
   

  

 
AZ ELSŐ KARÁCSONY „EGYSZERŰ SZÍNPADÁN” 

 
 
Vágyaink karácsonya  
...és akkor megérkezett végre a karácsonyfa, a 
gyermekek nagy izgalommal láttak neki a díszítésnek, 
szebbnél – szebb üveggömbök, csillámló ruhájú 
angyalkák, szaloncukor, mosolygós 
karácsonyfadíszek....friss fenyőillat járta át az egész 
szobát.  Már alig várták az estét, amikor a nagypapa 
sorra meggyújtja a keskeny piros gyertyákat, amikor 
újra együtt a család, és asztalra kerül a sok finomság, 
bejgli, zserbó, frissen sült kalács... és feltárulnak a 
titokzatos, csillogó aranypapírba csomagolt 
ajándékok... és az estét áthatja egy titokzatos erő: a 
szeretet ereje.... 
... valami ilyesmire vágyunk talán mindannyian 
karácsonykor, olyan ünneplésre, amelyben minden 
„perfekt”, minden tökéletes, harmonikus, amikor 
időben elkészül és jól sikerül a kalács, amikor minden 
terv szerint halad, amikor mindenki úgy viselkedik, 
ahogy karácsonykor illik, békésen, kedvesen, 
szeretetteljesen, mert a 
karácsony a „szeretet 
ünnepe”...  
 
Akkoriban Betlehemben 
Valóban sokat változott a 
karácsony az első 
karácsony óta... akkor még 
nem volt ennyire 
„perfekt”. Akkoriban 
Betlehemben „mivel a 
szálláson nem volt 
számukra hely” (Lk 2,7) 

csak egy istálló szolgált 
ünnepi színhelyként, 
mely éppen az utolsó 
pillanatban nyitotta meg ajtaját a megfáradt pár előtt. A 
gyermek látogatására érkező vendégeket sem sikerült 
az ünnephez illően fogadni: a bölcseket és a 
pásztorokat nem várta terített asztal.... És nem örült 
mindenki Isten ajándékának, és nem tudott mindenki 
karácsonyhoz méltóan viselkedni, mint ahogy Heródes 

sem, aki miatt a családnak, nem sokkal Jézus születése 
után el kellett menekülnie hazájából és Egyiptomban 
találtak menedéket.   
 
Aki úgy szerette ezt a világot 
Karácsony valóban a „szeretet ünnepe – de az ISTEN 
SZERETETÉNEK ünnepe!  
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Jn 3,16) 
 
Mert eljött világosságod 
Az első karácsony „egyszerű színpadán” a figyelem 
végig a főszereplőn volt. Nem terelte el róla és 
születésének üzenetéről mindenféle díszlet a figyelmet.  
Ma mintha fordítva lenne: nehéz a sok díszlet között 
megtalálni az ünnep valódi lényegét, a testet öltött 
ISTENT.  
Aki az ünnep alkalmával, hozzánk, hétköznapokban 

megfáradt emberekhez hajol,  
hogy kiemeljen bennünket 
egy kis időre és  
felragyogtathassa előttünk 
az élet szent titkát,  
megmutatva, hogy mire 
kaptunk elhívást,  
hogy karácsony üzenetevel 
új fényben lássuk és járjuk 
az előttünk álló utat,  
újra és újra megerősődve a 
hétköznapok próbatételeinek 
elviselére. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Születés Temploma, Bethlehem  
http://www.orthphoto.net „Kelj fel, tündökölj, mert eljött 

világosságod, 
rád ragyog az Úr, dicsősége. 

Bár még sötétség borítja a földet, 
sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott 

ragyog az Úr, dicsősége meglátszik 
rajtad.” 

(Ézs 60, 1-2) 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a kápolna  
2015. január 03. 11.00 óra Újévi istentisztelet 
!! 2016. január 24. 17.00 óra Ökumenikus Istentisztelet !  

2016. február 07. 11.00 óra Istentisztelet 

• Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   
2015. december 20. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
!!  2016. január 17. 16.00 óra   Ökumenikus istentisztelet !! Kálváriahegyi templom  

2016. február 21. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Búcsúzunk...  
2015. november 28-án, Grácban végső búcsút vettünk SZALAI GUSZTÁV 
testévrünktől, akit 91. évében szólított magához mennyei Urunk.  
A gyászoló családnak Isten vigasztaló erejét kérjük a gyász elhordozásához.  
 
Jézus így bíztatta tanítványait: 
 „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!... 
 Én vagyok az út, az igazság és az élet.” 
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A lelkészi hivatal elérhetőségei:  

)  +43 650 587 7712   
:  evang-ungarisch@aon.at 

 

Gyülekezetünk az interneten:  
:  ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 

:https://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikusok-
809988085714860/timeline/ 
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Istentiszteleteinket közös beszélgetés 
 és szeretetvendégség követi. 

Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe! 

Fotó: Mihalik István 



 

  

 

Ökumenikus imahét istentiszteletei 
 

Az ökumenikus istentisztelet alkalmával nemcsak magyar keresztyén közösségeink 
közötti kapcsolatot szeretnénk tovább erősíteni, közös magyar és keresztyén 
alapokat szem előtt tartva, hanem a világszerte megrendezésre kerülő 

„ökumenikus imahétbe“ is szeretnénk bekapcsolódni, mely évről – évre, január 17 
és 24-e között kerül megünneplésre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hitünk tárgya 
 

Hitünk tárgya címmel felnőtt „konfirmációs órákat“  hirdetünk, igény szerint 
Bécsben és Grácban, mindazoknak,  

• akik szeretnék egyházunk tanítását, szervezetét és életét mélyebben 
megismerni 

• akik válaszokat keresnek keresztyén hitünkkel és vallásunkkal 
kapcsolatban felmerült kérdéseikre 

• akik szeretnék konfirmációs ismereteiket feleleveníteni 
 

Kérjük, hogy aki szeretne bekapcsolódni a „konfirmációs órákba”, részvételi 
szándékát levélben, telefonon vagy emailben jelezze a lelkészi hivatal felé. 

 
Bécs, Auferstehungskirche  

1070 Wien, Lindengasse 44/a  
2016. január 24. du. 17:00 óra 

 
Hagyományos ökumenikus imaheti 

istentiszteletünknek ebben az esztendőben 
GYÜLEKEZETÜNK a házigazdája. Az igehirdetés 

szolgálatát Gáspár Adalbert, tihanyi bencés 
lelkipásztor látja el, a liturgiában a bécsi római-

katolikus, református és evangélikus gyülekezetek 
lelkészei vesznek részt. 

Az istentiszteletet szeretetvendégség követi, melyhez 
ezúton kérjük, várjuk és előre is köszönjük 

hozzájárulásukat és segítségüket. 

 
Graz, Kálváriahegyi templom   

8020 Graz, Kalvarienbergstr. 155 
2016. január 17.  16:00 óra 

 
Molnár Ottó prelátus úr nevében is sok 
szeretettel hívom és várom gráci magyar 
testvéreinket a Kálváriahegyi katolikus 

templomban tartandó közös ökumenikus 
istentiszteleti alkalmunkra és az utána következő 

szeretetvendégségre. 

Szeretettel hívjuk és várjuk minden Jézus Krisztusban hívő keresztyén Testvérünket.  
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ÁDVENTI ISTENTISZTELET 2015. DECEMBER 6. – BÉCS, AUFERSTEHUNGSKIRCHE 
 

Ádvent 
Az „adventus“ latin eredetű szó, jelentése eljövetel, 
megérkezés. Jézus születésének ünnepére, a 
Karácsonyra való felkészülés időszaka. Kifejezi a 
reményteli várakozást; a lelki előkészület és a bűnbánat 
időszaka. Szimbóluma az adventi koszorú, melyen 
minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát.  
Honnan ered ez a hagyomány? Az első adventi 
koszorút Heinrich Wichern hamburgi lelkész készítette, 
aki a mennyezetre felfüggesztett szekérkerékre 23 
gyertyát helyezett és Karácsonyig minden nap eggyel 
többet gyújtott meg. A hétköznapokat piros, a 
vasárnapokat fehér gyertya jelezte. Manapság a 
koszorú fenyőágból készül, négy gyertyával: három lila 
és egy rózsaszín. A lila a bűnbánat, a 
rózsaszín az öröm, Krisztus 
érkezésében való örvendezés színe.  
 
A templomban 
Az Ausztriai Magyar Evangélikus 
gyülekezet az Auferstehungskirche 
kápolnáját veheti igénybe 
istentiszteletei számára. A helyiséget 
rendszerint meg is töltik a hívek. Így 
történt ez 2015. december 6-án is. 
Juhász Réka, evangélikus lelkész 
köszöntötte a gyülekezetet. 
Pédikációjának alapigéje így hangzott: 
„Legyetek tehát ti is türelemmel, és 
erősítsétek meg a szíveteket, mert az 
Úr eljövetele közel van.“ (Jak 5,8) 
„Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig“ kezdte Réka 
prédikációját, majd így folytatta „Isten a prófétákon 
keresztül, látomásokban üzent.“ A Biblia nem mondja 
meg, hogy mikor, hogyan, milyen alakban, formában 
érkezik el újra az Úr. János a Jelenések könyvében így 
fogalmaz: „Kegyelem nektek és békesség, attól, aki 
van, és aki volt, és aki eljövendő...“ Hiszen: „Jézus 
Krisztus visszajövetele során az Isten országa 
kiteljesedik, és az övéin teljessé lesz a megváltás 
műve.“ … Ádvent és karácsony idején, az egyházi év 
igehelyei, Krisztus eljöveteléről – közöttünk 
lakozásáról és egyben visszajöveteléről, nem 
spekulálásra hívnak bennünket, hanem arra irányítják a 

figyelmünket, hogy az Úr „időben“ megérkezik… 
„Legyetek tehát türelemmel testvéreim!“ Az apostoli 
hitvallás és a Miatyánk közös elmondása után 
úrvacsorát vehettünk magunkhoz, együtt, az oltár körül 
állva.  
Réka végül köszönetet mondott Handl Györgynek, aki 
az elmúlt években az orgonaszolgálatot végezte, de 
2016-tól már nem tudja vállalni az istentisztelet zenei 
részét, Döbrentey Anikónak, aki a templomi 
előkészületekben rendszeresen segít, Takács Jánosnak, 
aki kávét és sütit hoz a szeretetvendégségekre és ez 
alkalommal Mihalik Istvánnal közösen elkészítették a 
gyülekezeti ebédet is. Köszönet illette  Grasselly 
Máriát, aki az újságot csomagolja, Andorka Rudolf 

felügyelőt, valamint kedves 
adományozóinkat és a rendezvényeink 
megszervezésében és lebonyolításában 
szorgoskodókat. 
 
A közösség 
A közös ebédre a gyülekezeti teremben 
került sor, ahol ünnepi terítés várta a 
vendégeket. Az ebéden részt vett Hans-
Jürgen Deml, a helyi evangélikus lelkész 
is. János és István marhapörköltet 
készítettek a gyülekezet számára és 
háziasszonyainknak köszönhetöen 
sütemény is került bőven az asztalra. Úgy 
gondolom, hogy összetartó, egymást 
segítő közösség vagyunk, akik a közös 
alkalmakon és azokon kívül is szívesen 

töltünk el időt egymással. Kívánom, hogy minden 
vasárnapunk ünneppé váljon, mint a mai. 
 
Végezetül… 
A türelem arról tanúskodik, hogy hiszünk Isten 
időzítésében, mindenhatóságában és szeretetében. „De 
a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketűrés, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.“ 
(Gal 5,22) Ennek értelmében kívánok minden kedves 
Olvasónkanak szeretetteljes készülődést és boldog 
Karácsonyt! 

Andorka Hanna 
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EMBERSÉGESEBB BETEGELLÁTÁSÉRT 
Interjú DÖBRENTEY ANIKÓVAL a Patientenhilfsteam (betegsegítő-csoport)  

önkéntes munkatársával  
 

A mai orvostudomány egyre nagyobb figyelmet 
szentel annak a kérdésnek, hogy a gyógyulás 
folyamatában milyen szerepet játszik a lélek. Már 
az ókori görög, majd római világ emberszemlélete 
a test és lélek elválaszthatatlan egységéről beszélt, 
melyet egy jól ismert közmondásunk is őriz: ép 
testben, ép lélek. Azt azonban kevesen tudják, hogy ez a 
mondat valójában egy nagyobb összefüggésből 
származik. A sorok irója Iuvenalis latin költő tollából az 
eredeti mondat így hangzott:  
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. 
Könyörögni kell (ti. az istenekhez), hogy legyen ép 
testben ép lélek. Mert mindkettő fontos és mindkettőt 
kérni kell felülről (az istentektől), könyörögni kell értük, 
mert nemcsak testünk, hanem lelkünk egészségének is 
fontos figyelmet szentelni.  
 
Ebből a szemléletből táplákozik a Patientenhilfsteam – 
Betegsegítő-csoport munkája is. Az önkéntes segítők által 
működő betegszolgálatot 1992-ben, a Rudolfstiftung 
egykori igazgatója, Prof. Dr. Alfred Huber hívta életre, 
hogy emberségesebbé tegye a betegellátást. A szolgálat 
munkája „megfizethetetlen teljesítmény“, mely mind 
szociális mind lelki téren nagy segítséget jelent a 
betegellátásban.  
Gyülekezetünkből Döbrentey Anikó immár hat éve tagja 
a csoportnak. Anikót önkéntes munkájáról, tapasztalairól 
kérdeztem:  
 
Hogyan kerültél kapcsolatba a csoporttal?  
Mindig is nagy érdeklődéssel voltam érdekes 
egészségügyi előadások iránt. Így kerültem a 
Patientenhilfe-vel is kapcsolatba, melyről egy 
előadássorozat keretében hallottam először.  
 
Hogyan kapcsolódtál be a csoport munkájába?  
Az új tagokat lépésről-lépésre vezetik be a feladatokba. 
Eleinte csak kísérő voltam és figyeltem, hogyan működik, 
hogyan folyik egy látogatás. Jó volt, hogy betekintést 
nyerhettünk többféle osztályon folyó munkába is, majd 
tapasztalataink alapján mi magunk választhattuk ki, hogy 
hol szeretnénk szolgálatot végezni.  
 
Hogyan zajlik egy látogatás?  
Általában egy héten egyszer megyek. Fél tízkor egy 
megbeszéléssel indítunk. A megbeszélésen nemcsak az 
előttünk álló munkára, hanem egymásra is figyelünk, így 
személyesebb dolgokra, rövid beszélgetésre, 
születésnaposok felköszöntésére is van elég idő.  
Ezután indulunk el a betegekhez. Azokkal, akik hosszabb 
időt töltenek a kórházban, jobban kiépül a kapcsolat. A 
látogatás során fontos tekintettel lenni a betegekre, ezért 
amikor egy kórterembe bemész figyelned és hallgatnod 
kell a reakciókat. De az első mondatok után már lehet 

érezni, hogy kinek van most szüksége a 
jelenlétemre, egy beszélgetésre vagy éppen 
csak arra, hogy figyelmesen, megértően, 
együttérzően meghallgassák. Ezek nagyon 
fontos dolgok.  
 

Hogyan készülsz ezekre a találkozásokra?  
Szem előtt kell tartanom azt, hogy a betegek különösen 
érzékenyek, mindent megéreznek és mindent átvesznek, 
azt is, ha rossz napod van. Ilyenkor figyelni és 
tudatosítani kell, hogy mi is most a cél.  
Ebben a szolgálatban a legfontosabb azonban az, hogy 
nyílt legyél. Magad és a másik felé is. A nehézségekben 
azt kell keresni, hogy mi most ebben a helyzetben a 
következő lépés, az út és keressed ezeket az utakat. A 
beteg a kívülállónak sokszor könnyebben megnyílik, de 
nem tanácsot kér, hanem azt, hogy meghallgassák.  
 
Van lehetőségetek szupervízióra, továbbképzésekre is? 
A csoport munkáját egy szupervíziós (mentálhigiénés) 
munkatárs is segíti, akit a látogatások során felmerült 
kérdéseinkkel, problémáinkkal fel lehet keresni. Emellett 
csoportos szupervízió keretében, különböző témák 
feldolgozására, megbeszélésére is lehetőségünk van.  
A betegségekkel kapcsolatban speciális ismeretekre is 
szükség van ezen a területen, így évi 3-4 alkalommal 
magas színvonalú továbbképzéseken veszünk részt. Ott 
szerzett ismereteinket, kérdéseinket pedig az előadó orvos 
vezetésével kisebb csoportokban megbeszéljük, 
feldolgozzuk.  
 
Mit jelent neked ez a szolgálat?  
Csoportunk tagjait és a betegeket különleges módon 
összekapcsol a közös sors. Talán ezért tudunk egymással 
megértőbben, figyelmesebben bánni. De van egy közös 
célunk is: abban a rövid kis találkozásban egymást 
építjük. Ha örvend a másik, abból te is kapsz. A látogatás 
nemcsak abból áll, hogy én adok: időt, figyelmet, erőt, 
szeretetet, hanem ugyanezt vissza is kapom, sőt még 
többet. Megdöbbenve és sokszor megszégyenülve éltem 
már át a beteglátogatás során azt, hogy minél nehezebb 
volt valakinek a sorsa, annál optimistább volt. Ezekben a 
nehéz helyzetekben a kevesebb az 
több és az ember sokkal jobban 
értékeli a dolgokat, azt ami még 
megvan, amire még van erő.  
 
 
Kedves Anikó, köszönjük az interjút 
és szolgálataidhoz továbbra is sok 
erőt és építő találkozásokat kívánunk. 

Szerk.
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NEMZETKÖZI GYÜLEKEZETEK ÁDVENTI ÜNNEPSÉGE
  

2015. november 27-én, immár nyolcadik alkalommal 
került sor arra, hogy az Ausztriai Evangélikus 
Egyház a nemzetközi gyülekezetei lelkészeinek és 
felügyelőinek ádventi találkozót szervez.  
Gyülekezetünket egy öt fős delegáció képviselte a 
bécsi Severin-Schreiber utcai egyházi központban, 
ahol találkozhattak, ismerkedhettek és 
beszélgethettek egymással a finn, norvég, svéd, 
koreai, tajvani, ghánai, dél-afrikai, magyar és az 
angol nyelvterületről érkezők.  
 
Vallások közötti párbeszéd  
A találkozó egy előadással kezdődött, melyben az 
Ausztriai Integrációs Alap (ÖIF) vallásokkal 
kapcsolatos programjába kaphattunk betekintést.  
Nagy 
érdeklődéssel 
hallgattuk, hogy 
az ÖIF az 
Ausztriába 
szolgálatba érkező vallási vezetők, elsősorban a 
muzulmán közösségek vezetői (imám) és női 
lelkigondozói részére, olyan integrációs programot 
nyújt, amelyben nemcsak a lelkigondozói német 
szaknyelvre, hanem a helyi keresztyén 
gyülekezetekkel való kapcsolafelvételre is figyelmet 
fordít. A keresztyén egyházaknál és gyülekezeteiknél 
tett látogatás során ezáltal vallások közötti 
párbeszédre is lehetőség nyílik. Ebben az Ausztriai 

Evangélikus Egyház nagy segítségére van az 
Ausztriai Integrációs Alapnak.  
 
Nemzetközi gyülekezeteket bemutató brossúra 
Bemutatásra került továbbá egy ismertető füzet, 
amelyben minden nemzetközi evangélikus 
gyülekezet – így a mi gyülekezetünk is – lehetőséget 
kapott egy-egy oldalon, képpel - a bemutatkozásra.  
A füzeteket 2016 tavaszán juttatják el a 
gyülekezetekhez.  
 
Karácsonyi különlegesség 
Az előadás után istentisztelettel folytatódott az 
ádventi alkalom, Johannes Wittich református 
egyházfőtanácsos angol nyelvű igei és Juhász Réka 
zenei szolgálatával.  
Az alkalom hátralevő részében karácsonyi 
különlegességeket kóstolhattunk a világ minden 
részéről a gyülekezetek jóvoltából. A sütemények 
közül nem hiányozhatott az asztalról a finn 
mézeskalács és a magyar diós- és mákosbejgli. 
Számomra a legkülönlegesebb mégis a KitKat néven 
ismert csokoládé japán változata volt – ezúttal piros 
helyett zöld színben, csokoládé helyett zöldteával... 
 
Köszönjük az Ausztriai Evangélikus Egyháznak, 
hogy figyelemmel fordul e munkaág felé, és 
lehetőséget biztosít az anyanyelven történő 
igehirdetés és egyházi szolgálatok ellátására.  

Szerk. 
S

 
 

REJTETT ÜZENET A BÉCSI RATHAUSPARK-BAN 
 
A bécsi bennfentesek már tudják, látták, imerik,  
a túristák egy kattintással megörökítik,  
mások értetlenkedve kérdezik – melyik is az igazi?  
Az ádventi koszorú a diakónia (szeretetszolgálat) 
„találmánya” – melyet 1839-ben, a hamburgi árvaház 
alapítója, Johann Heinrich Wichern evangélikus lelkész 
készített 23 gyertyából és egy kocsikerékből, hogy a 
gyerekek számára könnyebben áthidalhatóvá tegye a 
karácsonyt megelőző hosszú várakozást.  
A bécsi városháza „ünneplőbe öltözött” parkjában az 
Ausztriai Szeretetszolgálat (Diakonie Österreich) 
jóvoltából minden éveben egy „igazi ádventi koszorú” is helyet kap. A Szeretetszolgálat egyik fontos területe 
a krízisbe jutott fiatalok támogatása. Az ádventi koszorú ezáltal a nehéz helyzetbe jutott gyermekek és 
fiatalok szimbóluma és reménységhordozója.         Szerk.  
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IMAHÉT A KERESZTYÉNSÉG EGYSÉGÉÉRT 2016

Kezdetek: 1908 
Az imahét minden évben január 18 és 25-e között, vagy a 
pünkösdi időszakban kerül megrendezésre. Maga az 
imamozgalom az anglikán Spencer Jones és a katolikussá 
lett Paul Wattson kezdeményezésre vezethető vissza, akik 
1908-ban, a New York állambeli Hudson-öbölben, 
Graymoorban, Péter apostol székfoglalása és Pál 
megtérése ünnepei közé eső napokra a keresztyének 
egységéért imahetet hirdettek.  
1973 óta szokássá vált, hogy az imahetét előkészítzésére 
minden évben más országot kérnek fel.  
 
„hirdessétek nagy tetteit“ 
A 2016-os imahét témáját Lettország keresztyén egyházai 
dolgozták ki. Vezérigeként  Péter Apostol első levelének, 
második fejezete, kilencedik versét választották (1Péter 
2,9): „hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az 
ő csodálatos világosságára hívott el titeket.“ 
Az imahét témáját és 
programját kidolgozó 
lett munkacsoport, az 
Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának és a 
Keresztények Egységét 
Előmozdító Pápai 
Tanács képviselőivel 
közösen, 2014 
szeptember első 
hetében tanácskozott, 
Rigában.  
 

Lettország népességének közel egyharmada tartozik a 
négy nagyobb - evangélikus, baptista, katolikus és 
ortodox - felekezet egyikéhez. Az ország 
egyháztörténetére nagy hatással volt az ország földrajzi 
helyzete: Lettország olyan területek mentén fekszik, 
melyek külön-külön az evangélikus, a katolikus vagy az 
ortodox egyház hatása alatt voltak.  
A lett keresztyén felekezetek felismerték, hogy „csak 
akkor találunk halló fülekre, ha közösen emeljük fel 
hangunkat“. A felekezetek közötti közeledés a szovjet 
uralom alatt indult el, amikor mindhárom közösség 
egyaránt célponttá és részesévé vált a szovjet 
egyházüldözésnek.  
A lett keresztyén felekezet közötti és egymás iránti 
bizalom alapjául a Biblia értelmezésében, etikai 
normáikban és értékelképzeléseikben megnyilvánuló 
hasonlóság szolgál.  
 

„Élő ökumené” -   
ezekkel a szavakkal jól jellemezehető a lett keresztyén 
egyházak közötti kapcsolat.  
Bár a lett egyházak még nem rendelkeznek közös nemzeti 
ökumenikus tanáccsal, az alábbi területeken tett 
fáradozásuk gyümölcsöket terem. 
 
TÁRSADALMI ÉS ETIKAI ÁLLÁSFOGLALÁS:  

A négy nagyobb felekezet püspökei közösen foglalnak 
állást az etika, az életvédelem és a társadalmi 
igazságosság kérdéseiben. 
Közös társadalmi kezdeményezések és mozgalmak 
keretében az egyházak szorosan együttműködnek több 
szociális munkaterületen is.  
 
EGYHÁZI ÉS ÁLLAMI ÜNNEPEK:  
A fontos egyházi ünnepek és megemlékezések alkalmával 
a négy egyház vezetői együtt vannak jelen. 
Az egyházak vezetői közötti testvéri kapcsolat egyik 
szép példája, hogy a jelenlegi római-katolikus bíboros 
hivatalba iktatására és szentelésére a rigai evangélikus 
dómban került sor.  
 
OKTATÁS:  
Kiválóan működik az ökumené az állami iskolák 
tekintetében is: az első három osztály számára a 
keresztyén tananyagot a négy egyház közösen állította 

össze. 
 
ÖKUMENIKUS 
KÁPOLNA:  
Az Igate nevű 
településen 2013-ban, 
az evangélikus, baptista 
és katolikus püspökök 
által egy ökumenikus 

kápolna került felszentelésre, mely éjjel-nappal nyitva áll 
a különböző felekezetű hívek előtt.  
 

SAJTÓ:  
„Mi egyesít bennünket?” címmel megjelenő ökumenikus 
lap, immár tíz éve rendszeresen értesíti a lett keresztyén 
gyülekezeteket az aktuális ökumenikus témákról és 
alkalmakról. Egy ökumenikus munkacsoport jóvoltából 
az állami tv- és rádió rendszeresen sugároz keresztyén 
témájú műsorokat. 
 

Kihívások előtt 
A lett keresztyén ökumenikus mozgalom – a megélt 
ökumené ellenére – nagy kihívások előtt áll, különösen 
két területen:  
Hiányzik még egy hivatalos teológiai-párbeszéd 
bizottság, mely több fontos témában közös és hivatalos 
állásfoglalással, nagy ösztönzést jelentene a hívek részére 
az ökumenikus 
életbe való 
bekapcsolódásban.  
Az aktuális politikai 
helyzet veszélyezteti 
a Moszkvai Ortodox 
Püspökség 
(patriarkátus) alá 
tartozó lett-ortodox 
közösségekkel való 
testvéri kapcsolatot.
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Riga. forrás: http://www.kirche.lv 

Szerk.  



 

  

 
 

Ádventben élni 
 

nemcsak a hangoskodók jelszavait hallani   
– a szív szavára figyelni 

nemcsak sokak útját járni     
– merni, saját útra térni 

nemcsak mások tempója szerint élni   
– a saját élet ritmusát követni 

nemcsak a biztonságban elkényelmesedni   
– reménységgel lenni 

nemcsak a régin merengeni  
– a jövőnek teret adni: 

 
 

8 59. évfolyam, 4. (854.) szám / 2015. december       Másokért Együtt 

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber:  
Presbyterium der  
Ungarischen Evangelischen Gemeinde A.B. in Österreich  
A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15                                                         
Tel. +43/650/58 777 12,  E-mail: evang-ungarisch@aon.at 
Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung  
Erscheinungsort: Wien                                                                                                                                        
Verlagspostamt: A-1060 Wien                                                                                                                         
Zul.Nr.: GZ 02Z031072 M 
Richtung der Zeitung: Informationen über die Tätigkeiten  
und Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde 
Redaktion: MMag. Réka Juhász 

Bankverbindung: Bank Austria, A-1011 Wien, Schottengasse 6. 
IBAN: AT701100000290419100; SWIFT (BIC): BKAUATWW 

 

Kedves Olvasóink! 

Újságunk ezen számában a mellékelt csekkel adakozásra hívjuk támogatóinkat!  
Kérjük és köszönjük támogatását, amellyel gyülekezetünk életéhez, működéséhez járul hozzá.  
Köszönjük mindazokat a támogatásokat, amelyekkel eddig is segítette gyülekezetünk életét. 
Köszönünk minden imádságos szeretetet és hordozást, valamint a gyülekezeti életünkben bármilyen 
formában megnyilvánuló tevékeny közreműködést is.  

KÖSZÖNETTEL: 
A gyülekezet presbitériuma 

 

Minden Olvasónknak 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

és  
BOLDOG ÚJ ÉVET  

kívánunk! 

Hildegard Nies gondolatai. Fordította: Szerk.  

ÁDVENTBEN ÉLNI 


