
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Még érzem a petróleumos, szivárgó bádogedény szagát. A pince lejáratánál tartottuk arra a 

célra, ha nem lenne áram. Minden háztartásban volt ez akkortájt. Sőt, voltak idők, amikor 

petróleummal kenték be a gyermekek fájós torkát. Brrr! Szóval szükség volt a büdös kőolaj-

származékra. Évtizedekkel később megint találkoztam ezzel a szaggal, amikor az első gyülekezetem 

hideg lelkészlakásában tüzet akartam gyújtani. A fa nyers volt, jól jött volna a petróleum. 

Kertlábszomszédunkban laktak Imre bácsiék, akik tehetős emberek voltak, és traktorjaik miatt mindig 

volt gázolajuk. Tőlük kértem segítséget, és nem ez volt az utolsó alkalom. Mindig akkor fogyott el, 

amikor szükség lett volna rá. 

 A készenlét az egyházi esztendő utolsó vasárnapjának kulcsszava. A hosszú, tógaszerű ruhát 

bele kellett tűrni az övbe, hogy viselője gyorsítani tudja lépteit, esetleg futásnak tudjon eredni. Az öv, 

legyen az bármilyen anyagból, elengedhetetlen tartozék volt. 



 Advent előszobájában állva mennyire érzed magad készen az új kezdethez? Érdekes kezdet ez, 

mert tudod, hogy mi következik, de mégis vársz tőle valami rendkívülit? Egyáltalán kell-e készülni, 

és ha kell, akkor hogyan? Tiszta ablak és függöny, lila terítő, apránként feldíszített lakás, ajándéklista 

véglegesítése, stb. Fontosak ezek, de ennél sokkal jelentősebb az új kezdet kihívása. Változtathatok 

több mindenen. Új célokat, vágyakat tűzhetek magam elé. Nem erkölcsi és érzelmi célokra gondolok, 

hanem hitbeliekre. Jézus és nem Jézuskát akarom várni, és az idén ténylegesen felolvasom szenteste a 

Biblia tudósítását karácsonyról. Nem a terített asztalhoz hívom elsődlegesen a családot, hanem 

először a templomba. Kicsi, vagy nagy lépések ezek? 

 Persze, könnyű ezt a lelkésznek leírni, mert neki ez a feladata – hallom a megjegyzést. A 

lelkész és a családja is szokott ünnepelni, ahol az ünnepen van a hangsúly. Vendégeinket magunkkal 

visszük a templomba, így lesz ezen az ünnepen is. A vendégeskedés és a templom keresztény 

árukapcsolás.  

 Vicces, és tűnhet demagóg papi-szövegnek is egyben, de fontos lenne elgondolkodnunk azon, 

vajon érezzük-e – mint keresztény emberek – a felelősségünket az ünnepre való felkészítésben? 

Gyermekeinket igyekszünk lehetőségeink szerint mindenben és mindennel támogatni, de vajon a 

Krisztus-várás átadása is ott van a támogatási listán? Vagyis mennyi tartalékom van az „olajos 

bödönben”, rá tudok-e tölteni a Krisztust váró „lámpámba”? 

 Úton van a Megváltó, és bármikor megérkezhet. Nem fenyegetés ez, hanem ünnepélyes 

emlékeztetés a készülődésre. Várjuk együtt Őt az idén is! Az olaj (az Ige) akciós, mert egyszer a 

legtöbbet fizették érte! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 
 

 
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola írja

 

 

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt 

űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? 

Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” Mert 

rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely 

vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel 

elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, 

hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy 

azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és 

ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, 

hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy 

mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek 

recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is 

megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek 

élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva 

felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, 

amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő 

tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. (2Pt 3,3-14) 
 

 
 



                                  

  Bibliaórával összekötött adventi áhítatok – 

       az adventi időszakban.  

  Szerdán 10 órakor Gömbös Tamás hatodéves teológus lesz a vendégünk, 

  Aki Dévairól tart előadást. 

  Számvevőszéki Bizottság ülése – szerdán 17 órakor. 

  Konfirmandus képzés – itt alvós, péntek délutántól. 

  Adventi koszorúkészítés – szombaton 10 órakor. 

  Advent első vasárnapján – december 1-jén ünnepélyes gyertyagyújtás és 

  úrvacsorával egybekötött istentisztelet. Az elkészült adventi koszorúk  

  átvehetők lesznek. 

  Szeretettel kérünk adományokat a karácsonyi csomagok vásárlására,  

  ennek összköltsége kétszázezer Ft szokott lenni. 

  Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy december 1-jén, Advent első vasárnapján az  

  Óbudai Harangszó jelenik meg. A Heti Hírmondó következő számát Karácsony  

  Ünnepén vehetik kézbe. 

 

 
 

 



 

 

Élők és holtak bírájává tetted Fiadat, és nekünk is meg kell jelennünk ítélőszéke előtt. 

Emlékeztess eljövetelére, hogy áron is megvegyük az alkalmat,  

és felismerjük azt, ami békességünkre van. 

Segíts, hogy gazdagon teremjük a szeretet gyümölcseit hit által, 

és engedd, hogy egykor jobbod felől álljunk, és örököljük országodat, 

amelyet híveidnek készítettél eleitől fogva, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    


