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 Meditáció  
 

Ünnepre készülve 
 
 

Szeretem az adventi időszakot. A készülődés 
mozgalmasságát, a várakozás csendjét. Látni és 
érezni - ádventnek hangulata van. A készülődés 
dinamikus, a várakozás sejtelmes és titokzatos. A 
gyertya fénye meleget sugároz, kint az utcán 
hideg van, esetleg már hótakaró is borítja a várost. 
Bentről kifelé nézhetünk - fenséges, rideg és 
magasztos a hideg-néma táj. Kintről bentre 
gondolhatunk – különleges illatú meleg szobára, 
meghittségre, melegségre és nyugalomra. 
Gyermekkorok adventje jut eszembe, amikor a 
kalendárium egyes ablakait napról-napra kinyitva 
izgatottan vártuk az ünnepet.  
 Készülődés… Mire 
is?… Hogyan?… Vagy már 
csak elméletben tudjuk mit 
jelent ez az időszak?… 
Adventus Dei – az Úr 
eljövetele! Ajándékok, 
feladatok, idegesség, rohan-
gálás, hangulatteremtés, 
izgalom, várakozás, 
csalódás, hiányérzet, levertség, fáradtság, villogó 
lámpasor mögé bújtatott üresség, szeretet után 
vágyakozó jégszívűség… Nehogy valami másra 
készüljünk! Nehogy a felkészülés rohanása 
hiábavalónak bizonyuljon, felkészületlenséget 
eredményezzen! Nehogy elveszítsük az ünnepet! 
Az adventi vásár bódéi és kivilágított fái között 
igencsak keresnie kell annak, aki az egyik 
sarokban meghúzódó lényeget is látni akarja. 
Előtte nem állnak sokan… 
 Készülődés az Úr eljövetelére - belső 
csendben, alapvető kérdéseinkkel szembenézve, 
önvizsgálattal és bűnbánattal. Időt adva 
magunknak elcsendesedésre, lélekápolásra, belső 
megújulásra. A porosodó Bibliát kinyitva az Ige 
tükrébe állíthatjuk életkérdéseiket, kezeinket 
imádságra kulcsolva az Úr elé vihetjük életünk. 
Művészeti alkotásokon keresztül az Isten-keresés 

és Istenre várás üzenete és élménye bennünket is 
elérhet. A belső szoba csendjében, őrá várva, rá 
hangolódva megszólít bennünket az Úr. Életünk 
hangsúlyai világossá válnak, átrendeződnek, 
kusza helyzetek tisztulnak, az üresség 
tartalommal töltődik fel, a szeretet hiányán 
sajnálkozó szeretetvágy kiszabadul önzéséből, az 
öntelt, másokat lenéző kritika elhordozni és 
szeretni tanul, az erőtlenség értékké válik, a 
titkokat mindenáron megfejteni vágyó akarat 
hagyja csodálni vagy önmagától kibomlani a 
megfejthetetlent.  
 A belső szoba csendje, az „Isten-látás” 
kincseket rejt. Kincseket, amelyek nem 
megvásárolhatóak, nem görcsös akarattal, 

mesterségesen 
megteremthetőek, de 
ajándékai a felkészült és 
állhatatos Krisztus-
várásnak. A belső szoba 
kincsei tehetik ünneppé az 
ünnepet.  A Jézus 
Krisztussal való élő 
kapcsolat titokzatos módon 
átsüt személyiségünkön, 

mélységet ad érzéseinknek, szeretetünknek, fényt 
ad életünknek. Fény és mélység, amely másokat 
is vonz és megszólít, amely a látszat mögöttit éri 
el, amely szeretetet és megelégedett életet rejt 
magában és sugároz környezetének.  

 „A titok az, hogy Krisztus közöttetek van: 
reménysége az eljövendő dicsőségnek.”  (Kol 
1,27) Úgy gondolhatunk Isten megtestesülésének 
csodájára, és úgy várhatjuk Krisztus jövőbeli 
visszatértét, hogy ígéretünk és reménységünk van 
Krisztus jelenlétére. Arra, hogy találkozhatunk vele, 
érkezik, megszólít, velünk van. Az ünnepre 
készülés, az állandó készenlét is ünneppé válhat. 
Szeretem az ádventi időszakot – vágyakozni tanít 
azután, ami a miénk, felkészít és rácsodálkoztat arra 
a titokra, amely hordozza és ünnepre hívja életünk. 

 
Solymár Mónika 

evangélikus lelkész 

A 2004-ik évi Útmutató decemberi igéje: 
 

"Ezt mondta az Úr: Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! 
Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok." (Ézs 43,19) 
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Presbitériumot választott a gyülekezet 
 
                  A november 7-i istentisztelet után a választási bizottság kihírdette a választás eredményét. Ezt 
követően a megválasztottak szavazással határozták meg a munkaköreiket, mégpedig a következőképpen: 

Andorka Rudolf           felügyelő 
Száva Ágnes                felügyelő helyettes 
Hámos Árpád    jegyző 
Faska Károly                jegyző helyettes 
Kovács József    péntáros 
Lászlo Miklós *        pénztáros helyettes 
Benedek Katalin    póttag 

 
A megválasztottaknak gratulálok!  Munkájukhoz sok erőt és örömöt kívánok! 

A választási bizottság nevében: 
 

Hollós József 
elnök 

 
 2004. december 5.               D. Szebik Imre magyarországi elnök püspök tart istentiszteletet.  
 Lindengasse, 16:00 óra      Ezt követően Mag. Herwig Sturm ausztriai püspök beiktatja az 
                                               újonnan megválasztott presbitériumot. 
 

 
Lapzártakor érkezett a hír 
 
 
 
Az újonnan választott presbitérium november 22-én 
megtartotta első rendes ülését.  
 
Tisztelettel megemlékeztek Szépfalusi-Wanner 
Mártáról, Szépfalusi Istvánról és Galavics Sándorról. 
 
Andorka Rudolf felügyelő a presbitérium nevében 
megköszönte az ügyvivő bizottság és vezetője, 
Lászlo Miklós áldozatos munkáját. 
 
Egyhangú döntéssel határoztak a presbitérium 
kibővítéséről (maximum 12 tagra). Ezt követően 
Budai Ilonát, Darányi Gyulát és Hollós Józsefet 
egyhangulag kooptált taggá választották. 
 
Lászlo Miklós lemondott presbitériumi tagságáról, és 
Benedek Katalin vállalta a helyettes pénztárosi 
munkakört.  
 
Az ülés egyik fő napirendi pontja volt a másnapi 
(november 23-i) Mag. Herwig Sturm ausztriai vezető 
püspök úrral tervezett megbeszélés előkészítése. A 
presbitérium jelentős előrelépést szeretne elérni a 
lelkészi státus pénzügyi megalapozására. 
 
A presbitérium egyhangú határozata értelmében 
eddigi munkája alapján Sólymár Mónikát igyekszik 
további szolgálatra megnyerni a gyülekezet számára. 
 

 
Köszönet Sólymár Mónika lelkésznek 

 
   Kedves Mónika! 
 
  A gyülekezet és a magam nevében is szeretném 
megköszönni eddigi lelkészi munkádat.  
   Mielőtt � közel egy éve � felkértünk gyülekezetünk 
gondozására – a vasárnapi istentiszteletek 
megtartására és a Másokért Együtt áhitatainak 
rendszeres megírására – csak néhányan ültünk itt, a 
kápolna soraiban, sokszor szomorúan vettük 
kezünkbe � tartalom után kutatva � újságunkat. 
  Az, hogy alkalomról alkalomra egyre többen 
jövünk össze itt, a templomban, a Te munkádat 
dicséri. Időközben eljöttek olyanok is, akik évtizedek 
óta nem jártak itt, és olyanok is, akik egykor 
megfogadták, hogy soha többé nem jönnek ide.  
  Elmélyülésre, továbbgondolásra méltó 
igehirdetéseid, cikkeid erősítették bennünk a hitet, 
erőt adtak sok nehézség leküzdéséhez, gyógyírt 
jelentettek régi sebekre. . .összefogásra, 
munkálkodásra késztettek bennünket. 
   Feladatodat a mai napig � a hagyományoknak 
megfelelően, a presbitériumválasztás napjáig �

vállaltad. Mostantól a ma megválasztandó 
presbitérium feladata a gyülekezetről gondoskodni, 
méltó körülményeket biztosítani az elkövetkezendő 
időszak lelkészének.  
   Sokunk nevében mondhatom, hogy örülnék ha a 
jövőben is hallgathatnánk prédikációdat!  
 

Bécs, 2004. november 7. Andorka Rudolf 
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Grußwort 
 
      Ich begrüße das neu gewählte Presbyterium der 
Ungarischen Evangelischen Gemeinde A.B. ganz 
herzlich und wünsche den Schwestern und Brüdern 
in ihrem Amt der Gemeindeleitung Freude an ihrem 
Wirken und Gottes Segen zu ihrem Tun. 
      Es war ein langer Weg vom Ungarischen 
Seelsorgedienst, der so eng mit den Namen Pfarrer 
Istvan Szepfalusi und seiner Frau Martha verbunden 
ist, bis zur Auflösung dieses Seelsorgedienstes mit 
Jahresende 2003 und zur Errichtung einer 
ungarischsprachigen Gemeinde A.B. mit 1.1.2004. 
     Ein Seelsorgeausschuss unter der Leitung von 
Herrn DI Lászlo Miklós wurde vom Evangelischen 
Oberkirchenrat A.B. betraut, die Geschäfte zu führen 
und hat die mühsame Aufgabe der Sammlung der 
lutherischen Gemeinde und der Umgestaltung der 
Büros mit großem Einfühlungsvermögen und 
Arbeitsaufwand geleistet. Ich sage den Mitgliedern 
dieses Ausschusses hiermit einen aufrichtigen und 
herzlichen Dank. 
    Am 7. November 2004 hat nun durch die 
eingeschriebenen Mitglieder der Pfarrgemeinde die 
Wahl eines Presbyteriums stattgefunden.  
    „Dem Presbyterium obliegt die unmittelbare 
Verwaltung aller Gemeindeangelegenheiten, ferner 
die Sorge für den Vollzug der Anordnungen der 
übergeordneten Stellen und die rechtliche 
Vertretung der Pfarrgemeinde.“ (§90 Abs.1 
Kirchenverfassung). 
    Am Sonntag, dem 5. Dezember 04, sollen die 
Presbyterinnen und Presbyter in einem festlichen 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt werden. 
Wir erwarten dazu auch Bischof Dr. Imre Szebik, 
den leitenden Bischof der Evang.-Luth. Kirche in 
Ungarn und ebenso Repräsentanten des 
Reformierten Ungarischen Seelsorgedienstes. 
Dadurch soll zum Ausdruck kommen, dass die 
Arbeit der Ungarischen Evangelischen Gemeinde 
A.B. in Österreich in europäischer Weite und in 
ökumenischer Gemeinschaft geschieht; im Dienst an 
dem Menschen unseres Landes und zur Ehre Gottes. 
Möge Gott diese Arbeit segnen. 
 

                      
       Mag. Herwig Sturm 

            Bischof                           Wien, 11.11.2004      

 
 

Üdvözlő Szó 
 
 
     
          Szivélyesen üdvözlöm a Magyar Evangélikus 
Gyülekezet újonnan megválasztott presbitériumát, és 
testvéreinknek a gyülekezet ügyintézésében örömöt, 
és tevékenységükhöz Isten áldását kívánom. 
     Hosszú utat tett meg a Magyar Lelkigondozó 
Szolgálat kezdetétől, mely Szápfalusi István és 
felesége, Márta nevéhez oly szorosan fűződött, 
egészen feloszlásáig 2003 végén, melyet követően 
2004. január elsejével megalakult a Magyar 
Evangélikus Gyülekezet. 
     Az Evangélikus Egyházfőtanács lelkigondozó 
testületet bízott meg Lászlo Miklós vezetésével az 
ügyek intézésére, mely testület odaadó megértéssel 
és fáradságos munkával megszervezte az 
evangélikus gyülekezetet és átalakította a lelkészi 
hivatalt. Ezúton mondok őszinte és szívből jövő 
köszönetet a testület tagjainak. 
     2004. november 7-én az Egyházközösség 
feliratkozott tagjai megválasztották a presbitériumot.
 
     "A presbitérium feladata minden gyülekezeti ügy
közvetlen intézése, valamint a felsőbb egyházi 
hatóságok utasításainak végrehajtása és a 
gyülekezet jogi képviselete." (Egyháztörvény 90. 
Paragrafus, 1. Bekezdés). 
 
     A presbitérium tagjai vasárnap, 2004. december 
5-én, ünnepi Istentisztelet keretében teszik le hivatali 
esküt. 
     
     Erre az alkalomra meghívtuk Dr. Szebik Imre 
püspök urat, a Magyar Evangélikus Egyház elnök 
püspökét, valamint a Magyar Református Lelki -
gondozó Szolgálat képviselőit. Ezzel azt akarjuk 
kifejezésre juttatni, hogy az Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet munkája európai méretű és 
ökumenikus egységben folyik, honfitársaink 
szolgálatára és Isten dicsőségére. Isten áldja ezt a 
munkát! 
 

       
 
     Mag. Herwig Sturm                        Bécs, 
             Püspök                          2004. november 11.  



 

 
    Gyülekezeti hírek 

              
 2004. december 5.                D. Szebik Imre magyarországi elnök püspök tart istentiszteletet.  
 Lindengasse, 16:00 óra       Ezt követően Mag. Herwig Sturm ausztriai püspök beiktatja az 

                                                   újonnan megválasztott presbitériumot. 
                                                   Az ünnepi istentisztelet alkalmából rövíd orgonakoncertet ad 
                                                 Kádár Sándor orgonaművész - Szabadka 

 
A Karácsonyt református testvéreinkkel együtt ünnepeljük a Dorotheergasse-i református 
templomban: 
 

 December 19.     17:00   óra    –    Istentisztelet, karácsonyi ünnepség 
 

                       December 25.     17:00  óra     –    Istentisztelet, úrvacsora 
 
                       2005 Január 2.                          –   Téli szünet 
 
Előzetes:       2005. március 6-án Ittzés János győri püspök úr lesz vendégünk 

      
Rendezvények: 

 
    2005. január 22.                                 A Bornemisza Péter Társaság stúdióelőadása: 
    Capistrangasse, 18:00 óra                           verseiből felolvas Kovács-Kurucz Zita. 
                                                                         Megnyitó: Gáll Gregor szoborkiállítása   
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                              ÁDVENT    A    KÖNYVTÁRBAN 
 
                                                     2004. december 14-én, kedd este 18:30 órakor 
                                                  a Capistrangasse 2/15 szám alatti lakásban 
 
                 Szebik Imre magyarországi elnök püspök áhitata:       Ádventi gondolatok 
                 Az áhitatot követő zenei műsort Joó Imola rendezi. 

 
              Közreműködik:  
                                                  Nikol Henter         –-  a Bécsi Zeneművészeti Egyetem előkészítő 
                                                                                tagozatán Joó Imola, a Budapesti Járdányi Pál 
                                                                                Zeneiskola fuvola-szakán pedig Joó Gyula 
                                                                                tanítványa 

                                   
                                                     Cséfalvai Dániel     – a Bécsi Zeneművészeti Egyetem zongora- 
                                                                                   szakán Joó Imola tanítványa 

       A műsoron:  
 
                Pietro Mascagni:          részlet a Parasztbecsületből  
                                          Fuvolán előadja Nikol Henter, zongorán kíséri Cséfalvai Dániel 

 
                Liszt Ferenc:                d-Moll Etüd 
                                                         Zongorán előadja Nikol Henter 
 
                  Felix Mendelssohn:     Capriccio brillante 
                                                         Zongorán előadja Cséfalvai Dániel 
 
                  Rossini:                         Rosina áriája a Sevillai borbély c. operából 
                                                         Fuvolán előadja Nikol Henter, zongorán kíséri Cséfalvai Dániel 
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 ÁDVENT,      ÁDVENTI   KOSZORÚ
 
A latin eredetű szó (adventus) megérkezést 

jelent. A Jézus születésére való várakozás, a 
felkészülés, a reménykedés időszaka. 

Az András napjához legközelebb eső vasárnap 
és december 25-e közötti négy hetes "szent idő" a 
karácsonyra való lelki felkészülés ideje. A régi 
időkben éjfélkor harangszó hírdette ádvent, valamint 
az egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra 
nyúlik vissza, ebben az időben az emberek szigorú 
böjtöt tartottak. Napfelkelte előtt 
hajnali miséket látogattak, 
amelyeket "angyali misének", 
"aranyos misének" is neveztek. 
1611-ben a nagyszombati zsinat 
ádvent első vasárnapjától 
vízkeresztig megtiltotta az 
esküvőket, zajos mulatságokat. 

Ősi időkből származik a 
varázskör gondolata. Koszorút 
fontak az emberek szalmából, 
fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból, és vörös meg 
aranyszín szalagokkal díszítették. A zöld a termés 
színe volt, a piros az életé, a sárga és az arany a fényé. 

A koszorú vagy a kör az örökkévalóság 
jelképe volt, és a varázserőé is, amely nem törik meg, 
nem múlik el. Azt tartották, hogy az ilyen szent 
koszorúkkal minden gonosz szellem elől el lehet zárni 
a házat. Ez az ősi varázslat idővel feledésbe merült.  

 
 

 
Csak 1838-ban újította fel Johann Heinrich 

Wichern protestáns lelkész. Ő alapította az első 
gyermekotthont Hamburgban. A ház egyik termébe 
fából hatalmas csillárt készített, és minden 
istentiszteleten egy újabb gyertyát tűzött a 
csillárkoszorúba. Ádventben pedig naponta tartott 
istentiszteletet az ottani gyermekeknek. Ez a szép 
ötlet gyorsan követőkre talált más 
gyermekotthonokban is. Évről évre egyre szebben 

díszítették fel ezeket a 
koszorúkat. Ám csak 1860-ban 
Berlin-Tegelben született meg az 
a gondolat, hogy a fakarikát 
fonott fenyőkoszorúval 
helyettesítsék, és a huszonnégy 
gyertya helyett csupán négyet 
tűzzenek rá, a négy ádventi 
vasárnap jelképeként. Így végül 
elég kicsi lett a koszorú ahhoz, 
hogy a családi házakban és 

lakásokban is helyet kapjon és hirdethesse a közeledő 
karácsony örömét. Az első világháború után 
Németország protestáns vidékein már minden 
családnál kigyulladt az ádventi koszorú. 

Noha mára a legtöbb helyen elfelejtették már, 
miért kör alakúak a koszorúk, és miért díszítjük őket 
vörös és aranyszalagokkal, a kedvenc forma és a 
kedvenc színek máig fennmaradtak. 
 

 
         Tisztelt olvasónk!   
 
        A hagyományokhoz híven – a mellékelt csekkel - ádventi adakozásra hívjuk fel 
támogatóinkat.  Az elmúlt év jelentős előrelépést hozott mindannyiunk életében: a gyülekezet 
megalakulása, a presbitérium megválasztása … Sikerült biztosítanunk a rendszeres 
istentiszteleteket és az újság folyamatos megjelenését.  A Bornemisza Péter Társaság is folytatta 
nagy sikerű előadásait. Mindez javarészt az Ön adományainak köszönhetően vált lehetővé. 
       Eddigi hozzájárulásait megköszönve, kérjük, támogassa továbbra is munkánkat. 
      

    Tisztelettel: 
              Kovács József,                           Dézsi-Szente Zsuzsa, 
                                             a MEGY pénztárosa                                  a BPT pénztárosa 
 

 

A sokunk által ismert és tisztelt Grill-Kubanek Nóra iparművész jelenleg a Mayerling-i öregek otthonának 
lakója. Kiállításain gyönyörködhettünk magas művészi szinten égetett zománc-munkáiban. Távoli 
magányában örömmel fogadna minden régi ismerőst, látogatót, akinek lehetősége van  őt felkeresni.  
Címe: 2534 Mayerling 4,  Pflegeheim Maria Restituta. 
                                                                                      Köszönettel,                            Babos Magda 
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   Küldetéstudat 
 
 
Bár még sötétség borítja a földet 

és minden olyan nehéz… 
ember embert bánt minduntalan… 
a győztes a vesztest tovább kínozza… 
az elesett pedig teljesen magára marad… 
az ajtók mindenütt szorosan bezárva… 
az arcok keményen rándulnak védekezésre… 
a kezek pedig mozdulatlanul nyugosznak… 
akik összetartoznának, csak távolodnak… 

 
De fölötted ott ragyog az Úr 

hogy világosságod erőt adjon a keresőknek… 
hogy ragyogásod ébressze az alvókat…  
hogy hangod gyógyító szóvá váljon a téged  
hallgatóknak… 
hogy tekinteted felfelé nézzen a mélységekből is… 
hogy megújult színeidet észrevegyék a szenvedők… 
hogy mozdulataidat számon tartsák a körülötted élők… 
hogy ne a vég felé fordíts útitársakat, hanem lehess  
a kezdet hírnöke. 

 
Bár még sötétség borítja a földet, 
de fölötted ott ragyog az Úr. 

                  
            

 

 
 
Ünnepi felfedezés 
 
Istenem, én most kezdem  
észrevenni, hogy ma más lámpát  
gyújtunk, mint tegnap 
ma más gyertya világít, mint 
hétköznapokon 
ma teljesen új illat tölti be a szobát 
ma egészen más szó hangzik 
felénk 
ma különleges íze van mindennek 
ma visszafordíthatatlan lépést 
tehetünk meg bátran 
ma új hír válthatja fel a régi 
szavakat, ma kiapadhatatlan 
forrásból árad ránk a szeretet 
    
 Ma egy kérdés éri el az életemet, és úgy 
 érzem, képes vagyok örömmel felelni rá:
 Igen, úgy legyen. 
 Akaratod gyógyítson, hogy megújult  
 életem legyen.  
 
Dr. Szabó Lajos  
evangélikus lelkész, Budapest 


