
Húsvét Igéje: 
„Halott voltam, és íme, élek örökkön örökké. Ámen. 

Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jelenések könyve 1,18) 
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Jézus feltámadása 
Mikor pedig elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja és Salómé drága keneteket 
vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék őt. Korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz mentek 
napkeltekor, és ezt mondták maguk között: ,,Kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról?'' És 
odatekintve látták, hogy a kő el van hengerítve; pedig az felette nagy volt. És bemenve a sírboltba, láttak egy 
ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megrémültek. Az pedig mondta nekik: ,,Ne féljetek! A Názáreti 
Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Föltámadott, nincsen itt. Íme, a hely, ahová őt helyezték. De menjetek 
el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint 
megmondta nektek.'' Ekkor igen hamar kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta el 
őket; és senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. 
(Márk 16,1-10) 
 

“Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!” 
Ezzel a húsvéti örömhirrel köszöntjük minden olvasónkat  és kívánjuk az életbe vetett hitet. 

Fónyad Pál 
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Mi a feltámadás? 

 mi Urunk az élő Krisztus, pontosabban a 
feltámadott Krisztus. Az egyház számára 

fontos ugyan a Jézus földi napjairól szóló 
hagyomány, mégsem egy halott ember egykori 
szavaira és tetteire való emlékezésből él. Nem is 
egyszerűen arra számít, hogy a jézusi „ügy” 
folytatódik. Hogyan is folytatódhatna, ha Jézus maga 
nem volna itt, és nem folytatná? Hogyan hívhatnánk 
őt segítségül…, és hogyan borulhatnánk le színe 
előtt …, ha csak egy tegnapi hős volna? „Az Úr 
valóban feltámadt”… Aki ezt hallja, annak 
csodálkoznia kell. Csak az jár jó nyomon, aki ezen 

elámul. Jézus Krisztus feltámadása nem illeszkedik 
bele hagyományos világképünkbe. Ezért tisztázzuk 
gyorsan, hogy a feltámadás nem a meghalással 
ellentétes irányú folyamat, tehát egy holttest 
újraéledése, visszatérése a mulandó létbe, a régi, 
számunkra ismerős világ körülményei közé. … Ő 
Istennél és „Istennek él”…, nem ebben a világban, 
hanem a feltámadásával alapított 
eljövendő…világban. Emberi gondolkodásunk ezen 
könnyen fennakadhat,… „Amit szem nem látott, fül 
nem halott, ember szíve meg sem sejtett, azt 
készítette el az Isten az őt szeretőknek” (1Kor 2,9). 

ermészetesen Jézus feltámadásának van a mi 
világunkra és történelmünkre vonatkoztatható 

oldala is. Mire gondolunk? A feltámadás, 
amennyiben köze van földi életünkhöz, nem 
valamiféle világvégi fényjelenség, amely bármely 
pillanatban átcikázhat a fejünk felett. Nem is a 
halhatatlan lélek örökkévaló ideális állapota. Még 
kevésbé a tanítványok szívében és elméjében 
lejátszódó pusztán belső folyamat, melyben kezdték 

a nagypénteki történéseket újszerűen, pozitívan 
értelmezni. Az Újszövetség Jézus Krisztus 
feltámadását különleges eseményként ábrázolja, 
amely Jézus halálának harmadnapján történt… Ami 
történelmileg megragadható, az a Feltámadott 
többszöri megjelenése a tanítványok és az asszonyok 
előtt.… Ránk, akik már nem tartozunk az apostolok 
nemzedékéhez…, ez érvényes: „nem látnak és 
(mégis) hisznek”… 

 legrégebbi húsvéti tanúságtétel a sokat 
idézett… 1Kor 15, 3-8 (3 Elsősorban azt 

adtam át nektek, amit magam is kaptam, hogy 
Krisztus meghalt, ami bűneinkért az Írások szerint, 4 
eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások 
szerint. 5 Megjelent Kéfásnak, azután a 
tizenkettőnek, 6 majd több mint ötszáz atyafinak 
egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, 
némelyek azonban már elhunytak. 7 Azután 
megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, 8 
legutoljára pedig, mint egy idétlennek, nekem is 
megjelent.) Korinthusban voltak olyanok, akik nem 
várták a halottak feltámadását. Pál felhívja a 
figyelmüket arra, hogy ha ebben igazuk van, akkor 
Krisztus sem támadt fel. Emlékezteti a 
korinthusiakat arra az őskeresztyén hitvallásra, 
melynek állandósult szövegét öt évvel azelőtt, első 
korinthusi látogatása alkalmával (kb. 50-ben) 
tanította meg nekik: „Krisztus meghalt a mi 
bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - 
ugyancsak az Írások szerint feltámadt a harmadik 
napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 
Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek 
egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, 
néhányan azonban már elhunytak. Azután megjelent 
Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára 
pedig az összes között... megjelent nekem is”… 

Az üres sír kézzelfogható 
történelmi tény,… Azokat 
sem hagyta érintetlenül, 
akik nem hittek a 
feltámadásban…. Ám arra 
nincs bizonyíték, hogyan 

lett üres a sír: a tanítványok által, ahogy a zsidók 
állították, vagy Isten által, ahogy az apostolok 
mondták”… Vajon kinek lehetett oka arra, hogy 
ellopja Jézus holttestét?    
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együk fel, hogy a tanítványoknak. De mi 
magyarázza akkor azt, hogy egy ilyen szemen 

szedett hazugságért képesek voltak nyakukba venni a 
világot, s bizonyságtételükért mártírhalált halni? … 
Hogy miként képzelte el Pál Jézus feltámadását, 
látható abból, ahogyan a miénket leírja. Mintegy át 
fogunk öltözni: ami halandó bennünk, azt „elnyeli az 
élet”… „El fogunk változni; egyszerre, egy 
szempillantás alatt” (1Kor 15,51). „Aki a Krisztus 
Jézust feltámasztotta a halálból, életre kelti halandó 
testeteket is” (Róm 8,11); Jézus „dicsőséges testéhez 
hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket” (Fil 
3,21). …az átváltozás reménységet ad a fennálló 
világnak….Mindehhez hozzá kell fűznünk azt, hogy 
az üres sír természetesen nem több, mint jel…. A 
sírnál is Isten cselekedett. Csak ő tudja, hogyan 
gördült el a kő, s hogyan lett üres a kőpad. … a mi 
húsvéti hitünk alapja nem az üres sziklamélyedés, 
hanem a Feltámadottal való találkozás….Az 
Újszövetség arról tanúskodik, hogy Jézust Isten 
támasztotta fel…. Szűk látókörünk birtokában azt 
kérdezzük: képes erre Isten? Sokkal izgalmasabb 
azonban az a kérdés, hogy: mit akar? 

ézus haláláról szólva hangsúlyoztuk, hogy Isten 
akarata volt az a mi javunkra. Minthogy a Fiú 

meghajolt Atyja akarata előtt, magától értetődik 
számunkra, hogy az Atya is bizonyságot tesz a 
Fiúról. Ám ez a gondolat húsvét, illetve pünkösd 
utáni álláspontot tükröz. Ha pusztán a nagypénteken 
történtek ismeretében próbálnánk egy isteni 
szükségszerűséget konstruálni, mely szerint Jézus 
halálát automatikusan követi a feltámadás, akkor 
Jézus kereszthalálának színpadias jelleget 
tulajdonítanánk.  

agypéntek azonban nem hátborzongató 
színjáték volt csupán, hanem véresen komoly 

dolog. Az Istentől elhagyott Jézus utolsó kiáltása a 
pokol valósága volt…. Ami történt, nemcsak 
szimbolikusan történt, hanem tényleg a poklot 
jelentette. Isten a Fiút a feltámadással a valódi 
halálból és a valódi kárhozatból hozta ki. Isten utolsó 
szava nem az, hogy aki az elveszettek mellé áll, az 
maga is vesszen el. A Fiú a bűnösök oldalára állt - 
magára vállalva ennek minden következményét. És 
ez az, amit Isten elfogad! Ha Jézus sajátjává teszi a 
mi ügyünket, akkor az Atya is sajátjává teszi Jézus 
ügyét. S a Fiú ember feletti megpróbáltatásában a 

Atya hatalmasan közbelép. Jézus utolsó kiáltása 
egészen úgy hangzik, mintha mindent visszavonna. 
Akkor azonban semmi sem maradna abból, amiben 
hittünk: Jézus isteni küldetéséből, Isten országa 
eljöveteléből, a bűnbocsánat üzenetéből, a 
megfáradtak és megterheltek reménységéből. Jól 
mondja Pál: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, 
semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. 
Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban 
hunytak el” (1Kor 15,17-18 Nagypéntek nem lenne 
más, mint Jézus óriási kudarca….De az Atya nem 
tett semmit. Egészen húsvétig. Mert akkor a 
keresztre feszített Jézus „a halálból való 
feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult” 
(Róm 1,4).… Ha így nézzük a dolgokat, akkor a 
legizgalmasabb dolog húsvétban nem az, hogy Isten 
fel tudta támasztani Jézust a halálból, hanem hogy 
fel akarta támasztani. A Fiú sorsával áll vagy bukik 
a mi sorsunk is. Azáltal, hogy a Fiú legyőzte a halált, 
mi is megmenekültünk. 

z új élet a régitől minőségileg különbözik. Pál 
ennek nyilván alaposan utána gondolt. A 

korinthusiak megütközésének oka a feltámadással 
kapcsolatban, úgy tűnik, részben az volt, hogy az új, 
„elmúlhatatlan élet”, amelyet Jézus feltámadásával 
„világosságra hozott” (2Tim 1,10), számukra 
elképzelhetetlen volt. De ki állíthatja, hogy csak az 
valóságos, ami elképzelhető? Pál egyfajta ontológiát 
(lételméletet) vázol fel a feltámadás valóságának 
megértetése végett.  …itt az eljövendő élet nemcsak 
fokozatbeli, hanem mindent átfogó, leírhatatlan 
másságára kell gondolnunk, amelyet semmiféle 
fizikai vagy etikai, materialista, idealista vagy 
egzisztencialista elképzelés nem érhet fel ésszel. 
Elmúlhatatlan élet a neve annak az újdonságnak, 
amely az „első zsengével” kezdődött, s amellyel 
mindnyájunk előtt új út nyílik. 
 
 
Részletek Gottfried Voigt Bevezetés az egyház 
tanításába c. könyvéből 
 
 
Teljes szöveg:  
http://www.lutheran.hu/konyvek/voigt/voigt00.htm 
© Magyarországi Evangélikus  
Egyház Sajtóosztálya, 1997 
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Gabnai Sándor evang. esperes, Sopron, prédikációja a bécsi ökumenikus istentiszteleten,  
Dorotheergasse, ref. templom, 2015. január25., részletek 

(A képek a graci ökumenikus istentiszteleten készültek.) 
„Odajött egy samáriai asszony vizet meríteni, és Jézus ezt mondta neki: ,,Adj innom!'' (Jn 4,7) 

 

Mély kutakkal van szabdalva az 
életünk pusztasága. Olyan 
mélyek többnyire, hogy 
legtöbbször megmérhetetlenek. 
Kutak, amelyekből erőt, tudást, 
hitet, szeretetet merítünk. 
Kutak, amelyek éltetnek, de 
kihívást is jelentenek; 
elmélyítenek, de küzdelemre is 
kényszerítenek; alászálltatnak, 
de ugyanakkor védő keretet és 
korlátot is biztosítanak.  
Ez a samáriai asszony... 
abszolút nem értette, hogy Jézus 
hogy tudna neki élő vizet adni. 

Hogy tudna neki igazi életmélységet, valami 
hasznosban és jóban való elmerülést adni, ha egyszer 
merítő-edénye sincs.... Hogy ajánlhat fel Jézus 
képtelenségeket, lehetetlenségeket, 
teljesíthetetlenségeket, mondja a ma embere is, 
amikor látszólag nem képes rá. Viszont ezzel csak 
két baj van: az egyik, hogy képes rá, a másik pedig, 
hogy Jézus itt messze mélyebb értelemben beszél az 
asszonyhoz, mint ahogy az elsőre hiszi. Ő csak a 
vizet látja, Jézus az élő vizet, a szellemi – lelki vizet, 
az Istennel való megelégítettség szimbólumát.  

 
Jó, ha ez az imahét ráeszméltet bennünket, bármelyik 
templomból, felekezettől is jöttünk ma össze 
közösen imádkozni, hogy Jézusnál nincs lehetetlen, 
ha az Istenhez való közeledés lehetőségéről van szó. 
Az asszony minden mondatrészéből ez sül ki: miket 
beszél ez az ember? Milyen boldogságokkal traktál 
itt engem? És igen, abban a valóságban, amiben ez 
az asszony él, abban teljesen értelmetlenek a 
krisztusi kinyilatkoztatások. Egyelőre teljesen 
felfoghatatlan ez az egész Isten-kérdés, vallja sok 

embertársunk, beleragadva a saját, Istenről alkotott 
előítéletes képébe... 
Lássuk be, hogy az evangélium ma is ugyanígy 
befogadhatatlan és érthetetlen.... És itt most... arra 
gondolok, ... hogy valójában egyikünk sem érti Isten 
igazából azt, amit Jézus hozott a világba... 

A megszólításra ma is könnyebb legyintenünk, 
hogy... ez nem lehet, ez bolondság!... átfut rajtunk a 
kérdés: „Ugyan kérem! Hogy lehetne, hogy ezen az 
esten egy kedves templomban a mindenható Isten 
közeledne hozzám egy istentiszteleten, pláne egy 
emberen keresztül, aki ugyanolyan ember, mint én?” 
Bolondság, érthetetlen, felfoghatatlan. Ez az egész 
nem úgy néz ki, mintha a mai keresztyénségben, 
bármelyikünknél az élő Isten munkálkodna. Bárki 
közülünk lehet értetlen, cinikus, gúnyolódó, vagy 
egyszerűen csak közömbös, őszintén kételkedő, vagy 
fásult.... 
A korsó, merítő edény az alapvető emberi 
szükségletek, az igények, a vágyak, és a hiányok 
szimbóluma a történet alapján. Mindannyian 
különböző számú, méretű és minőségű jelképes 
korsóval születünk. Minden embernek szüksége van 
az egész élete során ezen igényeknek a minél 
teljesebb betöltésére. Azokat tartja ma boldognak a 
társadalom, akiknek a fizikai, érzelmi, kapcsolati, 
értelmi, esztétikai és kreatív igényei többé-kevésbé 
kielégülnek.  
A gond viszont akkor kezdődik, amikor még az 
ilyen, úgymond teljesen megtelített ember is üresnek 
és értelmetlennek tartja az életét. A Biblia kíméletlen 
őszinteséggel arról beszél, és - ha látó szemmel 
nézünk körül a világban, akkor - az emberi 
történelem is azt mutatja, hogy hiába elégülne is ki 
minden igényünk, vágyunk, hiába is válna valóra 
minden álmunk, lényünk mélyén továbbra is 
szomjaznánk valami másra.   
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Jézus nem elégszik meg azzal, hogy ezt a sóvárgást, 
ezt a szomjúságot, mint egyetemes emberi 
tapasztalatot felidézi, hanem magyarázza és tényként 
állítja mindenki elé. Arra utal, hogy függetlenül attól, 
hogy érzed-e a hiányt, az jelen van az életedben. Azt 
is mondja, hogy ez nem más, mint vágyakozás Isten 
után. Ez az űr: az Isten-hiány. Ennek a vágyódásnak 
magyarázata az ember teremtmény voltában és 
Istentől való elszakadásában található. Isten az 
embert a vele való kapcsolatra teremtette. A 
kapcsolat megszakadásával azonban ott maradt 
ennek hiánya. Isten alakú űr van minden ember 
bensőjében, amit kétségbeesetten próbál mindenféle 
pótszerrel betölteni - sikertelenül. Szent Ágoston így 
ír erről: „...Dicséretedre sóvárog az ember, 
teremtésed kicsi paránya. Mert magadnak teremtettél 
bennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem 
nyugszik benned.” 
Testvér, milyen korsókkal jöttél ma este ide? Mire 

vágytál, amikor átlépted a küszöböt?... 

A kút az általános emberi lehetőségek, esélyek, 
keretek megtalálási helyének szimbóluma. 
Mindannak a jelképe, amely úgy tűnik, hogy 
kielégítheti az ember veleszületett lelki-szellemi 
szomjúságát. Mindaz, ami azt ígéri, ha e kút a 
birtokunkban lesz, akkor megtaláljuk az élet 
értelmét, és boldog leszel. Sok kút van, sok kutat 
mutatunk mi is a templomainkban, a 
közösségeinkben, a kegyességünkben... Milyen 
kutaknál keresed még mindig az élő vizet, 
testvérem? „Repedezett falú víztartóknál, amelyek 
nem tartják a vizet” - ahogy Jeremiás könyvében 
olvassuk?... „Aki abból a vízből iszik, amit én adok 
neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök 
életre buzgó víz forrása lesz benne”. Ez a víz tehát 
nem más, mint Isten élete és Lelke, az Isten maga. 
Isten olyan, mint egy forrás. A forrás képe arra utal, 
hogy ez a kapcsolat nem apad ki, élő, dinamikus 
valóság az ember életében. 

 

Örök életre buzog fel. És ez több mint fizikai 
szükséglet, amivel egy csapásra megoldódnának a 
problémák. Több! Kérem, ne úgy gondolkodjunk 
Istenről, hogy Neki az a feladata, hogy megoldja a 
különböző problémáimat és szükségeimet. Beteg 
valaki? - gyógyítsa meg! Nincs lakásom? - adjon 
lehetőséget! Nincs társam? – oldja meg! Sokan azt 
gondolják, ha Isten megoldaná a napi szükségeiket, 
akkor megszűnne az üresség, a szomjúság is. Ez 
azonban nem igaz.... 
Jézus ma rámutat a szomjúságainkra és az 
ürességeinkre, a csalódásainkra és a samáriai 
asszonnyal való azonosulásunkra. Mindarra, amik 
kísérik az üres ember útját. Miközben annyi egyéb 
megelégedést keresünk, közben egyre szomjasabb, 
egyre magányosabb lesz az ember, és a 
legkülönbözőbb módokon keresi az űr betöltését. Ez 
lehet valaki számára önimádata, hogy mindig ő van a 
középpontban. Lehet a karrier, a hatalom és a 
befolyás, az ettől való megmámorosodás. És hiába 
szereti mindenki őt, hiába népszerű az ilyen ember, 
mégis szomjazik valami másra. Lehet ez valaki 
számára a munka. Azt az embert, aki éjjel és nappal 
dolgozik és hajt, a teljesítmény, ami megelégítené - 
de sosincs elég belőle. Lehet ez valami más 
menekülési eszköz - drogok, alkohol -, bármi, hogy 
ettől a szomjúságérzéstől szabadok legyünk. Lehet ez 
intellektuális habzsolás. Mindig többet, legújabbat, a 
legklasszabbat. És mégis ugyanúgy üres marad az 
ember. Jézus azért leplezi le a kudarcot, az elrontott 
dolgokat, a hibákat, hogy szembesítsen az 
ürességgel, és megnyisson jelenléte befogadására. 
De Jézus most úgy jön hozzánk, hogy ezt mondja: 
„Ha valaki szomjazik, jöjjön énhozzám és igyék”. 
Azért halt meg a kereszten és támadt fel a harmadik 
napon, hogy az élő víz, Szentlelke eljöhessen az 
életedbe. Hogy a bűneink ne válasszanak el Istentől. 
Hagyd itt most ennél a kútnál, e templomban, ahol 
Jézus beszélgetett veled, a korsódat, és gyere 
lélekben Hozzá, aki a forrás! 
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Búcsúzunk Kónya Lajos operaénekestől 
 

„Mint a szép híves patakra, A szarvas kívánkozik, Lelkem úgy óhajt Uramra, És hozzá fohászkodik...” Öblös 
bariton hangján többször hallhattunk grazi istentiszteleteinken a 42. zsoltár Istenre vágyódó szavait 
megszólalni. Nemcsak operaházak színpadán, hanem az istentiszteleti liturgiában is szívesen közreműködött a 
számára oly kedves zsoltárokat énekelve. Most búcsúzunk tőle: 75 éves korában, 2014. december 21-én 
elhunyt Kónya Lajos operaénekes.   
 
Erdélyben, Mezőcsáváson született 1939. június 5-
én. A bukaresti konzervatóriumban operaének- 
oratórium- és dal-ének művészként végezte 
tanulmányait. A Grazi Operaháznak 1974 óta volt a 
tagja, előtte a Bukaresti majd a Kolozsvári Magyar 
Operaházban énekelt. Az operairodalom híres 
bariton szerepeiben aratta sikereit, repertoárjában 
francia, olasz, szláv, német és magyar művek 
egyaránt megtalálhatóak voltak. Így énekelte pl. 
Posa márki (Verdi: Don Carlos), Simon Boccanegra, 
Scarpia (Puccini: Tosca), Amonasro (Verdi: Aida), 
Renato(Verdi: Az álarcosbál), Luna gróf (Verdi: A 
trubadúr), Marcello (Puccini: Bohémélet), Giorgio 
Germont (Verdi: Traviata), Kezal (Smetana: Az 
eladott menyasszony), Doktor (Alban Berg: 
Wozzek), Pistola (Verdi: Falstaff), Figaro (Mozart: 
Figaro házassága), Don Alfonso (Mozart: Cosi fan 
tutte), Tiborc (Erkel Ferenc: Bánk bán); Hunyadi 
László (Erkel Ferenc: Hunyadi László) szerepeit. A 
Grazi Operaház színpadától 2004. júniusában Gianni 
Schicchi (Puccini: Gianni Schicchi) szerepével 
búcsúzott. Nyugdíjasként Grazban és 
Magyarországon, az Őrségben élt. 
Gyülekezetünkhöz 1974 óta kötődött. A Kolozsvári 
Magyar Opera 1977-es Verdi: Attila című 
operaelőadásában Eziot énekelte, ebben a szerepében 
az interneten látható 

(https://www.youtube.com/watch?v=vlEHJRW-
Nyw). A Másokért együtt 2009. augusztusi 
számában jelentettünk meg vele egy interjút, ebből 
idézzük hitéről és magyarságáról valló szavait. 
„Hit nélkül nincs értelmes élet, hittel a lehetetlen is 
elérhető. Hiszek Istenben, és e hiten keresztül sok 
öröm ért engemet. Jó huszonöt éve minden nap 
imádkozom Istenhez, tudom, hogy van, tudom, hogy 
vigyáz rám és mindenkire, tudom, hogy segít. Kb. 25 
évvel ezelőtt, autóbaleset után, borzalmas állapotban 
egy kőből kifaragott feszület előtt imádkoztam, és ott 
kaptam bizonyosságot Isten léte, gondviselése és 
szeretete felől. Életemben háromszor is közel voltam 
a halálhoz – vízből húztak ki, vonatbaleset és 
autóbaleset is ért – ezek lehetőséget adtak 
végiggondolni azt, hogy Valaki kezében hordja 
életem.” 
„A magyarság számomra természetes dolog, hozzám 
tartozik. Erdélyből származom, itt nehezebb 
magyarnak lenni mint az anyaországban, itt meg 
kellett harcolni a magyarságért, pl. ezért verték ki 
négy fogamat Kolozsváron. Ahol és ahogy tudom, 
úgy segítem a magyarság ügyét. Székely és magyar 
népdalokat szívesen éneklek, kb. egy éve 
szabadidőmben faragok is, nemrég fejeztem be egy 
székelykaput, amire büszke vagyok, hisz egyedül 
faragtam ki.” 

 
Kónya Lajos szerette a zsoltárokat. A 63. zsoltár bizonyságtevő szavaival búcsúzunk: „Ha elenyészik is 
testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!“ (Zsolt 73,26).  

 
 
 
 

Dr. Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK  
 

Istentiszteletek 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna   – mindig 11 órakor 

 
Május 3. istentisztelet – vendéglelkész: Juhász Réka 
június 6., 11 órától: Gyülekezeti nap istentisztelettel: Höflein, Römerstr.5.,  

Takács János presbiter meghívására 

Június 14. vasárnap 17 óra: Ökumenikus istentisztelet (Imádság a magyarságért) 

2015. június 21, vasárnap, 11.00 óra, Deutschordenskirche, 1010 Wien, Singerstraße 7. 

 Ökumenikus istentisztelet Dr. Solymár Mónika és Simon Ferenc kitüntetése alkalmából.  
(Részleteket ld. a lapban) 

 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.  mindig 16 órakor 

 
Május 3. istentisztelet vendéglelkész: Juhász Réka 
Junius 7. istentisztelet 
Június 28., vasárnap, 11 órától, Gyülekezeti nap istentisztelettel: 

Laßnitzhöhe, Sportplatz, a Kiss család meghívására 

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 

 
 

 
HÚSVÉTI ORGONAMUZSIKA 

Zenés áhítat a budahegyvidéki evangélikus templomban 
(Budapest, XII., Kék Golyó u. 17.) 

2015. április 19-én, vasárnap 18.00 órakor 
 

SZEITL ZITA orgonál. 
Műsoron:  Georg Muffat, Johann Sebastian Bach, 

Louis Vierne, Franz Schmidt 
és Marcel Dupré művei. 
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ÖKUMENIKUS HÁLAADÓ ISTENTISZTELET  és  KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA 
2015. JÚNIUS 21, 11:00 ÓRA 

 
 

 
Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 
magas rangú kitüntetésben részesítette Dr. 
Solymár Mónika evangélikus lelkészt, 
gyülekezetünk egykori lelkészét. A Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat 
kitüntetés átadására 2015. június 21-én, vasárnap 
11:00 órai kezdettel kerül sor. 
Dr. Áder János köztársasági elnök a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat 
kitüntetésben részesítette Simon Ferenc esperest, 
katolikus főlelkészt, a Bécsi Magyar Katolikus 
Egyházközség lelkészét is. 
 
Ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartunk, amely 
a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközséggel 
közösen kerül megünneplésre  
 
 
2015. június 21-én, vasárnap 11:00 órai 
kezdettel a Német Lovagrend templomában 
(Deutschordenskirche, 1010 Wien,  
Singerstraße 7). 
 
 
 
 

  
 
 
Az istentiszteleten a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség és 
gyülekezetünk, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet ad hálát az 
elmúlt tíz esztendő áldásaiért.  
Dr. Perényi János, Magyarország Ausztriába akkreditált nagykövete az 
istentiszteletet követően adja át a magyar állami kitüntetéseket. Erre az 
istentiszteletre és alkalomra szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait!  

,  


