mutatkozó korrupció az országot nyomorba
döntötték. A lakosság egy negyede, azaz kb. egy
millióan külföldön dolgoznak, legtöbben illegálisan,
fiatal lányok pedig, sőt anyák is sokszor
prostitúcióval keresnek pénzt, amelyet gyerekeik
számára haza küldenek. A szülő nélküli gyerekek a
nagyszülőknél élnek, szüleiket évente egyszerkétszer néhány napra látják. Tragikus körülmények.
Az állam tetemes külföldi segélyekben részesül. A
társadalom további fejlődését negatívan befolyásolja
a jelenlegi gazdasági és erkölcsi helyzet. Ezért arra
kérdésre, hogy „mit hoz a jövő?” nehéz választ adni.
Az egykori telepesek biztató jelszava érvényes
azonban ma is: „Ne hagyj fel az újrakezdéssel és ne
kezdj el felhagyni!”
Fónyad Pál
Megjelent az Evangélikus Élet, Budapest, 2013/27
július 7. számában, 7. oldal.
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Kisitryev, istentisztelet

Tiraszpoi, gyermekistentisztelet

Istentiszteletek:
Bécs (1070Wien) Lindengasse 44a, kápolna:
2013. december 1., 11 óra, vasárnap, utána közös ebéd a gyülekezeti teremben
2014. január 26., vasárnap, 17 óra, Ökumenikus istentisztelet
Auferstehungskirche, Lindengasse 44a:. Igét hirdet Steinbach József a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke, Pápa

Grác (8010 Graz) Kaiser Josefsplatz 9, Heilandskirche:
2013. december 8., vasárnap, 16 óra
2014. január 12, vasárnap, 16 óra, Ökumenikus istentisztelet
Pfarre Kalvarienberg, 8020 Kalvarienberg 155:
Kedves Olvasóink!
A mellékelt csekken adakozásra hívjuk támogatóinkat!
K érjük és köszönjük tám ogatását, amellyel gyülekezetünk életéhez,
működéséhez és újságunk megjelentetéséhez já ru l hozzá. Itt köszönjük meg m indazokat a
tám ogatásokat, amelyekkel eddig is segítette gy ülekezetünk életét. Kegyelemben gazdag,áldott, békés
és meghitt ádventi időszakot kívánunk, amely felkészít az ünnepre, a Krisztussal való találkozásra és
a benne való életre.
A gy ülekezet presbitérium a

