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Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Számunkra az egyik legnehezebb 
dolog az életünkben a változás. 
Biztonságot jelent az állandóság, a 
kitaposott út, ha tudjuk, hogy mire 
számíthatunk, és nem kell váratlan 
fordulattól, vagy rémisztő megle-
petéstől tartanunk, ami aztán fene-
kestől forgatná fel az életünket. Így 
van ez életünk nagyon sok terüle-
tén, de a vallás területén is. Ezért 
szeretjük az istentisztelet állandó 
részeit, a vasárnapról vasárnapra 
ismételt mondatokat, amelyek lel-
ki megnyugvással töltenek el.

De vajon a mi Mennyei Atyánk is így gondolkodik?

Nem hinném. Istenünk biztosan akarja, hogy lelki békesség-
ben és nyugalomban éljünk – ugyanakkor mégsem! A lelki 
nyugalmunk és békességünk, önáltatásaink megtartása miatt 
nem tette volna meg azt, amivel igazán kibillent minket ebből 
az állapotunkból. Nevezetesen, hogy elküldte a világunkba a 
saját szeretett Fiát, Jézus Krisztust!

Advent és karácsony időszaka áll előttünk. S nem egyszerűen 
karácsonyra, családi ünnepre kell készülnünk, hanem arra, 
amiről advent eredetileg szól: Jézus érkezik, Jézus jön. 

Isten azért küldte el Jézust hozzánk, hogy változást hozzon. 
Nem csak körülöttünk, hanem elsősorban bennünk. Isten, a 
mi Istenünk meg akar változtatni minket. Nem akarja, hogy 
vallásos gyakorlatokban bizakodjunk. Nekünk Jézusra van 
szükségünk. Ha nem így lenne, Mennyei Atyánk nem küld-
te volna Jézust a világunkba, hogy emberré legyen, és hogy 
megváltást, szabadítást szerezzen nekünk.

Mai világunk nagyon elment a látványosság irányába. Ad-
ventben mindenhol fényfüzérek villognak, színekkel jelzik, 
hogy most advent időszaka van. De nekünk nem a világ csil-
logására kell figyelnünk, nem is a mindenhol zengő (és kará-
csonyra már megunt) karácsonyi énekekre, hanem magára, 
az Érkezőre. Mert lelki megnyugvást és igazi békességet csak 
Ő adhat nekünk. Ezért lett emberré, és ezért akar hozzánk 
is eljönni.  Advent nagy kérdése: kész vagy-e ajtót nyitni az 
érkező Isten Fiának? Kész vagy-e arra, hogy a hozzád érkező 
Jézus megváltoztasson: hogy kiirtsa belőled a rossz szokásai-
dat, és megtisztítson téged?

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

            Római levél 12, 2

Kész vagy-e arra, hogy felismerd és cselekedd azt a szent éle-
tet, amelyre Mennyei Atyánk téged is megteremtett és amely-
re elhívott?

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelme-
tek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akara-
ta, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” - írja Pál apos-
tol. Advent az az Istentől kapott szent idő és alkalom, amikor 
megváltozhatunk, megújulhatunk. Nem a világ szerint, ha-
nem Jézus szerint.

136 - Istennek szent Fia (XV. századi himnusz)

1. Istennek szent Fia Ember váltáságra Eljött a világra Szol-
gai formába, Hogy minket megtartson, Bűntő szabadítson.
2. Még ma is jön hozzánk, Ma is áldást hoz ránk. Tanít ke-
gyelméből, Hogy megtérjünk bűnből, Tévelygést elhagy-
junk, Igazságban járjunk.
3. Kik őt nem szégyenlik, De örömmel veszik Valóságos hit-
tel, Igaz reménységgel: Azokat megtartja, Bűnből feloldozza.
4. Kik hitben megállnak, Szolgálván az Úrnak Jó igyekezetben, 
Isten tetszésében, Azok nagy örömmel Költöznek innen el.
5. Újra el fog jönni, Ítéletet tenni, Amikor a holtak Porukból 
támadnak, És állnak eléje, Hogy őket ítélje.
6. Jézus, szánj meg minket, Készítsd el szívünket Józan vi-
gyázásra, Boldog távozásra, Hogy hitben halhassunk, És 
örömre jussunk.

Johann Horn énekeskönyve 1544 (német).

Szeretettel:
Szebik Károly

lelkész

1. Ábra: Oltárunk a Zengő tábor
“pizsamakoncertjén”



2.SZIKLAVÁR



3.

Gyülekezetünk gazdálkodása

Mindenekelőtt szeretnék 
köszönetet mondani mind-
en egyes testvérünknek, egy-
háztagunknak, aki valami-
lyen formában hozzájárult 
gyülekezetünk anyagi stabil-
itásához. Gazdálkodásunk 
három lábon áll.

Első és legfontosabb bevételünk, gyülekezetünk tagjaitól 
származik. Egyházfenntartói járulék, adomány és a perselybe 
helyezett forintok összegéből tevődik össze.
A másik stabil pont – mivel társult egyházközség vagyunk 
– a társegyházközségekből, Csabdiról és Bicskéről befolyó 
hozzájárulás. 
A harmadik „lábat” az országos egyház támogatása jelenti. 
Mivel a működéshez szükséges, és a lelkészi állással kapcso-
latos évi mintegy 5 M Ft-hoz a társult gyülekezet tagjaitól be-
folyt összeg a kevesebb mint felét teszi ki, így gyülekezetünk 
vezetésének napirendre kellett tűzni a személyes anyagi te-
hervállalás kérdését.
Gyülekezeti gyakorlatunkban azt az országos egyház által 
javasolt elvet követtük, hogy az évi egyházfenntartói járulék 
összegét nem határoztuk meg pontos összegben, hanem aján-
lást fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy mindenki a 
nettó jövedelmének 1%-val támogassa egyházközségünket.
Presbitériumunk az elmúlt évek tapasztalati alapján ezt az 
ajánlást konkrét számokká formálta, a következőképpen. 
Javasoljuk, illetve kérjük, hogy mindenki lehetőségeihez 
mérten, de minimum havi 1.000.- Ft-tal járuljon hozzá a 
gyülekezet működéséhez.

Számításaink szerint ez a havi 1.000.- Ft (évi 12. 000.- Ft), ha 
befolyik pénztárunkba, az biztosítja a stabil gazdálkodást, így 
gyülekezetünk önállóan, illetve a társult egyházközségekkel 
közösen fenn tudja tartani a lelkészi állást.

SZIKLAVÁR

Kedves Testvérek! Gyülekezetünk történetéből tudjuk, hogy 
elődeink alig egy év alatt építették fel az első templomunk-
at 1792-ben. A lelkész mellett kántortanítót alkalmaztak. 
Ma amikor meglévő épületeinket „csak” karban kell tartani. 
Amikor nem templomépítést, „csak” komfortosítást, fűtést 
tervezünk. Amikor a lelkészlakás környékének rendbetételét 
tervezzük.
Felelősségünk azt gondolom nem kicsi. A presbitérium is 
igyekszik megtalálni a plusz bevételek forrását. Igyekszünk 
pályázati forrásból komfortosítania a régi parókia épületét, 
hogy még vonzóbb legyen turista csoportok, egyházi csopor-
tok idevonzására. Az ebből származó bevételt is épületeink 
fenntartására, karbantartására szeretnénk fordítani.
Még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, 
aki szívén viseli gyülekezetünk életét, hétköznapi problémáit, 
osztozik az anyagi teherviselésben. Kérjük az egyházfenn-
tartói járulékot vagy a presbitereken keresztül, vagy vasár-
naponként az istentisztelet után jutassák el gyülekezetünk 
pénztárába.

Mészáros Tamás, felügyelő
A presbitériumunk elérhetőségei:

Mészáros Tamás felügyelő            06 20 997 2935
Mészáros Miklós gondnok            06 20 564 0147
Orosz Éva jegyző             06 20 468 5923
Mészáros Zsuzsanna pénztáros           06 30 995 7883
Mészárosné Hőbe Ildikó             06 20 824 6595
számvivőszéki elnök

Bokor Béla presbiter             06 20 824 5369
Burai Zoltánné Ica presbiter           06 20 824 8678
Katona Lajos ifj. presbiter            06 20 435 7714
Mészáros Kornélia presbiter           06 20 824 9495
Mészáros Viktor presbiter            06 20 442 6060
Puszta Rita presbiter             06 20 455 5801

2. Ábra: Vitéz Nagyjókai Farkas Vincze koronaőr
sírjának újraszentelése
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Német-magyar tábor… 

Mi jut eszembe, amikor ezt hallom? A nyaramnak egy oly-
an időszaka, ami semmiképpen sem sorolható a szürke hét-
köznapok közé. Egy felejthetetlen hét a pyrbaumi testvér-
gyülekezet fiataljaival, ami minden évben tartogat valami 
újat. Van ebben a táborban valami megfoghatatlan varázs, 
ami évről érvre visszacsábított.

Még most is tisztán emlékszem arra az izgalommal telt 
pillanatra, amikor először léptem be a tábor közösségébe 
Németországban. Azóta sok minden változott, új emberek 
lettek a csapat tagjai, de mégis minden évben megvan ugyanaz 
a feeling, mert pyrbaumi gyülekezet vezetői kedvességükkel 
és közvetlenségükkel meghatározzák azt.

A táborozók többsége nem rendelkezik túl jó idegenny-
elv-tudással, ami okoz némi kommunikációs problémát. De 
aztán a hét során mindig kiderül, hogy ez nem is hátrány, 
hiszen gyakran ez okozza a legjobb pillanatokat: vicces fél-
reértések születnek, és igazán fel tud értékelődni egy „Szia”  is.
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5. ábra: Nemeskéri artikuláris nap szeptemberben

Mindig összehozza az embereket, amikor egymásnak 
tanítanak pár új idegen szót. Na persze az is előfordult, hogy 
a tréfásabb kedvűek kicsit visszaélnek azzal, hogy a németek 
nem tudják, hogy az a magyar szó, amit megtanultak, való-
jában mit jelent…
A Németországban töltött hetek mindig különlegesek 
számomra, hiszen olyan helyeket láthatok, ahol még nem 
jártam (Wittenberg, új kalandpark stb.). Pyrbaumot is 
megszerettem, szívesen megyek oda vissza. Amikor pedig 
Magyarországon vagyunk, jó érzés, hogy megmutathatjuk a 
németeknek az otthonunkat.
A Balatonon mindenki megtalálja maga számára megfelelő 
elfoglaltságot: a hosszú fürdőzések mellett röpizhetünk, na-
pozhatunk, vízibiciklizhetünk.
Az együtt töltött napokat közös énekléssel és játékkal zárjuk.
Ezt mindig nagyon várom, hiszen ilyenkor mindenki ott van. 
A tábor végén pedig egy záró istentiszteleten köszönjük meg 
a hetet, és kicsit bepillantást engedünk a gyülekezetnek abba, 
hogy mi is történt a héten. Ezután pedig -sokszor könny-
ek között- búcsút veszünk egymástól, reménykedve abban, 
hogy jövőre újra találkozunk.

 Szajkó Milda

4. ábra: A pyrbaumi - csákvári ifjúsági táborzáró
istentisztelet után

3. Ábra: Kirándulás a pyrbaumi ifjúsággal a Kis-Balatonnál

Rendhagyó helyettesítés

Októberben kiránduláson 
vettek részt gyülekezetünk 
tagjai. Szebik Károly lelkész is 
velük utazott. Így ezen a vasár-
napon az ige hirdetésére az it-
thon maradott hívek számára 
engem kért meg. Melyet egy 
áhítat formájában végeztünk el.
- Igen, többes számban , mert 
bár csekély létszámú, de egy ak-
tív közösség volt jelen. Egymás 
mellé ültünk és egy csoportba 
gyűltünk.

(Nem mint parlamenti felszólalások alkalmával szokták a 
képviselők, mely csak a kameráknak szól.)

Hanem mint egy igazi kis gyülekezet. Együtt hallgatva az igét 
és közösen énekelve a dicsőítő énekeket, megkönnyítve ezzel 
szolgálatom végzését is.

Turóczi Zoltán püspök úr prédikációját , Mt.6. 19 - 21- így 
olvastam fel, mely szinte már történelmi időkből származott. 
- - Látszik, hogy nem fog az igén az idő. 

Nekem is nagy élményt jelentett, tartalmilag. Bízok benne 
valamennyiünk lelki épülésére szolgál ma is ! - Megtapasztal-
hattam azt is, milyen, mikor mások számára kell továbbadni 
az igét. Nem csak hallgatóként szembesülni vele. - Köszönöm 
a hallgatóságnak figyelmüket , elismerő szavaikat ! Köszönöm 
Istennek ,hogy ez megadatott!

Mészáros Viktor
presbiter
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Az idei év októberében 
Mészáros Nelli vezetésével 
mi, evangélikus fiatalok 
ismét csatlakoztunk a 
„72 óra kompromisszum 
nélkül” háromnapos, 
önkéntes ifjúsági ak-
cióhoz.
A programot immár ti-
zenharmadik alkalom-
mal rendezi meg a három 
történelmi keresztény 
egyház október 10. és 13. 
között.

Az akció a magyarországi és a határon túli magyar fia-
talokat egyaránt hívja, hogy együtt tegyenek másokért, 
környezetükért; segítsenek ott, ahol szükség van rájuk. A 
vállalkozó önkéntesek, iskolai csoportok, közösségek olyan 
feladatokat kapnak, mint intézmények, játszóterek felújítása, 
erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok 
szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal 
élőknek, időseknek.A kezdeményezés célja felhívni a tár-
sadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lel-
kesedésére, segítőkészségére.

2019. október 10-én találkoztunk a parókián, fő feladatunk 
a frissen elkészült betonból kiöntött Luther rózsa megtisz-
títása és kifestése volt. Nagyon sok szerszámmal próbálkoz-
tunk, hogy a betonrétegre ragadt forgácstól megtisztítsuk a 
rózsát, de végül sikerült. Fehér, fekete, piros, zöld sárga és kék 
színekkel dolgoztunk. Mindeközben ügyeskezű kertészeink 
aprították az elvadult orgonabokrot. Még a nap folyamán 
a parókia kapuját is újra festettük. Szombaton reggel újra 
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6. Ábra: A 72 óra kompromisszum nélkül 
csákvári evangélikus csapata

találkoztunk a napi projektünk a templomtorony megtisz-
títása és az ott lakó galambok költöztetése volt. A torony ne-
hezen megközelíthető volt nemcsak a magassága miatt, ha-
nem a hely szűke miatt is.

4-5 galambpár fészkelt a gerendákon, kettő kivételével sikerült 
is kiterelni őket. Ez a két fióka még nem tudott repülni, ezért 
próbáltunk gazdát keresni nekik. Ekkor jutott eszembe, hogy 
édesapámnak fiatal korában voltak galambjai, ért is hozzá-
juk. Természetesen nem tudott nemet mondani rájuk.

A fókák akkor 2-3 hetesek voltak még nem tudtak önállóan 
táplálkozni. Apa segítségével kézzel etettük őket. Azóta 
nálunk laknak, megtanultak repülni felfedezték az új lakóhe-
lyüket, ez az otthonuk.

A kezdeményezés nagyon tetszett, én az idén vettem rajta 
részt először. Jövőre is szívesen megyek, remélem addigra 
Pötyi és Hami boldog galambszülők lesznek…

Knapp Flóra

70 két óra kompromisszum nélkül,
avagy hogyan lettem két galamb gondozója

7. Ábra: A frissen készült Luther - rózsa

Ünnepi istentiszteleti rendünk:

Dec. 1. vasárnap      11:00 óra   Advent 1. vasárnapja, családi úrvacsorai istentisztelet
Dec. 8. vasárnap       11:00 óra   Advent 2. vasárnapja 11:00 óra istentisztelet
Dec. 9-10.-11. hétfő-szerda       17:00 óra    Adventi esti istentisztelet.
Dec. 15. vasárnap       11:00 óra    Advent 3. vasárnapja Istentisztelet
Dec. 15. vasárnap       15:00 óra    Adventi zenés áhítat az evangélikus templomban, adventi udvar
Dec. 22. vasárnap       11:00 óra    Advent 4. vasárnapja istentisztelet
Dec. 24. kedd Szenteste      18:00 óra   Istentisztelet a hittanosok, az ifjúság, és az énekkar szolgálatával
Dec. 25. szerda Karácsony ünnepnapja    11:00 óra   Úrvacsorai istentisztelet
Dec. 26. csütörtök Karácsony 2. ünnepnapja   11:00 óra   Úrvacsorai istentisztelet
Dec. 29. Karácsony utáni vasárnap     11:00 óra   Istentisztelet, igét hírdet: D. Szebik Imre ny. püspök
Dec. 31. kedd Óév       18:00 óra   Istentisztelet
2020. jan.1. szerda Újév      11:00 óra   Úrvacsorai istentisztelet
Jan. 5. Az év első vasárnapja      11:00 óra   Úrvacsorai istentisztelet
Jan. 6. hétfő Vízkereszt ünnepe     18:00 óra   Istentisztelet
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„Az Úr nevében indulunk, mutassa angyala utunk,
mint egykor népét vezette, szolgaságból kimentette,

szánj meg, Urunk!

Te vagy, kísérőnk, Úristen, indulásban, érkezésben,
ösvényünkön világítasz, oltalmat és védelmet adsz,

szánj meg, Urunk!

Ha magas hegyek, mély völgyek, vagy ínség távolít tőled,
nem tévelyedünk végleg el, továbbjutunk kegyelmeddel,

szánj meg, Urunk!

Krisztus, te vagy az igaz út, az üdvösségre nyitsz kaput,
segítsd zarándokaidat, kikért véredet áldoztad,

szánj meg, Urunk!”

(12. századi zarándokének nyomán, Erfurt, 1524)

Ez a Zarándokének kísérte végig 2019-ben gyülekezeti kóru-
sunk, a Harmonia Floriana Kórus életét, szolgálatait. Ezzel 
kezdtük az évet 2019 első szolgálata alkalmával, a Vízkereszti 
istentiszteleten, ezt énekeltük Örökélet vasárnapján a Székes-
fehérvári Budai úti Református templomban tartott kórus-
koncerten, és ezzel kezdtük az új egyházi esztendőt decem-
ber 1.-jén, Ádvent első vasárnapján.
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Valóban az Úr az, aki indítja lépteinket, szándékainkat: aka-
raterőt és szolgálatra kész szívet ad minden kórustag szívébe, 
hogy bár néha áldozatok árán, de újra és újra összejöjjünk, 
csiszoljuk közösen a hangunkat, tökéletesítsük énekeinket, 
hogy valamit átadhassunk, szétoszthassunk abból az áldás-
ból, amit Tőle kaptunk. Az elénk adott ösvényt bevilágítva 
vezet bennünket fényével, igéjével, hogy Hozzá mind köze-
lebb juthassunk.

Hálás vagyok kórusunk minden tagjának, hogy együtt élhet-
jük át a közösség formáló és megtartó erejét, és hogy éneke-
inkkel egymást is gazdagítjuk. Ittzés János püspök urat idéz-
ve, együtt részesülhetünk abból az élményből, hogy „a  földi 
liturgia -ha Istennek tetsző és Lélek által munkált-, megjele-
níti az eljövendő nagy mennyei istentisztelet örömét. És mi 
ebből kóstolgatunk, abban a reménységben, hogy egyszer 
majd a terített asztal mellé is ülünk, és majd énekeljük azt a 
dicséretet és azt a Krisztus-magasztalást.”

Szebik Ildikó
karnagy

Ezen a honlapcíme
http://csakvar.lutheran.hu
a Csákvár – Bicske – Csabdi Társult
Evangélikus Egyházközség
mindhárom gyülekezetéről hasznos
információkat talál.
Szeretettel ajánlom megtisztelő figyelmükbe.

Kiadja:
Csákvári Evangélikus Egyházközség

8083 Csákvár, Luther u. 2.
Szebik Károly lelkész

Tel.: 06 – 22 / 254 – 739
Mobiltelefon: 06 – 20 / 950-9005

E-mail: csakvar@lutheran.hu
E-mail: karoly.szebik@lutheran.hu

Minden Kedves Olvasónknak
Áldott karácsonyi ünnepeket, és békés,

boldog új esztendőt kívánunk!


