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 Meditáció

Karácsonyi ég alatt

Istenem, a szívemben szeretném forgatni a legszebb
dolgokat, de nem tudom elfelejteni mindazt, ami
egyátalán nem szép.
Istenem, a szívemben szeretném forgatni az igazi
emlékeket, de mindent megel�znek a hamisak.
Istenem, a szívemben szeretném forgatni a megtalált
értékeket, de olcsó holmi borít el mindent.
Istenem, a szívemben szeretném forgatni a holnap
érzését, de nyomaszt a múlt.
Istenem, a szívemben szeretném forgatni a te jelenléte.
Ne engedd, hogy elveszítsem ezt a karácsonyi
képességet.

Soha annyira, mint éppen
most
csendre vágyom és
nyugalomra…
Soha annyira, mint éppen
most
Megállni szeretnék a
rohanásban…
Soha annyira, mint éppen
most
örülni tudnék szavadnak és
er�dnek…
Soha annyira, mint éppen
most
Szeretném meglátni a
kicsiségben a nagyságot…
Soha annyira, mint éppen
most
érezni szeretném közelségedet,
hogy egyedül ne maradjak, Istenem, éppen ma este.

A gyertya lángja el�tt ma senki sem ül egyedül.
A templomtér illata most mindenkihez elér.
A jászol körül a legkisebb gyermek is bátor lehet.
Az ablakon át a sötét szoba fényárban úszik.
A nyikorgó bútorok ünnepi csendet tanulnak.
Az elkeveredett vándor hazavezet� útra talál.
Az isteni ajándék kibontása már nem a mi dolgunk.

Uram, Istenem!
a tettek helyén mindig csak a nagy szavak maradnak
a simogató közeledést megel�zi a rideg távolság
�szinte szavaink fagyos közönyben halnak el
a veled való beszélgetés a szüntelen id�hiány miatt
akadozik.
Jöjj közel hozzám, hogy megforduljon minden
körülöttem és bennem. Vedd kezedbe azt, amit én már
rég elveszítettem, és állítsd vissza igazi, eredeti helyére
az én életemet is.

Karácsonyi ég alatt ne
engedd újrakezdenem az

elégedetlenked�
mondatokat és a
számonkér� szavakat.
Ébreszd az örömöt
bennem, hadd sugározzam
körülöttem is. Nyisd ki a
szememet, hogy
észrevegyem az ünnep
erejét. Emeld fel a fejemet
a megszokott mélységb�l,
hogy távolabb lássak ma,
mint eddig. Tégy
alkalmassá arra, hogy
legalább egyetlen lépést
tegyek a hozzád vezet�
ösvényen.

Uram, te a gyengéhez gyengéden érkezel, és az utat
megmutatod neki.
Uram, te a gy�zteshez gy�ztesen jössz, és az utat
megmutatod neki.
Uram, te az elesett mellé elesettként állsz, és az utat
megmutatod neki.
Uram, te a fájdalomba a fájdalmak embereként lépsz
be, és az utat megmutatod.
Uram, te ma hozzám egészen belülre érkezel, és az utat
együtt teszed meg velem.

Az Útmutató 2005. decemberi igéje:
De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást

hoznak. (Mal 3,20)
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Istentiszteletek – Bécs 7. Lindengasse 44/a.
2006. január 08.   16.00 óra   Istentisztelet
2006. február 05.   16.00 óra   Istentisztelet úrvacsoraosztással
2006. március 05. 11.00 óra Istentisztelet
2006. április 02. 11.00 óra Istentisztelet

Bibliaórák – Bécs 6. Capistrangasse 2/15
2006. január 17.   17.30-18.30 óra    Téma: Istentisztelet
2006. február 14. 17.30-18.30 óra Téma: Egyház, gyülekezeti közösség
2006. március 14. 17.30-18.30 óra Téma: Keresztény felekezetek

Istentiszteleti alkalmaink kezdési id�pontja 2006. márciusától változik!!!
A délután 16.00 órás id�pont helyett délel�ttönként 11.00 órakor kezd�dnek istentiszteleteink a
Lindengassei kápolnában 2006. márciusától. Közgy�lésünk szavazott még 2005. májusában err�l az
id�pontváltozásról, gyülekezeti tagjaink többségének a délel�tti kezdési id�pont jobban megfelelt.
Reménység szerint így többekkel is tudunk találkozni istentiszteleteinken.

A lelkészi hivatal telefonszáma: +43/650 58 777 12

ÁDVENT   AZ   EVANGÉLIKUS   KÖZPONTBAN

Áldott és békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztend�t
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Szép számmal jöttünk össze 2005.
december 13-án kedden az Ausztriai
Evangélikus Egyház központjába ádventi
estünkre. Az áhítat az ajtó el�tt álló és
zörget� Jézusra irányította figyelmünk.
Herwig Sturm evangélikus püspök az
osztrák evangélikusság mai életét mutatta
be vetített képes el�terjesztésében, majd
kérdéseinkre válaszolt. Az egyház
szervezeti és m�ködési feltételeinek
kérdései mellett lényegként került el� az
evangélium hirdetésének különleges
feladata, valamint az osztrák egyház e
feladat betöltésére irányuló lehet�ségei és
törekvései. Adventi estünket
Augusztinovicz Eszter  és Pálfi Orsolya
zeneakadémista hallgatók heged�játéka
zárta. A programot követ� kötetlen
beszélgetésekben és találkozásokban
megtapasztalhattuk egy közösség
gyógyító, er�t és szeretetet adó, örömöket
magában hordozó jellegét. Köszönet
mindenkinek, aki az alkalom
megvalósulásához tevékenyen hozzájárult!



 Másokért Együtt                                                                                                               49/8  (793) / 2005-12-06     3

Sokunkat érinti a kérdés: nyugdíj

A nyugdíj elszámolását két ország külön egyezménye szabályozza. Az EU tagországok között az osztrák-magyar
szabályozáshoz hasonló rendszer lépett hatályba. A jövöben csatlakozók esetében szintén számítani lehet hasonló
rendezésre. Helyhiánya miatt most csak az osztrák-magyar egyezmény részleteit ismertetjük, de felhívjuk a figyelmet a
- www.help.gv.at - internet címen az “Österreichische Pensionsregelung und Europa” cím alatt részletes információ
található.

Tájékoztató a nyugdíjigény elbírálásáról a magyar-osztrák szociális biztonsági egyezmény alapán (www.onyf.hu)

A társadalombiztosítási nyugdíj megállapítását az egyezmény alapján azok kérhetik, akik meindkét szerzödö országban
szereztek szolgálati (biztosítási) idöt. Hozzátartozói ellátásoknál az (elhunyt) jogszerzö biztosítási ideje a meghatározó.
Ha az önálló nyugdíj megállapításához szükséges magyar szolgálati idövel nem rendelkezik a kérelmezö (jogszerzö) a
mindkét ország (Ausztria és Magyarország) területén szerzett szolgálati idöket össze kell számítani. Ezt a szabályozást a
nyugdíjigény elbírálása során is alkalmazni kell, egyebekben az osztrák nyugdíjbiztosítási szerv saját belsö szabályai
szerint jár el.

Hogyan történik a magyar nyugdíj elbírálása?

A magyar nyugdíjbiztosítás akkor állapíthat meg nyugdíjellátást az egyezmény alapján, ha a magyar szabályok szerint
szerzett szolgálati idö hossza eléri a 365 napot.
Ha a kérelmezö (jogszerzö) az egyéb jegosultsági feltételekkel rendelkezik (pl. Betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt,
rokkant stb) és a) a magyar szabályok szerint a szükséges szolgálati idöt megszerezte, akkor kizárólag ezen szolgálati
idö alapján kerül megállapításra a nyugdíj, b) a magyar szabályok szerint elöírt szolgálati idöt nem szerezte meg a
kérelmezö (jogszerzö) az osztrák szolgálati idö beszámításával kell a jogosultságot elbírálni és jogosultság esetén a
nyugdíjrész összegét meghatározni.
Ha csak a két szerzödö országban szerzett szolgálati idö összeszámításával áll fenn a jogosultság, a magyar nyugdíjrészt
az alábbiak szerint kell meghatározni. Az osztrák biztosítási és a magyar szolgálati idöt össze kell számítani. Ha a
jogosultsághoz szükséges szolgálati idöt eléri az összes szolgálati idö, a nyugdíj összegét úgy kell kiszámítani, mintha
valamennyi idöt a magyar szabályok szerint szerezte volna meg az igénylö (jogszerzö). (Ez az úgy nevezett elméleti
nyugdíj összege.) Ennek az öszegnek azonban csak az a része állapítható meg magyar nyugdíjrészként, ami a
ténylegesen megszerzett magyar és az összes szolgálati idö arányának megfelel. (Pl. Magyar szolgálati idö 15 év,
osztrák szolgálati idö 29 év, összesen 44 év, a magyar nyugdíj összege 15/44 arányának megfelelöen kerül
meghatározásra.)
A magyar nyugdíj, illetve a nyugdíjrész összegének a kiszámítása során kizárólag a magyar szabályok szerinti, a
Magyarországon szerzett keresetek, jövedelmek vehetök figyelembe. Szakmai átlagkereset figyelembevételére al
lehetöséget az egyezmény abban az esetben, ha az igénylönek (jogszerzönek) a magyar szabályok szerint szerzett
szolgálati idejének  a hossza nem éri el az átlagszámítasi idöszak felét. (Átlagszámítási idöszak alatt az 1988.január 1-
töl a nyugsíj megállapításáig terjedö idöt kell érteni.) Szakmai átlagkeresetként azt a magyarországi országos átlagos
keresetet kell figyelembe venni, ami a magyar biztosítottak a kérelmezö (jogszerzö) utolsó magyarországi
munkakörében, (biztosítási jogviszonyban) a nyugdíjazást megelözö évben elértek.
Az egyezményen alapuló nyugdíjigényt a lakóhely (szokásos tartozkodási hely) szerinti ország nyugdíjbiztosításánál
célszerü elöterjeszteni.
Az osztrák nyugdíjigényt erre a célra rendszeresített kétnyelvü igénybejelentö lapon kell benyujtani. Az egyszerübb és
gyorsabb ügyintézés érdekében a magyarországi lakóhellyel rendelkezö kérelmezöknek célszerü a magyar
nyugdíjbiztosítási hivtalnál elöterjeszteni az osztrák nyugdíjigényt is.

A szerkesztöség köszönetet mond Dr. Németh Krisztina fökonzul asszonynak segítségéért.
************************************************************************************************
A szerkesztöségünkhöz érkezett közérdekü hír:

Kedves Mindnyájan!
Fontos információt kaptam, melyet sürgösen közölni kelleni az ME-ben.- Sokakon segíthetünk.
…akiknek Magyarországon vagy más EU országban már munkaviszonya volt, az most beszámítható és elöre ugrik a
“szamárlétrán”(Vorrückungsstichtag). Ezzel magasabb fizetési kategóriába lehet kerüni és információm szerint
visszamenölegesen is kéhetö a fizetéskülönbség megtérítése. De mindez nem megy automatikusan, a maunkahelyre be
kell adni a kérvényt, még 2005. december 31.-ig. Bövebb információt meg lehet tudni a Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst Jahrbuch 2005–böl illetve a helyi szakszervezetnél lehet érdeklödni.

Üdvözlettel: Radics Éva
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Istenem,
a te világod annyira más, mint a miénk
a te érkezésed valódi eljövetel
a te fényed betölti az életünket
mert az igazi világosság megvilágosít minden embert –
a mi utunk nyomorultul önz� még ma is
a mi gondolatunk sz�k körben mozog még most is
a mi érzésünk pontosan kiszámítható minden percben
mert az igazi világosság megvilágosít minden embert –
a te közelséged meggyógyít minket
a te hangod ereje felébreszti szunnyadó életünket
a te mozdulatod eltünteti a régit, és újat hív létre
mert az igazi világosság megvilágosít minden embert –
a karácsonyi fényben te tiszta fehér vagy
a karácsonyi csendben te mély lélegzetet adsz
a karácsonyi magányban te velem maradsz. Ámen.
A meditációkat a Visszhang cím� kötetb�l válogattuk.
Visszhang. Imádságok, olvasmányok. (Szerkesztette: Szabó Lajos)
Luther Kiadó, Budapest, 2005.

Újra
nem sajnálsz utat, id�t, er�t
eljössz
ugyanúgy, mint rég
mert sajnálod a makacs és kishit�
embert
aki még mára sem tanul meg semmit
eljössz
csendes léptekkel hozod
szeretet-csomagodat
örömajándékod
széttárt karod együtt érz� ölelését
földre jössz
újra
ugye, kopogtatsz nálam is?


