
Esztergomi Evangélikus Egyházközség

2011 ADVENT- KARACSONV

Minden Advent begyelem: vétkem jóvátehetem. 
Minden Advent irgalom: Isten úr a viharon. 

Minden Advent érkezés: átölel egy drága kéz. 
Minden Advent alkalom: győzhetsz saját magadon! 

Minden Advent ítélet: így kellene, s így élek! 
Minden Advent remegés: Isten felé epedés! 

Minden Advent ima is: Uram, fogadj be ma is! 
Minden Advent szeretet: Betlehembe vezetett.

December 5-én, hétfőn 17:30 a Mikulás érkezik a 
gyermekekhez. Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket a 
gyülekezeti terembe.

December 17. 17:00 az Evangélikusok szolgálatával 
gyertyagyújtás a Széchenyi téren.

December 18. vasárnap 16 órakor karácsonyi koncertre hívjuk a 
testvéreket. Énekel a gyülekezet énekkara.

December 24.16:00 karácsonyesti istentisztelet



ADVENTI KOSZORÚ -nemcsak szobadísz

Advent második vasárnapjától este az alábbi imádságokat mondhatjuk:

II. Vasárnap

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény 
Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk 
Krisztus második eljövetelét.

Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta 
nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt 
működtünk-e a Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Boldog, akit készen 
talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. 
Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével 
meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk 
Krisztus Urunkhoz.!

Ima: Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket 
összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.

Mi Atyánk... befejezés: egy adventi ének.

III. Vasárnap

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének



Elmélkedés. Advent harmadik vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha 
egy kicsit messzebb nézünk saját családi otthonunktól, bizony elhanyagolt 
gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családokat is láthatunk. 
Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, 
munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten 
bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó 
szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítésével, a 
szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk. 
Igyekezzünk valóra váltani Pál apostol ajánlását: "Örüljetek testvérek az Úrban 
mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr 
közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben 
terjesszétek kéréseiteket , Isten elé". (Fil4,l-6)
Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket 
elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az 
okosság törvényére. Mi Atyánk... Befejezés: egy adventi ének

IV. Vasárnap

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. így várjuk Jczus 
Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet 
tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a 
szívünkben.
Krisztus világossága világítson be a lelkűnkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a 
kevélység, a nagyravágyás sötétsége?
Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a 
föld és teremje a Szabadítót.
Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add 
meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is 
szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.Ámen. 
Mi Atyánk...Befejezés: egy adventi (esetleg már karácsonyi) ének



„Az Ige testté lett és közöttünk lakozott és láttuk az ő dicsőségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ő az, akiről azt 
mondtam: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemre.
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság 
Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött 
Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. „ János ev 1.14-18.

Emlékszem, több hónapig tartott ennek az igeszakasznak az elemzése a teológián. 
Nem könnyű tehát megérteni azt, hogy valójában ki született meg Karácsonykor. 
Nem olyan könnyű felfogni, hogy megszületett a Megváltó. Valóban nagy titok, 
ami senki előtt sem ismeret ez, mindezt csak a hit tudja fölfogni. A Dunántúli 
Harangszóban tavaly olvastunk egy írást arról, hogy a tudományos kutatás 
kimutathatja a csillagjelenség történetiségét, de csak a hit fedezheti föl Isten 
gyermekségét. Jézus isteni lényének emberségét is a hit képes elfogadni. Az ember 
itt lesz felnőtt, amikor újra gyermek lesz, amikor hisz. Hiszi, hogy Isten valóban 
igaz Úr.

Jézus nevét az evangéliumok sokféleképpen írják le. Bármelyiket használjuk, 
mindig tudjuk, a Mester, a Gyógyító, az Isten Fia, a Megváltó mindig ugyanarról az 
egyről, a Fiúról szól.
János evangéliumának elején új szó utal Jézusra, ez a szó, pedig az Ige. Isten 
szavára gondolhat bárki, igére, amit hallunk, olvasunk. Az ige valóban az, amit 
hallunk, olvasunk, de mennyire igaza volt Luthernek abban, hogy a Biblia az a 
pólya, amiben Krisztus van elrejtve. És nem szójáték akar lenni, de valóban az ige 
Krisztus, és Krisztus az ige, amire szükség van. Aki megszületett tehát nemcsak a 
történelem színpadára lépett, hanem Ő az, aki a Biblia lapjain olvasható, és, aki 
megelevenedik számunkra, hozzánk szól, életünk minden eseményében eligazít. 
Jézus tehát mindig velünk maradt, mindig közel van. Ezt a közelségét Isten éppen 
azzal fejezte ki, hogy emberré lesz, az Ige testté lett. A közelségére ugyanis 
szükségünk van. Csak Ő tud ilyet megtenni, hogy Isten létére ember lesz, és mégis 
Isten marad.

Mátyás királyról tudjuk, hogy megváltoztatta külsejét, és úgy ismerkedett a néppel. 
Közelebbről is akarta tudni, hogyan élnek. És ahhoz, hogy valakit igazán 
megismerjünk, néha álruhát kell ölteni. Van, aki azt mondja, a manapság sok 
helyen elterjedt ún. céges csapatépítő tréningek többnaposra szervezve nem mások, 
mint a hivatali, munkahelyi teendőktől távol megismerni, ki hogyan is viselkedik, 
milyen ember, milyen nézetei vannak. Más azonban azzal a hátsó szándékkal



közelíteni, hogy a valódi énünket szeretnék látni, és más az a szándék, ahogyan 
Isten jött közel hozzánk. Tudjuk, nem kiismerni, jól megismerni kívánt bennünket. 
Közeljött, hogy merjük hívni. Közeljött, hogy mindig érezzük, tudjuk a jelenlétét. 
Közel jött, és ne gondoljuk, csak egy helyen, csak a templomban van, csak 
bizonyos feltételek mellett található, hanem ismerjük meg, ott van mindig, ahol 
kell, ott van mellettünk. Közeljött, élő ember lett, hogy szeretetét megtapasztaljuk, 
így olvassuk az igében, őt senki nem látta, az Egyszülött Isten, ő jelentette ki Őt.

Megint egy új szó beszél Jézusról. Ő az Egyszülött Isten. Azzal, hogy megszületett, 
azzal, hogy láthatóvá tette Isten emberhez közelítő, embert el veszíteni nem akaró 
az embert megmenteni és szeretni akaró szándékát, ezzel igazolta. Isten létezik. 
Egyetlen Úrként született. Nincs rajta kívül született Isten, a földre ereszkedő Isten. 
Egyedül Ő a földön az Isten.

Karácsony ünnepén Jézus megszületése, KÖZEL JÖTTE az 
üzenet. ÉS nemcsak ez. Isten nemcsak közel jött, emberi formát 
vett föl istensége, hanem beleszólt az életünkbe.
Olyan ez, mint amikor az úton leelőznek bennünket. Van, amikor 
egyáltalán nem zavar, de van, amikor látjuk, persze hogy leelőz, 
hiszen nagyobb az autó motorja, talán nagyobb bátorsága, hogy 
gyorsan menjen. Leelőz, mert meg tudja tenni. Isten is elénk ment. 

Megelőzött bennünket. Keresztelő János ki is mondja, megelőz engem. Igazi 
bűnvallás ez. Uram, megelőzöl engem. Igyekszem, Te tudod, és még is alul 
maradok. Sietek, és még sem érem el a célomat. Mindig megelőzöl. Megelőzöl, 
mert sok a bűnöm.

Van, amiben sokkal jobb, van, ami Nála meg van, nálunk nincs. A szeretete, az 
igazsága, a kegyelme, az élet egésze, átláthatósága. Ő ebben Úr. Előttünk kell, 
hogy járjon. Ezekkel került elénk. És tudjuk, hiába igyekszünk, nem tudjuk ezeket 
a tulajdonságokat megszerezni.

Hogy Isten Isten, azt a földön megszületett gyermek igazolta.
Az Ószövetségben még azt olvassuk, Isten a templomban lakik. Jézus születésével, 
azonban kiderül Isten közöttünk van. Velem van.

Uram Jézus!
Valóban légy a közelemben. Elfáradtam. Oly sok mindent átéltem. Beteg vagyok. 
Nehéz már nekem annyi minden. Végy ölelő karjaidba, adj szívembe békességet, 
hálát mindenért, de legfőképpen Érted, aki értem megszülettél, és aki nekem 
mindent elvégeztél, hogy reménykedhessen) most is jóságodban és kegyelmedben. 
Ámen.



MOLNÁR GYULA EVANGÉLIKUS ALAPÍTVÁNY

Istennek legyen hála, hogy ebben az évben, miután az 1% felajánlásból származó 
131 ezer forintot a számlánkon jóváírta az NAV (APEH), az alapítvány vagyona 
meghaladta a 3 millió forintot. Egy évvel ezelőtt 2.165.450 -ft-tal rendelkeztünk. 
Köszönjük az adományozóknak, Babják Ferencnének, Molnár Máriának, Dr 
Micsinay Ervinnek, Finta Andrásné szül. Kunczius Biankának, Vilsicz Józsefnek, 
Kliment Mihálynak, hogy kisebb és nagyobb összeggel továbbra is támogatják a 
templomunk tornyának megszépülését. Kérjük, aki szívén viseli templomunk 
jövőjét, és komolyan gondolja, hogy Isten nevéhez méltónak kell lennie, az 
bármilyen összeggel segítse a terv megvalósulását.

Bankszámlaszáma: 58600575-11051031

Köszönjük mindazoknak, akik jövedelmükből adójuk 1 %-át az alapítvány javára 
kérték. A következő évi adóbevallásnál se feledkezzenek meg adószámunkról:

18617247-1-11

Dömötör Ilona: Egyet kérek a Úrtól

Csak egyet kérek egyetlen Királyom 
az évnek kezdetén: 
hogy végezetéig mindegyik szavadra 
igent mondhassak én.

Ha jóságod a vígság harmatcseppjét 
szívemre ejtené, 
nézzek fel rád, mint hajnalkák 
nevetnek a kelő nap felé.

Mikor munkát adsz boldog két 
kezembe, legyen bármily kemény, 
úgy végezzem, mintha az Úr 
asztalának csipkéit hímezném.

Ha fáradt álom keze lesimítja 
e Rád néző szemet, 

utolsó szóul maradjon a számon 
háromszor szent neved.

Ha a szögesdróttal gáncsolják el 
utam rossz szívű emberek, 

dac nélkül fussak megvédő karodba, 
mint űzött kisgyerek.

Ha lázzal fűtöd lelkem vályogházát: 
veszendő testemet, 

csak annál izzóbb parázzsal 
ragyogjon feléd a szeretet.

Bár magasztalj fel, vagy ha kell, verj 
arcul egyetlen hatalom, 

csak azt ne tűrd, hogy valaha 
kimondjam: "Én nem így akarom. "



Régi tagjaink és közösségünkbe újonnan kerültek részéről is újra meg újra 
felmerülő kérdés, hogy mekkora összeggel szükséges ( „kell”, „elvárt”,
„illik”) hozzájárulni a gyülekezet kiadásaihoz. Nem elvárásokat, kötelezettségeket 
fogalmazunk meg, hanem azt hangsúlyozzuk, hogy hitünk gyümölcse kell, hogy 
legyen anyagi áldozatvállalásunk. Gyakran az is kiderül, hogy sokan nem tudják, a 
gyülekezet feladatait, működését, rezsiköltségét, autófenntartást, különböző 
járulékokat, lelkészének fizetését a saját tagjaik befizetései biztosítják. Ennek az 
anyagi fedezetnek a biztosítása nem egyformán természetes mindenkinek. Azt 
szeretnénk, minél többen látnák, hogy az egyház támogatására másképpen kell 
gondolni, mint amikor pl. egy karitatív szervezetet támogat valaki. Az áldozat 
kérdését sem lehet megkerülni ebben a kérdésben.
A nagyobb jövedelműektől természetesen nagyobb hozzájárulás várható el, külön 
kérjük is őket, jó szívvel adakozva támogassák a gyülekezetei.
Most újra közzé tesszük a gyülekezetünkben már többek által követett befizetési 
ajánlást, ami megkönnyítheti a mérték eldöntését, és ellenőrizheti az eddigi 
felajánlásunkat. Érdemes megvizsgálni mindenkinek ebben a táblázatban miután 
bejelöltük az Ön által befizetett összeget, mennyire vagyunk közel az egyébként 
egyházkerület által elvárható gyülekezetfenntartáshoz.
Az ajánlás teljesítése azért nem lehetetlen, mert valóban többen is már ez alapján 
rendezik az egyházfenntartásukat, és nemcsak a mi gyülekezetünkben, hanem az 
egyházkerületünkben.

Ön az elmúlt évben összesen Ft-ot, 2011-ben ez idáig összesen

....... ............... ft-ot fizetett gyülekezet fenntartásra.

A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület ajánlása az egyházfenntartói 
járulék fizetéséhez:

Kevesebb, mint 50 e Ft havi jövedelem esetén 250 Ft havonta, így 3000 Ft az éves 
összeg
50 - 100 e Ft havonta 1 000 Ft 12 000 Ft éves összeg,
101- 150 e Ft havonta 2 250 Ft 27 000 Ft éves összeg 
150- 175 e Ft havonta 3500 Ft 42 000 Ft éves összeg 
176-200 e Ft havonta 5 000 Ft 60 000 Ft éves összeg 
201-225 e Ft havonta 6 750 Ft 81 000 Ft éves összeg 
226-250 e Ft havonta 10 000 Ft 120 000 Ft éves összeg 
251-275 e Ft havonta 13 750 Ft 165 000 Ft éves összeg 
276-300 e Ft havonta 18 000 Ft 216 000 Ft éves összeg



Áldott Karácsonyt, Isten áldásában gazdag Újévet kívánok 
szeretettel: Klimentné Ferenczy Andrea  lelkész

ISTENTISZTELETEK

December 5-én, hétfőn 17:30 a Mikulás érkezik a gyermekekhez. Szeretettel 
várjuk a szülőket és gyermekeket a gyülekezeti terembe.

December 11. Advent 2. vasárnapja 10:00 CSAIÁDI ISTENTISZTELET

December 17. 17:00 az evangélikusok szolgálatával gyertyagyújtás a Széchenyi 
téren.

December 18. 16:00 Evangélikus Templom - karácsonyi koncert 
Szolgál a gyülekezet énekkara, valamint evangélikus hangszeres tanulók, 
zenészek

Mindenki jöjjön el!
Ajándék lesz a alkalom, lélekkel teli karácsonyra készít fel.

December 24. Szenteste 16:00 Esztergom 
December 25. 10:00 Esztergom- úrvacsorai közösség 
December 26. 10:00 Esztergom

11:30 Nyergesújfalu- úrvacsorai közösség

December 31. Óév 17:00 Esztergom 
Január 1. 10:00 Esztergom - úrvacsorai közösség

Január 6. péntek Vízkereszt 17:00 istentisztelet

Karácsony ünnepe után az istentiszteleteket a gyülekezeti teremben tartjuk.


