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2009. ADVENT-KARÁCSONY

Advent a Megváltóra való várakozás és érkezés idejére emlékeztet. 
Kívánom, hogy ebben az esztendőben lelkiekben gazdagabban tudjuk 

átélni advent idejét, Karácsony ünnepét!
Minden okunk meg van erre, hogy gazdagok legyünk a Karácsonyt 
megelőző időszakban és Megváltónk születésének ünnepnapján is.

Este énekeljünk egyházi éneket az adventi koszorú gyertyáit 
meggyújtva. Olvassuk a Jézus születésére vonatkozó próféciákat! 

Gondolkozzunk el, mit ad nekünk Urunk, és Megváltónk! 
Menjünk el templomba!

Éljünk lelki életet, hogy lelkiekben gazdagodjunk.
„Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás 

napján megsegítlek.” Ézs 49,8

December 18-19. este 6 órakor adventi lelki elcsendesedés.
Vezeti: Klimentné Ferenczv Andrea lelkész

SZENTESTE ISTENTISZTELET 4 ÓRAKOR!!!



2009.július 1.- 2010.március 1-ig a gyülekezetben helyettesítő 
szolgálatot lát el Véghelyi Antal lelkész, a gyülekezeti lelkész szülési szabadsága 
miatt. Az alábbi igehirdetés a Nagytiszteletü Úr prédikációja.

Advent negyedik vasárnapjának ősi neve Rorate vasárnapja. „Rorate caeli, desuper... " - „Egek,

harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen 
szabadságot, sarjadjon igazság is vele!" - így hangzik a vasárnap ősi introitusának antifonájában a 
11. Ézsaiásként számon tartott próféta kiáltása, a 45. fejezet 8. versében. Majd a 13. verstől a próféta 
- nevének említése nélkül - kezd Círusról, a perzsa-méd birodalom új királyáról beszélni: „En 
indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. O építi föl városomat, és hazaküldi 
foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért - mondja a Seregek URa." Majd a 45. versben 
hozzáteszi: „Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító!"

Luther ezért a mondatért nevezi II. vagy másképpen Deutero-Ezsaiást az ószövetség 
legnagyobb teológusának. „Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy!” - „Deus abscondi-tus", - aki a 
történelem porondján rejtőzködve viszi végbe szabadító müvét.

A prófétának ez a vallomása Istenről, felelet a babiloni fogságban élő nép 
kétségeskedésére: létezik-e valóban az az Isten, akiben atyáik hittek; és ha létezik, van-e köze 
mindahhoz, ami velük az elmúlt hetven esztendő során történt: van-e köze Jeruzsálem 
Nebukadneccár seregei által történt elfoglalásához, a város és a szentély elpusztításához, a nép 
fogságba hurcolásához; és van-e köze ahhoz, ami nemsokára történni fog: az ismeretlenségből 
felbukkanó Círus, más néven Kyrosz, vagy Kóres hatalmának gyors növekedéséhez, a 
legyőzhetetlennek tartott Babiloni Birodalom látványos gyorsaságú szétzúzásához, és nyomában a 
fogoly népek szabadon bocsátásához? Mindez a történelem szeszélyes erőinek összjátékából 
következik-e be, vagy valami másról van szó? A próféta válasza egyértelmű: mindez a szabadító 
Isten müve!

Amikor Deutero-Ézsaiás arról beszél, hogy a nép nemsokára meglátja Isten szabadítását, 
akkor nem csupán az ősök földjére való hazatérésről jövendöl. Ellenben azt ígéri, hogy a nép végre 
meg fogja látni és meg fogja érteni azt, ami hetven éven át rejtve volt előle. Meg fogják látni és meg 
fogják érteni azt az Istent, aki az első pillanattól kezdve, Nebkadneccár hetven évvel ezelőtti 
felvonulása óta a háttérben rejtőzve, láthatatlanul munkálkodott. Meg fogják érteni, hogy mindent 
Isten tett velük! De ami még ennél is fontosabb: mindent őértük tett! A szabadulásukra! Nem a 
babiloniak hatalmából, hanem a valódi fogságból! Abból a fogságból, amit addig nem is láttak, 
amiről hallani sem akartak: tulajdon bűneik fogságából! Ezért a szabadulásért kiált a próféta már a 
45. fejezet 8. versében: „Rorate caeli desuper!" „ Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság 
a Jellegekből! Táruljon fel a fold, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele!" Mert a saját 
bűnök fogságából való szabadulás az, ami mennyei harmatként hull alá! Ez a felülről származó 
igazság! Ezt nem érthetik meg azok, akik mindig a mások bűnének következményeitől vágynak 
megszabadulni, amikor szabadságért kiáltanak.

Nem értette a régi Izrael, pontosabban csak kevesek értették meg, hogy őket nem a 
világhódító babiloni király bűnös zsarnoksága teszi fogollyá, hanem saját bűnük. De amíg nem 
értették, addig nem is láthatták meg az Isten szabadítását! Addig csak a csatában szerencsés, győztes 
hadvezért, Círust látták, és katonáinak hősiességét csodálták. Addig csak váratlan történelmi 
fordulatról beszéltek, aminek köszönhetően hetven év után hazatérhetnek ősi földjükre. De nem



látták az Istent, aki a fogság megpróbáltatásai révén saját bűneiktől tisztította meg őket, hogy életben 
maiadjanak, és hazatérve új életet kezdjenek.

Egy szóban összefoglalva: nem értették a valódi örömhírt, az igazi evangéliumot, amit a 
próféta a ma felolvasott szakaszban így ad tudtukra: „Mily szép, ha feltűnik, a hegyeken az örömhírt 
hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened 
uralkodik! ”

„Istened uralkodik!" - ennyi az örömhír! Ennyi az evangélium! „Istened uralkodik!" - két 
szó csupán! De talán kétezer szóval sem lehet hiánytalanul felsorolni, amit ez a két szó jelent! ...

Karácsonykor sem azért öltött testet, hogy hatalmát mindenki előtt nyilvánvalóvá tegye. 
Ha ezt akarta volna, nem istállóban születik, és nem egy jászlat választ bölcsőül. O a betlehemi 
éjszaka csendjében is elrejtőzködő Istenként jött a földre. Elrejtette istenségét, hogy megmutassa 
emberségét. Elrejtette mennyei trónusának dicsőségét, hogy keresztjének gyalázatát állítsa a világ 
elé. Elrejtette hatalmát, hogy nyilvánvaló legyen erőtlensége. De akkor mi sem tehetünk mást, mint 
hogy ugyanezen prófétával együtt kérdezzük, a jól ismert 53. fejezet bevezető mondatát idézve: „Ki 
hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt lett nyilvánvaló az Úr hatalma? ” Ezs 53. /

Ki értheti meg valóban az örömhírt, az evangéliumot: „Istened uralkodik!"? Ki értheti 
meg karácsony titkát: a jászolban fekvő kisdedben Isten jött a földre, hogy uralkodjék, bár uralma 
felismerhetetlenül el van rejtve a kereszt gyalázata mögött?! Van-e rá esély, hogy ennek ellenére, sőt 
éppen így, mégis nyilvánvalóvá legyen előttünk az Úr hatalma?

A bűn fogalmát sokan, sokféleképpen próbálták már definiálni. Régi bölcsesség, hogy a 
nehezen meghatározható dolgokat gyakran az ellentétük teszi érthetővé. De mi is a bűn ellentéte? A 
Szentírás minden esetre az igazságot jelöli meg a bűn ellentéteként. A bűnösnek megigazulnia kell, 
és nem megjavulnia vagy bűntelenné válnia. Mert a bűn mindenek előtt az igazság hiánya. Ki előtt 
lesz hát nyilvánvalóvá az Úr hatalma? Csak az előtt, aki nem bűnös módon, hanem igaz módon 
gondolkodik a hatalomról! A Krisztusban testet öltött és közénk jött Isten hatalmát egészen addig 
képtelenek vagyunk meglátni, amíg bűnös módon gondolkodunk a hatalomról. És addig nem 
hisszük el, amit a próféta ma nekünk is hirdet: „Istened uralkodik!"

Mi is az igazság a hatalom és az uralkodás körül? Azért, mert Isten a kedvünkért nem 
hajlandó bűnösen uralkodni és nem hajlandó bűnösen gyakorolni a hatalmat, megkérdőjelezzük az 
Isten hatalmát és uralmát? Ez a kérdőjel nem más, mint a bűnös lázadás bizonyítéka a szívünkben!

Ne feledjük, hogy az a Názáreti Jézus, aki Betlehemben istállóban született, felnőtt 
férfiként ezt mondta: „Boldogok a tiszta szívüek, mert ők meglátják az Istent!" Nem majd egyszer! 
Hanem mindig látják, hogy Isten uralkodik! Mindig nyilvánvaló előttük az Úr hatalma! Mert nem 
bűnösen, hanem az igazság szerint gondolkodnak az uralkodásról és a hatalomról! Csak a tiszta 
szívűek értik, hogy az ember egészen addig nem ura, hanem rabszolgája a bűnnek, amíg visszaüt 
azoknak, akik megütötték. Csak a tiszta szívüek értik, hogy az ütésre lendülő kéz ereje nem a 
hatalom, hanem a gyengeség jele. Mert nem az erős, aki visszaüt, hanem aki tűr, noha visszaüthetne! 
Nem annak van hatalma, aki megtorol, hanem aki megbocsát! És nem az uralkodik, aki legyűri az 
ellenállást, hanem aki szeretettel megnyeri ellenfelét. Aki így, az igazságnak megfelelően 
gondolkodik hatalomról és uralkodásról, az meg fogja látni a karácsony igazi csodáját: az uralom 
valóban a jászolban fekvő gyermek vállán van, és ő az egész világ nyilvánossága előtt gyakorolja 
hatalmát, ami nem más, mint az élet odaadásáig menő szeret. Ő Isten Báránya, aki - mint a próféta 
jövendölte - minden nép szeme láttára nyújtotta ki szent karját a kereszten, hogy erőtlenségének 
erejével felszabadítsa Isten gyermekeit a bűn uralma alól. Ámen.

VÁLTOZÁS!!!

Szenteste istentisztelet 4 órakor



Karácsony első ünnepén istentisztelet úrvacsorai közösséggel Esztergomban: 10 
órakor,
Karácsony második ünnepén istentisztelet Esztergomban 10 órakor, 
Nyergesújfalun fél 12-kor,
December 27-én, Vasárnap 10 órakor istentisztelet.
Óév estéjén 5 órakor; Újév ünnepén 10 órakor tartunk istentiszteletet.
Vízkereszt ünnepén 5 órakor kezdődik az istentisztelet.

Néhány hír:
Készülünk a karácsonyra, Pónya Lajos és Kalmár Zoltán kedves testvérek 
ajánlották fel támogatásukat ahhoz, hogy a Betlehemesünk kiegészüljön Jézus-sal 
és állat figurával.
Ez év júniusától a gyülekezethez tartozó asszonytestvéreket bevontuk a templom 
kitakarítására, hogy az vasárnapra méltó legyen az ünneplésre, istentiszteletre. 
Köszönjük azoknak, akik már miután sorra kerültek, elvégezték a szolgálatot. 
Február végén érünk a névsor végére, most az „S” betűvel kezdődő neveknél 
járunk.
Ugyancsak ez év júniusában 20-an tettünk szép kirándulást a Felvidéken, 5 napon 
át változatos programmal töltöttük el a szép időt, gazdagodtunk egymással töltött 
időben, beszélgetésekben egyaránt.
Áprilisban befejeződött a felújítási munka és megtörtént a templomszentelés. Az 
új ablakok, a szélfogó a téli időben érezhetően jobban szigetel.
Nem kevés munkát végeztek a gyülekezet férfi tagjai is az egyházközség 
területén, udvarán. A fenyőfák gallyazása, a hátsó terület kitakarítása mind nekik 
köszönhető, valamint néhány evangélikus asszonytestvérnek és más felekezetű 
férjeiknek. Isten fizesse meg segítségüket!

Ebben az esztendőben köszönjük azoknak, akik az alapítványunkra adományt 
adtak, azzal az egyetértéssel, reményteljes várakozással, elszánással, hogy a 
templomtorony rendezésére szükség van. Bankszámlaszáma:58600575-11051031

2010-től az alapítványunk fogadhatja az 1%-ot. Adószáma: 18617247-1-11 
Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

Isten áldja meg az egyházfenntartói járulék fizetőket, akik számon tartják 
egyházunkat, gyülekezetüket. Köszönjük azok odafigyelését, akik az 
egyházkerületünk ajánlása szerint teszik ezt, ami saját életükben látható 
gyümölcsöket terem.


