
 
 

Áldott ünnepeket  
kívánunk minden  

kedves Testvérünknek! 

Nos, vagy érted, vagy nem. 
Magyarázni nem fogom, sem védeni, sem vi-
szonylagossá tenni a jóbi lázadást. Emlékszem 
rá, és újra és újra felkavar, amikor arra vissza-
gondolok. 
Utólag persze könnyő. Már látom, hogy a re-
ménytelenségben mégiscsak megérett valami új 
bennem, és a kilátástalanságban született a jö-
vı. De akkor – még a mai eszemmel is azt val-
lom – akkor nem volt semmi remény, nem lát-
szott semmi értelem, és nem érzıdött semmiben 
Isten jelenléte, különösen nem a szeretete. 
Ma békésen folynak napjaim. S ha akad is egy-
egy nehezebb kapaszkodó, látom a végét, s 
tudom: fentrıl szebb lesz a kilátás. Mégis azóta 
kiszolgáltatottnak és sebezhetınek tudom ma-
gam – nem érzés ez, hanem tudás, tapasztalat. 
Nem a sorsnak vagyok kiszolgáltatva csupán, 
hanem annak, amit a köznyelv talán hitetlen-
ségnek vagy istenkáromlásnak nevez, mint ami-
kor valaki leírta: Tiszta szívvel… 
Jób reménytelenségét, elkeseredését vagy érted, 
vagy nem érted, vagy emlékezel rá, vagy elfe-
lejtetted. Ha emlékezel, tudod, hogy te is kérdı-
re vontad Istent. Nem faggató, tudásra éhezı 
kérdés volt az. Még csak nem is olyan, ahogyan 
a tanár kérdezi a diákot, vizslatva, tud-e vála-
szolni. Valóban kérdıre vontam İt, bíróság elé 
idéztem, ítéletre hívtam. 
S már látom, el is ítéltem. Szenvedéllyel, harag-
gal, elkeseredéssel, csüggedéssel, értetlenséggel 
elítéltem İt. Szenvedélyemet, haragomat, elke-
seredésemet, csüggedésemet, értetlenségemet 
mint büntetést hordozta a kereszten. Szótlanul. 
Azóta tudom, mégsem hagyott el – és nem hagy 
el soha. S bár jelenlétét, szeretetét nem látom, 
nem érzem ezekben a hitet próbáló idıkben, 

mégis bizonyos vagyok jelenlétében, s hogy 
megint, mindig újra, hordozza ítéletem súlyát – 
csak hogy İ el ne ítéljen engem.   
      

     Ámen. 
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Az asszonytól született ember rövid élető, az is tele nyugtalansággal. 
Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tőnik el, nem marad meg. 
Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel? 
Van-e igaz ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem! 
Ha meg vannak határozva napjai, ha számon tartod hónapjait, 
ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnézı, 
hogy békében lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak! (Jób 14:1-6.) 
 

De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg.  
És kiáltásuk gyızött. (Lk 23:23) 

Advent 
 
Eljövetel. A kifejezés a Bibliában Isten szabadító 
hatalmának, uralmának megnyilvánulását jelenti. 
Az Úr eljövetele dicsıségének nyilvánvalóvá válá-
sát jelenti a templomban (Zsolt 24,7.9) és azon 
kívül is (Zsolt 96,12-13). Az Ószövetség is össze-
kapcsolja Isten eljövetelét, megjelenését az ítélettel 
és a választottak megszabadításával (Ézs 35,4; 
Zsolt 50,2-3; Ézs 40,10). A kifejezés egyre jobban 
egybeforr a MESSIÁS alakjával, aki az Úr nevében 
jön (Zsolt 118,26; Zak 9,9; vö. Mt 21,9). Ezért 
hangzik így Keresztelı János Jézushoz intézett 
kérdése: Te vagy-e az Eljövendı? (Mt 11,3).  
A Messiás eljövetelét megelızi az útkészítı megje-
lenése (Mal 3,23-24; vö. Lk 1,16-17; Mt 17,9-12). 
Az Újszövetség arról tesz bizonyságot, hogy Isten 
szabadító eljövetele Jézus Krisztus megszületésével 
(elsı advent) megtörtént. İbenne eljött Isten orszá-
ga (Mt 12,28), beteljesedett az Ószövetségi messi-
ás-váradalom. Az eljövetel ugyanakkor 
eszkhatológikus kategória, Jézus Krisztus visszajö-
vetelét (második advent) jelenti. Visszajövetelekor 
ı tart ítéletet definitív módon. Erre az eljövetelre 
(Mt 25,34) irányul a keresztyén reménység, ez ad 
távlatot, célt az istentiszteletnek (1Kor 16,22), az 
úrvacsorának (1Kor 11,26), a szenvedésnek (Jak 
5,7). Ezzel az eljövetellel számolni kell, érte imád-
kozni lehet (vö. Mt 6,10), de idejét nem lehet szá-
molgatni, találgatni (ApCsel 1,7). Az Úr eljövetelét 
megelızı jelek (2Thessz 2,3; 1Jn 2,18; Mk 13,21-
22) nem adnak alapot ilyenfajta számítgatásokra.                    
    

      (Keresztény Bibliai Lexikon) 
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A templomi             8 
szolgálattevık 
1. konferenciája 



Ünnepeljünk együtt! 

Ádvent 1. vasárnapja 
 

Ádvent – az Úr eljövetele. A várakozás ideje, a készülıdés, 
a bőnbánat és a böjt ideje. Mégis – ellentétben a húsvétot 
megelızı böjti idıvel – a várakozás egyre örömtelibb, re-
ménykedıbb. Ahogy a tél elırehaladtával nı a sötétség 
idejének hossza, úgy erısödik a várakozók belsı világossá-
ga.  
Az ünnep óegyházi evangéliuma (Mt 21,1-9) Jézus jeruzsá-
lemi bevonulását idézi föl, az ádventet és az egész karácso-
nyi ünnepkört összekapcsolva a virágvasárnapi események-
kel. Így érvényesül az egyházi év húsvét-központúsága: aki 
karácsonykor testté lett, nagypénteken váltságáldozatot 
vállal érettünk. A levélbeli ige (Rm 13,11-14) Krisztus 
újbóli visszatérésére emlékeztet, s arra, hogy az öröm mel-
lett komoly készüléssel kell ıt várnunk. 
Ezen a vasárnapon és ádvent elsı hetében szoktunk énekel-
ni a „Mint fogadjalak téged” (Ék. 141) kezdető éneket.  

4. Mi késztetett, hogy értünk Elhagyd a mennyeket, És 
vállald emberlétünk? A mentı szeretet! Az egész nagy 
világot És sok sebét-baját, Mit irgalmad jól látott, Te így 
öleled át. 
5. Vésd ezt szívedbe mélyen, Te bánkódó sereg! Túl csil-
lagtalan éjen A hajnal közeleg! Ne csüggedj, Segítséged 
Ott áll ajtód elıtt, És megvigasztal téged, Ha bebocsátod 
ıt. 
6. Eljön újra: megítél Élıket, holtakat. A benne bízó nem 
fél, Annak kegyelmet ad. Kelj fel, szép Napunk, várunk! 
Vígy országodba el, Hol mindörökké áldunk Új hálaének-
kel! 
           Paul Gerhardt 1607-1679 (német). 
 

Ez összekapcsolja Jézus virágvasárnapi fogadtatását és 
emberré alázkodásának titkát. Ugyanakkor Krisztus hár-
mas eljövetelérıl is tanúságot tesz:  Jézus megszületett 
Betlehemben, belép a megtért ember életébe, és visszajön 
ítéletre és kegyelemre. Magyarországon M. Teschner te-
metési énekének dallamára énekeljük, ami talán nem okoz 
téves asszociációkat éppen ádvent eszkatologikus tartalma 
miatt. Inkább szép hidat alkot az üdvtörténeti események 
közt az a tény, hogy ugyanerre a dallamra virágvasárnapi 
szöveget is éneklünk.  (Ék. 209) 

   

   dr. Bence Gábor közlése nyomán 

Karácsony 
 

Karácsony eredetileg nyolcnapos ünneplésébıl ma is 
megtartjuk elıestéjét, elsı és második napját, az erre az 
idıre esı vasárnapot és Újév napján karácsony nyolcadát. 
Új Liturgikus könyvünk ezek mellett megemlékezik de-
cember 26-áról, mint Szent István vértanú napjáról és 
december 27-érıl, mint Szent János apostol ünnepérıl is. 
A teljes karácsonyi idıben Isten üdvösséges cselekedete 
áll a középpontban. Az Ige testté lett – ezt a csodát láttatja 
velünk a karácsonyi történet különbözı eseményein ke-
resztül a megfontoltan beosztott evangélium-olvasási 
rend. 
Karácsony ünnepének központi témája természetesen az 
inkarnáció csodája, a testté lett Ige. Istentiszteleti fıének-
ként a reformáció elıtti kétnyelvő kanció magyarított vál-
tozata – „Hadd zengjen énekszó” (Ék. 151) – a bevezetı 
zsoltár felszólítására válaszol: „Énekeljetek az Úrnak…, 
mert csodadolgokat cselekedett”, s kifejti, mi is az Úr 
csodája, de nem ragad le a karácsonyi hangulatnál: harma-
dik és negyedik versszaka az üdvtörténet egészébe helyezi 
a betlehemi eseményt.     

dr. Bence Gábor közlése nyomán 
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141 - Mint fogadjalak téged 
 Dallam: Már búcsút veszek tıled 505 

Ünnepeljünk együtt! 
Ádvent és Karácsony nemcsak a keresztyénség, hanem az európai kultúra legmeghittebb, legbensıségesebb idıszaka. 
Szomorúan tapasztalhatjuk, mennyire szegényesedik ünnepünk. A cím bátorításával szeretnénk meghívni testvéreinket 
gyülekezetünk közösségeibe és alkalmaira. Ünnepeljünk együtt – hadd fedezzük fel közös ünneplésünk által ezeknek a 
jeles napoknak gazdag tartalmát!  
Ebben az évben Hírmondónk néhány írásával szeretnénk segíteni gyülekezeti tagjainkat abban, hogy családi és egyéni 
ünnepeiket megszervezzék, és megtöltsék mindazzal, ami lelkünk javára van.  

 

Áldott ádventi idıt és kegyelemmel teljes karácsonyi ünnepeket  
kívánunk minden testvérünknek! 

2. Ha Sionod az útra Zöld ágat szórt eléd, Hadd zengje 
szívem húrja Tenéked énekét, Hogy frissen, bátran szálljon 
Tehozzád énekem, És szüntelen szolgáljon E földön éle-
tem! 
3. Hogy megments, Jézus, engem, Mit tettél üdvömért, 
Mert láttad testem-lelkem Halálos ínségét! A béke szent 
országát Én elveszítettem, De jöttél, hogy az áldást Te 
visszanyerd nekem. 



Ádventi házikó 
 

Kedves ötletet adunk azoknak, akiknek kedve van az ád-
venti estéket egy szép hagyománnyal melegebbé tenni.  
Az ádventi naptár egyik változata az ádventi házikó.  
Elkészítése kis kézügyességet és türelmet igényel. 
Egy kartonlapra négy egyforma alakú házikót rajzolunk 
egymás mellé úgy, hogy a házak élei érintkezzenek egy-
mással. Ez lesz ádventi házunk négy fala. A két szélsı 
házra pedig kis fület rajzoljunk még, hogy végül össze 
tudjuk ragasztani a kivágott házat. Három házra hat-hat 
ablakot készítsünk, a negyedikre öt ablakot és egy ajtót. 
Ezeket középen és alul bevágjuk, hogy ki lehessen ıket 
nyitni. Az ablakok és az ajtó mögé vékony papírt ragasz-
tunk, s azokra 24 igeszakaszt írunk. Ebbıl minden este 
nyithatunk egyet-egyet, amelyet meg is tanulhatunk.  
A házikó közepére gyertyát vagy mécsest helyezhetünk. 
Nálunk a huszonnégy ige a következı, ádvent négy hete 
szerint: 
 
1.hét 
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas (Zak 9:9) 
A reménységben örvendezzetek! (Rm 12:12) 
Én vagyok az alfa és az ómega – mondja Jézus (Jel 22:13) 
Igazságosan fog uralkodni a király. (Ézs 33:1) 

Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa  
             (Mt 3:2) 
Békét hirdet a népeknek (Zak 9:10) 
 
2.hét 
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert köze-
ledik megváltásotok! (Lk 21:28) 
Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! (Ézs 40:7) 
Ne félj, mert megváltottalak! (Ézs 43:1) 
Sokan örülnek majd az ı – ti. Keresztelı János – születé-
sének. (Lk 1:14) 
Az apák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét 
az apákhoz (Mal 3:24) 
A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát  
          (Ézs 9:1) 
 
3. hét 
Építsetek utat a pusztában az Úrnak! (Ézs 40:3) 
Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek (Zof 2:3) 
Áldott, aki jön az Úr nevében! (Mt 21:9) 
Az Úr szeretetével tele a föld. (Zsolt 33:5) 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete 
     (Zsolt 136:1) 
Az Úr jön hatalommal. (Ézs 40:10) 
 
4.hét 
Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4:4) 
Az élı Isten megment, megszabadít, jeleket és csodákat 
tesz. (Dán 6:28) 
Az Úr közel. (Fil 4:5) 
Meglátogat minket a felkelı fény a magasságból.  
           (Lk 1:78) 
Fiú adatik nekünk. (Ézs 9:5) 
Bizony, eljövök hamar! (Jel 22:20) 

 
Közreadja: Bencze András 
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151 - Hadd zengjen énekszó 
Wittenberg 1533 

2. Mint gyenge gyermek ı E bőnös földre jı. Várva várlak 
téged, Te mennybıl érkezı. Hozz vigaszt, békességet! Kis 
Jézus, itt e szív! Térj be - egyre hív, Térj be - egyre hív. 
3. Ó, lelkem, áldva áldd Megváltód irgalmát! Vádolt bőnöd 
átka, A poklok mélye várt, De Jézus, ím, kitárta A menny-
nek ajtaját, S üdvösséget ád, Üdvösséget ád. 
4. Új ének merre cseng? Az égi fényben fent. Kél a hallelu-
ja, És ujjong minden szent, És szól a hárfa húrja, Az an-
gyalének zeng. Bár ott lennénk már, Bár ott lennénk már!  
 
XIV. századi kétnyelvő latin-német ének (In dulci jubilo). 

 Reviczky Gyula: Karácsonykor 

 A zúgolódás, gúny, harag  
 Rég halva már szívemben.  
 Egy szóval sem panaszkodám,  
 A kis Jézus ellen.  

 Nem vádolnám balgán azért,  
 Hogy engem kifelejtett.  
 Hogy nem hozott ajándékot,  
 Szemem könnyet nem ejtett.  

 Lelkem nyugodtan, csöndesen  
 Átszáll a nagyvilágon.  
 Imádkozom, hogy Jézusom  
 Minden szegényt megáldjon.  

 Ágyamra dılök, s álmodom  
 Egy régi szép, édes álmot:  
 Boldog, ki tőr és megbocsát,  
 S ki szenved, százszor áldott!  



Karácsonyi totó 
 
1. A karácsony elıtti idıt adventnak nevezzük. Mibıl is 
ered ez a szó? 
 
1. várakozás  (latin eredető – „amíg eljön” jelentésbıl) 
2. eljövetel  (advenio – latin eredető ige) 
x. „a szélhez”     (ad vent francia eredető összetétel) 
 
2. Hány vasárnapot ölel fel az advent ideje? 
 
1. Négyet 
2. Ötöt 
x. Változót, idén négyet. 
 
3. Az ünnepeket liturgikus színekkel is jelöljük. Az adven-
té lila. Mibıl ered ez? 
 
1. A lila a kék és a piros keveréke. A kék az ég színe,  
a piros a Szentlélek színe, ez a testet-öltést fejezi ki.  
2. A lila a bőnbánat színe, mert az Isten tisztaságának 
várakozása bőnbánattal tölt el. 
x. A lila a szivárvány legsötétebb színe, az éggel való 
kapcsolatot fejezi ki. 
 
4. A karácsony a keresztyénség egyik legnagyobb ünnepe. 
Miért? 
 
1. Ekkor ünneplik Jézus feltámadását. 
2. Ekkor ünneplik a szőztıl való fogantatást. 
x. Ekkor ünneplik Jézus születését. 
 
5. A karácsony eredetileg pogány ünnep volt. Mit ünne-
peltek ekkor Rómában? 
 
1. A „Sol invictus”, a legyızhetetlen Nap ünnepét. 
2. A császár (Augusztusz) születésnapját 
x. A Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását 
 
6. Jézus születési adatai közül néhányat jól ismerünk.  
Melyik igaz? 
 
1. Anyja: Mária; nevelıapja: József; szül. hely: Jeruzsá-
lem 
2. Anyja: Mária; nevelıapja: János, szül. hely: Betlehem 
x. Anyja: Mária; nevelıapja: József; szül. hely: Betlehem 
 
7. Jézus szülıvárosának mellékneve: 
 
1. Ábrahám városa 
2. Dávid városa 
x. Mózes városa 
 
8. Karácsonykor karácsonyfát szoktunk állítani. Mikor 
terjedt el hazánkban ez a szokás?    
 
1. Már Szent István korától kezdve, Gellért püspök által. 
2. A Reformáció idejétıl, német eredető szokás ez. 
x. Csak a XIX. sz.-tól kezdve. 

9. A karácsony csodája Jézus születése. Melyik evangéli-
umban olvashatunk errıl? 
 
1. Máté és Lukács evangéliumában 
2. Mind a négy evangéliumban. 
x. Legrészletesebben János evangéliumában. 
 
10. János evangéliumának sokat idézett mondata a kará-
csony csodájáról: az Ige tetté lett. (Károly fordításában: 
Ige testté lın) Melyik magyar költı írt verset János evan-
gélistáról, amelynek ez a mondat a befejezı sora? 
 
1. Bódás János 
2. Gyóni Géza 
x. Reményik Sándor 
 
11. Szenteste Ádám és Éva napját ünnepeljük. Vajon  
miért? 
 
1. Ez csupán véletlen. 
2. Mert a karácsonyfán függı almák rájuk emlékeztetnek. 
x. Mert az elsı emberpár bőnével eluralkodó halálra az 
utolsó ember, Jézus engedelmessége a gyógyír 
 
12. A karácsony nyolcada, az Újév, az egyház számára is 
ünnep, Jézus körülmetélésének, névadásának ünnepe. Mit 
jelent Jézus neve? 
 
1. Isten az én szabadítóm 
2. Isten felkentje 
x. Istenhez kiáltok 
 
13. A karácsonyi ünnepkör befejezı ünnepe a vízkereszt. 
Mikor ünnepeljük ezt? 
 
1. Karácsony utáni nyolcadik napon. 
2. Január 6-án. 
x. Változó idıben, a karácsony utáni vasárnapon. 
 
13+1. Vízkereszt ünnepének egyik örömét a napkeleti 
bölcsek története adja. Miért indultak el a bölcsek  
Jeruzsálem felé? 
 
1. Azért, mert hírt kaptak Heródestıl a messiás születésé-
rıl. 
2. Azért, mert a csillag új király születését hirdette 
x. Azért, mert angyal jelent meg nekik álmukban. 

 
 
 

                       A helyes válaszok a hátoldalon találhatóak 
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Mi is az az építıtábor? 
Építıtábor: egy hét a nyárból, amit az  I FI együtt, hasznosan és  jókedvően tölt. 

tekerccsel, palacsintával és fagyival. 
KÖSZÖNJÜK NEKIK!  
Munka után ránk fért a pihenés: IFI- s 
pólót festettünk, lovagolni mentünk, 
gitározgattunk, tábortüzet raktunk, 
bizalomjátékot játszottunk, masszíroz-
tunk. Emellett nagyban készültünk a 
hétvégi családi napra, melyen a 
tordasi IFI ellen álltunk ki röplabdá-
ban és fociban. Hát igen… Röpiben 
még van hova fejlıdnünk, de fociban 
verhetetlenek vagyunk!:-) 
A hét során rájöttünk, hogy a Twingo 
a legjobb autó: azzal jártunk zuha-
nyozni Gyúróra (a kisebbek csomag-
tartóban utaztak) és azt is bebizonyí-
tottuk, hogy 14-en elférünk benne.:-) 
Napjainkat áhítattal kezdtük és zártuk. 
Ezek az alkalmak nagyon színesek, 
különlegesek, megindítóak voltak. 

Idén már harmadszorra rendeztük meg 
ezt az alkalmat. Elıször 2004-ben 
Fehérvárcsurgón, tavaly Gyúrón, most 
pedig Tordason töltöttünk egy hetet 
Süller Zsolt vezetésével, akihez idén 
Körmendy Petra is csatlakozott. 
Zsolti sok feladattal várt minket: pad-
lásról pakoltunk le, szortíroztunk, 
padlásra pakoltunk vissza, fát hord-
tunk, főrészeltünk, farakást készítet-
tünk, falat döntöttünk, szöget húztunk, 
festettünk, gazoltunk, gödröt töltöt-
tünk fel törmelékekkel, templomot 
takarítottunk, kerti padot vásároltunk 
és szereltünk, pihenésképpen pedig 
gyerekekre vigyáztunk. Munkánk 
megbecsüléseképpen a gyülekezeti 
tagok gazdagon elláttak minket süte-
ménnyel, lángossal, dinnyével, de a 
fehérváriak is gondoltak ránk virslis 

Témájuk a bibliai hegyek voltak: 
Sínai hegy, Ararát hegy, Megdicsıü-
lés hegye, Golgota. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és már 
jövıre is kaptunk meghívást. Erre és 
pénteki IFI alkalmainkra szeretettel 
várjuk a már konfirmált fiatalokat. 
Hogy az együttlét örömös perceit fel-
idézzük egy hétig birtokba vettük az 
Erdısi család balatoni nyaralóját. Ezt 
a lehetıséget ezúton is szeretnénk 
megköszönni Nekik! 
Az IFI- t péntekenként 18 órától tart-
juk.  
A képeket  www.kep.tar.hu/azifi2-n  
lehet megtekinteni. 

Karácsony este 
 
Legtöbb családban állítanak karácsonyfát, vagy legalább 
egy kis ágat feldíszítenek. Már az ádventi idıben gyertyát 
gyújtunk. Karácsony este is – a fára erısített kis égık mel-
lett – élı láng díszíti otthonunkat. Az ünnepi étel, a csinos 
terítés szintén hozzátartozik a készülıdéshez. Az ajándéko-
zás szintén elmaradhatatlan így Karácsonykor. Jó volna, ha 
még színesebbé tennénk ünnepünket úgy, hogy közben 
annak igazi mondanivalója domborodjék ki. Ehhez próbál 
ötletet adni a következı néhány sor. 
A szentesti istentiszteletrıl fél hat tájban hazaérhetünk. Jó 
ilyenkor hamarosan a karácsonyfa alá állni. A gyertyák és 
csillagszórók ragyogása közben énekeljünk! Énekesköny-
vünk végén több ismert népdalt találunk, de használhatjuk 
a korálokat is. 
Az éneklés után a család tagjai verset mondanak, novellát 
olvasnak vagy zenélnek. Nemcsak a kicsinyek lehetısége 
ez. A magyar irodalom számtalan, felnıtteknek szóló köl-
teményt ajándékozott nekünk. Hírmondónkban is olvasha-
tunk egy-egyet. 
Mindenképpen kerüljön elı a Biblia! Lukács evangéliumá-
nak 2. fejezetébıl olvassuk fel Jézus születésének történe-
tét! Olvashatják ezt a gyerekek, de inkább a családfı fel-
adata ez. Ne felejtsük el tehát már a karácsonyfa díszítésé-
nél odakészíteni a Szentírást! 
Az igeolvasás után – szintén a családfı vezetésével – imád-
kozunk. Mondhatjuk ezt az imádságot szívünk szerint, és 
használhatjuk az énekeskönyv imádságait. (ÉK708-709. o.) 
Ezután megajándékozzuk egymást és asztalhoz ülünk. Va-
csora után legyen még kedvünk, idınk együtt játszani, be-
szélgetni – nem feledve, hogy otthonunk igazi házigazdája 
az értünk testet öltött Jézus Krisztus. 
 
 
 

Vízkereszt 
 
Heródes király pedig ezt hallván megháborodék, és vele 
együtt az egész Jeruzsálem. (Máté 2, 3.) 
 

Heródes látszatra hatalmas király volt. Hadban jószeren-
csés. Amibe csak vágott, azonhelyt sikerült. Bölcs volt és 
eszes, hatalmas és gazdag – külsı dolgaiban. De belül és 
otthon hitvány, szerencsétlen. Kívül díszeleg, belül nyomo-
rog. - Krisztus a mi igazi királyunk pedig látszatra szegény, 
nyomorult, de valójában minden örömmel, vigasztalással 
és erıvel teljes. 
Tusakodnunk kell tehát, hogy a látszat-király el ne szakít-
son az igazitól, kegyelmes Krisztusunktól, aki bár szegény 
gyermek-módjára jászolban fekszik, mégis végünk lenne 
nélküle.  

Azért aki üdvösséget s jó lelkiismeretet akar, hagyja ott a 
Heródesek fajtáját s fogadja be Krisztust. Vagyis ne merje 
cselekedetektıl várni megigazulását, vagy akárcsak a re-
ménységét is ezekbe vetni, hanem Krisztus legyen szíve 
királya, ki minden pompa nélkül jön! Lám a jó háromkirá-
lyok is, mikor minden embercselekedetrıl és segítségrıl 
letettek s Isten iránti bizodalomból a prófétai szóra 
Bethlehem felé indultak, legott feltőnt nékik újból a csillag. 

                        (Luther M.: Jer, örvendjünk, keresztyének!) 

Fehér Károly nyugalmazott esperes úr  
köszöntése 

 
Fehér Károly esperes úr - vagy ahogy ismerıseinek jelen-
tıs része szólítja, Karcsi bácsi - november elsején ünne-
pelte 80. születésnapját. Hálásak lehetünk Istennek, hogy 
azon az istentiszteleten is, melyen a gyülekezet köszöntöt-
te, mint sok más alkalommal, ı szolgált. 
Bencze András lelkész úr meghatódottsággal elmondott 
ünnepi szavai, az egész gyülekezet szeretetet és tiszteletet 
kifejezı hangulata, Karcsi bácsihoz méltó helyzetet terem-
tett a templomban. 
Az ajándékba kapott „alba” (fehér színő, külföldön az 
evangélikus lelkészek által is viselt öltözet) feletti öröm, 
mely abban nyilvánult meg, hogy a szertartás folytatásá-
hoz fel is vette. Az úrvacsorai szolgálatot már abban vé-
gezte, igazolta hogy a gyülekezetnek sikerült méltó aján-
dékkal megtisztelnie a még mindig aktív nyugalmazott 
lelkészét. Az alkalmon meglepetésként megjelent 
Hafenscher Károly lelkész úr is, aki szintén meleg, mélta-
tó szavakkal köszöntötte az ünnepeltet. 
Karcsi bácsi annak is örülhetett, hogy egész családja – 
felesége, fiai, menye és három unokája – együtt volt vele a 
templomban ezen a meghitt ünnepélyes alkalmon. 
Botladozó saját szavaim helyett az alábbi verset tisztelettel 
ajánlom Karcsi bácsi és a gyülekezet figyelmébe: 

 
 

    A legszebb kor 
 
 Ha elmúlik tılem a nyár 
 s rám hull az ıszi dér, 
 csitulj szívem, imádkozzál. 
 Te csak higgy és remélj! 
 Nem jöhet olyan hideg tél 
 mi lelkedbe hatol, 
 a felszálló imádság útja 
 nem fagyhat be sehol. 
 – Jöhetnek még derős napok 
 és forró lesz a lég, 
 ha felgyúl valahol a szikra: 
 öreg erdı is elég! 
 A vén folyónak sodrása 
 mélyebb mint a patak. 
 A nehéz felhı megöntöz, 
 a könnyő elszalad. 
 Áldott a beérett gyümölcs, ha zamatát ontja: 
 – A bölcs öregség 
 A legszebb kor 
 méltósággal hordva. 
 
   Páskulyné Kovács Erzsébet  
 
Kedves Karcsi bácsi! Az egész gyülekezet nevében kíván-
juk, hogy Isten segítségével még sokáig maradjon velünk, 
szolgáljon köztünk! Isten éltesse sokáig! 
    
        Prépost Károly  presbiter 
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Orgona zendül! 
 
       „Harsan a kürt, orgona zendül, 
        Zengjetek Istennek új éneket! 
        Lágy hegedő dallama csendül, 
        Zengjetek Istennek új éneket! 
        Csodáin ámulva ujjong szívem. 
        Én is új dallal dicsérem.” 

 
        Herbert Brokering 

 
Két évvel ezelıtt nevezetes eseményre, nagy ünnepre hí-
vott Bennünket a fenti verssel egy meghívó. 2006. novem-
ber 19-én ünnepi istentisztelet keretében hirdette Isten 
igéjét, és szentelte fel a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerü-
letünk püspöke, Ittzés János az új orgonánkat. 
A délután 16 órakor kezdıdı egyházzenei áhítaton nagy 
létszámú közösség élvezhette Trajtler Gábor és Tóka Sza-
bolcs orgonamővészek és Szebik Attila egyházzenész, 
gyülekezetünk kántorának hangversenyét. Templomunkat 
betöltötte az ünnep áhítata, az orgona hangja, a semmi 
máshoz nem mérhetı csodálatos hangzása. 
Kavarognak bennem az emlékek. 2005 tavaszán egy be-
szélgetés alkalmával Szebik Attila kántor testvérünk fel-
vetése után kezdtünk el foglalkozni azzal a gondolattal, 
hogy a leromlott, rossz állapotban lévı orgona helyett újat 
építessünk. A presbitérium megalakított egy elıkészítı 
bizottságot, a megvalósíthatóság felmérésére. Terv ké-
szült, ajánlatok jöttek, az „orgona bizottság” pedig ment a 
templomokba megnézni és hallgatni a megépített hangsze-
reket.  
Gyülekezetünk közgyőlése elé került az orgonaprojektünk 
megvalósíthatóságának beszámoló jelentése. Azon a 
2006-os, márciusi vasárnap délutánon, három órán keresz-
tül ütköztek az érvek és ellenérvek. Egyik oldalon a taka-
rékos, óvatos szemlélet, a másik oldalon a merészek, az 
álmodók, a bizakodók sorolták reményeiket, félelmeiket. 
A szavazás, döntı többséggel a megvalósítás mellett szólt. 
Az orgonagyár szakemberi hónapokig dolgoztak az 
„alkotórészeken”, és közel két hónapig a helyszínen a 
templomunkban az összeszerelésen. Varázslat volt a 
szemnek, ahogy az apró elemekbıl szakavatott kézzel 
illesztették össze a hangszert kész egésszé. 
Maga a csoda, Isten áldott adománya lett a hangszer. Két 
év óta az istentiszteleteinken az orgona már nem elfúló, 
bizonytalan hangzású kíséretet ad az énekhez, hanem tisz-
ta, zengı, erıteljes dicséreteket zeng. 
A sok élmény és öröm mellett egy kis árnyék is van, 
amely az októberi presbiteri győlésen felszínre került. 
Bizonyára minden gyülekezeti tag elıtt ismert, hogy a 
jelentıs országos egyházi támogatás, a gyülekezeti tagok 
adománya mellett szükség volt öt millió forint hitel felvé-
telére is az orgona elsı ütemének befejezéséhez. Hálás a 
szívünk Istenünknek, hogy a felelısséget érzı gyülekezeti 
tagjaink céladományaiból eddig minden évben fizetni tud-
tuk a hitel, kamat - és tıke - tartozásait. 
A jelenlegi gazdasági válság, az energia árak jelentıs 
emelkedése, a hitel kamatok növekedése miatt a presbité-
rium, – figyelembe véve az egyházközségünk szeptember 

végi pénzügyi helyzetét, – úgy döntött, hogy a tıketarto-
zást célszerő lenne csökkenteni egy jelentısebb összeg 
befizetésével. Amennyiben sikerül a tıketartozásunkat 1,5 
- 2 millió forinttal csökkenteni, kisebb terhet kellene cipel-
ni a következı években. A gyülekezet tartaléka viszont 
jelentısen lecsökken. 
Meggyızıdésem, hogy közös akarattal, összefogással, az 
orgona javára befizetett céladományokkal képesek leszünk 
a gyülekezetünk költségvetésének egyensúlyban tartására. 
És hálás szívvel, örömmel, együtt dicsérhetjük Istent, or-
gona muzsikával és imádsággal a sok jótéteményért. Hi-
szen tudjuk, megtapasztaltuk, Isten áldása van az adomá-
nyokon és adományozókon egyaránt. 
 
           Kiss László felügyelı 

 
 

Ismét „kitártuk a templomajtót…” 
 

A tavaly szeptember 29-i és az ez év május 1-i sikereinken 
felbuzdulva az idén szeptember 27-én (a „lecsófesztivál” 
idején) ismét „kitártuk a templomajtót”. 
A Missziói kör és az énekkar tagjai vállalták az ügyeletet. 
A templomunkban 9 – 17 óra között, kétóránkénti váltás-
sal, két – két fı fogadta a látogatókat. A tavaly megalko-
tott kis ismertetınket sokszorosítottuk, és ezeket adtuk a 
látogatóinknak. A templomi hangulat emelkedettebbé téte-
léhez orgonaszakos hallgatókat kértünk és kaptunk a Ze-
neiskolától. Köszönet az ı közremőködésükért, hiszen 
sokan az orgonaszót meghallva tértek be hozzánk. Az elsı 
idıszakban kevesebben jöttek, de azután egyre több láto-
gató érkezett. A látogatók nemcsak Székesfehérvárról 
érkeztek, hanem az ország más vidékeirıl is, sıt voltak 
német és spanyol vendégeink is.  
Estére annyi látogató jött, hogy a 17 órára tervezett zárást, 
18 órára halasztottuk. A nap végén elkészített összesítés 
után örömmel töltött el bennünket, hogy több mint száz 
látogatót fogadhattunk ezen a napon. 
 
„Uram szeretem a te házadban való lakozást, és a Te di-
csıséged hajlékának helyét.”  / Zsolt. 26, 8. / 
     Pirka Lajos 
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Angyaljárás 
Karácsony elıtt, gyülekezetünk ifjúsága és hittanosai 
idıs testvéreinket otthonaikban felkeresik, hogy a gyü-
lekezet kis ajándékát és a karácsony örömhírét átadhas-
sák. Minden évben törekszünk arra, hogy gyülekeze-
tünk fiataljai és hittanosai eljussanak azokhoz a testvé-
rekhez, akik betöltötték 75 évüket. Sajnos, gyülekezeti 
névsorunk nem mindenkinek tartalmazza születési 
idejét. Ezért kérjük testvéreinket, ha ismernek olyan 
idıseket, akikhez eddig még nem jutottak el a fiatalok, 
jelezzék azt a lelkészi hivatalban. 

Az „angyalok” idén december 23-án érkeznek, kérjük 
fogadják ıket szeretettel. 



Befogadó és befogadott ifjúság 
 

Amíg Amerikában voltam, komoly vastagsággal bírt a pénz-
tárcám. Na nem a dollárok vastagsága miatt (bár tény, hogy 
jobban él ott az egyetemisták többsége, mint itt), inkább a 
különbözı üzletek törzsvásárlói kártyája révén. Mielıtt el-
kezdtem írni ezt a cikket, éppen megnyitottam az internetes 
postafiókomat, és pont az egyik ilyen cégtıl kaptam levelet. 
Magyarországon ilyen kártyát még mindig csak úgy adnak, 
hogyha sokszor tízezer forintot elköltünk ott évente, Ameri-
kában pedig – a hatalmas versenyszféra miatt – mindenki-
nek, aki csak kér. Nincsenek számtalan kritériumra épülı, 
évrıl évre újrainduló feltételek, sem másfél, vagy éppen két 
hónapos várakozási idık, amíg megérkezik a kártya, hanem 
küldik annak, aki csak kéri. 
Befogadó a gyülekezetünk ifjúsági köre, mert nem kell 
számtalan kritériumnak megfelelni. Nem kell belépési nyi-
latkozatot kitölteni, nem kell évrıl évre megújítani a kedvez-
ményre jogosító limitet. Aki elmúlt már tizennégy éves, és 
fiatalnak érzi magát, az jöhet hozzánk. 
Befogadó ez az ifjúság, mert igyekszik nyitott lenni. Igyek-
szik szeretettel fogadni azokat, akik újonnan, vagy régi-
újként eljönnek. (Pedig valljuk be felnıttként is, hogy nem 
könnyő egy összeszokott társaságnak nyitottnak lennie.) 
Befogadott az ifjúság, mert szeretettel és odaadással figyel rá 
a gyülekezet többi köre is. Figyel rá! Talán itt kezdıdik min-
den. Nem legyintenek az idısebbek sem, hogy ezek a mai 
fiatalok már csak ilyenek (és utána valami negatívum követ-
kezik), hanem érdeklıdnek felılük, értékelik a munkájukat, 
és nyitottak feléjük. 
Azonban nem a betőket szeretném gyarapítani az újságban, 
sokkal inkább ezt az örömteli kettısséget tovább erısíteni. 
Segítsenek és segítsetek nekünk, hogy befogadóak tudjunk 
lenni! Szeretnénk újabb fiatalokat hívni körünkbe, elmenni 
meglátogatni azokat, akikrıl tudunk és felhívják rá a figyel-
münket, és bevonni ıket programjainkba. Segítsenek és se-
gítsetek nekünk, hogy valóban befogadottak legyünk, akik a 
gyülekezet részét képezik és nem egy abban létezı, de a 
mindennapi életétıl független csoportot alkotnak! És a leg-
fontosabb: hordozzuk imádságban ezt a kört is, ahogyan 
egész gyülekezetünket! 
Az ifjúsági kör vezetıjének forródrótjai:   
judit.petho@lutheran.hu, valamint 20/824-5506.  
Isten forródrótja pedig köztudott…       

            Pethı Judit az IFI vezetıje 

2008. október 19-i egyházmegyei  
zenei találkozó Lajoskomáromban,  

egy hallgató szemszögébıl 
 

„Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval,  
tízhúrú lanttal zengjetek neki! 
Énekeljetek neki új éneket, 
szépen zengjenek hangszereitek!”         (Zsolt. 33; 2-3.) 
 

A csákvári énekkar jóvoltából autóbusz jött értünk a Gyüle-
kezeti Házhoz, így kényelmesen utazott a fehérvári énekkar 
és néhány kísérı Lajoskomáromba. Többen még nem is 
jártunk ott. Takaros falu középpontjában állnak a templo-
mok. Megérkezésünkkor már sokan ott voltak.  
A templomba érve elcsodálkoztam a szép templombelsın. 
Az énekkarok már készülıdtek a kezdéshez. Az egyházme-
gyei zenei találkozót Szebik Attila, az egyházmegye zenei 
felelıse nyitotta meg. Elsıként a házigazdák, a 
lajoskomáromi rézfúvósok mősorát hallgattuk. Meglepetés-
ként az  elıször fellépı kamarakórusukat is ünnepelhettük. 
Másodikként a móri-nagyvelegi kar mutatkozott be. Koráb-
ban Szebik Attila vezette ezt a kórust. Harmadikként az 
oroszlányi kamarakórus szép énekei hangzottak el. Negye-
dikként saját kórusunk énekelt. Az év nagy ünnepeihez 
kapcsolódó énekekkel dicsıítették Istent. 
Ötödikként a csákvári kórus szerepelt. Külön öröm volt 
számunkra, hogy három 10-12 éves kislány  és egy kisfiú is 
erısítette a kórust, akik kotta nélkül „fújták” az énekeket. 
Ezután Decmann Tibor lajoskomáromi lelkész úr tartott 
áhítatot a nap igéjéhez kapcsolódó gondolatokkal és kö-
szöntötte a találkozó résztvevıit. Ima után az oroszlányi 
nagykórus énekelt. Alig fértek el az oltár elıtt. Zengı hang-
juk betöltötte a templomot. Az alkalom zárásaként az ének-
karok közös énekeit hallgathattuk. Csodálatosan zengett az 
ének ilyen nagy kórus elıadásában. 
A találkozó végén a lajoskomáromi gyülekezet vendégül 
látta a résztvevıket.  Köszönet a vendéglátásért. Este sok 
szép élménnyel gazdagodva indultunk haza. 
Nagyon örültem, hogy hallgatóként résztvevıje lehettem 
ennek a szép alkalomnak. 
 

„Az egész föld leborul elıtted, 
és énekel neked, 
énekli neved dicséretét.” 
 /Zsolt. 66; 4./                   Pirka Lajosné 
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Az ıszi szünetben (október 24-26 között) az IFI – néhány lelkes konfirmandussal és más emberrel kiegészítve – részt vett a 
72 óra kompromisszum nélkül elnevezéső országos rendezvényen.  
Csoportokba rendezıdve, a katolikus és református fiatalokkal együtt, péntektıl vasárnapig különbözı közhasznú munkákat 
végeztünk el. Az akció elnevezése ("kompromisszum nélkül") arra utal, hogy nem mi választottuk a feladatokat, nem mi 
döntöttük el, hogy hova szeretnénk menni, hanem vállaltuk, hogy a számunkra kijelölt tevékenységet végrehajtjuk. (Ez azt 
jelentette, hogy csak az adott nap reggelén tudtuk meg pontosan, mit is fogunk csinálni.) Így kerültünk pénteken a Gyü-
mölcs utcába lombot söpörni, az IFI másik fele a 811-es fıút egyik szakaszára szemetet szedni, egy harmadik csoport pedig 
a Máltai Szeretetszolgálat egyik épületének udvarára kerítést festeni, raktárat rendezni. Szombaton közülünk néhányan a 
fehérvárcsurgói temetıben dolgoztak, a többiek pedig Márti néni kertjében tevékenykedtek. Vasárnapra is maradt tennivaló: 
egy mozgássérült hölgynél kerítést festettünk, és a házban segédkeztünk, majd néhányan a Viktória központba látogattak el. 
A három nap azért nem csak munkából állt: esténként közös játék, sütizés, élménybeszámoló, képvetítés, sıt szombaton 
táncház is volt.   
A három nap után fáradtan, de élményekkel feltöltıdve váltunk el egymástól. Jó volt megismerni másokat, együtt játszani, 
dolgozni, érezni, hogy tudunk segíteni, és hogy örülnek nekünk . 

72 óra kompromisszum nélkül 



Beszámoló a templomi szolgálattevık  
1. konferenciájáról 

 

Révfülöpön, az Evangélikus Oktatási Központban október 
17-18-án került megrendezésre ez a konferencia, amely 
minden testvért és munkatársat várt, akik a templomban és 
a templom körül végzik szolgálatukat.  
Összesen 48-an voltunk, szinte az egész ország területérıl 
érkeztek a résztvevık, Csongrád megye legdélibb részétıl 
Bükig. 
A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezetet négyen kép-
viseltük, Varga Ferencné, Stermeczky Jenıné, Pirka 
Lajosné és e beszámoló írója, Kocztur Klára. 
Délután 13 órakor hallhattuk Hafenscher Károly lelkész úr 
üdvözlı szavait. 
Az „Örök Isten, kezed ezer áldást ad” énekünk eléneklésé-
vel megkezdıdtek a programok.  
Az elsı elıadó Hafenscher Károly lelkész úr volt. 
Elıadásának címe: 
A keresztény istentisztelet – a szolgálattevık szemével. 
 „Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dícsérhetnek 
téged szüntelen.”   Zsolt. 84,5 
A téma három részre tagolódott: 
Mi az Istentisztelet? 
Mi a funkciója? 
Mi a célja? 
Az istentisztelet tulajdonképpen találkozás, Isten és az 
ember találkozása. Áldott, szent találkozás Istennel és 
egymással, ahol az Úristen tiszteletét teszi nálunk. Ezt a 
találkozást megfelelıen elı kell készíteni, majd meg kell 
élni és vannak utóhatásai számunkra. 
Az Istentisztelet funkciója, hogy helyet, keretet adjon szá-
munkra az Istennel való nagy találkozásra. 
Célja pedig a csend, az otthon megteremtése, hogy aki 
belép a templomba, érezze, hogy „hazajött”. 
Ennek a nagy találkozásnak az elıkészítésére vagyunk mi, 
akik a templomban teljesítünk szolgálatot. Ez nem csak az 
oltárra helyezett virágot jelenti, hanem jóval összetettebb 
dolog ennél. Tulajdonképpen egy rutin feladat, amit még-
sem szabad rutinból tenni.  
„Áll az Úristen temploma” (ÉK. 288) éneklése után követ-
kezett Fehér Károly ny. esperes úr elıadása, melynek té-
mája: 
„Manuális liturgia” – avagy: hogyan bánjunk a templomi 
eszközökkel, felszerelésekkel.  
Ez szinte minden tárgyat magában foglal, amivel a temp-
lomba belépve találkozhatunk, beleértve a liturgikus edé-
nyeket, textíliákat is. Elıadását a következı idézettel 
kezdte: 
„Baj van azzal az egyházzal, ahol többet foglalkoznak a 
textíliával, mint a textussal.”  
Mégis foglalkozni kell velük, mert ezek igen fontosak 
azért, hogy megfelelıen elıkészítsék számunkra az Isten-
nel való találkozást. A liturgikus edények szent edények, 
mert az Isten szolgálatára vannak szentelve. 
A textíliák – például az oltárterítı, szószékterítı, úrvacso-
rai terítık - is az evangéliumból következıen fontosak, 
mert a liturgikus színek, szimbólumok is - melyeket ezek 

hordoznak - prédikálnak számunkra. 
Fontosak számunkra a gyertyák, gyertyatartók is, mert a 
gyertya az önmagát feláldozó Krisztus jelképe. 
A keresztelı gyertya, amely arra emlékeztet bennünket, 
hogy Krisztus a világ világossága. Épp ezért igen fontos a 
terítıknek és a liturgikus tárgyaknak a gondozása. Ez álta-
lában az egyházfi feladata.  
Nálunk ez csapatmunka, összesen tízen végezzük ezt a 
szolgálatot. Havi lebontásban minden héten másik két 
embert jelent. Néhány dolog, ami a feladataink közé tarto-
zik: 
A legfontosabb az oltár, az ott elhelyezett tárgyak, ame-
lyek Jézus Krisztus áldozati halálára emlékeztetnek ben-
nünket. A fehér oltárterítı, a feszület, az égı gyertyák. Az 
oltárra szépen elhelyezett úrvacsora. 
Fontos, hogy a templomba belépı „otthon” érezze magát; 
ezért szükséges a jó világítás, a természetes hangosítás, a 
vázák, virágok, a nyitott Biblia. 
Az elıadás után közös feladatainkat megbeszéltük, hogy 
mindez náluk hogyan történik. Ki-ki elmondhatta tapasz-
talatait is. 
A napot esti imádsággal zártuk. 
 
Másnap, a reggeli áhítatot követıen Bencze András lel-
kész úr elıadásával folytatódtak az elıadások. 
Témája: Szolgálat a gyülekezetben. 
Bevezetésképpen a Jézust követı asszonyok szolgálatáról 
beszélt.  
„És lın ezután, hogy ı jár vala városonként és falunként 
prédikálván és hirdetvén az Isten országát és vele a tizen-
kettı. És némely asszonyok…” (Lukács 8,1-3.) 
Azokat az embereket, akik ezt a szolgálatot végezték, a 
hála és szeretet vezérelte. A rendhez való ragaszkodás, 
szolgálatkészség jellemezte ıket. 
Az indítóok valószínő a Jézushoz való tartozás öröme, 
Jézus iránti szeretete lehetett. A hála, a szeretet és a Jézus 
iránti öröm vezérelhette ıket. Ez nem más, mint egy Jé-
zustól kapott szolgálat. Ez a szolgálat tulajdonképpen az 
igehirdetést készíti elı, annak ad méltó keretet. 
„És ı adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétá-
kul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pászto-
rokul és tanítókul.”  (Ef. 4,11.) 
Az oltárdíszítı szolgálatról beszélt. Ez a legfontosabb. 
Az oltár lényege: Jézus Krisztus egyszeri áldozata. 
Arról beszélt, hogy minek kell, minek szabad az oltáron 
lenni. Az oltárra való dolgok: az úrvacsorai edények, a 
közötte álló feszület és a nyitott Biblia. A gyertya, a virág 
csak jelkép. A vágott virág az emberi múlandóságot jelké-
pezi, csak Jézus élete örök. 
A mi szolgálatunk az Isten iránti hálára és a Szentlélek 
indíttatására vezethetı vissza. 
A templomdíszítı szolgálatot csak összefogással végez-
hetjük. 
Ez az összefogás nem cél, hanem útvonal számunkra. 
Nálunk ez csapatmunka, egymás tapasztalataiból növek-
szünk, építkezünk. 
„Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestıl 
fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban.”   
     (Ef. 4,15.) 
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Az elıadás után egyházi textíliák bemutatása következett, 
az Insula Lutherana – egyházi textíliák mőhelye, amely 
Gyırött üzemel– tartott bemutatót.  
Elıször a mőhelyrıl, tevékenységükrıl rövid ismertetıt 
hallhattunk, majd végignéztük azokat a szép anyagot, hím-
zéseket, egyházi öltözékeket, amit magukkal hoztak az 
üzem vezetıi.  
Délután a két nap elıadásaiból hallhattunk összefoglalót. 
Hafenscher Károly lelkész úr még összefoglalásképp 
mondott néhány szót az egymásra épülı munkáról, a csa-
patmunkáról a gyülekezetben, majd Fehér Károly esperes 
úr beszélt még a szimbólumokról, arról, hogy ezek közül 
melyek azok, amelyek rákerülhetnek a terítıkre, stólákra 
és arról is, hogy milyen formában. 
Ezek után többen elmesélték, hogy a templomi szolgálat 
náluk hogyan történik. Már össze tudtuk hasonlítani saját 
tevékenységünket az elıadásban elhangzottakkal.   
Ezt a templomi szolgálatot általában egy ember (az egy-
házfi) végzi. Ilyen megosztott munkáról, csapatmunkáról, 
ami nálunk, Székesfehérváron van, senki nem számolt be.  
Az újpesti gyülekezetben a virágot az oltárra önkéntesen 
minden héten másik gyülekezeti tag viszi elızetes egyez-
tetés alapján. Ez a dolog hasonlóképpen egyedülálló, mint 
a mi csapatmunkánk. 
Ezt a két tartalmasan eltöltött napot, ahol igen sok tapasz-
talatot győjthettünk, egy úti áldással fejeztük be. Végül: 
 „Az Úr nevében indulunk, mutassa angyala utunk…” 
énekeltük és megújult lélekkel, szolgálatunkban még több 
tenni akarással indultunk haza. 
 
Köszönjük az elıadóknak, Fehér Károly ny.esperes úrnak, 
Hafenscher Károly és Bencze András lelkész uraknak 
elıadásaikat! Hálát adunk Istennek szolgálatukért! 
 
„Erıs vár a mi Istenünk” 
    Kocztur Klára 

 

Azért jön, hogy menjünk 
(Karácsonyi gondolatok) 

 
 

Túl beiglin, halon, kocsonyán, 
fényes ünnepi vacsorán, 
túl vásárlások lázain, 
és ajándékok százain, 
túl üdvözlı lap-özönön, 
csillanó gyermek örömön, 
szóval, túl mindenen, 

 
ami évenként megjelen, 
hogy aztán újra tovatőnjön - 
İ jön 

 
İ jön, a Betlehemi, 
életünket betölteni. 
İ jön, hogy itt maradjon, 
el nem múló életet adjon. 
S ha İ bennünk életre kel, 
akkor minekünk menni kell, 
menni, mert várnak mindazok, 
kik nem múlóra szomjasok, 
kiknek több kell, mint hangulat, 
s mert nem élhet, aki nem ad. 
Az éhezınek falatot, 
vigasztalást a szenvedınek, 
s ha bőnei fejére nınek, 
megrettentnek bocsánatot. 
Ha a szívünk kitárva, 
meglátjuk, hogy ki miben árva. 

 
Karácsonykor megszületett Názáreti 
azt hirdeti, 
hogy mind koldus marad, 
ki bıkezőn nem osztogat. 
S ha önmagunk is széjjelosztogatjuk, 
(mint İ példát adott) 
ezerszeresen visszakapjuk 
a szétosztott erıt: 
Karácsonykor, s minden napon 

İ jön, s betölt. 
 

   dr. Molnár Gyula 

  Székesfehérvár, 1966. december 16. 
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Az „Egymásért Élni” Alapítvány megköszöni támoga-
tóinak a 2007. évi adójukból felajánlott 1%-ot, 739.175 
forintot. Az összeget tanulmányi ösztöndíjakra, öregek, 
nagycsaládosok szociális segélyezésére, gyermek – és 
ifjúsági táborok finanszírozására használtuk fel. 

Missziói Kör 

 

2008. december 7-én 10 órakor nyílik a karácsonyi vá-
sár, csodálatos antik és modern hímzésekkel készült 
terítık, horgolt terítık, modern mintákkal, nagy válasz-
tékkal, karácsonyi angyalkák, kosarak, kézzel festett 
képeslapok. 

Érdemes a megnyitásra eljönni, hogy választani tudja-
nak, szeretettel várunk mindenkit. 

A missziói kör december 16-án 14:30 órakor tartja ka-
rácsonyi ünneplését. Vendégünkkel Bencze András 
lelkésszel beszélgetünk a karácsonyi ünneprıl, mit je-
lent számunkra a karácsony. 

   dr. Molnár Gyuláné Márta 
 



Az Egymásért Élni Alapítvány pályázata 
Az Egymásért Élni Alapítvány pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A terv szerint 
2008. januártól – május 31.-ig, szerény összegő ösztöndíjat juttat felsıoktatási intézmények-
ben tanulók részére. 
A jelentkezıtıl rövid életrajzot és iskolalátogatási igazolást kér. 
Pályázati határidı: 2007. december 31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8000 Székesfehérvár 
Szekfő Gy. u. 1. 

 
Tel.: (22) 506-677 
Fax: (22) 506-678 

Mobil: (06) 20 824 3300 
E-mail: szfvar@lutheran.hu 

Honlap: 
http://szekesfehervar.lutheran.hu 

 
Bencze András lelkész 

Mobil: (06) 20 824 3301 
E-mail: 

bencze.andras@lutheran.hu 
 

Pethı Judit lelkész jelölt 
Mobil: (06) 20 824 5506 

E-mail: 
judith.petho@lutheran.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Székesfehérvári alkalmak Ádventben: 
november 30. ádvent 1. vasárnapja 10: 30 h istentisztelet az ifjúság szolgálatával 
 december 1. (Böjtös Attila, Sárbogárd) 18 h 
 december 8. (Stermeczky András, Dunaújváros) 18 h  
 december 15. (Bajuszné Orodán Krisztina, Nagyveleg) 18 h  
 Ádventi gondolatok. Vendég igehirdetık áhítata hétfınként, utána beszélgetés.  
december 13. szombat 15 -18 h családi ádventezés – minden korosztálynak 
december 23. szombat 9 h Karácsonyi angyaljárás – a gyülekezet ifjúsága és hittanosai felke-
resik idıs testvéreinket 
 
Fehérvárcsurgói alkalmak Ádventben: 
november 29-én, szombaton 10 órától gyülekezeti, családos ádventi összejövetelt tartunk.  
Várjuk azokat, akik szívesen készülnek az ünnepekre kézmőveskedéssel, közös játékkal, ének-
léssel, Biblia-olvasással . 
december 7-én, ádvent 2. vasárnapján 18:15-kor gyülekezetünk szolgál a közös, községi, ád-
venti gyertyagyújtáskor. Nemcsak szolgálatra, hanem a jelenlétre is várjuk testvéreinket. 

 
Karácsonyi istentiszteletek  

 
Székesfehérváron: 
december 24. Szenteste 16 h a hittanosok és az énekkar szolgálatával 
december 25 és 26. Karácsony ünnepe 10:30h istentisztelet 
december 28. vasárnap 10:30 h istentisztelet 

Fehérvárcsurgón: 
december 24. Szenteste 16 h a hittanosok szolgálatával 
december 25. Karácsony ünnepe 9 h istentisztelet, úrvacsora  
december 28. vasárnap 9 h istentisztelet 

Sárosdon: 
december 25. Karácsony ünnepe 9 h 
december 28. vasárnap 16 h istentisztelet, úrvacsora 

Agárdon: 
december 25. Karácsony ünnepe 11 h istentisztelet 
december 28. vasárnap 11 h istentisztelet, úrvacsora  
 

Karácsony utáni alkalmak Székesfehérváron 
 
december 31. Szilveszter 18 h óév esti áhítat 
január 1. Jézus névadásának ünnepe, Újév 10:30 h istentisztelet  
január 6. kedd, Vízkereszt 10,30 h és 18 h istentisztelet 
január 11. vasárnap – imádság a teremtett világért  
 10:30 h istentisztelet, igét hirdet dr. Széchey Béla lelkész, egyetemi tanár, Budapest 
 16 h közösségi délután – fórum beszélgetés: a teremtettségrıl keresztyén szemmel  
január 18. vasárnap 10:30 h istentisztelet,  
 igét hirdet Markku Korpela lelkész, Kemi, Finnország 
Január 18-25. vasárnap-vasárnap esténként 18 h Egyetemes imahét  
 Alkalmait január elején hirdetjük 
 
 
A totó helyes válaszai: 212x1x2x1xx122 

Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházunkat és alapítványunkat! 
Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035 

„Egymásért Élni” Alapítvány adószáma: 18480067-1-07 
Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211-00000000 

ALKALMAK 

Simon András:  

Szeplıtelen fogantatás 


