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KONTRASZT

Alapige: Ézs 9,1-6 Olvasmány: Lk 1,67-79

Adventi sorozatunkban Ézsaiás próféciái vezetnek bennünket az Érkező felé, aki az Istent elutasító
embert akarja megtalálni, magához vonni. Ez az elutasítás volt fő motívuma az Immánuel-jövendölés
kapcsán elhangzott múlt vasárnapi üzenetnek: Honnan veszed? Kire hallgatsz? - kérdezte meg tőlünk
is Isten Lelke. S a láthatjuk e mostani folytatásban: Isten nem adja fel ősi tervét, hiába az elutasítás,
szívünk hitetlensége, újabb örömüzenettel látogatja meg népét.

Ahogy végigolvassuk ezt a néhány verset, úgy érezzük, ezek nagyon szélsőséges képek. A háború
legszörnyűbb valósága,  majd egy tökéletes  és  ideális  király  személye,  aki  isteni  jellemzőkkel  bír.
Hogy lehet ez? Az elején kell leszögeznünk, Isten szava sosem torzít, mindig a teljes valóságot adja
elénk.  Kendőzetlenül  írja  le  népének  állapotát,  azt  a  szörnyűséget,  amelyben  látja,  s  tisztán  és
világosan hozza elénk azt a szabadítást, amelyet ő készített el.

A mélység helyzetében mutatja meg népét. Bár a reménység hangjai is megszólalnak, de a valóság,
amit  leír,  az  bizony  félelmetes.  A háborús  helyzet,  az  indulatok,  a  pusztítás,  a  vér,  sanyargatás.
Népünk életében rég volt  már ilyen mértékű háborús helyzet.  Helyette  van más,  amivel  meg kell
küzdenünk:  a  sötétség  erői  nem  csak  külső  eszközöket  használnak,  sőt!  A  lelkek  összetörése,  a
félelem, a sóhaj, a fájdalom – mindennapos vendégek nálunk is. Ebben a helyzetben érkezik a szó, a
felszabadító ígéret a Király megszületéséről.

Az ember állapota és az Isten terve óriási kontrasztot mutat, talán éppen sokak számára ezért nem
fér meg ez a kettő egymás mellett, mert mi nem szeretjük az éles kontúrokat, inkább összemosnánk a
jót és a rosszat. De a kegyelem üzenete az, hogy Isten nem összemos, hanem megtisztít, megszabadít!

A  születendő  király  bölcsességével,  taktikusságával  győzelemre  viszi  seregét,  fenséges  erőt
képvisel, hatalmát teljeskörűen tudja gyakorolni; népét gondoskodásával, atyai szeretettel veszi körül.
Minden eszköze megvan arra, hogy teljes győzelmet arasson, hogy népét, amely nagy mélységeket jár,
kivezesse a bajból, és békességet hozzon országába.

Ezen a héten, a karácsony előtt sűrűsödő feladataidban nem ez a bölcsesség, nem ez az erő, nem ez
a gondoskodás, nem ez a békesség hiányzik még? Gondold el, s ha te is van, hogy mélységeket jársz,
ha robotolásod végét nem látod,  ha nincs békességed,  nincs győzelmed, akkor  kérd és várd ezt  a
csodálatos Királyt, aki érted is jött, aki neked is szabadítást hozott. Ő legyen a te Urad is! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Az elmúlt héten kedden vettünk búcsút Hegedűs Lajosné Horváth Jolán asszonytestvé-
rünktől, aki 91 évesen ment el a minden élők útján. Isten vigasztaló Igéje a Példabeszédek 3,1-4 alap-
ján szólt ravatala mellett. Isten kiáradó kegyelmét kérjük családjára és minden gyászolójára!

2. Alkalmaink.
Ma 17 órakor Gyúrón szolgálunk a gyertyagyújtás alkalmán. 
Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz. Ez alkalmak előtt, fél 6-kor készítjük el a
karácsonyi ajándékcsomagokat. Köszönettel várjuk a felajánlásokat! 
Szombaton délelőtt keressük fel ifjainkkal idősebb testvéreinket, karácsonyi üzenettel.
Szombaton 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk. 
Jövő vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön énekkarunk is szolgál. Aznap 16 órakor a tordasi
gyertyagyújtáson veszünk részt, egyúttal egy gyászban lévő család támogatásához járulunk hozzá.

Ünnepi rendünk:
December 24. Szenteste 16 óra – Ünnepi Istentisztelet, gyermekkarácsony
December 25. és 26. 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet



(legátus: Szabó Ráchel Éva, IV. évf. teológus hallgató)
December 30. vasárnap 10 óra – Istentisztelet
December 31. Óév este 18 óra – Istentisztelet és fényképes visszatekintés
Január 1. Újév 10 óra – Istentisztelet és szeretetvendégség

3. Adventi időszakban szeretettel ajánljuk az iratterjesztés kiadványait.

4. Elkészült a 2019. évre szóló takarítási rend, Gémesi Sándorné presbiter testvérünknél átvehető. Kö-
szönjük  azok  vállalását,  akik  ez  új  esztendőben  csatlakoznak  a  szolgálathoz,  valamint  köszönjük
mindazoknak hűséges munkáját, akik ebben az évben szolgáltak közöttünk ilyen módon is.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


