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A VASÁRNAPI IGEHIRDETÉSEK ALAPIGÉI
2020. november 15.
29 És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt
Simon és András házába. 30Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle
Jézusnak. 31Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt
elhagyta a láz, és szolgált nekik. (Mk. 1, 29-31)
2020. november 22.
14 Az ÚR tehát dögvészt bocsátott Izráelre, és meghaltak Izráelből hetvenezren. 15
Ezenkívül az ÚR egy angyalt is bocsátott Jeruzsálemre, hogy pusztítsa el. De mikor ölni
kezdte volna a népet, odatekintett az ÚR, megkönyörült veszedelmükön, és azt mondta a
pusztító angyalnak: Elég immár, vond vissza a kezed! Az ÚR angyala ekkor a jebúszi Ornán
szérűjénél állt. 16 Akkor Dávid fölemelte szemét, és látta, hogy az ÚR angyala ott áll a föld és
az ég között, kivont karddal a kezében, amelyet Jeruzsálem ellen emelt föl. Ekkor Dávid és a
vének is zsákruhába öltöztek, és arcra borultak. (1 Krónika 21, 14-16)
Advent 1. 2020. november 29.
1 [Mózesnek, Isten emberének imádsága.] Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről
nemzedékre. 2 Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva
mindörökké vagy Te, Istenem. 3 A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod: Térjetek
vissza, embernek fiai! 4 Mert ezer esztendő annyi Előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt;
és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. 13 Térj vissza, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!
14 Jó reggel elégíts meg minket kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden
napon. 15 Örvendeztess meg bennünket nyomorúságunk napjaihoz mérten, azokhoz az
esztendőkhöz mérten, amelyekben gonoszt láttunk. 16 Hadd látszódjék meg műved szolgáidon
és dicsőséged az ő fiaikon. 17 Legyen mirajtunk Istenünknek, az Úrnak jóindulata, és kezünk
munkáját tedd maradandóvá; kezünk munkáját tedd maradandóvá! (Zsoltárok 90, 1-4; 13-17)
17 És a Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! És aki hallja, ezt mondja: Jöjj! És aki
szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 20 Ezt mondja, Aki ezekről
bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök! Ámen, jöjj, Uram, Jézus! 21 Az Úr Jézus kegyelme
legyen mindnyájatokkal! Ámen! (Jelenések 22, 17; 20-21)
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LELKI GONDOLATOK
Eizler Csaba
ÉNEK: 274. dicséret 1.; 3. vsz.
1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. Azt csudaképen őrzi itt lent,
Ínség, baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.
3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, Az Úr rendelte
kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell
nekünk.
IMÁDKOZZUNK!
Urunk Istenünk! A mai napon, Advent második vasárnapján is Hozzád emeljük
szívünket és Téged dicsőítünk, magasztalunk, mint az egek nagy Királyát. Hálát adunk
Neked, hogy az idei esztendőben is megadtad nekünk Advent Ünnepét, minden nehézség
ellenére. Szívünket megalázva most Elédbe jövünk hódolatunkkal és Neked adunk hálát
megköszönve, hogy mindeddig megsegítettél és megtartottál bennünket a Te kegyelmedből és
szeretetedből.
Előtted megállva valljuk meg most töredelmes szívvel a mi bűneinket, melyeket mi
naponként gyarapítunk életünkben. Bocsásd meg nekünk Urunk, ha sokszor panaszkodunk,
aggodalmaskodunk életünk felől, pedig tudhatjuk, hogy Te gondviselő Atyánk vagy, ki még a
hajunk szálát is számon tartod. Valljuk az ének szavát, miszerint: „Te látod mennyből éltünket
és nagy keserűségünket, vigasztald meg mi lelkünket, hogy higgyünk tégedet.” Nagy örömmel
tölt el bennünket a szeretet, mellyel körül veszel bennünket naponként. Könyörgünk Hozzád
esedezve Atyánk, hogy bocsásd meg a mi engedetlenségeinket. Kérünk, irgalmaddal végy
körül bennünket, ne vess el Magadtól. Köszönjük a zsoltáros bizonyságát is miszerint,
amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze veted el bűneinket.
Urunk könyörgünk most hozzád a Te áldott Szentlelkedért, hogy a mi Adventi
várakozásunkban segítsen bennünket igéd megértésében, meghallásában és majdan
megcselekvésében is. Kérünk, ezt a hitet munkáld bennünk most is igéd által, s segíts
bennünket egy lelki közösségben lenni a testvérekkel Lelked által. Add most, hogy valóban
minden elcsituljon kívül és belül és csak Rád figyeljünk. Jöjj Urunk, légy velünk és légy
közöttünk!
Jézus Krisztusért a Te egyszülött fiadért kérünk Atyánk hallgass meg minket
imádságos könyörgésünkben. Ámen!
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IGE: Ézsaiás 40, 3-5
3 Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat
Istenünknek a kietlen tájon át! 4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és
halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! 5 Mert megjelenik az Úr
dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt. (Ézsaiás 40, 3-5)
IGEHIRDETÉS
Kedves Testvérek!
Istenünk kegyelméből a 2020-as esztendőben is megérhettük Advent Ünnepét, már a
második gyertyát gyújtjuk meg az Adventi koszorún. A mostani vasárnapon az ismert ének
szavai erősítik bennünk Advent üzenetét és örömét:
1. Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!
2. Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!
A múlt vasárnap Urunk Igéjéből, arra a két kérdésre kerestük a választ, hogy KI
AZ, AKIT VÁRUNK? És HOGYAN VÁRJUK, HOGYAN VÁRJUK VISSZA?
A mai vasárnapon Advent második vasárnapján, arra keressük a választ Urunk
igéjéből, hogy MIT VÁRUNK? És HOGYAN KÉSZÜLÜNK?
Amikor ünnepre készülünk, akkor mindig igyekszünk mindent szépíteni, rendbe tenni
a környezetünket. A nagyvárosokban is a mostani ünnepre már hetekkel ezelőtt felkerültek a
díszek, felszerelték a világító testeket. A házaknál pedig sok helyen fényfüzéreket és színes
díszítőelemeket helyeztek el. A világító díszeket már a múlt hétvégén fel is kapcsolták és
minden este tündökölhetnek a sötétben, bevilágítva a sötétbe, jelezve a közelgő ünnepet. Az
Ünnep fényei felgyúltak, mintegy erősítve bennünk, hogy a Világ Világossága velünk van.
Most talán még inkább vágytunk erre a szeretett időszakra, mint korábban.
A díszítések mondhatni az első szintjei az ünnepre való készülésnek, aztán később már
igyekszünk a házat is rendbe tenni, nagytakarítást végzünk ezért, majd sütünk és főzünk
sokat. Azonban az ünnep nem csak a külsőségekről és a folyamatos készülésről és rohanásról
szól. Azért, hogy az Ünnep még ünnepibb lehessen szükséges, hogy a lelkünkkel is
készüljünk és itt is nagyon fontos a fokozatosság.
Az első lépés a fokozatos készülésben és várakozásban, hogy ebben az esetben is
Urunk igéjére tekintünk, Tőle várunk segítséget hiszen, ahogy a zsoltáros is vallja, „Csak
Istennél csendesül el az én lelkem, Tőle kapok segítséget.”(Zsolt. 62,2) A mi Urunk és
6

Istenünk, minden időben az Ő igéjén keresztül szólít meg bennünket. Nincs ez máshogy a
mostani nehéz, járványos időszakunkban sem. Most nincs lehetőségünk fizikailag együtt
lennünk és figyelnünk Istenünk Igéjére. Azonban így írott formában és lelki közösségünkben,
- melyre ma is templomunk harangjai hívtak – együtt lehetünk és figyelhetünk Istenünk
megszólító, lelket erősítő szavára.
Kedves Testvérek! Ma Ézsaiás próféta szaván keresztül szólít meg bennünket Urunk
Advent második vasárnapján. A próféta mennyei hírnök hangját hallja: „ Építsetek utat a
pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek...” Izrael népét a Babiloni fogság
idején szólítja meg az ÚR szava, s a hang felhívja a nemzet figyelmét, hogy térjen vissza az
Istennel való helyes kapcsolathoz. Az engedetlenség, hűtlenség és az Istentől való elfordulás
okozta Izraelnek a fogságot. Ebben az állapotukban szólt hozzájuk az Ige lelki
pusztaságukban, hogy készüljenek lelkileg az Úr megjelenésére és dicsősége meglátására.
A völgyek felemelkedése és a hegyek lesüllyedése irodalmi túlzással utal az útépítők
munkájára, akik elegyengették a terepet, hogy utat készítsenek egy kiemelt személy
fogadására, aki meglátogatja a vidéket. E képes felhívást ma talán így mondhatnánk:
„Terítsétek le a vörös szőnyeget!”
A hatalmas isteni szavak ismerősek lehetnek számunkra Keresztelő Jánostól is, ki az
evangélisták leírása szerint a pusztában hirdette az útkészítést, amikor Jézus számára
készítette az utat. János ezzel az „útkészítéssel” hirdette a megtérés evangéliumát és a bűnök
bocsánatát.
Kedves Testvérek! Az útkészítésről beszél ma igénk, mely nagy szolgálat és általa
lehetetlen dolgok valósulhatnak meg. Tudjuk mindnyájan, akik utazunk, hogy milyen könnyű
eljutni valahova egy jó úton. Valami hasonlóra van szükségünk az életünkben is, hogy
mindnyájunk szíve könnyen haladhasson az üdvösség útján. Azonban, ahogy a fizikai
útkészítés sem egy egyszerű dolog, sok mindent alakítani kell, nagy erő kell hozzá,
hasonlókép a lelki útépítéshez is nagy erőfeszítésre van szükség. A földrajzi adottságok
felsorolását, melyet az Ige említ átültethetjük az ember életére. Az életünk folyamán sok
völgy, sok domb, sok mocsár, sok sivatag, sok szakadék, mélység és magasság van. Nem
olyan egyszerű ezért az útépítés, mint egyenes és masszív terepen. Nagy munkával jár ez lelki
útépítés, mert sok mindent alakítani és formálni kell az életünkben. Mindazt, ami kiemelkedik
az egyenesből, azt le kell rombolni. Ezért hát szükséges a büszkeségnek és az énnek a
magaslatait lerombolni, a bűnnek a fájdalmas mélységeit, völgyeit be tölteni. Az egymástól
elválasztó, tátongó mély űrt át kell hidalni, amit a gyűlölködés és a szeretetlenség okozott. Le
kell csapolni a fölösleges vizet az ingoványos talajról, melyet a hazugságok és képmutatások
töltöttek fel. Mindezeket elgondolva, megvizsgálva életünket mondhatjuk, hogy mennyi sok
munka, erőfeszítés és lemondás kell, hogy az emberek szívéhez és életéhez út készülhessen
Jézus számára.
Minden egyes igehirdetés ezt a reménytelennek tűnő hidat próbálja építeni és
erősíteni, hogy betölthesse útkészítő feladatát Isten és ember között.
Ézsaiás próféta szava arra indít bennünket Kedves Testvérek, hogy minden időben,
szakadatlanul fáradozzunk az útépítés szolgálatán, hogy minden ember szívében
felragyoghasson az Istennek dicsősége, hogy meglássa mindenki az Úrnak szabadítását. Az
Úr a bűn rabságából és a Sátán fogságából meg akar bennünket szabadítani, ezért kell nekünk
Hozzá utat építenünk, utat találnunk, hogy szabaddá tegyen.
Hogyan készülünk Adventben, hogy építünk utat az Úrnak?
A mostani időszakban mikor nem lehettünk együtt a templomban és otthonunkban is
többet töltünk, a kialakult helyzet miatt. A kérdés az, hogy mire használjuk ezt az időt és
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lehetőséget? Építhetünk utat most is, mert megtalálhatjuk a Hozzá vezető utat, hogyha
keressük az Urat. Eljut e hozzánk szava az olvasott igén keresztül a Gyülekezeti Lapban?
Akarjuk-e hallgatni az Ő szavat a felvételről? Olvasni a Szentírást? Imádkozni?
Most
még fontosabb megtalálni Vele a kapcsolatot, építeni utat és készíteni az egyenes utat az
Úrnak.
Érezzük-e, hogy Isten ma is különböző módon és formában akar bennünket elérni,
meg akar minket találni? Mi sokszor elbújunk talán a vétkeink mögé, kifogásaink mögé, de
Ő ma is keres és kérdez, ahogy az első emberpárt kereste az Úr: „Ádám, hol vagy?”
Mi vagyunk Neki a legfontosabbak, a legdrágábbak. Péter apostol írja, hogy így
éljük életünket „tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen
Báránynak, Krisztusnak a vérén” (1Péter 1. 18-19) A mi mennyei Atyánk, azért küldte el az
Ő fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Ő ezért jött el,
hogy Szabadítson, hogy Mentsen.
Az Advent erre készít fel minket, ezért felkiáltójel a mi számunkra, hogy vegyük
észre, a „Csendes Éj...” csodáját, mely több, mint 2000 esztendővel ezelőtt történet, aminek
üzenete és jelentősége nem változott.
Ezt keressük? Ezért adunk hálát és ezért örülünk? Mit várunk? Milyen sokan
készülnek lelkesen az ünnepre, a nyüzsgésre, a nagy összejövetelekre, jövés menésre, a
karácsonyi feelingre. Ezt várjuk? Ettől Karácsony, a Karácsony?
Az ószövetség népe várta a Messiást, mégis istállóban kellett megszületnie, mert nem
volt számára hely. Mi ma, akik tudjuk, hogy eljött? Befogadjuk -e őt, vagy kifogásokkal
elküldjük, hogy nincs számára most hely? Másnak adunk helyet, teret és nem az Élet Urának?
A múlt vasárnap olvashattuk Gyülekezeti Lapunkban, hogy az Adventi várakozás
célja felkészülni Krisztus második eljövetelére is! Advent 2. vasárnapján gondolunk Jézus
eljövetelére „Midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti.” Bod Péter Így készülünk és
várakozunk Jézusra. Amint a Jelenések könyve írja: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő
pedig énvelem.” (Jelenések 3,20)
Az Adventi várakozásban az Ajándékozó Istenre tekintünk fel, és magunkba
tekintünk, hogy készek legyünk a szívünkkel és a lelkünkkel ezt az csodát megélni és
befogadni.
Advent Ünnepében, HANGOLÓDUNK, de ez nem egy semmitmondó közhely,
hanem valóban útkeresés, mégpedig a megfelelő frekvencia megtalálása a cél. A rádió
sistereg, ha nem jó helyen van az állomáskereső, hasonlóan a mi lelkünk is így tud sisteregni,
recsegni és ropogni, ha nem jól van. Ezért van szükség, hogy életünkben rátaláljunk az Isten
hullámhosszára, arra amin keresztül Ő meg tud bennünket szólítani, mi meg tudjuk hallani
szavát. A zsoltáros is indít bennünket erre, amint mondja: „Mert ő a mi Istenünk, mi pedig
legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek
meg szíveteket,...” (Zsoltárok 95. 7,8a)
Keressünk utat Hozzá, építsünk utat a pusztában Neki, Ézsaiás felhívása indít
bennünket erre, hogy készek legyünk meghallani és megérteni az Isten hullámhosszán, hogy
mi a SZERETET.
Kedves Testvérek! Istenünk ebben az Adventi Ünnepben is meg akar bennünket
szólítani, hogy megértsük mennyire is szeret bennünket. Ő nem kér most sem mást, mint azt,
hogy figyeljünk rá, s találjunk utat Hozzá, ahogy Igénk is buzdított bennünket erre. „Építsetek
utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek...”
8

Az Istenhez vezető útról Martin Buber azt írja: „Isten nem mondja: - Az az út Hozzám
vezet, ez pedig nem, hanem: - Bármit teszel is, Hozzám vezető úttá válhat, ha úgy teszed, hogy
Hozzám vezessen!
Ilyen csendes lélekkel haladjunk tovább Adventben, s építsünk utat Istenünkhöz, hogy
egyre közelebb kerüljünk a Karácsony titkához, a Megváltó szeretetéhez, megtalálva a Hozzá
vezető utat.
A mostani karácsony lehet, hogy nem lesz olyan, mint korábban volt, de csak
gondoljunk az első Karácsonyra, az is egyszerű volt minden csillogás nélkül, ott az istállóban.
Ezért nem baj, ha a miénk is ilyen lesz, hogy a nyüzsgés és a rohanás helyett, még inkább
észrevegyük az Ünnepeltet, aki értünk született. Ezen gondolatok vezessenek bennünket
tovább ebben az Adventi várakozásban és erősítsen minket a mindennapok küzdelmében egy
éneknek a szavai:
Mindig csendben szól hozzád az Úr.
A város zaján hangja nem jut túl.
Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát,
ha rátalálsz. Így jön az Úr,
nem látod, de szíved lángra gyúl.
A lelked harca elnyom minden mást,
nem hallod a hívó suttogást.
Bensődben is csendes béke kell,
enélkül Isten nem felel, hiába vársz,
mélybe hull a hívó suttogás.
Refr.
Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát,
figyeld a csend mit beszél, hagyd a város zaját!
Nincs messzeség, reád talál,
csendben jő az Úr egy éjszakán.
Nagy csodára, fénylő jelre vársz,
mennyből jövő lángnyelvet kívánsz,
de Isten lelke csendben működik,
nem látod, mégis őrködik, vigyáz reád.
Nem kellenek látványos csodák.
Mindig csendben szól hozzád az Úr.
A város zaján hangja nem jut túl.
Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát,
ha rátalálsz. Így jön az Úr,
nem látod, de szíved lángra gyúl.
Ámen!
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IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! Hálát adunk Neked, hogy ma is lelki eledellel
tápláltál bennünket. Köszönjük, hogy Ézsaiás próféta szaván keresztül minket is arra indítasz,
hogy építsünk utat Hozzád, készítsünk egyenes utat Neked alakítva és formálva életünket.
Áldunk Téged a Te jóságodért, hogy Te életünk minden egyenetlenségével elfogadsz
bennünket és Magadhoz akarsz hívni. Kérünk add, hogy mi is felismerjük életünkben a Te
áldott jelenlétedet, hogy Te munkálkodsz bennünk és tudjunk új utakat találni Hozzád.
Adventi útjaink hadd legyenek az alakulás, formálódás és megújulás útja. Tudjuk, hogy Te
mindig csendben szólsz hozzánk, kérünk szólíts meg bennünket.
Add, hogy egész életünkkel Téged dicsérjünk, szolgáljunk a mindennapokban, hálát
adva Neked a megszabadításért, melyet Jézus Krisztusban készítettél el számunkra. Erősíts
bennünket, hogy ne a félelem és az aggodalom töltse be életünket, minden nehézség közepette
sem, hanem Neved magasztalásával és dicsőítésével tudjunk mindenen felülemelkedni.
Kérünk Téged így végy körül bennünket a Te áldásaiddal és vezess bennünket a jó úton.
Könyörgünk Urunk imádságunkban az özvegyekért, árvákért és elesettekért légy
Gyámolítónk. Reád bízzuk szeretteinket, a családokat, gyülekezetünket, szeretetotthonunkat,
óvodánkat, községünket. Hozzád könyörgünk még mennyei Atyánk, hogy Te, akinek
mindenre való hatalmad van, rövidítsd meg a megpróbáltatásunk idejét, gyógyítsd
betegeinket, vigasztaljad gyászolóinkat, adj bölcsességet és erőt vezetőinknek, egészséget és a
szeretet kitartását az egészségügyi és szociális dolgozóknak, gondozóknak. Az egység és
összetartozás évében könyörgünk magyar népünkért, nemzetünkért határon innen és túl, légy
anyaszentegyházunkkal és az egész teremtett világgal.
Krisztus Urunk üdvözítő oltalma pedig legyen mindnyájunkkal, Őérette kérünk
Atyánk hallgass meg minket. Ámen!
MI ATYÁNK…
ÉNEK: 312. dicséret 1. - 2. vsz.
1. Várj, ember szíve készen, Mert jő a Hős, az Úr! Ki üdvösséged lészen, Szent
győztes harcosúl. Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok: Kit vágyakozva vártok, Betér
hozzátok Ő.
2. Jól készítsétek útát! A vendég már közel. Mi néki gyűlölt, útált, Azt mind vessétek el.
A völgyből domb legyen, Hegycsúcs a mélybe szálljon, Hogy útja készen álljon, Ha Krisztus
megjelen!
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ÁLDÁS:
24 „Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! 25 Világosítsa meg az arcát rajtad
az ÚR, és legyen kegyelmes hozzád! 26 Fordítsa feléd arcát az ÚR, és adjon neked
békességet!” (4 Mózes 6, 24-26)
Eizler Csaba
lelkipásztor

ADVENT
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A következő írásommal kívánok minden Kedves Testvéremnek csendes, meghitt ádventi
ünnepvárást, valamint kegyelemteljes karácsonyi ünneplést áldással és békességgel:
Dr. Huszár Pál
Ádvent 2020
„A pusztában készítsétek az Úrnak útját,
ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom
alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává!” (Ézsaiás 40, 3-4.)
Istenünk végtelen kegyelméből ismét ádventben vagyunk. Ismét eljött az ünnepvárás,
az ünnepre való lelki ráhangolódás ideje. Ünnepre készülünk, Megváltó Jézus Krisztusunk
születésének ünnepét várjuk. Örömmel hallottam ádvent első vasárnapján a Balatonalmádi
Református Gyülekezet interneten elérhető istentiszteletén a fenti igére épülő, gyönyörű
ádventi énekünket: „Várj ember szíve készen! Mert jő a Hős az Úr, Ki üdvösséged lészen
szent győztes harcosul …” (312. dicséretünk) Lélekben völgyeket kellene hát feltöltenünk,
hegycsúcsokat legyalulnunk, az egyenetlent egyenessé tennünk, így illenék várnunk az Isteni
Gyermeket. Szép dolog az ünnepre példásan kitakarított lakás, de ennél is szebb, sőt
fontosabb lelkünk tisztasága, szívünk nyitottsága, amelybe befogadni szeretnénk az Atyaisten
akaratából értünk született Jézus Krisztust.
Örömteli szívvel, testvéri közösségben szeretnénk készülni Krisztus Urunk
születésének ünneplésére, de ez most sajnos nem lehetséges a megszokott módon, a
megszokott körülmények között. A bennünket már hónapok óta fenyegető, az Úristen által
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figyelmeztetésünkre ránk bocsátott vírus-veszély elleni védekezésünknek egyik lényeges
eleme a távolságtartás éppen a közösségben történő ünneplésünket akadályozza, talán nem
túlzás így fogalmaznom: lehetetlenné teszi. Kétségtelen, hogy magányosan, rokonainktól,
hittestvéreinktől elzárva is örvendezhetünk Megváltónk születésének, de tudván tudjuk, hogy
a megosztott öröm megsokszorozódik, a közös örvendezés teheti igazán boldoggá az emberi
lelket. Sajnos most éppen erre nincs módunk. Hittel hisszük azonban, hogy ez csak egy
átmeneti állapot, Mennyei Atyánk megszabadíthat bennünket ettől a veszedelemtől is.
A televízió, esetleg az internet segítségével közvetített istentiszteletek csak részben
pótolják a személyes együttlét, a közös istentisztelet örömét, Teremtő és Megtartó Istenünk
közös dicséretét. Ugyanakkor gyorsan megjegyzem: Istennek legyen érte hála, hogy legalább
ez a lehetőségünk megvan! Mostanság gyakran idézem Reményik Sándor erdélyi költőnket:
„Ahogy lehet!” Igen, most csak ez a lehetőségünk maradt. Bízunk az Úristen kegyelmében,
hogy majd megszabadít bennünket ettől a veszedelemtől, és majd újra a megszokott módon
készülhetünk ünnepeinkre, a megszokott módon ünnepelhetünk együtt újra megnyílt
templomunkban.
Az ádvent persze természetesen ádvent marad, az ünnepvárás, az ünnepre történő lelki
ráhangolódás ideje. Nagyon tetszik nekem, ahogy erdélyi magyar testvéreink értelmezik ezt a
latin eredetű szót: Úrjövet. Igen, Megváltó Krisztusunk a jelen kedvezőtlen körülmények
között is eljöhet, megszülethet szívünkben. Számára semmikép sem jelent akadályt a vírus
okozta veszedelem.
Jelenlegi viszonyaink ellenlére is minden okunk megvan hát a szívbéli örvendezésre,
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3, 16.) A Szentírás eme örvendetes mondatának
érvényességét semmiféle vírus, semmiféle veszedelem nem érvényteleníti, még csak nem is
csorbíthatja.
Ádvent négy hetében karácsonyra készülünk, Megváltónk születésének ünnepét
várjuk, csodavárásban vagyunk, hiszen Krisztus Urunknak e világra jötte a csodák csodája.
Andrea Schwarz német lelkésznő megfogalmazása szerint: „Isten erre a világra jön. Nem
várja meg, hogy mi menjünk Őhozzá. Ő jön mihozzánk. … egyszerűen közénk jön, a mi emberi
életünkbe, a sötétségbe, az otthontalanságba, a piszokba … Ő jön elénk. Ő jön hozzánk. ….
Karácsony – Isten elénk jövésének ünnepét jelenti. Isten ünnepe a karácsony, amely az Ő
emberek iránti szeretetéről szól.” Ebben az értelemben tekinthetjük karácsonyt valóban a
szeretet ünnepének, nem a mi szeretet-megnyilvánulásaink teszik azzá.
Kétségtelenül szép hagyomány szeretteink megajándékozása karácsony ünnepében, de
egy pillanatra se felejtsük el, hogy nem ez teszi igazán ünneppé ezt a csodálatos alkalmat. Ez
legfeljebb járulékos eleme lehet karácsony ünnepének. Az anyagiak eltúlzása, az időnként
erőn felüli ajándékozás, a karácsonyi asztal felfokozott, esetleg eltúlzott kínálatának
biztosítása sajnos maga alá gyűrheti karácsony ünnepének lényegét. Jelenlegi viszonyaink
között még hangosabbak a reklámok, a hosszú időn át zárva tartásra kényszerült üzletek most
igyekeznének pótolni kényszerből kiesett hasznukat. Még nagyobb tehát a kísértés, hogy az
anyagiak rátelepedjenek karácsony szent ünnepére.
Pedig nekünk, Krisztus Urunk XXI. századi tanítványainak „szemeinket a hegyekre
kellene emelnünk.” Istenünk üdvtervére kellene figyelnünk. Teremtő és Megtartó Istenünknek
arra a csodálatos ígéretére kellene figyelnünk, miszerint: „Mert egy gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak,
tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.” (Ézsaiás 9. 6.)
Erre kell figyelnünk, hogy szívünkben újra megszülethessen és szállást vehessen karácsony
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főszereplője, az Isteni Gyermek. Az Ő megjelenése teszi igazán ünneppé karácsonyunkat.
Ekkor énekelhetjük – vagy legalább hallgathatjuk – felszabadult lélekkel, örömteli szívvel:
„Krisztus Urunknak áldott születésén, Angyali verset mondjunk szent ünnepén, Mely
Betlehemnek mezejében régen zengett eképen: A magasságban dicsőség istennek! Békesség
légyen földön embereknek. És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!”
Arra kérem a Minden Kegyelem Istenét, ilyen ádventi ünnepvárást és ilyen karácsonyi
ünneplést adjon minden Krisztusban kedves Testvéremnek! Megváltónk születése ünnepének
éltető fénye és bátorító melege járja át mindannyiunk szívét és töltse el lelkünket igazi
boldogsággal, áldással, békességgel!
Várpalota, 2020 ádventjében
Dr. Huszár Pál

GYERMEKSAROK
Kedves hittanos gyermekek!

„…egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1 Péter 1, 22)
A mai vasárnap Advent második vasárnapja. Mindegyikőtök otthonában van adventi
koszorú, melyen meggyújtjátok már a második gyertyát. Egyre korábban van sötét, alig
várjuk, hogy megérkezzen a Fény, a Világosság, azaz Jézus Krisztus születésének ünnepe a
Karácsony.
A Karácsony a szeretet ünnepe. Készüljünk úgy az ünnepre, hogy nem felejtjük el,
hogy Jézus Krisztus azt kéri tőlünk, hogy szeressük minden embertársunkat. Sőt azt mondja a
Bibliában, hogy „Úgy szeresd embertársadat, mint magadat!” Vagyis, azt tedd, amit szeretnél,
hogy veled is tegyenek! Mit jelent ez? Mit gondoltok, lehetséges minden embert szeretni?
Nagyon nehéz ennek a Krisztusi kérésnek megfelelnünk.
Most egy nehéz kérdést fogok feltenni: Mi a szeretet? Arra kérlek Benneteket, hogy
fejezzétek be a mondatot:
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A szeretet az…
Te kit szeretsz a világon a legjobban? Hogyan szoktad a szeretetet kimutatni? Arra
kérlek, hogy „mesélj” erről Jézusnak!
Kissebek, készítsetek rajzot Jézusnak, hogy kit vagy kiket szerettek a legjobban!
Nagyobbak írjatok Jézusnak levelet, hogy hogyan szoktátok kimutatni a
szereteteteket!

Tartsd mindig szívedben a tiszta szeretetről szóló Krisztusi tanítást!
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Keress különbségeket a két kép között!

Az örök igazság útján – II. Rákóczi Ferenc öröksége
„Istennel a hazáért és a szabadságért”
Kedves gyermekek, mielőtt neki láttok a feladatoknak, nézzétek meg youtube-on „Az
utolsó fejedelem III/1” című rövid mesefilmet.
A múlt heti gyülekezeti újságban a magyar történelem kiváló harcosaival, a
huszárokkal foglalkoztunk. A mai alkalommal az újságban, II. Rákóczi Ferenc vezérlő
fejedelemmel kapcsolatos feladatokat találsz.
II. Rákóczi Ferenc olyan családba született, amelyben a keresztyén hitért és a haza
szabadságáért való küzdelem a legfontosabb cél volt. Harcoltak a török ellen, a Habsburg
elnyomás ellen, melyek során elveiket, keresztyén hitüket sosem tagadták meg.
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Egy kis családfakutatás!

Hogy hívták
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Rákóczi Ferenc édesapját? …………………………………….
II. Rákóczi Ferenc édesanyját? …………………………………...
II. Rákóczi Ferenc nagymamáját? ………………………………..
II. Rákóczi Ferenc dédnagymamáját? ……………………………
II. Rákóczi Ferenc feleségét? …………………………………….
II. Rákóczi Ferenc gyermekeit? ……………………………………

A Rákóczi család ősi fészke Sárospatakon volt. A ma is látogatható vár Magyarország
egyik leghíresebb vára.
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Színezzétek ki a várat!

„Kincskereső”
II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc alatt rézpénzt veretett, melynek neve a Libertas
volt.
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Napjainkban is találkozhatunk II. Rákóczi Ferenccel és a magyar történelem híres
személyeivel papírpénzeken.
Melyik magyar történelmi személy és melyik híres magyar vár látható a
papírpénzeken? Írd a pénzek alatti vonalakra!
Amelyik papírpénzzel nem tudsz már fizetni, húzzad át!

………………………………………… ……………………………………….. …………………………………..
……………………………………….. ……………………………………….. …………………………………...

Kedves hittanos gyermekek!
Mivel most vasárnap sem lesz Bibliai foglalkozás, olvassátok el és csináljátok meg
a feladatokat!

Jó munkát kívánnak a hitoktatók!
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LEVÉL
Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony!
Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr!
Kedves Szolgatársaink!

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának mai ülésén, a
jelenleg érvényben levő veszélyhelyzet kapcsán szó volt az adventi, karácsonyi
istentiszteletek megtartásának lehetőségéről.
Az Elnökségi Tanács kérte a kerületek elnökségét, hogy a Tanács ajánlásáról
tájékoztassa a kebelbéli gyülekezeteket.
A tanácskozás ajánlása szerint, 2020. december 6., advent 2. vasárnapjától, a most
hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával- kézfertőtlenítés,
kötelező maszkhasználat, az ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése, biztonságos távolságtartás
érdekében ülőhelyek kijelölése - egymásért különösen is felelősséget érezve, lehet
személyes jelenléttel templomi istentiszteletet tartani!
Ahol emellett az online közvetítéseket továbbra is biztosítani tudják, az még
nagyobb lehetőséget kínál ebben a nehéz helyzetben a testvérek elérésére
Karácsonykor - szintén a korábban bevezetett biztonsági előírások betartásával a templomi úrvacsoraosztás is lehetséges. Ahol a karácsonyi úrvacsoraosztást online is
tudják közvetíteni, ott a húsvéti gyakorlat szerint, otthon is vehetnek úrvacsorát házi
istentisztelet keretében azok, akik még nem tudnak eljönni az ünnepi úrvacsorás
istentiszteletre.
Advent további vasárnapjaitól a köztévé csatornáin református istentisztelet
közvetítés
is
látható
lesz,
az
ünnepen
úrvacsoraosztással.
Ebbe is bekapcsolódhatnak családi körben azok, akik személyesen nem tudnak úrvacsorával
élni.
A december 24-i istentiszteletet, illetve azokat az istentiszteleteket, amelyeken
nagyon sokan vannak, és a körülmények lehetővé teszik, egy rövid szabadtéri alkalom
keretében is meg lehet tartani.
Természetesen, ezután is lehetőség van arra, hogy ahol úgy ítélik meg továbbra is csak
online tartsanak istentiszteletet.
Az ajánlásban szerepel az is, hogy az ünnepi családi istentiszteletet, illetve a
gyermekek karácsonyi szolgálatát, javasoljuk online megoldani, vagy más megoldást
keresni a személyes jelenlét helyet!
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Kérjük kövessék és minden tekintetben legyenek figyelemmel a kormányzati
előírásokra, mert azoknak betartása mindig irányadó!
Kérjük, akinek kérdése van, segítségre van szüksége az esperesi hivatalok felé jelezze!
Együtt könyörögjünk Urunk megtartó kegyelméért! Imádságos szeretettel gondolunk
mindenkire! Köszönjük mindenkinek mostani és egész évben való hűséges szolgálatát
helytállását!
„...nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte
a halál erejét és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2 Timóteus 1, 10)
Áldott adventi időt és áldott karácsonyi ünneplést kívánva,
Steinbach József püspök
Dr. Huszár Pál főgondnok

AZ ÚR LEGYEN MINDNYÁJUNK ŐRZŐ PÁSZTORA!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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