
I. évfolyam, 2. szám 2014. tél

Felújításaink

Örömmel számolhatunk be arról,
hogy az idei évben is lehetõsé-

günk adódott a több mint száz éves
épületünk felújításáról.

Apró léptekben haladunk és mindig
a legszükségesebb feladatok meg-

oldására törekszünk. Reményeink sze-
rint így idõvel megszépül parókiánk kí-
vül-belül.

Idén nyáron megújult irodánk és a
mosdó helyiség.

Az iroda a kezdetek óta padlós volt,
de sajnos az elmúlt száz év meg-

tette hatását. Az elkorhadt, szúette pad-
lót le kellett cserélnünk. Padlóhatású csempés borítást kapott, alatta szigete-

léssel.

Modern külsõt kapott a mosdó he-
lyiség is: lecseréltük a csapokat,

új tükröt, WC kagylót, kiegészítõket
vásároltunk. Legjobban a most felsze-
relt fûtõtestnek örülünk, mely kellemes
meleget varázsol az eddig hideg helyi-
ségbe.

Amaradék pénzbõl a folyosó beton
aljzatát szép világos csempézéssel

láttuk el. 

Mindezt az Evangélikus Egyház-
megye 400.000 forintos támoga-

tásával valósíthattuk meg, melyet ez-
úton is köszönünk és Isten gazdag áldá-
sát kívánjuk áldozatos munkájukra.
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Evangélium: Lk 2, 1 - 14

„Minden gyermek születésével Is-
ten üzen, hogy Õ még mindig remél
az emberben!“ - Ha Rabindranath
Tagore (+1941), indiai költõ mondata
alapján örülnünk kell minden gyer-
mek születésének, akkor mennyivel
inkább boldogok kell, hogy legyünk a
betlehemi Istengyermek világra jötté-
re emlékezve?

Talán éppen azért szeretjük a kará-
csonyt, mert Isten - akit leginkább az
egekbe képzelünk, fönt keresünk -
most lent, egy barlangistállóban jelenik
meg. Nem föléhelyezkedik, hanem alá-
megy, végletes szemléletességgel
„alulmúlja“ az emberi normákat. Mert
bár sokan születtek - és születnek ma is
- rossz körülmények között, házassá-
gon kívül, idegenben, szegényen, de
egy sötét tanyasi istállóba szorulva - a
szó szoros értelmében: állati sorban -
csak Isten Fia, a világ Világossága szü-
lethet!

Milyen kimunkált ez az isteni terv!
Még fizikai valóságában is emberalatti,
a legnyomorúságosabb lakhelynél is
mélyebb, és sötétebb zugot, szinte a lé-
tezés mélyét választotta, hogy a kont-
raszttal segítse megértésünket. Kirán-
dulás közben barlangra bukkanni él-
mény. Hegyi túra közben egy éjszakát
barlangban eltölteni romantikus emlék.
De beköltözni egy barlangba, otthonos-
sá tenni egy barlangot, kemény feladat.
A barlang sötét, a barlang nyirkos, a
barlang rideg, töredezett kõ. A betlehe-
mi barlang mégis meghitt, derûs örö-
möt, kiegyensúlyozott nyugalmat su-
gárzó. Mitõl lett otthonossá ez a bar-

Karácsonyi elmélkedés
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lang? Attól, hogy betölti Isten szerete-
te, mert az ott élõk mernek ráhagyat-
kozni bizalommal erre a szeretetre.

Karácsony békéjének és örömének
alapmotívuma annak felismerése, hogy
az Isten irántunk való szeretetbõl em-
ber lett, egy „ennivaló“ csecsemõ. Egy
csecsemõre még a legdurvább ember is
csak szeretettel és csodálattal tud néz-
ni. S ha kutatjuk, miért, egyetlen ma-
gyarázatot találunk: azért, mert kicsi,
és ránk szorul.

Ki az, aki elõtt ezen a napon meg-
hajlik minden térd, azoké is, akiken év
közben nem fog a varázs? Ki az, aki
képes összetörni az emberek szívének
kemény páncélját? Ki ez a Gyermek,
aki - mint egykor - ma is magához vonz
pásztorokat és királyokat, megszabja a
csillagok útját és irányítja az angyalok
lépteit? Ki ez a Kisded, ez a törékeny
baba, akit anyja jászolba fektet, de je-
lenlétének melege kiárad a rideg bar-
langistállóból az
egész világra? Õ Jé-
zus, az Isten Fia. A
Kisded didergõ em-
bertestében hordozza
a világot átfûtõ Lé-
lek-tüzet. Csillagfé-
nyével világosítja
meg az emberi érte-
lem reménytelen sö-
tétjét, a tanulatlan és
szegény pásztorokét
éppúgy, mint a gaz-

dag és tudós királyokét.   élhetjük át Is-
ten Fia földre lépését.

„Ilyen kicsi gyermek volt Megvál-
tónk is!“ - gondolhatjuk akárhányszor a
betlehemi jászolra gondolunk. Mindig
mosolygás, öröm, simogatás kíséri a
csecsemõt. A karácsony azért nem ve-
szít varázsából, mert isteni, ugyanak-
kor mélységesen emberi titkot rejt. A
megtestesülés által Isten magára vette
emberi természetünket, s ezzel beavat-
ta az embert az istenség és emberség
szédítõ titkaiba.

Karácsonykor, a betlehemi Gyer-
mek születésével az Örökkévalóság be-
lép az idõbe, az örök élet betör a kicsi,
törékeny emberi életbe, és megváltoz-
tatja magának az idõnek az értelmét, új
értelmet ad minden egyes napunknak.
Miért nem tart karácsony ünnepének
öröme az ünnep elmúltával?

Amerikában egy idõs asszony any-
nyira beleszeretett a karácsonyba, az ün-

Magyari Virág rajza
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nep szívet melengetõ hangulatába, hogy
egész éven át karácsonyozott, de kissé
furcsán. Egész éven át feldíszített, kivi-
lágított karácsonyfa állt az otthonában,
körülvette magát karácsonyi üdvözlõla-
pokkal, és karácsonyi muzsika szólt a
szobájában télen-nyáron. Ez a néni
megragadott valamit a karácsony egye-
dülálló fontosságából, de megmaradt a
külsõségeknél, a felszínnél. Mindannyi-
unknak karácsony kellene ünnepelnünk
egész éven át, de - magunk mögött
hagyva a külsõségeket - a lényegre fek-
tetve a hangsúlyt. Jézus születése az
egész anyagi világot isteni valósággá
alakítja át. Amikor Isten Fia emberré
lett, és megtestesült a kis Jézus pici, em-
beri testében, akkor ezzel ezt a testet al-
kotó anyagot is isteni szintre emelte.
Úgy tehetjük egész évünket karácsony-
nyá, ha az anyagot szentnek tekintjük,
annak az elemnek, amely felépíti Krisz-
tus testét, eszköznek,
melynek révén maga Isten
jön közel hozzánk, lép be
az életünkbe. Engednünk
kell, hogy Krisztus újra
megszülessen gondolata-
inkban, szavainkban és jó
tetteinkben, hiszen ezek-
kel nemcsak Neki, hanem
embertársainknak is örö-
met okozunk. Erre nagy
szükség van, amit egy, a
múlt század elején írt vers
néhány sora érzékeltet:

„A rohanó világban megkoptak a fé-
nyek,
halványak a hitek, halványak a remé-
nyek.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a jó-
ban,
õszintén szeretni és bízni a jóban.
Õrizzük meg karácsonyunk fényét,
s õrizzük a szeretetben való hitünk re-
ményét.
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeki vágyainknak ma határt nem
szabhatunk.“

(Ismeretlen szerzõ)
Heti útravaló: Ha a héten bármi-

lyen nehéz, kellemetlen körülmények
közé kerülök is, gondoljak Máriára, Jó-
zsefre, akik számára szintén nem lehe-
tett idilli állapot az elsõ karácsony, de
arra gondoltak, hogy köztük van az Is-
ten, köztük van a Szeretet, és így el
tudták fogadni!

Magyari Mór rajza
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Emlékezés
Mihácsi Lajosra

Száz éve született Mihácsi Lajos

A II. Világháború után, 1948 márci-
us 1-én a dunaföldvári Evangélikus
Egyházhoz lelkész érkezett. A Gyüle-
kezet örömmel és tisztelettel fogadta új
lelkészét, hiszen 1944 novembere óta
nem volt lelkésze.

Emlékszem a Gyülekezet vezetõsé-
gére akik a lelkésszel - a presbiteri ülé-
sen - a javaslatok tárgyalásán a korrekt
magatartás volt jellemzõ. Talán úgy
fontos az emlékezés, a fõhajtás, ha az
akkori vezetõket is megemlítjük: Sza-
bó János bácsi (lakatos mester) volt a
felügyelõ. A presbiterek: Fehér Sán-
dor, a gyülekezeti gondnok; Szabó
Sándor (villanyszerelõ); Losonczi Pál
(kereskedõ). Késõbbiek: Szuper Györ-
gy (mester kovács) a gyülekezeti gond-
nok; Pethõ János lett a felügyelõ a
presbiterek névsora pedig: Vörös La-
jos, Ács István, Jurik Lajos, Tagai Im-
re Dunapentelérõl és Hullman Sándor
Rácalmásról. Szerény személyem 1952
óta, egészen 2004-ig.

Akár a presbiteri ülésen, akár a
közgyûléseken, minden esetben a józan
tárgyilagosság, egymás tiszteletben tar-
tása, úgyis mondhatom a szeretet volt
jellemzõ. Kiabálás, ordítozás nem volt.
Az idõs tagok - ha már nem vállaltak

tisztséget - tisztelettel megköszönte lel-
készünk a szolgálatot. Lelkészünk úgy
a katolikus, mint a református lelkész-
szel jó kapcsolatot tartott. Fontos ki-
emelni, hogy Nyámád István reformá-
tus lelkész úrral kiemelkedõen jó vi-
szonyt ápolt. Gyakori volt egymás he-
lyettesítése. Minden évben a Reformá-
ciói emlékünnepen egymás templomá-
ban felváltva ünnepelt a két Gyüleke-
zet, szeretettel.

A lelkész úr az egyháztagok látoga-
tását nem mulasztotta el. Hozzánk is
sokszor ellátogatott, szeretettel, tiszte-
lettel fogadtuk. Elõfordult, - hiszen ak-
kor építkeztünk - hogy nem tudtunk
templomba menni. Soha nem kérdezte,
miért nem voltunk templomban? Bizo-
nyára máshol sem tett szemrehányást!

A Gyülekezet nehéz anyagi körül-
ményekkel küzdött. Így a Lelkész urat
megfelelõ anyagi támogatásban része-
síteni nem tudtuk. Õ ezt sohasem pana-
szolta. Lelkiismerettel végezte felada-
tát. Vigyázott a Gyülekezet tisztességé-
re. Sajnos a gyülekezeti tagok egyre
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fogytak. Volt aki elköltözött Dunaújvá-
rosba, Paksra. Bizony, nem kevesen
meghaltak.

Meg kell emlékezni a Lelkész ked-
ves feleségérõl, Márta nénirõl is, aki -
minden térítés nélkül - vállalta a kánto-
ri teendõket, évtizedekig. Ezúton is kö-
szönjük szolgálatát!

Volt egy szomorú esemény, amikor
a Lelkész úr hazafelé a Sárszentlõrinczi
Gyülekezettõl  balesetet szenvedett és a
pécsi kórházba került. Nagyon aggód-
va érte látogattuk meg a kórházban.
Hála a Jó Istennek, meggyógyította és
újra szolgálatba állhatott.

Másik szomorú esemény volt, ami-
kor az iskolánkat államosították. Saj-
nos nem sokáig lehetett felekezeti isko-
lánk, egy tanító családnak juttatták la-
kásul.

A templomunk állaga nem volt biz-
tonságos. Így 1965-ben a külsõ tataro-
zást el kellett végezni. Ahhoz hogy az
anyagi feltétel biztosítva legyen, el kel-
lett adni a szomszédos, volt gyülekeze-
ti tanító lakást. A Lelkész úr a tatarozás
folyamán a szervezés mellett kétkezi
munkát is végzett.

Az újonnan épülõ Dunaújvárosban
is fáradhatatlanul kutatta az evangéli-
kusokat, voltak segítõi is, akik vállala-
tuknál felkutatták az evangélikusokat.
Fáradhatatlanul járt a Lelkész úr Duna-
újvárosba, neki köszönhetjük, hogy
megalakulhatott a Dunaújvárosi Evan-
gélikus Gyülekezet. Elõször  a refor-

mátus lelkész úr  segített abban, hogy a
parókián tarthassuk az istentiszteletet.
Késõbb vett a Gyülekezet az Arany Já-
nos utcában egy házat, mely istentisz-
teleti helység lett.

Elérkezett a nyugdíjba vonulás ide-
je. 1980, augusztus 1-vel búcsúzott lel-
készünk a Gyülekezettõl. Megtelt a
templomunk. Az ünnepségen megje-
lent Nyámádi István református lelkész
úr, Gergye Gyõzõ római katolikus pré-
post úr, akik búcsúbeszédet mondtak.
Ugyancsak szeretettel búcsúzott a
szomszéd, Szabó István dunaegyházi
evangélikus lelkész. A Gyülekezet ne-
vében Szuper György meghatódva
mondta el a búcsúbeszédet. Az ünnep-
ségen rész vett a Gyülekezet tagsága, a
református egyháztagok, a katolikus
egyháztagok, sokan a dunaegyházi
egyházközségbõl, Rácalmásról
Hullman Sándorné.

Lelkészünk nyugdíjazása után
Csöglére költözött. Ott még két évig
szolgált. Utána Dunaújvárosba költöz-
tek. Családom a kedves Cseh nénivel
még egy alkalommal meglátogatta
Csöglén a volt lelkész házaspárt.

Amikor kedves lelkészünk emléké-
re írtam e sorokat, könny ült a szemem-
re. Hiszen egy olyan lelkészre emléke-
zem, akit nagyon tiszteltem és elisme-
résre méltattam.

Dunaföldvár, 2014, november hó.
Weisz József,

volt presbiter, pénztáros
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Gál Tamás

Karácsony

A szeretet ünnepe.
Az évközi veszekedések
Nem szüntetik meg a szeretetet.
Megérlelõdik minden év végére
Mindenki lelkében a tudat:
A lét, a család alapja a szeretet.

Pattanás szikra repül a csillagmilliárd.
Fenyõillat gyertyaláng ajándékozás.
Az ajándékot a szeretet adja.
A szeretet ragasztja egymáshoz az Anyát
S az ajándékot adó fiát.

Fenyõillat gyertyaláng ajándékozás.
Az ajándékot a szeretet adja.
Kifejezi Õ a barátja.
A barát is társ. Megértik egymást,
Bárhogy tekeri a sors a barát életfonalát.

Ünnepi Alkalmaink

Szenteste (december 24. szerda) 16
órakor

Karácsony Elsõ Napja (december
25. csütörtök) 10 órakor, Úrva-

csorai istentisztelet

Óév búcsúztató istentisztelet: (de-
cember 31. szerda): 18 órakor

Újévi úrvacsorai istentisztelet
(2015. január 1, csütörtök): 10

órakor

Szilveszteri gyalogtúra (kedvezõ
idõjárás esetén): Átkelünk a hídon,

a vasúti töltésen át a horgász tanyáig és
a Kis-Dunával párhuzamosan egészen
a nagydunai kifolyóig. Találkozás 9
órakor a Parókia udvarán, vagy a híd-
nál.
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Kristofics Léna
keresztelõje
2014. november 30.

Kristifics László és Vida
Krisztina gyermeke.
Keresztszülõk: Kiszli László
és Kristofics Szilvia; Kiszli
Zsombor és Vida Viktória.

Fotó: Csezó


