A TÓTH ÁRPÁD NEMZETI TÁRSASKÖR és a
KERESZTÉNY/KERESZTYÉN AKADÉMIA
tisztelettel meghívja a következı közös rendezvényére, az isaszegi
Falumúzeumba (Madách u. 15), ahol

2016. december 9-én, pénteken, 18.00 órakor

ÖKUMENIKUS ADVENTI
ELCSENDESEDÉST
tartunk. Vendégeink:

Dr. Csiba Tibor római katolikus plébános és
Albert Gábor evangélikus lelkész.

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör következı szabadegyetemi rendezvényét is a Falumúzeumban
tartja 2017. január 13-án, pénteken, 18 órakor. Ez alkalommal v. Boros Bánk Levente
politológus „Magyarország a változó Európában és világban” címmel tart számunkra elıadást.

ereje. Az éjszaka sötétségében ragyog fel világossága:
’Isteni végzést hirdetek / az Úr mondta ezt nekem
/ Az én fiam vagy, én ma szültelek’ (Zsolt 2).
Karácsonykor a gyermek alakjában észrevehetjük a
már gyızelmet aratott Férfi dicsıségét. A jászolban
nyugvó gyermek nem ajándékozna meg bennünket
az üdvösségnek a bizonyosságával, ha nem
figyelnénk fel benne a feltámadt Úr megdicsıült
szépségére. Az emberre, aki a sírban maga mögött
hagyta a gyermek gyöngeségét, a test törékenységét, a
gyolcsokat és a halotti lepleket, ’rövid idı’ múltával
dicsıséggel és nagysággal koronázottan ismét Úrrá
lett az angyalok és az egész kozmosz felett.”
(Sulyok Elemér)

Az Advent elsı vasárnapján kezdetét vett
idıszak jelentıségérıl – a közös nevezıt
keresve – egy bencés atya és egy protestáns
lelkipásztor szavait szeretnénk hallgatóink
figyelmébe ajánlani:
„Apokaliptikus verető kifejezések közlik, hogy az
Úr angyala megjelent a pásztoroknak és az Úr
dicsısége ragyogta be ıket (vö. Lk 2,8-9).
Akárcsak Zakariás és Mária (vö. Lk 1, 12.29), a
pásztorok is zavarba jöttek, ’megijedtek’. Ezért
nekik is így szól a köszöntés: ’Ne féljetek!’ Az
angyal ’nagy örömet’ hirdet az ’egész népnek’, azaz
Izraelnek, ám Lukács nem hagy kétséget afelıl,
hogy az üdvösség egyetemes. Néhány verssel késıbb
közli: kiterjed az egész földkerekségre ’minden nép
számára’, ’világosságul a pogányok megvilágítására’
(Lk 2, 31-32). A Római Birodalomban ’ma
született az Üdvözítı’ (Lk 2, 11), amely mögött
Izajás gondolata húzódik: ’Gyermek születik, fiú
adatik nékünk’ (9, 5), nem kisebb igényő, minthogy
nem Augusztus, hanem Jézus szavatolja a világ
rendjét, békéjét és jövıjét.
Miután az angyalok eltávoztak, a pásztorok ’sietve’
Betlehembe mentek, hogy lássák a jelt: ’kisdedet
találtok pólyába takarva és jászolba fektetve’ (Lk
2, 12). A pásztorok az angyal közlése nyomán
’megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvı
kisdedet’ (Lk 2, 16). És miután a pásztorok
látták a jelet, ’elhíresztelték azt is, amit már elıbb
megtudtak a gyermekrıl’ (Lk 2, 17). A ma
született gyermek erıtlenségében nyilvánul ki Isten

„Kétezer évvel ezelıtt megszületett csecsemı
formájában, feltámadása után pedig a mindenség
urává lett. Krisztus ma emberi fogalmakkal
kifejezhetetlen óriás. Hitvallásunk szimbolikus
nyelve így beszél róla: ’Ül a mindenható Atya Isten
jobbján’. Tehát a világnál nagyobb valóság és
hatalom. Bomlásnak indult kultúránknak egyetlen
értelme van: mindennek a Krisztus lába alá kell
vettetni.
Ez a végtelen úr a mi megváltó Krisztusunk. Ha
ketten vagy hárman együtt vagyunk az ı nevében,
velünk van, megbocsátja bőneinket és szeret.
Megszabadít az értelmetlenségbıl, messze őz minden
félelmet, szeretetével besugároz, átsegít a halálon, s
kulcsával megnyitja az örökélet kapuját.
Ma is van karácsony, igazi ünnep. El ne veszítsd
egy letőnt kor romjaival együtt, s el ne sodorjon tıle
az értelmetlen formákban felbomlott világ, se az
istentelen emberek és eszmék felelıtlen pokoli
fondorlata. Ha hiszel és alázattal ünnepelsz, akkor
a végtelen, kozmikus arányú, mégis személyes
Krisztus karácsonykor megszületik a szívedben. És
hazavezet az Isten országába.”
(Vatai László)
A Keresztény/Keresztyén Akadémia a
Falumúzeumban 2017. január 20-án,
pénteken, 18 órakor folytatja sorozatát dr.
Issekutz Sarolta előadásával, aki az
örmény katolikusság erdélyi és magyarországi szerepérıl ad elı.

