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CSELEKVŐ ISTEN 

Olvasmány: Efézus 6,10-18        Alapige: Lk 1,68-79 
 

A kegyelem hangjai egyre tisztább dallammá állnak össze, látva az első advent szereplőit, akik 

életében Isten cselekszik, azok szívét a kegyelem tölti meg. Erzsébet a meglepő Istenről énekel, Mária 

az erős és hatalmas Úrról, Zakariás próféciája pedig a cselekvő Istenre mutat. 

Részletesen szól próféciájában arról, hogy a hozzánk látogató Isten Fia milyen céllal jön: szól az 

ellenség legyőzéséről, és a mi megszabadításunkról. 

Isten cselekszik: megszabadít ellenségeink kezéből. Hogy milyen ellenségről van itt szó? Vannak e 

világon ellenségei a Krisztusnak – elég, ha csak az újabb, múlt vasárnapi egyiptomi merényletre 

gondolunk. És ha megkérdeznénk Zakariást, ő is mondana olyanokat az ő korából, akik Isten népére 

törnek. De Jézus figyelmeztetését is jó eszünkbe idéznünk: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, 

de a lelket meg nem ölhetik…” – ahogy Pál írja Efézusba: „a mi harcunk nem test és vér ellen folyik”. 

A mi ellenségünk a lelkünkre pályázik, az Isten igazságának útjáról akar lerángatni bennünket. 

Jézus megszabadít ettől az ellenségtől, legyőzi a Sátánt, a bűn minden hatalmát. Felszabadít minket 

Isten szolgálatára. Zakariás jól tudja, nem állhat az ember csak úgy Isten elé: szentségre, tisztaságra 

van szükség. Ő ezt prófétálja, Jézusban megkaptuk az igazságot és szentséget, amellyel Isten elé 

állhatunk életünk minden napján, mert ő megtisztított minket minden bűnünktől. 

A kegyelem az, amikor Isten cselekszik: legyőzi a gonoszt, megszabadít. Akkor mi miért 

vonakodunk oly sokszor ettől a szabadságtól, ettől a tisztaságtól? Miért nem engedjük, hogy minket is 

betöltsön az ő szentsége? Mint rab a fogva tartójához, sokszor úgy ragaszkodunk azokhoz a 

dolgokhoz, amelyek elválasztanak Istentől. Pedig az ő felénk nyújtott keze a félelem nélküli 

szabadságot jelenti a mi számunkra, szabad belépést az Isten színe elé! 

A Krisztus megérkezése a bűnnel való leszámolást is jelenti, azt a győzelmet, amelyet a keresztfán 

szerzett meg az ártatlan Bárány tiszta áldozatával. Őérte kegyelmez Isten a mai bűnösnek is, hogy akik 

a halál árnyékának völgyében járunk, világosság ragyogjon fel nekünk, mely az igazság és békesség 

útjára vezet bennünket. Áldott legyen Izrael Istene, hogy meglátogatta az ő népét és váltságot szerzett 

neki! Áldott legyen a mi cselekvő Istenünk. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

Az istentiszteletet követően gyülekezeti ebédet tartunk. Köszönjük mindazok fáradozását, akik 

jóvoltából a lelkünk után a testünk is tápláltatásra lelhet. 

Ma délután 4 órakor Tordason és 5 órakor Gyúrón az adventi gyertyagyújtásokra mi visszük az igét és 

a bizonyságtételt. 

A mai napon a közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő kampánya a Magyar Református 

Szeretetszolgálatot segíti. Az egész napos műsorfolyamban egyházunk képviselői is több ízben szót 

kapnak, lehetőségeinkhez mérten kísérjük figyelemmel ezt az eseményt. 

Szerdán 18 órakor a Bibliakör idei sorozatának záró alkalmát tartjuk, azt követően a karácsonyi 

szeretetcsomagok összeállítására kerül sor. Köszönjük azoknak, akik most is segítségünkre lesznek! 

Pénteken délelőtt konfirmandusainkkal az idősebb testvéreinket látogatjuk meg. Délután 

konfirmandus-karácsonyt tartunk. 

Szombaton, december 24-én, 16 órakor a templomban tartjuk Szentesti családi istentiszteletünket, 

gyermekeink bizonyságtételével. 

Vasárnap, december 25-én, és hétfőn, december 26-án 10 órakor tartjuk ünnepi úrvacsorás 

istentiszteleteinket a templomban. 

Ünnepi legátusunk, Olesiák Hajnalka, III. éves teológushallgató Érdligetről érkezik közénk Isten 

igéjével. 

Óév estéjén, szombaton 18 órakor, újév reggelén, vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


