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Át ad ták a fel újí tott győri Öreg temp lo mot

[Lel kész:] Sze re tő mennyei
Atyánk, ál dunk és di cső í tünk,
hogy szent Fi ad ban kö zénk jöt -
tél. Hisszük, hogy most is ve lünk
vagy, és meg hall gatsz ben nün ket,
ami kor az ő ne vé ben kö nyör -
günk hoz zád. 

[Lek tor:] Há lát adunk sza -
ba dí tá so dért, sze re tett Fi ad, Jé -
zus Krisz tus meg vál tó mű vé ért,
amely örök ir gal ma dat köz ve tí ti
szá munk ra. Kö szön jük, hogy a
ke reszt ség és az úr va cso ra szent -
sé ge ál tal ré sze sül he tünk ke -
gyel med gaz dag sá gá ban. Ké -
rünk, add, hogy ne él jünk vissza
tü rel med del, ránk ára dó sze re te -
ted del! Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk, hall gass

meg min ket!
[Lek tor:] Ol tal mazd meg egy -

há za dat! Se gítsd a lel ké sze ket, fel -
ügye lő ket, pres bi te re ket, hogy Jé -
zus és az apos to lok út mu ta tá sa
sze rint jár ja nak elöl min den -
ben a rá juk bí zott kö zös sé gek -
ben! Légy a gyü le ke ze tek kel, és
erő sítsd hi tün ket Szent lel ked
ere je ál tal, hogy egy szív vel és egy
lé lek kel tud junk meg áll ni előt ted
min den baj ban és öröm ben! Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
[Lek tor:] Ké rünk té ged,

mennyei Atyánk, adj a szí vünk -
be re mény tel jes vá ra ko zást! Légy
ve lünk, ami kor a mun kánk köz -
ben gon do lunk Jé zus ér ke zé sé -
re, vagy ami kor csen des ma gá -
nyunk ban imád ság gal for du -
lunk hoz zád! Áldd meg ott ho -
nunk bé kes sé gét, és adj örö möt
a szí vek be! Szen teld meg örö -
mün ket, hogy ne mu lasszunk el
há lát ad ni aján dé ka i dért és min -
den ál dá sért, amely ben ré sze sí -
tesz! Áldd meg a gyer me ke ket, és
óvd éle tü ket, hogy az ő szív ből
jö vő örö mük a mi énk is le hes sen!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
Légy azok kal, akik be teg sé -

gek kel küsz köd ve har col nak a
hol na pért, és légy a szo mor ko -
dók kal, ha lál lal ví vó dók kal, gyá -
szo lók kal! Add, hogy tud junk se -
gí te ni má so kon – az ott hon ta la -
no kon és az ár vá kon, az éhe ző -
kön és a lel ki leg sé rül te ken! Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
[Lel kész:] Mennyei Atyánk, si -

ess se gít sé günk re, és tarts meg
min ket a hit ben, hogy so ha el ne
sza kad junk tő led, ha nem a ti e -
id ma rad junk, míg el nem jön
or szá god, ahol hi tünk lá tás sá
vá lik – Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.
[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

81. évfolyam, 50. szám
2016. december 18.
Advent4.vasárnapja
Ára: 100 Ft

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

Ked ves Ol va só ink!
Az Evan gé li kus Élet ma ga zin kö vet ke ző szá ma össze vont, 51–
52. he ti lap szám ként je le nik meg 2016. de cem ber 25. – 2017.
ja nu ár 1-jei dá tum mal, hat van ol da lon. Ára 550 fo rint. 2017. évi
1. ma ga zin szá mun kat ja nu ár 8-i dá tum mal ve he tik ke zük be,
ára 500 fo rint lesz. – A szerk.

Tá mo gat ja az ál lam
az evan gé li kus
gyü le ke zet épí tést

Or bán Vik torminiszterelnökdecember10-énhivatalábanfo-
gadtaGáncs Pé tert, aMagyarországiEvangélikusEgyházel-
nök-püspökét.Amegbeszélésrőlcsupánegyszűkszavúsajtó-
közleménytadtakki.GáncsPéterpüspökötamegbeszélésrész-
leteirőlkérdeztük. Interjúnkaz5.oldalon f

Ali tur gi á ban KissMiklós
győr-mo so ni es pe res,
Csorba János győ ri

igaz ga tó lel kész, il let ve Berényi-
né Mesterházy Zsuzsanna és

JánosaAttila he lyi lel ké szek is
részt vet tek. Köz re mű kö dött
to váb bá KatonaTibor kar nagy
ve ze té sé vel a győ ri pe da gó gus -
kó rus, va la mint a Pé ter fy Sán -

dor Evan gé li kus Gim ná zi um,
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ének -
ka ra és fu ru lyá sai.

Az épít ke zés nek nincs vé ge!
– hang sú lyoz ta Ézs 40,3.10 és

Mt 12,6 igéi alap ján tar tott pré -
di ká ci ó já ban Gáncs Pé ter. „Az
az út, amely össze kö ti Is tent és
az em bert, so sincs kész. Min dig
van raj ta mit épí te ni, hogy lét -

re jöj jön a ta lál ko zás” – fo gal ma -
zott a püs pök. Hoz zá tet te: az
Öreg temp lom ese té ben több ről
van szó, mint egy épü let ről. Itt
az élő Jé zus vár, hogy sze mé lye -
sen ta lál koz zon ve lünk.

Az ige hir de tést kö ve tő en
SzemereiJános püs pök meg ál -
dot ta a meg újult temp lo mot,
majd úr va cso rá val foly ta tó dott
az al ka lom.

Az is ten tisz te le tet köz gyű lés
kö vet te, ame lyen el ső ként dr.
GalliCsaba fel ügye lő adott tá jé -
koz ta tást az el vég zett mun kák -
ról. Ezek után kö szön tőt mon -
dott Sze me rei Já nos püs pök,
SoltészMiklós egy há zi, nem ze ti
és ci vil tár sa dal mi kap cso la to kért
fe le lős ál lam tit kár, RátzAndrás
egy ház me gyei fel ügye lő, va la -
mint KaraÁkosgyő ri or szág gyű -
lé si kép vi se lő, in fo kom mu ni ká -
ci ó ért és fo gyasz tó vé de le mért
fe le lős ál lam tit kár is. Jó kí ván sá -
ga it fe jez te ki to váb bá dr.Somo-
gyiTivadar al pol gár mes ter, Han-
nu Koskelainen, a finn or szá gi
ku o pi ói gyü le ke zet lel ké sze, il let -
ve Wagner Tamás re for má tus
lel kész is. Vé gül Csor ba Já nos
igaz ga tó lel kész nyil vá ní tot ta ki
örö mét azért, hogy a győ ri evan -
gé li ku sok új ra ott hon ra ta lál -
hat nak sze re tett temp lo muk fa -
lai kö zött.

A há la adó ese mény a Pé ter -
fy-is ko la au lá já ban tar tott fo ga -
dás sal zá rult.

g AdÁMI MÁrIA

A több mint két száz éves ol tár -
ké pet, amely a Ge cse má né-kert -
ben le zaj lott je le ne tet, Jé zus tu -
sa ko dá sát áb rá zol ja, az ol tár tér -
től jobb ra, a szó szék kel szem ben
he lyez ték el. Er re azért volt
szük ség, mert az 1994-ben el vég -
zett fel újí tás fel tár ta az ol tá ron
ko ráb ban ta ka rás ban lé vő, dom -
bor mű vek kel dí szí tett ere de ti
fest ményt, ame lyet a mű em -
lék vé de lem ké ré sé re meg kel lett
őriz ni. Így mos tan tól két mű vé -

szi áb rá zo lás is se gí ti a hí vek lel -
ki el csen de se dé sét. 

Az ol tár kép cent ru má ban lé -
vő imád ko zó Jé zus alak ját aján -
lot ta a je len lé vők fi gyel mé be
Zsolt 130,6 és Jn 17,9 igéi alap ján
tar tott pré di ká ci ó já ban a püs pök.
„Na gyon fon tos, hogy úgy lás suk
Jé zust, mint aki nek nem kö -
zöm bös az, hogy mi lesz ve -
lünk. Aki nek az el al vó ta nít vá -
nyok sem kö zöm bö sek” – fo gal -
ma zott SzemereiJános.

A pré di ká ció után SzarkaIst-
vánes pe res mon dott ál dást a res -
ta u rált ol tár kép re.

Az is ten tisz te let hez kap cso -
ló dó köz gyű lé sen SztruhárAnd-
ráskö szön töt te a meg je len te ket.
Az egy ház köz ség fel ügye lő je
meg kö szön te TordainéBucsiÁg-
nes fes tő-res ta u rá tor mun ká ját,
aki az ál lag rom lás mi att szük sé -
ges sé vált res ta u rá lást vé gez te.
Ezt egy részt a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Épí té si és
In gat lan ügyi Bi zott sá gá nak ki -
emelt tá mo ga tá sa tet te le he tő vé,
más részt az egy ház ke rü let től és a
vá ros ön kor mány za tá tól ka pott
se gít ség, il let ve a gyü le ke zet te her -
vál la lá sa.

Az ol tár kép tör té ne té ről dr.
HarmatiBélaLászló, az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga -
tó ja adott tá jé koz ta tást. El mond -
ta, hogy a fest ményt az ol tár ral,
a szó szék kel, il let ve más be ren -
de zé si tár gyak kal együtt 1784-ben
vá sá rol ta az orosz lá nyi egy ház -
köz ség a maj ki kam al du li ko los -
tor tól, an nak meg szű né se kor.

Zá rá sul Lazók Zoltán he lyi
pol gár mes ter, va la mint Molnár
István, a fej ér-ko má ro mi egy ház -
me gye fel ügye lő je mon dott kö -
szön tőt. g AM

KRÓNIK A

Hálaadás az orosz lá nyi temp lom
restaurált ol tár ké péért
Ünnepiistentiszteletkeretébenkerültsorádvent2.vasárnap-
jánazoroszlányievangélikustemplomrestauráltoltárképének
megáldására.AzalkalmonSze me rei Já nos, aNyugati(Dunán-
túli)EgyházkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.Aliturgiában
Szar ka Ist ván fejér-komáromiesperes,Far kas Etel ka helyilel-
kész,valamintagyülekezeténekkaraműködöttközre.

IsmétkinyíltakagyőriÖregtemplomkapui,ésmegteltekapadokdecember11-én,vasárnapdélelőtt.Ahálaadóistentisztele-
tenGáncs Pé ter, aMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspökehirdetteIstenigéjét,majdSze me rei Já nos, aNyugati(Du-
nántúli)Egyházkerületpüspökemondottáldástafelújítottépületre.
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Áhí ta tá ban a Nyu ga ti (du nán tú li)
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je a na pi
ige kap csán („Nembocsátlakel,mígmeg
nemáldaszengem”) el mond ta, hogy Is -
ten gaz dag ál dá sá nak fel fe de zé se fon -
tos szá munk ra is, kü lö nö sen a re for má -
ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló -
já hoz kö ze led ve. A re for má ció az ál dá -
sok fel fe de zé sé ről szólt, az Is ten től jött
aján dé kok kal va ló élés ről. Prog ra mok,
ter vek, em lé ke zé sek jön nek, ame lyek
hor do zói le het nek Is ten ál dá sá nak,
mert ami Is ten től jön, az iga zán fon tos
– zár ta gon do la ta it a püs pök.

Az áhí tat után fel ol vas ták dr.Hafen-
scherKárolyle ve lét. A kor mány za ti re -
for má ció Em lék bi zott ság mun ká já -
nak se gí té sé ért fe le lős mi nisz te ri biz -
tos be szá molt a ter ve zett ál la mi ün nep -
sé gek ről. A bu da pes ti Mű vé sze tek Pa -
lo tá já ban ja nu ár 6-án ter ve zik meg tar -
ta ni a jel ké pes, rep re zen ta tív nyi tó al -
kal mat.

A le vél ből ér te sül het tek a je len lé vők
a bé lyeg ki adás ügyé ben a Ma gyar
Pos tá val, il let ve a tíz- és húsz ezer fo -
rin tos em lék ér mek ki adá sá ról a Ma -
gyar Nem ze ti Bank kal foly ta tott tár -

gya lá sok ról, és a mi nisz te ri biz tos ki -
tért egy fu tó ver seny szer ve zé sé re is. 

Ez után a bi zott ság tag jai pá lyá za tok -
ról dön töt tek: a be ér ke zett, for ma i lag
és szak ma i lag meg fe le lő ké ré se ket a
ren del ke zés re ál ló, im má ron tíz mil lió
fo rint ra meg emelt anya gi ke ret ből
fog ják fe dez ni. 

A meg hir de tett har minc da rab Lu -
ther-tár sas já ték ra ti zen öt pá lyá za tot
küld tek be. Kö zü lük ket tő is ko lá ból ér -
ke zett, a gyü le ke ze ti pá lyá za tok kö zül
pe dig töb bet egy ház köz sé gek össze fo -
gá sá val ké szí tet tek el. A gyü le ke ze ti és
is ko lai prog ra mok ra ki írt pá lyá zat ra
össze sen hat van öten je lent kez tek,
12 755 084 fo rin tot igé nyel tek. A pá lyá -
za tok kö zött ti zen két is ko lai volt, a té -
mák so ra pe dig igen tág. Kül föl di út -
ra nyolc pá lyá zó igé nyelt tá mo ga tást;

a bel föl di prog ra mok kö zött ki rán du -
lás, sa ját és öku me ni kus szer ve zé sű he -
lyi prog ram, il let ve pro jekt hét és az
egész évet át íve lő prog ram so ro zat
egy aránt sze re pelt. (A ké sőb bi ek ben a
nyer tes pá lyá za tok után meg va ló su ló
prog ra mo kat, al kal ma kat sze ret nénk
az evan gé li kus saj tó ban is be mu tat ni,
így nép sze rű sít ve ér té ke in ket, a re for -
má ci ó hoz köt he tő al kal ma kat.)

Hu szon öt éves a Ma gyar or szá gi
Lu ther Szö vet ség, amely jö vő re ju bi -
le u mi elő adás -so ro za tot sze ret ne szer -
vez ni a re for má ci ói em lék bi zott ság gal
a meg újult Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um ter mé ben min den hó nap utol -
só csü tör tö kén, dél után 6 és 8 óra kö -
zött. Hogy mi lyen té mák lesz nek, és
hogy kik lesz nek a konk rét elő adók, az
még szer ve zés alatt áll.

Ez után MartonJenő a Hi ber nia Ki -
adó úti könyv öt le tét mu tat ta be. A ké -
szü lő Szászország úti könyv ben he lyet
kap na egy Lu ther-fe je zet, emel lett egy
nagy mé re tű tér kép az érin tett vá ro -
sokkal.

A bi zott ság elé ke rült ja vas la tá ban
Fábri György észa ki egy ház ke rü le ti 
fel ügye lő a nagy köz pon ti ese mé nyek
mel lett a gyü le ke ze tek ben va ló meg -
em lé ke zé se ket szor gal maz ta, az evan -
gé li kus ság tu da tos vál la lá sát hang sú -
lyoz ta. 

A to váb bi ak ban uta zá si iro dák ál tal
meg hir de tett re for má ci ói prog ra mok -
ról, fu tó ver seny szer ve zé sé ről, ze nei
prog ram tá mo ga tá sá ról esett szó a
re for má ci ói em lék bi zott ság no vem ber
30-i ülé sén.

g HOr VÁTH-BOL LA ZSU ZSAN NA

Pá lyá za to kat ér té kelt a re for má ci ói em lék bi zott ság 
Egyházunkreformációiemlékbizottságánakülésenovember30-ánSze me rei
Já nospüspökáhítatávalkezdődött.Atöbbórásértekezletendöntöttatestület
ameghirdetettgyülekezetiésifjúságipályázatokrólis.Örömtelitény,hogya
tervezett,kiosztanikívántkeretetabizottságjelentősösszeggelmegemelte,így
összesenmintegytízmillióforinttaltámogattaagyülekezetekigényeit.

Az 1956-os sza bad ság harc le ve ré se után
nyu ga ti szom szé da ink még tel jes egy -
ség ben, egy szív vel, egy lé lek kel vi szo -
nyul tak se gí tő ké szen a ma gyar me ne -
kül tek tíz ez re i hez. A pél dás hoz zá(nk)
ál lást idé zik azok a do ku men tu mok is,
ame lyek ből most rep re zen ta tív össze -
ál lí tást tet tek köz zé az Auszt ri ai Ma gyar
Lel ki gon do zó Szol gá lat fő ha di szál lá sán,
az 1957 óta szin te fo ga lom má vált Ca -
pist rang as se 2. szám alat ti ott hon ban.
Fo ga lom má a 2000-ben be kö vet ke -
zett ha lá lá ig itt la kott evan gé li kus lel kész,
SzépfalusiIstván ne vé vel együtt vált az
in téz mény, amely az 1961-ban ál ta la
meg ala pí tott Bor nem isza Pé ter Tár sa -
ság nak is mind má ig köz pont ja. 

A múlt va sár nap meg nyi tott ki ál lí tás
anya gá ból is ki tű nik, hogy az édes any -
já val 1955-ben, te hát a for ra da lom előt ti
esz ten dő ben Bécs be vissza te le pült Szép -
fa lu si, majd fe le sé ge, WannerMárta lé -
nye gé ben egész to váb bi éle tét e ket tős
szol gá lat nak szen tel te: a múlt rend szer
min den ko ri me ne kült jei (lel ki)gon do -
zá sá nak és a kul tú ra szer ve ző te vé keny -
ség nek. A ter vek sze rint ál lan dó su ló (és
bő ví ten dő) ki ál lí tás most fő ként az
előb bi re fó kusz ál, kü lö nös te kin tet tel a
for ra da lom le ve ré sét kö ve tő na pok,
he tek, hó na pok tör té né se i re. A do ku -
men tu mok egy ér tel mű en bi zo nyít ják,
hogy az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy ház
pél dás gyor sa ság gal ke res te, és Szép fa -

lu si Ist ván sze mé lyé ben meg is ta lál ta
a meg fe le lő sze mélyt a me ne kült ma -
gyar hit test vé rek fel ka ro lá sá ra. Ál la mi
egyet ér tés sel már 1956. no vem ber 5-én
(!) ki ne vez ték me ne kült gon do zó lel -
kész nek Bécs be.

Az 1956-os ma gyar or szá gi for ra da -
lom és sza bad ság harc, il le tő leg az an -
nak le ve ré sét kö ve tő ma gyar me ne kült -
hul lám auszt ri ai re cep ci ó ját be mu ta tó
ki ál lí tás meg nyi tá sát ad ven ti együtt lét
előz te meg az Auszt ri ai Ma gyar Evan -
gé li kus Gyü le ke zet ha von kén ti is ten -
tisz te le te i nek te ret adó tá gas ká pol ná -
ban. Az oszt rák fő vá ros VII. ke rü le té -
ben, a Lin den gas se 44/a cí men ta lál ha -
tó Fel tá ma dás-temp lom iga zán kü -
lön le ges: a to rony nél kü li szak rá lis
hely egy tár sas ház föld szint jén hú zó -
dik meg. (Nem mel lé kes tény, hogy
oszt rák gyü le ke ze té nek az a ma gyar
szár ma zá sú FónyadPál volt éve ken át
a lel ké sze, aki ma is el nö ke a Mar tin Lu -
ther Bund auszt ri ai szer ve ze té nek.)

Az Advent az emlékezés jegyében
cím mel tar tott temp lo mi al kal mon
szo kat la nul ma gas szín vo na lon elő -
adott ze ne mű vek szőt ték át az 1956-ra
reflek tá ló pró zai és lí rai idé ze te ket. Ige -
hir de tés sel JuhászRéka, az Auszt ri ai
Ma gyar Evan gé li kus Gyü le ke zet 2015
szep tem be ré ben be ik ta tott lel ké sze
szol gált. Jn 1,1–14 alap ján – egye bek
mel lett – ar ra is rá mu ta tott, hogy el -
ső sor ban „nem a sö tét ség le győ zé sé -
re kell tö re ked nünk, ha nem a vi lá gos -
ság be fo ga dá sá ra”.

A Ca pist rang as sé ba va ló át vo nu lást
kö ve tő en a Bor nem isza Tár sa ság je len -
le gi el nö ke, dr.BartókMiklós or vos dok -
tor nyi tot ta meg (képünkön) az 56-os
ma gyar me ne kül tek lel ki gon do zá sát
do ku men tá ló ki ál lí tást. Kö szön töt te a
mint egy fél száz meg je len tet KarlSchie-
fermair, az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy -
ház fő ta ná cso sa és dr.IngeTroch, a Bé -
csi Egy ház ke rü let fel ügye lő je is, majd
a részt ve vők sze re tet ven dég ség ke re té -
ben osz toz hat tak e kü lön le ges ad ven ti
al ka lom tes ti és szel le mi aján dé ka in.

g T. PIN TÉr KÁ rOLy

Bé csi em lé ke zés az 56-os
me ne kült hul lám ra
AmikorazAusztriaiMagyarEvan-
gélikusGyülekezetésaBornemisza
PéterTársaságdecember4-retűzte
kiaz1956-osforradalomraésszabad-
ságharcraemlékezőestjét,aszerve-
zőknemsejthették,hogyAusztriá-
banezenanaponkell(meg)ismétel-
tenazurnákhozjárulniukazállam-
főválasztáson részt venni jogosult
polgároknak.Márpedigakétjelölt–
abaloldaliAle xan der Van der Bel len
ésazOsztrákSzabadságpártfőideo-
lógusának tartottNor bert Ho fer –
programjánakegyiklegmarkánsabb
különbsége a napjaink menekült-
hullámáhozvalóviszonyulás…

Az Észa ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze -
tő je Mal 3,1–7a alap ján tar tott pré di ká -
ci ó já ban ki emel te az ige sza kasz el ső
ver sét: „Hamareljöntemplomábaaz
Úr,akiutánvágyódtok,aszövetségkö-
vete,akitkívántok.”A gyü le ke zet hez in -
té zett sza va i ban a püs pök utalt ar ra,
hogy bár ki csi a ve res egy há zi temp lom,
de cél ja, hogy lát ha tó an hir des se az Úr
je len lé tét a te le pü lé sen, to váb bá fel hív -
ta az egy be gyűl tek fi gyel mét a sze mé -
lyes meg té rés re, meg tisz tu lás ra is,
hogy az ád ven ti vá ra ko zás ban szí vük
temp lo má ba is meg ér kez zen az Úr. 

Az is ten tisz te le ten a gyü le ke zet hit -
ta nos gyer me kei szol gál tak ének kel
és vers sel, majd a Lisz nyay Sza bó Gá -
bor Ze ne is ko la nö ven dé ke i nek mű so -
rát hall gat hat ták meg a hí vek. Vé gül Al-
bertGábor lel kész kö szön töt te a meg -
hí vott ven dé ge ket, a ter ve ző ket és a ki -
vi te le ző ket, va la mint min den meg je len -
tet. Kü lön is fel hív ta a fi gyel met a
temp lom aj tó fe let ti két ab lak ra, ame -
lyek MezősiEszter üveg mű vész mun -
kái. Az együtt lét után sze re tet ven dég -
sé get tar tot tak, amely nek szin tén a
szom szé dos ze ne is ko la adott he lyet. 

A ve res egy há zi gyü le ke zet a temp lom
tel jes bel ső fel újí tá sát, a to váb bi üveg -
ab la kok ki cse ré lé sét és a kül ső kör nye -
zet ren de zé sét is ter ve zi. A Fabiny

Tamáspüs pök ál tal em lí tett lel ki meg -
erő sö dés sel együtt mind ez re mény ség
sze rint le he tő vé te szi, hogy az evan gé -
likus közösség egy re na gyobb sze re pet

tud jon vál lal ni az el múlt idő szak ban lé -
lek szá mát te kint ve is je len tő sen gya ra -
po dó vá ros éle té ben. 

g BA LI CZA MÁ TÉ

SteinbachJózsefmeg nyi tó imád sá gá val
kez dő dött a köz gyű lés, majd há zi -
gaz da ként FischlVilmos fő tit kár kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket.

El nö ki be szá mo ló já ban a re for má tus
püs pök vissza em lé ke zett 2011-ben tör -
tént meg vá lasz tá sá ra, és Pálapostolfilip-
piekhezírtlevelének 2. fe je ze tét idéz ve el -
mond ta, hogy ke resz tény em ber ként
azt a pél dát kell kö vet nünk, ame lyet Jé -
zus Krisz tus is kö ve tett éle te fo lya mán. 

A kü lön bö ző bi zott sá gok be szá -
mo lói után Fischl Vil mos fő tit ká ri je -

len té sé ben szá mot ve tett az el múlt öt
esz ten dő vel, majd be mu tat ta a 2017. év
prog ram ja it. Ki emel te a kö zel gő ja nuá -
 ri öku me ni kus ima he tet, a vi lág ima -
na pot és a re for má ció kez de té nek öt -
szá za dik év for du ló ja al kal má ból szer -
ve zen dő prog ra mo kat. 

A szám vizs gá ló bi zott ság, a fel -
ügye lő bi zott ság, il le tő leg a füg get len
könyv vizs gá ló je len té sé nek meg hall -
ga tá sa után a köz gyű lés el fo gad ta a
ME ÖT 2017. évi költ ség ve té sét. A kö -
vet ke ző öt éves cik lus ra – az új ra vá lasz -

tott el nök és az új ra vá lasz tott fő tit kár
mel lé – meg vá lasz tot ták az al el nö kö -
ket GáncsPéter evan gé li kus el nök-püs -
pök, PatakyAlbert pün kös di egy ház -
el nök, KalotaJózsef or to dox ér se ki vi -
ká ri us sze mé lyé ben, el nök sé gi tag -
nak pe dig PappJános bap tis ta egy ház -
el nö köt. A há rom fős fel ügye lő bi zott -
ság ba a kö vet ke ző öt éves cik lus ra a
köz gyű lés dr.KhaledA.Lászlóme to -
dis ta szu per in ten denst, MagyarMári-
usz ro mán or to dox es pe rest és Frank
Hegedűs ang li kán es pe rest vá lasz tot ta. 

Az el nök ség ja vas la ta alap ján a köz -
gyű lés meg vá lasz tot ta to váb bá a bi zott -
sá gok tag ja it is. Az al ka lom Ka lo ta Jó -
zsef imád sá gá val ért vé get.

g Forrás:ME ÖT

Meg szé pült a temp lom Ve res egy há zon
Hálaadóistentiszteletregyűltekössze
ahívekdecember3-án,szombatona
veresegyházievangélikustemplom-
ban,amelyahelyiönkormányzattá-
mogatásának köszönhetően teljes
külsőfelújításonesettát.Azigehir-
detés szolgálatátdr. Fa bi ny Ta más
püspök végezte, a liturgiában Al -
bert Gá bor, azegyházközséglelkésze
működöttközre.Résztvettazisten-
tiszteletenMe kis Ádám esperes,Ben -
czúr Lász ló tiszteletbeliegyházkerü-
letifelügyelőésPász tor Bé la polgár-
mesteris.

Új ra vá lasz tott ME ÖT-el nök és -fő tit kár
TisztújításrakerültsoraMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsá-
nak(MEÖT)december7-iévesközgyűlésén.Akövetkezőötévesciklusra
Ste in bach Jó zsef reformátuspüspökötválasztottákmegújraaszervezetel-
nökévéésdr. Fischl Vil mos evangélikuslelkésztafőtitkárává.
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Slovenskápríloha
Stranuzostavila:HILdA GULÁčIOVÁ-FABUľOVÁ

Mnohé prípravy na vianočné sviatky spôsobuje aj
ľudská túžba zažiť počas niekoľkých dní Vianoc
niečo iné. Počuť iné slová na iné témy, iné meló-
die, iné piesne ako počas ostatných dní roka. Tú-
žime aj vidieť lepší svet, lepších ľudí okolo nás.
Túžime zažiť pokoj a radosť vo svojom srdci i vo
svojej rodine. S podobnými očakávaniami mož-
no vždy nanovo vstupujeme do sviatočných dní,
hoci vieme, že sa znovu nevyhneme sklamaniu
z toho, že človek sa z lepšeniu nezmení len tak
z jedného dňa na druhý. – Ako teda správne slá-
viť Vianoce? Tak, že sa otvoríme novému slovu a
novému svetlu. Apoštol Pavel nám toto Slovo a
Svetlo života predstavuje hneď v prvých slovách
Listu rímskym. Z týchto slov priam vanie Božie
sláva, dôležitosť udalosti, jej prevratný význam v
histórii, v dejinách ľudstva i jej vysoká aktuálnosť.

Sú to slová, ktoré hovoria o Ježišovi Kristovi, na-
šom Pánovi, od ktorého sme prijali milosť a apoš-
tolstvo. Apoštol Pavel spomína milosť Pána Ježi-
ša Krista . Nie je to len náhodná zmienka, preto-
že milosť je základom kresťanstva. Pán Ježiš pri-
šiel na tento svet z lásky k nám. Z lásky k nám sa
stal naším bratom, človekom. Vzdal sa Božej do-
dnosti, vzal na seba naše hriechy, trpel a umrel na
kríži. Seba obetoval za nás, a tak nás vyslobodil
z otroctva hriechov, diabla i smrti, bol vzkriese-
ný, je živý a mocný. 

V milosti Pána Ježiša Krista je naša záchrana.
Skrze Jeho milosť sú nám odpustené naše hrie-
chy. Toto všetko má obrovský význam pre náš
život v tejto časnosti, ale aj pre večný život, v Bo-
žom kráľovstve. Je potrebné, aby sme túto milosť
Pána Ježiša Krista prijali a denne sa nechali viesť

Ježišom. A je naším poslaním a úlohou, aby
sme si to všetko nenechávali len pre seba, ale aby
sme boli apoštolmi, teda poslami Božej lásky a
milosti, aby ich zvestovali slovami i svojím ko-
naním aj dnes, tam, kde sme alebo budeme
v spoločenstve bratov a sestier v Kristovi, vo
svojich rodinách. – Sme milovaní Pánom Bo-
hom! Uvedomovať si to, prijať túto skutočnosť a
žiť ňou, znamená prijať do srdca Boží pokoj.
Milosť a Boží pokoj i radosť v srdci je prichys-
taná nielen počas Vianoc, ale každý deň pre nás
všetkých. Aj pre osamelých, či trpiacich, preto-
že Pánom Bohom milovaný človek nikdy nie je
sám! Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
a od Pána Ježiša Krista! 

g PHdr. MILOŠ KLÁTIK, 
generálnybiskupECAVnaSlovensku

„…zjavil sa anjelom, zvestovanýbolnárodom,
uverilivNehonasvete,vzatýbolvdeňslávu…“
(1.Tim. 3,16)

Máte radi tajomstvá? Myslím si, že kaž-
dý z nás má svojím spôsobom rád ta-
jomstvá. A práve tento dnešný deň

skrýva v sebe veľa tajomstiev. V tento deň chce-
me byť štedrejší k svojim blízkym, ale zároveň
v sebe nosíme tajomststvá, ktorými chceme ob-
darovať svoje rodiny. Sú to príjemné tajomstvá,
ktoré doplňajú atmosféru dňa. Tento deň však
nesie v sebe aj iné tajomstvo, ktoré si každoden-
ne pripomínsame aj na štedrovečerných služ-
bách Božích. S radosťou si pripomíname to veľ-
ké tajomstvo viery, o ktorom nám hovorí apoš-
tol Pavel v Prvom liste Timoteovi: „On, ktorý sa
zjavil v tele, ospravedlnený bol v duchu, zjavil sa

anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Ne-
ho na svete, vzatý bol v slávu.“ Tým tajomstvom
viery je Pán Ježiš Kristus. Jeho narodenie si dnes
pripomíname. Z veľkej Božej milosti sa zjavil
v ľudskom tele. Pre každého jedného z nás je pri-
pravený odhaliť to tajomstvo, ktoré skrýva. Je to
Jeho obrovská láska. Láska, ktorá znesie všetko.
Láska, ktorá nadovšetko miluje. dnes sa zvestu-
je radostná zvesť o Jeho láske po celom svete.
O tej láske, ktorá prišla k nám skrze Neho. Mno-
hí v Neho uverili a veria aj dnes. Veria, že On je
tým pravým Božím Synom, ktorý mal prísť, aby
vykonal veľké dielo spásy.

A dnes, práve dnes sa tešíme a v srdci cítime
veľkú radosť a lásku, pretože v Ježišovi Kristovi
sa nám zjavila Božia milosť. To je tá skutočná
viera: veriť tomu, prijať túto milosť a lásku a
podľa toho aj žiť na tomto svete. Nech všetky ta-

jomstvá , ktoré dnes ukrývame v sebe alebo pod
vianočným stromčekom, prinášajú ľudom lásku,
pokoj a porozumenie. A to najväčšie Tajomstvo
nesie v sebe život, Božiu lásku a požehnanie. Je
to sám Pán Ježiš Kristus. Prijmime toto Tajom-
stvo a naplňme ním svoje životy. Amen. 

g MGr. ZUZANA SLÍžIKOVÁ
zborováfarárkanaSlovensku

Modlitba: PaneJežišiKriste,vTebesaukázala
Božialáskazostupúcaknám,ľuďom.Ďakujeme
Tizavšetko,čosiprenásurobil.Zjavilsisavľud-
skomtele,abysinászachránil.Daj,abysmesa
zTvohhonarodeniaúprimne tešili a touto ra-
dosťoumalinaplnenésvojesrdcia.NechsaTvo-
ja sláva rozmáhamedzi nami.Vylej svoje po-
žehnanienavšetkýchľudí,abyvládolmedzina-
mipokoj.Amen.

Zamyslenie nad Božím slovom

Príbeh lásky
Kde bolo, tam bolo… Pred dlhou, dlhou dobou
existoval ostrov, na ktorom žili všetky pocity
človeka: dobrá nálada, smútok, múdrosť… a
okrem ostatných rôznych pocitov aj láska. Jed-
ného dňa sa pocity dozvedeli, že ostrov sa po-
topí. Každý si teda pripravil svoju ľoď a chystal
sa odplávať z ostrova. Len láska chcela čakať
do poslednej chvíle. Ešte než sa ostrov potopil,
prosila láska pomoc. 

Na luxusnej ľodi plávalo okolo lásky bohats-
vo. Opýtala sa: „Bohatstvo, môžeš ma zobrať
so sebou?“ „Nie, nemôžem. Mám na svojej lodi
veľa zlata a striebra. Tu pre teba nie je miesto.“
Tak sa láska opýtala Pýchy, ktorá plávala okolo
prenádhernej ľodi. „Pýcha, môžeš ma vziať so
sebou?“ Ja ťa, láska, nemôžem zobrať… „odpo-
vedala pýcha,“ tu je všetko perfektné. Mohla by
si poškodiť moju ľoď.“ – Láska sa teda popýtala
smútku, ktorý plával okol: “Smútok, prosím ťa,
vezmi ma so sebou.“ – „Ach, láska,“– povedal
smútok – „ja som taký smutný, že musím zostať
sám.“ – dobrá nálada preplávala okolo lásky, ale
bola taká spokojná, že ani nepočula, že na ňu
láska volá. – Zrazu nejaký hlas povedal: “Poď,
láska, ja ťa zoberiem.“ Bol to nejaký starec, kto
prehovoril. Láska bola vďačná a šťastná, že sa za-
budla opýtať na starovo meno. Keď doplávali na
pevninu, starec odišiel. Láska si uvedomila, že
mu je veľa dlžná a opýtala sa múdrosti: „Mú-
drosť, môžeš mi povedať, kto mi pomohol?“ „To
bol čas odpovedala múdrost.“ – „čas?“ opýtala
sa láska, Prečo mi pomohol čas? – A múdrosť
odpovedala: „Pretože len čas vie, aká dôležitá je
v živote láska.“

dANIELA HOrÍNKOVÁ

Vianočné hviezdy 
do vianočnej noci tmavej  
jasná hviezda zažiari.  
Zajagá sa v plnej sláve,   
hoc v slzičke na tvári.  
Zvestuje nebeským družkám 
i hviezdičkám snehovým,    
že v Betleheme Pán Boh sám     
dnes celý svet osloví. 
Hviezdičky šepcú v nočnú tíš 
a ich trblietavé hlásky   
nám oznamujú, že Ježiš  
narodil sa z Božej lásky. 

„Lud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo,
nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari
svetlo.“ (Iz.9,1)

Pred Vianocami sme boli na návšteve u zná-
mych. Prišla večerná hodina a ich malá dcérka
sa ukladala spať. Tak sme sa podujali, že ju pôj -
deme uložiť my. Miesto rozprávky sme jej roz-
právali o Vianociach, že práve na Vianoce sme
dostali ten najväčší vianočný darček Ježiša. Ked
sa Ježiško narodil, boli pastieri osvietení slávou
Pánovou. Na znak toho sa zapaľujú na Vianoce
sviečky a svetlá. Vianočné svetlo, – vysvetľova-
li sme – poukazuje na ozajstné svetlo Ježiška. 

ráno, keď sa zobudila, prišla do obývačky a
ukázala na svietaci vianočný stromček: „Aha, Je-
žiško!“ Prišla do kuchyne, a opäť ukázala na
svietiacu dekoráciu v okne slovami: „Ježiško!“ V
každej izbe, pri všetkých vianočných svetlách
nachádzala Ježiška. Chvíľu sme uvažovali, či
sme to neprehnali. Až vtedy sme si uvedomili:
malé dievčatko nám pomohlo vidieť svetlo Bo-
žej lásky v Ježišovi Kristovi na každom mieste. 

Prajem sebe i čitateľom, aby nás tieto Viano-
ce množstvo svetiel neoslepilo, ale pomohlo vi-
dieť ten najväčší dar, ktorý sme dostali. A nie-
len na Vianoce. 

g LUBOMÍr TUrčAN, 
riaditeľvydavateľstvaTranosciusa.s.

Štedrý Večer (Rímskym1:1–7.)

„ToSlovostalosatelom,prebývalomedzinami,
amysmehľadelinaJehoslávu.“(Ján 1,14)

Ježiš Syn Boží. Na našej planéte sa už narodilo
nespočetne veľa detí, z ktorých vyrástli mnohé
významné osobnosti. Zapísali sa do ľudských
dejín, či už ako veľkí vodcovia, vladári, učenci,
vzdelanci, alebo ako bojovníci. No na ich slová
a činy sa po čase zabudlo. Na našej zemi sa však
narodilo dieťa, ktoré sa zapísalo nielen do sve-
tových dejín, ale aj do ľudských sŕdc. Prišlo zho-
ra z neba vydať svedectvo o tom, čo videlo a po-
čulo, nám, ľuďom na Zemi. Bol to Boží Syn,
Pán Ježiš Kristus.

On je svedkom v tom najvyššom a najčistej-
šom zmysle, svedok verný a pravý. (Zj 3,14).

Svedčí o tom najväčšom, čo existuje o Božej
pravde a svedčí verne a jasne. Len On sám splňa
podmienky pravého svedka, sám totiž videl a
počul. Vo svete vzniká ešte aj dnes nepochopi-
teľná situácia.

Mnoho ľudí aj dnes počuje evanjelium Pána
Ježiša, a napriek tomu zostávajú voči tejto ra-
dostnej zvesti chladní a bez záujmu. dobré je
však, že aj napriek takému to veľkému ľudskému
chladu, priam mrazu v srdciach sa nájdu aj ta-
kí, ktorí evanjelium prijímajú a veria v Pána Je-
žiša Krista. Tým, že vierou počúvame Pána Je-
žiša, nie je Pán Boh odsudnutý nabok. Je pocte-
ný a uznávaný ako verný a pravý. Tu nám je da-
né nazrieť do tajomstva Svätej Trojice, kde vlád-
ne výhradne čistá láska. A láska dáva, obohacu-

je milovaného, má radosť, ak vidí, že milovaný
je plnou mierou obdivovaný a uznávaný. Pán
Boh nedal do rúk Kristovi len niečo, ale dal Mu
všetko. Ak v Pánovi Ježišovi nachádzame všet-
ko, zodpovedá to božej vôli a oslavuje Jeho vlast-
né konanie. 

A práve preto náš postoj voči Pánovi Ježišo-
vi rozhoduje o našom živote. Kto verí v Syna, má
večný život. Každý úprimne veriaci kresťan
v Božieho Syna má už prisľúbený večný život.
Nemusí mať vôbec strach, pochybnosti, či je to
pravda, lebo z toho, čo zasľúbil Pán Boh, sa už
mnohé splnilo a ešte sa aj splní. 

g MGr. MILAN KrIVdA, 
biskupZápadnéhodištriktu

ECAVnaSlovensku

Slávnosť vianočná – Narodenie Krista
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Weihnachten bei Familie Luther
Für viele Menschen ist Weihnachten ein

Familienfest. Sie machen sich auf, um am
Heiligen Abend im Kreis der Familie zu

feiern, beschenken sich gegenseitig und sitzen
am Weihnachtsbaum beisammen. Viele, die kei-
ne Familie haben, spüren in der Weihnachtszeit
Einsamkeit. denn Weihnachten und Familie
gehören für die meisten Menschen zusammen.
dass dies so ist, hängt mit Martin Luther zu-
sammen.

Wie hat eigentlich Martin Luther Weihnach-
ten gefeiert? – Auf einem Kupferstich des Wei-
marer Künstlers Carl August Schwerdtgeburth
(1785–1878) wird Luther als Vater im Kreis sei-
ner Familie dargestellt. Seine Ehefrau Kathari-
na von Bora, von ihm liebevoll „Käthe“ genannt,
sitzt neben ihm mit dem jüngsten Kind auf dem
Schoß, um den Tisch versammelt sind die an-
deren vier Kinder der Familie Luther. Mit dabei

ist auch Philipp Melanchthon, Luthers treuer
Freund und Mitreformator. In der Ecke sitzt ei-
ne Magd, welche die Szene andächtig beobach-
tet. Auf dem Tisch steht der Weihnachtsbaum,
dessen Licht die Kinder fasziniert. Martin Lu-
ther selbst spielt die Laute und singt Weih-
nachtslieder. 

dieses Bild hat die Vorstellung vom evangeli-
schen Weihnachtsfest im 19. Jahrhundert stark
geprägt. Manches ist natürlich spätere Erfin-
dung. den Weihnachtsbaum hat Luther bei-
spielsweise noch nicht gekannt; dieser Brauch
kam erst im 18. Jahrhundert auf, hat sich dann
aber rasch durchgesetzt.  Aber dass Weihnachten
auch in der Familie gefeiert und gepflegt wird,
verdanken wir Martin Luther. Weihnachten wur-
de damals hauptsächlich als Hochfest in der Kir-
che gefeiert. Aber Luther war bald nach seiner
Heirat mit Katharina von Bora im Jahr 1525 auch
Familienvater. Insgesamt sechs Kinder wurden
dem Paar geboren, und Luther legte großen Wert
darauf, dass auch die Kinder im Glauben an Je-
sus Christus aufwuchsen. Luther hatte eine be-
sondere Gabe, sich auf die Kinder einzulassen.
das hing auch mit seiner Theologie zusammen,
die stark von der Menschwerdung Jesu Christi

geprägt war: „Wir fassen keinen anderen Gott als
den, der in jenem Menschen ist, der vom Him-
mel kam. Ich fange bei der Krippe an.“ diese
Theologie, die bei der Menschwerdung Christi
ansetzt, wird bei Luther praktisch umgesetzt in
der Kindererziehung. Er sagte einmal: „Christus,
da er Menschen erziehen wollte, musste Mensch
werden. Wollen wir Kinder erziehen, müssen
wir selbst Kinder mit ihnen werden.“ 

die Botschaft von Jesus Christus sollte den
Kindern also auf kindgerechte Weise vermittelt
werden – weil Gott selber Kind geworden ist. Ein
wichtiges Instrument, den Kindern das Ge-
heimnis Christi nahezubringen, war die Musik.
Luther schrieb viele Lieder nach den Melodien
damals bekannter Volksweisen. So konnten die
Lieder leicht behalten und gut mitgesungen wer-
den. Manche dieser Lieder waren ausdrücklich
für Kinder gedacht. das berühmte Weihnachts-

lied „Vom Himmel hoch“ soll Luther anlässlich
der Geburt seiner jüngsten Tochter Margarete
gedichtet haben. das Lied ist als eine persönliche
Anrede formuliert, die beinahe in jeder Strophe
durchklingt. der Engel sagt es nicht nur den
Hirten, sondern auch den Kindern, ja uns allen:

VomHimmelhoch,dakommichher,
ichbringeuchguteneueMär;
dergutenMärbringichsoviel,
davonichsingenundsagenwill.

EuchisteinKindleinheutgeborn
voneinerJungfrauauserkorn,
einKindeleinsozartundfein,
dassolleuerFreudundWonnesein.

EsistderHerrChrist,unserGott,
derwilleuchführnausallerNot,
derwilleuerHeilandselbersein,
vonallenSündenmachenrein.

die sechste Strophe fordert die Kinder gerade-
zu auf, jetzt mit den Hirten in die Stube hinein-
zugehen und das besondere Geschenk Gottes
anzusehen:

Deslasstunsallefröhlichsein
undmitdenHirtengehnhinein,
zusehn,wasGottunshatbeschert,
mitseinemliebenSohnverehrt.

In der sechsten Strophe klingt das Thema „Be-
scherung“ an. Auch der Brauch des Schenkens
zum Christfest geht letztlich auf Martin Luther
zurück. Für den reformator war Jesus Christus
selbst das größte Geschenk, das Gott uns Men-
schen gemacht hat. den Kindern sollte dieses Ge-
schenk verdeutlicht werden, indem sie am Tag sei-
ner Geburt selber Geschenke erhielten; die Gaben
brachte nun der „heilige Christ“ am Tag seiner
Geburt und nicht mehr der heilige Nikolaus am 
6. dezember, wie es bis dahin in der mittelalterli-
chen Kirche üblich war. Auch das Einüben von
Theaterstücken mit der Geschichte der Geburt Je-
su wurde von Luther und Melanchthon gefördert. 

Insgesamt wird deutlich, dass Luther Bräuche
bewusst gestaltete, um Jesus Christus ins Zen-
trum zu setzen. Nicht alles hat sich bis heute
durchgehalten. So war es noch für Luther klar,
dass mit der Geburt Jesu Christi auch das neue
Jahr beginnt. denn in seiner Geburt macht der
lebendige Gott mit uns einen neuen Anfang.
das klingt noch in der letzten Strophe des Lie-
des „Vom Himmel hoch“ an:

LobEhrseiGottimhöchstenThron,
derunsschenktseinenein´genSohn.
DesfreuetsichderEngelSchar
undsingetunssolchneuesJahr.

Luthers Anliegen war es, die Weihnachtsbot-
schaft im alltäglichen Leben zu verwurzeln. Es ist
die Freude an Jesus Christus, die den reforma-
tor prägt. davon zeugt auch die Art und Weise,
wie Luther im Kreis von Familie und Freunden
Weihnachten gefeiert hat. So wird Christus selbst
zum Familienmitglied, oder besser umgekehrt:
Wir werden Teil seiner Familie. „Es sollte uns
fürwahr nichts fröhlicher sein als dies, dass
Christus geboren ist von der Jungfrau Maria.“

g JOHANNES ErLBrUCH

Gelegentlich denke ich darüber nach, wer wohl
die Leser und Leserinnen der Zeilen der deut-
sche Seite im „Evangélikus Élet“ sind. Sind es
Ungarndeutsche oder Ungarn, die neugierig
sind oder deutsch üben wollen? Ausländer, die
in Ungarn leben? Wir sind vielleicht unter-
schiedlicher Herkunft und haben aus verschie-
denen Anlässen die deutsche Sprache gelernt. 

Ich lebe seit einigen Jahren in einer westun-
garischen Gemeinde, in der deutsche Kultur und
Traditionen sehr wichtig sind. Wir haben bei
uns zum Beispiel eine Liturgie für den Heiligen
Abend, die so im ganzen Land wohl einzigartig
sein mag. dazu gibt es eine nette Geschichte: Als
wir vor acht Jahren im Oktober in unseren dorf
zogen, waren viele Menschen hier sehr skep-
tisch – die neuen Pfarrer! Sie schätzten uns ab
und einige meinten, ob sie uns als Pfarrer wohl
richtig akzeptieren könnten, das würde man
dann nach Weihnachten sehen, wenn wir den
Gottesdienst zum Heiligen Abend gehalten hät-
ten mit der alten Weihnachtsliturgie… diese Li-
turgie war mit gotischen Buchstaben auf ver-
gilbtes Papier geschrieben und stammte aus dem
Jahre 1938. Am Heiligen Abend haben die Got-
tesdienstbesucher eine Kopie dieser Liturgie in
den Händen gehalten und waren gespannter Er-
wartung, ob „die neuen Pfarrer“ alles richtig
machen würden. Und als wir die Prüfung au-
genscheinlich bestanden hatten, wurden wir
nach dem Gottesdienst gleich am Ausgang der
Kirche von einem Gemeindeältesten mit haus-
gebranntem Schnaps empfangen. Weil Weih-
nachten wichtig ist, für alle von uns, auch wenn
wir es auf verschiedene Weise erleben.

Ganz gleich, ob wir deutsche, Ungarndeut-
sche, Ungarn, Österreicher oder anderer Na-
tionalität und Herkunft sind. Wie es uns Paulus
ins Gewissen schreibt: „Ihr seid alle durch den
Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. Es
gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Skla-
ven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr
alle seid »einer« in Christus Jesus.“ (Gal 3,28)
Gleichgültig, wie verschieden wir auch sein mö-
gen, gleich ob wir von verschiedenen Kulturen
geprägt sind – wir sind alle „eins“ in Christus Je-
sus. Ganz besonders aber zu Weihnachten…

Ich wünsche Ihnen allen für diese Tage, dass
sie mit Ihren Lieben und mit Ihrer Gemeinde
das Gefühl haben, dass Sie „eins sind“ in Chris-
tus Jesus! 

g ESZTEr HEINrICHS

„DieGeburtJesuinBethlehemistkeineeinmaligeGeschichte,
sonderneinGeschenk,dasewigbleibt.“(MArTIN LUTHEr)

C
A

r
l 

A
U

G
U

s
T

 s
C

H
w

e
r

d
TG

e
B

U
r

T
H

 (
1

8
3

6
)

Alle eins in
Christus Jesus

24. Dezember
Ágfalva (zweisprachig) 18 Uhr 
Balatonboglár 16 Uhr
Budavár 18 Uhr
Hévíz 16 Uhr
sopron 17 Uhr 
sopronbánfalva (zweisprachig) 16 Uhr 

25. Dezember
Balatonboglár 9.30 Uhr
Budavár 10 Uhr
Hévíz 11 Uhr
sopron 9 Uhr 

26. Dezember
Ágfalva  9 Uhr 
Bonyhád 10 Uhr
Budavár 10 Uhr
egyházaskozár 14 Uhr
sopron 9 Uhr 
sopronbánfalva 10.30 Uhr 

Deutschsprachige und
zweisprachige Gottesdienste 
am Weihnachten
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A pes ti evan gé li kus ság gyü le ke zet té
szer ve ző dé sé re II.József tü rel mi ren -
de le te (1781) után ke rült sor. A szer ve -
zés el ső lé pé se it PongráczBoldizsár pé -
te ri föld bir to kos tet te meg, akit eb ben
gróf Beleznay Miklósné tá mo ga tott
anya gi lag. A vá ro si pol gár ság egy fi a -
tal tag já nak, LiedemannJánosSámu-
el ke res ke dő nek, a gyü le ke zet ké sőb -
bi gond no ká nak fá rad ha tat lan mun -
ká ja nyo mán 1787-ben ala kult meg a
pest-bu da i ak el ső evan gé li kus gyü le -
ke ze te. Lel ké szül a há rom nyel ven
pré di ká ló MolnárJánost hív ták meg.
A gyü le ke zet több sé ge eb ben az idő -
ben né met aj kú volt, de egy re nőtt a
szlo vák ipa ro sok, mun ká sok szá ma is.
A ma gyar hí vek nek ha von ta egy al ka -
lom mal tar tot tak is ten tisz te le tet.

A gyü le ke zet igen ha mar temp lo -
mot, is ko lát és pap la kot akart épí te ni.
Eh hez a tel ket 1792-ben kap ták meg
Pest vá ro sá tól. Elő ször az ima te rem ké -
szült el, majd 1795-ben a lel kész la kás
mel lett meg nyílt az ele mi is ko la is.
A temp lom ter ve i nek el ké szí té sé re
KrauszJánost kér ték fel. Ter ve it Pollack
Mihály át dol goz ta, és klasszi ci zá ló em -
pire, pa la ti nus stí lus ban épí tet te meg a
temp lo mot. Az alap kő le té tel 1799-ben
tör tént; az épít ke zés a na pó le o ni há bo -

rúk mi att ké sett, ezért a fel szen te lés re
1811 pün kösd jén ke rült sor. A temp lom
hom lok za tát HildJózsef 1856-ban át ter -
vez te, majd 1875-ben le bon tot ták az
élet ve szé lyes sé vált tor nyot.

A 19. szá zad ban sok je les lel ké sze volt
a gyü le ke zet nek: SzékácsJózsef,JánKol-
lár,GyőryVilmos, akik iro dal mi mun -
kás sá guk ról is hí re sek. A kö zös ség nö -
ve ke dés nek in dult, és a szlo vák gyü le -
ke zet 1854-ben ön ál ló so dott sa ját temp -
lom mal. A pa ró kia épü let ben ta lál ha tó
az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um, mely
sok tár gyi em lé ket őriz eb ből az idő ből.
A de ák té ri is ko la is eb ben az idő szak -
ban erő sö dött meg, és vált kö zép is ko lá -
vá. A 19. szá zad vé gé re ki nőt te a he lyét,
ezért az egy ház új is ko la épü let eme lé sét
ha tá roz ta el. Az evan gé li kus fő gim ná zi -
um (a mai Vá ros li ge ti fa sor ban) 1905-ben
nyílt meg fiú gim ná zi um ként. 

A 20. szá zad sok vál to zást ho zott a
kö zös ség éle té ben. Te rü le te csök kent,
több gyü le ke zet ön ál ló so dott. Je len leg
a gyü le ke zet ben az ak tív élet a kis kö zös -
sé gek ben zaj lik. A pa ró kia épü let ben
mű kö dik a Kis de ák Eva ng éli kus Óvo -
da, amely 1998-ban jött lét re. A gyü le -
ke zet hez tar to zik a Lu the rá nia kó rus,
mely nek kar mes te re dr.KampSalamon,
kor re pe ti tor or go nis tá ja MekisPéter.

A gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze ifj.
CselovszkyFerenc, lel ké szei GáncsPé-
ter püs pök és SmidéliuszGábor, má -
sod lel ké sze Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva. Or go nis tá ja dr. Finta Gergely.
Fel ügye lő je dr.SólyomJenő.

A ré gi ek In su la Lu the ra ná nak,
evan gé li kus szi get nek ne vez ték a bel -
vá ros szí vé ben ta lál ha tó gyü le ke ze ti
köz pon tot, amely a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló ja al kal má -
ból a meg újult Hu szár Gál könyv ke -
res ke dés sel, az evan gé li kus mú ze um -
mal, a Ka lá ka ze ne bolt tal együtt a fel -
fris sü lés, lel ki meg erő sö dés he lye,
oá zis le het ma is a nagy vá ros for ga ta -
gá ban min den ke re ső, bé ké re vá gyó
szá má ra.

Istentisztelet-közvetítésaDunaTelevízióban

Be mu tat ko zik a Pes ti Evan gé li kus
Egy ház de ák Té ri Gyü le ke ze te

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Du na Te le ví zi ó ban

de cem ber 25-én,
ka rá csony ün ne pén
11 órá tól is ten tisz te -
le tet köz ve tít a du -
na Te le ví zió a de ák
té ri evan gé li kus

temp lom ból. igét hir det Gáncs
Pé ter elnök-püs pök.

A 2016. év ben so kat vál to zott ma ga zi -
nunk, az EvangélikusÉlet.Mint ahogy
min den vál to zás ese té ben, tör vény sze -
rű en van nak egy ér tel mű en po zi tív je -
len sé gek és olya nok is, ame lyek nem ta -
lál koz tak az ol va sói igé nyek kel. Így a
szer kesz tő ség hez, il let ve a ki adó hoz ér -
ke zett ol va sói vé le mé nye ket, a gaz da sá -
gi re a li tá so kat és a szak mai kri té ri u mo -
kat egy szer re fi gye lem be vé ve 2017-
ben to vább sze ret nénk ala kí ta ni la -
pun kat. Vál to zat la nul az a cé lunk, hogy
mi nél in kább olyan új sá got ké szít hes -
sünk, amely egy szer re se gí ti az evan gé -
li kus ke resz tény hi tünk ben va ló meg erő -
sö dést és a tá jé ko zó dást kör nye ze tünk -
ben, élet te rünk ben – mind ezt ol vas ha -
tó an, ér de ke sen, ins pi rá ló an. Eh hez a fo -
lya mat hoz kér jük to vább ra is Ol va só ink
tá mo ga tá sát, imád sá gát.

2017-re néz ve – négy év után elő ször
– a lap árán is mó do sí ta nunk kell. Az éves
elő fi ze té si díj 14 300 fo rint ról 15 600 fo -
rint ra emel ke dik, a fél éves díj 7800 fo rint,
a ne gyed éves 3900 fo rint lesz.

Ki adónk ezen túl is elő fi ze té si ked vez -
ménnyel, pon to sab ban aján dék hó na -
pok kal „ju tal maz za” azo kat, akik új
elő fi ze tőt to bo roz nak a lap ol va só tá bo -
rá ba. Tá mo ga tói ak ci ónk új bó li meg hir -
de té sé vel pe dig to vább ra is azok nak sze -
ret nénk se gí te ni, akik anya gi okok mi -
att kény sze rül né nek a lap elő fi ze tés le -
mon dá sá ra.

Páratlanpároskedvezmény
„Pá rat lan pá ros” akciónk ke re té ben to -
vább ra is je len tős ked vez ménnyel
hosszab bít hat ja meg elő fi ze té sét, ha egy
új elő fi ze tőt to bo roz az EvangélikusÉlet
ol va só tá bo rá ba, rá adá sul az új elő fi ze -
tő is ked vez mény ben ré sze sül!

Ha tu do má sa van ar ról, hogy gyü le -
ke ze té ben – is me rő sei, ba rá tai kö ré ben
– va la ki fon tol gat ja, hogy elő fi zet a
lap ra, hív ja fel a fi gyel mét ak ci ós aján -
la tunk ra, és szö vet kez ze nek.

Ön nek mind össze annyit kell ten nie,
hogy – mi előtt meg hosszab bít ja meg lé -
vő sa ját elő fi ze té sét (az az díj be ké rő le -
ve lünk kéz hez vé te lét kö ve tő en pos tán
vagy ban ki át uta lás sal be fi ze ti az elő fi -
ze té si dí jat) – kap cso lat ba lép a Lu ther
Ki adó val, és meg ad ja an nak az új elő -

fi ze tő nek a ne vét és az el ér he tő sé gét
(pos tá zá si cí mét és eset leg a te le fon szá -
mát), aki az Ön köz ve tí té sé vel ké szül
meg ren del ni la pun kat.

S hogy mi lyen ked vez mé nyek re szá -
mít hat? Ha Ön ne gyed év vel hosszab -
bít ja meg elő fi ze té sét, ak kor to váb bi egy
hó na pig in gyen kap ja új sá gun kat.
dönt het en nél na gyobb idő tar ta mú
hosszab bí tás mel lett is, ez eset ben ará -
nyo san nő az „aján dék hó na pok” szá -
ma: fél éves elő fi ze tés hez két, há rom ne -
gyed éves hez há rom, egész éves hez
pe dig négy to váb bi hó nap az aján dék.
Az „aján dék hó na po kat” ter mé sze te sen

ak kor ír juk jó vá az Ön szá má ra, ami -
kor az Ön ál tal meg ne ve zett sze mély
tény le ge sen elő fi ze tett az Evangélikus
Életre. La punk új elő fi ze tői szin tén
elő fi ze té sük idő tar ta má nak függ vé -
nyé ben kap ják majd to váb bi egy, két,
há rom vagy négy hó na pon át in gye ne -
sen az új sá got. 

Előfizetőitámogatóiakció
Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy bi zo nyá -
ra most is lesz nek olya nok, akik nem
tud ják to vább vál lal ni az elő fi ze tés ter -
hét. Ezért – aho gyan az el múlt évek ben
is tet tük – sze ret nénk se gí te ni ne kik ab -
ban, hogy még is to vább ol vas has sák a
la pot.

Azt kér jük elő fi ze tő ink től, ha mód -
juk van rá, ak kor az elő fi ze té si díj nál na -
gyobb össze get jut tas sa nak el ki adónk -
hoz, hogy a be folyt összeg gel tá mo gat -

ni tud juk olyan ol va só ink elő fi ze té sét,
akik nek a szá má ra az elő fi ze té si díj
ren de zé se anya gi ne héz sé get okoz. A tá -
mo ga tás be fi ze té sé hez kér je nek mun ka -
tár sunk tól egy plusz csekk szel vényt,
vagy pe dig a most ka pott csek ken sa ját
elő fi ze té si dí ju kon fe lül az e cél ra szánt
össze get is fi zes sék be. Ez utób bi eset -
ben a csekk (vagy az át uta lás) „köz le -
mény” ro va tá ba fel tét le nül ír ják be,
hogy „plusz elő fi ze tői tá mo ga tás”, il let -
ve an nak pon tos össze gét.

Vár juk azok nak a je lent ke zé sét is, akik
anya gi okok mi att kény sze rül né nek a lap
le mon dá sá ra. Kér jük, egy ér tel mű en je -
lez zék ezt szá munk ra, hogy a be ér ke zett
tá mo ga tá sok ból az ő elő fi ze té sü ket is se -
gí te ni tud juk.

A ta valy is meg hir de tett tá mo ga tói
ak ci ónk ered mé nye kép pen az össze gyűlt
tá mo ga tás 250 259 fo rint volt. Ez úton is
kö szön jük ezt mind azok nak, akik fon -
tos nak tar tot ták, hogy tá mo gas sák azo -
kat, akik csak ily mó don jut hat nak
rend sze re sen la punk hoz.

Ha a tá mo ga tá si ak ci ó val, a „pá rat -
lan pá ros” ked vez ménnyel vagy sa ját
elő fi ze té sük kel kap cso lat ban bár mi lyen
kér dé sük, ész re vé te lük van, for dul ja -
nak bi za lom mal a ki adó hoz, mun ka -
tár sunk kész ség gel áll ren del ke zé sük -
re: Lu ther Ki adó – elő fi ze té si ügy in té -
ző Nemes Krisztina; te le fon: 1/317-
5478; 20/824-5518; e-mail: ki ado@lu -
the ran.hu.

Még mi előtt el fe lej te nénk: azon elő -
fi ze tők kö zött, akik 2017. ja nu ár 6-án,
víz ke reszt ün ne pén ér vé nyes Evangéli-
kusÉlet-elő fi ze tés sel ren del kez nek, sor -
so lást tar tunk. A nyer tes má sod ma gá -
val té rí tés men te sen tölt het el egy hét vé -
gét (pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig)
a ba la ton szár szói An dor ka ru dolf Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon -
ban, egy elő re egyez te tett idő pont ban. 

Bí zunk ab ban, hogy Önök a lap
rend sze res ol va sá sá val to vább ra is se gít -
sé günk re lesz nek.

A ki adó és a szer kesz tő ség ne vé ben
is kí vá nok bé kés ad ven ti he te ket, ka rá -
cso nyi ün ne pet és Is ten ál dá sa i ban gaz -
dag új esz ten dőt!

g KEN dEH K. PÉ TEr,
aLutherKiadóigazgatója

Tisz telt Ol va sónk és Elő fi ze tőnk!

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak ün ne pi nyit va tar tá sa.
Köny ves bol tunk a 1081 Bu da pest, Kiss jó zsef u. 2/a cí men vár -
ja a tisz telt vá sár ló kat de cem ber 23-ig hét fő től pén te kig 9 és 18
óra, il let ve de cem ber 10-én és 17-én, szom ba ton 9 és 13 óra kö -
zött. de cem ber 24-től 2017. ja nu ár 15-ig zár va tar tunk. nyi tás:
2017. ja nu ár 16-án, hét főn. Meg ren de lé se ket ja nu ár 16-tól tu dunk

tel je sí te ni. Köny ve in ket ez idő alatt meg vá sá rol hat ja a Hu szár Gál köny ves -
bolt ban (1052 Bu da pest, de ák tér 4.). Meg ér té sü ket kö szön jük!

Ügy in té zé si szü net az or szá gos iro dá ban. Tá jé koz tat juk a ked ves Test vé -
re ket és tisz telt Part ne re in ket, hogy a Ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház or -
szá gos iro dá ja (1091 Bu da pest, Ül lői út 25., Ci ty Cor ner iro da ház) de cem ber
23. (pén tek) és 2017. ja nu ár 6. (pén tek) kö zött zár va tart, az ügy in té zés szü -
ne tel. Az el ső mun ka nap 2017. ja nu ár 9., hét fő. ez úton kí vá nunk min den ked -
ves Test vé rünk nek és Part ne rünk nek ál dott ka rá cso nyi ün ne pe ket és bol dog
új esz ten dőt!

Krá mer György or szá gos iro da igaz ga tó

HIRDETÉS

G YÁ S Z J E L E N T É S

Éle té ért Is ten nek há lát ad va tu dat juk min den ki vel, akik is mer ték, hogy Édes -
anyánk, BohusImréné de cem ber 6-án meg tért Te rem tő jé hez. Fó ton de -
cem ber 14-én he lyez tük örök nyu ga lom ra. 

Bohuscsalád

–Kikezdeményezteatalálkozót,ésmi
voltacélja?

– A meg be szé lést én kez de mé nyez -
tem, mert tá jé koz tat ni akar tam a kor -
mány főt a re for má ció ju bi le u mi em -
lé ké vé re va ló fel ké szü lé sünk ről s ál ta -
lá ban az ez zel kap cso la tos ügyek ről.
Há rom év vel ez előtt meg ál la po dást ír -
tunk alá ar ról, hogy a kor mány öt mil -
li árd fo rint tá mo ga tás sal se gí ti egy há -
zunk Győr ben meg kez dett In su la Lu -
the ra na-be ru há zá sát, va la mint a ha -
son ló bu da pes ti, de ák té ri fej lesz tést.
Győr ben már el ké szült az óvo da, de -
cem ber 11-én szen tel tük fel a fel újí tott
Öreg temp lo mot, tor na te rem ké szül,
bő vít jük az öre gek ott ho nát, a de ák té -
ri Evan gé li kus Or szá gos Mú ze u mot
pe dig ugyan csak nem ré gi ben ad tuk át
a lá to ga tók nak. Úgy il lik, hogy aki tá -
mo ga tást kap, az szá mol jon el an nak
el köl té sé vel.
–Úgy tudom,ahitoktatásügye is

szóbakerült.
– Igen. Ar ról tá jé koz tat tam a kor -

mány főt, hogy min den erőnk kel igyek -
szünk ki hasz nál ni az is ko lai hit ok ta -
tás kí nál ta le he tő sé ge ket, de szá munk -
ra sú lyos prob lé mát je lent az, hogy ál -
la mi tá mo ga tás csak a hét főt el érő hit -
tan cso por tok nak ad ha tó. Már pe dig
mi kis egy ház va gyunk, a hit ta nos cso -
port ja ink lét szá ma rit kán éri el a hét
főt, ezért a sa ját költ ség ve té sünk ből kell
ki pó tol nunk a hit ok ta tás költ sé ge it. Ar -
ra kér tem OrbánViktort:úgy ala kít -
sák az ál la mi fi nan szí ro zást, hogy mé -
re tünk nél fog va más tör té nel mi egy -
há zak hoz vi szo nyít va ne ke rül jünk
hát rány ba. A kor mány fő nyi tot tan fo -
gad ta és tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta
ezt a fel ve tést, ugyan ak kor a tár gya lá -
son je len lé vő BalogZoltán em be ri erő -
for rás-mi nisz ter fel ve tet te a hit ok ta tás
te rü le tén meg va ló sít ha tó öku me ni -
kus együtt mű kö dést.
–Vagyis azt, hogy az evangélikus

gyerekekszükségeseténbeülhetnekare-
formátushittancsoportbavagyéppen
fordítva?

– Így va la hogy, és azt hi szem, hogy
ezt a fel ve tést ér de mes ko mo lyan meg -
fon tol ni. Mi et től nem zár kó zunk el,
ugyan ak kor tisz tá ban kell len nünk
az zal, hogy ez leg fel jebb aján lat le het,

de nem vál hat au to ma tiz mus sá. Tes -
sék csak ar ra gon dol ni, hogy a szü lők -
nek is meg kell hagy nunk a vá lasz tás
sza bad sá gát.
–Régóta vajúdik az evangélikus

kórházügyeis.
– Er ről is esett szó a meg be szé lé sen.

Ne künk egy elő re nincs ilyen in téz mé -
nyünk, ugyan ak kor CserhátiPéter, az
Or szá gos Or vo si re ha bi li tá ci ós In té zet
fő igaz ga tó ja és NagyZoltán, az Or szá -
gos Ideg tu do má nyi In té zet fő igaz ga tó -
ja sze mé lyé ben van kel lő en rá ter mett
szel le mi ka pa ci tá sunk egy evan gé li -
kus kór ház mű köd te té sé hez. A kor -
mány fő azt mond ta, hogy meg kell vizs -
gál ni ezt az el kép ze lést.
–A közleményben templomépíté-

sekrőlisszóesett.
– Igen, ez na gyon fon tos ré sze volt

be szél ge tés nek, hi szen szá munk ra alig
van fon to sabb cél a gyü le ke zet épí tés -
nél. Tá jé koz tat tam Or bán Vik tort ar -
ról, hogy zsi na tunk fon tos cél ként je -
löl te meg az új gyü le ke ze tek lét re ho -
zá sát, s ez zel kap cso lat ban a kor mány -
fő biz to sí tott ben nün ket ar ról, hogy az
új, va ló ban épü lő és re á lis jö vő kép pel
ren del ke ző gyü le ke ze tek temp lo ma ik
épí té se so rán szá mít hat nak az ál lam tá -
mo ga tá sá ra. Mi tud juk, hogy előbb kell
az élő kö ve ket egy más ra rak ni, vagy -
is épí te ni a gyü le ke zet, s csak utá na le -
het ter vez ni a kő ből ra kott haj lé kot, de
a kö zös ség szer ve zés ben szá munk ra
óri á si bá to rí tás az, hogy az ál lam tá mo -
gat ja erő fe szí té se in ket.
–Konkréttervekrőlisesettszó?
– Igen. Em lí tet tem a mi nisz ter el -

nök nek a Bu da ke szin, Pest szent im rén,
Ká posz tás me gye ren és So rok sá ron
mű kö dő gyü le ke ze te in ket, ahol a kö -
zös sé gek mé re te i hez iga zí tott temp -
lo mok ra, gyü le ke ze ti te rek re len ne
szük ség.
–Areformációiemlékévvelkapcso-

latbankorábbanfelvetődöttegy,are-
formátusokkalközösenműködtethető,
budapestisugárzásúprotestánsrádióel-
indításánakgondolatais.Ezszóbake-
rültamegbeszélésen?

– A kor mány fő azt mond ta, hogy
fon tos nak tart ja és tá mo gat ja ezt a kez -
de mé nye zést.

g ILLISZ L. LÁSZLÓ

Tá mo gat ja az ál lam
az evan gé li kus
gyü le ke zet épí tést
Or bán Vik tor miniszterelnökdecember10-énhivatalábanfogadtaGáncs
Pé tert, aMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspökét.Amegbeszé-
lésrőlcsupánegyszűkszavúsajtóközleménytadtakki.GáncsPéterpüspö-
kötamegbeszélésrészleteirőlkérdeztük.
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap(december18.)
KihasonlíthatóIstenünkhöz,azÚrhoz,akiamagasbanlakik,ésamélybenéz…?
Fölemeliaporbólanincstelent.Zsolt 113,5–7 (2Kor 13,4; Lk 1,[39–45]46–55[56]; Fil
4,4–7; Zsolt 130) Az em ber gyer mek ko rá ban a szü lei pél dá ját kö ve ti. Sok szor azt
cse lek szi ön kén te le nül, amit lát ma ga előtt. Sa ját ma gát a pél da ké pe i hez kez di ha -
son lít gat ni. Ké sőbb, ami kor fel fe de zi az em ber a ma ga ké pes sé ge it, ön ma gát eme li
egy re ma ga sabb ra. Az Úr azon ban nem hagy el, meg szó lít, és ak kor meg vál to -
zik minden nek az elő je le! Őhoz zá mér jük ma gun kat min den kor, és azt kér dez -
zük: „Va jon mi az ő szán dé ka én ve lem?” Ő fel emel akár mi lyen mély ség ből.

Hétfő(december19.)
Amikorláttáka[csillagot],igennagyvoltazörömük.Mt 2,10 (Zsolt 97,11; Ézs 11,10–
13; Lk 1,1–17) Ami kor az Úr el kül di je le it, ak kor in dul ni kell a láb nak és vál toz ni
a szív nek az ő „jó tet szé se” sze rint. Azért ké szí ti Is te nünk az al kal ma kat, hogy az
em ber meg ért se az ér tel mé nek meg vál toz ta tá sá val: min dent a ja vunk ra, a mi örö -
münk re ren delt az éle tünk ben. Min den ki nek meg van a ma ga „csil la ga”, élet hely -
ze te, amely a meg vál tó Úr hoz ve zet a min den na pok, a ka rá csony előt ti utol só hét -
fő ro ha ná sá ban is. A nap ke le ti böl csek lá ba el in dult a bet le he mi já szol fe lé…

Kedd(december20.)
[Isten]hatalmasdolgokatművelkikutathatatlanul,csodásdolgokatmegszám-
lálhatatlanul. Jób 9,10 (Jn 1,16; Ézs 42,5–9; Lk 1,18–25) Bib lia ol va sá sunk so rán
ak kor esz mé lünk rá Is ten ha tal mas cse le ke de te i re, ami kor egy re job ban meg -
is mer jük az Úr Jé zust. Nem tud juk ér tel münk kel tel je sen be fo gad ni cse le ke de -
te it, de ez a hit ben va ló élet ben egy re ke vés bé „za var”. rá ha gyat ko zom tel jes éle -
tem mel, és rá bí zom sze ret te i met is. Ez nem a be le tö rő dés ér zé se, ha nem el fo -
ga dá sa Is ten ér tem el vég zett üd vö zí tő cse le ke de té nek. „Mit Is ten tesz, mind jó
ne kem, / És bölcs min den vég zé se. / Ha ő ve zér li éle tem, / Szí vem ben csend és
bé ke. […] / Ha gyom, hogy ő ve zes sen.” (EÉ 348,1)

Szerda(december21.)
Jajazoknak…,akikvesztegetésértigaznakmondjákkiabűnöst,deazigazaknak
elvitatjákazigazát. Ézs 5,22–23 (Mt 7,2; Jel 3,7–8.10–11[12]; Lk 1,26–38) Mi a leg -
drá gább az éle tünk ben? Mennyi ért ad nánk el? Áru ba bo csá ta nánk egy ál ta lán?
Az Úr a leg drá gább kin csét, egy szü lött Fi át ad ta oda ér tünk, hogy ne künk éle -
tünk le gyen. Ezt a leg drá gáb bat ne árul juk el ide ig va ló, föl di, lát szó la gos elő -
nyö kért. Nem én tu dom men te ni a bű nöst, ha nem egye dül Krisz tus. Bár mit kí -
nál is a „vi lág”, Jé zus meg vál tá sa ad csak fel men tést és örök éle tet mind annyi -
unk nak. Ép pen ezért nem ta kar gat ha tom előt te bű ne i met, hasz ta lan cse le ke -
det is len ne… Ben ne új éle tem van! Ő men tett meg!

Csütörtök(december22.)
Nemhatalommalésnemerőszakkal,hanemazénlelkemmel!–mondjaaSere-
gekUra! Zak 4,6 (Zsid 11,30; Jel 22,16–17.20–21; Lk 1,39–56) Eb ben a vi lág ban
so kan már gyer mek ko ruk óta azt gon dol ják, hogy erő vel min dent és min den -
kit le le het győz ni, sőt ural kod ni le het a má si kon. Is te nünk mun ká ja azon ban
egé szen más kép pen mű kö dik, mint a mi tár sa dal mi meg rög zött sé ge ink. A ma -
gunk hit re ju tá sá ban is azt lát hat juk, hogy az Úr sze líd Lé lek kel szólt hoz zánk,
és így es tünk – akár lé lek ben, akár va ló sá go san – térd re előt te, meg lát va sa ját
bű ne in ket. Nem erő szak kal kény sze rí tett, egy sze rű en halk sza vá val meg győ zött,
le győ zött. Ál dott le gyen ezért az Úr ne ve!

Péntek(december23.)
AzIgevoltazigazivilágosság,amelymagvilágosítmindenembert:őjöttelavi-
lágba. Jn 1,9 (Zsolt 22,28; Ézs 7,10–14; Lk 1,57–66) Már csak egy nap ka rá csony-
elő es té ig. Köz ben a leg hosszabb éj sza ká kat él jük, a nap pa lok ilyen kor a leg rö -
vi deb bek. Az em ber ki vá gyik a szür ke ség ből, a fe ke te ség ből. Is ten is me ri szí -
vün ket, és tud ja, hogy ma gunk tól so ha sem vágy nánk az igazi vi lá gos ság ra. Ezért
küld te Jé zust, hogy ben ne meg lel jük a mi éle tünk fé nyes sé gét a leg sö té tebb nap -
ja ink ban, el esett sé günk mé lyén is. Ben ne ki me rít he tet len, ki fogy ha tat lan lám -
pást ka punk örök élet re.

Szombat(december24.)
HatehátaFiúmegszabadíttiteket,valóbanszabadoklesztek. Jn 8,36 (Zsolt 116,10;
Mt 1,[1–17]18–21[22–25]; róm 1,1–7; Lk 1,67–80) Iga zi ka rá csonyelő es ti evan gé -
li um! Nin csen más ban sza ba du lá sunk bű ne ink ből, Is ten től va ló el for du lá sunk -
ból, ma gun kat meg nyug tat ni pró bá ló, val lá sos lát sza tú éle tünk ből, mint Krisz -
tus Urunk ban. Lel ki meg rög zött sé ge ink, bű ne ink bi lin csei a meg szü le tő Fi ú -
ban ol dód nak le. Nin csen más (ki)út, csak is az Is ten Fi á ban el ké szí tett út. Ka -
rá csony es te csend jé ben az Úr újat kezd ve lem, nem hagy ma gam ra küz del me -
im ben. Nem er re vá gyunk mind nyá jan?

g LAJ TOS JÁ NOS
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„ÖrüljetekazÚrbanmindenkor!Ismétmondom:örüljetek!
AzÚrközel!” (Fil 4,4–5)

Ad vent 4. he té ben az Útmutató reg ge li s he ti igé i nek öröm -
üze ne te: ér ke zik a Meg vál tó, ör ven dez ze tek! Is ten el küld te
Fi át, mert úgy sze ret te e vi lá got (lásd Jn 3,16). „Lel künk só -
vá rog va vár ja az Urat, mert őben ne örül a mi szí vünk.” (Zsolt
33,20.21; LK) Luther vall ja: „Az öröm a hit gyü möl cse. Meg
kell ah hoz iga zul ni, hogy va la ki örül hes sen az Úr ban. Eb ből
a hit ből az tán sze re tet, öröm, bé ke és há la ének fa kad. Az em -
ber szív bé li gyö nyö rű sé gét le li Is ten ben.” „Ál dott az Úr, hogy
meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett ne ki.” (Lk 1,68; LK)
„Mária[…]eztmondta:MagasztaljalelkemazUrat,ésuj-
jong[…]megtartóIstenemben…” (Lk 1,46–47; lásd EÉ 38) Pál
örö mé nek oka az Úr kö zel sé ge. „…Istenbékessége[…]meg
fogjaőrizniszíveteketésgondolataitokatKrisztusJézusban.”
(Fil 4,7) „AzonanaponmásodszoriskinyújtjakezétazÚr
[…],ésösszegyűjtiIzráelszétszórtfiait,egybegyűjtiJúdael-
széledtleányaitaföldnégyszéléről.” (Ézs 11,11–12) Az Úr is -
ten szol gá já nak ez lesz a kül de té se: „…bennedajándékozom
megszövetségemmelnépemet,világosságommalanemzete-
ket.” (Ézs 42,6) Az Em ber fia ezt üze ni gyü le ke ze té nek:
„Íme,nyitottajtótadtameléd,amelyetsenkisemzárhatbe[…].
Eljövökhamar[…].Akigyőz,azt…” (Jel 3,8.11.12) „Én,Jézus,
küldtemelangyalomat[…].ÉnvagyokDávidgyökereésújhaj-
tása,afényeshajnalcsillag.[…]Bizony,hamareljövök.Jöjj,Uram
Jézus!” (Jel 22,16.20) E leg hosszabb, négy hé tig tar tó ad ven ti 
idő vé gén az Ószövetség evan gé lis tá jának aj kán fel csen dül az
Im má nu él-jö ven dö lés: „…magaazÚrfogjeletadninektek:
Íme,egyfiatalnő,akimostvárandós,fiútfogszülni,ésIm-
mánuélnaknevezimajdel.” (Ézs 7,14) Jé zus ban ve lünk az Is -
ten, és szent es te „megjelentIstenüdvözítőkegyelmeminden
embernek”. (Tit 2,11) „Ne félj, Má ria, mert ked vet ta lál tál az
Is ten nél; íme mé hed ben fo gansz, és fi at szülsz.” (GyLK 685)
„…azÚrangyala[…]eztmondta:József,Dávidfia,neféljfe-
leségülvenniMáriát,mertamibennefogant,azaSzentlélek-
tőlvan.Fiútfogszülni,tepedigmajdJézusnaknevezed,mert
őfogjamegszabadítaninépétbűneiből.” (Mt 1,20–21) Pál, Is -
ten el hí vott apos to la, az ő evan gé li u mát hir de ti: „Jézus
KrisztusamiUrunk…”„…akitestszerintDávidutódaitólszár-
mazott,aszentségLelkeszerintpedigahalottakközülvalófel-
támadásávalIstenhatalmasFiánakbizonyult.” (róm 1,4.3)
Is ten sze re te te ün ne pé nek lé nye ge: „Az idők tel jes sé gé ben
/ Ne künk Jé zus sze mé lyé ben, / Ím, Üd vö zí tőnk szü le tett, /
Hogy nyer jünk örök éle tet.” (EÉ 165,3) „Hi szek az egy Úr ban
[…], aki […] va ló sá gos Is ten a va ló sá gos Is ten től […], az Atyá -
val egy lé nye gű […]. Éret tünk, em be re kért és üd vös sé gün -
kért le szállt a menny ből.” (Niceaihitvallás)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„AzIgetesttélett,közöttünklakott,ésláttukaződicsőségét.”
(Jn 1,14a)

Ka rá csony he té ben az Útmutató reg ge li és ün ne pi igé i ben
Krisz tus urunk ál dott szü le té sét idé zik fel a ta nú ság te vők: „Is -
ten sze re te te ab ban nyil vá nult meg irán tunk, hogy egy szü -
lött Fi át el küld te a vi lág ba, hogy él jünk őál ta la.” (1Jn 4,9; LK)
„AzÚrangyala[…]eztmondta[…]:üdvözítőszületettma
nektek,akiazÚrKrisztus.[…]apásztorokígyszóltak[…]:
MenjünkelBetlehembe,ésnézzükmeg[…],ésmegtalálták[…]
ajászolbanfekvőkisgyermeket[…],visszatértek,dicsőítveés
magasztalvaIstent…” (Lk 2,9–11.15–16.20) „Krisz tus nak azért
kel lett em ber ré szü let ni, hogy ben ne új já szü les sünk. Ma gá -
ra ve szi a mi szár ma zá sun kat, be le me rí ti a ma gá é ba, s ne künk
aján dé koz za a sa ját ját, hogy ben ne meg tisz tul va meg újul junk,
mint ha az vol na a sa já tunk” – ta nít ja Luther. Is ten „azőir-
galmábólüdvözítettminketújjászülőésmegújítófürdőjea
Szentlélekáltal[…],hogyazőkegyelmébőlmegigazulva[…]
részeseilegyünkazörökéletnek”. (Tit 3,5.7) „…megjelentami
üdvözítőIstenünkjóságaésemberszeretete…” (Tit 3,4), s ez új
élet re in dít ja a ben ne hí vő ket. „KezdetbenvoltazIge[…]:
őjöttelavilágba.Akikpedigbefogadták,azoknakhatalmat
adottarra,hogyIstengyermekeivélegyenek…” (Jn 1,1.9.12) Is -
ten, „ezekbenavégsőidőkbenaFiúáltalszólthozzánk[…].
ŐIstendicsőségénekkisugárzásaéslényénekképmása…” (Zsid
1,2.3) Az egy ház el ső vér ta nú já ra Ist ván név ün ne pén így em -
lé ke zünk: „DrágánaktekintiazÚrhíveinekhalálát.” (Zsolt
116,15) Já nos név ün ne pén a sze re tett ta nít vány ról Jé zus
mond ta Pé ter nek: „Haaztakarom,hogyőmegmaradjon,amíg
eljövök,mittartozikrád?Tekövessengem!” (Jn 21,22) A cse -
cse mő Jé zus nak szü le i vel me ne kül nie kel lett Egyip tom ba, mert
He ró des ha lál ra ke res tet te. Ha rag já ban „megöletettBetlehem-
benés[…]egészkörnyékénmindenkétesztendősésennélfia-
talabbfiúgyermeket…” (Mt 2,16) Ez a szem ta nú Já nos bi zony -
ság té te le: „…azAtyaelküldteaFiátavilágüdvözítőjéül.[…]
ésmiismerjükéshisszükaztaszeretetet,amellyelIstenszeret
minket.” (1Jn 4,14.16) Az esz ten dő vé gén fel hang zik Is ten né -
pé nek imá ja: „AzÚrhűségétmagasztalom[…]:mindazt,amit
értünktettazÚr[…],mertirgalmasanbántvelünk,nagyon
hűségesen.” (Ézs 63,7) Óéves te em lé kez zünk: „Irgalmaséske-
gyelmesazÚr,türelmehosszú,szeretetenagy.” (Zsolt 103,8) Jé -
zus vi gyá zás ra int: „Tiislegyetekkészen,mertabbanazórá-
banjönelazEmberfia,amelyikbennemisgondoljátok!” (Lk
12,40) Pál meg győ ző dé se: a vá lasz tot ta kat sem mi sem sza kít -
hat ja el Krisz tus sze re te té től. „HaIstenvelünk,kilehetelle-
nünk?[…]HiszenIstenaz,akimegigazít.” (róm 8,31.33) Kér -
het jük: „For máld: a bol dog új esz ten dőt / – Áldj meg min -
ket, örök Is ten!” (EÉ 177,3) g GA rAI ANd rÁS

Decemberiárnyékok.Ha bár a fi lip pi -
ek hez írott le vél ben sze rep lő ige ere de -
ti leg nem a ka rá csony vá rás kon tex tu sá -
ba ágya zott, szin te min den fél mon da ta
ka rá cso nyi asszo ci á ci ó kat kelt het az ol -
va só ban, hall ga tó ban. Öröm, sze líd -
ség, kö zel, há la, ké ré sek, bé kes ség –
csu pa ka rá cso nyi szó, szin te be szip -
pan ta nak ben nün ket, és pu ha, bé kés ka -
rá cso nyi han gu la tot hoz nak.

de ha nem dug juk a fe jün ket a ho -
mok ba, ak kor a ka rá csony nem pusz tán
ez a ta ka ró ba bur ko ló zós han gu la tú,
öröm te li vá ra ko zás és bé kés Is ten-él -
mény. Ka rá csony ra – nem csak idén –
szám ta lan ár nyék is ve tül. Mert nem
min den ki nek jut ki ez a han gu lat, és az
év nek eb ben a sza ka szá ban ta lán job ban
tu da to sít juk ma gunk ban, hogy túl sok
gye rek nek és fel nőtt nek nem hogy aján -
dék ra nem te lik, de egy iga zán jó va cso -
rá ra sem. Az ül dö zött ke resz té nyek, a há -
bo rús öve ze tek ben la kó és ott ho na ik ból
me ne kül ni kény sze rü lő em be rek sor sa
is meg érint, két ség be ejt, és a te he tet len -
ség ér zé sét hoz hat ja ránk. de nem kell
ilyen messzi re men ni: a leg több csa lád -
ban a ka rá csony a rej tett és meg le pe tés -
sze rű en ki rob ba nó konflik tu sok ide je. 
A ka rá cso nyi ké szü lő dés, vá ra ko zás
nem csu pán an gyal szárny su ho gás, bejg li
és iz ga tott gye rek mo soly.

Szelídvagyméltányos?Ha igénk nek a
gö rög ere de ti jét is el ol vas suk, ak kor ez
az ir ri tá ció már nem ün nep ron tó és test -

ide gen gon do lat lesz, ha nem meg kap -
ja meg ér de melt he lyét gon do la ta ink ban
és az ád ven ti elő ké szü le tünk ben. „…sze-
lídlelkűségetek ismert legyen minden
emberelőtt” – hang zik a so kat idé zett
mon dat. Va ló ban er ről van szó? A sze -
líd lel kű ke resz tény em bert on nan le het
fel is mer ni, hogy min den fáj dal mat,
szen ve dést, nél kü lö zést el tűr? Jól il le ne
a ka rá cso nyi idill be, ha va ló ban ez áll -
na a szö veg ben. de a gö rög szö veg és sok
más nyel vű bib lia for dí tás is el tér a
könnyen ke zel he tő, sen ki nek gon dot és
ké nyel met len sé get nem oko zó ke resz -
tény em ber ide ál já tól, és új, vé le mé nyem
sze rint gaz da gí tó és iga zán ka rá cso nyi
tar tal mat ál lít a kö zép pont ba. A gö rög
szó, az epieikész ugyan is nem csak sze -
líd sé get je lent, ha nem – és el ső sor ban –
tisz tes sé ges bá nás mó dot, mél tá nyos -
sá got, igaz sá gos sá got. 

„Tisz tes sé ges, mél tá nyos, igaz sá gos”:
ezek a sza vak a nél kü lö zők re, az ül dö -
zöt tek re irá nyít ják a fi gyel mün ket. Azok -
ra, akik nek rosszabb la po kat osz tott az
élet, mint ne künk. Még ha so kat pa nasz -
ko dunk is, szin te biz tos, hogy bő ven van -
nak, akik nek ná lunk is rosszab bul megy.
Hogy va gyunk ve lük ád vent ben, ka rá -
csony ra ké szül ve? Gon dol tunk ar ra,
hogy mit te he tünk ér tük? Ki pró bál tuk
már, hogy mennyi sze re tet fér el egy ci -
pős do boz ban? Vagy azt gon dol juk, van
elég gon dunk ma gunk nak is? Ad tunk a
nél kü lö ző szom széd nak né mi hoz zá va -
lót egy ki csit mél tóbb ka rá cso nyi va cso -
rá hoz? Vagy azt han goz tat juk, hogy
min den ki a sa ját sze ren csé jé nek a ko vá -
csa? Sze re tet te li üze ne te ket kül dünk a

kö zös sé gi mé di á ba, vagy gyű lö let kel tő
cik ke ket osz tunk meg? Haj lan dók va -
gyunk le mon da ni bi zo nyos ter mé kek -
ről, ha tu do má sunk ra jut, hogy elő ál lí -
tá suk kö rül mé nyei nem mél tá nyo sak?
Haj lan dók va gyunk a sa ját ka rá cso nyi
ké nyel mün ket hát tér be szo rí ta ni, hogy
egy pi cit több igaz sá gos ság le gyen a vi -
lág ban? 

Ád vent ben a szo ká sos nál han go sab -
ban szól nak ezek a kér dé sek. El ső re ta -
lán ün nep ron tók, má so dik hal lás ra vi -
szont épp hogy ezek te he tik szép pé az
ün ne pet, le he tő leg nemcsak egy szűk
ré teg nek, ha nem mi nél több em ber -
nek, aho gyan ezt az ád vent ben várt Bé -
kes ség Fe je del me is kí ván ja.

Istenbékéje. Ha mél tá nyo sak, tisz tes -
sé ge sek és igaz sá go sak va gyunk, ak kor
Is ten bé ké je nem egy sze rű en an nak az
em ber nek a bé kes sé ge lesz, akit nem le -
het ki hoz ni a sod rá ból, aki min dent szó
nél kül el tűr, bár hogy ke resz tül gya lo gol -
nak is raj ta. Nem a min den ki láb tör lő -
je ként hasz nál ha tó jám bor hí vő bé ké je,
nem ez a ka ri ka tú ra sze rű ke resz tény be -
ál lí tó dás. Is ten bé ké je az a bé ke lesz,
amely fe lé tart a vi lág, amely az idők tel -
jes sé ge kor jön el, amely ben csak re mény -
ked ni tu dunk, mert a ta pasz ta la ta ink tel -
je sen mást mu tat nak. Ami kor nem lesz
sí rás és jaj ki ál tás, ami kor nincs há bo rú,
ami kor min den ki a sa ját sző lő jé ben
vagy fü ge fá ja alatt ül het, és sen ki sem ret -
ten ti őket (Mik 4,4).

g dÁ VId AdÉL

Imádkozzunk!Hozdelbékédet,Uram,ne
csaknekem,hanemmindenemberneka
földön.Hozzkarácsonyiörömöt,necsak
nekem,hanemmindenembernekaföl-
dön.Hozzbiztonságotazoknak,akikme-
nekülnek,ésakikháborúfenyegetésében
élnek.Éskérlek,mutassegyembert,aki-
nekrajtamkeresztülakarszbiztonságot,
békétésörömötadni.
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Mennyi igaz sá gos ság fér
a ka rá csony vá rás ba?
A VASÁRNAP IGÉJE

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !


