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Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Ezekkel a szavakkal kezdődik Jézus születésé-
nek története Lukács evangéliumában. Talán 
mindnyájan ismerjük, sőt fejből is elmondjuk 
az egész történetet. Kisgyermek korunktól 
kezdve ez hangzik karácsony estéjén és ün-
nepén evangélikus templomainkban. Hoz-
zászoktunk. Hozzátartozik az ünnepünkhöz, 
a szentestei templomlátogatásunkhoz, a ka-
rácsonyi program-menetrendünkhöz: kivel, 
hol, mikor találkozunk és ünnepelünk együtt.
Idén nem így lesz. A világjárvány felborította 
a megszokásainkat. Még a karácsonyunkat is. 
Gyülekezetünket is komolyan érinti a vál-
tozás. A vasárnapi istentiszteleteinken kívül 
nincs más gyülekezeti alkalmunk. A parókia, 
és a templom kong az ürességtől. Még énekel-
ni is tilos, mert a heves lélegzet nagyobb lehe-
tőséget ad a vírus esetleges továbbadásának.
De vajon a megszokásaink számítanak igazán, 
a vírus az ünnepünket, az ünnepi örömünket 
is elveheti?
A megszokásainkból, vagy ahogyan ma diva-
tosan mondják: a „komfortzónánkból” való 
kiesés vajon „padlóra” küld minket?
A változás, az új helyzet szembesít minket az-
zal, hogy mi az igazán fontos a számunkra: az 
ünnep tartalma, vagy csupán a formaságok, a 
körítés? Az Isten közénk érkezését ünnepel-
jük, vagy csak egy nagy év végi bulizási lehe-
tőség a családdal és a haverokkal?
„Történt azokban a napokban…” - lejegyez-
te a Biblia a fontos eseményt, hogy lehetőleg 
mindenkihez eljusson a hír: „Üdvözítő szüle-
tett ma Nektek!”
Vajon mi történik most Veled ezekben a na-
pokban? Tudsz-e ünnepelni és örülni? Van-e 
miért a zord-zárt, szokatlan körülmények kö-
zött is hálát adnod?
Gyülekezeti újságunk karácsonyi számával 
ebben szeretnénk segítséget adni. Lelki tartal-

„Történt pedig azokban a napokban…” (Lukács  evangéliuma 2,1)

makkal, kitekintéssel, visszatekintéssel, hogy 
érezzük: Isten népéhez, Jézus gyülekezetéhez 
tartozunk. Hogy idén karácsonykor is Istentől 
megajándékozottnak érezhessük magunkat.

Úr Jézus Krisztus, akinek születését ünnepel-
jük, köszönjük, hogy változó világunkban is 
örökké tart szereteted, és ma sem hagysz ma-
gunkra minket. Ajándékozz meg igazi karácso-
nyi örömmel, jelenléteddel tedd teljessé ünne-
pünket! Ámen!

Evang. Énekeskönyv 168 - Dicsőség menny-
ben az Istennek
2. Békesség földön az embernek! Békesség föl-
dön az embernek! Kit az igaz szeretet A Jézus-
hoz elvezet, Békesség, békesség embernek!

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, Imádjuk a 
hű pásztorokkal Az isteni Gyermeket, Ki min-
ket így szeretett. Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

4. Dicsőség az örök Atyának És értünk szü-
letett Fiának! Hála a Szentléleknek, Áldások 
kútfejének! Dicsőség, dicsőség Istennek!
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A meditációt kezdjük és zárjuk a gyülekezeti 
énekeskönyv valamelyik általunk ismert ad-
venti/karácsonyi énekével. Az egyes részeket 
olvashatják más-más családtagok.

Gyülekezeti ének: (gyertyák meggyújtása) 
150 - Mennyből jövök most hozzátok

 2. A Megtartó ma született, Ég-föld örül ma 
veletek. Egy ártatlan kis csecsemő, Egész vi-
lág üdve lesz ő.

3. Ez Krisztus, Isten szent Fia, Ki mennyből 
jött a földre ma. ő üdvözít, ő törli el Világ bű-
nét szent vérivel.

4. Mit sok ezer szív kérve kért, Mit Isten ré-
gen megígért, ő hozza, tőle nyerheted Az üd-
vöt, örök életet.

5. Ráismertek, ez a jele: Kemény jászol fek-
vőhelye, És szegénység a bölcsője, Bár világ 
Üdvözítője.

6. Ó, jertek, mi is örvendjünk, A pásztorokkal 
bemenjünk, Hogy lássuk, mit ad Istenünk ő 
szent Fiában minekünk!

7. Nyílj meg, szívem, fogadd be őt, Az áldott 
égi csecsemőt, Ki e világ üdvére jött! Borulj le 
jászola előtt!
(Luther Márton 1483-1546.)

Úton lenni

Történt pedig azokban a napokban, hogy Au-
gustus császár rendeletet adott ki: írják össze 
az egész földet. Ez az első összeírás akkor tör-
tént, amikor Szíriában Cirénius volt a helytar-
tó. Elment tehát mindenki a maga városába, 
hogy összeírják. Felment József is a galileai 
Názáretből Júdeába, a Dávid városába, ame-

lyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házá-
ból és nemzetségéből való volt, hogy összeírják 
jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapot-
ban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, el-
jött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött 
fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a 
szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2,1-7)

Meditáció

Fáradtan és kimerülten lépdel két ember az 
úton. Úgy tűnik nem örömmel jöttetek ide. 
Nem maradtatok volna inkább Názáretben? 
Különösen is te, Mária, hiszen most gyerme-
ket vársz. De persze erre Augustus császár 
nincs tekintettel.
Augustus császár rendeletet adott ki.
De vajon mi volt ezzel a célja?
Hogy megszilárdítsa a hatalmát?
Hogy kontroll alatt tartsa az alattvalóit?
Hogy háborút készítsen elő?
Egy rendelet Augustus császártól.
És mindenki útra kel.
Ti ketten Betlehembe.
Pénzetek természetesen nincs az utazásra, ezért 
ezt a hosszú utat gyalog kell megtennetek.
Neked, Mária, ez a gyaloglás különösen is 
nehéz feladat, mivel az utak egyenletlenek és 
kövesek, a levegő pedig poros és fülledt.
Ehhez jön még persze az, hogy minden felől 
idegenek jönnek.
Úgy tűnik az egész ország úton van. 
Ez a szorult helyzet megijeszt titeket, és a biz-
tos otthon oly’ messze van.
Ott van József, aki Galileából indult el.
És a felesége, akit magával vitt, várandós, ő 
lesz… később Jézus anyja.
Most azonban hiába néztek körül.
Senki nem talál magának szabad helyet.
Sehol nincs egy nyugodt hely, ahol kipihen-
hetnétek magatokat.
Minden tele, minden foglalt.
Nincs hely a fogadóban
De vajon senki sincs, aki itt segíteni tudna?
Boldog lehet, aki talál magának szállást?
A fogadóban nincs hely.
De mégis találtatok valamit, egy istállót szal-
mával. ...egyszerű, de elegendő.
Végre itt le tudtok ülni és duzzadt lábaitokat, 
fáradt testeteket meg tudjátok pihentetni. 
...nyugalomra tudtok lelni.

„TÖRTÉNT PEDIG AZOKBAN A NAPOKBAN…” - KARÁCSONYI MEDITÁCIÓ Aztán jön a gyermek.
Senki sincs ott, amikor a Megváltó megszüle-
tik, csak ti ketten.
Mária, különös örömmel tartod kezedben a 
gyermekedet.
Szeretetteljesen megsimogatjátok őt – még 
egy kicsit gyámoltalan.
Persze a Megváltóról ekkor még nem sokat 
tudtok.
A Megváltót tartjátok kezetekben. Gondolta 
volna ezt valaha bármelyikőtök?

Csak egy álom?

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad 
ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 
És az Úr angyala megjelent nekik, körülra-
gyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem 
vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta 
nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek 
nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisz-
tus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz szá-
motokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepó-
lyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei 
seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik 
dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség 
a magasságban Istennek, és a földön békesség, 
és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,8-14)

Meditáció

Pásztorok a mezőn. Éjjel. Hideg. Végzitek a 
munkátokat – mint mindig.
Napi rutin. Közömbösség, egyformaság. Ez 
gyakran annyira fárasztó, hogy minden erőt, 
minden életörömet elvesz. Pásztorok, nem 
éreztek néha ti is így?
Bénító egyhangúság – és a jövő nézve sincs 
fényes kilátás.
És aztán: egy álom, látomás, ígéret:
a sötétség helyét átveszi a földöntúli ragyogás,
a pusztaság helyét a mennyei öröm,
a sivárság helyét az isteni vigasz:
Megváltó születik, aki örömet hoz az embe-
reknek és békét a földre.
El tudjátok ezt hinni, pásztorok?
Hirtelen minden nyomorúság véget ér?
A félelem helyét átveszi az öröm?
Kételkedtek? Meg tudlak érteni titeket.
Nem csak álom volt mindez, amit a mezőn 
töltött vég nélküli éjszakák hoztak?

…álom a reménytelen jövőtől való menekü-
lésről?
De – ott van a remény: az ígéret fényessége 
továbbra is ott van a szívetekben, és mint egy 
motor zakatol bennetek:
az ígéret fénye,
kiút az éjszakából.
Az álom – valóság?
Halljátok az üzenetet, amely mindent meg-
változtat:
gyermek születik, és ő lesz mindennek mér-
téke:
már nemcsak az erősek, hanem a gyengék 
számára is,
nemcsak a teljesítmény, hanem az öröm ked-
véért is,
nemcsak a munka, hanem az élet öröméért is.
Érzitek ennek az üzenetnek az erejét, amely 
mindent megváltoztat,
ha akarjuk ez új kapcsolatokat hozhat létre:
a családban, a munkahelyen, a társadalomban.
Örömteli várakozás tölti meg a szíveteket, 
nem igaz pásztorok?
Megváltó született ma nekünk.
Minden más lesz.

Útra kelés

Miután elmentek tőlük az angyalok a meny-
nybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: 
„Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük 
meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent 
nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve, és meg-
találták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő 
kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták 
azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről 
kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálko-
zott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 
Mária pedig mindezeket a dolgokat megőriz-
te, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig 
visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Is-
tent mindazért, amit pontosan úgy hallottak 
és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 
2,15-20)

Meditáció

Ti pásztorok, itt álltok most
egyedül a sötétben a szabadulásra irányuló 
vágyódásotokkal, kívánságotokkal,
kétkedéssel a látottakkal és hallottakkal kap-
csolatban.
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Pásztorok, akik most magatokra maradtatok 
– álom és valóság küszöbén.
Ti, pásztorok, akik most útra keltek.
A kérdések és kétségek mellett mégis honnan 
merítettetek erőt arra, hogy útnak induljatok?
Kíváncsiságból? Kalandvágyból? A változás-
sal kapcsolatos reményből?
Vagy éreztétek, hogy valami nagy dolog tör-
tént?
Valami, ami megment titeket, megfordítja 
sorsotokat, csillapítja vágyódásaitokat?
Honnan vettétek a bátorságot, hogy elhagyjá-
tok a nyájat?
Az üzenet miatt indultatok útnak? A szaba-
dulásról szóló üzenet miatt?
Isten ragadott ki titeket a kétségeitekből az 
üdvösség útjára?
Pásztorok! Csodállak titeket. Csodállak tite-
ket, hogy ilyen egyszerűen útnak indultatok,
ahogy a látottakban és a hallottakban bízta-
tok,
ahogy hagytátok, hogy az esemény magával 
ragadjon.
Csodállak titeket, hogy hagytátok magatokat 
kiszakítani a hétköznapokból,
és útnak eredtetek.
Pásztorok! Most a betlehemi istállónál álltok.
Szeretnék most az arcotokról olvasni,
és dekódolni a mimikátokat.
Látom az újszülött feletti örömöt,
az élet ajándéka feletti csodálkozást,
a hálát, amely eltölt titeket.
Megtaláltátok, amit ígértek nektek?
Mert látok kérdő tekinteteket is, s a szemetek-
ben kétség jeleit:
Ez a gyermek ment meg minket, fordítja meg 
sorsunkat és csillapítja vágyódásainkat?
De megértelek titeket: öröm és csodálkozás, 
hála és kétség,
az érzelmek ezen kettőssége ismerős nekem is.
Minden évben eltölt engem is – ahogy titeket 
Betlehemben.
Pásztorok! Most visszatértek a nyájhoz – cso-
dálkozva és boldogan,
hálásan, de tele kérdésekkel is.
Kikiáltjátok magatokból a világba az örömöt 
és hálásan örvendeztek.
És mélyen a szívetekben kérditek magatoktól:
Hogy hozhatja el nekünk az üdvösséget? – ez 
a gyermek az istállóban?
Hogy fog ő megmenteni minket?
Hogy fordítja meg sorsunkat? Hogy ment ki 

minket a szükségből?
De pásztorok, mélyen a szívetekben sejtetek 
valamit:
a tehetetlenség hatalmáról,
a halál általi megmenekülésről,
a kereszt szükséges kényszerűségéről.
Pásztorok! A ti sejtésetek – a mi hitünk.

Gyülekezeti ének: 167 - Csendes éj! Tiszta, 
szent éj!

2. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok 
hangja kél. Halld a mennyei halleluját, Szer-
te hirdeti drága szavát: Krisztus megszületett, 
Krisztus megszületett!

3. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, örülj, 
higgy, remélj! Isten szent Fia jött ma hozzád, 
Békét, életet és reményt ád. Krisztus megsza-
badít, Krisztus megszabadít!
(Josef Mohr 1792-1848 (osztrák).)

Forrás: Fischer, Ulrich: Der Gottesdienst soll 
fröhlich sein. Stuttgart: Calwer Verlag, 1992. 
43-46. oldal

Fordította és átdolgozta: Mészáros Nelli

GYÜLEKEZETI ÉLET JÁRVÁNY IDEJÉN

A 2020-as év azt gondolom sok szempontból 
nem csak emlékezetes marad mindannyiunk 
számára, de sok tanulsággal is szolgál. Csák-
vári gyülekezetünk életében is sok mindent 
felborított a járvány és az annak megfékezé-
sére hozott intézkedések. Ha egy leltárt kel-
lene készítenünk elég hosszú lenne a sora az 
elmaradt, vagy más módon megtartott alkal-
maknak. A vírus megjelenésekor februárban 
és márciusban még egy viszonylag gyors és 

átmeneti állapotnak gondoltuk a bevezetett 
szigorítások idejét. Az istentiszteletek és az 
oktatás (hitoktatás, konfirmációi oktatás) on-
line térbe áthelyezését.”A nyári szünetig vala-
hogy csak kihúzzuk”, gondoltuk.
 Aztán nyáron is másként kellett táborain-
kat megtartani, pontosabban a szokásos 4-5 
táborból csak egyet tudtunk megszervezni, 

azt sem a megszokott nagyvelegi helyszínen, 
hanem csákvári parókiánkon, napközis bejá-
rással. A munkaév és az iskola szeptemberi 
indulásával szembesültünk a járvány máso-
dik hullámával, pontosabban annak követ-

kezményeivel. Nem lehet énekkart, bibliaó-
rát, ifjúsági órát, presbiteri ülést, asszony és 
férfi kört tartani. Majd a szigorítások elérték 
istentiszteleti alkalmainkat. Rövidített li-
turgia, nem lehet énekelni, nincs úrvacsora. 
Nem lehet látogatni, nem lehet közösségi al-
kalmakat tartani. Azt gondolom, lehetne még 
sorolni a járvány negatív következményeit 
életünk minden területén.Persze mondhat-
nánk, mi magyarok szeretünk azon keseregni 
ami nincs, ami rossz. Pesszimista nemzet va-
gyunk. De mi keresztények, evangélikus ke-
resztények, mi is pesszimisták vagyunk? Ta-
pasztalatom szerint nem. Hiszem, hogy mint 
mindennek, ezeknek az eseményeknek is oka 
van. Az a kérdés, hajlandók vagyunk-e ezt 
megkeresni, megfogalmazni? 

A járvány kialakulásának, és terjedésének 
okait tudósok vizsgálják. Reméljük, az okok 
megtalálása mellett a leküzdésére is minél 
előbb megoldást találnak. Nem az ő kenye-
rüket akarom elvenni, és nem is akarom jóra 
magyarázni azt, ami rossz. Ez a járvány ve-

szélyes és rossz. Szétzilálja közösségeinket, 
eltávolít egymástól családtagokat, gyüleke-
zeti tagokat, barátokat. Ennek leküzdésére, 
pontosabban ennek a hiánynak a kitöltésére, 
pótlására azonban vannak módszerek. Most 
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kettőt szeretnék említeni: mindkettő az egész 
univerzumot átszelő világháló. Az egyik mo-
dern korunk találmánya, az internet. Ha ezzel 
okosan élünk sok mindenre jó. Lehet isten-
tiszteletet közvetíteni, barátokkal rokonokkal 
kapcsolatot tartani, megbeszéléseket tartani, 
otthonról dolgozni… 

A másik egy sokkal ősibb világháló. Az imád-
ság egész mindenséget átszövő és átölelő 
megtartó hálója. Bízom benne, hogy most 
ezekben a nehéz időkben egyre többünknél 
kerül előtérbe az egymásért mondott imád-
ság. Így is lehet kapcsolatot tartani az imád-
ságon keresztül. Mennyei Atyánkon keresz-
tül vele és rajta keresztül egymással. Ahogy 
tudjuk, hogy a világ minden nyelvén együtt 
mondjuk a Miatyánkot, úgy tudhatjuk, hogy 
imádságaink sem maradnak meghallgatás és 
hatás nélkül. Használjuk mindkét lehetőséget 
okosan és hasznosan.

Gyülekezeti életünk online térbe tolódása még 
egy dologra fel kell, hogy hívja figyelmünket. 
Igyekezzünk az elénk jövő lehetőségekkel ak-
kor és ott élni, amikor azt megkapjuk. Gondo-
lok itt bibliaórára, énekkarra, istentiszteletre, 
de bármelyik közösségünk számára készített és 
kínált alkalomra. Most egy járvány miatt éljük 
meg ennek hiányát. De lehet egy betegség, egy 
rossz munkarend, vagy egyszerűen korunk 
előrehaladta, amikor nem tudunk közösség-

be járni. Hiszem, ha a lehetőséget kihagyjuk, 
vagy mondva csinált kifogásokkal csitítjuk 
saját lelkiismeretünket távolmaradásunk mi-
att, egyrészt magunkat csapjuk be, másrészt 
az elszalasztott alkalmak még jobban fájnak, 
ha ténylegesen rajtunk kívül álló ok miatt va-
gyunk kénytelenek nélkülözni a közösségben 
kapott erőforrásainkat. Ne feledjük keresz-
ténységünk még ha személyes hiten is alapul, 
nem egyszemélyes elhívás. Azért kaptuk az 
egyházat és a gyülekezetet, hogy abban éljünk, 
abban megerősödjünk és egymás hite és szere-
tete által is épüljünk. Engedjük, hogy rajtunk 
keresztül is építse Mennyei Atyánk hittestvére-
inket, közösségeinket, gyülekezetünket, egész 
egyházát. 

Mészáros Tamás felügyel

A Csákvári Evangélikus Egyházközség 2019-
ben a Vidékfejlesztési Program keretén belül 
a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 
működési területére meghirdetett „Turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése a natúrparkok ölelé-
sében” című felhívására egy pályázatot nyúj-
tott be a Csákvári Evangélikus Parókai felújítá-
sa, kényelmesebbé, szebbé tétele címen, mely 
projekt az idei évben támogatást nyert. A pá-
lyázat elszámolható összköltsége 8 063 445 Ft, 
de mivel 60% intenzitású, a maradék 40%-ot 
az egyháznak kell biztosítani, így a tényleges 
vissza nem térítendő forrás 4 838 066 Ft. 
Az 1991 óta nem kereskedelmi szálláshelyként 
működő parókia épülete kívül-belül megérett a 
felújításra. Az épületben a belső munkálatokat 

a egyházközség tagjai végzik önkéntes munka 
keretében (pl. festés, burkolás, takarítás, stb.) 
A pályázati forrásból elsősorban a belső be-
rendezéseket szeretnénk kicserélni, így sze-
retnénk új ágyakat matraccal (egyszemélyes 5 
db, emeletes 20 db), támlás székeket (100 db), 
3 ajtós szekrényeket (5db), 2 akasztós szek-
rényt (1db), 1 db mosdószekrényt, íróaszta-
lokat (5db), nyitott polcokat (5 db), irattartó 
szekrényeket (3 db), asztalokat (10 db),vala-
mint 1 beépített konyhabútort. 
Bízunk benne, hogy 2021-re a beruházás 
megvalósul, a covid járvány befejeződik és 
jövőre már tudunk vendégeket fogadni ma-
gas színvonalon. 

Schüller Eszter

A CSÁKVÁRI EVANGÉLIKUS PARÓKIA FELÚJÍTÁSA, KÉNYELMESEBBÉ, 
SZEBBÉ TÉTELE 

Kedves csákvári testvérek! 

2020 ádventje egészen más a Deák téren, 
mint ahogyan azt hosszú éveken keresztül 
megszoktuk. Korábban ebben az időszakban 
itt a belvárosban már javában zajlott az ád-
venti vásár, minden talpalatnyi hely a „keres-
kedelmi karácsonyt” szolgálta, naponta óriási 
vásárlótömeget mozdítva meg. Most ehhez 
képest üresek a terek és a környező utcák, ki-
haltak a „fashion street” üzletei.
Megváltozott a gyülekezetünk élete is, sokkal 
óvatosabb mindenki, hiszen többeket elért már 
a fertőzés közösségünk tagjai közül is. Az isten-
tiszteleteket megtartjuk, de felfüggesztettük az 
úrvacsorát, mint ahogy a hétközi alkalmainkat is. 
Ez utóbbiak közül több az online térbe költözött, 
a napi igei táplálékot és az ádventi vasárnapok 
igehirdetéseit a Deák tér youtube csatornáján 
és weblapján tesszük elérhetővé. Idén elmarad 
a karácsonyi oratórium is, de muzsikusaink így 
is kreatív leleményességgel és rendkívüli zenei 
élményekkel gazdagítják az alkalmakat. Rajtuk 
kívül is sok munkatárs dolgozik most az „útépí-
tésen”, hogy az ünnep mégis ünnep maradjon. 
Mégis most derül ki igazán, hogy mennyire nem 
mi vagyunk az ünnepszerzők. Amikor a díszí-
tés, a csomagolás, a kellékek, a hangulat kevésbé 
ünnepi, akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy valójá-
ban ezek nélkül is helyén lehet a lényeg. Most 
kevésbé a mi mozdulásunkon, indulásunkon, 
aktivitásunkon van a hangsúly, sokkal fontosab-
bá lesz Isten felénk forduló irgalma, kegyelme, 
igéjének bátorító ereje. Hiszen Ő az, aki érke-
zik ezen az ádventen, karácsonyon is, mégpe-
dig minden életellenes erővel szemben győztes 
hatalommal. Az inkarnáció csodájában, Jézus 
születésének eseményében a mi oldalunkra állt, 
mellettünk tört lándzsát – ez akkor is tény, ha 
ezt az evangéliumot most emberi oldalról nem 
tudjuk „selyempapírba csomagolni”, hanem a 
szokásostól eltérően nagyon eszköztelenül, sze-
gényesen ünnepeljük majd. Mégis, talán ebben 
lesz éppen nyilvánvalóvá Istenre szorultságunk. 
Most lehet leginkább megragadhatóvá, hogy az 
Ő érkezése miatt lesz igazi a karácsonyunk. Hi-
szem, hogy így lesz itt és Csákváron is.

Smidéliusz Gábor igazgató lelkész Deák-tér

ÉPÍTSETEK UTAT A PUSZTÁBAN AZ 
ÚRNAK! AZ ÚR JÖN HATALOMMAL. 

(ÉZS 40, 3A. 10)

ÉPÍTSETEK UTAT A PUSZTÁBAN AZ 
ÚRNAK! AZ ÚR JÖN HATALOMMAL. 

(ÉZS 40, 3A. 10)

Tisztelt csákvári, bicskei és csabdi gyülekezet!
 

Az ablakból a kilátás a havas kertre esik. Néhány 
gyümölcs még mindig lóg az almafán, és a ma-
darak csipegetnek belőlük. A templom tornyát 
esténként megvilágítják, a piactéren pedig kará-
csonyfa áll. Minden olyan, ahogyan azt advent-
ben az ember kívánná.

És mégis sok minden más. Minden, másokkal 
való kapcsolattartást meg kell fontolni. Amikor 
megszólal a csengő, gyorsan maszkot keresek. 
Hiányoljuk az örömteli éneklést a gyerekekkel 
vagy az idősek otthonában, a templomban és a 
koncerteken. A gyermekkórus nem készülhet 
énekléssel szentestére.

Ebben az élményben egyformán kapcsolódunk 
hozzátok Csákváron, mint ahogy abban a re-
ménységben is, hogy a világjárvány az oltásokkal 
és gyógyszerekkel hamarosan megfékezhető. Az, 
hogy egy kis vírus ennyire uralma alatt tartja az 
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egész világot, emberi ésszel felfoghatatlan. Ez az 
élet minden területén kihívást jelent, közös erő-
feszítéseket a védelem és az egészség érdekében.

Ebben az adventi időszakban Istenre figyelünk, 
aki közeledik, és meg akar érkezni hozzánk. „El-
jön hatalommal” - mondja még a próféta is, ha-
talmas erővel és hatással. Jézus áll a szemem előtt, 
amikor eljön - nem külső erővel, hanem a szeretet 
erejével. Megérkezése egyszerű: élete a jászolban 
kezdődött, majd ácsként dolgozott, vándorprédi-
kátorként járt-kelt az úton, körülötte pedig halá-
szok és vámszedők voltak. De a szeretet erejével 
rendelkezett. Gyógyító, bátorító erővel, amely 
sok életet megváltoztat.

A szeretetnek ezt az erejét kívánom Nektek. Nem 
számít, milyen nagynak szeretnének tűnni ma-
napság a hatalmasok, és lehet bármilyen nagy ha-
tása is ennek az apró vírusnak, Isten szeretetének 
ereje mindezt felülmúlja. Ez a reménység kará-
csonykor ragadható meg. Készítsük elő az odave-
zető utat, hogy az emberek hallhassanak róla, és 

boldogan nyissák meg a szívüket.
 
Idén, Szenteste két ökumenikus istentiszteletet 
szeretnénk tartani a várárokban, utána pedig sza-
badtéri istentiszteletet Oberhembachban, Prup-
pachban és Rengersrichtben, majd pedig még 
kettőt este a templomban. Kíváncsian várjuk, 
hogy milyen lesz az időjárás, de még inkább azt, 
hogy miként kerülhetünk közel Isten szereteté-
nek titkához a szokatlan helyeken.
Szeretetteljes üdvözletünket küldjük Pyrbaum-
ból; áldott karácsonyi ünnepeket és Isten oltal-
mát kívánjuk a 2021-es évre, szeretettel:
  

Klaus Eyselein lelkész

CSENDES ÜNNEP CSABDIN

A csabdi evangélikusok történetét Németh 
Géza lelkész elődöm gyűjtötte össze. A gyü-
lekezetünk honlapján is megtalálható írás 
szerint az itteni evangélikusok 1800 február-
jában jutottak el arra az elhatározásra, hogy 
anyagyülekezetté, azaz önálló gyülekezetté 
szerveződnek. 

Az idén 220 éves gyülekezetnek kötelessége 
hálát adni Istennek, aki éltette és élteti ezt a 
közösséget a történelem nagy viharai és meg-
próbáltatásai ellenére is.
A hálaadó Ünnepre egyházkerületünk püspö-
két, Szemerei János püspök urat hívtuk meg, 
hogy igehirdetéssel szolgáljon közöttünk, és a 
vendéglátás miatt egy június eleji időpontban 
egyeztünk meg. Sajnos a koronavírus járvány 
- sok minden más mellett - ezt az alkalmat is 
meghiúsította. 
A fent idézett történetírásban egy érdekes 
dátum szerepel: 1800. február 29. Ám az ün-
nepségre készülve elővettem az anyakönyvet, 
amelynek a belső oldalára szintén felkerült a 
bejegyzés, ám ott egy másik nap szerepel: feb-
ruár 21-e.
Az idei év is szökőév, így február 29-ére, az 
eredetileg ismert dátumra a gyülekezet hű-
séges tagjai gyűltek össze a fűtött gyülekezeti 
teremben, ahol az istentiszteletet a „beismerő 
vallomással” kellett kezdenünk: eddig rossz 
dátumot hangoztattunk. De ez a tévedés nem 
akadálya az örömünknek, és a hálánknak. 
Mert hálával tartozunk azoknak az evangéli-
kus őseinknek, akiknek Isten adott olyan hitet 
és reménységet, hogy érdemes az evangélikus 
hitért és egyházért küzdeni, áldozatot hozni. 
Így kapott a helyi evangélikus közösség tel-

ket a templom, a parókia és a harangozólakás 
építésére, mégpedig úgy, hogy akkora terüle-
tet kaptak, amit egyetlen napi munkával meg 
tudtak tisztítani fától és cserjétől.
Volt hitük és reménységük, amikor evangéli-
kus lelkészt hívtak, hogy Isten igéjét hirdes-
se számukra minden vasárnap és ünnepnap. 
Reménységgel templomot építettek, hogy le-
gyen hol imádságra és úrvacsoravételre ösz-
szegyűlnie.
Mi, az utódok a kész templomot használjuk 
- mint szinte mindenhol evangélikus egyhá-
zunkban. De ne feledjük el őseink hitének 
nagyságát és bátorságát, mert erre alapozva 
állhatnak az épületeink, élhet a gyülekeze-
tünk, és végezhetjük Krisztustól kapott szol-
gálatunkat.
A nagy nyilvános ünnepség, a meghívandó 
vendégekkel elmaradt, de él bennünk a re-

ménység, hogy az élet nem állhat meg, mert 
Istenünk kegyelméből tovább végezhetjük azt 
a szolgálatot, amit 220 évvel ezelőtt őseink el-
kezdtek. 

SzK

Evangélikus ifjúságunk idén tizedik alkalom-
mal vett részt a 72 óra kompromisszum nélkül 
elnevezésű önkéntes akcióban. Az idei akció-
ban 15-en vettünk részt, és két nagyobb fela-
datot vállaltunk: lelkészlakás udvarrendezése, 
valamint faültetés. 
A pénteki napot eligazítással kezdtük. Megbe-
széltük az előttünk álló feladatokat, megter-
veztük, hogy melyik napon, melyik feladato-
kat fogjuk elvégezni. Pénteken a lelkészlakás 
udvarán tevékenykedtünk: fametszés, favágás, 

levélgereblyézés, udvarren-
dezés voltak a feladatok. Elő-
készítettük az udvart térkö-
vezésre.
Szombaton reggel a lelkész-
lakás udvarán találkoztunk. 
Napunk nagyobb feladata fa-
ültetés volt az evangélikus te-
metőnél. Bepakoltuk a fákat 
és a faültetéshez szükséges 
kellékeket az autóba, majd el-
indultunk a temetőhöz. Itt öt 
fa kapott új helyet. Az előké-
szített gödrökbe helyeztük a 
fákat, majd betemettük őket, 
kikaróztuk, és bő vízzel meg-
locsoltuk. A faültetés mellett 
megmetszettük katonasírok-
nál található sövényt is. Az 

72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL 
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Bicskei gyülekezetünkben a tavaszi nyitással 
újra indultak az istentiszteleteink. Itt is, mint 
Csabdin, Kodolányi Borbála csákvári evan-
gélikus fazekas készített bemártós úrvacsorai 
tálat, amellyel a mostani járványhelyzet 
miatt higiénikusabb módon lehetett úrvacso-
rát venni. Október első vasárnapján itt is hálát 
adtunk a teremtett világ kincseiért a betaka-
rítási hálaadó istentiszteletünkön. Az ősszel 

érkezett második hullám ellenére a gyüleke-
zet tagjai úgy döntöttek, hogy szükségük van 
Isten igéjére, a találkozásra az Isten házában 
– persze a szigorú egészségügyi előírások be-
tartása mellett. Így továbbra is minden vasár-
napon és ünnepnapon tartunk istentisztelete-
ket a templomban.
Ez alól Dec. 24-i, szentesetei istentiszteletünk 
lesz kivétel, amikor a templom előtti udvaron, 
a szabad téren gyűlünk össze énekre, imád-
ságra, Isten igéjének hallgatására. 

ÉLET A BICSKEI GYÜLEKEZETBEN

A „Sziklavár” Alapítvány célja: a Csákvári Evan-
gélikus Egyházközség, valamint a társegyházak 
életének, működésének segítése; az ifjúság okta-
tásának, nevelésének támogatása, kultúrájának 
fejlesztése, az egyházi szolgálat tárgyi és személyi 
feltételeinek megteremtéséhez való hozzájárulás; 
az idősek, betegek és rászorulók gondjainak eny-
hítése, a kulturális örökség megóvása, és a közös-
ségi élet összefogása.
2020-ban az adó 1%-ából befolyt összeg: 256.942,-
Ft. Köszönjük, hogy ebben a formában is támo-
gatják gyülekezeti szolgálatunkat! A befolyt ösz-
szeget a hittantáborunkhoz, valamint gyülekezeti 
újságunk nyomdai költségéhez használtuk fel.
Alapítványunk bankszámlaszáma: 
Az alapítványunk adószáma: 18025338-1-07 

A “SZIKLAVÁR” ALAPÍTVÁNY 
BESZÁMOLÓJA 

A reformáció hónapjában indult el a Magyar-
országi Evangélikus Egyház kommunikációs 
kampánya, amellyel a 2021-es népszámlálásra 
hívják fel a figyelmet. A népszámlálás során 
mindenkinek felteszik majd a kérdést, hogy 
mely egyházhoz tartozónak vallja magát. A tíz-
évente megrendezett népszámlálás eredménye 
is mutatja jelenlétünket a társadalomban, ezért 
hatással van az evangélikus egyház jövőbeli le-
hetőségeire is.

NÉPSZÁMLÁLÁS 2021

Közös érdekünk, hogy minél többen vallják 
magukat evangélikusnak, ehhez pedig mind-
nyájunk összehangolt munkájára és aktív 
együttműködésére van szükség! Ezért öröm-
mel vesszük, ha minél többen viszik hírét a fel-
hívásnak akár online formában, akár szóban. 
Habár a népszámlálás még messze van, hívjuk 
fel szűkebb és tágabb környezetünk figyelmét 
is a vallási kérdés fontosságára, hogy jövőre 
együtt mondhassuk és kérdezhessük: Evangé-
likus vagyok. És te?

Evangélikus egyházunk nagy 
mértében igyekszik segítséget 
nyújtani abban, hogy lehetőleg 
senki ne maradjon Isten Igéje 
nélkül. Az interneten megta-
lálható az Evangélikus Énekes-
könyvünk, sőt, annak 2. része, 
a zöld Gyülekezeti Liturgikus 
Könyv is. Evangélikus egyhá-
zunk készített egy telefonos 
alkalmazást, amelynek EVAN-
GÉLIKUS.HU a neve.  Az app 
evangélikus tartalmak integ-
rált kommunikálására alkal-
mas, így fontos identitásépítő 
elem lesz a további evangéli-
kus kommunikációban.
Az alkalmazásban el lehet ol-
vasni a napi Útmutató igét a 
kapcsolódó olvasmányokkal 
együtt, emellett böngészhető-
ek az Evangélikus.hu-n meg-

EVANGÉLIKUS.HU

jelenő hírek, illetve a Luther 
Kiadó könyvajánlataiból is 
ízelítőt kapunk. Sőt, beépítésre 
került az Evangélikus énekes-
könyv is, így istentisztelet alatt 
is praktikus segítséget nyújt 
majd az alkalmazás.  Május 
20. fontos dátum: eddig ren-
delkezhetünk ugyanis adónk 
1%-áról. Egyházunknak és egy 
alapítványnak egyaránt fel-
ajánlhatjuk személyi jövede-
lemadónk 1+1 százalékát. Az 
adó egy százalékának evangé-
likus alapítványok részére tör-
ténő felajánlásához praktikus 
kereső nyújt segítséget az app-
likációban, amelyből elérhető 
az egyház által kifejlesztett új 
perselypénz szolgáltatás. 
A digitális persely persely-
penz.lutheran.hu újdonságnak 

itteni munkát közös ebéd követte a parókián. 
A délutánt pedig a parókia udvarrendezésével 
töltöttük: fametszés, levélgereblyézés, sóderge-
reblyézés.
A résztvevők véleménye alapján is jól sikeres-
nek mondható a program. Készülünk a tizen-
egyedik 72 órára is.

Résztvevői beszámolók:

„Nekem legjobban a faültetés tetszett a teme-
tőben, és akkor éreztem a legjobban magam, 
amikor együtt ebédeltünk.”
„A faültetés tetszett legjobban, amit még soha 
nem csináltam. Szerintem jó volt a hangulat, 
finom volt az ebéd. És összességében mindent 

szívesen csináltam.”
„Olyan, ami újdonság lenne, vagy még nem 
csináltam volna, az nem nagyon volt.  Jól érez-
tem magam. A lapátolást csináltam a legszíve-
sebben.”
„A faültetés jó volt. És azt eddig sosem csinál-
tam.”
„A legjobb talán az volt, hogy együtt voltunk 
közösségben. Jókat beszélgettünk, dolgoztunk.”
„Mindig jó találkozni a fiatalabb generációval 
ezeken az alkalmakon. Örülök, hogy eltűnt a 
csatornázás után hátramaradt murva a paró-
kia elől és el lehet férni az utcában. A teme-
tőben kiszáradt fák pótlása is esedékes volt 
már.”

Mészáros Nelli
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Ezen a honlapcímen 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, 06-20/950-9005

csakvar@lutheran.hu, karoly.szebik@lutheran.hu

Evangélikus Egyházközség Csákvár
10405066-50526774-85891001

Bicskei Evangélikus Egyházközség
10402001-00024828-00000002

GYÜLEKEZETEINK
BANKSZÁMLASZÁMAI: 

dec. 24-én (csütörtök) Szenteste: Csabdi 14.30; 
Bicske 16ó; Csákvár 18ó. Mindhárom helyen a 
templomudvaron rövid (15 perces) ünnepi áhítat!
dec. 25-én (péntek) Karácsony ünnepe istentiszte-
let: Csabdi 8:00 ó; Bicske: 9:30 ó; Csákvár 11:00 ó;
dec. 26: Karácsony 2. ünnepe (szombat) isten-
tisztelet: Bicske 9:30 ó; Csákvár 11 ó
dec. 27-én - Karácsony utáni vasárnap: Bicske: 
9:30 ó; Csákvár 11:00 ó
dec. 31-én Óév (csütörtök): Bicske 16ó; Csákvár 18ó
2021. jan.1. Jézus névadása – Újév (péntek) isten-
tisztelet: Bicske: 9:30 ó; Csákvár 11:00 ó
Jan 3. Az év első vasárnapja - istentisztelet: Bics-
ke: 9:30 ó; Csákvár 11:00 ó;
Jan. 6. Vízkereszt ünnepe (szerda) – istentisztelet 
- Csákvár 18:00ó

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
Imádlak téged, Jézus Krisztus, én Uram és Királyom, 

hogy Megváltóul jöttél.
Dicsőség néked, hogy erőtelen emberi testünkbe öltöztél; 
elrejtőzve jöttél hozzám, hogy szentséged fénye meg ne 

vakítson; értem emberré, testvéremmé lettél, hogy igazán 
meghallgassam és megszívleljem drága szavadat.

Kérlek, nyisd meg vak szememet, hogy meglássam je-
lenlétedet. Nyisd meg szívemet, hogy befogadhassalak. 

Hadd találjak békességet tebenned.
Örvendezem tenéked, hogy nemcsak mennyei ajándékot 

osztogatsz, hanem a legnagyobbat, önmagadat adod nekem. 
Hadd adjam én is magam vidám szívvel teljesen néked.

Gyújtsd szívemet egyre jobban szent vidámságra, hiszen 
te az egész elveszett világot megkerested. Örülök és ör-

vendezem, mert a tied vagyok, te pedig Megváltóm vagy.

Urbán Ernő 1908-1943

KARÁCSONYI IMÁDSÁG

Isten közénk érkezésének, Jézus születésének 
dicsősége ragyogja be életünket, hassa át 

családunkat, karácsonyi ünneplésünket, és 
az előttünk álló 2021-es esztendőnket!

számít, és a kezelése a létező legegysze-
rűbb. Egy listából kikereshetjük a saját 
gyülekezetünknek vagy annak a közös-
ségnek a nevét, amelyet támogatni kí-
vánunk, majd nincs másra szükségünk, 
mint a bankkártyánk adataira. Semmi-
ben nem különbözik egy egyszerű on-
line vásárlástól, nem kell belépnünk az 
internetbankunkba, kikeresnünk kö-
zösségünk számlaszámát, majd több 
száz hitelesítő kódot megadnunk, hogy 
utalhassunk. Az újítás azért is nagyon 
szükségszerű, mivel a gyülekezetek ál-
tal támogatott evangélikus szervezetek 
a koronavírus-járvány miatt válságos 
helyzetbe kerültek. Ha szeretnénk, hogy 
a templomokat valóban újra kinyithas-
suk a járványok után, akkor továbbra sem sza-
bad megfeledkeznünk a fenntartásukról (van 
ugyanitt lehetőség perselypénzt, vagy ado-
mányt is adni). 

Elérhetőek a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház közösségi média felületei is, úgy mint a 
Lutheranhu nevű YouTube csatorna, az egy-
ház Facebook és Instagram oldala, valamint az 
evangélikus dallista a Spotify-on.


