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IGE PÜNKÖSDRE

„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.“
János evang. 16,13

PÜNKÖSD A KÖLCSÖNÖS MEGÉRTÉS ÜNNEPE
Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 2.
részében azt olvassuk, hogy a tanítványok
„mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen”
(ApCsel 2,1) majd hirtelen hatalmas szélrohamhoz
hasonló zúgás támadt az égből, és
mindnyájan
megteltek
Szentlélekkel.
Az
ünnepre
összesereglett sokaság döbbenten
tapasztalta, hogy leomlottak a
köztük levő nyelvi korlátok, és ezt
mondták: „halljuk, amint a mi
nyelvünkön beszélnek az Isten
felséges dolgairól” (ApCsel 2,11).
Ennek nyomán azt mondhatjuk,
hogy pünkösd kapcsolatfelvétel és a
megértés ünnepe.
Mindez elsősorban az Isten és az
ember közti kommunikációt jelenti, egy fordított
Bábel-történetet. Ott ugyanis az ember akart egy égig
érő tornyot építeni, és büntetésül az Úr összezavarta a
nyelveket. Itt viszont Isten közeledik az emberhez, és
helyreállítja a megszakadt kapcsolatot. Tágabb
értelemben gondolhatunk aztán a népek és nemzetek
közti megértésre, valamint az egyes egyházak közti
kapcsolatra. Pünkösd ezért lehet nemcsak egyház
születésnapja, hanem a keresztény kommunikáció
ünnepe is.
Amikor János evangéliuma legelején azt olvassuk,
hogy „kezdetben volt az Ige”, akkor azt mai
kifejezéssel úgy is mondhatnánk: „kezdetben volt a
kommunikáció”. A teremtő kapcsolatba akart lépni a
teremtménnyel, és megadta az embernek a lehetőséget
a válaszadásra és általában a párbeszédre. A próféták
és az apostolok ennek a kommunikációnak a
szolgálatában álltak, akár beszéltek, akár írtak vagy
éppen dramatikus formában jelenítették meg az isteni
üzenetet. Különböző korszakaiban az egyház is
mindig élt – ma így mondanánk – a média adta
lehetőségekkel. Eleinte még kódexeket másoltak a
szerzetesek, majd jött a könyvnyomtatás. Ma azonban

így hangzik a kérdés: Gutenberg vagy Zuckerberg? A
15. században élt Johannes Gutenberg a maga
zseniális
találmányával
döntő
mértékben
meghatározta bő fél évezred kulturális arculatát. A 21.
század elejének szellemiségét pedig
egy Mark Zuckerberg nevű
fiatalember és az általa kifejlesztett
közösségi oldal fejezi ki talán a
legjobban. Sokan azt mondják, hogy
utóbbi jelenség idejétmúlttá teszi a
hagyományos érintkezési formákat,
és az emberi kapcsolatok is egyre
virtuálisabbak lesznek. A digitális
világban pedig fölöslegessé válnak a
kézbe vehető, lapozható könyvek.
Tény és való, hogy a technológiai
robbanás
minden
korábbinál
gyorsabbá és nem utolsó sorban olcsóbbá teszi a
szellemi termékek előállítását és forgalmazását.
Természetesen az egyházi gyakorlat is alkalmazkodik
ezekhez a változásokhoz. Ferenc pápa a közelmúltban
a Szentföldön járt, egyebek mellett azért, hogy
Bartolomeus ökumenikus pátriárkával találkozzon.
Az „egyházi csúcstalálkozót” megelőzően Twitteren
üzent a pátriárka: „My Brother, I look forward to
seeing you tomorrow in Jerusalem”, vagyis:
„Testvérem örömmel várom a holnapi jeruzsálemi
találkozást!”
Jó, hogy a legfőbb egyházi méltóságok is használják
az internetet. Még nagyszerűbb azonban, hogy a
római pápa és az ökumenikus pátriárka találkozója
nemcsak virtuális volt, hanem személyesen is
átölelhették egymást. Megbecsülve a technikában
rejlő lehetőséget, ma azt hangsúlyozhatjuk, hogy a
pünkösd mégiscsak a személyes találkozások ünnepe.
Ne feledjük, miből is indultunk ki: Jeruzsálemben a
tanítványok „mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a
helyen”. Nemcsak virtuálisan, hanem valóságosan is.
Fabiny Tamás evang. püspök, Budapest
Forrás: www.evangelikus.hu 2014. június 5.
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SZEPTEMBERTŐL ÚJ LELKÉSZ GYÜLEKEZETÜNK ÉLÉN

Szeretettel hírdetjük, hogy gyülekezetünk lelkészi állására a Presbitérium
az ausztriai és magyar evangélikus egyházi vezetőséggel egyeztetve
Juhász Réka lelkészt hívta meg, aki szeptember 1-től átveszi Fónyad Pál
helyettes lelkésztől a megbizatást.
Juhász Réka, az Ausztriai Református Egyház lelkésze eddig református
lelkészként szolgált német ajkú gyülekezetekben. Szeptembertől az
Ausztriai Evangélikus Egyház átveszi lelkészi állományába és
evangélikus lelkészként rábízza gyülekezetünk
evangélikus
hagyományainak továbbvitelét és lelkészi vezetését.
Új lelkészünk tanulmányait a Pápai Református Teológiai Akadémián és
a németországi Erlangenben végezte. Erlangeni ösztöndíjas évei során
nemcsak az evangélikus teológiával és liturgiával került szorosabb
kapcsolatba, hanem mind a német, mind a magyar evangélikussággal is.
Férjével, Waseem Haddad evangélikus teológussal és valláskutatóval
2010 óta élnek és dolgoznak Bécsben.
Életére és szolgálataira ezúton is Isten áldását kérjük
.
Gyülekezetünk felügyelője Andorka Rudolf a május 3-i
bemutatkozó istentiszteleten köszöntötte Juhász Rékát:

Szeretett
Testvérek,
tisztelt
Gyülekezet!

Juhász Rékát nem szükséges külön bemutatnom, mert
évek óta látogatja gyülekezeti alkalmainkat, segíti
munkánkat. Már elsö megjelenésekor megszerettük
csendes
szeretetetsugárzó
egyéniségét,
segítökészségét és ez a kapcsolat azóta is csak
erősödött.
A csillagok állása és az egyházi szabályozás úgy
rendelték, hogy Fónyad Pál, lelkészünk – akit a
gyülekezet szintén igen megszeretett – megbízatása
rövidesen lejár és így gyülekezetünk vezetőinek új
lelkészt kellett keresnie. A választás Rékára esett, aki

a református egyháztól jön hozzánk, de tudása
kiterjed a lutheri hagyományok ismeretére is.
Közösségünk hagyományosan befogadó gyülekezet.
Sok oszlopos tagunk nem az evangélikus egyházban
kezdte keresztény életét. Vonzerőnk talán abban is
rejlik, hogy mindvégig őriztük a lutheri hagyományt
és ápoltuk gyülekezetünk evangélikus identitását.
Úgy gondolom választásunkkal is példát mutatunk
nyitottságunkról és keresztényi szeretetünkről, ahogy
Réka is példát mutat nyiltságáról, azzal, hogy hitet
tesz gyülekezetünk mellett.
Nehéz munka –„végvári harc“- vár Rékára, mert
szórványban sokkal összetettebb feladatot kell majd
ellátnia,
mint
egy
hagyományos
területi
gyülekezetben - és mi amúgy sem vagyunk egy
átlagos szokványos gyülekezet -. Szeretetünk és
tiszteletünk adjon erőt Rékának szeptembertől
felvállalt munkájához.

Másokért Együtt

59. évfolyam, 2. (851.) szám / 2015. június

11

GYÜLEKEZETI ALKALMAK
Istentiszteletek
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna – mindig 11 órakor
ELMARAD Június 14. vasárnap 17 óra: Ökumenikus istentisztelet (Imádság a magyarságért)
tekintettel a június 21-én megtartandó ökumenikus istentiszteletre!
2015. június 21, vasárnap, 11.00 óra, Deutschordenskirche, 1010 Wien, Singerstraße 7.
Ökumenikus istentisztelet Dr. Solymár Mónika és Simon Ferenc kitüntetése alkalmából.
Mindkettőjük a magyar evangélikus ill. róm.-kat. gyülekezetekben végzett szolgálatukért
kapják a kitüntetést.
Szeptember 27., 15 óra, 1070 Wien, Lindengasse 44a, Auferstehungskirche:

Juhász Réka a gyülekezet új lelkésznőjének beiktatása
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9. mindig 16 órakor
Istentiszteletek
Szeptember 6.
Október 4.
Június 28., vasárnap, 11 órától, Gyülekezeti nap istentisztelettel:
Laßnitzhöhe, Sportplatz, a Kiss család meghívására

Október 18.: Közös gyülekezeti nap Őriszigeten, amelyet 10 órakor a helyi evang. gyülekezet
magyar nyelvű istentiszteletén való részvétellel kezdünk. gráci és bécsi gyülekezeti tagjainkat
és barátainkat szeretettel várjuk!
Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
A lelkészi hivatal telefonszáma: +43 650 587 7712 E-mail: evang-ungarisch@aon.at
Home page: www.evang-ungarisch.at Blog: ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com

Ajánló
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Kedves Olvasóink!
A mellékelt csekken adakozásra hívjuk támogatóinkat!
Kérjük és köszönjük támogatását, amellyel gyülekezetünk életéhez,
működéséhez és újságunk megjelentetéséhez járul hozzá. Itt köszönjük meg mindazokat a
támogatásokat, amelyekkel eddig is segítette gyülekezetünk életét. Költségtakarékossági
okból kérjük lehetség szerint az elektronikus átutalást:
IBAN: AT701100000290419100; SWIFT (BIC): BKAUATWW
Kellemes nyári pihenést kívánunk!
A gyülekezet presbitériuma
Kérünk mindenkit, hogy esetleges címváltoztatását közölje nekünk! Ezzel is segíti
újságunk postai kiküldését. Köszönjük!

Búcsúzunk...
2015. május 19-én elbúcsúztattuk Grácban Demeter Zoltán Tamást, aki 47. életévében
hirtelen elhúnyt. Imádságban kísérjük családját ebben a nehéz és szomorú időben. Jézus
Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őbenne, ha meghal is él. Jn 11,25

In memoriam Szépfalusi István
Nemrég érkezett meg hozzánk a hír, hogy a Nemzeti Örökség Intézete, Budapest 2012. évben Szépfalusi
István, az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Evangélikus Lelkigondozói Szolgálatának egykori
lelkésze Fiumei úti sírketben található sírját a nemzeti sírkert részévé nyílvánította. - A Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium újraindításának huszonötödik évfordulója és az alma mater avatott. A táblán
nyolcvankét olyan volt fasori diák neve szerepel, akik közül sokan a magyar tudomány, közélet, művészet
jeles képviselőiként nevet szereztek, többek között Szépfalusi István neve is.

Másokért Együtt
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Kedves Gyülekezet, kedves Testvérek,

köszönöm a barátságos
és
szeretetteljes
fogadtatást, melynek
már
első
látogatásomkor,
öt
évvel ezelőtt részese
lehettem. Az Ausztriai
Magyar Evangélikus
Gyülekezetben
egy
befogadó
és
élő
magyar
közösségre
találtam, mely a bécsi
„idegenben”, a lelki feltöltődés szigetét jelentette
számomra.
2010-ben érkeztem Bécsbe, férjemet követve, aki a
bécsi evangélikus teológiai kar munkatársaként
2008-tól
már
Ausztriában
dolgozott.
Ismerettségemet Solymár Mónika lelkésszel és a
gyülekezettel férjemnek köszönhetem, aki „hajómat”
a lindengasse-i „sziget” felé irányította...

Öt évvel később a presbitérium megtisztelő felkérése
a gyülekezet lelkészi vezetésének átvételére
váratlanul ért. A félelem és az öröm érzései
keveredtek bennem. Félelem a feladatban rejlő
felelősség miatt, és öröm, mert azon a nyelven
szolgálhatok,
amelyen
imádkozni,
beszélni,
gondolkodni és egyben az életet tanultam.
Szeretném, ha gyülekezetünk továbbra is– úgy ahogy
„idegenbe” érkezésemkor nekem is – minden régi és
új „idehajózónak” a feltöltődés, az erő, és a
találkozások „szigete” lehetne.
A „hajók” a szélrózsa minden irányából jönnek:
vannak olyanok, akiket a pontos navigáció hoz el
hozzánk, az evangélikus gyökerek, de vannak olyanok
is, akiket az élet tengere sodor a „szigethez”. Célunk
azonban egy: Isten kegyelméből Krisztus által a az
erő, a szeretet és a józanság Lelkével megújulni,
erővel töltekezni.
Szeretettel,

JUHÁSZ RÉKA ÜNNEPÉLYES BEIKTATÁSÁRA
2015. szeptember 27-én, vasárnap, 15 órakor
a
1070
Wien,
Lindengasse
44a
alatti
evangélikus
„Auferstehungskirche”-ben kerül sor. A beiktatást Dr. Michael Bünker
osztrák evangélikus püspök Dr. Fabiny Tamás budapesti evangélikus
püspökkel együtt végzi. Utána agapé a gyülekezeti teremben.
Mindenki szeretettel hívunk és várunk!

Juhász Réka
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BÚCSÚZÁS
2015. augusztus 31-ével lejár a helyetteslelkészi megbízatásom, amely 2013.
október 1-vel kezdődött, előbb csak 2014. augusztus 31-ig szólt, de vállaltam a
hosszabbítást a lelkészi állás betöltéséig, amely ez év szeptember 1-én hivatalosan
megtörténik. Váratlanul ért annak idején a felkérés, hiszen mint nyugdíjas lelkész
ugyan vállalkoztam kisegítésekre az egyházban, de nem is gondoltam egy
gyülekezetben huzamosabb ideig tartó helyettesítésre. Elvállaltam, mert a
gyülekezeti életnek folytatódnia kellett. Gondoljunk csak arra, hogy az 50%-os
állást az ausztriai evangélikus egyház teljes egészében vállalja és erről nem szabad
lemondani. Másrészt ezzel az magyar nyelvű önkéntes szolgálattal számomra is
lekerekedett az egyházi szolgálatom, amelyet 39 éven át csak német nyelven
végeztem, hiszen több évtizeddel ezelőtt az első prédikációimat magyarul
tartottam. Ismét bele kellett jönnöm a magyar nyelvű szolgálatba.
Helyettesítő lelkészként folytattam a Dr. Solymár Mónika lelkésznő által megkezdett munkát, természetesen
nem olyan intenzitással és részletességgel, mert egyrészt nem volt erre megbízatásom, másrészt pedig mint
„átmeneti megoldás” nem szerettem volna új utakat járni. Örömmel és hálával gondolok vissza a bécsi és a
gráci istentiszteletekre és az utána megtartott összejövetelekre, a gyülekezeti napokra és a különféle
találkozásokra és beszélgetésekre. Magam is sokat merítettem ezekből. Ennek
az Ausztriában idegen nyelvű gyülekezetnek van bizony hivatása és feladata
a jövőben is: Összegyűjteni a magyar nyelvűeket, akik különféle okokból
ebbe az országba jöttek, sokan úgy verődtek ide, a Székelyföldtől kezdve át
Kárpátalján, Felvidéken és Magyarországon egészen a tengeren túlig. Közös
a nyelv, mindenki hozza magával anyanyelve sajátosságait, a hazai
élményeket és hagyományokat, a hitbeli tapasztalatait és egyházi hátterét.
Sokan keresik útjuk célját, itt-ott az Istenhez vezető utat. Mindez igen színes
mozaikképet alkot, amelyet meg kell becsűlni.
Konfirmációs Igém kísér mindvégig: „Légy hű mindhalálig, és neked adom
az élet koronáját.” (Jelenések 2,10)
Isten áldása kísérje a gyülekezet minden tagját, az új lelkésznőt Juhász Rékát
és a gyülekezet vezetőségét!
Fónyad Pál.

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után
Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak
egyetlen prédikációra.
És egyház született.
Ma is megmozdul ezer és ezer szív
hogyha a szó Lélektől ihletett.
Lélektelen mennyit beszéltünk már mi...
Tanuljunk csendben a Lélekre várni.

Másokért Együtt
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TRADICIONÁLIS FOGADÁS AZ IDEGENNYELVŰ GYÜLEKEZETEK
RÉSZÉRE

Forrás: BMEIA
2015 április 14-én, kedd este, Sebastian Kurz, osztrák
külügyminiszter fogadás keretében látta vendégül az
idegen nyelvű protestáns gyülekezeteket a
Külügyminisztérium márványtermében. Megnyító
beszédében kihangsúlyozta hogy az idegen nyelvű
bevándorlók a gyülekezetekben találnak menedékre,
ahol támaszt is kapnak. Megköszönte továbbá a
protestáns
egyházak
elkötelezettségét
és
együttműködését. Az integráció szempontjából Kurz
a korai nyelvoktatásra helyezte a súlypontot. 2015ben a kormány megháromszorozta arra erre
fordítandó támogatás összegét. Fontosnak tartotta a
külfödön megszerzett diplomák elismerésének
felgyorsítását, hiszen ebből a külfödröl hozott
tudásból a közgazdaság is profitálna. Végül kiemelte
a vallások közötti párbeszéd fontosságát is.
Az evangélikus püspök, Michel Bünker megköszönte
a miniszter kezdeményezését. Beszédében kiemelte,
hogy az evangélikus egyház sok bevándorlót fogadott
be, hiszen 70 évvel ezelőtt, a második világháború óta
80 millió embert űztek ki hazájából és sokan
Ausztriában találtak menedékre az evangélikus
egyház szárnyai alatt és ma már szerves részét képezik
az egyháznak. Az evangélikus egyház a
bevándorlokat
nem
vendégként
hanem
keresztényként tekinti és a sokszínűség erősíti az
együttélést.
Gerhild Herrgesell, evangélikus főtanácsos és
Johannes Wittich, református főtanácsos bemutatták a

különbözö protestáns gyülekezeteket, akik nemcsak
Európából, hanem más kontinensekröl származnak.
Elsőnek
a
magyar
gyülekezet
képviselőit
köszöntötték, majd az angol nyelvű metodista
gyülekezetet, a dán, a finn, a norvég és a svéd
gyülekezetet, valamint a gánai és a délafrikai
gyülekezet tagjait, továbbá a japán, a koreai és tajvani
gyülekezetet. Hergestell úgy összegezte, hogy
„sokszinűség“ jellemzi a protestáns egyházakat és
hogy nélkülük kevésbé lenne érdekes és szavahihető
az egyház.
A beszédeket kellemes hangulatú ismerkedés
követett, bár hozzá teszem, hogy a szorosaban együtt
működő gyülekezetek javarész ismerték egymást. A
svédasztalos büfé megnyitása után Sebastian Kurz
minden gyülekezetet végig „látogatott“ és kedvesen
elbeszélgetett a gyülekezetek képviselőivel. Az
Ausztriai Magyar Evangélikus gyülekezetet Fónyad
Pál, Juhász Réka, Andorka Rudolf, Dr. Solymár
Mónika, Döbrentey Annamária, Schubert Géza,
Darányi Gyula, Darányi Katalin és Andorka Hanna
képviselték. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Sebastian Kurz, külügyminiszter úrnak a szíves
vendéglátást és támogatását.
Andorka Hanna
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Menekülttábor Sziriában

Másokért Együtt

Napról-napra tragikus hírek érkeznek hozzánk a
képernyőn és az újságokban. A szomorú és embertelen
körülmények között élők sorsát alig tudjuk itt ebben a
védett országban elképzelni. A Földközi tenger
tömegsírrá vált, számos ázsiai lakosságrészei vannak
érintve. A statisztika nem lehet teljes, mégis vannak
megközelíthető számok: kb. három millióan hagyják el
hazájukat, kb. 16 millióan vándorolnak hazájukon belül
menekülve terror és éhinség elől. - Sokan közülünk is
menekültek voltak vagy hazájukat elhagyták munkát és
jobb életkörülményeket keresve. Alábbi összefoglalás
álljon valamennyiükért példaképként

HOVA TART A KERESZTÉNYSÉG A MAI SZÍRIÁBAN?
Az elmúlt három évben számos előadást tartottam Szíriáról és ebben a témában részt vettem különféle
kerekasztal beszélgetéseken, habár ez sem könnyítette meg a dolgomat, hogy a szíriai helyzetről beszámoljak.
Azonban ez nem annak köszönhető, hogy a helyzet naponta bonyolultabb lesz vagy hogy az erőszak csúcspontra
hág, hanem annak, hogy mi szíriaiak már nagyon mélyen érintve vagyunk. Végig kell néznünk amint hazánk
szemünk láttára szétesik, ahogy a sokszínű szíriai társadalom összeomlik, ahogy egy demokratikus polgári
államról alkotott álmunk szertefoszlik. A 2011 márciusi tüntetések kezdetén a szírek még reménykedtek, hogy
az átmenet egy diktatúrából a demokratikus polgári állam felé nem okoz ennyi fájdalmat, szenvedést és kiontott
vért. Eközben több mint 300.000 szír vesztette életét, a fél ország teljesen megsemmisült, a szíriai társadalom
már szétszakadt, több millióan menekülnek, köztük sok keresztény. A keresztények kivándorlása azonban nem
újkeletű jelenség.
Évtizedekig attól szenvedtek a szír egyházak, hogy gyülekezeteik tagjai kivándoroltak Európába és az amerikai
kontinensre. 49 éve a keresztények a lakosság még mintegy 20%-át képviselték, 1984-ben ez az arány már csak
14,1%, 2011-ig pedig közel 8%-ra csökkent. A 2011 márciusában kitört zavargások óta a növekvő erőszaknak
köszönhetően becslések szerint több mint egyharmaduk hagyta el az országot. Ez vezetett ahhoz, hogy az utóbbi
években egyre gyakrabban viták, kommentek és tárgyalások témája lett: "a keleti keresztények jövője és
hozzáállásuk az úgynevezett ‚arab tavasz‘“-hoz". Ennek oka többek között a növekvő iszlamizálódástól való
félelem az arab és iszlám világban valamint az a feltételezés, hogy a zavargásokat az "arab tavasz" országaiban
elsősorban az iszlám iránt elkötelezett emberek szítják. Ennek következtében félő, hogy ha az iszlamisták
hatalomra törnének olyan államot vagy olyan rendszert hoznának létre, amelyben az iszlám puritán változatát
propagálnák, melyben a keresztények jogai fájdalomküszöbig csorbulnának. Valószínűsíthető, hogy a Szíriában
élő keresztények félelmei megalapozottak, ezeket komolyan kell venni és tiszteletben tartani. Az okok
sokrétűek, nem utolsó sorban a régióban az iszlamisták növekvő hatalmának tudható be.
Mindehhez hozzájárul, hogy tavaly áprilisban Aleppo tartományban két ortodox püspököt valamint Maalulaból nemrég 12 apácát raboltak el, ezért sok szír és libanoni keresztény aggódik és félti a térségben való a
fennmaradását.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a keresztényeknek nem csak a jelenlegi szír helyzetben kell
megküzdeniük, hiszen a környező országokban úgyszintén nehéz helyzetben vannak a keresztények mint
például a megszállt Palesztinában, Egyiptomban, Libanonban, és nem utolsó sorban Irakban, a háború után,
ahol a keresztények célzottan váltak brutális támadások áldozatává. Ezek az események elbizonytalanították és
megfélemlítették a szír keresztényeket.
Miután az arab országokban zavargások törtek ki és miután az iszlamisták politikai fölénybe kerültek, csak nőtt
a szír keresztények félelme és az aggodalom, hogy ugyanez saját országukban is megismétlődhet.
Tagadhatatlan, hogy Szíriában a felkelés jelentős iszlamizációval járt és ez az ország egyes részein kegyetlen
polgárháborúhoz vezetett.
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Valószínűleg az a sorsa a diktatúra alatt élő vallási
kisebbségeknek, hogy örökös ismétlődés részesei: vagy jó
kapcsolatot kell ápoljanak a rezsimmel, polgári jogaik java
részének lemondásával és életük különböző területein az őket
érő igazságtalanságok elfogadásával vagy szembeszállnak a
hatalommal, veszélyeztetve ezzel vallási szabadságukat és
fennmaradásukatEgyértelmű, hogy a keresztény egyházak
Szíriában dilemmában vannak; egyrészről a rezsim uralma
alatt viszonylag szabadon gyakorolhatták vallásukat, másrészről a rezsim bukása esetén egy új kormány alatt
elveszíthetik kiváltságaikat. Ezen túlmenően attól félnek, hogy ugyanarra a sorsra juthatnak, mint az iraki
keresztények.
Hogy a félelem rossz tanácsadó, az biztosA szír és arab keresztények problémáit csak saját országukban és
társadalmukban lehet megoldani. Kizárólag a muszlim honfitársaikkal való együttműködés révén lehet
jövőjüket pozitívan befolyásolni. Nem tekinthetjük őket csupán kisebbségnek és idegeneknek a szír
társadalomban és bizonyos megoldásokat kívülről előírni sem lehet, hiszen ez problémáikat még összetettebbé
tenné.
Véleményem szerint a keresztényeknek nem szabad hagyni a rezsim zsarolását, csak azért hogy biztosítsa
számukra kultuszuk relatív gyakorlását és lehetővé tegye számukra a biztonságos egzisztenciát. Minden
bizonnyal a szíriai rezsimnek érdekében áll a keresztények félelmét fokozni az iszlamisták ellen, politikai
semlegesítésük érdekében és hogy magát a világ számára a kisebbségek védelmezőjeként tüntesse fel és az
egyetlen alternatívaként az előrevetített káosszal szemben.
A keresztényeknek át kell gondolniuk, hogy teljes jogú állampolgárként hogyan tudnak aktívan részt venni
Szíria politikai és társadalmi fejlődésében. Komoly párbeszédet kell folytassanak a társadalom valamennyi
vallásával és politikai irányzatával, hogy együtt fejlesszenek ki olyan szociális és politikai modellt - amely
megoldás biztosítaná a szírek méltóságát, szólásszabadságát és egyenenrangúságát.
Az ilyen jellegű együttműködések garantálhatnák a szír és az egész keleti kereszténység fennmaradását;
bármely rendszertől vagy az iszlamisták nagylelkűségétől függetlenül, közös erőfeszítéssel és együttműködésel
el lehetne érni ezt a politikai és társadalmi szempontból is fontos lépést.
Waseem

Haddad
(németből fordította Andorka Hanna)

EVANGÉLIKUSOK PÖSTYÉNBEN
2015. május 17-én emlékezett a pöstyéni (Szlovákia)
evangélikus gyülekezet ünnepi istentisztelettel az
ellenreformáció után megtartott első evangélikus
istentiszteletre, amelyre 120 évvel ezelőtt Paulina
von Württemberg hercegnő kérésére került sor. Ő
többször járt Pöstyénben mint üdülő vendég és
hiányolta az evangélikus istentiszteletet. Így saját
igényét kielégítendő segítette az istentisztelet
megtartását, amelynek nyomán lassan kialakult a
rendszeresség és később a pöstyéni evangélikus

gyülekezet megalapítása. Az ünnepi istentiszteleten
öt nyelven szóltak a liturgikusok és a vendégek:
szlovák, magyar, német, lengyel és cseh. Az un.
„szlovák-magyar lakosságcsere” során 1946/47-ben
több tízezer magyart telepítettek át az akkori
Csehszlovákiából Magyarországra és több tízezer
szlovákot Magyarországról Csehszlovákiába. Így
később Pöstyénbe és környékére is számos
magyarországi szlovák érkezett. Ennek az akciónak
fő értelmi előkészítője Edvard Beneš csehszlovák
politikus volt, aki a német nyelvű lakosság
legnagyobb részét is eltávolította Csehszlovákiából.
Ilyen történelemi háttérrel igen becsülendő, hogy a
most már szlovák nyelvű evangélikus gyülekezet
több nyelven megrendezte az ünnepséget. Alábbi
üdvözlő beszédet tartottam magyarul és ugyanezt
németül is. - Fónyad Pál
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Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban!
Mint az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet jelenlegi lelkésze köszöntöm az ünnepi gyülekezetet
magyarul, de ugyanakkor gondolva valamennyi magyar nyelvű evangélikus hittestvérre itt ebben az országban
és a környező országokban is. A pöstyéni evangélikus gyülekezettel jó kapcsolatom van mint az ausztriai
Luther-Szövetség (Martin-Luther-Bund in Österreich) országos elnökének is. Tehát mindkét részről hozok
üdvözletet.
1896-ban, tehát 119 évvel ezelőtt itt Pöstyénben a Kursalonban hirdette
Masznyik Endre professzor, a pozsonyi Evang. Teológiai Akadémia
igazgatója, és ugyanakkor a Luther-Szövetség tagja, magyar nyelven Isten
Igéjét, a liturgiát pedig Stromp László lelkész végezte. Erre is emlékezünk
ma Istennek hálát adva. A keresztségben vagyunk összefonva bárhonnan is
jöttünk, bármilyen nyelven is beszélünk, bármilyen sorsot kellett vállalnunk
a történelem során. Isten Igéje mindenkinek szól és szólnia is kell az
anyanyelven, mert azon a nyelven értünk legjobban. Az anyanyelven tudunk
nevetni és sírni, és imádkozni. Ezt tapasztalom Ausztriában a mi
gyülekezetünk tagjainál is, akik bizony több országból verődtek oda. Ezért
is örülök, hogy ma itt több nyelven ünnepelhetünk, azokon a nyelveken is,
amelyeken Isten Igéje ennek a gyülekezetnek és a gyógyfürdő vendégeinek
szólt valamikor és szól ma is.
Említésre méltó még, hogy 390 évvel ezelőtt 1625. május 1-én itt
Pöstyénben hunyt el Thurzó Szaniszló Magyarország nádora (palatinus) aki
a protestantizmus támogatója volt, különösen is a külföldi egyetemekre járó
diákokat, valamint a galgóci evangélikus gyülekezetet támogatta, ahova
annak idején az evangélikusok tartoztak.
Pál apostol szavaira gondolok ebben az órában, aki a sokszínű és különböző hagyományokból jövő római
keresztényeknek a következőt írta, s ezek a szavak érvényesek mindmáig:
„...nincs különbség zsidó meg görög között. Mert ugyanaz mindenkinek az Ura,
aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja; amint meg van írva:
‚Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.’'' (Róm 10,12-13)
Pöstyén városa 1894-ben készült címerében egy fürdővendég kettétöri a mankóját. Ez engem emlékeztet a Jézus
általi gyógyításokra, főleg a megbénult beteg meggyógyítására. Ezek a Jézus általi gyógyítások azt üzenik
nekünk ma is, hogy az aki hisz Istenben annak sokkal nagyobb esélye van a meggyógyulásra, mint annak,
akinek nincs semmi reménysége. Tudjuk, hogy a hívő ember gyógyítása sokkal könnyebb mint a nemhívőé.
Kívánom az itt összejött ünneplő gyülekezetnek és valamennyi gyógyulásra váró betegnek ezt az erős istenhitet,
amely életben tart és segít kitekinteni a szép és egészséges jövőbe. Isten áldja meg a pöstyéni gyülekezetet és
mindenkit, aki itt felüdülni és meggyógyulni kíván.
Pöstyén/Piešťany/Pistyan/Piszczany, 2015. május 17.

Erős vár a mi Istenünk!
Ein feste Burg ist unser Gott!
Hrad prepevný je Pán Boh náš!
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dr. habil. Szabó Csaba igazgató, Bécsi Magyar Történeti Intézet
Genersich János: A haza szeretetéröl –
Egy filozofiai-történeti kísérlet (Részlet)
„Engedtessék meg nekem, hogy
boldogságot kívánjak a hazának
a felvilágosodás korában, amelyben
jómagam örömmel élek.“

EMLÉKTÁBLA AVATÁS BÉCSBEN
Johannes Genersich (1761–1823)
szepességi evangélikus tanár, történetíró tiszteletére
Genersich Keresztély jómódú kereskedő s Royko Anna-Zsuzsanna fia. Kézsmárkon
született; első tanulását szülővárosában az iskolában és nevelőktől nyerte; azután a
magyar nyelv megtanulása végett a debreceni református kollegiumba küldték, majd
Felsősajón (Gömörm.) tanulta a tót nyelvet. Visszatérvén szülővárosába, itt a felső
iskolákat s egy évig a pozsonyi evangélikus líceumot látogatta, hol szorgalmasan olvasta
a római klasszikusokat. Az 1782. nyári félévre a jenai egyetemre iratkozott be, hol a görög
irodalmat tanulta s Schütz udvari tanácsosnak Homér-előadásait előszeretettel hallgatta;
negyedfél évi ott tartózkodás után 1785-ben visszatért hazájába s miután előbb nevelő volt,
1788-ban a kézsmárki ágostai evangélikus líceumban a humaniorák és filológia tanára
lett; 1818-ban ugyanazon intézetnél a történelmi tanszéket foglalta el. 1821-ben a bécsi
protestáns teológiai intézethez az egyháztörténet és egyházi jog tanárának neveztetett ki.

Kiemelkedő történeti művek, tankönyvek, valamint (főként leányoknak szánt) ifjúsági irodalom szerzője. Nagy
természetjáró volt: publikációi jelentek meg a Szepességről és a Tátráról, 1807-ben pedig a Felkai-völgybe tett
kirándulásáról. Közreadott egy könyvet a cipszer nyelvről is: Versuch eines Idioticons der Zipser-Sprache
(Zeitschrift von und für Ungern, 1804.)
2012. május 8-9-én osztrák, szlovák és magyar kutatók osztották meg legújabb tudományos eredményeiket
egymással és a szép számú hallgatósággal a Bécsben rendezett kétnapos konferencián. Az első napon az
ünnepélyes megnyitónak és a plenáris ülésnek, majd azt követően a fogadásnak Magyarország Nagykövetsége
adott otthont. Másnap a Balassi Intézet – Collegium Hungaricumban folytatódtak az előadások a bécsi Szlovák
Intézet társrendezésében.
A szervezők – dr. habil. Szabó Csaba igazgató (Bécsi Magyar Történeti Intézet), dr. Fazekas István levéltári
delegátus (a Haus-, Hof- und Staatsarchivban) és prof. Karl W. Schwarz (Bécsi Egyetem, Evangélikus Teológia)
– a Szepességre, illetve a szepesi szászok eddig kevéssé feldolgozott 18.-19. századi történetére akarták felhívni
a tudományos közvélemény és az érdeklődők figyelmet. Céljaik megvalósításában segítséget kaptak dr. Viera
Polakovičovától, a bécsi Szlovák Intézet igazgatójától.
A témaválasztás apropóját prof. Johann Genersich (Késmárk, 1761. augusztus 15. – Bécs, 1823. május 18.)
születésének 250. évfordulója adta. Az előadások szerkesztett szövegei tanulmánykötetben jelentek meg 2012
végén és került forgalomba 2013-ban – éppen 190 évvel Genersich János halála után: Die Zips – Eine
kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761–1823). Hrsg.
von István Fazekas, Karl W. Schwarz und Csaba Szabó. Wien 2012. A kötet a Bécsi Magyar Történeti Intézet
tudományos kiadványsorozatának – „Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien” – ötödik
köteteként jelent meg mások mellett dr. Tankó Attila, a Genersich Alapítvány Budapest titkárának hathatós
támogatásával.
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Már a 2012. évi konferenciát előkészítő tárgyalások során megfogalmazódott a terv, hogy örvendetes lenne, ha
Johann Genersich emlékét Bécsben emléktábla őrizné, ugyanis bécsi sírja sajnos nem maradt fenn a temető
felszámolását követően. Az emléktábla számára a megfelelő hely kiválasztásában segítségre volt prof. Karl W.
Schwarz, aki felkutatta Johann Genersich bécsi lakásait. A levéltári kutatások során találta meg azt az épületet,
ahol élete végén lakott a szepességi tudós, aki az 1819-ben kezdeményezett és 1821-től működő ProtestantischTheologische Lehranstalt egyik alapító professzora volt.
Ahogy mondani szokták: „sok jó ember” önzetlen segítségével eljutottunk oda, hogy 2015. június 8-án sor
kerülhetett prof. Johann Genersich emléktáblájának felavatására. Életéről, munkásságáról a jelen
cikkbenemlített szakkönyvön kívül, akárcsak Keresztély nevű bátyjáról, aki a késmárki liceum professzora volt,
és Sámuel nevű lőcsei orvos-botanikus öccséről számos adat megtalálható az interneten is.
Június 8-án felavatásra került az emléktábla a Florianigasse 36. számú ház előtt, majd a résztvevők a
Nagykövetség fogadásán vettek részt.
Az emléktábla szövege:
In diesem Gebäude lebte und verstarb

JOHANN GENERSICH
(1761 Késmark – 1823 Wien)

zuletzt Professor der evangelischen Theologie in Wien, ein bedeutender Vertreter
des kulturellen und literarischen Lebens in der Zips/Szepesség/Spiš, damals Oberungarn, am Fuße der Tatra
Errichtet von
Dr. Antal Genersich Stiftung, Budapest
Ungarische Evangelische Gemeinde A.B. in Österreich
Balassi Institut – Collegium Hungaricum Wien
im Jahre 2015

In memoriam Szépfalusi István
Nemrég érkezett meg hozzánk a hír, hogy a Nemzeti Örökség Intézete, Budapest 2012. évben
Szépfalusi István, az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Evangélikus Lelkigondozói Szolgálatának
egykori lelkésze Fiumei úti sírketben található sírját a nemzeti sírkert részévé nyílvánította. - A
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium újraindításának huszonötödik évfordulója és az alma mater
avatott. A táblán nyolcvankét olyan volt fasori diák neve szerepel, akik közül sokan a magyar
tudomány, közélet, művészet jeles képviselőiként nevet szereztek, többek között Szépfalusi István
neve is.
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK
Istentiszteletek
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna – mindig 11 órakor
ELMARAD Június 14. vasárnap 17 óra: Ökumenikus istentisztelet (Imádság a magyarságért)
tekintettel a június 21-én megtartandó ökumenikus istentiszteletre!
2015. június 21, vasárnap, 11.00 óra, Deutschordenskirche, 1010 Wien, Singerstraße 7.
Ökumenikus istentisztelet Dr. Solymár Mónika és Simon Ferenc kitüntetése alkalmából.
Mindkettőjük a magyar evangélikus ill. róm.-kat. gyülekezetekben végzett szolgálatukért
kapják a kitüntetést.
Szeptember 27., 15 óra, 1070 Wien, Lindengasse 44a, Auferstehungskirche:

Juhász Réka a gyülekezet új lelkésznőjének beiktatása
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9. mindig 16 órakor
Istentiszteletek
Szeptember 6.
Október 4.
Június 28., vasárnap, 11 órától, Gyülekezeti nap istentisztelettel:
Laßnitzhöhe, Sportplatz, a Kiss család meghívására

Október 18.: Közös gyülekezeti nap Őriszigeten, amelyet 10 órakor a helyi evang. gyülekezet
magyar nyelvű istentiszteletén való részvétellel kezdünk. gráci és bécsi gyülekezeti tagjainkat
és barátainkat szeretettel várjuk!
Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
A lelkészi hivatal telefonszáma: +43 650 587 7712 E-mail: evang-ungarisch@aon.at
Home page: www.evang-ungarisch.at Blog: ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com
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Kedves Olvasóink!
A mellékelt csekken adakozásra hívjuk támogatóinkat!
Kérjük és köszönjük támogatását, amellyel gyülekezetünk életéhez,
működéséhez és újságunk megjelentetéséhez járul hozzá. Itt köszönjük meg mindazokat a
támogatásokat, amelyekkel eddig is segítette gyülekezetünk életét. Költségtakarékossági
okból kérjük lehetség szerint az elektronikus átutalást:
IBAN: AT701100000290419100; SWIFT (BIC): BKAUATWW
Kellemes nyári pihenést kívánunk!
A gyülekezet presbitériuma
Kérünk mindenkit, hogy esetleges címváltoztatását közölje nekünk! Ezzel is segíti
újságunk postai kiküldését. Köszönjük!

Búcsúzunk...
2015. május 19-én elbúcsúztattuk Grácban Demeter Zoltán Tamást, aki 47. életévében
hirtelen elhúnyt. Imádságban kísérjük családját ebben a nehéz és szomorú időben. Jézus
Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őbenne, ha meghal is él. Jn 11,25

In memoriam Szépfalusi István
Nemrég érkezett meg hozzánk a hír, hogy a Nemzeti Örökség Intézete, Budapest 2012. évben Szépfalusi
István, az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Evangélikus Lelkigondozói Szolgálatának egykori
lelkésze Fiumei úti sírketben található sírját a nemzeti sírkert részévé nyílvánította. - A Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium újraindításának huszonötödik évfordulója és az alma mater avatott. A táblán
nyolcvankét olyan volt fasori diák neve szerepel, akik közül sokan a magyar tudomány, közélet, művészet
jeles képviselőiként nevet szereztek, többek között Szépfalusi István neve is.

