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HOGYAN LEHETSÉGES? 

Olvasmány: Róma 5,12-15        Alapige: Lukács 1,43 
 

Adventi istentiszteleteinken a kegyelem hangjai csendülnek fel az igék üzeneteiben, mintegy 

hangolva bennünket Isten karácsonyi üzenetére. Látható, hogy az első advent szereplőit a Krisztus 

érkezése töltötte be: Isten kegyelmének kiteljesedését énekelték meg – így készítenek fel minket is. 

Legelőször Erzsébet találkozik Isten kegyelmével kézzelfogható közelségben, és ez a találkozás 

döbbenetet, rácsodálkozást szül benne. Pedig ő is sokat tapasztalt – most, hogy idős korára gyermeket 

vár, mégis megszólalása meglepődésétől átitatott. Hogyan lehetséges ez? 

Erzsébettel együtt csodálkozzunk rá először arra az igazságra, hogy maga az ÚR érkezik. Hogy 

miért akkor ez a döbbenet? Gondoljuk el, hogyan látták az Ószövetség idején az Istent? Milyen Isten-

látásuk volt? Kis túlzással élve, nem is lehetett, hiszen Isten megfoghatatlan, kiábrázolhatatlan, 

formába nem önthető volt a számukra. Persze a Krisztus előtti istenkép nem csak ennyiből áll, de talán 

ma is sokan vannak hasonló helyzetben: talán nem tudnak mit kezdeni a láthatatlan, távolinak tűnő 

Istennel. Erzsébet az első, aki Isten Lelkének indítására szembe találkozik ezzel a csodával, hogy a 

láthatatlan, a megfoghatatlan emberré születik – ez az ő döbbenetének elsődleges forrása. 

Az Úr érkezése mellett a másik kihagyhatatlan gondolat, hogy emberként érkezik: egy édesanya 

gyermekeként. Valóságos emberként. Nagy veszély és az elbotlás lehetősége van abban, ha Jézusnak 

akár az isteni, akár az emberi jellegét elhallgatnánk. Amikor Erzsébet Máriát az Úr anyjaként köszönti, 

ennek a kettőnek kényes egyensúlyát hordozza megszólalásában. Jézus egy édesanyától születik, 

emberként, magára véve mindazt, amit emberlétünk jelent. A középkori egyház, ahogy Máriát isten-

szülőként, isten-anyaként mutatta fel, istenítve őt, bizony Jézus emberi valóságát torzította. Pedig ez 

nélkülözhetetlen a mi megváltásunk, a kegyelem üzenete szempontjából. Egy földi édesanya 

gyermekeként, emberré lett az Isten Fia. Ily dolgot még angyalok is csudálnak. Földön és mennyen 

csodálat és döbbenet van ezt látva! 

Bárcsak a mi szívünk is megrendülne, bárcsak ne volna ennyire természetes számunkra az Isten 

jósága! Adja meg Isten, hogy Lelke által mi is rá tudjunk csodálkozni, hogy az Isten érkezik, 

felvállalva minket egészen. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékharang 

Istentiszteletünk után szólalnak meg harangjaink emlékeztetve, hogy Takács József atyánkfia 15 évvel 

ezelőtt ezen a napon ment el a minden élők útján. Isten áldása legyen a szeretettel emlékezők életén! 

2. Szomorú szívvel hirdetem, hogy Egyházkerületünk főjegyzője, Hegedűs Béla esperes-lelkipásztor 

59 éves korában elhunyt. Temetése december 10-én 10 órakor lesz Tiszakécskén. 

3. Alkalmaink 

Istentiszteletünk után Énekkari próbát tartunk. 

Adventi gyertyagyújtás lesz településeinken ma is: Tordason 16 órakor, Gyúrón 17 órakor. 

Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba. 

Csütörtökön 18 órakor Házi Istentisztelet, Lázár Mária testvérünknél. 

Szombaton 14 órakor konfirmációs óra lesz. 

Vasárnapi alkalmainkat a szokott rendben tartjuk. 

December 11-én 15 órakor folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. Helyszín: Lovasberény, 

Lujzamajor 

December 18-án gyülekezeti ebédet tartunk, melyre szeretettel várjuk gyülekezetünk minden tagját. 

4. Áldozati adományok 

Köszönjük a felajánlásokat és az áldozati adományokat. Az elmúlt vasárnap 21.000 Ft adomány 

érkezett a temetők rendbetételére. Köszönet érte! 

E vasárnaptól elkezdjük a gyűjtést a gyermekkarácsonyra. 



 

5. Adventi könyvvásár 

Szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe a könyvvásárt. 

6. Visszatekintés 

November hónap kettős arcú volt a gyülekezetünkben. Vasárnapjainkon szerényebb létszámmal 

voltunk együtt, hétközi alkalmaink száma viszont nagyobb volt a megszokottnál. Ifjúsági délután, 

kézműves foglalkozás, előadás, evangélizáció alkalmán lehettünk együtt a megszokottakon felül – 

még ha szerény létszámban is. Két alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, egy alkalommal 

köszöntöttük idős testvérünket. Kiemelkedő alkalom volt a múlt vasárnapi, melyen teológushallgatók 

szolgáltak közöttünk. 

Folyamatosan zajlottak, zajlanak ezek mellett temetői munkáink, melyre a felajánlások is 

folyamatosan érkeztek. Istennek legyen hála azért, hogy a legszükségesebbeket az idén előreláthatólag 

elvégezhetjük! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


