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A 2004-ik évi Útmutató szeptemberi igéje: 
"Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a

várost, hiába vigyáznak rá az őrök.�  (Zsolt 127, 1) 
 
 Meditáció 

SZEPTEMBERI  INDULÁS 
 

�Amit raktak reggel, leomlott  estére,   amit 
raktak este, leomlott reggelre.�    A  népballadában 
szereplő Kőmíves Kelemenék tapasztalata sokunké. 
Tanulságos és  elgondolkodtató az  eredményesség 
ára is:  kitartás,   megfeszített   munka  és    komoly 
áldozathozatal  nélkül  nem  épülnek  a falak,  nincs 
továbblépés, tervek és elképzelések nem valósulnak 
meg.   Egyéni  és  közösségi  életeinkben  is vannak 
ilyen  épületek.   Amelyek  nem  akarnak  felépülni. 
Ahol  jelen  van terv, akarat, jószándék, kitartás  és 
kemény munka,  áldozatvállalás, 
lelkes  vagy  görcsös   igyekezet,  
ám   az     eredmény    lehangoló. 
Nincs épülés, növekedés, teremtő 
erő, és a sokadszori sikertelenség 
természetes,   hogy   elcsüggeszt, 
lelki és fizikai erőnket  igencsak  
próbára teszi.   Ebben a  helyzet- 
ben    iránymutatást   adhatnak  a 
127. zsoltár szavai:   �Ha az Úr 
 nem építi a  házat, hiába   fára- 
doznak az építők.   Ha az Úr nem 
őrzi a várost,   hiába vigyáznak 
rá az őrök.   Hiába keltek  korán, 
későn: fáradsággal szerzett kenye
az Úr szeret, annak álmában is ad
127,1) 

Nem passzivitásunk, esetle
igazolására  ad  alapot  ez  az  ige.
meghatározottság szavai szólalnak
hogy közben  letörnek minden lelk
álmot, bátorságot. Nem is egykedv
vagy épp harcos ellenszegülésre b
az    �építkezés�   közben,   vagy  
megállítanak,  és egy egyszerű ám
tisztázására szólítanak:  Jelen van
�építkezésen�?   Építi-e ő is a ház
elképzeléseink, céljaink és vágyai
az ő tervében is?  
      Szeptember a nagy tervek, a le
időszaka.   A  pihentető nyaraláso
                                                      
 

általában kissé lelassult élettempója után megújult 
erővel       indulhatunk      neki      előttünk      álló 
feladatainknak, megszokott hétköznapjainknak, a 
gyermekek és fiatalok az új tanévnek. 
Gyülekezetünk   is   új   kihívások,    megoldandó 
feladatok előtt áll. Mielőtt felfokozott lelkesedéssel 
ismét   kézbe    vennénk   könyvet,    számítógépet, 
műszereket,  emberi  életeket  vagy  bármely  más 
nekünk   adatott �építőeszközt",  álljunk   meg  és 
vizsgálódjunk:    Jelen  van-e   elképzeléseinkben, 
                          �építkezéseinken�       az         ÚR?  
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                          Munkálkodik-e ő  is feladatainkon? 
                          Építi-e ő  is  a házat? 
                                           Istenünk    jelenlétét   és 
                         segítségét    kérhetjük  és   várhatjuk  
                         válaszát! Kérésünk és várakozásunk 
                         nem      időpocsékolás,         hanem  
                          iránymeghatározás és  feltöltekezés. 
                         Ha    az    Úr    nélkül       indulunk,  
                         zsákutcában járunk.  Ha ő nem építi  
                         a  bárki  által    csodásan     kitervelt 
                         alkotást,  akkor  úgyis  leomlanak  a 
                         falak, csalódás és kiábrándulás  lesz 
osztályrészünk.  Ha vele indulunk,     Szentlelkével 
feltöltekezve indulhatunk.  Ha vele indulunk, nem a 
feladat    lesz    könnyebb,   hanem   erőt,   türelmet, 
szeretetet  és  minden  egyebet   megkapunk   annak   
elvégzéséhez, és akkor,  amikor  arra   a legnagyobb 
szükségünk    támad.       Nem            álfeladatokra 
koncentrálunk, hanem a valódit végezhetjük.   Nem 
görcsös teljesítménykényszer, hanem a részvétel és 
alkotás    öröme tölt   el.         Ha  vele  indulunk,  a 
töredékesben is észrevesszük a szépet.  

Isten építkezésében való munkálkodásunk, 
szeptemberi indulásunk kezdjük Urunkat megszólító 
kéréssel és rá figyelő csendes várakozással. 
Kutassuk akaratát, vizsgáljuk jelenlétét 
törekvéseinkben. Hogy oda induljunk, ahol ő is jelen 
van, abba kezdjünk bele és azon munkálkodjunk, 
aminek épülésén ő munkálkodik.  
                                                                                              
                                                    Solymár Mónika 
                                                    evangélikus lelkész           
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GYÜLEKEZETI   HÍREK  
   
Szeptember 5.          16:00 óra                     Istentisztelet Solymár Mónikával 
                                                          Bécs, Lindengasse-i templom 
   
Október 3.                16:00 óra          Istentisztelet Solymár Mónikával 
                                                                         Bécs, Lindengasse-i kápolna 
   
November 7.              16:00 óra                            Istentisztelet 
                                                                     Bécs, Lindengasse-i kápolna 
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BPT Rendezvények      -      ELŐZETES 
 

                

LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA SZEPTEMBER 23-ÁN JELENIK  MEG. 
 

"Csomagolás" a Capistrangassén szeptember 24-én. 
 
                                                                                                                                                               
SZEPTEMBERI  RENDEZVÉNYÜNK  A  SZÉKHÁZ  FELÚJÍTÁSA  MIATT  ELMARAD 
 
2004. október 3.                                                                            2004. november 7.                      
 
KÁNYÁDI SÁNDOR-EST                                                        JÓKAI ANNA-EST   
(közös rendezvény az Európa-klubbal, valamint a bécsi 
 magyar evangélikus és református gyülekezettel)                 
 
 
 
 
 

Szépfalusi Wanner Márta 
örök nyugvóhelye 

 

 

Ottakringer Friedhof 

 

 

1160 Wien, Gallitzinstraße 5, 
Gruppe NK, Reihe 8, Grab 17. 
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  D. Szebik Imre püspök levele:                                                                                           
                                              
     A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége nevében szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm a 
Másokért Együtt című újság valamennyi kedves olvasóját, és a Bécsben és Ausztriában élő magyar ajkú 
testvéreket.  
     A bécsi magyar ajkú evangélikus gyülekezet elindult az önállósodás útján, és most gyülekezeti választások 
előtt áll. A zsoltáros imádságát vegyük ajkunkra:  

       �Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvenyeidre taníts meg engem!� /Zsolt.25,4/ 
     
      Örömömre szolgált az az információ, hogy a gyülekezet tagjai jelentősen megnövekedett létszámban 
vesznek részt az istentiszteleteken. Ezzel kifejezik lelki igényüket, és a gyülekezet jövőjéért érzett 
felelősségüket egyaránt. Isten igéjének buzgó hallgatására ezúton is szeretettel kérjük kedves mindnyájukat. 
      
       �A hit tehát hallásbó1 van, a hallás pedig a Krsiztus beszéde által.� /Rom. 10,17/  
 
     Szüksége van a gyülekezetnek a lelki életet irányító lelkipásztorra, és az Őt szolgálatában segítő világi 
vezetőkre. Jó adottságokkal rendelkezik a Bécsi Magyar Evangélikus Gyülekezet, s rátermett 
személyiségekből választhatja meg egyházközösségi vezetőségét. Ez utóbbira most nagy felelősség hárul, 
miután a lelkészi szolgálat személyi feltételei átmeneti megoldást kínálnak. Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk kitüntetett figyelemmel, szívből jövő imádsággal és felelős szeretettel kíséri a Bécsi Magyar 
Evangélikus Gyülekezet életét. Minden erkölcsi támogatást megad az evangélium szolgálatának 
biztosításához a kibontakozó gyülekezeti élet lehetővé tétele érdekében. Abban a reménységben, hogy a 
gyülekezet egyetértő és bölcs döntéseket hoz vezetői megválasztásában, továbbra is felajánljuk támogató és 
segítő szándékunkat, s a magyar nyelvű lelkészi szolgálat biztosítása érdekében készséggel állunk a 
gyülekezet vezetőinek tanácsadó segítségére. Fontosnak tartjuk az Ausztriai Evangélikus Egyház 
vezetőségével való harmónikus kapcsolatok ápolását, akik részéről jó indulatot, és megértést tapasztaltunk. 
Isten igéjével zárom köszöntő soraimat:  
 
     �Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő 
munkálkodik. � /Zsolt.37,4-5/ 
        
 
A következő időpontokra kérjük a választásra jogosult híveink cselekvő részvételét: 
 

   2004. szeptember 5.       Solymár Mónika tart Istentiszteletet, Lindengasse. 
             Ekkor kerül kifüggesztésre a választásra jogosultak előzetes listája, mely a 
                                                továbbiakban a lelkészi hivatalban és interneten (www.bornemisza.at, M.E.GY.) 
                                                megtekinthető. Módosítási kérelmeket is a lelkészi hivatalban kell leadni � legkésőbb 
                                                szeptember 19-ig. 

          Választásra jogosultak: a gyülekezethez tartozó 14 éven felüli 
          hívek, akiket megkereszteltek és akik konfirmáltak. 

 
   2004. szeptember 19.     Ezzel a nappal kezdődően lehet javaslatokat tenni a presbiter-jelöltek listájára. 
             Presbiternek jelölhető minden választásra jogosult személy. 
 
   2004. október 3.           Solymár Mónika tart Istentiszteletet, Lindengasse. 
             Ez a nap egyben a választási jelölések utolsó napja. A jelölő lista véglegesítése 
                                                után a választásra jogosultak levélben értesítést kapnak  a választás időpontjáról 
                                                (november 7.) és  módjáról. A jelöltek rövíd bemutatását is elhatározta a közgyülés.  

          Aki a november 7-i Istentiszteleten és az azt kévető választáson nem tud részt 
          venni, lehetőséget kap, hogy válaszlevéllel szavazhasson. 

 
   2004. november 7.          Istentisztelet, majd azt követő választás. 
            A választók szavazatai alapján az első hat jelölt a presbitérium tagja, kettő, illetve  
                                               a négy következő a presbitérium póttagja lesz. A presbitérium tagjai maguk közül 
                                               választják az elnököt (felügyelőt), a jegyzőt, a pénztárost és helyetteseiket. 
 
   A megválasztott presbitérium beiktatására 2005. első negyedévében kerül sor. 
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ILLYÉS KINGA  (1940 - 200

    

Kányádi Sándor: 
 

Szürkület 
pedig volna még 
volna még valami 
mondanivalóm 
a nyíló nárcisz- 
mezőkről például 
az alkonyi szélben 
riadtan lobogó 
hegyi füvekről 
a hegyekről a folyókról 
égről földről 
a tengerekről 
 az óceánok alatt 
vergődő tűzhányókról 
a szerelem végtelen 
napéjegyenlőségeiről 
amikor az idő is 
ellankad mint a patak 
ha szomját oltja 
benne a szarvas 
egyszóval kettőnk 
dolgáról az emberiség 
nevében volna még 
talán volna még 
4) 

               Július 28-ra  virradó éjjel  hosszantartó, türelemmel   és 
kitartó  méltósággal   viselt   betegség  után     marosvásárhelyi 
otthonában     elhunyt      Illyés Kinga             Széchenyi-díjas 
előadóművész,    Marosvásárhely    díszpolgára.      Pályafutása 
meghatározó részében a marosvásárhelyi színházhoz   kötődött, 
később tanított a Színművészeti Egyetemen is.  Önálló estjeivel 
évtizedek   óta   járta   Erdélyt,  az   anyaországot  és  a     világ 
magyarságát. Számosan emlékeznek  például  Fagyöngy   című 
önálló lemezére, Saint Exupery Kis hercegének előadására vagy 
az egy-két hónapja még több     helyütt  bemutatott   Márai  San 
Gennaro vére estjeire. Néhány éve a testvérváros Kecskeméten 
jelent  meg  az   erdélyi  magyar   költészet    gyöngyszemeiből 
válogatott Útravaló című dupla CD-je és kazettája.  Több ízben 
volt    a    bécsi   Bornemisza    Péter    Társaság    vendége    is. 
Burgenlandban  felejthetetlen  szuggesztivitással     tolmácsolta 
Arany   János   balladáit,  örök  élmény   marad  Szent  Erzsébet 
legendája című  estje.    Személyében  az   egyetemes   magyar 
előadóművészet   egyik,   már   életében   klasszikus    csillagát 
veszítettük el, aki egész életét  a    magyar    nyelv  és    kultúra 
ápolásának szentelte.
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