
Az Útmutató 2009. decemberi igéje Zakariás próféta könyvéből (Zak 8,13): 
„Így szól az Úr: Én megsegítelek benneteket, és áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek!“ 

M Á S O K É R T    E G Y Ü T T 
Gemeinsam für andere          2009 
53. évfolyam, 6. (817.) szám ISSN 1026-2156 Bécs, 2009. december 11.

 

Világosságul jött e világba
 

Botladozunk fényes délben. Vakok vagyunk, így 
születünk. A valóság látására nincs szemünk. Ki 
vagyok én? Mi az élet? Honnan jövök és hová 
megyek? Milyen célból vagyok itt? Van-e 
küldetésem? Mik a feladataim? Hol van a 
kezdőpont? Minden viszonylagos? Amit látok és 
megtapasztalok az a valóság? Mi van ezen túl? 
Tények nélkül hogy hihetem? Hogyan nyílik meg a 
mélység? A megnyílt mélységben ki van? Szól-e 
hozzám? Jól hallom-e őt, vagy csak a magam 
vágyait, egyházi és világi álpróféták megszólításait 
érzékelem? 
„Világosságra várunk, 
de csak sötétség van, 
napfényre, de homályban 
járunk. Tapogatjuk a 
falat, mint a vakok, 
tapogatózunk, mint 
akinek nincs szeme. 
Botladozunk fényes 
délben, mintha alkonyat 
volna, és sötétségben 
vagyunk, mint a holtak.” 
(Ézs 59,9-10) 

A világosság ragyog. 
Elűzi a sötétséget. Láthatóvá, egyértelművé, 
egyszerűvé és tisztává tesz mindent. Megszűntet 
minden homályosságot, kétértelműséget, 
fondorlatosságot, képmutató hamisságot. Színeket, 
életet varázsol elő. Könnyeket töröl, sebeket kötöz, 
az éhezőt megeteti, szomjazónak inni ad, 
megalázottakat felemel, halottakat életre hív, 
közösséget teremt, felismerteti a tisztátalant, új 
kezdetet láttat. Tájékozódási pont jelenik meg, utak 
válnak megtapasztalhatóvá. A keresés, a vaksötétben 
tapogatódzás helyett bizonyosság érkezik. Öröknek 
és megingathatatlannak hitt hatalmasságok, 
igazságok és életszabályok porba dőlnek, és a hit, a 
remény, a szeretet maradandósága kerül napvilágra. 
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. 
A halál árnyékának földjén lakókra világosság 
ragyog.” (Ézs 9,1) 

A világosság eljön. Sokan próbálkoznak 
tűzcsiholással, lámpagyújtással, a világosság 
mesterséges megteremtésével. A fénybe öltöztetett 
utcák, terek, házak, szobák, karácsonyfák 
hangulatosak ugyan, de nem a valódi világosság 
hordozói. Fényárba burkolt sötétség uralkodik ott, 
ahol nincs szeretet, békesség, nyugalom, türelem, 
megbocsátás. A mesterségesen létrehozott derengés 
csak megtéveszt és tévútra visz. A magukat a 
világosság létrehozóinak és ismerőinek hirdetők 
megvilágító munkája során csak a sötétség 

növekszik. Isten kegyelme, 
hogy a világosság túl van 
az emberin, kívülről 
érkezik. „Az Ige volt az 
igazi világosság, amely 
megvilágosít minden 
embert: ő jött el a 
világba.” (Jn 1,9) 

A világosság meg-
világosít. A hit látását adja. 
A jászolban fekvő 
csecsemőben megláttatja a 
testté lett Igét, a világ 
Üdvözítőjét. A sötétségben 

és reménytelenségben örök életre és teljességre hívó 
örömüzenetet szólaltat meg. Felismerteti velünk 
gyengeségünk, hitetlenségünk, kegyelemre 
szorultságunk. Nem elveszi a kérdéseket, nem óv 
meg kísértéstől és szenvedéstől, de számol Isten 
jelenlétével, szeretetével, erejével és szabadításával. 
Nem fejti meg Krisztus titkát, de megtanít leborulni 
előtte, és hirdeti azt szerte e világon. Jézus Krisztus 
világosságul jött a világba, hogy aki hisz őbenne, ne 
maradjon a sötétségben. (Jn 12,46) 

A világosság átformál. Küzd a sötétség ellen, a 
világosságban járásra hív. Hisz az imádság erejében, 
a változás lehetőségében, Isten hűségében és 
Krisztus megszólításában: „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12) 

Dr. Solymár Mónika

.
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

 Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2010. január 24. 16.00 óra Ökumenikus istentisztelet Helyszíne: Lindengassei ev. templom 
2010. február 07. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2010. március 07. 11.00 óra Istentisztelet 
2010. április 04. 11.00 óra Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással 

 Graz, Heilandskirche, ill. gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2010. január 10. 16.00 óra Ökumenikus istentisztelet  
  Helyszíne: Kalvarienberg, katolikus templom, Kalvarienbergstraße 155. 
2010. február 28. 16.00 óra Istentisztelet 
2010. március 28. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2010. április 25. 16.00 óra Istentisztelet 

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhető):  +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe:  evang-ungarisch@chello.at 

Helyesbítés: Múltkori, 2009/05. számunkban megjelent „A lázadó falevél” című vers szerzője nem Pintér Sándor, 
hanem Pintér Géza. Az érintettektől elnézést kérünk. 

Egy Budapesti evangélikus, gyülekezeti életben rendszeresen részt vevő család 14 éves leánygyermeke a következő 
tanévben - 2010. szeptemberétől – a Bécsi Evangélikus Gimnáziumban szeretne vendégdiákként tanulni. A gimnázium 
fogadja a tanulót, a család szeretné, ha egy itteni család – megbeszélt térítés ellenében – gyermeküket erre az időre 
befogadná. Érdeklődni a lelkészi hivatal telefonszámán lehet.  

Ökumenikus istentiszteletek Bécsben és Grazban 
 Bécs, 1070 Lindengasse 44/a – 2010. január 24. (vasárnap) 16.00 óra 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség nevében szeretettel 
hívjuk minden Jézus Krisztusban hívő keresztény testvérünket 2010-ben is a szokásos januári ökumenikus 
istentiszteletre. Ebben az esztendőben a soron következő evangélikus gyülekezet ad otthont ennek az 
alkalomnak, igehirdető Dr. Martos Levente Balázs atya, a Győri Hittudományi Főiskola tanára. Az alkalmon 
énekel a Liszt Ferenc kórus, a katolikus ifjúsági zenecsoport, közreműködnek az evangélikus konfirmandusok.  
Az alkalmat beszélgetés és agapé követi, ehhez süteménnyel való hozzájárulását szívesen vesszük. 

 Graz, Kalvarienbergi templom, Kalvarienbergstraße 155. - 2010. január 10. (vasárnap) 16.00 óra 
 
 
Kedves Olvasóink! 
 
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az 
Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz 
számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva 
fekszik a jászolban.” (Lk 2,10-12) 
 

Az angyalok örömüzenetével kívánunk 
áldott, békés, szeretettel teljes ünnepeket és 
kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt! 

 
Újságunk ezévi utolsó számában a mellékelt csekken adományozásra hívjuk támogatóinkat! Kérjük és 
köszönjük adományukat, amellyel működési költségeinket és az újság megjelentetését támogatja. Itt 
köszönjük meg eddigi támogatásukat, és kérjük, továbbra is segítse munkánkat. Köszönettel:    

A gyülekezet presbitériuma
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Biblia a képzőművészetben VI. 
Krisztus születésének ábrázolása 

 
Cikkem főcíme ez alkalommal kissé félrevezető és 

csupán arra utal, hogy ez az írás egy sorozat része. Ugyan  
képzőművészeti alkotásokról szól, amelyek vallási témát 
ábrázolnak - ez esetben Krisztus születését -, de a 
Bibliához, illetve az evangéliumi szövegekhez részben 
van  közük. Máté (1,24; 2,1-2) és Lukács (2,1-20) 
evangélista ír szűkszavúan erről az eseményről. 

Mindnyájan szeretjük a karácsonyi ünnepeket és az 
ezzel kapcsolatos képeket, szobrokat, bölcsőket jól 
ismerjük, gyakran gyönyörködünk bennük. Annál 
meglepőbb lehet sokaknak, hogy az Újszövetségben 
szinte semmi sem található abból,  amit a “klasszikusnak” 
vélt, Betlehemben lejátszódó jelenetekben megfestettek. 
Ezzel a jelenséggel már  többször találkozhattunk ebben a 
sorozatban, és ez arra vall, hogy a Biblia szövegei és a 
hétköznapi vallásosságot elősegítő és okatató jellegű 
képek a történelem folyamán lényegesen eltérhettek 
egymástól. Egyes reformátorok elvi “antipátiája” a 
vallásos tárgyú festmények iránt egyfajta jogos 
bizalmatlanságot és  kételyt hordhatott magában.   

A művészettörténetben Jézus élettörténetét 
megelevenítő képek tele vannak burkolt vagy nyílt, akár 
több forrásból származó utalásokkal és szimbólumokkal. 
Ezeknek “igazságtartalmáról” az újszövetségi 
evangéliumok sem adhatnak felvilágosítást, hiszen nem 
belőlük merítették az ábrázolt jeleneteket. Későbbi, 
népszerű és széles körben közismert apokrif írásokban 
leírt történetek, valamint középkori misztikusok 
látomásairól szóló írások viszont maradandó 
legendákként épültek bele a kereszténység kollektív 
tudatába és képi világába. 

A karácsonyi eseményekről szóló festmények 
művészeti minőségén mindez nem változtat persze 
semmit. Számomra a 15. és 16. századi betlehemes 
jelenetek nemcsak a legbájosabb, de talán legtipikusabb 
ábrázolásai Krisztus születésének. A különböző 
származású és műveltségű festő- vagy szobrászművész 
nyilvánvalóan legjobb elméleti és gyakorlati tudását vette 
bele ezekbe a legtöbbször megbízatásban készült 
remekművekbe. Főképpen templomok oltárait vagy falait 
díszítő festmények ezek, amelyekből csak egy töredéknyi 
példát szeretnék bemutatni. 

Roger van der Weyden (1400-1464)  1445 és 1448 
között, Pierre Bladelin, egy a Burgund hercegséghez 
tartozó genfi nemes úr megbízásából festett egy 
szárnyasoltárt. Ennek az un. Bladelin oltárnak (Berlin) 
középső táblaképén Krisztus születése gyönyörű, a 
burgund-németalföldi stílusnak megfelelő módon és 
színekben látható. Mária van a középpontban, a gyertyát 
tartó József a jobbján, és az adományozó Pierre Bladelin a 
bal  oldalon.  Térdelnek  a  kisded  körül  és imádkoznak a  

 

földön fekvő, anyja kék köpenyére helyezett, mezítelen 
Kisjézushoz. 

De hol is játszódik ez a jelenet? Egy díszlet-szerű, 
romos épületben, a beszakadt tető alatt és egy beomlott 
pinceboltozat tátongó nyílásai mellett. Mai szemmel 
életveszélyesnek minősítenénk ezt az “istállót”. A színpad 
jellegű helyszín előterében egy márványoszlop, a 
háttérben egy gyönyörű gótikus város házai, 
toronyépülete, városfala és makulátlan utcája láthatók. 
Nagy kontrasztban áll az elegáns úr ruházata, a város 
szépsége és a betlehemi rom nyomorúsága. Ennek 
ellenére Mária és József erről tudomást sem véve, mély 
áhítattal imádságban vannak elmerülve. A gyermek mint 
fészkéből kiesett madárka hever a földön, pedig Lukács 
“bepólyálta és jászolba fektette” Mária elsőszülött fiát.  

A festmény minden elemének szimbolikus 
jelentősége és  története van, amit az akkori  közönség 
olvasni és értelmezni tudott. Két fontos forrást említek, 
amelyek fényt derítenek a Bladelin oltáron látható 
jelképekre:  
Jacobus de Voragine, domonkos rendi szerzetes, Legenda 
Aurea (arany legenda) című vallásos, népszerű irodalmi 
műve a 13. század második felében született. Ebben 
szentek éltéről és az egyházi ünnepekről ír részletesen. 
Sokszor anekdotázva mesél el egy-egy jelenetet, például 
Krisztus születésével kapcsolatosan is. Azt írja, hogy 
amikor Krisztus megszületett, a római Maxencius Basilica 
és az abban felállított Romulus szoborcsoport leomlott. 
Ezzel jelezve, hogy az új korszak kezdete a régi római 
birodalom és vallás végét jelenti. A festményen ábrázolt 
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antikizált romok és oszlopok erre a szövegre 
vonatkoznak.  Más forrásból származik a József  kezében 
látható gyertya. Ezt a Svédországi Brigitta (1303-1373) 
apáca és misztikus látnok Látomások című hatalmas 
terjedelmű művében találjuk meg. Ebben az egész 
Európában elterjedt könyvben szerepel az a látomás, 
amiben József egy gyertyát hoz, de a földön fekvő, 
meztelen Krisztus-gyermekből áradó mennyei fény ezt 
felülmúlva az éjjeli jelenetet nappali világosságra 
változtatja. 

Hogy ez a misztikus  fény más  festő  számára is 
vonzó, festeni való jelenség volt, azt két képpel 
illusztrálom: Hans Baldung Grien (1485-1545) a 
délnémet késő gótikus festő Dürer és Grünewald kortársa, 
1520-ban festett “Krisztus születése” (München) című  
képén, valamint Antonio Allegri, il Correggio (1489-
1534) olasz reneszánsz mester álatal 1530-ban festett 
“Szent éjszaka” (Drezda) jelenetében is az egyetlen 
fényforrás Jézus maga. Mindkét esetben a háttérben a 
sötét éjjel fekete égboltja valamint a romokat és 
személyeket megvilágító, vakító, földöntúli fény látható. 

Ha elmélyedünk a képek nézésében, el tudjuk 
képzelni, hogy a misztikus látomások megelevenítése a 
kortás nézőkben milyen nagy benyomást kelthetett. Hans 
Baldung képén a szent éjszaka szinte félelmetes 
hangulatot áraszt. A szögletes felületek, éles sarkak, 
fehér-fekete kontrasztok - melyeket egy neonfény 
hidegségű sugár világít meg -, inkább egy vakmerő víziót, 
mintsem egy örömteli születést jelenítenek meg. Az 
újszülöttet alig lehet a képen látni, de a fény hatása 
dominálja az egész kompozíciót. 

 

Coreggio képén - a reneszánsz elképzelésének 
megfelelően is - a Krisztusból áradó, mindent alulról 
megvilágító fény vakító. Olyannyira, hogy a  kép közepén 

álló pásztorleány kénytelen bal kezével kitakarni az erős 
fényforrást. Szemét hunyorítva, homlokát ráncolva alig 
látja a sugárzó gyermeket. A festő reális módon festi meg 
azt, ami csak az erre elhívatottak, a misztikusok leki 
szemei előtt játszódott le.  

Nyivánvaló, hogy a két egymástól stilisztikailag igen 
eltérő festmény tartalmát és szimbólumait illetően azonos 
forrásból merít, azonos tradíciót követ. Ez azt bizonyítja, 
hogy a közkézen forgó vallásos legendák és az ezekből 
kialakult képi ikonográfia központi szerepet játszott a 
festészetben az Alpok mindkét oldalán. 

 

Csupán olyan helyeken, ahol a festők nem láthatták 
nagy, kortárs festők műveit és esetleg olvasottságuk sem 
volt olyan széleskörű, ott találhatók egyszerű, a 
hétköznapi életből vett motívumok  Krisztus születésének 
ábrázolásában. Erre kiváló példa Thomas von Villach, 
pontosabban Thomas Artula (1435/40-1520 után) műve a 
gerlamoosi templomból. Az 1465 táján festett freskó 
Krisztus születését - a nagy mesterek tradíciójától eltérően 
- igazi otthonos környezetbe helyezi. Mária ugyan még 
mindig egy falak nélküli tetőszerkezet alatt (“istállóban”) 
látható, de párnás ágyban ülve, kék takaróval betakarva és 
segítőkkel körülvéve. József éppen süteményeket nyújt 
feléje, miközben az italos kancsót már félretette. Mária az 
újszülöttet a bábaasszony gondos kezeibe adja, hogy az 
Jézuskáját fehér kendőbe burkolva egy kicsi, bélelt 
bölcsőbe fektesse. Melletük tűzhely, bogrács, körben házi 
edények, kelengyék, teknő. A látható tárgyak nem 
szimbólumok, nem rejtett tudattartalmak hordozói, hanem 
az igazi akkori élet tartozékai. (A kép a 8. oldalon látható.) 

Ez a karinthiai Krisztus születése közvetlensége miatt 
melegséget, barátságos és családias hangulatot áraszt, 
olyant, amilyent a kifinomult műveltséggel felruházott és 
reprezentációs feladatokat is ellátó burgund festmények 
hűvös eleganciája nem tud nyújtani.  

Szeretetteljes és békés karácsonyt kívánok az összes 
kedves Olvasónak:  

Páll Csilla művészettörténész, Baden 
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    Szegénység, gazdagság és ökológiai krízis összefüggései 
 

Gömböcz Elvira 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdálkodási karán 
végzett. Később teológiát tanult, először a Lutheran School of Theology at Chicago-n majd az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerzett teológus diplomát. Kezdetben középiskolában 
tanított, jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanársegédje és doktorjelöltje. Az 
Egyházak Világtanácsának globalizáció témakörben kiadott több jelentős dokumentumát 
fordította magyarra. 2009 októberétől kutatás céljából egy szemesztert a bécsi egyetemen tölt 
az Ausztriai Evangélikus Egyház ösztöndíjával.  

Az Egyházak Világtanácsa 
kezdeményezte, hogy induljon 
el egy ökumenikus tanulmányi 
folyamat annak elemzésére, 
hogy milyen összefüggésben áll 
egymással a szegénység, a 

gazdagság létrehozása és a természeti környezet. E sorok 
írója mint európai meghívott vett részt az Ázsiában, 
Chiang Mai-ban megrendezett találkozón november 
elején, ahol az alábbi fő kérdések kerültek elő: Miért van 
az, hogy a világ lakosságának több mint fele 
szegénységben él? Az ázsiai emberek többsége miért 
szegény, amikor a kontinens természeti erőforrásokban 
gazdag? Hogyan befolyásolja ez a természeti 
környezetet? Mit tehetnek az ázsiai egyházak? 

Zákeus története adta a konferencia nyitó áhítatát. A 
fővámszedőt, aki óriási vagyont gyűjtött magának azáltal, 
hogy összejátszott a Római Birodalommal, Jézussal való 
találkozása radikális változásra indítja: „Uram, íme a 
vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől 
valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki” 
(Lk 19, 8). Ez csupán egyik bibliai történet, amely Jézus 
és a gazdagok találkozását meséli el. A konferencia 
teológiai munkája során hasonlóképpen előkerült a 
Gazdag és a Lázár, valamint a Gazdag ifjú története is, 
aki nem tudta összekötni életében a gazdasági és a 
spirituális élet gyakorlatát, ezért megszakadt a párbeszéde 
Jézussal, és szomorúan távozott. Szegénység és 
gazdagság összefüggését azért is fontos hangsúlyozni, 
mert a kutatások, mozgalmak és programok nagyon 
gyakran csupán a szegénységgel foglalkoznak, mint 
amelyet enyhíteni kell, vagy meg kell szüntetni. Ennek 
módszerét pedig a fő áramlat szerint gondolkodó 
közgazdászok úgy gondolják, hogy a makroszintű GDP 
növekedés csökkenti a szegénység mértékét is. Temérdek 
kutatási eredmény bizonyítja azonban, hogy a 
makroszintű növekedés nem csökkenti automatikusan a 
szegénységet és nem megfelelő módszer a szegénység 
megszüntetésére, hiszen a környezeti válság miatt maga a 
növekedés is kérdésessé vált. Ezért nagyon fontos a 
folyamatok elemzése, megértése, és a közös cselekvés.  

Nekünk európaiaknak talán elképzelhetetlen, hogy 
például Burmában naponta 6 órán át van elektromos 
áram, vagy hogy Indiában, ahol a lakosság 70%-a 
létminimum alatt él, nagy szenvedést okoz a 
klímaváltozás miatti hőség. Indiában tavaly 184.000 

kistermelő követett el öngyilkosságot. Ez az ország 
népességéhez viszonyítva is szélsőségesen magas arány. 
A közvetlen ok a parasztok eladósodása, amely mögött 
egyrészt a szélsőséges időjárás, másrészt pedig a 
génkezelt és drága vetőmagok állnak, amelyet a 
multinacionális vállalatok kényszerítenek rájuk. Kiemelt 
hangsúlyt kapott a konferencián a klímaváltozás miatt 
pusztuló óceániai szigetvilág. Óceánia szigetei 
süllyednek. Néhány kisebb sziget már a víz alá került, és 
a folyamatosan emelkedő vízszint miatt további szigetek 
kerültek veszélybe. A klímamenekültek vándorlása már 
elindult. Többnyire Fiji szigetére költöznek a 
veszélyeztetett szigetek lakói. A sürgősségi helyzet miatt 
az óceániai egyházak nagy erőkkel készülnek a 
koppenhágai decemberi klímacsúcsra, hogy felhívják a 
figyelmet a térség helyzetére, és tevékeny, gyors 
segítségre mozgósítsanak. Javasolták továbbá, hogy nem 
elegendő pusztán klímaváltozásról beszélni, hanem mivel 
az egész természeti környezet változik, és fajok 
pusztulnak ki, ezért az ökológiai változás a helyes 
megnevezés, amelynek csak egy része a klímaváltozás. 

A teológiai reflexiók mellett a gazdasági elemzések, 
kutatások eredményeinek bemutatása is fontos hangsúlyt 
kapott a konferencián. A teológiai megközelítések 
megújuló spiritualitást tartottak szükségesnek, amelyen 
keresztül felismerjük Isten szeretetét és megváltozunk. A 
gazdasági kutatások régiónként mutatták be a jellemző 
folyamatokat. Minden ázsiai régióra jellemző azonban az, 
hogy a GDP növekedése nem vonja maga után a fizetések 
növekedését. 
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Óriási profit van az Ázsiában multinacionális vállalatok 
által előállított termékeken. A fizetések csökkennek, a 
vállalatok profitja emelkedik. Az elemzők szerint Ázsia a 
jelenlegi gazdasági berendezkedés egész terhét hordozza. 
Az alacsonyan tartott fizetések sokak szenvedését és egy 
szűk elit gazdagodását okozzák. Ezért a szegénység 
csupán az igazságtalan rendszer, az emberi 
kizsákmányolás egyik tünete. A jelenlegi rendszerben 
gyakorlattá vált, hogy a profit az elsődleges cél, nem 
pedig az emberi szükségletek kielégítése. 

Ebben a helyzetben kettős válsággal állunk 
szemben, morális és rendszer szintű válsággal. A 
gazdasági válság hátterében morális válságot manapság 
nem csak egyházi vezetők, hanem magas szintű gazdasági 
vezetők és politikusok is megállapítanak. Ezért ez 
kevésbé szorul magyarázatra. A rendszer válságaként 
azonban két fontos problémát kell megemlíteni. Az egyik 
a túltermelés válsága, amely manapság nem a tengerbe 
öntött termékek formájában jelentkezik mint 1929-ben, 
hanem leépítésekben, üzem bezárásokban, növekvő 
munkanélküliségben. A másik alapvető probléma pedig a 
virtuális gazdaság (spekuláció) és a valódi gazdaság 
(termelés) elszakadása egymástól. Vagyis, hogy 
spekulációval sokkal könnyebben és gyorsabban 
lehetséges nagy vagyonokra szert tenni, mint valódi 
szükségleteket kielégítő termeléssel. Ezért nagyon fontos 
napjainkban az erkölcsi és spirituális megújulás, amely az 
emberi kapzsiságnak gátat szab, valamint annak a 
gondolkodásmódnak a megszilárdulása, hogy az élet és az 
emberi szükségletek kielégítése az elsődlegesen fontos 
cél, nem pedig a profitmaximalizálás, amely a jelenlegi 
rendszert mozgatja.  

A konferencia a Chiang Mai nyilatkozat 
elfogadásával zárult. A nyilatkozat megállapítja, hogy az 
egész bolygónk, de különösen is Ázsia és az óceániai 
szigetek példa nélkül álló többszörös katasztrófával 
néznek szembe. Az ázsiai országokat sokan a neoliberális 
gazdasági modell példaadóinak tekintik, mint sikeres 
„kistigrisek” vagy a kínai „sárkány”. A fő probléma 

azonban, amely miatt ezek az országok szenvednek, az, 
hogy az  előállított értéket kiszivattyúzzák az ázsiai 
országokból a multinacionális vállalatok profitjain 
keresztül, valamint a külső adósság törlesztése, és a 
gazdagabb országokba juttatott különféle exportok által. 
A kormányok többsége pedig túlságosan el van adósodva 
ahhoz, hogy a legcsekélyebb szociális védelmet nyújtani 
tudja a lakosságnak.  

A neoliberális profitorientált működésmód nem 
csupán szegénységet generált Ázsiában, hanem hatalmas 
társadalmi és ökológiai adósságot is létrehozott. A 
nyilatkozat megállapítja, hogy a gazdasági és a 
környezetei válság szoros összefüggésben vannak 
egymással, és csupán megjelenési formái egy sokkal 
kiterjedtebb erkölcsi és spirituális válságnak. A 
gazdagodás, az anyagi javak, az esztelen növekedés és a 
fogyasztás hajhászása következtében az emberek saját 
embertársaikat zsákmányolják ki. Ezért a válságból 
kijutni spirituális megújulás útján tudunk, figyelembe 
véve a bibliai felszólításokat, amelyek szerint Isten a 
kirekesztetteket részesíti előnyben (igazságosság), 
valamint minden teremtménye szentséges és jó 
(fenntarthatóság).  

 

Az őszinte hit spiritualitás cselekedetekben is 
megnyilvánul. Ezért a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az az 
összetett válság amivel ma szembetaláljuk magunkat 
radikális és közös válaszokat kíván. Nem csupán Ázsia és 
Óceánia egyházaitól, hanem világszerte valamennyi hívő 
közösségtől. Isten szeretetében egyek vagyunk, ezért 
lehetőségünk van, és kötelességünk is elkezdeni egy 
harmonikus gazdaság kialakítását, amelyben mindenki részt 
vehet az őt érintő döntésekben, és amelyben az emberek 
alapvető szükségletei és megélhetése biztosítva van. Az 
ilyen gazdaság az életet szolgálja. 

A nyilatkozat végén konkrét vállalások és feladatok 
felsorolása szerepel, amelyek közül itt csak néhányat emelek 
ki. Elhatározás született például arra, hogy erősíteni és 
építeni kell egy olyan hiten alapuló hálózatot, amely az adott 
régió civil szervezeteivel és társadalmi mozgalmaival is 
együttműködik. Életvitelünkben mutassunk alternatívát, 
amely a fenntartható közösség mintáját adja az ökológiailag 
is igazságos fogyasztás gyakorlásával.  

Gömböcz Elvira
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„Szép hitvallással, sok tanú előtt...” - Konfirmandusaink 2010-ben 
 

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés. Az 
egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a 
Jézusban, mint Isten Fiában való hit megerősítését.  A 
konfirmandus megismeri a keresztény hit alapvető 
igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. 

A felkészítést követően kerül sor magára a 
konfirmációra. Ez az esemény két részből áll: vizsgából 
és istentiszteletből. A vizsgán a konfirmandusok 
számot adnak arról, hogy az oktatás során megismerték 
az egyház alapvető tanítását. Az istentiszteleten pedig 
megvallják hitüket az Apostoli Hitvallás és a 
konfirmációi vallástétel szavaival; a gyülekezet a 
Szentlélekért imádkozik; a lelkész megáldja őket, utána 
pedig a gyülekezettel együtt úrvacsorát vesznek. A 
konfirmációi vallástétel egy személyes vallomás arról, 
hogy a konfirmandus nem csak ismeri az egyház 
tanítását, hanem magáénak is tudja azt. 

Gyülekezetünknek nagy öröme, hogy jelenleg öt 
fiatal készül a konfirmációra. 

 
Andorka Rafael 

 
1996-ban születtem itt Bécsben. Jelenleg az St. Marien 
iskolába járok, 4. osztályos vagyok. Hobbym a 
computer, biciklizés és a zenehallgatás. 

Andorka Rudolf 

 
Én 1997-ben születtem, és ahogy testvérem is, itt 
Bécsben a St. Marien iskolába járok. Szeretek 
vitorlázni, horgászni, zenét hallgatni. 

Marc-André Páll 

 
Marc-André Páll, otthon Marci, 13 éves vagyok és a 
badeni Wirtschaftshauptschule 4. osztályába járok. 
Sokszor vagyunk Sopronban és szeretnék ottani 
srácokkal megismerkedni. Budapesten kereszteltek és a 
konfirmáció is erősíti magyarságomat és a kapcsolatot 
a magyar evangélikusokkal. 

Skerlecz Richárd 

 
1996-ban születtem, Oyenhausenben élünk, és a badeni 
reálgimnázium 3. osztályos tanulója vagyok. Szívesen 
barkácsolok, sportolok, szeretek zenét hallgatni. 

Skerlecz Roland 

 
Testvéremmel és szüleimmel együtt én is 
Oyenhausenben élek. 14 éves vagyok és Mödlingben a 
HTL elektrotechnika szakján tanulok. Hobbym a 
számítógépezés, zenehallgatás és a sport.  
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Rónay György: 

Advent első vasárnapja 

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,  
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.  
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg  
korcs ágaimon más, mint a halál?  
Amikor jelek lepik el a mennyet,  
álmunkból kelni itt az óra már.  
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,  
angyalod mégis álomban talál.  
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;  
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.  
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.  
Éjszakámból feléd fordítom orcám:  
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!  
Szüless meg a szívemben, Szeretet!  

 
Francia karácsonyi ének 

- Weöres Sándor fordítása - 
 

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,  
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!  
Boldogan figyelnek égi fényjelek  
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.  
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,  
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ! 
 
Rongyos istállóban pislákol a mécs,  
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.  
Tekints le az égből, mert szeretlek én,  
Tartsd fölém kezecskéd védőn, könnyedén!  
Rongyos istállóban pislákol a mécs,  
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz. 
 
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,  
Most és mindörökké: imádságom ez.  
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt,  
Élhessenek égben teveled együtt!  
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,  
Most és mindörökké: imádságom ez. 

 
 
                    


