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„…egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,  
mert közeledik a megváltásotok.” (Lukács evangéliuma 21,28b) 

Készülünk az ünnepekre. Ma már alig van olyan család, 
ahol az ebédlő vagy a nappali asztalára ne tennének 
ilyenkor ádventi koszorút. Vasárnaponként újabb gyer-
tyákat gyújthatunk meg. Köré ülhetünk, énekelhetünk, 
készíthetjük szívünket is az ünnepre. Felcsendülnek 
a szebbnél szebb, lágyan csilingelő karácsonyi dalla-
mok.…

Kinek jutna eszébe most harsányabb zenét, Louis  
Armstrong dzsessztrombitás muzsikáját hallgatni?!  
Pedig az egyik híres száma, az általa is feldolgozott spi-
rituálé ádventi üzenetet hordoz. Jól ismerjük, A Szentek 
bevonulása címet viseli a darab, amelynek magyarra 
fordított kezdő verssora meglehetősen nyugtalanító kér-
dést fogalmaz meg: „Hol leszel majd, ha a harsona fel-
zeng, (…) ha felkölti még a holtakat is?” Bizony az utolsó 
ítélet, Jézus dicsőséges visszajövetelének képét vetíti 
elénk az ének szövege. 

Kinek jutna eszébe? – kérdeztem. Szándékosan tettem, mert nekem diákkoromban számta-
lanszor eszembe jutott. Szüleim féltve őrzött bakelit lemezén a lejátszó tűjét újra és újra ehhez 
a számhoz igazítottam. Ebben a mozdulatban benne volt akkori Isten-keresésem. Emlékszem, 
egyfajta irigység töltött el, hogy a végső ítéletre ilyen felszabadult szívvel tudnak egyesek te-
kinteni: micsoda győzelmi mámor érződött ki az énekesek és az őket lenyűgöző bravúrral kí-
sérő Armstrong muzsikálásából. Hogyhogy nincs bennük félelem?  Dies irae dies illa (Az a nap 
a harag napja) – szól erről sok más egyházi énekünk, amelyeket papgyerekként jól ismertem. 
Hogyan lehet rettegés nélkül várni ezt a végső ádventet, Jézus dicsőséges visszajövetelét? 

Úgy, ahogyan maga Krisztus bátorít bennünket Lukács evangéliumának idézett igeversében. 
Jézus felsorolja az utolsó idők jeleit, de aztán erősíti az övéit: ettől a naptól nem kell félnie an-
nak, aki Őhozzá tartozik, felemelt fővel várhatja az Úrral való találkozást, Krisztusért győztesen 
vonulhat be az elkészített mennyei hajlékba. 

Az ádventi időszak nem csupán arra alkalmas, hogy méltóképpen emlékezzünk az értünk 
földre jött Megváltóra. Ez a négy hét arra is felkészít, hogy amikor majd elérkezik a végső talál-
kozás, akkor is emelt fővel tudjuk fogadni a bűneinkből megszabadító, bennünket megszentelő 
Krisztusunkat. 

A spirituálé angol nyelvű refrénje újra és újra ezt a kívánságot ismétli: Mennyire szeretnék 
köztük lenni! („Oh, how I want to be in that number”). Lehet, hogy hasonló óhaj fogal-
mazódott meg most az olvasókban is. Szeretnénk bizonyosak lenni abban, hogy Is-
ten irgalma bennünket is átsegít az utolsó órákban. Ádvent üzenete pontosan ez:  
a kegyelem ideje tart. Isten most még szeretetével vonz, hívogat. Ma még 
bárki a szentek közé kerülhet, az üdvözültek láthatatlan seregébe, holnap 
pedig Jézus mellett, emelt fővel vonulhat a teljes diadalba. 

 „…fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére”  
(Pál levele a rómaiakhoz 15,7)

Ádvent, szenteste és karácsony ünnepe után, Krisztus fogadását követően, karácsony máso-
dik napja egymás elfogadásának és befogadásának a lehetőségét tartogatja számunkra. Im-
már nem az ünnep eseménye, hanem annak élménye a lényeges. Keserű tapasztalat lehetett 
Mária és József számára, hogy a népszámlálás miatti hosszú utazás elteltével Jézus születé-
sének óráira magukra maradtak, „mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Lk 2,4–6). Ki vette 
észre akkor, hogy a jászolba fektetett betlehemi csecsemőben Isten elfogadja és átöleli az 
emberiséget? Az egyszerű életvitelű pásztoroknak is angyal adott hírt az üdvözítő születéséről  
(Lk 2,8–14). A szabad ég alatt tanyázó, vidékről vidékre vándorló, éjszakai munkára kénysze-
rülő embert Isten bizalmas közösségbe vonja magával. Alkalmazkodik annak életmódjához, 
részt kér mindennapjaiból és ünnepeiből, a rosszindulat számkivetettjeként vállalja a mene-
külést, a meg nem értést, az indokolatlanul korai halált. Az isteni ölelés azonban nemhogy 
meglazulna az ember körül nagypénteken, hanem egyre szorosabbá válik húsvéttal és húsvét 
után. A bizalmas közösség megmarad a keresztségben, az úrvacsorában, az igehirdetésben. 
Éppen Isten jelenléte miatt, a szentségeknek és a szentbeszédnek nem az eseménye, hanem 
az élménye a sarkalatos. Amennyiben az istentiszteletek, a bibliaórák és a különböző alkal-
mak csak események a gyülekezet életében, de nem jelentenek hitet pezsdítő élményt, még a 
legjobbak is meglankadnak Krisztus követésében. Karácsony élménye abban mutatkozik meg 
az ünnepek után, hogy képesek vagyunk-e el- és befogadni egymást. A mindennapokban 
nemcsak a változó körülményekhez kell alkalmazkodnunk, de a mellettünk élőkhöz is. Scholz 
László, lelkész-énekköltő így ír erről: 

„Úgy fogadd be a testvért, Mint Krisztus tégedet! Más minden embertársad,  
Ám egy testvér veled. Te is gyarló vagy, mégis Személyed vállalod;  
Gőggel mások szívébe Ne olts hát bánatot!

Ne tépd el azt a láncot, Mely sokkal egybefűz, Ki önmagában kíván Meglenni -  
álmot űz. Nézd, Krisztus úgy, amint vagy, Megszán és átölel. Ne irtózz emberektől, 
Hozzájuk lépj közel!” (Evangélikus énekeskönyv 474,1–2)

Az inkarnációval, azzal, hogy az ige testté lett, nem önmagát lepte meg Isten, hanem az em-
bereknek okozott meglepetést. Szentestén Isten a szeretetébe fogadta a világot, a karácsonyi 
ünnepek után pedig egymásra bíz bennünket. Milyen lesz a folytatás? Meg tudjuk-e lepni a 
másik embert azzal, hogy elfogadjuk és szeretjük őt? Naptári esemény marad-e számunkra 
karácsony, vagy magával ragad az élmény, hogy Krisztus befogadott minket Isten dicsőségé-
re? Jules Romains (1885–1972) francia költő, drámaíró a magyar nyelvvel barátkozva jegyezte 
meg: „Mivel a magyar nyelvet nem értettem, minden erőmmel azon iparkodtam, hogy megé-
rezzem”. Karácsony titkát nem megértetni akarja velünk Isten, hanem megéreztetni. Ehhez és     
 ezért is szükségünk van egymásra: 

ÁDVENTI HARSONA ESEMÉNY VAGY ÉLMÉNY?
Karácsony 2. napja

B. Pintér Márta 
iskolalelkész, Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola

„Nincs, ami megújíthat Se mást, se tégedet, Csak a Krisztusból tűző, Forró,  
      hű szeretet. Mindennap erre vágyik, Ki épp utadba jött. Testvér, mint 
          Krisztus téged, Te úgy fogadd be őt!” (Evangélikus énekeskönyv 474, 4)

dr. Bácskai Károly  
teológiai tanár, a gyülekezet másodlelkésze 
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KARÁCSONYVÁRÁS A PODIBAN –  
ÁDVENT EGY FELSŐS TANÓRA TÜKRÉBEN 

A Kereső Szó 2020-as ádventi számának címlapképe Jan van Eyck Angyali üdvözlete volt.1 Ez a 
festmény ihlette a tanórai készülődést Jézus Krisztus születésére. A kép mozgalmassága, színei, 
rejtett, első pillantásra észrevehetetlen részletei a gyerekek érdeklődését is felkeltette, fantáziá-
jukat megmozgatta. Azóta is szerves része karácsonyvárásunknak.

Mivel az iskolai hittanóra célja az igei üzenet átadása mellett az, hogy a gyerekek pontosan 
ismerjék meg a bibliai történeteket, hogy később is legyen mire emlékezniük és építeniük, ezért 
az Angyali üdvözletet is lépésről-lépésre, előzetes ismereteik alapján, kérdések mentén rekonst-
ruáljuk. A festményt és kinagyított részleteit, továbbá a kapcsolódó kérdéseket és feladatokat 
kivetítve láthatják a diákok.

A kép alapján szépen kirajzolódik az evangéliumi 
történet (Lukács 26–38). Az alábbiak a közös elem-
zés eredményei:

A festményen egy templombelső látható két alak-
kal: Gábriel angyal gyöngyökkel és drágakövekkel dí-
szített, aranyszállal szőtt palástban, szivárvány színű 
szárnyakkal, kezében követi pálca (Isten küldötte). Má-
ria széttárt kezekkel, előtte fehér liliom (tisztaság), egy 
térdeplő zsámoly (alázat) és egy nyitott Biblia. Kette-

jük között a Mária felé tartó galambon át egy fenti ablakból beáramló leheletfinom 
sugár a „fogantatott Szentlélektől” hitvallást idézi. A padlóburkolaton ószövetsé-
gi történetek láthatók, jelezvén, hogy az Ószövetség az alap, hiszen a Megváltó  
Jézus születését próféták jövendölték meg. 

Az angyal szivárványszínű szárnya új szövetséget vetít előre. A szivárvány, 
ahogy Nóé esetében is (1Móz 9,12–16) a szövetség jele. Jézus születésének 
bejelentésével új szövetség készül életbe lépni Isten és ember közt. Isten új 
módon lép be a világba azáltal, hogy emberré lesz, és 
ez a gondolat Isten fejében fogant meg.

Az angyal a földre tekint, Mária felfelé. Kettejük pár-
beszéde („Üdvöz légy, kegyelembe fogadott!/„Ave gratia 
plena”–„Íme, az Úr szolgálóleánya/ Ecce ancilla Domi-
ni”) formailag is követi ezt az irányt. Mária szavai ugyan-
is fejjel lefelé vannak írva, jelezvén, hogy nem emberi 
szemmel, hanem mintegy Isten szemével (felülről) tekint 
helyzetére.

A Biblia talán Lukácsnál van nyitva, mert az Angyali 
üdvözlet nála olvasható, de lehet, hogy Ézsaiásnál, mert a prófécia nála  

szerepel (Ézsaiás könyve 7,14; 9,5–6). Óra végén mindkét részt elolvassuk,  
s ha marad rá idő, meghallgatjuk az Ave Maria egyik feldolgozását.2

1  XXVI. évfolyam 64. szám. 2020. november

2 „Ave Maria’’ a Kóristák c. filmből  
    https://www.youtube.com/watch?v=7ir3GOanz_g&list=RD5OJ0A   pOek0c&index=6.  
   ( En Concert ). - YouTube

Hegedűs Zsuzsa 
hittantanár, Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola

Belme Hanna 3.a

Örökös Mia Szofia 3.a

Kálosi Biborka 4.a

Cseh Bálint 4.a

Fock Petra Mária 4.a

Halász Emese Krisztina 4.a

Zsoldos Eliza 3.a
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„SZÁLL AZ IDŐ S AZ ALKALOM,  
LÉGY VELÜNK, ÉGI IRGALOM.” (Evangélikus énekeskönyv, 177) 

A keresztyénség kezdeteihez kalauzoló Ezüst kehely című regényben olvasható, hogy 
Arimátiai József megbízott egy zománcégetőt, hogy készítsen egy szép serleget, ame-
lyen Jézus a tanítványaival látható. Mivel ő nem is látta Jézust, sőt egyik tanítványt sem 
látta soha, sehogyan sem haladt a munkával, s ez nagyon bántotta. Felesége azt taná-
csolta neki, hogy vágyjon utána, és Jézus meg fogja keresni. Ezután majd meg fogja látni 
Őt. Mindez hamarosan megtörtént, a zománcégető megkeresztelkedett és azután mindig 
maga mellett tudta Jézust, örömmel és könnyedén elkészült a serleggel is. 

Az év utolsó napján a szokásosnál is zajosabb a világ, de legyen csendesebb is! Óév 
napja egyrészt az időben   múlttá merevít egy szakaszt, másrészt kérdőjellé bizonyta-
lanodik. Együtt gondolkodhatunk Vajda János költőnkkel, aki Hajón című versében írja: 
„…hátha úgy van...Az idő is, mint a part, Változik, de mozdulatlan...Mi megyünk csak, ő 
marad?...”

Ez azt jelenti, hogy Isten közelségében az ember minden belső nyugtalansága felol-
dódhat. Lelki ráncaink kisimulnak. Isten jelenlétében a zakatoló gondolataink, melyek 
nem hagynak nyugodni, s mulasztásaink miatt vívódó lelkünk egyszer csak megtalálja a 
csendet. Ez a csend több, mint hallgatás, ez a lélek megnyílása Isten felé.

Ekkor lehet felismerni, hogy pára könnyűségű életünk erős kézben van. Mindig van és 
lesz az életünkben kihívás, baj, bűn, próba, nehézség, fájdalom, veszteség, kudarc, de 
mondjuk bátran, határozottan és örömmel, hogy Isten oltalmában és irgalmában élhetünk 
a múló időben. 

Isten kezében volt a lezáruló év is, mindenestül: könnyeivel mosolyaival, erősködése-
inkkel és gyengeségünkkel, sikereinkkel és kudarcainkkal, lépéseinkkel és megtorpaná-
sainkkal.

Az emlékezés mérlegére tesszük a 2022-es évet és látjuk, hogy szinte mindenkinek sok 
nehézséggel kellett megküzdenie. Életünk Ura kit-kit a pozitív és negatív életesemények 
különböző arányában alakított, de jó tudni, hogy minden mögött ott volt Istennek a sze-
mélyiségünket az örökkévalóságra formáló terve, Jézusunk kísérő szeretete.

Velünk volt a mindannyiunk számára számtalan új kihívást hozó, sok küzdelemmel és 
sok eredménnyel tarkított 2022. évben. Ígéretének örömével nézhetünk a következő évre 
gondolva. Nem tudjuk, hogy mi és hogyan lesz, csak azt, hogy múló perceinkben mindig 
ott lesz Jézus, az idő örök Ura.

Sose búsulj, míg engem látsz! – e mondatot a népmesékből ismerjük, de a gondo-
lat, ami mögötte van, bátorító, mert a bizalomról szól. A lelkünk képes arra, hogy lássa  
Jézust, megérezze jelenlétét a mindennapjainkban.  

Életünk átlép az idő egy következő, a 2023. évnek nevezhető „darabjába”, de ezt azzal 
az örömmel tehetjük, hogy magunk mellett tudhatjuk Jézust. Emlékezve ma is érvényes    

ígéretére: 

           „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28,20)   
 

Nagyné Szeker Éva
a gyülekezet parókus lelkésze

Óév este„ÚJ ÉNEK MERRE CSENG?” –  
ÜNNEPSZÉPÍTÉS ÉNEKSZÓVAL
Karácsony ünnepét nehezen tudjuk elképzelni az ünnepi dallamok nélkül. De vajon el tudjuk-e 
képzelni a karácsonyt éneklés nélkül? Lehet, hogy nagyobb létjogosultsága van a kérdés megfo-
galmazásának a következőképpen: El tudjuk-e képzelni, hogy karácsonykor éneklünk? 

Fizikai vizsgálódások alapján tudható, hogy az emberek hangszalagjai az elmúlt évszázadok 
során egyre merevebbekké váltak, egyre kisebb terjedelemben képesek hangokat megszólal-
tatni. Ha egy régi énekeskönyv a kezünkbe kerül, láthatjuk benne, hogy sok korálunk magasabb 
hangfekvésre volt kottázva. Ma már egy kétvonalas d vagy e zenei hang kiéneklése is nehéz 
számunkra. Mindez annak köszönhető, hogy már nem éneklünk. Nincsenek meg az éneklés 
alkalmai: a közös munkavégzés, a közösségi ünnepek, hagyományok. A templom – ahogy régen 
is – megmaradt az éneklés közösségi tereként. Különösen nálunk, evangélikusoknál, akik fon-
tosnak tartjuk a gyülekezet részvételét a templomi szertartásban és éneklő egyházként tartjuk 
számon magunkat. Ne féljünk hát együtt énekelni a mellettünk ülőkkel! Mert aki énekel, még ha 
nem is tökéletes tisztasággal, akkor is: egy másik világból részesül. Aki a zene nyelvén szól: a 
teremtő Isten szent terébe csöppen, és hiszem, hogy sokkal könnyebben veszi fel a kapcsolatot 
a transzcendenssel. Mindez az éneklés fizikai hatásaiból is jól érzékelhető: javítja a légzést, a 
szívműködést, oldja a stresszt és a szorongást. 

Az ádventi gyertyagyújtáskor kedvenc ádventi énekeinkkel varázsoljunk ünnepi hangulatot! Ha 
kisgyerekeinket és unokáinkat szeretnénk tanítani, akkor kezdjük a rövidebb, könnyebb dalla-
mokkal. „Adventi hírnök, friss fenyőág, Lobog az első gyertyaláng, Karácsonyt várva lázban a 
föld, Isteni gyermeket köszönt…” – a rövid sorokból álló egyszerű éneket minden ádventi vasár-
napon elővehetjük, a szövegben elegendő a gyertyák számának megváltoztatására szorítkoz-
nunk az apróságok körében. Énekeskönyvünk végén (545–550-es számozással) találhatók azok 
a könnyű énekek, amelyeket az óvodai, iskolai foglalkozásokról is ismerhetnek a gyerekek. 

De ne hagyjuk elveszni koráljainkat, hiszen ezek összesűrítve őrzik hitünk titkait, amelyeket mi 
– ilyen megfogalmazásban – talán soha nem mondunk ki a hétköznapjainkban. Ezek a szövegek 
erősítenek bennünket is. 

Merjük bővíteni gyerekeink, unokáink érzelmi, gondolati, lelki kincstárát, hogy legyen miből 
meríteniük a későbbiekben! Dúdoljuk nekik szüntelenül a közösen töltött percekben a kedvenc 
énekeinket, így meg fog ragadni bennük. Azután a karácsonyfa alatt is el tudjuk énekelni ezeket 
együtt – hogy még teljesebb legyen az ünnep. 

Az iskolás gyerekek számára befogadható már a Jöjj, népek megváltója kezdetű ádventi ének. 
Szövege rövid strófákból áll, néhány hajlítás van csupán a dallamban. Hasonló nehézségű a 
Mennyből jövök most hozzátok, amelyre aztán többféle ünnepi szöveg is íródott. Gyerekkorom-
ból különösen jó emlékeket idéz a Kit sok boldog pásztor dicsért kezdetű korál. Ez egy táncos 
ritmusú, erős képi anyaggal dolgozó ének, amit szeretni szoktak a fiatalok. Lüktetése miatt a Fel 
útra, ti hívek is a gyerekek kedvére való, igaz, a dallama nehezebb ugrásokat is hordoz magában. 
A könnyen tanulható énekek közé tartozik a Krisztus Urunknak áldott születésén is, amely az 
angyalok betlehemi örömhírét hozza el otthonainkba. (Ha nem vagyunk biztosak a hangunk-
ban vagy az énektudásunkban, az énekeskönyv digitalizált változatához csatolt színvonalas 
hanganyagokat bátran használhatjuk: https://enekeskonyv.lutheran.hu)

Hihetetlen élmény volt számomra az egyik iskolai hittanórán, hogy milyen erővel tud hatni 
evangélikus himnuszunk a diákokra. A kamaszodó ötödikes gyerekek felállva, teljes  
odaadással énekelték végig velem, hogy Erős vár a mi Istenünk…! Kívánok mindenkinek  
az ádventi és karácsonyi időben sok-sok ilyen élményt, amikor megtapasztalhatja, hogy  
a rábízott kicsinyek és nagyok megélik szívükben az ünnep valódi tartalmát,  
az Isten ajándékának csodáját.

Koczor Kinga  
kántor, hittanár, Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
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Az Evangélikus Hittudományi Egyetem harmadéves 
teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Előző 
években Bácskai Károly lelkész úr az egyetemi előa-
dásain többször említette, hogy a rákoskeresztúri 
gyülekezetben ifi-vezetőt keresnek. Szívesen vállal-
koztam a feladatra, hiszen szívügyem a fiatalok misz-
szionálása. Az ifi vezetése ugyanakkor lehetőséget 
nyújt a tapasztalatszerzésre, és betekintést ad a ké-
sőbbi lelkészi munkába is. 

Az ifjúsági munkát az építkezés jellemzi. A keresz-
túri ifinek jelenleg nincs állandó létszáma. Átlagosan 
ketten-hárman jönnek el, pedig az alkalmak jól telnek. 

Óriási választék van társasjátékokból, amiből a fiatalok szívesen válogatnak. Van is egy „ked-
venc” társasjáték (Magic M.). Az ifi-terem adta lehetőségeket (ping-pong, csocsó, polcok stb.) 
még nem tudtuk kihasználni, így az alkalmakat a kisteremben tartjuk, bár többször kimegyünk 
a szabadba. Többször elemeztünk bibliai történeteket, amelyekbe igyekeztünk magunkat „be-
lehelyezni”. „Végig mentünk” például azon az úton, amelyen az emmausi tanítványok jártak. 

A legnagyobb kihívást a fiatalok megszólítása jelenti. 
Még azokat is nehéz hívogatni, akik voltak már ifi-n. 
Legtöbbször azért nem jönnek, mert másik települé-
sen tanulnak, és hétvégén nincsenek „itthon”, mások-
nak egyszerűen nem szabad a szombatjuk. Alternatív 
időpontot próbáltunk egyeztetni, de mindenkinek meg-
felelőt nem találtunk, így maradt a szombat délután. 

Az ádventi időszakban szeretnék majd az ifisekkel 
egy istentiszteleten szolgálni. További tervem, hogy a 
Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskolában 
újabb fiatalokat szólítsak meg. Ezt már el is kezdtem. 

Bizonyosságunk, hogy a jelenlegi létszám is tetsző Istennek, 
hiszen Jézus mondja: 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük.” (Máté evangéliuma 18,20

Ez így igaz. Sok erőt merítek azonban a konfirmációs igém-
ből, ami kifejezetten a misszióra irányul, s amire itt, a rákos-
keresztúri gyülekezetben is szükség van: 

„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott 
minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, te-
gyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és 
íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
 (Máté evangéliuma 28,18–20)

Aizenpreisz Oszkár 
teológus hallgató 

AZ IFI, MINT MISSZIÓS TEREP 

A Nikodémus-körben április eleje óta Márk evangéliumát tanulmányozzuk. Eddig kilenc alkal-
mon került elénk ez a bibliai könyv, és lassan elérünk a 4. fejezet végéhez. Igyekszünk kidom-
borítani a szöveg sajátosságait, megfejteni Márk szerkesztői szándékát, és megérteni, hogy 
milyen teológiai koncepció vezette őt a rendelkezésére álló hagyományanyag válogatásában, 
a tanítások és történetek összerendezésében.

Ha egymás mellé tesszük Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát, és megpróbáljuk azo-
kat párhuzamosan olvasni, sok hasonlóság mellett számos különbség is feltűnhet. Ezek első-
sorban a szerzők céljából adódnak. Máté zsidó környezetnek ír, nekik akarja bizonyítani, hogy 
Jézus a megígért messiás. Márk görög nyelvű pogányokhoz szól, számára a legnagyobb titok 
a kereszten meghaló Isten, erre vezeti rá olvasóit. Lukács egy rejtélyes Teofilosznak címezi 
könyvét, és arra helyez nagy hangsúlyt, hogyan kell élnie egy kereszténynek. János feltétezi a 
történetek ismeretét, ezért írása Jézus nagy tanításait tartalmazza, a Megváltó önkijelentéseit 
elsősorban nála találjuk.

 A legszembetűnőbb különbségeket azonban a könyvek legelején találjuk. János egy, a te-
remtéstörténetre utaló magasztos hitvallással ír, arról, hogy Jézus egy az Atyával, részese volt 
a világ létrejöttének, karácsonykor nem megszületett, hanem testté lett. Máté és Lukács tud-
nak szűzen fogantatásról, Betlehemről, de kettejük története – bár kiegészítik egymást – na-
gyon eltérő. Máté ír bölcsekről, gyermekgyilkosságról és Egyiptomba menekülésről, Lukácstól 
tudjuk az esemény időpontját, ő szól népszámlálásról, jászolról, pásztorokról.

Márk evangéliuma azonban azzal kezdődik, hogy Keresztelő János a pusztában prédikál, 
és megjelenik nála a már felnőtt Jézus, aki megkeresztelkedik. Nincs angyali bejelentés, szűz 
anya, gondviselő apa, csecsemő, pásztorok és bölcsek, nyoma sincs Betlehemnek, Heródes-
nek, katonáknak. De vajon miért? Természetesen biztosat nem tudunk, de néhány szempontot 
végig lehet gondolni.

Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy időbeli dogmafejlődésnek vagyunk tanúi. Márké 
a legkorábbi szöveg, nála Jézus története felnőtt korban kezdődik, és azáltal válik Isten fiává, 
hogy megkeresztelésekor leszáll rá a Szentlélek galamb formájában, és szózat hangzik: „Te 
vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (1,11) Máté és Lukács későbbi szövegek, 
náluk az istenfiúság már a fogantatással kezdődik. Angyal látogatja meg Máriát, kiderül a ter-
hessége és a jegyese, József tudja, hogy a gyermeknek ő nem vérszerinti apja, égi jel vezet 
oda napkeletről bölcseket, angyalok adják tudtul a közelben pásztoroknak, hogy Megváltó 
született. János evangéliuma a legkésőbbi, az 1. század végén íródott. Ő már arról tett hitval-
lást, hogy „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” (1,1).  Jézus isteni 
mivolta tehát a kezdetektől megvan, az ő emberi élete csak testté létel.

A másik magyarázat inkább a szerzők céljában keresi az okot. Márk azért nem ad bevezető 
történetet, mert ő egyetlen dologról kíván csak szólni, arról, hogy a názáreti Jézus a Messiás, a 
világ megváltója. Dóka Zoltán így ír erről a magyarázatában: „Márk egész könyvével Jézus földi 
útjának jelentőségét és teológiai értelmét akarja elmondani az egyház igehirdetése számára.” 
Ezt a tartalmi súlypontot pedig a kereszten szenvedő, majd húsvétkor feltámadó Jézusban 
mint a világ és minden ember megváltójában találja meg. Ezt hangsúlyozza, erre akarja minden 
olvasó figyelmét odavonni.

Különbségek vannak az evangéliumi tudósításokban, de ezek nem kioltják, hanem erősítik 
egymás hatását. Így olvassuk minél többet az evangéliumokat!

Zászkaliczky Pál  
presbiter 

MÁRK – 
A „KARÁCSONYI TÖRTÉNET-MENTES” EVANGÉLIUM 
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SZOLGÁLATAINK  2022. ÁPRILIS 25. – NOVEMBER 5.

KERESZTELÉS: 
Vígh Zétény, Kardos Lilla Orsolya, Balassa Boglárka, Réffi Marcell, Mihalik Máté, Mihalik Eleonóra, 
Baksa Péter András, Venyige Adrienn, Wang Viktória, Belme Hanna, Belme Soma, Kovács Abigél, 
Korocz Emma Jázmin, Korocz Leticia, Sárai Roland, Farkucza Odett Zoé, Simon Tamás Mihály, 
Becsei Benett

ESKETÉS: 
Révész Attila – Kiss Eszter Zsófia, Papp László – Ádám Andrea, Szabó Pál – Dörnyei Tímea Melinda,  
Hmelyovszki Tibor – Nagy Renáta, Bonyai Zsolt – Bak Veronika,  
Wojciech Przybylski – Zgut Edit Magdolna

TEMETÉS:
Ruppl Lászlóné sz. Hangai Mária (90), Gácsi Pálné sz. Horhauser  Éva (77), Kelemen János Zoltán 
(75), Bartos Györgyné sz. Srankó Zsuzsanna (82), Schummer Lászlóné sz. Bartók Erzsébet (86), 
Zámbó György (66), Csikós László (68), Szalánczy Istvánné sz. Mravik Erzsébet (93), Babják 
Kálmánné sz. Karminás Mária Erzsébet (77), Dancsecs István (73), Pusztai Pálné sz. Kuzma Katalin 
(96), Mészáros Lajosné sz. Mátrai Etelka (90), Horváth István (60), Maszló Jánosné sz. Babják Jolán 
(93), Halasi Lajosné sz. Krieger Zsuzsanna (90), Dudás Mihály (85), Mirák József (73), Mayer Borka 
(89), Sajbán Mihályné sz. Karbusitzki Hajnalka (88), Pusztai István (76), Egri Tamás (52)

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI PROGRAMOK
december 18. 

9 óra ISTENTISZTELET – Rákoskeresztúr (templom) 
11 óra CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET – Rákoskeresztúr (templom) 

november 26. 15 óra ÁDVENTI CSALÁDI DÉLUTÁN – Rákoskeresztúr (gyülekezeti terem)

november 27. 16 óra ÁDVENTI TEADÉLUTÁN – Rákoskeresztúr (gyülekezeti terem)

december 11. 16 óra ÁDVENTI KONCERT   – Rákoskeresztúr (templom) 

december 1., 8., 15., 22. 18 óra ÁDVENTI ESTI ISTENTISZTELETEK  – Rákoskeresztúr (templom) 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
december 24. szenteste 

17 óra – Rákoskeresztúr (templom)
17 óra – Rákoshegy (templom)

december 25. karácsony ünnepe 
9 óra – Rákoshegy (templom)
9 óra – Rákoscsaba (templom)
11 óra – Rákoskeresztúr (templom)
11 óra – Rákosliget (templom)

december 26. karácsony másodnapja
9 óra és 11 óra – Rákoskeresztúr (templom)

december 30. 17 óra GYÁSZISTENTISZTELET – Rákoskeresztúr (templom)

december 31. 16 óra ÓÉV ESTI ÁHÍTAT – Rákoskeresztúr (gyülekezeti terem)

2023. január 1. 11 óra ÚJÉVI ISTENTISZTELET – Rákoskeresztúr (templom)

Programjainkat fűtött templomban és gyülekezeti teremben tartjuk!               

ENERGIAKÉRDÉSEK ÉS GYÜLEKEZETI VÁLASZOK 
Az energiaválságnak drasztikus költségnövelő hatása van egyházközségünk pénzügyi gaz-
dálkodására, s ez komoly próbatétel elé állított minket az istentiszteleti alkalmak tervezésénél 
is. Mint köztudott, az áram ára 2-3 szorosára, a gázé 7-8 szorosára emelkedett, ugyanakkor 
az állami besorolás szerint templomaink után az energiadíjat piaci és nem lakossági díjsza-
bás szerint kell kifizetnünk. Ilyen drasztikus változások mellett megtarthatók az istentiszteletek 
mind a négy templomunkban? Kell-e, és képesek vagyunk-e változtatni szokásainkon? Való-
jában mennyire fontos számunkra Isten igéje és a Jézussal való személyes közösség? Ezekre 
a döntő kérdésekre kerestük a válaszokat az idén megalakult Belmissziói Munkacsoport első 
munkaülésén is. Természetesen a gyülekezetünk épülése a legfontosabb szempont, ezért szí-
ve szerint mindenki az alkalmak megtartása mellett szavazott volna, de az „életben maradást” 
is vizsgáló értelem mást diktál…

Sorba vettük templomainkat, hol mit tehetünk:

Rákosliget: az elavult olajkályha működés közben hatalmas robajjal zúg, de csak minimális 
hőt képes termelni, amely a faburkolatú mennyezeten keresztül mindjárt el is szökik. A ligeti 
testvérek téli időszakban már korábban is inkább Rákoscsabára, illetve Rákoskeresztúrra jöt-
tek át istentiszteletre, mert nem akartak megfázni a templomban.

Rákoscsaba: az elektromos hőtárolós kályhákat egy nappal az istentisztelet előtt be kell kap-
csolni ahhoz, hogy elégséges hőmérséklet legyen a templomban. Egyeztetve a gyülekezeti 
tagokkal, sokan önként ajánlották fel, hogy szívesen átjönnek a keresztúri templomba, hogy ne 
kelljen a többszörösére megnövekedett rezsi összeget megfizetni.

Rákoskeresztúr: Istennek hála, tavaly vissza nem térítendő pályázaton 14,6 mFt-ot nyertünk. 
Az összegből idén a korábbi, s a falak penészesedését is okozó gáz fűtőtesteket le tudtuk cse-
rélni korszerű, minden padsorban beépített infrafűtésre. Megtörténhetett a penészmentesítés, 
majd a templom teljes kifestése is. Jelenleg ebben a templomunkban a leggazdaságosabb, 
és a legjobb komfortérzetet adó a fűtés, s erről már több testvérünk elismerően számolt be.

Rákoshegy: a gázdíjemelés előtt itt egy fűtési szezon kb. 200 eFt-ba került. Az elszabadult 
árak miatt ezen a télen (mai ismereteink szerint) ez kb. 1,6 mFt-ba kerülne. A kiadás növekedé-
se tehát drasztikus mértékű lenne. Kisebb-nagyobb körben történt egyeztető megbeszélések 
után arra jutottunk, hogy nem pazarolhatunk el ekkora összeget, inkább legyenek a rákoshegyi 
alkalmak is Keresztúron. 

Így alakult ki a hirdetésben is közzétett hír: az istentiszteleteket a fűtési szezonban a  
rákoskeresztúri templomban tartjuk. 

Nem könnyű megfelelő válaszlépést megfogalmazni ebben a válságos időszakban. Isten áldá-
sát kérjük az átmeneti időben is, hogy mutassa meg, milyen nagy szükségünk van az Ő igéjére, 
a Jézussal való személyes közösségre. És arra is, hogy közösségünket megerősítve hetente 
találkozzunk.

Adjunk hálát Isten gondviselésének, hogy épp időben elkészült a rákoskeresztúri padfűtés. 
Ez a templom képes befogadni egy családias közösségben a ligeti, a csabai és a hegyi híve-
ket is! Imádkozzunk azért, hogy a testvéri találkozás építőleg hasson gyülekezetünk életére!

Istennek legyen hála! 
SOLI DEO GLORIA

Sámel László, a gyülekezet felügyelője
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Gyülekezeti terjesztésben 

és használatra

A Kereső Szó megjelenését 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatja

KEDVES TESTVÉREM! 
Egyre többünk szívében születik meg a gyülekezet megújításának és építésének igénye, 
megszólítva és elérve a hiányzó generációkat is. Sok mindenen lehet és kell változtat-
nunk! Jó érzés megtapasztalni, hogy ezt sokan nemcsak szavakkal fejezik ki, hanem meg-
van bennük a cselekvő akarat és a tettrekészség is. Ezzel a céllal alakult meg idén a  
Belmissziói Munkacsoport. Egy kérdőív kitöltésével azonban minden gyülekezeti tagot 
szeretnénk bevonni az előttünk álló munkába, hogy mindenki kifejezhesse a véleményét. 
A kérdőívet mostani Kereső Szó kiadványunkkal együtt juttatjuk el (nyomtatott vagy elekt-
ronikus formában) a testvérekhez.

Kérdéseink: 
 – mi az, amit hasznosnak tart a jelenlegi gyülekezeti munkában? 
 – mit hiányol, mit kifogásol, mit szeretne erősíteni vagy megújítani? 
 – a gyülekezet miben segíthet Önnek? 
 – Ön miben tudja/tudná segíteni a gyülekezeti élet fejlődését?

A válaszokat az alábbi módon juttathatja el a munkacsoporthoz: 

 – e-mailben rakoskeresztur@lutheran.hu 

 – elektronikusan kitöltött kérdőíven https://rakoskeresztur-lutheran.hu/lista 
 – a papíron kitöltött kérdőív leadható az istentiszteleteken is, illetve postázható.  

Cím: Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 1173 Budapest,  
Bakancsos utca 2.

A kérdőív név nélkül is kitölthető, de szívesen vesszük, ha a közös munkához a  
nevét és az elérhetőségét is megadja.

Kérdés esetén, előzetes időpont egyeztetés után, személyes segítséget kérhet a  
Belmissziói Munkacsoport tagjaitól: 

Cseppelyné Gébele Gabriella csggabi@freemail.hu 
Garamszegi Katalin szikikati@gmail.com 
Mirák Katalin katalin.mirak@lutheran.hu 
Szántó Ferenc szantoferi@gmail.com

Kérjük, hogy válaszait 2023. február 28-ig küldje el! 

A beérkezett kérdőíveket a munkacsoport összesíti, és az eredményről tájékoztatja a  
gyülekezetet. 

Segítségét és értékes véleményét ezúton is köszönjük! Életére Isten áldását kérjük!  

Erős vár a mi Istenünk!

Sámel László 
a gyülekezet felügyelője, a Belmissziói Munkacsoport vezetője 

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
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