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Adventi ima

Látod Istenein milyen esendő vagyok? Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, 
sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít 
valami olt belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül: Istenem, add, 
hogy... Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem 

másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi 
fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy 
gazdagabb legyen az ünnepünk. Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza 

nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit! Add, hogy boldogan tudjunk 
gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk neveüli 

és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy 
zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, sikerorientált, manipulált 

géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, aki le kapnak elég 
sebet földi pályafutásuk során, lírain, add, hogy meg tudjunk gyógyulni 

bajainkból! Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és 
mikor kell elengedni. Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk 

a veszteség fájdalmát - ember módon, emberien. Szabadíts meg minket a 
gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól! Add, hogy 

higgyünk egymásnak, egymásban! Add, hogy találjuk meg minden napban az 
ünnepünket. Adj békét, mindnyájunknak, Uram! Ámen!



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETE
Egy gyülekezet életében a legfontosabb az Isten igéjével és a szentségekkel, azaz az 
úrvacsorával és keresztséggel történő élés. Vasárnap ünnepet készit mindenkinek 
Urunk a templomban, az egyház közösségében. A találkozás Istennel és egymással 
gyümölcstermő, áldást hozó. Istentisztelet előtt néha csak ketten, de van, hogy hárman, 
négyen imádkozunk gyülekezetünkért, a gyermekekért, és azokért, akiket régen láttunk, 
vagy nem látunk a templomban.

Az istentiszteletre járók között vannak, akik részt vesznek olyan alkalmakon, 
ahol maguk is szolgálják Szerető Atyánkat. Ilyen az, amikor énekkarba járunk, ahol az 
éneklés, főleg a szép éneklés, dicsőítés Istennek tetsző szolgálat. Biztos vagyok abban, 
Isten örül, amikor hallja énekeinket, látja, milyen örvendező, csillogó szemű, jókedvű 
közösség tanúskodik Róla.

Szolgálnak a templomot takarítók is. Egy középiskolai tanárnő mondta, milyen 
jó, hogy takaríthatok, mennyi mindent látok a templomban, amit egy istentisztelet 
alkalmával nem fedezhetek föl. Isten fizesse meg a közösség tagjainak fáradozását.

A bibliaórán Jónás könyvét elemezzük, és közben meglátjuk mi is Jónások 
vagyunk. Hívnak, és más irányba megyünk. Jónások vagyunk, amikor valaminek mi 
vagyunk oka. „Én miattam támadt ez nagy vihar!" (Jón 1.13.). Sokat épülünk az egy óra 
alatt, megújul a hitünk.

A Női kör már igazolta tevékenységének fontosságát, amikor emléket állított
az elmúlt század elején működő Nőegyletnek. 
Szeretnénk, ha olyan örökséget, naplót 
hagyhatnánk utánunk a következő 
nemzedékeknek, amilyet mi is örökültünk, és 
erőt, kedvet kaptunk általa. Teszünk is érte, 
hiszen akik részt vesznek, valóban a naplóban fel 
van jegyezve szolgálatuk. Bízunk abban, majd 
egyszer mi leszünk a biztatói a jövő 
közösségnek. Jelenleg karácsonyi kiállításra 
készülünk, amit advent 4.vasárnapján mutatunk 
be.

Nagyon komoly közösséget alkotnak külön a férfiak a férfikörben. Luther 
Márton 95 tételével ismerkedünk, Luther magyarázata alapján. Tudtuk -e, hogy a bűn 
megbánása nem elég önmagában, hanem csak azokat a bűnöket bocsátja meg Isten, 
amelyeket a személyesen is az illetővel is tisztáztunk. „ Ha áldozati ajándékodat az 
oltárra viszed... békülj ki előbb ellenfeleddel.... " (Mi 5.23-24.) Tudjuk -e, hogy alá van 
rendelve a bűnbánó az Isten helyett eljáró papnak, azaz, a pap bűnbocsánatot hirdető 
szava, Isten igéje és a szentség nyomán születhet meg a bűn eltörlése, de! mégsem a 
szó, vagy a szentség által, hanem az abba vetett hit által. „ 95/ 7. Isten senkinek nem 
bocsátja meg vétkét anélkül, hogy egyszersmind alá ne vetné a megalázkodót mindenben a 
helyette eljáró papnak. „



Részlet a 95 tételből :

1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: "Térjetek meg!" - azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra 
térés legyen (Mt 4,17). 2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bíinbánat szentségi gyakorlására, azaz a
hímvallásra és a jóvátételre, ami a papok közreműködésével történik. 3. De nem is vonatkoztathatjuk
kizárólag csak a belső bűnbánatra, niírt a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsőleg a bűnös 
mivoltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet. 4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát mindaddig tart, mig az ember 
gyűlöli vétkes önmagát (ez az igazi belső bíinbánat), vagyis a mennyek országába való bemenetelig 5. A 
pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít a jóvátevő bünhődéstöl, hanem csak attól, amit saját 
illetékességében vagy az egyházi jogszabályok szerint maga rótt ki. 6. A'pápa nem bocsáthat meg másként 
egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy azt Istentől megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. Viszont kétség 
kívül megbocsáthatja az ő számára fenntartott eseteket: ezek semmibevétele esetén a vétkesség kétség kívül 
megmarad



Karácsony esti prédikáció
Alapige: Jelenések Könyve 22,16-17.20.

Az elmúlt hetekben mindenki a karácsonyra gondol és készül. Gyermekek és 
felnőttek egyaránt. Talán a legtöbbször az ajándékok körül forogtak a 
gondolatok, sok-sok ajándék körül, és ennek még nincs vége, még most is sok 
gyermek arra gondol, mit hoz a kis Jézus.

Játékot hoz. És látjuk magunk előtt az elvarázsolt, átszellemült gyermekarcokat, 
örvendező, lelkesedő, boldog ugrándozásukat, és a köszönetüket mindazért, 
amit kapnak. Ilyen az az ajándék, amit Jézus hoz. Elvarázsolja az ember arcát, 
átszellemül az ember lénye. Amit Jézus hoz, bármilyen játék, legyen az 
társasjáték, legyen az egy összerakós, egy öltöztethető baba, egy számítógép, 
mindegyik által egy másik világba lép a gyermek. Nem pusztán lefoglalja, 
eljátszik vele, hanem az egész lénye egy más dimenzióba kerül. Elfelejti, mi van 
körülötte, nem hallja az emberi szót. Mást hall, mást lát. Azt szokta a felnőtt 
mondani, mintha nem is ezen a világon lenne. Jézusi ajándék, ami a gyermekek 
számára valamilyen játék. Ezt teszi velük, mintha nem is ezen a világon lenne. 
Miatta összedőlhetne a világ, megehetné a kosz, elboríthatnák a ledobált ruhák, 
az el nem rakott játékok kupaca, a rendetlenség. Kinek-kinek a maga nyelvén, a 
saját életkora szerint közelít és egy másik dimenzióba lépteti. Játék, Jézusi 
ajándék
Jézusi ajándék, a felnőtt emberrel is ezt teszi. Kinek-kinek a maga nyelvén, a 
saját életkora szerint közelít, hogy feledtessen, hogy örvendeztessen, hogy 
megélje, nemcsak ez a világ létezik, amiben vagyunk a testünkkel, amit látunk a 
szemünkkel, amit papírok, hatóságok, hatalmak igyekeznek maguk formálni, 
diktálni. Jézus, Úr! A felnőtteknek is ad! Ajándékot!

Ajándék, tehát az a szándéka, hogy felajánljon nekünk felnőtteknek olyat, 
amivel észre sem vesszük, mi van ebben a zord világban, nem zavar, nem 
idegesít gond, baj, nehézség. Mert amit ad, az más dimenzióba visz. Nem 
megszüntet, nem elkábít, nem közömbössé tesz, hanem rádöbben az ember arra, 
hogy Jézus Ur! Nem a „maszületettcsecsemő” tudatlanságával, erőtlenségével 
bír, hanem fölötte van mindennek!
AD! Szavakat, hírt magáról. Ezzel kezdődik mai igénk, én küldtem el 
angyalomat, hogy bizonyságot tegyen a gyülekezetek előtt. Olyan jó lenne 
naponta Jézusról hallani. Nem locsogást, nem azt, ami benne sincs a Bibliában, 
hanem azt, amilyen O. Azt, ahogyan közel jött hozzánk, azt, hogy benne van az



élet, rajta keresztül lehet az élet fájához menni. Azt, ahogyan élni lehet ebben a 
világban egyedül Általa. Beszédre van szükségünk! Jézusról szóló tiszta 
beszédre. Mert felüdíti a lelket, elrendez gondolatokat, fájdalmat. Beszédre van 
szüksége az árva, szürke léleknek, embernek. Beszédre van szüksége az 
egyébként tudatlan embernek. Mert a Róla hallott beszéd képessé tesz tisztán 
látni. Felvilágosítja, megvilágosítja az embert. Ez a beszéd kizárólag a 
Szentírásban Jézusról szóló hírrel lehet összhangban, ahogyan azt a Szent Lélek 
adja. Nem lehet bármilyen beszéd. Mert akármilyen beszéd nem hozza rendbe 
az életet, nincs a javunkra. Sok szép beszéd, tanulságos eset, jó tanács, 
szeretetre intő szó, még nem elég nekünk, nekünk magunknak kell 
meghallanunk azt a beszédet, amiben Jézus felfedi, hogy Úr O. A kísértő 
nagyon jól dolgozik, mert karácsonykor beszél a szeretetről, a reményről, örök 
életről, de mindig Jézus nélkül. Mintha ezek valós dolgok lennének Jézus 
nélkül. Éppen ez Karácsony titka, Jézus hozza, mutatja Isten szeretetét, a 
szeretet, Jézusban mutatja meg Isten a reményt, Jézusban, a kereszthalálában ad 
választ arra, hogyan van bocsánat és örök élet.

Napvilágot látott egy példázat, ami arról szól, hogy betekintetést lehet nyerni,
milyen a mennyország, és milyen a pokol....      Nem ilyen egyszerű csupán a
kérdés. Részigazságról van szó. Félrevezető. A Szentírás szerint a Jézusban való 
hit üdvözít. A hit. A hit abban, hogy Isten Jézust adta, hogy megváltson, 
megtisztítson, uralkodjon fölöttem, és elvigyen Isten örök országába! Nem lehet 
másképpen továbbadni, magyarázni a szeretetet, a reményt, az örök életet, csak 
Jézussal. Mert aki hozzátesz ehhez, azt azok a csapások sújtják, amelyek meg 
vannak írva szintén a Bibliában. Ha elvesz, az szintén büntetést kap.

Jézus nem ezzel zárja azonban szavait, hanem azzal, hogy jöjj! Jöjj, kutasd, ki 
vagyok. Jöjj, keresd az igazságot! Jöjj, hallgassd a Rólam szóló beszédet. Nem 
kisgyermek vagyok, hanem Úr . Ura az egész világnak. Jöjj, és hallhatod, ki 
vagyok. Gyere holnap, vedd elő a Szentírást, imádkozz. A gyermekekhez 
játékkal, a felnőttekkel, mint  értelmes emberekhez szól, így jön Jézus. 
Beszéddel. De sok beszédet elfogadunk, hallgatunk rá. O beszéli az igazságot. 
Hogy megszülettem Érted. Van hatalmam fölötted. Isten azért küldött, adott a 
világra, hogy élj! Úgy élhess, ahogy a gyermek játszik. Ámen

Add Uram, hogy ez a Karácsony gazdag legyen Általad! Segíts, hogy egyedül
Neked örüljek, Neked örüljön a családom, mert senkink, semmink sincs, ha Te

nem vagy nekünk! Ámen



1. Ágoston Károlyné, Kolkopf Ferencné
2. Albert Ferencné
3. Arany Lászlóné
4. Aradi Ilona
5. Babják Ferencné és férje
6. Bartus Pál és felesége
7. Beluzsárné dr Sümegi Márta
8. Borbély János és felesége
9. Czapp Zoltánné Zöldi Aranka
10. Czeller Gyuláné
11. Csipke György és felesége
12. Demján Sándor és felesége
13. Elekes Péter és felesége
14. Fábián Jenöné
15. Fekete Balázs és felesége
16. Für-Kovács Istvánné
17. Für-Kovács Adrienn és Csaba
18. Grósz Géza
19. György Istvánné
20. Gyuriczki Zsuzsa
21. Hreusik Elemérné
22. Kade Zoltán
23. Káldi László és felesége
24. ifj. Káldi László és felesége
25. Kalmár Zoltán és felesége
26. Kliment Mihály és felesége
27. Konyicska Adél
28. Kontsek Endre
29. Kontsek Tamás
30. Kovács Ernőné
31. Kozma Jánosné
32. Kunczius Ida
33. Lukácsy Sándorné
34. Lukaszné Csikós Erika
35. Magyar József
36. Majnek Józsefné
37. Major Jánosné
38. Mayer Róbertné
39. Meszes Gyuláné
40. id. dr Micsinay Ervin és felesége
41. dr Micsinay Ervin és felesége
42. Mihalovicsné Grósz Zsuzsa
43. Mika Sándorné
44. Molnár Ernőné
45. Molnár Ildikó
46. Molnár Mária és férje
47. Németh Lászlóné és férje
48. Németh Csaba
49. Nyilas Sándorné
50. Patócs Gézáné
51. Pónya Lajos és Zsuzsanna
52. Pónya Gusztáv
53. Pöltl Zoltán

54. Prommer Jenő
55. Őri Ágota
56. Ribár Zoltán és felesége
57. Rigán Árpád és felesége
58. Ser Ervinné
59. Simon Judit 
60 Sovány József
61. Sümegi Péter és felesége
62. Stróblné Somay Sarolta
63. Szabadi Szabolcsné Kutas Emese
64. Szarvas Emőke
65. Szepesi Zoltánné és férje
66. Sziklai Edéné
67. Szoláry Imréné
68. Tátrai Mónika
69. Tímár Györgyné
70. Tomicskó Tímea
71. Tölgyesy Ágnes
72. Vilsicz József és felesége
73. Zichó Vendelné
74. Zöldi Györgyné

Isten fizesse meg!

Külön köszönjük még azok nem 
kevés adományát, akik segítsége 

által a gyülekezeti terem, a 
folyosó és mosdó fűthető 

lehetett. Mayer Péter 100 ezer 
forintot adományozott Istennek 

hálából konfirmációjára 
gondolva a fűtéshez.

Isten áldja az adakozókat!

Ugyancsak köszönjük Molnár 
Máriának, hogy a templomban 

szép új párnákon ülhetünk, mert 
sok időt töltött ezek 

megvarrásával, a szivacsot 
hozzá Beluzsárné Dr Sümegi 
Márta ajánlotta föl, valamint 

Molnár Mária a folyosón csak 
nem az összes iratanyagot 

rendszerezte. Isten fizesse meg!


