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Imádság adventben

Istenem Téged szólítalak. Ünnep előtt vagyok. Az Úr születésének ünnepére készülnek sokan. 
Napokon, heteken keresztül. Én azonban félek. Milyen lesz az idei karácsony?
Segíts, hogy átéljem szeretetedet. Segíts, hogy megérintsen a Te szavad, a Te jelenléted. Láttass 
meg velem Istenségedből megint valami újat, fenségest, hogy örvendezhessek Neked, leboruljak 
szépséged előtt, dicsőítsem szent nevedet szívemből.
Tudom, ha hozzám jössz újra, csak úgy mehetek megújultan, boldogan és szeretettel mindenki 
felé én is. Áldd meg kérésemet, Jézusért és hallgass meg azokért, akikkel útjaimon találkozom! 
Ámen.

Itt a drága idő, jön az 
Üdvözítő. Népe váltságára, 
boldogítására. Hogy mentse a 
rossztól, és minden gonosztól. 
E napok betöltét régtől 
jövendölték. Prófétabeszédek 
az emberiségnek. Ember 
örömére, világnak üdvére.

Ébren kell fogadnunk, s buzgó 
hálát adnunk. Atyánk, 
Istenünknek, ki úgy szeret 
minket. Hogy elnyertük ismét 
kegyelmének kincsét.
Átkos sötétségnek virradat vet 
véget. Erre kell eszmélnünk, és 
szívből megtérnünk. Igaz úton 
járnunk, Krisztusnak
szolgálnunk. 134.E.É.

Köszönöm!
Tavaly több kedves gyülekezeti tagunk az egyházfenntartói járulékának csekkre 
adásakor a megjegyzés rovatba írta kedves jókívánságát karácsony ünnepére. 
Nagyon jól estek a szép mondatok. Köszönöm szépen mindenkinek! Isten őrizze meg a 
jólelkűségüket.

Alapítványunkról

Nagy öröm, hogy gyülekezetünk tagjai adományaikkal és vállalt tisztségükkel 

megalapozták a Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány létrejöttét Molnár Gyula lelkészre 

emlékezve. 2008. április 18 -án a bírósági bejegyzés jogerőre emelkedett. 

Támogatóinknak köszönjük, hogy gyarapodott az alapítvány vagyona.



Kertész Eszter: Szilveszter

Egy évnek vége 

Lezárt fedélre 

Festve a szám 

Melyet talán  

Toliam megszokott 

Most tanulhatok  

Új mozdulatot  

És kérhetek 

Új lendületet

XVIII. A SZABAD AKARAT

A szabad akaratról azt tanítják: az emberi akaratnak van annyi szabadsága, hogy becsületes világi 
életet tudjon folytatni, és választani tudjon olyan dolgok közül, amelyek az értelein hatáskörébe 
tartoznak. De arra nincs ereje, hogy a Szentlélek nélkül megvalósítsa az Isten színe előtt érvényes 
vagy másképpen lelki igazságot. Mert a természetes ember nem érti meg az Isten Lelkének dolgait 
(1 Kor 2.14). I z az igazság csak akkor valósul meg a szívekben, ha az ige által a Szentleiket 
vesszük. Ezt ugyanilyen szavakkal fejti ki Augustinus a Hypognosticon III. könyvében: "Valljuk, 
hogy szabad akarat van minden emberben, s ehhez, az értelem ítélőképessége is hozzátartozik: 
Nem minthogyha ezáltal valamihez, kezdhetne, vagy éppen elérhetne valamit azokban a 
dolgokban, amik Istenre tartoznak; egyedül csak a jelenvaló élei dolgaiban képes erre, akár jók 
ezek. akár rosszak. Jónak mondom mindazt, ami az. (emberi) természet jó oldaláról származik, 
mint azt akarni, hogy a mezőn dolgozzunk, együnk és igyunk, legyenek barátaink, legyen ruhánk, 
házat építsünk, házasságra lépjünk, barmokat tartsunk, különféle hasznos mesterségeket tanuljunk, 
- vagy akarni bármiféle jót, ami a jelenvaló életre tartozik. Mindezek a dolgok sem az isteni 
világkormányzás nélkül léteznek, hanem éppen tőle, általa vannak és vették kezdetüket. Rossznak 
pedig az olyat mondom, mint a bálványimádást, emberölést akarni, stb."

MAINTAL - testvérgyülekezet

Kinál Katalin képviselő asszonynak köszönjük, 
hogy Esztergom testvérvárosi kapcsolatában az 
evangélikus gyülekezetünk megismerhette a 
maintali evangélikus gyülekezetet. Mayer 
Róbertné Körmendy Katalinnal ketten utaztunk a 
városi képviselőkkel együtt szeptemberben 
Maintalba. Nagy öröm, hogy a kapcsolat 
napjainkban is élő, e-mail útján tájékoztatjuk 
egymást Eckard Sckell lelkésszel valamint 
Regina Gersonnal, a gyülekezet protokollosával. 
Tervünk, hogy október 12-én látogatnak 
hozzánk a maintali evangélikusok.

És új golyót 

A régi helyett  

Mert elgurult 

És valamelyik 

Szobasarokban  

Porosodik

Ítéletnapig.

Eckhard és Kati



Az elmúlt évben hárman valloták meg kérésemre, mit jelent számunkra az 
egyházhoz tartozás, kötődés, mit jelent evangélikusságuk, hitük. Ebben az 
esztendőben ketten osztják meg velünk azt, amiről minden bizonnyal nem 
könnyű beszélni, de aminek a megvallása nélkül nem tud juk továbbadni az 
evangéliumot, nem tudunk hívni másokat az élő Jczus Krisztus köré. 
Érdekes lehetne, amikor magunk a szobánk csendjében clgondolkodunk, 
de mit jelent nekem a keresztségem, az egyház, az értem született 
Megváltó.

Pónya Lajos a gyülekezet gondnokának írása olvasható először, 
majd Dinnyés Mónikáé, aki, mint írja: hazatalált.

            Példamutatás

Gyermekkoromtól családon belül, nagyszülőktől szüleimtől, rokonságtól, 
hitoktatómtól, templombajáró testvérektől személyt formáló szeretetet kaptam, 
amelyet ők is Istentől Jézus Krisztuson keresztül keresztül a Bibliából, az igék 
által, példabeszédekben kaptak és adták tovább.
Felcseperedésein után a gyülekezethez tartozás tiszteletadást, rendszerességet 
fejlesztett ki bennem. A Biblia végigolvasása után éreztem azt az érzést, hogy a 
világ megteremtése óta Isten kegyelméből fiának földre születése által lett 
megváltásunk. Példamutatása, jó cselekedetei által tudott formálódni 
évezredeken keresztül minden ember és az evangélikusság. Ezt kaptam én is, 
ezt próbálom, mint gyarló ember gyakorolni és továbbadni, melyet sok-sok 
ördögi próbálkozás tesz nehézzé. Ebben segít az evangélikus közösségi élet, 
ahol igehirdetéseiben rámutat gyarló valónkra, és az Istentől kapott kegyelemre. 
Ez a kegyelem, szeretet tartsa össze az evangélikus és minden gyülekezetet az 
utolsó napig.
Áldott ádventi ünnepeket!

Evangélikusnak lenni?

Pónya Lajos



I Nehéz kérdések ezek nekem ilyen hirtelen, no de pillanatnyilag ez 
sült ki belőle 10 mondatban:

Kezdjük talán a nekem legegyszerűbb kérdéssel: mit jelent számomra megélni a 
hitet? Azt hiszem ezt: csendben figyelni Istenre. Nap. mint nap gyönyörködni 
mindabban a csodában, amit adott és hálásnak lenni érte. Felülemelkedve a napi 
forgatagon tágabb kontextusban szemlélni az életemet, tudni azt, hogy minden 
eseménynek célja van, mégha adott pillanatban nem is értem azt.

És hogy mit jelent gyülekezetbe tartozni? Még friss az élmény, hiszen alig pár 
hónapja csöppentünk ide férjemmel, illetve akkor még vőlegényemmel. Annyi 
bizonyos, hogy valami jó dolog, pontosabban valami jó dolog kezdete.

Végül a legnehezebb kérdés: mit jelent evangélikusnak lenni? 2008. október 11- 
ig állandó belső küzdelmet jelentett, ami bizonyos szinten távol is tartott Istentől 
(amit ehhez tudni érdemes, hogy alig megszülettem evangélikusnak 
kereszteltek, ám többé nem volt kapcsolatom az Evangélikus Egyházzal, életem 
során azonban többször kerültem ily módon „kívülállóként” katolikus, 
katolikus-ökumenikus közösségekbe, baráti társaságokba). Most azt jelenti, 
hazataláltam.

Dinnyés Mónika

Az ÁGOSTAI HITVALLÁSBÓL 

III. AZ  ISTEN FIA

Tanítják továbbá. hogy az Ige, azaz Isten Fia, a boldogságos Szűz; Mária méhében magára vette 
az emberi természetet; úgyhogy két természet van - az isteni és az emberi - van 
szétválaszlhatallanul összekötve egyetlen személyben, egy Krisztussá, ki valóságos Isten és 
valóságos ember, szz Máriától született, valóságosan szenvedett, keresztre feszíttetett. meghalt 
és ellemettelelt. azért, hogy kiengesztelje irántunk az Atyát és áldozattá legyen a/, emberek 
minden elkövetett bűnéért, nem csak eredendő vétkességükért. Ugyanő alászállt a poklokra és 
harmadnapra valóban feltámadt, majd felment a mennybe, hogy az Atya jobbjára üljön, 
mindörökké országoljon és uralkodjék minden teremtményen, és megszentelje a benne hívőket a 
Szentlélek által, elküldvén Őt szívükbe, hogy vezesse, vigasztalja, megelevenítse őket és 
megvédelmezze az ördög és a bűn hatalma ellen.

Ugyanez a Krisztus egyszer majd mindenek láttára visszatér, hogy megítélje az élőket és a 
holtakat stb. - az Apostoli Hitvallás szerint.



Á kos sötétségnek virradat vet véget. Erre kell eszmélnünk, és szívből 
megtérnünk. Igaz. úton járnunk, Krisztusnak szolgálnunk. 134.E.É

„ Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága. A világosság a 
sötétségben fénylik."  Jn1.4-5a.

Karácsony közeledtével különböző témában sokan beszélnek a világosságról és 
a sötétségről. Nem szeretnék szólni arról most, mit jelentenek a decemberi 
hosszú éjszakák, inkább arra gondolok, besötétedik minden nap. A sötétség 
része az életünknek. Nincs nap sötétség nélkül. Néha nehezen barátkozunk meg 
vele. Félelmet keltő. Van, aki retteg tőle, van, aki szembeszáll vele! Amikor 
lenyugszik nap, elhangzik az esti harangszó, lecsillapodik minden, pihenni tér 
az utca, a park, a környezetünk, és itt a nagy kérdés, amikor leszáll az est, 
pihenni, nyugodni tér -e az ember? Amikor beköszönt a hétvége, nyugalomra 
készül -e az ember? A természet rendje mindig jó például szolgál és oktatja az 
embert. Pihenni kellene, nyugodni, fellélegezni. Mégis szervezkedünk, mit 
tegyünk, mit csináljunk, hova menjünk, melyik filmet nézzük, a sötétséget is ki 
akarjuk használni, a pihenőidőt is aktívvá fordítjuk. Nem helyes ez, hiszen 
kifordítjuk rendjéből az életünket.
A sötétség akkor tölti be rendeltetését, ha benne az. élet van jelen. Nem az 
ember által kigondolt, hanem az élet, amit Isten határoz meg. A sötétség addig 
átokként ül rajtunk, amíg nem vet véget döntéseinknek Isten elménkbe adott 
világossága. Nyüzsgő életünk dinamikája nem léleképítő. Isten igéje által kínált 
életfolytatás viszont öröm a léleknek, a testnek.
Bulira készülő és vágyakozó lett az ember. Gyermek és felnőtt. Miről szól a 
buli? Hadd érezzem jól magamat! Hadd emeljen ki a hétköznapokból a tudat, 
hogy buli van, elengedhetem magamat, kiengedhetek. Amikor ezt várja az 
ember, őszintén gondolkodik, és igaza van. Érezze jól magát! Engedjen ki! A 
buli azonban sajnos fáradsággal, részegséggel, mosogatással, készülődéssel, 
nem kis pénzzel párosul!
Az élet bulija, fergeteges bulija, ahol az ember kienged, elengedi bajait, nyűgét, 
kérdéseit és megtelik leírhatatlanul csodálatos érzéssel, akkor van, amikor 
együtt átéljük, Isten elkezdi fényesíteni megkopott utamat, elfáradt lelkemet, 
lemondó, lusta gondolataimat, megszürkült látásomat.
Más dimenzó! Átemel Isten a mennyei valóságba, Isten oldalára. Semmi nem 
éri el ezt az élményt, csak Istentől hozzánk látogató, szárnyaló szava a Lélek 
által. Újjászületés? Buli? Az, amire minden ember mindenkor éhezik. Találjuk 
meg a helyet, ahol mindez megtörténik. Bizony, átkos sötétségnek, emberi 
értelmünk kitisztításának is az a Jézus tud csak véget vetni, akiben az Élet van. 
Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága.



Gyúró hittantábor Péter a tűz mellett agyagozás Princzné Bérezi Krisztina fazekassal

Bittner Abigél lelkésszentelése gyülekezetünk által rendezett vendéglátás

nyári találkozó a gyermekekkel és szüleikkel palacsintasütés finn módra

Koltó csoportkép a teraszon a nagybányai evangélikusokkal Radnai havasokban-Lóhavasi vízesés



az Esztergomi Evangélikus Templomban:

December 6. szombat 9:30 óra: Mikulás napi kirándulás természetesen a 
Mikulással. Találkozó a templomban!
December 7. 10: oo Úrvacsorai istentisztelet advent második vasárnapján. 
Istentisztelet után koszorúzás Molnár Gyula lelkész emléktáblájánál. (1941. december 
7-én, a templomszenteléskor iktatták be a gyülekezetbe)
December 7 . 15: 30 adventi délután — gyertyagyújtás, ádventi énekek éneklése, majd 
a gyülekezet lelkésze és férje köszönti és látja vendégül a gyülekezetet. November 
22-i házasságkötésünk után ezen a vasárnapon szeretettel hívjuk a testvéreket! 

December 19 . és 20. 18 óra igei közös ünnepre készülés a templomban. Íme az ajtó 

előtt állok ...

az Esztergomi Evangélikus Templomban:
December 24. 17 :00 KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET 
Karácsony első ünnepe 1o:°° istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Karácsony második ünnepe: 1o:°° istentisztelet

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

ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

ADVENTBEN:

KARACSONY IDEJÉN

az Esztergomi Evangélikus Templomban:
December 31. Óév esti istentisztelet 17  órakor, utána közös beszélgetés, együttlét 
Január 1. 1o:°° Újévi Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Január 6. Vízkereszt ünnepi istentisztelet 17:00

KARÁCSONY UTÁNI IDŐBEN:


