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Krisztusban áldott Karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk !
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Énekkincstár 4.

Jer, tárjunk ajtót még ma mind! (EÉ 137)
Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen
a dicső király! (Zsolt 24,7)
Advent negyedik vasárnapjának Zsolt
24,7-re építő graduáléneke szépen tükrözi
azt, hogy a karácsony kapujában álló hívők a szívükben és a lelkükben már készen állnak az ünnepre, a Megváltó méltó
fogadására.
A zsoltár felszólítását a fiatalon elhunyt
königsbergi lelkész-költő, Georg Weissel
(1590-1635) így fordítja verssé: Jer, tárjunk ajtót még ma mind! A legnagyobb király van itt, Kit Úrnak vall a föld s az ég,
De mint Megváltó jő közénk, Hogy hozzon
békét, életet. Jer, mondjunk néki éneket:
Ó, áldlak boldogan, Én alkotó Uram!
A szöveg olvasásakor szinte halljuk
fülünkben a jól ismert, örömteli, ujjongó,
táncos karakterű, a legrégebbi, népi eredetű dallamokkal rokonságban álló, 6/4es lüktetésű dallamot.
A kapuk a látható világ kapui, melyeken Krisztus az emberré lételével átlép,
hogy a vele közösségben és kapcsolatban
élők életét átjárhassa Isten minden értelmet meghaladó, nyomorúságainkban is
érezhető békessége és boldogsága.
Címlapkép
Benczúr Gyula: A napkeleti bölcsek hódolása
a kisded Jézus előtt (1913)
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
templomának oltárképe
Fotó: Horváth Zoltán

2. Hű támasz és hű gyámol Ő, Az égi jóság benne jő, És nála vár az oltalom, Mert
kormánybotja irgalom. A búnak, gyásznak
vége lesz, Az ég s föld hálát zengedez:
Légy áldva szüntelen, Megváltó Istenem!
3. Ott boldogság van, boldog nép, E
nagy Király hol trónra lép, És boldog hajlék, boldog szív, Mely őelőtte már kinyílt!
Az éjből hajnal támad ott, S az élet fénye
úgy ragyog! És száll az énekszó Feléd, Vigasztaló.
4. Jer, tárjunk ajtót lelkesen! A szívünk
templommá legyen, És hintsük benne szét
a hit Szép, élő pálmaágait! És Jézus hozzánk is belép, Megosztja vélünk életét.
Légy áldva szüntelen, Kegyelmes Istenem!
Az ének utolsó versszaka lezárásként
a Szentháromságra utal és a végső dolgok felé irányítja figyelmünket. A kapu,
melyen át Jézus a megszületésével belépett a földi világba, reménységünk szerint
ugyanaz a kapu, melyen majd mi fogunk
átlépni az örökkévalóságba.
5. Ó, jöjj, megváltó Jézusom, A szívem
néked megnyitom. Tevéled tér be gazdagon Az élet és az irgalom. Szentlelked által járj velünk, Míg hozzád mennybe érkezünk, S ott mondunk majd neked Dicsérő
éneket!
(MGYTK)

Forrás: ECSEDI Zsuzsa (Szerk.) 2017. Énekkincstár
– Evangélikus énekeink kézikönyve.
Luther Kiadó, Bp. 169-170. o.
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Adventi királykereső
Zak 9,9 b Királyod érkezik hozzád,
aki igaz és diadalmas.
Advent egyfajta közösségi kihívás kezdete. Újra lehetőségünk nyílik a Jézusról
alkotott képet apró mozaikrészletekből
összerakni. Aki beszáll, nem hagyja, hogy
az elfeledett, sérült, homályos darabok
elvesszenek a teljes képből. Az adventtel
újra induló kihívás tétje, hogy lesz-e olyan
előhívható, hiteles Jézus arcom, ami a színe és visszája felől is ugyanolyan teljes.
E kép földi és mennyei vonásai ugyanazt
üzenik: elérkezett és elérhető közelségben
van a szabadító király.
Kezdjük a visszájával. Innen indítva a
királykeresőt a földi zöld árnyalataiban
bontakozik ki az újszülött kiszolgáltatottsága és derűje, a bölcsen érvelő kamasz, a
vonzó alternatívát kínáló informális tanár,
a lehetetlen helyzeteket képes beszéddel és gyógyító jelenléttel oldó társasági
ember, a népszerűségét éltetőkre visszavonultsággal reagáló elmélyült alkotó,
az életművét, hagyatékát a legteljesebb
nyilvánosságnak szétosztó új család-, és
szervezetépítő. A vezető, aki úgy éli küldetését, hogy az halálával sem törik meg,
sőt megsokszorozódik
pozitív hatása.
De hol itt a király?
Semmit sem találunk
Jézusnál királyi életstílusból, vagy a birodalma
súlyát egyértelműsítő,
szankciókkal
bevezetett rendeletekből. Titka,
hogy királysága, hatalma lényegét a tartalom

mindenkori elsőbbsége tölti
ki. Jézusban
a tartalom királyi. Zakariás két kifejezése, hogy igaz,
azaz tisztességes és jótékony, illetve hogy
diadalmas, azaz szabadítást hozó felismerhető Jézus élete minden mozzanatában. Ahogyan a marketinges szakma
fogalmazza Content is King. Jézusnál
tényleg a tartalom a lényeg.
A színe felől aranyra vált a kép. Az égbolt tükrén a csillagjegyek között tájékozódó mágusok azonosítják be a Jupitert.
A királyi bolygó, s az égi együttállás elvezeti őket Júdeába. A királyi arany a
heródesi udvart megjárva kerül a helyére,
a barlangistállóban elszállásolt újszülött
elé. Zakariásnál a szamár is királyi jel.
Az alázat jele, meg a fentről jegyzett királyságé. Jeruzsálem kapujában a szamárháton érkező Jézusban – Saul, Dávid és
Bálám szamarai nyomán – a felülről választott vezetőt köszöntik. Hogy végül a
kigúnyolt, meztelen, töviskoronás király
tartásával és kincset érő
mondataival leleplezze,
hogy igazsága és szabadítása a halál torkában is
tartalom marad.
Jézus, adventi Király,
vezess minket arcod vonásaival, igazságoddal és
szabadításoddal tartalmas
életre, örök országodba!
Ámen.
Aradi György
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Legyetek bátrak!

„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket,
mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28)
Jézus szavai egy elég félelmetes jövőkép,az utolsó idők lefestése közben hangoznak el. A természet felbolydul, a népek
félnek. Az Emberfia pedig megérkezik
a felhőkön át, dicsőséggel. Ez nem az
a kép, ahol Jézus jóságosan nyújtja felénk
a kezét, és azt mondja, ne féljünk. Itt az
Emberfiaként, dicsőségben jelenik meg.
Gondoljunk Mózesre, akire nem voltak
képesek ránézni sem az emberek arcának fényessége miatt, holott ez a sugárzás „csupán” múló lenyomata volt Isten
dicsőségének. Ez az a dicsőség, ami térdre kényszerít, ami miatt le kell hunynunk
a szemünket, le kell hajtani a fejünket.
Mégis mit mond Jézus, mit tegyünk ebben a helyzetben? Kényszerít, hogy álljunk
fel, emeljük fel a fejünket. Akkor, amikor
inkább összecsuklanánk, azt várja tőlünk,
hogy álljunk meg Előtte, nézzünk Rá.

Giorgione: A vihar)

Jézus ebben a felszólításában az ember felelősségét hangsúlyozza, azt, hogy
nekünk kell erősnek lennünk. Nem azt
mondja, hogy Ő megóv, hanem azt, hogy
magunknak kell ezek között a viszontagságok között kitartani. Az események vége
a megváltás, Isten országának eljövetele,
de ezen a főleg nehéz körülmények között
nem mindig könnyen megélhető cél megjelölésén túl annyit mond, hogy szüntelenül könyörögjünk, és legyünk éberek.
Ugyanakkor nagyon komoly biztatást
olvashatunk ki ebből a keménynek látszó
parancsból. Azt, hogy ennyire bízik bennünk, ennyire tudja, hogy igenis képesek
vagyunk vészterhes időkben is felállni,
szembenézni, túlélni. Van erőnk, és ennek
forrása ádvent idején különösen is hangsúlyos: Jézus eljön.
Ezeket az Igéket olvasva nyilvánvalóan eszünkbe jut jelenlegi helyzetünk.
A járvány globális és egyéni szinten is
komoly megpróbáltatások elé állít mindenkit. Azonban most is szól hozzánk
Jézus: egyenesedjünk fel és emeljük fel
fejünket. Merjünk szembenézni Isten
dicsőségével, mert annak vakításán túl,
azon belül a Megváltó van ott, aki megígérte, hogy velünk van minden napon.
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Könyörgünk Hozzád bátorságért. Kérünk,
adj erőt, hogy kitartsunk, hogy a mostani nehézségek ellenére is tudjunk Rád
figyelni, tudjunk Téged felkészülten
várni. Hálát adunk Neked, hogy eljössz,
hogy már most is itt vagy. Ámen.
Dr. Szabó Emese
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Nem egyedül kell építeni!
„Építsetek utat a pusztában az ÚRnak!” (Ézs 40,3a)
A hitoktatás során a gyermekekkel
a különböző történeteken keresztül ismerkedünk meg azzal, hogyan
volt jelen az Úr az emberek életében.
Felelősségünk rávezetni őket arra,
hogy hogyan tud a mi mindennapjainkban is ugyanígy jelen lenni.
Úgy érzem azonban, hogy idén mindannyiunk életében nagyon aktuálissá
és megfoghatóvá vált a babiloni fogság története. Ha becsukom a szemem
egy kiszikkadt föld, dimbes-dombos
kopár vidék jelenik meg előttem,
amin Izrael népe él.
A saját életünkben is azt vehetjük
észre, hogy a járványhelyzet egyfajta pusztává alakította az életterünket. Leszűkültek a lehetőségek, az
emberi kapcsolataink lekorlátozódnak, a mindennapi élet terén is kihívásokkal szembesülünk. A zsidó
nép is ezzel a kiszolgáltatottsággal
és bizonytalansággal találkozhatott
a babiloni fogság során.
A puszta a Bibliában mindig is
nagyon különleges hely volt. Gondolhatunk itt a pusztai vándorlásra
vagy arra, amikor a sátán megkísérti Jézust. De teret adott annak
is, mikor Jézus csak elvonult azért,
hogy egyedül lehessen, és az Úrral
töltsön időt.
Ahogy Izrael népe számára,
úgy számunkra is ez az időszak
a formálódás időszaka lehet.
Az Úr ma is várja a lelki sivárságban élőket. Téged is, és engem
is. Hiszem, hogy ezekben a ne-

héz időkben is formál minket. Mert
gyakran a kiszolgáltatottság közepette látjuk meg milyen kicsinyek
és elesettek vagyunk és szükségünk
van Őrá. Ezért fontos, hogy folyamatosan készítsünk utat és helyet
az élettereinkben. Tehát ez nem valami öncélú dolog, ahogy a babiloni
fogság sem az volt. Istennek ezzel is
célja van, még akkor is, ha ezt nem
látjuk kristálytisztán.
Vajon utat tudunk készíteni
a Megváltónak, hogyha sokszor a
magányból fakadó kiszolgáltatottság vagy az összezártságból eredő
konfliktusok közepette nem látjuk
meg, hogy az Ő eljövetelére készülünk?
Egyetlen dolgot tudunk ilyenkor
tenni, ha nagyon őszintén és tiszta
szívvel imádkozunk. Hitem szerint
azt fogjuk megtapasztalni, hogy
nem vagyunk egyedül ebben az időszakban. Ő maga áll oda mellénk.
Krisztusban a Szabadító jön el, aki
„…az út, az igazság és az élet”. Rábízhatjuk magunkat, Aki örömmel
és békességgel ajándékoz meg minket.
Drága Urunk! Hálásak vagyunk
a nehézségekért, mert ezekkel feléd fordulhatunk, és tudjuk, hogy
nem hagysz magunkra. Köszönjük
az ajándékaidat, amivel nap, mint
nap formálsz bennünket. Kérlek
légy velünk ebben az időszakban
és add, hogy átélhessük a Szabadításod öröm. Bonnyai Zsuzsanna
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Krízis

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom:
örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4.5b)
Az északkelet-macedóniai Filippi város
keresztényeihez írt levél a négy, ún. fogságban írt páli levél egyike. Az evangélium
hirdetése miatt került Pál börtönbe, valószínűleg Rómában. A Filippi-levél sorait
szeretetteljes, még a börtön-létnek is a pozitív oldalait kereső alaphang járja át.
Pál nem sajnáltatja magát, nem magával
foglalkozik – pedig nem kicsi, életben maradása vagy halála a tét –, hanem azzal,
hogy mivel tudja érte és sorsa miatt aggódó
testvéreit erősíteni, bátorítani, bennük a lelket tartani.
Nagyszerű és fontos tulajdonság ez: bajban, nehézségben, betegségben is erőt, józanságot, nyugalmat, hitet, a jó reménység
lelkületét sugározni az aggódók, a félők,
a kétségbeesettek felé. Aki mást felüdít,
maga is felüdül. – olvassuk a Példabeszédek könyvében (11,25). Másként ugyanez:
aki másokat bátorít, maga is erősödik.
Katonás színésznő ismerősöm, Kiss
Eszter nem régi Facebook posztja jut erről eszembe. Feltett két fotót, az egyiken
ő látható, fellépésre készen, a másikon az
üres nézőtér. ,,Utolsó esténk a színházban
„Terror” (ez az előadás címe).” – írta hozzá. A bejegyzés egyik sajnálatot és szo-

Vincent Van Gogh:
Csillagos éj a Rhone folyó fölött

morúságot kifejező kommentjére Eszter
így válaszolt: „Drága Annabella, folytatódni fog minden, addig ki kell bírni! Vigyázz magadra! Ölelünk!” Bárcsak minél
több művész és nem művész élne, érezne,
gondolkodna most, ma is így! Bátran, bizalommal, fegyelmezetten, másokra is figyelőn, szeretettel.
Pál szerint a nehézségek, a feszültségek
és gondok idején különösen fontos az értünk isteni önmagát megüresítő, szenvedő
Krisztusra nézünk és gondolnunk. Ő már
újra Atyjánál van, szentségben és dicsőségben – de, mint ígérte: közben velünk
is, bennünk is, életünk és a világ végéig.
Felszínes és múló jókedvnél sokkal mélyebb és tartósabb örömöt ad számunkra
ez a tudás. Hiszen így megtapasztaljuk,
függetlenül a körülményeinktől, amit a
zsoltáros is, hogy Isten közelsége oly igen
jó nekem! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. (Zsolt 73,28)
Az Úr közelségéből és oltalmából fakadó biztonságtudatunk és örömünk aztán
sugárzik a lényünkön, a szavainkon és a
tetteinken keresztül – mások felé. Így válik
a mi életünkben is valósággá azon küldetésünk, hogy – miként Pál azt a börtönben
megfogalmazta – ragyogunk, mint csillagok a világban. (Fil 2,15) Imádkozzunk!
Öröm van nálad, még ha búbánat ér is
minket, Jézusunk. Benned és véled mienk
az élet, nagy Megváltónk, hű Urunk. Ki
benned bízik, sziklára épít, Örökké élhet,
halleluja! Átfogunk hittel, és nem szakít
el semmi tetőled, halleluja! Ámen.
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
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KARÁCSONYI IGE Ami hitünkben állandó – és ami nem
De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az
általunk véghezvitt igaz cselekedetekért,
hanem az ő irgalmából üdvözített minket
újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek
által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus
Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő
kegyelméből megigazulva reménységünk
szerint részesei legyünk az örök életnek.
Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az
embereknek. (Tit 3,4-8)
Karácsony van. A keresztény hit eredetének ünnepe. Hiszen Jézus Krisztussal
kezdődött…
Alapigénk keresztény hittan és erkölcstan ,,dióhéjban”. Így: Az ember, az emberiség nagy bajban volt. Ismeretek híján
tévelygett. Hiábavalóságokra fecsérelte
el magát. Irigységben és gyűlölködésben
mindenki mindenkivel ellenségeskedett.
Isten azonban beavatkozott az élet és a világ folyásába, és megmentette az embert.
Isteni jóságból, humanitásból, irgalmasságból. A megmentő: Jézus Krisztus. Szabadítását az emberben a Szentlélek teszi
hatékonnyá és hozza működésbe. A teljes
regeneráció és renováció egy ünnepélyes
aktussal, a keresztséggel kezdődik. Akin
ez a megújulás végbement: örök élete
van. Az ilyen embernek most már cselekvésben és életvezetésben jónak kell Lennie, azaz embertársai javára és hasznára
kell élnie. Ez bizonnyal igaz!
Vizsgáljuk meg – eredetének és kezdetének ünnepén - hitünket! Lényegét és

változásait. Azt, ami benne állandó, azt,
ami benne változó. Azt, hogy mit nyerünk
a hitben ma, és azt, hogy hogyan nyerjük
el a hitet ma.
Újra és újra arról olvashatunk és hallhatunk, hogy mennyire nem magától értetődő ma hinni azt, amit a régiek örökségként ránk hagytak, és hogy nagyon
sokakban felmerül az Apostoli Hitvallás
mondataival kapcsolatban a kérdés: Hihető mindez? Mit jelent hinni, és kicsoda
Isten?
Ha a kereszténység 2000 esztendejét
szemügyre vesszük, akkor meg kell látnunk, hogy szüntelen működött benne
egy öntisztító folyamat, valami belső kritika. Az egyház legjobbjai és a teológiai
gondolkodók legnagyobbjai nem hagyták
rá a hívőkre vulgáris hitüket és vallásuk
rutinos gyakorlását, hanem megkritizálták
azt, és tisztább, mélyebb, bensőségesebb
utakat mutattak nekik.
Mert a hit élő valóság, és ami él, az mozog, változik, fejlődik, érlelődik.
Ha volt és akinek volt a rácsos ágyától fogva gyermeki hite, annak a hitnek
át kell mennie a kamaszkor krízisén és
a kételyek tűzpróbáján. A gyermekből,
aki mindent kapott és elfogadott, annak
a tekintélyére támaszkodva, aki gondoskodott róla, azzá a felnőtté kell válni, aki
saját fejével, szívével és meggyőződésével vállalja a hitet és az egész életet.
Ha ez nem történik meg, akkor nem
úgy van, hogy tisztán megőrizte az illető a gyermeki hitét – ami természetesen
igazi és valódi hit a gyermekben –, hanem
infantilizmus következik be, amelyben
az életévei szerint felnőtt megpróbálja
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a gyermekes hitet ápolni magában. Mi
történik azzal, akinek nem volt hite már
a rácsos ágytól fogva? Aki fiatalként s felnőttként keresi a hit útjait? Nem éppen az
képez-e akadályt számukra, hogy valami
infantilis hitet és hinnivalókat kínálnak
nekik azok, akik a rácsos ágytól fogva
változatlanul őrizték meg gyermekes hitüket és gyermekes imádságaikat?

2020. Advent-Karácsony

gyermekek és fiatalok idő előtt az élet és
a világ minden problémájába, és hogyan
lesznek ezáltal megfosztva és megrabolva
az ideálok és illúziók korától, amire pedig
szükségük volna, mielőtt a valóságos életet felelősséggel vállalniuk kell.
A hit segítségével nem kereshetünk és
nem találhatunk olyan menedéket, védett
és biztos szigetet, ahol elfeledkezhetnénk
a valóságos élet és történelem elnyeléssel fenyegető óceánjáról. Ilyen
sziget többé nincs.
A hit ma annak a bátorságnak a forrása, amivel elfogadja az ember
a létét, sorsát, világát –
illúziók nélkül, csalódásokat kibírva, kancsalul
festett egekbe nem kacsingatva.
Ugyanakkor mindennek ellenére teljes odaadással és reménykedve
Hálaadás előtt felügyelő és püspök 2020. október 11-én
mindent megtesz azért,
Ahogy a felnőtt kor hite különbözik hogy élhető legyen az élet és lakható lea gyermekkor hitétől, ugyanúgy külön- gyen az a föld, ahová személyének hatása
bözik korunk emberének hite is korábbi eljuthat és kisugározhat.
korok embereinek hitétől. Nem lehet nem
Ilyen hitre szól ma az elhívásunk. És
tudomást venni arról, amit tud, amin át- ez élethívást jelent mindenkinek foglalment, amiről percenként számtalan infor- kozástól és életkortól függetlenül. Nem
mációt kap korunk embere, és azt, aho- rövidtávú reménykedés, nem kincstári
gyan látja és megtapasztalja világát, ami optimizmus ez.
krízisből krízisbe tántorog. Józan, illúziA korszerű és működőképes hit ma nem
ók nélküli, sőt kiábrándult a mai ember. azt várja, hogy Isten a mennyben majd
Nem csak az öregek, hanem a fiatalok, csak megelégeli egyszer balsorsunkat –
a gyerekek is. ,,Gyermekek gyermekkor az egyedit és a közösségit is –, és onnan
nélkül” címen írt könyvet egy amerikai túlról beleavatkozik a dolgok menetébe.
pszichológus, Marie Winn (Gondolat, Bp. A korunkhoz és szituációnkhoz illő hit
1990). Könyvében azt mutatja meg, hogy abban hisz, hogy világunkban jelen vanhogyan látnak bele és avattatnak bele ma nak és működnek gyógyító és szabadító
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erők – bennünk, embertársainkban, a természetben, és éppen a hit mozgósíthatja
ezeket a tartalékokat.
A korszerű és működőképes hit nem
tantételeket tart igaznak, hanem egzisztenciálisan átéli és megtapasztalja az Istentől való megragadottságot. Belefáradtak az emberek a felekezeteket elválasztó
tanok pontosításába, a keresztény hit tartalmának a világvallásokéval minden áron
való szembefeszítésébe. Ennek oka nem
is csak a megfáradás, hanem az a belátás,
hogy a hit lényege az Istennel való találkozás és a tőle való megragadottság. Ami
megrázó élmény. Egyszerre földresújtó és
felemelő. Fél is tőle az ember és vágyódik
is rá. Ennél nagyobb nem dolog nem történhet az emberrel.
Van ilyen élmény valóban? Hogyan
részesül benne az ember? Tehet-e érte
valamit, és ha igen, mit? Az evangélikus-lutheránus válasz az, hogy semmit.
Isten ott és akkor, ahol és amikor neki tetszik, ébreszt és ajándékoz hitet – mondja
egyházunk névadó hitvallása, az Ágostai
Hitvallás. Ez így igaz. Ha valamit egészen
biztosan tud a hit, illetve a hívő, az az,
hogy az ember Istennel nem rendelkezik.
Az embernek várnia kell Istenre. Be
kell mennie önmaga rejtett belsejébe.
Akarnia kell egyedül lennie Istennel és
önmagával. Készen kell lennie szembesülni legégetőbb és legszemélyesebb kérdéseivel. Isten számára hozzáférhetővé
kell tennie élete allergiás pontjait.
Az ókori sivatagi atyák azt tanácsolták:
Légy egyedül, és várj csendben Istenre.
Várakozó, csendes magányodban eljön
hozzád Isten.
A középkori misztikusok azt vallották,
hogy nem az hisz, aki azt mondja: van Is-
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ten, hanem aki önmaga elengedésén és elveszítésén át eljut az Istennel való eggyé
lételig. Luther is arról beszél, hogy Isten
közelebb van az emberhez, mint a saját
bőre... azaz valahogy bőrünkön belül van.
A kortárs keresztény teológus pedig
arra figyelmeztet, hogy időnként abba
kell hagynia a mai embernek a horizontális irányban való szüntelen előre törést.
Meg kell állnia, csendben kell maradnia,
hogy megszólalhassanak benne az emberlét végső kérdései, és meghallhassa
a választ azokra. Ezek megtörténte: Isten
megtapasztalása.
A világunk és életünk valóságával
való illúziók nélküli szembenézéshez és
a mindennek ellenére való bizakodáshoz
az adhat bátorságot, hogy világunkon és
önmagunkon belül éljük meg Isten jelenlétét. Azt, hogy nem vagyunk nélküle, bár
olyan sok minden azt sugallja, hogy elment, elhagyott, távol van...
Nincs okunk félni attól, hogy megvizsgáljuk és újragondoljuk hitünket és vállaljuk annak változását. Hitünknek szilárd
az alapja és a struktúrája. A kezdő alapige
ezt olyan szóval fejezi ki, amely az Újszövetségben csak kétszer fordul elő, de ami
korunkban sokat mondó szó: filantrópia,
humanitás, emberszeretet. Isten emberszeretete egyértelműen és kézzelfoghatóan jelent meg Jézus Krisztusban. Ebben
van megújulásunk és Istennel való örök
közösségünk lehetősége.
Takácsné Kovácsházi Zelma
ny. lelkész, Bp-Deák tér
Forrás: SZABÓ Lajos (szerk.) 1997.
Keresztmetszet – evangélikus lelkészek
igehirdetéseinek gyűjteménye az egyházi
esztendő ünnepeire. TIE, Bp.
Szerkesztette: MGYTK
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HOVÁ LETT A RÓTH MIKSA MOZAIK?
Miközben a Városligeti fasorban sétálók számára rendre feltűnik, hogy templomunk teljes főhomlokzata megújult,
többen aggódva kérdezgették, hová lett a
csodálatos üvegmozaik. A bejárat feletti
mezőben ugyanis csak a hűlt helye látható. A szimbolikus jelentőségű Róth Miksa
alkotás, ami az iskola és a gyülekezet közötti lelki kapcsolódás hírnöke is hat alakos ragyogó felületével száztizenöt éve
meghatározója az utcaképnek. A rendeltetése szerinti helyéről, a templom bejárata
fölötti lunettából gondos kezek választották le a számos sérülést elszenvedett
alkotást, hogy a veszélyes repedéstől, a
nedvesedés okozta sóvirágtól felpúposodott, széttöredezett mestermű végre méltó
módon megújulhasson. A mozaik tehát
egy kiváló restaurátor szakember Kürtösi
Brigitta Mária DLA műtermében születik
újjá.
A 2020 során elkészülő alkotás a 2021es évben kerülhet újra helyére, hogy hirdesse, Jézus nem tart távolságot a gyere-

kek, a kicsinyek világától, sőt egyikünktől
sem.
Mai tanítványainak, nekünk pedig újra
üzeni: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket,
mert ilyeneké az Isten országa.” Mk 10,14
AGy
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Oratio oecumenica

Adventi egyetemes könyörgő imádság
Urunk, Istenünk, végtelen Úr! Tőled van a
világmindenség, minden értelem, minden,
ami történik ezen a világon, Tőled, Belőled fakad. Áldunk és dicsérünk hatalmadért; hallgasd meg egyházad könyörgését!
Mindenható Istenünk, Te Jézusban
megmutattad, hogy nem maradsz távol
tőlünk, a világ szenvedésétől. Azt ígérted,
hogy meglátogatod népedet, és látogatásod igazságot, kiengesztelődést és vigasztalást hoz a földre. Ígéretedbe kapaszkodva kérünk Téged; hallgasd meg egyházad
könyörgését!
Imádkozunk hozzád a járvány idején.
Könyörgünk a betegekért, a haldoklókért
és mindazokért, akik erejüket megfeszítve
dolgoznak megmentésükért, fájdalmaik
enyhítéséért. Légy jelen közöttük, tartsd
meg őket! Légy a kutatókkal, vezetőinkkel, a világ hatalmasaival, hogy bölcs
döntéseket hozzanak a vírus megfékezése
és a jog fenntartása érdekében.
Kérünk Téged, légy különösen is betegeinkkel, akik jelen pillanatban is kórházban szenvednek. Kérünk, Te adj enyhülést, vezesd orvosaik,
ápolóik kezét, hogy mihamarabb meggyógyulhassanak. Így gondolunk most
imádságunkban beteg szeretteinkre, ismerőseinkre.
Kérünk Téged, légy családjaikkal, Te adj kitartást és
erőt mindannyiuknak.
Élet és halál Ura, könyörgünk Hozzád elhunyt
testvéreinkért. Fogadd őket
Magadhoz, adj neki örök

nyugodalmat, és vigasztald meg az itt
maradottakat. Köszönjük Neked mindazt,
amit rajtuk keresztül adtál. Köszönjük
Neked a feltámadás reménységét,köszönjük, hogy megígérted, beszéded örökre
megmarad, a Te ígéreteid pedig igazak.
Kérünk Téged, ébreszd fel bennünk
egyéni felelősségünket is. Kérünk, segíts,
hogy türelmesek, szeretetteljesek és méltányosak tudjunk lenni egymással ebben
a felfokozott hangulatban is. Te, aki arra
kértél minket, hogy egymást kitartóan,
szívből szeressük, segíts nekünk, hogy
megmaradhassunk tanítványaidnak ezekben a nehéz időkben is.
Istenünk, Szentlelked által mi is kezeid
és lábaid lehetünk. Küldj minket a magányosokhoz, a reménytelenekhez, az elfeledettekhez! Add, hogy földön küzdő egyházad biztos menedék lehessen mindenki
számára. Segíts, hogy szívünk alkalmassá
váljék arra, hogy te megszülethess bennünk. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban! Ámen.
Dr. Szabó Emese
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Dr. Vitális György testvérünkre, Gyurka bácsira szeretettel
emlékezünk! Hiteles tanúja Ő a régi és a harmincegy éve újraindított Fasornak. Személyében az alma materéhez mindvégig hű öregdiák, a tudományos sikereket elérő geológus
és tanáregyéniség, a gimnáziuma újraindításáért tevékenyen
küzdő aktivista, valamint az elkötelezett hitéletet élő evangélikus hittestvér, családapa alakja egyesül. Családjával,
szeretteivel, és tisztelőivel együtt érezve gyászolja őt gyülekezetünk közössége is. Emléke, példája legyen áldott!
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld,
és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei,
és tombolásától megrendülnek a hegyek.”
(Zsolt 46,2–4)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

DR. VITÁLIS GYÖRGY
vasokleveles geológus, a földtudományok kandidátusa, PhD,
a Magyar Állami Földtani Intézet ny. tud. főosztályvezetője, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Hidrológiai Társaság,
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagja, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja,
a Szabó József Geológiai Technikum és a Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) volt tanára, a Budapesti Evangélikus
Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete volt főtitkára, a Budavári Evangélikus Egyházközség tb. presbitere,
a Pro Aqua Emlékérem, a Dr. Schafarzik Ferenc Emlékérem, a Luther Emlékplakett, a MTESZ-díj, a Vásárhelyi Pál-díj,
a Pro Geologia Applicata Emlékérem és a Sóltz Vilmos „60 éves egyesületi tagságért” emlékérem tulajdonosa
életének 92. évében, 2020. XI. 4-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatásáról és hamvainak elhelyezéséről később adunk hírt.
Gyászolják:
Vitális Ilona húga, György, Katalin és István gyermekei, Eszter sógornője, Mária és Judit menyei, Péter veje,
Bálint, Judit, Gergő, Vera, Gyöngyi és Nóra unokái, Eszter és Orsolya unokamenye, János, Balázs, Zoltán és János unokaveje,
Dóra, Bendegúz, Zétény, Anna, Kristóf, Előd, Lilla, Vince, Emma, Bence, Sámuel, Hanna és Lukács dédunokái,
Orsolya és Miklós keresztgyermekei, valamint a tágas rokonsága.
Lakáscím: 1118 Budapest, Otthon u. 6.

Egy asztalnál – Online beszélgető kör lelkészekkel
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
a virtuális kerek asztal mellé beszélgetésre a hitünket érintő témákról.
A MEET alkalmazás linkjén keresztül
lehet csatlakozni, amit aznap hirdetünk
meg a -on. Sorozatunk 4-6. alkalmai:
2020. december 14. 17-18 óra
2021. január 11. 17-18 óra
2021. január 25. 17-18 óra
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ADOMÁNYGYŰJTÉS OLTÁRTERÍTŐRE Fasori templomunk oltárterítői közül
néhány egyidős templomunkkal. A pünkösd ünnepén, templomszentelési emlékünnepen és reformációi istentiszteletünkön használatos piros színű liturgikus terítők teljesen elkoptak, színüket vesztették. Minőségi anyagokból készülő oltárterítőre gyűjtünk.
Szíves felajánlásukat köszönettel fogadjuk. Számlaszám: OTP 11705008-22506573.

Egyházfenntartói járulék
befizetéssel támogassuk
a fasori hitéletet!
Evangélikus egyházunk gyakorlatában
az önálló egyházközségek működésének
anyagi hátterét elsősorban a gyülekezeti
tagok támogatása biztosítja. Az egyházfenntartói járulék az éves rendszeres támogatás, ami a folyamatos hitéleti célú
kiadások fedezésére szolgál (ezt nevezték régen egyházadónak). Minden felnőtt
egyháztag ezzel a befizetési formával tudja kifejezni nevesítve is személyes anyagi
támogatását saját gyülekezete irányában.
Fasori presbitériumunk határozatot hozott az éves egyházfenntartói járulék mértékére vonatkozóan: az aktív korúak számára ajánlott minimális egyházfenntar

tói járulék összege 18 000 Ft/fő/év – ez
havi 1500 Ft-os, vagy negyedévente 4500
Ft-os támogatásnak felel meg –, nyugdíjasoknak pedig 16 000 Ft/fő/év.
A befizetés módjára ajánljuk a sárga
csekkes formát, melyet most EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK pecséttel láttunk el, vagy a készpénzes befizetés gyülekezetünk pénztárába (hivatali időben
vagy a templomi alkalmaink után), illetve
választható a rendszeres banki átutalási
megbízás. Számlaszám:
OTP 11705008-22506573.
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség nevében, a gyülekezet világi
elnökeként megköszönöm gyülekezetünk
eddigi és most elköteleződő tagjainak a
szíves támogatását!
Dr. Bartha Tibor felügyelő
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Adventi gyermek – sarok

Szerkesztette: Szabó Adrienn A.
Kedves Gyerekek! Idén sajnos elmarad a közös adventi koszorú készítés, de pár, otthon elkészíthető ötlettel szeretnénk segíteni, hogy meghitt legyen a családi készülődés.
SÓ-LISZT GYURMA
A hozzávalókat összegyúrjuk egy nagyobb tálban és kezdődhet a gyurmázás!
Ételfestékkel lehet a gyurmát színezni, melyet az összegyúrás közben kell hozzáadni, de az elkészült mű temperával és vízfestékkel is díszíthető.☺ A kész alkotások 2-3 nap alatt kiszáradnak a
szobában! Készíthető karácsonyfadísz vagy mécsestartó is.
Hozzávalók:
– 20 dkg liszt
– 20 dkg apró szemű só
– 125 ml víz
– 1-2 evőkanál olaj

JÓ CSELEKEDET LÁNC Minden évben az adventi időszakban a hittanosaimmal szoktunk írni egy-egy napi jó cselekedetet.
Ezekből lánc készíthető a következőképpen:
→ Kell hozzá 24 darab egyforma kis papír. Minden nap felírjuk
az aznapi jó cselekedetünket egy-egy papírra. A papírból karikát
készítünk és az előző napi karikába fűzve összeragasztjuk. Így
december 24-én gyönyörű lánc lesz belőle, amely a karácsonyfa
ékes és szép dísze lehet.☺
SZEGFŰ ÉS NARANCS Különleges illatok lesznek otthon, ha
egy narancsba szegfűszeget teszünk. Nem csak illatos, de nagyon
szép is, az ünnepi hangulat garantált!☺
ADVENTI KOSZORÚ PAPÍRBÓL Adventben asztalaink egyik legszebb dísze
az adventi koszorú. Sokféleképpen elkészíthető én idén egy papírból elkészíthető változatot választottam.☺Az elkészítéshez kell: papír, színes papír, olló, ragasztó, színes ceruza, vonalzó, egy kisebb és egy nagyobb tányér.
A gyertyák elkészítéséhez szükségünk lesz 8 darab egyforma papírcsíkra. Két
papír csíkot egymáshoz ragasztunk derékszögben elforgatva, majd egymásra hajtogatjuk harmonika szerűen. A tetején összeragasztjuk. A lángokat piros és sárga színes papírból készíthetjük, el melyet a gyertyáink tetejére ragasztunk.
A koszorú alapunkat egy nagyobb és egy kisebb tányér
körbe rajzolásával készíthetjük el. Az alapunkat tetszésünk
szerint bármivel díszíthetjük! Az én koszorúm ilyen lett! ☺
Ha írnak a szabo.adrienn.a@gmail.com email címre,
a koszorúk elkészítéséhez szükséges sablonokat szívesen
elküldöm e-mailben,
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ADVENTI REJTVÉNY
VÍZSZINTES

4. Mit mondott az angyal Jézus anyukájának?
„Üdvöz légy, kegyelembe fogadott,
az Úr .... van!” (Lk 1,28)
6. Ki vitte Jézus születésének a hírét Jézus
anyukájának és apukájának?
7. Jézus kinek a fia? (férfi)
9. Hogy hívják Jézus anyukáját?
10. Kik tudták meg először, hogy Jézus
megszületett? (bárányokat őriztek)
FÜGGŐLEGES

1. Mi vezette a napkeleti bölcseket?
2. Hogy nevezik másképp, ha gyereket vár egy
anyuka? ... állapotban van (Mt 1,18)
3. Hol született Jézus?
5. Hogy hívják Keresztelő János apukáját?
8. Min utazott Mária Betlehembe?
A megfejtés egyes betűit a keresztrejtvényben számmal jelölt szavak egyik betűje
adja ki:
Szó helye
a rejtvényben

2.

9.

4.

1.

4.

10.

7.

8.

5.

3.

6.

A betű helye
a szóban

3.

2.

1.

3.

5.

9.

1.

6.

7.

4.

4.

A helyes megfejtéseket szabo.adrienn.a@gmail.com email címre várjuk!

☺

Áldott adventi készülődést kívánok!

BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
LELKÉSZI HIVATALA
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.
Aradi György lelkész: +36-20-824-5371
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
másodlelkész: +36-20-824-7677
Zachary Courter missziói lelkész
(City Park Lutheran): +36-20-375-7284
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700

Bonnyai Zsuzsanna főállású hitoktató:
+36-20-770-0235
Szabó Adrienn főállású hitoktató,
helyettes egyházfi: +36-20-357-7471
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
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2020. Advent-Karácsony

Adventi-Karácsonyi istentiszteletek
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha
meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! (Ézs 58,7)

DECEMBER 6.
ADVENT 2. VASÁRNAPJA
10:00 Családi istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
11:00 Adventi istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
DECEMBER 13.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA
9:30 English Language Worship
Zachary Courter
11:00 Adventi istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 20.
ADVENT 4. VASÁRNAPJA
11:00 Adventi istentisztelet
Aradi György
16:00 Gyermekek karácsonya
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
DECEMBER 24.
SZENTESTE
14:00 Christmas Eve Worship
Zachary Courter
16:00 Korálzenés szentesti istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

DECEMBER 25.
KARÁCSONY ÜNNEPE
11:00 Ünnepi istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 26.
KARÁCSONY 2. NAPJA
11:00 Ünnepi istentisztelet
Dr. Szabó Emese
DECEMBER 27.
KARÁCSONY UTÁNI
VASÁRNAP
9:30 Rövidített istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 31.
ÓÉV ESTE
18:00 Óév esti istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
2021. JANUÁR 1.
ÚJÉV NAPJA
11:00 Újévi istentisztelet
Aradi György

Istentiszteleteinket védekezési szabályzatunkkal összhangban
– átmenetileg énekek és úrvacsora nélkül – biztonságos keretek között tartjuk.
Alkalmainkon énekeskönyvünk „B” rendjét használjuk (16. oldal).
„Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.” (Péld 15,16)

