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NEM ÉRZELEM, HANEM ÚT 
 
Emberi rendelkezések, emberi gondolkodás Istenről és 
Isten országáról csak egy töredékes képet alkothat. 
Mert ki az közülünk aki azt mondhatja, hogy a teljes 
igazságot birtokolja? Mert melyik közösségnek vagy 
embernek adatott olyan hatalom, hogy a világ és a hit 
dolgairól, egy tiszta, igaz, teljes képet alkothasson?  
Ebben a töredékességben három dolog szolgál 
útmutatóúl, vezérfonalként:  hit – remény – szeretet.  
 
Az élet törékenysége  
Igen, elméletben tudjuk, hogy 
fontos a hit, remény, szeretet, de 
amikor konkrét élethelyzetek 
előtt állunk mi magunk vagy 
közösségünk, amikor az élet 
töréknysége lesz nyilvánvalóvá, 
betegségben, üldöztetésben, 
akkor valami konkrétabb, valami 
megfoghatóbbra lenne 
szükségünk. 
Hol tükröződik vissza Isten szeretete, amikor emberek 
százezrei, milliói váltak és válnak üldözötté, 
hontalanná ideológiák, vallási, politikai, gazdasági 
nézetkülönbségek miatt?  
Hogyan tükröződik vissza Isten szeretete amikor 
családokat, közösségeket szakítanak széjjel ugyanezek 
az ideológiák, vallási, politikai, gazdasági érdekek?  
 A levél írója, Pál, mégsem valami fennkölt dologról 
akar szólni. Nem csupán szép szavakat kíván 
köszöntésként a korinthusi gyülekezetnek mondani. 
Levelében fed, biztat és utat mutat a hit-remény-
szeretet hármas egységével: 
 
A hit-remény-szeretet hármas egysége 
Arról a HIT-ről beszél, amelynek konkrét tárgya van. 
Mégpedig maga Isten. A Krisztusban hozzánk hajoló 
Isten. Aki Szentlelke által REMÉNYSÉGET táplál az 
ember szívébe. Nemcsak evilági reménységet. 
Elhelyezi az embert a világban, helyet ad neki. Múltat-
jelent-jövőt. Feladatot, küldetést. Reményt, mert Isten 
ügyének nincsenek vesztesei csak nyertesei.  
A korinthusi gyülekezetnek írott levelében Pál apostol 
lelkesen beszél a SZERETETről. Pál az agapé görög 
szót használja, amely túlmutat a mi emberi fogalmaink 

szerint leírható szeretetnél. Ez az isteni eredetű 
szeretet. Az a szeretet, amellyel Isten az ember felé 
fordul Jézus Krisztusban. Érdem nélkül, végtelenül, 
úgy elfogadva őt, ahogy van.  
 
Út, amelyhez erő kell 
Erre a szeretetre az ember saját erejéből nem képes. 
Ennek a szeretetnek csak visszatükrőzője lehet. Az 
Isteni eredetű szeretet abban a lelkületben nyilvánul 

meg, amely túlmutat az emberin, 
amely túlmutat önmagán, amely 
képes elismerően tekinteni a 
másikra, de önmagára is.  
Mert a szeretet amiről Pál ír, 
nem érzelem, hanem ÚT.  
Olyan út, amely nem ürességbe 
vezet, nem valamilyen 
érdekekhez, hanem Istennel való 
közösségbe. De nem 
akadálymentes út. Olyan út, 

amelyről az akadályok, a nehézségek ellenére sem 
szabad letérni. Olyan út, amelyhez erő kell. A hit és a 
remény ereje. Olyan út, amelyen járva az emberi 
összejövetelekből építő közösség lehet. Közösség, 
amelyben mindenki a maga törékenysége, hibái 
ellenére értékessé válik 
 
Hit – remény – szeretet.  
Nem elcsépelt, üres szavak, hanem komoly, 
felelősségvállalásra hívó szavak. Az alapok 
megerősítésére hívják fel a figyelmet: hogy együtt 
erősödjünk Isten igéje által HITben, hogy ez a hit 
REMÉNYSÉGET tápláljon és ezáltal képessé váljunk 
arra, hogy Isten szeretete, ez a 
feltétel nélküli, elfogadó, a 
másikban az értéket meglátó 
SZERETET visszatükröződjön 
rajtunk és közösségeink életén.  
 
Juhász Réka  
(részlet a beiktatás alkalmával 
elhangzott igehirdetésből)

„Mert most tükör által homályosan 
látunk, akkor pedig színről színre; 

most töredékes az ismeretem, akkor 
pedig úgy fogok ismerni, 

ahogyan engem is megismert Isten. 
Most azért megmarad a hit, a remény, a 

szeretet, e három; 
ezek közül pedig a legnagyobb a 

szeretet.“ (1Kor 13, 12-13) 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 

Istentiszteletek 
• Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a kápolna  

2015. december 06. 11.00 óra Ádventi istentisztelet úrvacsorával és utána közös ebéd 
2016. január 03. 11.00 óra Istentisztelet  

2016. február 07. 11.00 óra Istentisztelet 

• Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   
2015. december 20. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

!!  2016. január 17. 16.00 óra   Ökumenikus istentisztelet !! 
2016. február 21. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi. 
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe! 

 

Ökumenikus imahét istentiszteletei 
• Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a kápolna  

2016. január 24. 17.00 óra 

• Graz, Kálváriahegyi templom  - 8020 Graz, Kalvarienbergstr.155  
2016. január 17. 16.00 óra 

 
 

A lelkészi hivatal elérhetőségei:   +43 650 587 7712    evang-ungarisch@aon.at  
  ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 

 
 

  

 
Gyülekezeti élet hírei 

Szeretettel hirdetjük, hogy október 25 –én a gráci 
Herz Jesu Kirche-ben,  

gráci presbiterünk és orgonistánk,  

SZEITL ZITA és 

 DR. EIBINGER GERALD MARKUS  

házasságot kötöttek. 

Az ifjú párnak szeretettel gratulálunk és életükre 
Isten gazdag áldását kérjük. 
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Bécsben Dr. Solymár Mónika lelkésznő és Simon Ferenc római-katolikus esperes a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetésében részesültek 

 
 
„Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát“ – zengte 
a gyülekezet 2015. június 21-én, a bécsi Német 
Lovagrend 
templomában, az 
ökumenikus 
istentisztelet kezdetén. A 
keresztyén testvérek 
anyanyelvükön adhattak 
hálát az Ausztriai 
Magyar Evangélikus 
Gyülekezet, valamint a 
Bécsi Magyar Katolikus 
Egyházközség elmúlt 
tízéves szolgálatáért. 
 
„A közös hajóban“ 
Solymár Mónika lelkésznő és Simon Ferenc atya a 
hálaadó istentiszteleten közösen vezették a liturgiát, s a 
két olvasmány után a prédikáció alapigéje is felváltva 
hangzott el tőlük (Mk 4,35-41). Márk evangéliumának 
ezen sorai azt a történetet beszélik el, amelyben Jézus 
lecsendesíti a tengert. Figyelmünk középpontjába egy 
Genezáreti-tavon haladó hajó került, benne az alvó 
Jézus, az aggódó tanítványok és a tombolóvihar. A hajó 
és a vihar szimbóluma végigvonult a dialógus-
prédikáción, melyen keresztül a két lelkész elmondta, 
hogy milyen nehézségeken ment át a két gyülekezet 
szolgálatuk idején; és, hogy mi adott erőt túljutni 
ezeken a helyzeteken. Az igemagyarázat személyesebb 
részeként fogalmazták meg azt is, mit jelent számukra, 
milyen üzenetet tartalmaz életükre nézve ez az ige. Az 
utolsó párbeszéd Solymár Mónika lelkésznő és Simon 
Ferenc atya között német nyelven hangzott el, a jövő 
kilátásairól, s az eddigi tapasztalatokból fakadó 
reménységről. 
 
Közös reményünk ereje 
Krisztus 
Hallgatóként végiggondolhattuk, 
hogy az a vihar is 
lecsendesíttetett, mikor nem 
kevesebb mint kicsiny 
gyülekezetünk léte, 
életképessége forgott kockán 
illetve azt, hogy milyen erőt 
adtak azok a segítő kezek, 
melyek a legszükségesebb 

pillanatban érkeztek hajóinkba. Fontos erőforrás volt, 
hogy az egymás iránti bizalom hibáink ellenére sem 

sérült, és erőt meríthettünk 
együtt megélt 
élményeinkből, mint 
például a 2007-ben 
ökumenikus szervezéssel 
megrendezett „Szent 
Erzsébet“ kiállítás 
Bécsben. Közös 
reményünk ereje pedig 
nem más mint Krisztus. A 
tőle tanulható krisztusi 
szeretet pedig az a – szinte 
titkos - kötőanyag, ami 

hajónkat összetarja, a külső és belsőviharok ellenére is. 
 
A kitüntetések átadása 
Az ökumenikus istentiszteletet követően került sor a 
kitüntetések átadására. Gyülekezetünk egykori 
lelkésze, Solymár Mónika és Simon Ferenc esperes Dr. 
Perényi ános nagykövettől vehették át kitüntetésüket.  
Az alkalmat Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) 
evangélikus egyházkerület püspöke, Dr. Hannelore 
Reiner az osztrák evangélikus egyház 
egyházfőtanácsosa és Mag. Hansjörg Lein bécsi 
szuperintendens tisztelte meg jelenlétével. 
 
“egy hajóban ülve” 
Így ünnepelt együtt az ausztriai magyar keresztyén 
gyülekezet, “egy hajóban ülve:” hálát adva Istennek az 
elhívásért, a szolgálatért és annak öröméért, hogy ezen 
munkának az egyházon és gyülekezeteinken belül és 
kívül is látható gyümölcsei vannak. “Keressétek 
először Isten Országát és az Ő Igazságát, és ezek is 

mind ráadásul 
megadatnak nektek.” 
(Mt 6,33)   

 
Szeitl Zita orgonista, 
gyülekezeti presbiter 
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Juhász Réka beiktatása – 2015. Szeptember 27-én a bécsi 
Auferstehungskirche-ben 

 

Izgultunk. Vártuk. Majd eljött a pillanat. Az 
Auferstehungskirche, magyarul a feltámadási templom 
bejáratánál már az istentisztelet elött gyülekeztek a 
hívek. Az orgonaszó hangjára bevonultak az egyházi 
főméltóságok, lelkészek 
és a presbitérium 
kíséretében a 
beiktatandó lelkész. Dr. 
Micheal Bünker az 
Ausztriai Evangélikus 
Egyház püspöke és Dr. 
Fabiny Tamás a 
Magyarországi 
Evangélikus Egyház 
püspöke, akik közösen 
végezték a beiktatás 
szolgálatát, Dr. Solymár Mónika, aki 9 évig látta el 
gyülekezetünk lelkigondozását, Dr. Fónyad Pál, aki két 
éven át végezte a helyettes lelkészi szolgálatot, Simon 
Ferenc esperes, az Ausztriai Magyar Katolikusok 
Főlelkésze, Hans-Jürgen Deml, az Auferstehungskirche 
lelkésze, aki rendszeresen biztosítja gyülekezetünk 
számára a helyiséget, 
Dávid Adél evangélikus 
lelkész, aki az Európai 
Evangélikus Egyházak 
Közösségének 
munkatársa, Elisabeth 
Pausz evangélikus 
egyházi főtanácsos, az 
Ausztriai Református 
Egyházból, ahol Réka 
két éven át 
segédlelkészként 
szolgált, Thomas 
Hennefeld 
szuperintendens és 
Johannes Wittich 
református fötanácsos, 
Dr. Német Balázs 
nyugalmazott református 
lelkész valamint Jakab 
István és Jakab Enikő 
lelkészházaspár, akik 
Réka szülőfalujában, a Héregi Református 
Egyházközség lelkipásztorai A Magyar Nagykövetség 
képviseletében Dr. Hajas Gábor érkezett az 
ünnepségre. 
 
A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek 
Dr. Fabiny Tamás köszöntötte Rékát és az 
egybegyülteket. Beszédét az alábbi ige köré fonta: „A 
vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal 
egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek 
meg.“ (Zsid 13,2) Fabiny folytatta: „Ez az ige arra 
bátorít, hogy legyen életünkben természetes a 

vendéglátás és a befogadás… Most itt az ideje annak, 
hogy a befogadottak befogadják az újonnan érkezőt, az 
új lelkészt, Juhász Rékát. Ö Héregről, egy kis dunántúli 
faluból származik, református teológiát Pápán, 

történelmet pedig Budapesten tanult. 
Szép és eredményes ösztöndíjas időt 
töltött Erlangenben és Mainzban. És 
íme, most itt van Bécsben. Fogadjátok 
be őt.“ 
 
„Leuenbergi beiktatás“ 
Dr. Michael Bünker, arról beszélt, 
hogy az evangélikus és a református 
egyházak között van átjárás, ami 
esetünkben lehetővé tette, hogy Juhász 
Réka református lelkész létére 

evangélikus gyülekezetbe kerüljön szolgálatra. Bünker 
úgy fogalmazott, hogy ez egy „leuenbergi iktatás“, 
hiszen ez, az evangélikus és református  egyházak 
között 1973-ban lértrejött egyezmény teszi ma lehetővé 
a két egyház közötti együttműdködést.  
 

 
Felelősségvállalásra hívó szavak 
Réka ünnepi prédikációjának alapigéjeként Pál apostol 
a Korinthusiakhoz írt első leveléből idézett: „12. Mert 
most tükör által homályosan látunk, akkor pedig 
színről-színre; most töredékes az ismeretem, akkor 
pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert 
Isten. 13. Most azért megmarad a hit, a remény, a 
szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a 
szeretet.“ 
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Réka kiemelte: „A hit – remémy – szeretet – nem 
elcsépelt üres szavak, hanem komoly, 
felelősségvállalásra hívnak. Mert Isten a hívó, a 
megredelő... hogy megtaláljuk a helyünket, a ránk 
bízott feladatot és ezáltal képessé váljunk arra, hogy 
Isten szeretete, ez a feltétel nélküli, elfogadó, a 
másikban az értéket meglátó szeretet visszatükröződjön 
rajtunk és közösségünk életén.”  
 
Erősítsd meg, 
Istenünk, 
amit 
cselekedtél 
értünk 
 Az ünnepi 
beszédek után 
felsorakoztak 
az evangélikus 
és a refomátus 
egyház 
püspökei és 
lelkészei, hogy 
megáldják a gyülekezetünk új lelkipásztorát. 
Egyenként megáldották, majd közrefogták és közös 
áldást énekeltek, az úgynevezett Confirmát:  
 Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne 
hagyd el népedet, kezeid alkotását! Erősítsd meg, 
Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket  
megváltottál véred árán! Erősítsd meg, Szentlélek 
Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet 
békességben! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a 
Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen 
 
Testi-lelki táplálék 

Megható érzés volt még nekünk „kívülállóknak” is, 
nemhogy Réka szüleinek, szír származású keresztyén 
férjének és egy 20 fős héregi delegációnak, akik 
természetesen eljöttek erre az alkalomra. Végezetül 
Andorka Rudolf a gyülekezet felügyelője külön 
köszöntötte a megjelent egyházi és világi meltóságokat, 
megköszönte, hogy megtisztelték részvételükkel a 
számunkra kiemelkedő eseményt, majd agapéra 
invitálta a közel 150 fős vendégsereget az alagsorban 
található gyülekezeti terembe, további ünneplés, 
beszélgetés, kötetlen időtöltés céljából. Ily módon a 
hivatalos rész lezárult és személyes baráti 
köszöntéseket fogadhatott Réka, immár egy szinttel 
lejjebb a gyülekezeti teremben, mely zsúfolásig 
megtelt, mosolygós emberekkel. Persze magyarokhoz 
illően a leleki táplálék után a testet sem hanyagoltuk el, 
a gráci magyar gyülekezetből érkezett Fessel Brigitta 
és Kiss Viktor tradicionális bécsi konyhával, valamint 
svédasztalos szír ételkülönlegességekkel kedveskedtek 
Réka férjének, Waseemnak szír rokonai. 
 
Keresztényi figyelemmel, szeretettel 
Befejezésül egy gondolat: a szolgálat hatalmas 
odaadást és lelki energiát igényel. Azt kívánja a 
lelkésztől, hogy keresztény figyelemmel, szeretettel 
teljesítse küldetését. „Aki beszél, az Isten szavait 
közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel 
szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden 
az Isten dicsőségéré váljék.” (1Pét 4, 11) Ebben a 
szellemben kívánok áldást munkásságodra, Isten 
tartson meg erőben, egészségben, gyülekezetünk és 
embertársaink javára. Ámen. 
 

Andorka Hanna
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A lelkészi hivatásból nem lehet nyugdíjba vonulni... 

Interjú Fónyad Pál „nyugdíjas lelkésszel“ 
2012. augusztus 31. A perchtolsdorfi templom, a 
hivatal és a lelkészi lakás kulcsai hivatalosan is 
átadásra kerültek. Fónyad Pál sokévi lelkészi szolgálat 
után „nyugdíjba vonult”.  
2013. október 1. A lindengasse-i Auferstehungskirche 
kápolnája és a capistrangasse-i hivatal kulcsai átadásra 
kerültek. Fónyad Pál, mint adminisztrátor elvállalta az 
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet pásztorlását.  
2015. szeptember 1. Kulcsátadás, ismét „nyugdíjba 
vonulás”... új időpontokkal, konferenciákkal, 
előadásokkal, utazás-tervekkel tele kalendárium... 
 
Fónyad Pál nagytiszteletű urat arról kérdeztem, hogy a 
lelkészi pályán a „nyugdíjas lelkész”, mint fogalom, 
miért mindig csak idézőjeles fogalom lehet.  

A felszentelt lelkész haláláig 
lelkész marad. Ez az én 
elképzelésem és feladatomnak is 
tartom. Nyugdíjas lelkész 
nincsen, csak nyugalmazott 
lelkész.  
Jogilag a nyugalmazott lelkész 
továbbra is passzív 
munkaviszonyban áll az 
egyházzal, és a lelkészi 
szabályrendelet továbbra is 
vonatkozik rá, sőt még eljárás is 

indulhat ellene, ha viselkedése az egyház törvényeit, 
szabályait megsérti. A lelkész lelkész marad. A lelkészi 
hivatásból nem lehet nyugdíjba vonulni. Munka és 
hivatás számunkra összetartozik. A nyugalmazott 
lelkészek egészségük, erejük és idejük mértéke szerint 
besegítenek a gyülekezetekben. Nekem a magyar 
evangélikus gyülekezet jutott, hirtelen, minden tervezés 
nélkül, de örömmel vállaltam a szolgálatot.  
 
Sokak előtt nem ismert, hogy lelkészi feladataid mellett, 
mint nyugalmazott lelkész, nagyon sok más 
felelősségteljes feladat bizatott rád. 1996-tól a Martin 
Luther Szövetség ausztriai elnöke is vagy. Hogyan 
kerültél kapcsolatba a Martin Luther Szövetséggel? 
A Szövetéggel való kapcsolatom 1969-ben kezdődött, 
amikor ösztöndíjasként Erlangenbe kerültem, melynek 
székhelyén, a Fahrstrasse 15 szám alatt működő 
diákotthonban laktam. Az akkori főtitkár többször is 
elvitt magával diaszpóralátogatásra. De intenzívebben 
csak később, alsóausztriai lelkészségem idején 
kapcsolódtam be a Szövetség munkájába. Az elnöki 
tisztséggel 1996-ban, egy nehéz átmeneti időszakban 
bíztak meg, először csak ideiglenesen, majd azóta 
immár 20 éve folyamatosan. Ez az elnökség, mint 
minden más egyházi munka, önkéntes alapon működik, 

nincs semmi anyagi előnye, és az útiköltséget is sok 
esetben saját erőből álljuk.  
Elnökként milyen speciális feladataid vannak a 
Szövetségen belül?  
A Szövetség ausztriai elnökeként nemcsak Ausztria 
területét, hanem az egykori Osztrák-Magyar-
Monarchia területén élő evangélikus diaszpóra 
területeit is én örököltem. Így hozzánk tartozik 
Magyarországon túl Románia, Szlovákia, Ukrajna, 
Csehország és a Délvidék evangélikus diaszpórája is. A 
kapcsolattartás, gyülekezet- és diaszpóralátogatás, 
támogatások, segélyek megszervezése, koordinálása az 
elnök feladata. A Szövetség diaszpóramunkája 
elsősorban a gyülekezeti lelki élet támogatására 
irányul, mint például lelkészek, gyülekezeti munkások 
továbbképzésének támogatása, de anyagilag a palást 
vagy keresztelési és úrvacsorai edények, az 
istentiszteleti élet biztosítása számára orgona, 
énekeskönyvek, oltári terítők stb. beszerzésében, 
valamint renoválások és építkezések anyagi 
segítségével is támogatjuk a gyülekezeteket.   
A Szövetségen belül még további két feladatra kaptam 
megbízatást: A Szövetség gyűlésein egyrészt a Kelet-
Európai egyházak érdekeit képviselem, másrészt a 
teológiai bizottság munkáját vezetem és koordinálom, 
képzések, konferenciák 
szervezésén keresztül.  
 
Hivatásodból fakadó újabb és 
újabb kihívások és feladatok 
között, mikor és hogyan van 
alkalmad, lehetőséged 
pihenésre,  feltöltődésre?  
Pontosan előre meghatározott 
időpont vagy napszak erre 
nálam nincs, de azt mindig  
napról –napra látom, hogy mikor lesz nekem olyan 
időm, vagy óra, félóra, ami csak az enyém. Olyankor a 
LOSUNG nevű igei-útmutatót veszem a kezembe és 
elvonulok vele, hogy elcsendesedjem az Ige felett.  
Pihenés, kikapcsolódás nekem az „unokanap“ is. Az 
unokáimon keresztül egészen máshogy élem meg, mit 
jelent nagyapának lenni. A nagyapának ideje, 
nyugalma van.  
A feltöltődéshez tartozik nálam az olvasás is, regények, 
szépirodalom olvasása. Mivel a lelkész nyugdíjba 
vonulása után is lelkész marad, ezért figyelnie kell arra, 
hogy „önmagát feltöltse“, mert hamar kiéghet. Ezért 
fontos, hogy jusson elég idő a lelki feltöltődésre is.  
Kedves Nagytiszteletű Úr, kedves Pali, köszönöm Neked 
a beszélgetést és a rád váró feladatokhoz továbbra is jó 
egészséget, erőt, ötleteket és Isten gazdag áldását 
kívánom  (Az interjút készítette: Juhász Réka)
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Az egyik oldalon: 

Sokkoló számok, végeláthatatlan menekültáradat, a 
határon hosszan kígyózó sorok, drótkerítés, az útszélen 
szakadt ruhák, cipők, 
hátrahagyott 
gyermekjátékok, pelenkák, 
félelem, közöny, 
bizalmatlanság, veszteség, 
erőszak... 
 

A másik oldalon: 
Egy tál étel, játékot, cipőt, ruhát hozó családok, 1000-

nyi takaró, 1000-nyi önkéntes, mentőautók, katonai 
ágyak, gyülekezeti teremből 

szükségszállás, hálás 
tekintet, hálás szív, lebomló 

lelki-falak és félelmek, 
menekülteket befogadó 

családok, szívet és kaput 
nyitó emberek.  

 

Ugyanannak az éremnek mindkét oldala, melyiket látjuk – láttatjuk – láttatják velünk? 
Nem mehetünk el egyik mellett sem szótlanul. A menekültkérdés az ajtónkon zörget, és megállít bennünket a napi 
gondjaink, rohanásaink közepette. Keresztyén emberként mindkét oldalt látnunk kell. Az ítélet, a nagy döntések 
nem a mieink, de a józanság, a körültekintés, a különbségtétel képessége talán még igen. Az arctalan tömeg 
embertelenségében emberi arcok rejlenek. Néha mélyen, néha sokáig kell keresni, néha eltorzultan, de ott vannak...  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
  

Az Auferstehungskirche vendégei – Interjú Hans-Jürgen Deml lelkésszel  
 
Október első napjaiban az Auferstehungskirche 
(amelynek kápolnája a bécsi istentiszteleteink 
helyszíne) megteltek tábori ágyakkal, étel, ital, 
ruhaadománnyal és hangos gyermekkacagással.  
A gyülekezet lelkésze, Hans-Jürgen Deml a 
presbitériuma támogatásával megnyitotta a „templom 
kapuit“ a menedéket keresők előtt.  
Deml lelkész urat a vendégeiről - mert így nevezi a 
náluk menedéket talált szíriai családot – 
a menekültkérdésről és az egyházak, gyülekezetek 
feladatairól kérdeztem:  
 
Hogyan jutottál erre a döntésre, hogy a gyülekezeti 
termeket megnyitjátok a menekültek előtt? 
A közvetlen szomszédságunkban taláható egykori 
Kurier-Ház szeptember 29-én megnyílt a menekültek 
előtt, több segélyszervezet együttműködésévél. Innen 
kaptuk az indíttatást majd a tábori ágyakat is. 
Az első terv szerint a Johannita Segítő Szolgálat itt 
nálunk is egy szükségszállót rendezne be, azoknak a 
menekülteknek, akik Németország felé úton vannak és 
egy-egy éjszakára igényelnék a szállást.  
 
Hogyan fogadta ezt az ötletet, javaslatot a gyülekezet? 
Összességében elmondhatjuk, hogy a 
gyülekezetünkben a segítőkészség – úgy ahogy az 
ausztriai társadalomban általánosan is tapasztalható 
volt – nagyon nagy volt. A presbitérium döntő 
többségében megszavazta a javaslatot.  
Itt hangsúlyozni kell, hogy a család ellátását nem a 
hivatásos profik, hanem a Johanniták önkéntesei 
végezték volna, akiknek amúgy is munkahelyük, 

családjuk van és ezen felül a szabad idejüket a 
menekültszolgálatnak ajándékozzák.  
Ebben a helyzetben indultunk el.  
 
Hogyan találtatok a családra, akik végül hosszabb 
időt tölthettek nálatok? 
Felvettem a kapcsolatot a vöröskereszttel is és ezáltal 
elhozhattunk a szükségszállásról egy 15 fős szíriai 
családot 7 gyermekkel. Drámai kép volt, ott ültek a 
földön és várták, hogy bejuthassanak a 
szükségszállásra.  

Így érkezett a család hozzánk, és pár nap múlva 
eldöntöttem, hogy nem akarunk senki mást felvenni, 
hanem ennél a családnál maradunk. És láttuk, hogy 
megnyugodnak, biztonságban érzik magukat.  
Tolmácsok segítségével megtudtuk, hogy a család 
akkor határozta el, hogy elmenekül, amikor a négy 
leánytestvér közül az egyiket egy légitámadás során 
bombatalálat érte és meghalt. Ez a tragédia indította 
őket útra. A hosszú út során a családnak az 
édesanyjuktól is el kellett búcsúznia: megbetegedett és 
nem bírta tovább a menekülés és az élet terhét. Egy hét 
kórházi ellátás után meghalt. Törökországban temették 
el. 
 
Fontos megemlíteni, hogy a mi templomunk és 
gyülekezeti termeink egybeépült a lakóházzal. Ezért azt 
mondtam, hogy éjjel nappal itt kell lennünk, nem 
hagyhatjuk magára a családot.  
Ezt az állandó ügyeletet azonban a Johanniták már nem 
tudták átvállalni, mert önkénteseik a nagy 
menedékhelyeken nélkülözhetetlenek.  
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Ekkor a gyülekezet úgy döntött, hogy teljes egészében 
átvállalja a család gondozását arra az időre, amíg a 
család menekültként történő elismertetése folyamatban 
van.  
 
Hogyan reagáltak a ház lakói az új helyzetre?  
A lakókat természtesen informáltuk és mindenhol 
cetliket akasztottunk ki.  
A lakók többsége nagyon pozitívan állt hozzánk. 
Voltak akik szívecskéket rajzoltak a kifüggesztett 
papírokra, vagy ráírták, hogy „köszönet”.  
De két házaspár hozzáállása nagyon negatív volt. 
Aggódtak, féltek, hogy, megfertőződnek, és keresték, 
hogy nem történik-e valamilyen hiba. Természetesen 
nem találtak hibát...  
A segélyszervezetek a félelmekkel illetve ezek 
leépítésével kapcsolatban a következő intézkedéseket 
ajánlották nekünk: a segítőknek ajánlott a polio 
(gyermekbénulás) elleni oltás, mert Szíriában nincs 
kötelezővé téve ez az oltás, valamint a termeket, 
naponta jól ki kell szellőztetnünk, ahol a család lakik. 
És harmadsorban egy alapos kézfertőtlenítés 
szükséges. Több nem.  
 
Hogyan sikerült a család gondozásához, 
támogatásához segítőket találni? 23 napot töltött a 
család nálunk, több, mint 500 óra támogatói szolgálatot 
és 200 óra éjszakai ügyeletet teljesítettek az 
önkénteseink (a lelkésszel együtt – megjegyzés tőlem - 
JR). Összesen 60 személy, 12 akik fordítottak, a 
többiek pedig gondozással, ellátással törődtek. Volt aki 
többet, volt aki kevesebbet tudott itt lenni. A 
gyülekezetből, a szomszédok közül, ismerősök közül, 
barátok, sőt még a lakók közül is sokan jöttek. Köztük 
egy magyar lány is, akit családi háttere ösztönzött 
segítésre, mert a szülei 56-os menekültek voltak.  
Tehát volt aki az idejét, erejét adományozta, volt aki 
pénzösszeget, de egy harmadik csoport konkrét dologi 
adománnyal segítette a munkánkat.  
Mindez azért vált lehetővé, mert itt összeadódik 
azoknak a keveseknek a segítsége akik sokat tesznek és 
azoknak a sokaknak, akik csak egy kicsi segítséget 
tudnak adni.  
Nekem ez volt a legszebb megtapasztalás, hogy 
ezeknek az embereknek a segítségével mindez sikerült.  
 
Hogyan alakul most a család további sorsa?  
A család október végén menedékjogot kapott és ezzel 
együtt jogosulttá vált az alapellátásra 
(Grundversorgung). Így tudtak átköltözni az egykori 
kórház egyik pavilonjába.  
Most továbbra is gondozzuk őket, segítettünk, hogy az 
iskolás korú gyermekek iskolába kerülhessenek, hogy a 
felnőttek helyet kapjanak a német kurzuson.  

Az elmúlt héten egy találkozót szerveztünk, 
mindazoknak, akik a család gondozásában segítettek, 
és irányított beszélgetéssel egy óra visszatekintés, egy 
óra előretekintés mellett tapasztalatot cserélhettünk. 
A koordinációt a jövőben Angelika Reichl segédlelkész 
veszi át, és három területen nyújtunk továbbra is 
segítséget: iskola, német nyelvi kurzusok, „kirándulás”, 
amely alatt a helyi kultúrával, az itteni élettel és 
szokásokkal és főleg a hétköznapi élettel való 
ismerkedést értjük.  
 
 

Tervezitek újabb menekültek, családok felvételét?  
Jelenleg egyrészt továbbra is a családdal törődünk, 
támogatjuk őket az eligazodásban, másrészt a 
termeinkben most a Johanniták német nyelvi 
kurzusokat tartanak.  
De tervben van egy újabb projekt, mert az 
önkéntesekkel való megbeszélés, tapasztalatcsere azt 
mutatta, hogy nagy igény lenne az önkéntesek lelki 
támogatására is.  
Ezért az önkéntes segítők szupervíziós támogatását 
tervezzük, mert erre lenne emberünk és kapacitása a 
gyülekezetnek.  

Nem tudom, hogy a jövőben ismét vállaljuk-e 
ilyen formában – szükségszállás üzemeltetését. Sok 
tapasztalatot szereztünk, tudjuk, hogy mit kellene 
jobban csinálni, egyelőre nyitva hagyom a kérdést, 
lehet, hogy újra felveszünk egy családot...  
 
Mi a legfontosabb tapasztalatod a menekültekkel 
kapcsolatban?  
Félelmek és előítéletek leépítése, mely sokféle módon 
történhet, de fontos, hogy legyen találkozási lehetőség 
a menekültek és a helyiek 
között. Erre nagyon jó példa és 
alkalom a több gyülekezetben is 
működő Beszélgető-Cafe: itt 
heti rendszerességgel 
találkoznak a gyülekezet tagjai 
és a menekültek. Itt főleg a 
német nyelv gyakorlásáról, 
beszélgetésről van szó, 
ismerkedésről, hogy a menekültek ne csak egymás 
között legyenek, hanem lehetőségük legyen a 
helyiekkel is találkozni, ismerkedni.  

A 90-es években Maria Loley-vel együt a 
Weinviertelben már dolgoztam menekültekkel. M. L. 
úgy nevezte ezt a mozgalmat: „Bewegung Mitmensch” 
– Embertárs Mozgalom. Minden emberben az 
embert, az embertársat látni. Én mint lelkész úgy 
látom, hogy minden emberben Isten teremtményét 
kell látnunk. 

(Az interjút készítette: Juhász Réka) 
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A lelkészlakás új lakói – Interjú Johannes Wittich lelkésszel 

 
 
Az ausztriai Szeretetszolgálat Menekültszolgálatán 
(Diakonie Flüchtlingsdienst) keresztül egy afgán 
menekült család új otthonra talált az egykori 
lelkészlakásban, Johannes Wittich református lelkész 
gyülekezetében.  
Johannes Wittich lelkész urat vendégeiről és a 
menekültkérdésről kérdeztem: 
 
Hogyan fogadta a Presbitérium és a gyülekezet azt az 
ötletet, hogy az egykori lelkészlakás egy afgán család 
részére otthonná válik?  
Az ötletet a gyülekezet azonnal támogatta és lelkesen 
fogadta. Egyetlen kritikus hang sem érkezett el 
hozzám, akinek fenntartásai lettek volna. A 
Szeretetszolgálat lakást kereső felhívása alkalmas 
időben ért el bennünket, mert éppen 
nemrégiben kaptuk vissza egykori 
bérlőinktől a lakást. Úgy láttuk a 
presbitériummal és a gyülekezettel, 
hogy a nagy menekültáradat idején a 
kérésre válaszolnunk kell...  
 
Annak ellenére, hogy Afganisztánban 
jelenleg nincs háború, mégis miért 
érkezik hozzánk olyan sok 
menedékjogot kereső ebből az 
orszégból?  
Nem látok bele az afgán helyzetbe 
olyan részletesen, hogy ezt a kérdést pontosan meg 
tudnám válaszolni, ami azonban engem a család 
esetében meggyőzött az volt, hogy az ő esetükben egy 
olyan családról van szó, akiknek politikai nézeteik, 
tevékenységeik miatt került az élete veszélybe. A 
család több tagja politikai merényletek áldozata lett. 
Ezzel nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy 
ugyanannak a népcsoportnak a hozzátartozói hasonló 
mértékben veszélyben vannak, de az, amit a család 
esetében hiszek és ami hihető, és amit hivatalosan az 
osztrák állam is elfogadott az volt, hogy a család a neve 
és a politikai tevékenysége alapján veszélyben van és 
számolhat azzal, hogy gyilkosság áldozataivá 
válhatnak. Ez volt részünkről a legmeghatározóbb érv. 
A családapa már két éve menekültstátusszal 
rendelkezik Ausztriában. Így, mint gyülekezet, erre a 
hivatalos, államilag elismert menekültstátuszra 
építettünk.  
 
Nem volt bennetek félelem a döntés helyességét 
illetően?  

Az elsődleges félelmem az volt, milyen lehet egy 
muzulmán családnak egy keresztyén gyülekezet 
„gondozása“ alá kerülni? Milyen félelmek, és 
fenntartások lehetnek a család részéről? Talán félnek 
attól, hogy megpróbáljuk őket misszionálni és nem 
tiszteljük az identitásukat.  
Korábbi, menekültekkel kapcsolatos tapasztalataim 
alapján mindig ez az első kérdésem: Milyen és mennyi 
segítség, támogatás szükséges és értelmes abból a 
szempontból is, hogy konkrét útmutatást adunk arra 
vonatkozóan, hogy „így és ezt kell tennetek“.  
Hogyan tudunk eredményesen segíteni, de ugyanakkor 
mennyi szabadságot szabad a segítésben megtartani?  
Hogyan tudjuk azt közvetíteni, hogy segíteni akarunk, 
de ugyanakkor tiszteletben tartjuk a másik kulturális 

sajátosságait. Sőt a mi 
elképzeléseink szerint hibázni – 
amíg valóban nem drámai és 
tragikus hiba történik – joga van a 
menekülteknek is. Félreértésekből 
keletkező csalódások, amelynek 
következtében engem vagy az 
önkéntes segítőt csalódás érheti – 
ez a legnagyobb félelmem.  
 
Volt alkalom a gyülekezet és az új 
lakók megismerkedésére?  
A találkozásra többféle formában 

is sor került: voltak gyülekezeti tagok, akik valamilyen 
praktikus dolog adományozásával vagy fel- és 
összeszerelésével segítették a családot. Gyülekezetünk 
fiataljai is aktívan bekapcsolódtak a segítésbe: a nyár 
folyamán több 16 és 20 év közötti fiatal munkatársunk 
vállalt nyelvi oktatást, felkészítést a gyerekeknek. De 
idősebbek is kivették a részüket a segítésben, a 
nyelvoktatásban, és a család támogatásában a kezdeti 
nehézségek idején.  
 
Milyen hatással voltak ezek a találkozások mind a 
gyülekezeti tagokra mind a családra?  
Az afgán gyerekeknél megfigyeltem, hogy a németórák 
alkalmával fel tudtak oldódni, és le tudták győzni az 
elvárásokkal szemben támasztott félelmeiket, mert 
megtapasztalták azt, hogy az elvárások ellenére is 
önmaguk maradhatnak.  
Jó volt látni, hogy fiataljaink odafordulása, 
segítőkészsége, érdeklődése örömmel tölti el őket, és 
felszabadultabbá váltak, vagyis egyszerűen önmagukat 
tudták adni.      Folyt. 10.o. 
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folytatás a 9. oldalhoz 
A gyülekezet nagy érdeklődéssel kíséri a család életét 
és boldogulását, és várja a fejleményeket. Sajnos néha 
csalódnia kell, mert a család élete sokszor nem olyan 
izgalmas, mint ahogy azt a gyülekezet várná. A 
gyülekezet természetesen egy kicsit drámaiabban, 
színesebben képzeli el a fejlődést, mint az a valóságban 
történik. Mert a hétköznapokkal és a hétköznapi 
dolgokkal való megbírkózás nem mindig olyan 
látványos. De örülünk minden kisebb sikernek is: ilyen 
sikernek számít például az, hogy a legkisebbik fiú, aki 
fogyatékkal él, egy tolószéket kapott és sikerült 
számára rendszeres orvosi gondozást és egy speciális 
terápiát is találni.  
 
Tapasztalataid szerint hogyan lehet hatékonyan 
segíteni a menekültkérdésben?  
Az anyagi és dologi segítségen túl a legnagyobb kérdés 
a nyelvkurzusok állítják, mert ez ugyanakkor olyan 
tevékenység, amely rendszerességet követel. Ha valaki 
német nyelvoktatást vállal, akkor azt rendszeresen és 
következetesen kell végezni, hogy eredménnyel járjon.  
Fontos továbbá lehetőséget biztosítani a 
menekülteknek a helyiekkel való találkozásra, 
beszélgetésre, közös tevékenységre.  
Minden menekült és bevándorló számára fontosak a 
saját népcsoportjukkal való kapcsolatfelvétel. A mi 
esetünkben fontos, hogy a család be tudjon kapcsolódni 
a Bécsben élő afgánok közösségébe, mert mi, mint 
gyülekezet, nem tudjuk teljes mértékben a „hazát“ 
helyettesíteni.  
 

Mi a legfontosabb tapasztalatod a menekültekkel 
kapcsolatban?  
A legfontosabb a figyelmesség: odafigyelni és ráérezni 
a másikra, arra, hogy mit mond és mit akar most 
pontosan. Ez biztosan nem egyszerű, mert az ahogyan 
szükségleteinket kifejezzük kultúrához kötött, de itt 
most az a legfontosabb, hogy ne éreztessük senkivel, 
hogy gyámságunkra szorul és ne higgyük azt, hogy 
olyan gyorsan be lehet valakit kényszeríteni saját 
kultúrális elképzeléseinkbe és értékrendszerünkbe. Ez 
ilyen formán nem működik, és szükség van egy 
bizonyos toleranciára is, hogy a hibákat mindkét 
részről kezelni tudjuk, ha valami nem sikerül, vagy a 
jószándék nem az elképzeléseknek megfelelő 
eredményt hozza. Akkor utána kell járni, hogy miért 
történt ez így, és korrigálni kell a hibákat. Csak ezután 
lehet egy projektet újrakezdeni. Erre egy konkrét példa: 
biztos vagyok abban, hogy az iskolai karrier, amit a 
család egyik gyermekének terveztünk, nem megfelelő 
döntés volt és most egy új iskola illetve 
képzéslehetőség után kell néznünk, ami a fiúhoz jobban 
illik. Nehéz volt ezt az anyának elmagyarázni, de 
bízunk benne mindannyian, hogy a fiú meg fogja 
találni és állni a helyét.  
 
 

(Az interjút készítette: Juhász Réka)
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„Nyissatok szívet és kapukat” – az Osztrák Protestáns Lelkészek 
Egyesületének nyilatkozata  

 
 

2015. szeptember 2 – án tartotta éves közgyűlését az Osztrák Protestáns Lelkészek Egyesülete (VEPPÖ) 
Bregenzben. A menekültkérdéssel kapcsolatos állásfoglalásukat egy memorandumban foglalták össze, 
melyben  „gyülekezeteink minden Testvérét és minden, egyházunkban felelősséget vállaló személyt   
felhívnak arra, hogy a következő hetekben és hónapokban szívet és ajtót nyissunk és minden erőnkkel 
segítsük a gyülekezeti vagy az intézményes szeretetszolgálat munkáját...“  
A dokumentumot az alábbiakban olvashatják magyarul, Balicza Klára fordításában. 
 

I. 
Az idei nyáron szokatlanul nagymértékben 
tapasztalhattuk meg a modernkori népvándorlás 
valóságát. Emberek hagyják hátra hazájukat az 
erőszak, elnyomás, üldöztetés, gyűlölet, intolerancia 
és jövőnélküliség elől menekülve, védelmet, békét, 
jövőt és igazságosságot keresve. Ez a népvándorlás 
mindannyiunkat megváltoztat, és arra kényszerít, 
hogy egyen-egyenként megválaszoljuk a kérdést: 
készen állsz? A mi Urunk, Jézus Krisztus 
felszabadított bennünket arra, hogy bátran és 
félelem nélkül munkáljuk Isten országát ezen a 
világon. 
Közülünk sokan emlékeznek saját családi 
történetükre, az azt terhelő háborús élményekre, az 
üldöztetésre, menekülésre, befogadásra és 
elutasításra. Sokan ismerjük azt a szorongató és 
félelmetes érzést, amely akkor keríti hatalmába az 
embert, amikor kisebbségként egy erőszakkal teli 
korban kell boldogulni. Sokan tudjuk, mennyi 
bűntudatot és szégyent kellett elődeinknek átélniük 
amiatt, mert túl későn ismerték fel a veszélyt és nem 
álltak elég határozottan ellent. Egyes embertársaink 
aggodalommal és félelemmel teli kijelentéseit is 
ezeknek a gyakran traumatikus emlékeknek a 
fényében értelmezzük. 
Hálásak vagyunk minden spontán és reményteli civil 
társadalmi és gyülekezeti kezdeményezésért, azokért 
az emberekért, akik felismerik mások szükségét, és 
felebaráttá válnak azok számára, akik védelemre 
szorulnak. Jézus is így magyarázza a felebarát 
szeretetét az irgalmas samaritánusról szóló 
történetben. Gondolunk azokra is, akik évek óta 
nagy szakértelemmel és odaadással dolgoznak az 

osztrák Diakóniai Menekültszolgálat vagy más 
segélyszervezetek keretein belül és így teljesítik az 
irgalmasság Jézus által megfogalmazott küldetését: 
„valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel 
is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek 
meg.” (Mt 25,40) 
Legyen ez az ige kérdéssé magunk és 
gyülekezeteink számára, akiknek szolgálatára 
Krisztus szava által megbízást kaptunk: Készen 
állsz-e megnyitni szívedet és kapuidat? Kész vagy-e 
hagyni, hogy az irgalmasság ezeken a történéseken 
keresztül megváltoztasson és ebből az eseményből 
egy új élet öröme váljon? 
Mi készen állunk. 
 

II. 
Azzal a felhívással fordulunk gyülekezeteink, 
minden keresztény testvérünk és az egyházainkban 
felelősséget hordozó minden személy iránt, hogy 

• növekedjünk együtt Krisztus testének 
tagjaiként 

• a következő hetek és hónapok során nyissuk 
meg szívünket és kapuinkat 

• minden erőnkkel támogassuk a gyülekezeti 
diakóniát és diakóniai intézményeinket 

• fogadjuk be a menekülőket nagyobb 
számban is és biztosítsunk szállást 
számunkra gyülekezeteinkben. 

 
Folyt. 12.o.  
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Minden ember Isten 
képmása. Mindenki felé 
méltósággal kell fordulni. 
Egyetlen gyermek sem 
maradhat kíséret és 
védelem nélkül, egyetlen 
nő vagy férfi sem 
kerülhet kiszolgáltatott, 
testi épségét vagy életét 
veszélyeztető helyzetbe, 
egyetlen embert sem lehet a lehetőségektől és a 
méltányos bánásmódtól megfosztani. Tegyünk meg 
közösen minden tőlünk telhetőt annak érdekében, 
hogy a menekülők szállást kapjanak és befogadást 
nyerjenek úgy, ahogy Isten törvénye, az emberi 
méltóság valamint az emberi jogok és a gyermekek 
jogai azt megkívánják. 
 

III. 
Kérjük egyházaink gyülekezeteit, hogy fontolják 
meg a következő kérdéseket: 
• Milyen gyülekezeti helyiségeket vagy 

szobákat tudnánk a menekülők rendelkezésére 
bocsátani? 

• Rendelkezik-e a gyülekezet olyan 
ingatlannal, amely alkalmas arra, hogy gyorsan 
szállássá lehessen alakítani? 

• Milyen módon tudunk a menekültstátuszért 
folyamodók felé vendégszeretettel fordulni, 

őket támogatni, rájuk 
egyenrangú félként 
tekinteni? 

• Hogyan tudjuk 
felemelni szavunkat 
a megfélemlítés és az 
intolerancia ellen, a 
szükséget szenvedők 
kihasználása ellen, az 
embereket semmibe 

vevő és az irgalmasságot nélkülöző uszítás 
ellen? 

• Hogyan tudnánk tisztázni és eloszlatni a 
félelmeket valamint lehetővé tenni a 
találkozásokat és a párbeszédet? 

• Milyen módon tudjuk a Diakóniai 
Menekültszolgálat munkáját támogatni? 

A menedéket kereső emberek továbbra is érkezni 
fognak hozzánk. Európa ezáltal hosszú távon meg 
fog változni. Mi, protestáns lelkésznők és lelkészek 
felhívunk mindenkit az együttműködésre annak 
érdekében, hogy ez a változás ne a félelem és a 
kirekesztés, hanem az emberiesség és a felebaráti 
szeretet jegyében menjen végbe. 
 
Forrás:  
http://www.evangelikus.hu/menekultek-osztrak-
lelkesz-nyilatkozat 
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