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Él

"Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője" Jn 4.
42.b.

Egy gyülekezetben valakinek kicsúszott a száján ’’Istenem, nyakunkon a 
karácsony!’’ Nem akart ő semmi rosszat mondani, a lótás-futásra, 
tennivalók ezreire gondolt. Egy kicsit megváltoztatva így lehet aktuális 
közöttünk, esztergomi evangélikusok között: Vigyázzunk, nehogy
nyakunkra jöjjön a karácsony!
Készüljünk rá! Készüljünk rá lelkileg. Igazítsuk lábunkat arra, hogy szívünkbe érkezzék a 
Megváltó. December 13. 14. 15.-én este fél hattól közös lelki ünnepre készülésünkön 
átélhetjük, hogy nem a nyakunkra, hanem szívünkbe érkezik az Üdvözítő, a karácsony 
ünnepét elkészítő, azzal megajándékozó.

• December 13. Meghozom neked - "Elküldött engem, hogy beszéljek
veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt." (Lk 1. 19.)

• December 14. Az Úrnak szüksége van rá - "Ha valaki szól nektek
valamit, mondjátok, az Úrnak van szüksége rájuk" (Mt 21. 3.)

• December 15. Üdvözlégy - "Üdvözlégy kegyelembe fogadott, az Úr
veled van"  (Lk 1. 28.)



HONLAP
http://esztergom.lutheran.hu

Vannak, akik látogatják, vannak, akik megírják észrevételeiket, de még nem 
mindenki számára ismert, hogy gyülekezetünknek van honlapja. Az elérési címnél 
ne írjuk be a www.-ot. mert így nem nyílik meg az oldal. A helyes cím fent látható. 

Legyen épülésünkre, Isten áldására a technika új eszköze.

ALAPÍTVÁNY
7 evangélikus fiatal vállalt kuratóriumi munkájának köszönhetően 

egyházközségünknek is lehet alapítványa. A Molnár Gyula Alapítvány 
megalakulása, cégbírósági bejegyzése a következő évben lehetséges. Az 

alapítvány induló vagyonához elkezdjük gyűjteni az adományt.

Szeretnénk gyülekezetünk első lelkészének munkáját megbecsülni, emlékét 
őrizni, valamint ezzel a non-profit, civil gazdasági formával lehetőségünk nyílhat a 

gyülekezeten kívül is tevékenykedni, pályázni, adónk 1%-t a gyülekezetnek
juttatni.

A kuratórium: Dr Micsinay Ervin, Dr Schmidt János, Molnár Ildikó, Molnár Mária, 
Németh Csaba, Pónya Zsuzsa, Tölgyesy Ágnes

December 13-án 18:30 tevékenységi kör, célkitűzéseink megbeszélése

TEMPLOMUNK
Hosszú munkát zárt le, ugyanakkor nagyon nemes, és 

komoly feladatot indított el a Magyar Építészeti 
Kamara segítségével gyülekezetünk. Az ősszel 

ötletpályázatot írtunk ki, mert szeretnénk végleg, és 
szépen befejezni templomunk építését, 

rendbehozatalát. A benyújtott pályaművek közül a 
képen látható templomtorony nyerte meg a bizottság 
nagy részének tetszését, és e torony megvalósítása 

mellett döntöttünk. A tervező: Krizsán András.
Adja Urunk, hogy sokakat hívjon, szólítson, 

összegyűjtsön mennyei Atyánk a nevéhez méltó 
hajlékába.

http://esztergom.lutheran.hu


Karácsony
"Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban öa világ üdvözítője" Jn 4. 42.b.

“Annyi mindent beszélnek!” halljuk és mondjuk is ezt a mondatot, ha valamit nem 
tudunk, vagy nem akarunk elhinni, esetleg mondjuk azért, mert el szeretnénk 
határolódni az éppen hallott hírtől. Ne zavarjon, ne gondolkodtasson el, és 
kényszerüljünk saját állásfoglalásra, véleményünk megfogalmazására. Sokszor 
könnyebb legyinteni, mint beletekinteni az igazságba, utánagondolni valaminek 
ezért hát lerázzuk magunkról, ami érint: “annyi mindent beszélnek.”
Amikor halljuk a karácsonyi történetet, hogy megszületett az Úr Krisztus, 
Betlehem csendes éjszakáján, még a hír hallatán is befurakodik gondolatainkba a 
kétely, igaz ez?
Magunk hallottuk. Krisztusban szeretett testvérek, senki nem mondhatja, nem 
hallotta. Igen, igaza van Urunk szavának, magunk hallottuk. Aztán folytatja az 
evangélista, tudjuk! De honnan tudjuk ezt?

A kép sokat elmond arról, honnan tudjuk, hogy Ő a világ 
Üdvözítője. A Megszületett feje mögött ott ragyog a glória, de 
kirajzolódik a kereszt formája is. A kereszten meghalt Jézus 
felém forduló, kitárt, hívogató karja engem hív a fényességbe. 
Glórájának dicső sugarai alá. Ő hív, és csak oda hív. Nem mi 
fényesítünk, nem mi gondolkodunk, hogyan lehetne életünk 
mennyei fényességet és dicsőséget elért, hanem Ő hív oda, 
Ő jön felénk, születik meg számunkra.

Halljuk Jézus születését és tudjuk, magunkról tudjuk, hogy nem visszük, nem mi 
készítjük az utat Őhozzá, nem mi készítjük Isten országát, a mennyei részt. 
Tudjuk magunkról, az ember erre képtelen. Isten képes erre. Elkészíti, és miután 
készen van, szól, hírt ad róla, szeretettel és kegyelemmel hív. Lelkiismeretünk, 
szívünk állapota, kétségeskedése, betegsége, terhe nehézsége igazolja, nem 
tudok Uram mit vinni Neked. Nem tudok magammal ékeskedni országodban. 
Tudjuk, utánagondoltunk. Csak Ő Üdvözíthet, én nem tudom magamat bejuttatni 
az angyalok karába, az Istent dicsőítők sorába. Csak Ő vihet. Ki más?

Magunk hallottuk. És tudjuk. Valóban Ő a világ Üdvözítője!

Istentől békességet, és szeretetétől gazdag ünnepet kívánunk testvérünknek
2006. év karácsonyára:

Ferenczy Andrea lelkész Kalmár Zoltán felügyelő

Felhívás: December 8.-9., és 11-12.-én, Dorogon, a Match áruház és a Hipp-Hopp Coop 
Csemege bolt előtt a Máltai Szeretetszolgálat várja mindazok adományát, -elsősorban 

fogyasztási cikkeket- akik segélyakciójukkal a rászorulóknak adományoznának.



ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

 ADVENTBEN:

Esztergomi Evangélikus Templomban:
December 13-15-iq szerda- péntekig este 17:30. fél hat órától: Adventi lelki ünnepre 
készülés.

December 18. advent 3. vasárnapja 10:— Istentisztelet Esztergomban 
16:00 keresztyény közösségek műsora a Mindszenty Csarnokban

December 20. szerda, fél 4 órától közös karácsonyi készülődés. Betlehemes 
felállítása az udvarban, mézeskalács díszítés és népszokások- B Szendrő 
Csilla népi iparművésszel. Készen kapjuk a mézeskalácsot, a díszítését 
végezhetjük. 30 ft/db az ára.

December 24. Advent 4. vasárnapja 10:00 istentisztelet

KARÁCSONY IDEJÉN 
Esztergomi Evangélikus Templomban:

December 24. 17:00 KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET
Karácsony első ünnepe 10:00 istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Karácsony második ünnepe: 10.00 istentisztelet

Dorog, Református Templomban evangélikus istentisztelet
Karácsony második ünnepe: 9:00 istentisztelet

Nyergesújfalu, Református Imaházban
Karácsony második ünnepe: 11:30 istentisztelet úrvacsorai közösséggel

KARÁCSONY UTÁNI IDŐBEN:
Esztergomi Evangélikus Templomban:

December 31. Óév esti istentisztelet 17 órakor, utána közös beszélgetés, 
együttlét.
Január 1.10:00 Újévi Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Január 6. Vízkereszt ünnepi istentisztelet 17:00

Elérhetőség »: 06-33-403-987; 06-20-824-3718 
andrea.ferenczv@freemail.hu

mailto:andrea.ferenczv@freemail.hu

