
Áhítatunk alapigéje, Máté evangéliumának 5. 
fejezetében a 14. verstől a 16. versig így szól: 
„Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet 
elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem 
azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, 
hanem a lámpatartóra, hogy világítson min-
denkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák 
jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a 
mennyekben van.”  
Ez a mai nap evangéliuma. 
 
Áldunk téged Krisztusunk! 
 
Lassan délután négy óra van. Egy kicsit felhős 
az ég. Fel kell kapcsolnom a villanyt, hogy 
lássam a betűket. Borzasztó ez az időszak! 
Olyan hamar besötétedik, de már csak néhány 
napot kell kibírnom és december 22-e lesz, 
onnantól egyre hosszabbak lesznek a nappa-
lok. Talán csak pár perccel, de a tudat, hogy 
mindig kicsit több a napsütés, engem is felvil-
lanyoz. Mindenesetre most felkapcsolom a 
kisvillanyt. 
 
Minden évben így telik a november második 
fele és a december is, egészen 22-ig. Újra és 
újra, minden évben ezzel küzdök. Szeretem én 
ezt időszakot, sok családi ünnepünk van ilyen-
tájt, csak ne sötétedne olyan hamar! Vágyom a 
fényre, a természetes világosságra. Valahogy 
az ember kedve is jobb olyankor. Szükségünk 
van rá mind testileg, mind lelkileg. 
 
Ugyanígy szükségem van a másik ember fé-
nyére. A másik embernek pedig az enyémre. 
Bevilágítjuk egymás életét, lelkét. Mintha 
lenne egy kis reflektorunk, amivel fényt gyúj-
tunk egymás szívében. De vajon valóban hasz-
náljuk ezeket a reflektorainkat? Jól használjuk 
őket? 
 
Két-három évvel ezelőtt eljutottam egy színhá-
zi darabra, ahol a teltház miatt a nézőtér mö-
götti nagy reflektornál kaptunk helyet.      
A szünetben azt vizslattam, hogy ezt a vi-
szonylag nagy reflektort, vajon milyen nehéz 
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lehet mozgatni? Ami itt fél centinek tűnik, a 
színpadon talán két méter is lehet. Milyen 
ügyesen és finoman kell játszani ezzel a szer-
kezettel. Vajon mennyit gyakorolnak, hogy 
egy-egy, számunkra váratlan mozdulatot is 
követni tudjanak, ki tudja hány méter távolság-
ból.  
 
Vajon hova világít az én reflektorom? Tudja 
mikor, milyen erővel, merre világítson? Van-e 
elég energiája, hogy fényt adjon? Hiszen 
bármennyire is próbálkozom, nekem is szüksé-
gem van utánpótlásra. Kapcsolódnom kell 
ahhoz a konnektorhoz, mely nekem is mindig 
erőt ad. Figyelek-e erre? Van lehetőségem a 
feltöltődésre? 
 
Bizony először a saját életünkben kell meg-
vizsgálnunk, hogy hogyan kapcsolódunk 
Krisztushoz, a kiapadhatatlan forráshoz. Mert 
ha a vele való kapcsolatunk megvan, akkor 
tudunk a másik embernek is segíteni. Az ő 
figyelmét is Jézusra irányítani. Ahogyan a 
technikus a színházban a színészekre mutat a 
reflektor segítségével, úgy kell nekünk is meg-
világítani a lényeget. Hogy ő is kapcsolódjon 
hozzá. 
 
Ahhoz a Megváltóhoz, akinek fénye egyre nő 
az adventi időszakban. Akinek eljövetele a 
legnagyobb ajándék a számunkra. Akinek fé-
nyénél azok a sötétnek tűnő nappalok is vilá-
gosságot kapnak. Ámen 
 
Imádkozzunk! 
Mennyei Atyánk! Néha olyan természetesnek 
vesszük, hogy Te velünk vagy. Csak akkor 
eszmélünk rá hiányodra, mikor a bennünk lévő 
mécses szinte már teljesen kialudt. Arra ké-
rünk, Te tápláld a bennünk lévő tüzet. Te adj 
erőt, hogy ne csak magunk élete, hanem máso-
ké is a te világosságodban nyugodjon.  
Jézus Krisztusért kérünk! Ámen 
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...Íme, nagy örömet hirdetek nektek… (Lk 2.10)  
 
Nem tudom van-e/volt-e elképzelésed, terved karácsony 
megünneplésére.  E sorok írása előtt, még november köze-
pén, kezembe került egy reklám. A plakát nagy betűs fej-
léce figyelmeztetett: biztosan boldog lesz a karácsonyod, 
ha a mihamarabb beszerzed az ünnep kellékeit. A felszólí-
tás végén ott a tudósítás: melyik üzletlánc boltjai várnak 
nagy szeretettel. 
 
Nem tudom, megtervezted-e az ünnepet. Volt-e/van-e va-
lamilyen listád, amelynek pontjai megvalósításától remé-
led/remélted, hogy mássá, széppé, akár emlékezetessé, 
különlegessé teheted az idei karácsonyt. 
 
Jelentem: karácsonyt az teszi igazán örömtelivé, emléke-
zetessé, különlegessé, akkor lehetsz igazán boldog, ha 
találkozol az élő Krisztussal. 
 
Ha részt veszel a születés átütő örömében, Karácsony 
megtanít arra, hogyan viszonyul Isten a világhoz, az em-
berhez.  Milyen viszonyban van veled.  Hiszen nemcsak 
életünkben, hanem halálunkban is ettől függ minden.   
Az igazi boldogság az, hogy rácsodálkozhatsz arra a titok-
ra, hogy Isten nem feledkezett meg az őt gyakran semmibe 
vevő világról. Megtartotta ígéretét.  
Elküldte azt, aki miatt ennek a világnak minden nyomorú-
sága, baja, bánata ellenére van reménysége, jövője. Krisz-
tus érkezésével másfaja módon vette kezébe a világ s ben-
ne a te életed irányítását. 
 
Nem gügyögve – mint a kis babáknál – keresed tekintetét, 
hanem leborulsz hatalmas műve előtt. Érzed, tudod, hogy 
a világban minden ellened harcoló hatalom ellenére örökre 
szeretetébe fogadott. Egész életed bele van ágyazva szere-
tetébe. Amikor megszületett, az Atya előre látta a Fiú ki-
vetettségét és megvetettségét. Tudott elutasításáról és ki-
gúnyolásáról. Előre látta kicsorduló vérét, tudott a kereszt-
ről és a krisztusi halálról.   Ez mind miattad, érted történt. 
Ennyire szereti az Isten a világot. Ebből a szeretetből pe-
dig senki és semmi ki nem ragadhat. 
 
Boldog karácsonyod lesz, ha erőt merítesz a születés cso-
dájából. Életünk a sok öröm mellett tele van fájdalommal, 
bűnnel, betegséggel, halállal, nélkülözéssel, tévelygéssel. 
Merészen harcolsz ezek ellen. Küzdesz magadért, családo-
dért, jövődért.  DE a te erőd véges, szabadságod is csak 
megkötöz. Emberséged silány, a talaj sokszor csúszik ki a 
lábad alól.  Krisztus születése, élete, műve erőt ad. Már 
Krisztus születése előtt tudta a Zsoltáros: ”Te vagy az én 
erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram. Szeretetével 
jön felém Istenem. (Zsolt 59,10-11) 
 
Boldog lesz a karácsonyod, ha az ünnep megtanít az uta-
don veled együtt járó Krisztusra figyelni.  Ha nem veszed 
le a Róla a tekinteted. Ha meghallod, felismered szavát, 
követed akaratát. Ha nem teszed, megszűnik számodra 

ennek a világnak egyetlen biztos pontja.  Amikor engedel-
meskedtek a pásztorok az isteni híradásnak, cselekedtek, 
elindultak és megtalálták.  Felfigyeltek a jelekre a bölcsek, 
„és leborulva imádták őt”.  József hallgatott a szóra, és kis 
családja megmenekült a gyilkos katonák fegyvere elől.  
Így teljesedhet ki a te életed is, és valósul  meg benne 
mindaz, amire rendeltettél ebben a világban. 
 
Így lesz a boldog karácsonyból áldott élet. Hiszem, érzem, 
tudom, hogy ott van mögöttem, előttem és fölöttem.  
A hatalmas Krisztussá serdült gyermekre rábízhatom az 
életem.  
 
              Kósa László   
              ny. lelkész 
 
 

Vízkereszt-keresztvíz 
 
 
Van még néhány ilyen szópárunk, ami két összetett szóból 
áll, s az összetételek felcserélése után ismét értelmes szót 
kapunk. Például: özönvíz és vízözön. Ha nyelvijáték-
klubban lennénk, feladatul is adhatnám, hogy keressenek 
Olvasóink még ilyeneket. 
Az özönvíz-vízözön páros szinte ugyanazt a jelentést hor-
dozza. A vízkereszt-keresztvíz pedig egymásból következő 
két szó. Vízkeresztből származik a keresztvíz. Római test-
véreinknél gyakorlatban is ezt példázzák: Vízkeresztkor 
szentelik meg a vizet, amelyet keresztelésnél is használnak. 
A mi evangélikus hitünkben a tartalmi összefüggésre kerül 
a hangsúly: Jézus keresztségéből származik a mi keresztsé-
günk is – ahogyan azt a 295. énekünk is elmondja. Most 
Márk evangéliumából olvassuk ezt a történetet:  
Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a 
galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jor-
dánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyí-
lik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; a 
mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szere-
tett Fiam, benned gyönyörködöm. (Mk 1:9-11) 
Mindig úgy képzeltem el, hogy Keresztelő Jánoshoz sorban 
álltak az emberek keresztelésükre, bemerítésükre várva, és 
ebbe a sorba állt be Jézus is. Lehet, hogy valóban így is 
történt.  
Mégis az evangéliumok legalább egy szóval – „történt” – 
jelzik azt, hogy Jézus megkeresztelése más, mint a többi. 
Valóban beáll a sorba – abban az értelemben, hogy emberré 
lett, magára vette bűnös létünk terheit. Mégis van itt egy 
cezúra, János keresztsége és Jézus szolgálata között. 
„Azokban a napokban” – írja Márk evangélista épp azokat 
a szavakat, amelyekkel az ószövetségi próféták Isten orszá-
gának eljövetelét jelzik. Jézus megjelenésével, megkeresz-
telésével valami véget ér, és valami új kezdődik. Véget ér 
Keresztelő János keresztsége, és kezdődik Jézus keresztsé-
ge és a Jézus nevében történő keresztség. Véget ér, amikor 
az ember akarja magát megtisztítani, és kezdődik, hogy 
Jézus Krisztus tisztít meg minket a keresztség fürdőjében 
(Tit 3:5).  
Márk azt is lejegyzi, hogy a mennyből leszálló Szentlelket 
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„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 

Nem jó a lelkésznek egyedül szolgálni… 
  KÉPEZTÜNK mellé munkatársakat! 

 
Egy korábbi Hírmondóban már jelent meg tudósítás a 
munkatárs-képzésről, és annak jelentőségéről. Az ismételt 
írás szükségességét a cím második sora magyarázza. 
2021. október 16-án volt az utolsó konzultáció, délután 
pedig ünnepélyes keretek között történt az oklevelek átadá-
sa. Gáncs Péter püspök urat idézve: „Használatbavételi 
engedélyt” kaptak a gyülekezeti munkatársak. 
A hat szombaton megtartott képzés méltó befejezését az 
úrvacsorai istentisztelet jelentette. 
Ezen a képzésen gyülekezetünkből ketten vettünk részt: 
Prépost Károly gyülekezeti menedzsment, Prépost Károly-
né, Judit pedig a gyülekezeti szeretetszolgálat szekcióban. 
A tanfolyamról történő híradás szükségességét az alábbi 
ige útmutatása is igazolja:. 
„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk, hallottunk:” (ApCsel 4,20) 
 
A képzés már 2019. szeptember 21-én elkezdődött, de a 
pandémia miatt négy alkalom után több mint másfél évnyi 
szünetet kellett tartani. Közben mindkettőnknek 
záródolgozatot kellett beadni, melyet elbíráltak, és elfogad-
tak. A küldő lelkészek folyamatosan tájékoztatást kaptak a 
tanfolyam helyzetéről. Lelkészünk a bekért záródolgozat 
írásához is fontos adatokat, információkat adott. Az elma-
radt előadásokat és a záróalkalmat 2021 őszén pótoltuk. 
 
Minden alkalom Gáncs Péter püspök úr áhítatával kezdő-
dött, és az útrabocsájtás is az Ő szolgálatával történt.  
A délelőtti foglalkozás első részében Németh Zoltán lel-
kész, a gyülekezeti és missziói osztály vezetője, hit és 
identitáserősítő előadással szolgált. Ezt követték négy 
szekcióban (gyülekezetmenedzsment, szeretetszogálat, 
gyermek-, illetve ifjúsági munka) részterületek szakmai 
előadásai. Ezek olyan foglalkozások voltak, melyek a gya-
korlati tudást, képességeket, és a készségeket fejlesztették. 
A képzésre történő jelentkezéshez lelkészi ajánlásra volt 
szükség. Ez a feltétel megmarad a folytatásban is, tehát az 
újabb jelentkezéshez is lelkészi ajánlás szükséges.  
 
Mivel a tervek szerint ez a képzési forma folytatódni fog, 
ezért a következő igével hívogatjuk a képzés iránt érdeklő-
dőket: 
„Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!” (Ézs 2,5) 
 
Feladatul kaptuk, hogy hívogassuk gyülekezetünk tagjai 
közül azokat a testvéreket, akik elhívást éreznek a cikkben 
felvázolt képzésen való részvételre. Pozitív érzéseinket 
annak reményében osztjuk meg a gyülekezetben, hogy 
akiket megérintett ez a felhívás, azoknak legyen egy előze-
tes információja erről a képzési lehetőségről. 
 
 
 Prépost Károly és Prépost Károlyné, Judit 
 
 

Jézus látta. Ez a látás neki adatott. Jézusnak az Atyával és 
a Szentlélekkel való személyes kapcsolatát fejezi ez ki.  
S mivel a mi keresztségünk Jézuséból származik, a mi ke-
resztségünk is ilyen személyes találkozás. Sokan vannak 
ugyan jelen: szülők, keresztszülők, gyülekezet; ahogyan 
Jézust is bizonyosan sokan vették körül. De a Szentlélek 
alászállását csak Jézus látta. Az az Ő személyes tapasztala-
ta. Nekünk is így adatik keresztségünkben a Lélek. Egé-
szen személyesen, kívülről nem látható módon. A mennyei 
Atya személyesen szövetséget köt velünk – Jézus révén, 
Jézussal együtt. És Őérte felettünk is hangzik az Atya val-
lomása, hogy szeretett gyermekei vagyunk, akikben gyö-
nyörködik.  
A Vízkereszt és keresztvíz összetartozik. Az a személyes 
szövetség, amit a keresztségünk ad nekünk, Jézus megke-
reszteléséből származik. Mert ott a Jordánnál valami új 
kezdődött – és ennek az újnak mi részesei vagyunk. Ámen. 
Hálát adok neked, Uram, Jézusom, hogy megkereszteltet-
tem, hogy keresztségemben Szentlelkedet adtad nekem, 
hogy örök szövetséget kötöttél velem: Tiéd vagyok egé-
szen. Annyira szeretnék úgy élni, hogy gyönyörködhess 
bennem! Ámen.  
     
             Bencze András 
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Háromkirályok 
 
Hó borított hegytető, 
Rajta karcsú, zöld fenyő; 
Fenyő fölött tiszta ég – 
Azon fényes csillag ég. 
 
Háromkirály lépeget, 
Kémleli a kék eget – 
Decemberi délután 
Indultak a fény után. 
 
Mirha, tömjén, vert arany – 
Tarisznyájuk telve van; 
Bandukolnak csendesen: 
Messze van még Betlehem? 
 
Már a kormos éj leszáll, 
Nincs lámpás, nincs holdsugár; 
Ki vigyázza, merre jár 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár? 
 
Szikráznak a hópihék, 
A fenyőfa ó, mi szép! 
Tündököl a völgy fölött, 
Csillagfénybe öltözött. 
 
Csillag fénye, messze fenn, 
Mutasd, hol van Betlehem: 
Földön, égen mindenek 
Dicsérjék a Kisdedet! 
 
  Sarkadi Sándor 
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Az advent időszaka a kereszténység hitéleti és kultúrköri 
vonatkozásában kiemelkedő, az eljövetel, a karácsonyt 
megelőző várakozás, felkészülés időszaka. 
Az advent valódi jelentése a nyugalom, az elmélkedés, az 
adakozás és megnyugvás. Ez az időszak a keresztények 
számára a Megváltó eljövetelére levő várakozás és a ka-
rácsonyra történő lelki felkészülés jegyében telik. 
 
Ha megkérdeznénk az utca emberét, vajon hányan lenné-
nek ma tisztában azzal, hogy nem a mindenszentek és ha-
lottak napja az elmélkedés, elcsendesedés, a magunkba 
fordulás időszaka, hanem az ADVENT? 
Ha mélyen magunkba nézünk, hogy kinek miről szól ma-
napság az advent, felmerül az a kérdés is, hogy miről szól a 
ma élő emberek, ne tán az ifjabb generáció számára.  
A karácsony előtti bevásárlásról, az utolsó nagy kapkodá-
sokról, az ajándék dömpingről? 
A féktelen vásárlások, a kapkodás, feszengés helyett ebben 
az időszakban kellene igazán elcsendesedni, magunkba 
fordulni és elgondolkozni. Kitárni a szívünket az Isten, 
szeretteink, valamint minden rászoruló, elesett embertár-
sunk felé. 
Az adventi időszak hitéleti megjelenése – korabeli feljegy-
zések szerint – már a 5. században előfordult. Rómában 
pedig a 6. században tartották az első adventi istentisztele-
teket. 
Négy adventi vasárnap van, melyeknek az első kivételével 
megvan a maga népies elnevezése. Így: bronz, ezüst és 
aranyvasárnap. 
 
Az adventi időszakhoz nagyon sok hagyomány és népszo-
kás kapcsolódik, melyek közül az ismertebbek az alábbiak.: 
 
Adventi koszorú: 
Jellegzetes szimbólum, melyen négy gyertya van. Minden 
héten egy gyertyával többet  gyújtunk meg rajta. Három 
gyertya kék vagy lila színű, egy pedig rózsaszín, ahol a lila 
szín a bűnbánatot és megtérést, míg a rózsaszín az örömöt 
és boldogságot jelképezi. 
Mire kell, hogy emlékeztessen a gyertyagyújtás sorrendje? 
 
1., Az első adventi vasárnapon az első lila gyertyát gyújt-
juk meg, amely a Jézus Krisztus megszületését jövendölő 
próféták emlékének gyertyája. 
2., A második vasárnapon meggyújtott második lila gyer-
tya az úgynevezett betlehemi gyertya, amely a szeretetet és 
Jézus jászolát jelképezi. 
3., A harmadik vasárnapon a rózsaszínű gyertyát, az úgyne-
vezett pásztorgyertyát gyújtjuk meg, amely az örömöt jel-
képezi. 
4., A negyedik adventi vasárnapon az utolsó lila gyertya 
kerül meggyújtásra. Ez az  úgynevezett angyalgyertya, 
amely a békesség és nyugalom szimbóluma. 
Szerencsét hozó Borbála: 
Borbála ünnepéhez (dec. 4.) kötődik a faágak levágása, 
melyek vízbe helyezve karácsonyig kivirágoznak. Leg-
gyakrabban a cseresznyefa ágát vágták le, de megfelelt a 

Légy erős, légy férfi. Ezzel a felhívással indítottuk útjára 
2021. november 4-én a fehérvári gyülekezetünkben első férfi-
köri alkalmunkat. A kezdeményezés Kiss László felügyelő 
úrtól származott, mivel szívügyének érezte, hogy a gyüleke-
zetben jelen lévő férfiaknak lehetőséget biztosítson arra, hogy 
kötetlenül összegyűlhessenek.  
 

A férfikör intézménye nem idegen a keresztyén gyülekeze-
tektől, számos környékbeli gyülekezet tart ilyen, és ehhez 
hasonló eseményeket. Általános tapasztalat, hogy a férfikör a 
legtöbb helyen egyfajta lelkiségében szegényes, pakolásra és 
barkácsolásra, karbantartásra és egyéb fizikai erőt igénylő 
feladatokra fokuszál. Felügyelő úr eltökélt szándéka volt már 
az első alkalomra való felkészüléskor, hogy egy, a keresztyén 
értékeket szem előtt tartó, változatos témákat és programokat 
felvonultató kört alkosson, mely teret adhat a beszélgetésnek, 
vitázásnak, elcsendesülésnek, hogy idővel egy igazán össze-
tartó baráti kör formálódhasson. 
 

Az első alkalom híre sok ember figyelmét felkeltette, így a 
szép létszám jelenléte miatt minden adva volt egy kellemes 
férfiköri alkalom megtartására. Mindenek előtt tisztáztuk 
célkitűzéseinket, majd egy ismerkedő játék során jobban 
megismerhették egymást, a még egymás számára ismeretlen 
tagok. 
 

Az áhítatban igyekeztem rávilágítani, hogy a különböző férfi 
szerepek, melyek kitöltik életünket, milyen gátakat képesek 
emelni közénk, és Krisztus közé, felhívva a figyelmet, hogy 
Jézus mindig ott áll mögöttünk, nem számít milyen kihívá-
sokkal küzdünk. Mindezek után a gyökereink felkutatásába 
kezdtünk, örökölt és tanult viselkedésmintáinkat kutatva őse-
ink példájából kiindulva. Érdeklődve hallgattuk egymást, 
hiszen rengeteg érdekes, szívmelengető, olykor megrázó tör-
ténet került elő a mesélők nosztalgikus fátyla mögül. Kivéte-
lesen őszinte és nyílt beszélgetés volt ez az alkalom, olykor 
könnyesen, olykor pedig jót nevetve a feltárt élettörténeteken. 
Bátran kijelenhetjük (remélem nem csak a saját nevemben 
szólva), hogy gazdagodva térhettünk haza. 
 

Az első lépést tehát megtettük célunk felé, és eltökélt szándé-
kunk, hogy ezt az apró lépést még sok másik kövesse. Napja-
inkban, amikor úgy érezzük, hogy a folyamatos pörgés és 
hajtás felőröl minket, igenis szükségünk van egy órányi pihe-
nőre egy olyan társaságban, ahol kikapcsolódhatunk, egymás-
ra figyelhetünk, új ismereteket és barátokat szerezhetünk. 
Férfiként gyakran csak a kötelességek végrehajtására össz-
pontosítunk, magán – és munkahelyi életünkben egyaránt.  
Az önmagunkra fordított idő legtöbbször kimerül a létfenn-
tartáshoz szükséges teendők elvégzésével, de problémáinkat, 
kérdéseinket, örömeinket fontos és jól eső érzés megosztani 
másokkal. 
 

Bátorítok tehát minden férfi társamat, hogy látogasson el a 
következő alkalmunkra, ami december 8-án, szerda este hat 
órakor kezdődik. Fiatalabbnak, idősebbnek, gyülekezeti tag-
nak, vagy egy jó barátnak egyaránt építő tapasztalat, ezért hát 
semmi se tartson vissza attól, hogy részese legyél ennek a 
körnek. 
 

A jövőbeni találkozás reményében: Czető Bálint,  
   másoddiplomás lelkész jelölt 

„Légy erős, légy férfi” (1Kir. 2,2b) Adventről kicsit bővebben 
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gesztenyefa ága is. A kivirágzott ágak szerencsét hoztak a 
házra és a hajadon lányoknak esküvőt is jelentettek. 
Mikulás, ördög és angyal: 
A gyerekek kedvelt és egyben félelmet keltő hagyománya 
a Mikulásnak az angyallal és ördöggel történő látogatása, 
ahol a „jó gyerek” édességet és ajándékot, míg a „rossz 
gyerek” szenet és krumplit kap. A ma is ismert hagyomány 
a 10. századi Németországból ered. 
Fagyöngy: 
Boldogságot és áldást hoz a családokra, egyben – egy kelta 
hagyomány szerint – a termékenység jelképe is. 
Mézeskalács: 
Az adventi időszak elegendő ahhoz, hogy a hagyományos 
mézeskalácsok karácsonyra megpuhuljanak. A fa is díszít-
hető velük. A mézeskalács sütésének hagyománya a 12. 
századra vezethető vissza. 
Adventi naptár: 
A Szenteste előtti várakozást teszi érdekessé. Nagyon sok 
változata van. A gyerekek által leginkább kedvelt a min-
den napra egy csokit jelentő klasszikus változat. 
Betlehem: 
A betlehemi jászol felállítása szintén szép adventi, kará-
csonyi hagyomány. 
Karácsonyi kalács: 
Sütése szintén a karácsonyi, adventi hagyományokhoz 
tartozik. Valamikor a pékek véletlenszerűen pénzérmét 
tettek a karácsonyi kalács tésztájába. A népi hiedelem sze-
rint az, aki kalácsában pénzt talált a következő évben 
egészséges lett és meggazdagodott. 
Szerencsétlenséget jelentett, ha a kalács sütésközben meg-
repedezett. 
Karácsonyfa: 
Ez a szokás a 16. században még pogány hagyománynak 
számított, ám ettől fogva általánossá vált a karácsonyfa 
állítása. 
 
Az írás bevezető részében foglaltak, valamint a felsorolt 
néhány hagyomány és népszokás alapján is láthatjuk, hogy 
milyen kiemelt és fontos a hívő ember számára az adventi 
időszak. 
Ma azonban csak azt látjuk – tisztelet a kivételnek –, hogy 
sokszor szinte csak a boltok meghosszabbított nyitva tartá-
sa és az esetleges akciók iránt érdeklődik a többség. 
Tervezgetjük mi legyen a karácsonyi menü, ki mekkora 
ajándékot kapjon. Mekkora családi összejövetelt, partit, 
rokonlátogatást iktassunk be. Holott valójában, ahogy már 
előbb megfogalmaztuk, az advent a várakozás, a lelki el-
csendesülés időszaka kell, hogy legyen. Ilyenkor kell iga-
zán őszintének lenni magunkhoz és másokhoz. Ne vesze-
kedjünk, béküljünk meg. Felejtsük el sérelmeinket és tár-
juk ki szívünket. 
Adjunk szeretetünkből embertársainknak és igaz szívből 
fakadó várakozással örvendjünk a Megváltó közelgő eljö-
vetelének. 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
      
    Némedi Zoltán 

Virág Jenő:  
Dr. Luther Márton önmagáról 

 
Hazatérés 

 
"Koldusok vagyunk. Ez az igazság." Így szól Luther utolsó 
feljegyzése. Utoljára is arról tett bizonyságot, hogy koldul-
juk Isten kegyelmét. Ő csak ebben a kegyelembe bízik. 
1546. február 18-án hajnali 2 és 3 óra között hazahívta 
Isten hűséges szolgáját. Dr. Luther Márton holttestét az 
eislebeni főtemplomban ravatalozták fel, majd Wittenberg-
be szállították s a vártemplom szószéke alatt ásott sírba 
temették el. Itt pihen ma is. 
Luther jól tudta, hogy ő Isten embere, világraszóló prófé-
tai küldetéssel, hogy neki mindene, megbízója, Ura vezető-
je, megtartója és bírája maga Isten. Ő nem az a kiválóság 
volt, aki a saját gondolatait valósítja meg, hanem az a 
lángelme, aki Isten megbízásából, Isten gondolatait hir-
dette. Nem gőgös ember volt, hanem alázatos eszköz Isten 
kezében. 
Ellenségei félreismerik, a sátán parancsára. Megérteni 
pedig azok fogják, akiket Isten Szentlelke az evangélium 
által elhív a megváltottak seregébe, a szentek közösségébe. 
Az ilyenek azonban nem Luthert dicsőítik, hanem a Min-
denható Atyát, aki Fia által megváltott bennünket s Szent-
lelke által Luthert eszközzé tette, hogy fölragyogtassa előt-
tünk az Evangéliumot. 
 

*   *   * 
 
"A Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Te megváltottál engem 
hűséges Istenem" - Erősen nyom ugyan, de kíméli a szíve-
met. - S amint én Coelius Mihály éreztem, hogy szíve tá-
ján egészen nedves, így szóltam hozzá: Tisztelendő 
Atyám, Ön jól izzadott. Isten kegyelmes lesz és javulni 
fog állapota. - Ezt felelte: Igen, ez már a hideg, halálos 
verejték, meg fogok halni. Amikor az egyik orvos gyógy-
szert adott neki, ezt mondta: Hálát adok neked Istenem, a 
mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, hogy kinyilatkoztattad 
előttem a Te drága Fiadat, akiben én hittem, akit én szeret-
tem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem és akit 
dicsőítettem. Uram, Jézus Krisztusom, Neked ajánlom 
lelkemet. Óh mennyei Atyám, tudom, hogyha el is szaka-
dok e testtől, Tenálad örökké fogok élni. Úgy szerette Is-
ten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy minden-
ki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
- Továbbá ezt mondta: Van Istenünk, aki megsegít és 
Urunk, aki a haláltól megment. - Amikor pedig érezte, 
hogy a vég közel van, háromszor így szólt: Atyám, a Te 
kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig: Békességben 
és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. 
Ezután elhallgatott. A halál az összes bajok között a legki-
sebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, a 
bűnt, a poklot és az ördögöt legyőzte és megsemmisítette a 
keresztre feszített Krisztus. 
 
 
 

2021. IV. szám 
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Csillag után 
  
Ülök életunt szobámban, 
hideg teát kavarok.. 
Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog. 
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot 
s megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot. 
Ó ha most mindent itthagynék, 
mennék a csillag után, 
mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán! 
Gépkocsin, vagy teveháton – 
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirrhát 
vinnék, vinnék boldogan. 
Mennék száz országon át, míg 
utamat szelné a vám. 
„Aranyad tilos kivinni! “ 
szólna ott a vámos rám. 
„Tömjéned meg, ami csak van, 
az mind kell az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni.” 
Százszor megállítanának – 
örülnék, ha átcsúszom: 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom! 
Jaj és mire odaérnék 
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten 
és a lábad csupa seb, 
s ahelyett hogy bölcsöd köré 
szórjak, tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény mirrhámmal 
keserűszagú mirhámmal 
kenném véres lábadat. 
 
   Babits Mihály  

 
 
 

Karácsonyi gondolatok 
 
 
Szép a karácsony költészete, de ennek a költészetnek a 
gyökere véghetetlenül mélyebb, s tulajdonképpen még 
nem termette meg valódi gyümölcsét közöttünk. 
 
Isten – írja Simone Weil* – tiszta szeretetből alkotta a 
világot. A teremtés nem Isten hatalmának, hanem az isteni 
szeretet lemondásának a műve. Mivel pedig a világ a le-
mondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemon-
dással felelhetünk. Innét minden valódi alkotás és minden 
valódi cselekedet és vállalás mélyén a szeretet alkalma és 
az aszkézis szabadító jelenléte.  

De a teremtő szeretet nem lett volna teljes, ha Isten maga 
is nem vállalja megtestesülését. Creatio, Incarnatis, Passió: 
ugyanannak a feltétlen, ugyanannak a szent Szeretetnek a 
túláradása, „túlkapása”, amely „Krisztust végül is a ke-
resztre emelte”. 
 
Egész létünk a szeretet isteni „túlkapásainak” a drámája. 
Ennek a drámának áll mintegy centrumában a megtestesü-
lés titka az isteni ártatlanság makulátlanul tiszta jegyeivel. 
Így – a teremtő lemondás jegyében – a karácsony egyszer-
re az egész teremtés elfogadásának és szeretetben való 
fölülmúlásának az ünnepe. Isten szeretete és szabadsága a 
valóságos helye: innét univerzalitása. Ezért, hogy jó híré-
vel mindent bevilágít, hogy térben és időben minden – ami 
szép és igaz – tudva, nem tudva feléje mutat, s méltán me-
ríthet világosságot belőle. 
 
De mint a szívünkben lakó isteni szikra, tiszta szeretet: a 
megtestesült Isten is csak szinte észrevétlenül léphetett 
közénk. Igaz: kicsiny, mérhetetlenül kicsiny fény ez – de 
reális. Ugyanaz a szelídség, mely engedelmességre bírta a 
teremtett univerzumot, és gyengédségének erejével a ke-
reszt vereségén túl meggyőzte a világot. 
A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik 
ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja 
nyugton szívünket. Békéje örök kísértője minden békét-
lenségnek, szelídsége minden háborúságnak. A karácsonyi 
ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és egyetemes 
szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremni valódi 
gyümölcseit közöttünk? 
  

                        (Új Ember, 1967. december 17.)  
 
 
Fenti írásával emlékezünk a 100 éve született és 40 éve 
elhunyt Pilinszky Jánosra, aki a XX. század egyik jelentős 
magyar költője volt. Nála jobban kevesen tudták visszaad-
ni az emberi élet törékenységét.  
 
Sok szállal kötődött Székesfehérvárhoz, baráti kapcsolato-
kat tartott fenn az itteni művészekkel. Nemcsak költő volt, 
hanem művészien fényképezett is. Az Új Ember katolikus 
hetilap munkatársaként is dolgozott. Élte utolsó hónapjait 
egy Kígyó utcai lakásban, mint albérlő töltötte.  
Istenhívő volt. Ez az „attribútuma” költészetét is átjárta.  
 
A hitről így vall: „Bizalom a mindenségben s a mindensé-
gen belül a legkisebb porszem sorsában is. S a bizalom, a 
hit egyik Istenhez vezérlő ösvénye.” 
  
„Az, akinek a lelke Istenre van beirányítva, amikor szegek 
járják át, magának a világegyetemnek a középpontjára van 
felszögezve. Ez az igazi centrum nem középen van, ez a 
tér és az idő fölött van, mert Isten túl van az időn és a té-
ren.” 
 
 
* Simone Weil (1903-1943) francia írónő, filozófus, akti-
vista. Írásait részben Pilinszky fordította magyarra. 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK 

 
A pandémia miatt ezek a programok változhatnak.  Kérjük figyeljék a hirdetéseket! 
 
Székesfehérvár 
2021.11.27. Advent első vasárnapja, istentisztelet gyermekek, családok zenei szolgálatával 10:30 h 
2021.12.05. Advent második vasárnapja, istentisztelet gyermekek, családok zenei szolgálatával 10:30 h 
2021.12.06. Adventi vásár 
2021.12.12. Advent harmadik vasárnapja, istentisztelet gyermekek, családok zenei szolgálatával 10:30 h 
2021.12.19. Adventi negyedik vasárnapja, istentisztelet gyermekek és családok zenei szolgálatával 10:30 h 
2021.12.22. Kuti Donát orgonakoncertje 18:00 h 
2021.12.23. Angyaljárás 9 h-tól 
2021.12.24. Szentesti Csendséta 
2021.12.24. Szentesti istentisztelet a hittanos gyerekek szolgálatával 
Amennyiben a vírushelyzet javul 16:00 h, amennyiben a vírushelyzet tovább romlik, két istentiszteletet tartunk 15.00 h 
és 17.00 h kezdettel. 
2021.12.25. Karácsony ünnepe, istentisztelet az énekkar szolgálatával 10.30 h 
2021.12.26. Karácsony második napja, istentisztelet 10:30 h 
2021.12.31. Óév este, óév búcsúztató áhítat 18:00 h 
2022.01.01. Újév napja, istentisztelet 10:30 h 
2022.01.06. Vízkereszt ünnepe, istentisztelet 10:30 h 
2022.01.16-23. Ökumenikus imahét 
 
Fehérvárcsurgó 
2021.12.24. Szentesti istentisztelet 15.00 h 
2021. 12. 25. Istentisztelet 9 h 
 
Gárdony 
2021.12.25. Istentisztelet Karácsony napján 9.00 h 
 

 
Adatvédelmi tájékoztatás a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség  

Gyülekezeti Hírmondójával  
kapcsolatban 

 
A Gyülekezeti Hírmondó rendszeres olvasójaként szeretettel köszöntjük. Ön a gyülekezeti tagok nyilvántartásáról 
készült listában megadta a lakcímét. Évente négy alkalommal erre a címre eljuttatjuk Önnek gyülekezeti újságun-
kat. 
 
Az európai és magyar adatvédelmi jogszabályoknak (GDPR) való megfelelést, az átláthatóság, a magán- és hitélet 
védelmét, az Ön személyes adatainak biztonságára vonatkozó felelősségünket kötelező érvényűnek tartjuk. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön címét a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség irodai számítógépén tároljuk, és azt harmadik fél 
számára nem adjuk ki. Az adatkezelés célja, hogy a Gyülekezeti Hírmondót rendszeresen olvasó egyháztagok, az abban találha-
tó hitéleti írásokat, és információkat megkapják.                                                                   
A Gyülekezeti Hírmondóra vonatkozó adatkezelés egészen addig tart, amíg a listáról történő törlését nem kéri tőlünk.  
 
E-mail címünk: szfvar@lutheran.hu         
       Erős vár a mi Istenünk! 



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

 
 
 
 
 
 

8000 Székesfehérvár 
Szekfű Gy. u. 1. 

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

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

Honlap: 
https://szekesfehervar.lutheran.hu 

 
Bencze András lelkész 

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

bencze.andras@lutheran.hu 
 

Czető Anita Kata beosztott lelkész 
E-mail: 

kata.molnar@lutheran.hu 
 

Facebook oldal:  
https://www.facebook.com/
SzekesfehervariEvangelikus 

Egyhazkozseg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGÉLIKUS  
EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

 

RENDSZERES ALKALMAK A GYÜLEKEZETBEN 
 
Székesfehérvár 
Vasárnap 10, 30 h Istentisztelet 
Párhuzamosan gyermek istentisztelet: Az Istentiszteletre érkező családok közösen ünneplik 
a vasárnapot, a gyermekek az igehirdetés alatt számukra érthető és élvezhető módon hallgat-
ják és tapasztalják az igét a gyülekezeti házban, majd visszatérve a templomba, szüleikkel 
együtt zárják az istentiszteletet. 
Vasárnap 9, 00 h (havonta) Családi Istentisztelet a gyülekezeti házban 
Rövidített liturgiával, a gyermekek számára is érthető módon, ifjúsági zenével, a hittanos 
gyermekek és családjaik szolgálatával ünnepeljük a vasárnapot. A legkisebbeknek játszósar-
kot alakítunk ki. Következő alkalmak: a járványhelyzet alakulásának függvényében hirdetjük 
meg. 
December 5-én, advent 2. vasárnapján online családi istentisztelet 
 
Hétfő 8, 30 h Imaközösség 
Közös imádság a gyülekezetért, egyházért és személyes dolgainkért. 
Hétfő 16, 30 h (két hetente) Kézműves kör 
Segítő céllal, egymástól tanulva készítjük alkotásainkat. 10-120 éves korig várjuk szeretettel a 
Testvéreket. Vezeti: Czető Kata 
Hétfő 18, 00 h Elmaradt hittan 
Beszélgető kör hitről és önmagunkról.  
December folyamán témánk: az evangéliumok ádventjei 
 
Kedd 15, 00 h Gyülekezeti bibliaóra A következő vasárnap igehirdetésére készülünk. 
 
Szerda 16, 30 h Gyülekezeti hittan óra 
Iskolás kortól konfirmációig várjuk a gyermekeket és a szülőket. 
Szerda 18, 00 h (havonta, előre megbeszélt időpontban) Férfikör 
Vezeti: Kiss László és Czető Bálint 
Szerda 18, 00 h Énekkari próba 
Istentiszteleti szolgálatra, hangversenyre készülünk, családias légkörben. 
Vezeti: Csekéné Bányai Erzsébet 
Szerda 18, 30 h Felnőtt konfirmációs felkészítő (előre megbeszélt időpontokban) 
Vezeti: Czető Kata 
 
Péntek 16, 30 h Mustármag – ifjúsági klub 7. osztályos fiataloknak 
Vezeti: Patakiné Láng Kitti 
Péntek 17, 30 h Nagyifi – idén konfirmációra készülő és már konfirmált fiatalok foglalkozása. 
Vezeti: Czető Kata és Kozma Tamás 
 
Fehérvárcsurgó 
Vasárnap 9, 00 h Istentisztelet 
A hónap 3. vasárnapján az istentiszteletet 17 h órakor tartjuk: 
Reménység, Öröm, Nevetés Órája 
 
Gárdony – Református Gyülekezeti Ház (Bóné Kálmán utca 8.) 
Vasárnap (minden hónap 1. és 3. vasárnap) 9, 00 h  Istentisztelet 
 

TERVEZETT PROGRAMJAINK az előző oldalon találhatóak.  
A pandémia miatt ezek a programok változhatnak.  
Kérjük figyeljék a hirdetéseket! 

Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházunkat és alapítványunkat!  
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