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A focilabda mindig kerek 

 
 

Nemrég fejeződött be a labdarugó-
világbajnokság, amely milliókat hozott 
izgalomba, szurkolókat és médiát egyaránt. 
Melyik csapat jut tovább és végül melyik nyer 
majd? A játékosok egymásra vannak utalva, a 
felelősség megosztásában és a tudásban. A 
nézők is ugyanígy függnek egymástól. 
Egymásra való figyelés és agresszió váltják 
egymást a pályán és a nézőtéren. Sokan azon 
a véleményen vannak, hogy az agresszió 
inkább a nézőtéren, a pályán törjön ki, mint 
máshol, pl. az utcán, a családban vagy bárhol. 
Az ellenfél csapatának és szurkolóinak szóbeli 
megsértése sem marad el. A kérdés ekkor az, 
hogy a résztvevők 
hogyan viselkednek 
egymással, örömüket 
vagy csalódásukat 
hogyan fejezik ki, a 
győzelmet és a 
vereséget hogyan 
viselik el, képesek-e 
az esetleges 
sértegetéseket megbocsátani. Egy labdarugó 
mérkőzés nagy kihívás mindenki számára. 
Kiemelkedő játékosok bálványozása és 
hibátlannak tartása megközelíti a 
valláspótlást. Valóban találkozunk vallásszerű 
jelenségekkel is úgy a magatartásban, mint a 
megszólalásokban. A sportolás 
összefüggésében hallhatunk itt-ott az „egyház 

testellenességéről“, amely visszatekintve 
valóban a keresztény misztika egyik fémjele 
volt. Tertullianus egyházatyára (2. század) 
vezethető vissza az első ilyen kijelentés, aki a 
Római Birodalom véres gladiátor harcai és a 
kocsiversenyek ellen írt. Ezek szerinte az 
ördög művei és ezért betiltandók. A Biblia 
nem választja ketté a testet és a lelket, hanem 
az embert egészében szemléli. Mint Isten 
teremtménye felelős életéért annak 
teljességében. Célszerű lenne, ha a sportot 
szószerinti eredeti jelentése alapján 
gyakorolnánk, mint felelősségteljes 
szórakozást és nem mint a test sanyargatását.  

Nemcsak a focilabda 
kerek, hanem a test és a 
lélek együttese teszi az 
embert „kerek 
teremtményé“. 
Egy afrikai labdarugó-
imádság az Isten előtti 
felelősséget igen jól 
fejezi ki: „Most 

szeretnénk mozogni és focizni. Óvj meg 
minket balesettől és veszélytől. Adja 
tüdőnkbe elegendő levegőt és ne engedd, 
hogy ordítsunk, ha valamelyikünk nem úgy 
játszik, ahogyan mi szeretnénk. Ne engedd, 
hogy önmagunkért játszunk, hanem hogy 
csapatunkért becsületesen küzdjünk. Add, 
hogy játékunk nevedet dicsőítse. Ámen“ 

Fónyad Pál 
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Pünkösd – Gyülekezeti piknik junius 8. 
 

 
 
Örültem a meghívásnak, hogy az ünnepeket a 
családomnál, a családommal tölthetem. 
A fiam, Viktor hívott meg, hogy a három 
unokámmal - Barnabás, Benedek, Boldizsár – 
osszuk meg az ünnepi napokat. Sikerült. 
És örülök annak a baráti társaságnak, akik szintén 
résztvettek a közös programban. A találkozó 

Laßnitzhöhén, a sportpályán zajlott, kellemes 
társalság közben. Számomra meglepetés és öröm 
volt, hogy a kis társaságunkhoz csatlakozott az 
evangélikus, majd a katolikus gyülekezet lelkésze 
is. Rövid pünkösdi istentiszteletet tartottunk ezen 
az ünnepen, és külön örömömre szolgált, hogy a 
vezető személyiségekkel külön kis társalgásban 
ismerkedhettünk egymással. 
Csendes öröm, meghatottság szállt rám az 
emlékezés közben – miközben írtam ezeket a 
sorokat - hogy részt vehettem ezen a kis családi, 
baráti, közösség gyülekezeti találkozóján. 
Köszönet érte, és remélem, még sokszor lesz 
részem ilyenben. 
 
Üdvözlettel mindenkinek 
Kiss János, Budapest (Kiss Viktor édesapja) 

Emlékek… Nyár eleje... De nem 
is itt kezdődött... Joli es Misi 
átadták a stafétabotot... Tőlük 
kaptuk a lehetőséget az Grazi 
Evangélikus piknik megtartására. 
Korábban Misi volt a presbiterek 
egyike, akinek posztján jelenleg 
tevékenykedem és most a 
vendéglátó, szervező, házigazda 
szerepet is átengedte nekem, 
nekünk. Szívesen vállalom. Azt hiszem jó 
vendéglátó, vendéglátós vagyok. Adott a hely is, a 
laßnitzhöhei Sportpálya kantinja. És mint mindig, 

meghívtuk a kis gyülekezeti 
partinkra a katolikus 
testvéreinket is... Jöttek... az 
első hívó szóra... Mi meg 
tettük a dolgunkat, és 
vendéget láttunk... adtuk, 
amit adhattunk...És 
mindenki így tett...Adta, 
adták, hozták  amit tudtak.  
 

Egy igazi közösség... Azok vagyunk... 
Szeretek köztetek lenni, és tenni azért, hogy jól 
érezzük magunkat... /Kiss Viktor/ 
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Takács Jánosnál, a höfleiniházában
 
Gyülekezetünk bécsi és Bécs környéki tagjai május 4-én jöttek össze Takács János meghívására a 
höfleini házában.  
 

 
 
A kötetelen találkozás és beszélgetés közelebb hozott bennünket. Sajnos az állandó eső és a h 
ideg idő többeket távol tartott a jöveteltől és megzavarta együttlétünket, s a fedettverandáról 
lassan beszorultunk a lakásba.  
 

   
 
 
Ebéd előtt rövid áhítatot tartottunk. Szórádi Rozi gyönyörű erdélyi és magyarországi énekekkel 
ismertetett meg minket.  
 
Vendéglátónknak, Takács Jánosnak és segítségeinek köszönjük a meghívást és a vendéglátást. 
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A bécsi magyar nagykövet hivatalos 
búcsúztatója. Bécs, 2014. június 11. 

 

Elérkezett a búcsú ideje. A Bécsbe akkreditált 
magyar nagykövet, Szalay-Bobrovniczky Vince 
egy a tiszteletére tartott fogadáson köszönt el az 
osztrák illetve magyar közszereplőktől, 
szervezetektől és barátoktól. Kiemelném Maria 
Rauch-Kallat néppárti politikust, az Osztrák - 
Magyar Társaság el-nökét, aki rendszeresen 
meg-tiszteli jelenlétével a Magyar 
Nagykövetség rendezvényeit, csakúgy mint az 
Ausztriában honos magyar szervezetek 
képviselőit, többek között az Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet lelkészét - Fónyad Pál -  
és felügyelőjét - Andorka Rudolf - feleségével.  
 
A magyar külképviseletet négy évig vezető 
Szalay-Bobrovniczy Vince nagykövet úr 2010. 
december 10. óta a Magyar Köztársaság 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. 
Feleségével és négy gyermekével költözött 
Bécsbe, a pozíció ellátására. Nagyköveti 
munkája kezdeti szakaszában, 2011 első 

félévében került sor hazánk első Európai Uniós 
elnökségére.  Az osztrák közmédia hazánkat ért 
támadásait, egyoldalú, pártatlannak nem 
nevezhető kritikáit diplomáciai eszközökkel 
sikeresen korrigálta, elősegítette Magyarország 
pozitív megítélését. Gazdasági vonalon aktívan 
támogatta az osztrák-magyar kereskedelmi 
kapcsolatokat, osztrák vállalkozók 
magyarországi tevékenységét. A politikai és 
gazdasági szerepen túl az nemzeteket összekötő 
kultúrális programok fémjelzik munkásságát. 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára 
rendezett koncert és kísérő programok 
valóságos lavinát indítottak el. A magyar 
kultúrintézettel és a Turizmus Zrt.-vel 
együttműködve évente közel 100 kultúrális 
esemény kerül megrendezésre.  A nagykövetség 
épülete rendszeresen ad otthont koncerteknek, 
kiállításoknak, irodalmi esteknek.  
 

 
Andorka Rudolf feleségével 
 
Szalay-Bobrovniczy Vince gyakran hívta meg a 
magyar szervezeteket párbeszédre, így az 
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 
többször vett részt a nagykövetségen 
megrendezett alkalmakon. Nagykövet úr 
támogatásáról biztosította a magyar szervezetek 
képviselőit és közbenjárt az osztrák kormánynál 
népcsoport törvény és a magyar iskolák 
ügyében is.  
Az Ausztria Magyar Evangélikus Gyülekezet 
nevében további sikeres pályafutást kívánunk 
nagykövet úrnak, Isten áldását és vezetését.                                          
         
       Andorka Hanna 
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Szibériai evangélikusok között 

 
 

 
 
Szibéria nevét hallva rögtön a 20. 
század véres háborúira, 
forradalmaira és a 
hadifogolytáborokra, valamint az 
un. gulagra, azaz a 
büntetőtáborokra gondolunk. 
Érthető, hiszen pl. 
Magyarországon alig van olyan 
család és közösség, amely ne lett 
volna közvetlenül vagy közvetve 
érintve, hiszen 1945 után a kb. 
700 ezer munkatáborba került 
magyar állampolgár közül 300 
ezer veszítette életét a már a cári 
uralom alatt kialakított, de a 
sztálini terror idején 
„tökéletesített” táborokban. 
Szibéria nevezetes óriási 
területéről, amely 
Magyarországnál csaknem 
száznegyvenszer nagyobb és 
gazdag ásványi kincsekben, 
olajban, földgázban és 
édesvízben.  
Kevesen tudnak az ott élő 
evangélikusokról, akik részben a 
18. századtól kezdve bevándorolt 
németek utódjai, és orosz vagy 
más származásúak. Ez év 
júniusában immár másodszor 
jártam ott több ezer kilométert 
megtéve Jekaterinurgban, 
Cseljabinszkban, Tyumenben, 
Omszkban és Tomszkban, tehát 
csak Nyugat-Szibériában. Szibéria 
keleti részét már 2007-ben 
bejártam. A lakosság 70 százaléka 
él városokban. Az 1941-ben 
Sztálin által megparancsolt 
deportálásig a német 

származásúak kisebb-nagyobb 
településeken gyakorolták hitüket 
prédikátorok vezetésével, mert 
nem mindenhol voltak lelkészek, 
akik a nagy távolságok miatt őket 
csak ritkán látogathatták.  
 

 
 
Bevándorlásuk idején magukkal 
hozott sajátos nyelvüket 
mindmáig megtartották orosz 
jövevényszavakkal keverve. 
Énekkincsük is részben ősi. Az 
1989 után megkezdődött 
visszavándorlás Németországba 
igen csökkentette létszámukat, 
most már csak idősek maradtak, 
ezért az időközben egyházi 
szervezetbe gyűjtött gyülekezetek 
néhány év múlva csak orosz 
nyelvűek lesznek. Az üldözés 
idején tervszerűen elhurcolt és 
meggyilkolt lelkészek és tanítók 
helyett un. laikus prédikátorok 
gondoskodtak istentiszteletek és 
imaórák megtartásáról, sokszor 
saját magukat is életveszélybe 
hozva. Bibliájuktól és 
énekeskönyvüktől megfosztva 
emlékezetből idézték a bibliai 
szövegeket és az énekeket. Mint 
minden veszélyeztetett közösség 
idegenben és szétszórtságban ők 
is másoktól elzárkózva őrizték 
nyelvüket és hitüket, így főleg az 
un. peresztrojka óta gyakori a 
feszültség a más 
származásúakkal, akikkel közös 
az orosz nyelv mint hétköznapi 
kommunkációs lehetőség.  
Mégis egyedüli cél az orosz 
anyanyelvű lelkészek kiképzése 
miután az elmúlt 25 évben 
átmeneti segítséget 
 

Németországból néhány évre 
főleg nyugdíjas lelkészek 
nyújtottak. Így jelenlegi püspökük 
is németországi, aki csak tolmács 
segítségével tudja szolgálatát 
végezni. Szibériában 146 
gyülekezetet 17 lelkésszel 
tartanak számon 30-40-es lelkes 
gyülekezettől az omszki 800 
lelket számlálóig. A törvények 
szerint a lerombolt templomok 
helyett jóvátételként a 
gyülekezeteknek joguk lenne 
háztelket kapni, de itt-ott a 
bürokrácia szövevényében 
megakad  
 

 
 
Hivatalnokok megvesztegetésével 
az elintézés lebonyolítása rövid 
időn belül lehetséges lenne, de ezt 
a gyülekezetek elutasítják 
mondván, hogy a korrupció nem 
keresztényi magatartás. Példát 
szeretnének a társadalomban 
mutatni. Az abszolút többségben 
élő és hatalmát sokszor éreztető 
ortodox egyház nem tudja 
kielégíteni a szellemi igényt, 
ennek következményeként nő az 
érdeklődők és a betérők száma.  
Az omszki gyülekezet orosz 
nyelvű istentiszteletén tolmács 
segítségével prédikáltam az 
Efezusi levél 2,19-22 alapján 
többek között kiemelve az 
istenkövetők egyenértékűségét, 
amelynek gyakorlása példa lehet 
mindenki számára a 
társadalomban. – E rövid 
beszámoló csupán hiányos 
betekintést, de talán lényeges 
benyomást tehet. 
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  Fónyad Pál 

Integrációs párbeszéd az Ausztriában élő nemzetiségi protestáns egyházközösségek 
között. , 2014. május 27.  Bécs 
 

 
 

 
Az osztrák külügyminisztérium épületének 
márványterme adott otthont az Ausztriában 
elő nemzetiségi protestáns egyházközösségek 
közötti párbeszédre. A fogadásra az 
integrációért is felelős külügyminiszter, 
Sebastian Kurz hívta meg az egyházak 
vezetőit, illete a gyülekezeti tagokat. 
Sebastian Kurz külön köszöntötte a 
gyülekezeteket, többek között a japán, a dán, a 
svéd, a finn, a délafrikai, a görög és 
természetesen a magyarokat is.  
A magyar evangélikus gyülekezetet Dr. 
Solymár Mónika, a gyülekezet korábbi 
lelkésze, Andorka Rudolf felügyelő és 
felesége, Döbrentei Anikó, Schubert Géza, 
Darányi Katalin és Darányi György 
képviselte. Köszöntőt mondtak Sebastian 
Kurz – integrációért felelős miniszter, Dr. 
Michael Bünker – evangélikus püspök, Prof. 

Mag. Karl Schiefermaier – evangéli-kus 
főtanácsos és Prof. Mag. Johannes Wittich 
református főtanácsos. A felszólalók 
valamennyien támogatták az egyházak közötti 
párbeszedet, a szabad vallásgyakorlást és 
méltatták az egyházak szerepét integrációs 
folyamatban.  A beszédeket követően kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott az est, ahol a 
gyülekezeteknek alkalmuk nyílt egymás 
megismerésére illetve a kapcsolatok 
ápolására. A Sebastian Kurz 
kezdeményezésére immár másodszor 
megrendezett integrációs párbeszéd pozitív 
utórezgéseiben bízva a jövőben is szívesen 
veszünk részt ilyen és hasonló 
rendezvényeken. "Mi ugyanis sokan egy 
kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan 
egy kenyérből részesülünk" 

(1Kor 10,17).  
       Andorka Hanna 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 

Kedves Olvasónk! 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, amellyel eddig is segítette 
gyülekezetünk életét.       A gyülekezet presbitériuma 

 
 
Őriszigeti közös gyülekezeti találkozónkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.  
Ez a közös nap jó alkalom az ismerkedésre: Október 5-én 11.30 órától gyülekezünk. 
Az őriszigeti evang. gyülekezet istentisztelete 10 órakor kezdődik. 
 
 

Istentiszteletek 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna  
 
FIGYELEM!  A szeptemberi istentisztelet Bécsben  
Szeptember 14., vasárnap, 11.00 órakor lesz: Bécs, Lindengasse 44, kápolna 
November  2. vasárnap: 11.00 óra: Bécs, Lindengasse 44, kápolna 
December  7. vasárnap: 11.00 óra: Bécs, Lindengasse 44, kápolna 
 
 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   
 
Szeptember 7., vasárnap: 16.00 óra: Grác, Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9 
November  2. vasárnap: 16.00 óra: Grác, Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9 
FIGYELEM!  
December 14. vasárnap: 16.00 óra: Grác, Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9 
 

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 

 
Az élet nem jámborság. 
hanem jámborrá válás, 
nem egészség, 
hanem egészségessé válás, 
nem dics�ség, 
hanem gyakorlat. 
Még nem vagyunk azok, 

de azzá válunk. 
még nem történt meg, 
de mozgásban vagyunk. 
Ez még nem a cél, 
hanem az út. 
 
(Luther Márton) 
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Csak te tudod, mi használ nekem 
Uram, nem kérek tőled egészséget vagy gyógyulást, életet vagy halált sem kérek. Csupán azt 
kérem, hogy te rendelkezz egészségem és halálom felől, neved dicsőségére és üdvösségemre. 
Csak te tudod, mi használ nekem. Mindenható Úr vagy. Tégy tetszésed szerint, akár adsz, akár 
elveszel valamit. Csak egyet tudok: az jó, ha követlek, de káromra van, ha megbántalak. Azt sem 
tudom, mi használ nekem: egészség, betegség, gazdagság, szegénység vagy bármi e világon. 
Gondviselésed titka: miként döntesz. Meghaladja emberek, sőt angyalok tudását is. Imádattal 
borulok le előtted, és nem kutatom titkodat. 

Blaise Pascal 1623-1662 
 

 

	
2. Akiben szilárd hit él, Kiben munkás a szeretet, Aki bízik és remél, Áhítva egy jobb életet: Az 
fut Jézus nyomdokán A valódi cél után. 
 
3. Adj erőt hát, Istenem, Hogy hitben végig megálljak, S úgy, mint égi Mesterem, Jót művelve 
szerte járjak, Hűséggel keresve itt Az új élet útjait! 
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