
 

 
 
“Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” (Zak. 9,9) 
 

Selma Lagerlöf  Krisztus-legendái közül olvastam egyet a napokban. A történet egyrészt a Jézusáért 
aggódó Józsefet idézi meg, aki elindul a fagyos betlehemi éjszakában – skandináv szemmel nem is lehet ez az 
éjszaka másmilyen- hogy tüzet keressen az isteni kisdednek. İ az aki tudja: amit keres, megtalálható. Vele 
szemben viszont ott tengeti inas lelkét a betlehemi pásztor, kinn, a kíméletlenség mezején, ott, ahol mindent 
csak a szemével lát az ember, s ı az, aki már rég nem hisz a szeretetben s a csodákban, s így természetesen 
abban sem, hogy tüzének melegét meg kellene osztania bárkivel is. József viszont arcátlan, s a szükség okán 
megállíthatatlan: megközelíti a kérges öreget. Ekkor az ott ırködı komondorok rárontanak, ám láss csodát: 
nyitott torkukból nem hallatszik ugatás, villogó fehér agyaraik pedig nem haraphatnak, épp úgy ahogy a vén 
ihász feléje dobot botja sem ér célt. Így József kérheti végre a tüzet, amit a furfangos öreg ad is szívesen most 
már, fıleg, hogy látja: látogatójának csak puszta keze s köpenye van arra, hogy parazsat vigyen. S itt tetızik a 
csoda: József úgy viszi el a tüzet köpenyében, mintha az csak dió vagy alma lett volna. S ezzel magával vonja a 
pásztort is, akiben ellenállhatatlan vonzalom támad a csoda iránt. Így akad rá végül a kisdedre, s vele együtt a 
saját szívére is, amiben szánalom fakad a didergı Jézus iránt. És abban a pillanatban szemei is megnyílnak az 
Isten dicsıségének és angyali seregeinek látására. 

Azt mondja ma az adventi ige: királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Jön ma is valakiben, 
Józsefben, Máriában, abban, aki ıt hordozza… és megérkezik, hozzád is, ha akarja,  mert számára semmi sem 
akadály, még a te konok, makacs ellenállásod sem, hiszen kegyelme ellenállhatatlan, érkezése diadalmas. Ezért 
nem is annyira a te várakozásodról szól ez az ünnep, mint inkább az ı megérkezésérıl és arról a szeretetrıl, 
amely magához von téged. Adj hálát érte! 

Mike Pál lp., Magyarkéc 
 

”És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: 
találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” (Lk. 2,10-12) „Az ige testté lett.” (Jn. 1,14) 

 Az angyal üzenetében maga a mindeneket teremtı Isten szól hozzánk. Az üdvösség a régen várt 
Szabadító gyızelmét jelenti az elbukott emberiséget szorongató ellenség felett. „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy 
meglátogatta és megváltotta az ı népét, és felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk.” (Lk. 1,68-71) E 
gyızelem az emberiség segélykiáltására várt isteni felelet. Jézus Krisztus eljövetelével bekövetkezett egy más 
uralom, a világ és az ember újjáteremtése. Isten az „aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és általvitt 
az İ szerelmes Fiának országába; kiben van a mi váltságunk az İ vére által, bőneinknek bocsánata.” (Kol. 
1,13)  

A Szentírás kijelenti, hogy az ember az eredendı bőn miatt, önmaga erejébıl képtelen megszabadulni 
a bőntıl, az apostol mondása szerint: „Mert amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit 
akarok, hanem a mit győlölök, azt cselekszem.” (Róma 7,15). Ha a szívem ezerszer is mondja, hogy a jót 
akarom tenni,  mégis azt teszem, amit győlölök. A törvény jó, de én nyomorult, bőnös rabszolga vagyok a „bőn 
alá rekesztve”. Ezt felismerve a bőn kínjai közt  vergıdı testi ember segélykiáltásban tör ki: „Óh én nyomorult 
ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testébıl?” (Róma 7,24) A következı fejezet viszont tudtunkra 
adja, hogy ami az embernek lehetetlen volt – a törvény által megigazulni – azt elvégezte Isten az İ Fiában, 
Krisztusban. „Az Isten az ı Fiát elbocsátván bőn testének hasonlatosságában és a bőnért, kárhoztatá a bőnt a 
testben,” – azaz megítélte az én bőneimet az İ testében, „hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk.” 
(Róma 8,2.3). Ezért „nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik 
nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” (Róma 8,1). Ezek az isteni kijelentések biztosítják számunkra 
bőneink bocsánatát és üdvösségünket.   
 Az İ örök tanácsvégzésében Isten a szabadításnak ezt a mővét a világ teremtése elıtt elrendelte: 
„Nem veszendı holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbıl; 
hanem drága véren, mint hibátlan és szeplıtlen bárányén, a Krisztusén: aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 
megalapítása elıtt, megjelent pedig az idık végén ti érettetek,” (1Pét. 1,18-20). Ezért mondja János, hogy a 
Bárány (Krisztus) Isten tervében és végzésében megöletett a világ teremtése óta. Jézus ezt a feladatot 
engedelmes szívvel elfogadta: „Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy 
cselekedjem óh Isten a te akaratodat.” (Jel. 10,7) A karácsonyi esemény, Krisztus testet öltése, nem más, mint 
Isten örök tanácsvégzésének „idıi” megvalósulása.  
 „Így tárja fel elıttünk az ige Isten szeretetének és kegyelmének nagyságát. Már az idık kezdete elıtt 
foglalkozott a Felséges a mi megdicsıítésünkkel! Még nem hullámzott, zúgott a tenger, még nem készíttetett el a 
föld, még nem voltak elhelyezve az erısségei, még nem örvendeztek a hajnalcsillagok, és nem ujjongtak az 
Isten fiai, mikor Isten, a Mindenható már gondolt rám! Rám, a földi féregre, aki bőneimmel annyiszor terhelem és 
szomorítom, rám gondolt İ, az ısidık Istene! Valóban, itt oly mélység tárul elénk, amelyet soha el nem 
érhetünk, és amelynek leírására az ember szíve és szava képtelen. Nem tehetünk tehát mást, mint hogy 
meghajolunk és hódolunk elıtte, és életünket lába elé tesszük annak, aki így szeret.” (Erich Sauer: A világ 
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megváltásának hajnalpírja) 
 Hisszük, hogy ebben az örök üdvtervben mi is benne vagyunk az apostol mondása szerint: Isten 
„megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ı saját végezése és 
kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök idıknek elıtte, megjelentetett pedig most a mi 
Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által.” (2Tim.1,9.10) 
Kopernikusszal együtt dicsıítjük Istent: “Nagy a mi Urunk és nagy az İ hatalma, /És bölcsességének nincsen 
vége. /Dicsérjétek İt mind, ti, Nap, Hold, csillagok, /Dicsérjétek İt mennyei karok. /Ti is, kik igazságának tanúi 
vagytok, /És te is én lelkem, énekelj az Úr dicséretére, életed végéig. Ámen.” (Világharmónia) 

Nagy Sámuel, Marosvásárhely 
 

Áldott karácsonyt, Isten jelenlétében telı új esztendıt kívánunk mindenkinek! 
 
•ami volt •ami lesz •ami volt •ami lesz •ami volt •ami lesz •ami volt 

 
Nagyvárad 
♦Szilveszter 2004 a nagyváradi CE házban, az Ige mellett. Kezdı idıpontja: Dec. 31. 19.00 óra. 
♦Jövı évben is szeretnénk megszervezni a szegények és magányosok húsvétját és karácsonyát. 
♦2005-ben Tenkén lesz az Országos Ifjúsági Konferencia. Szervezésébe besegít a nagyváradi közösség is.  
♦Regionális csendesnapokat minden hónap elsı keddjén tartunk. A januári és a februári  csendesnapoknak a 

nagyváradi CE ház ad otthont. Idıpontok: Jan. 4. és Feb. 1. délelıtt 10 óra. Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit. Érdeklıdni Berke Sándornál lehet: 0259-310299.  

♦Berea-alkalmak (az elıadók, témák esetleg még változhatnak, az idıpontok nem): 
Jan. 
8 

A pszichopata pojáca. Az önimádat 
társadalma 

Lente István, 
Debrecen 

Amerikanizálódás. Coca-cola 
kultusz. Globalizációs folyamatok 

Gyıri József, 
Debrecen 

Feb. 
5 

Miért van több vallás? Miért éppen 
Jézus? A megtérésrıl 

Kondor 
Endre 

Sokféleség az Egyházban. Hol a 
határa az együtt szolgálatnak? 

Berei Csongor és 
Emese, Rudolf 
Ferenc 

Már. 
5 

Zsidónak zsidó, görögnek görög: 
hogyan alkalmazzam? 

Nagy József Találkozás-történetek. Családok 
bemutatkozása 

Berke Sándor és 
Katinka 

Ápr. 
2 

Magyar református közösség-
történet. Bethánia, BSZ, CE 

Szász Zoltán Család és karrier? Nagycsalád, 
"átok-e" vagy áldás? 

Szilágyi Sándor  
és Ágnes, Zilah 

Máj. 
7 

A bibliai, a reformáció-korabeli és a 
mai gyülekezeti élet 

Karczagi 
Sándor 

Hogyan vezet Isten egy közös-
séget? Biblikus vezetési modell 

Visky István 

Jún. 
4 

Csoportdinamika Ifj. Visky 
István 

Fórumbeszélgetés – férfias férfi, 
nıies nı 

Visky Andrea 

 
Marosvásárhely és környéke 
♦Elhunyt Tóth Lajos testvérünk, szövetségi tag. 
♦Két alkalommal is szerveztünk találkozót a nyári bucsini angol tábor résztvevıi számára. A szilvesztert is 

szeretnénk velük együtt tölteni. 
♦A marosvásárhelyi CE konferencián kb. 800-an vettek részt (611 bejelentkezett résztvevı). Hisszük, hogy 

mindenki számára áldásokban gazdag alkalom volt. A rendezvény közel 34 millió lej többletköltséggel 
zártuk. Kérjük Istent, hogy töltse be ezt a hiányt is. A konferencia hanganyaga a marosvásárhelyi CE 
szövetségnél rendelhetı meg a következı változatokban:  

- 4 kazetta – 100.000 lej,  - 2 kazetta (csak az elıadások és igehirdetések) – 50.000 lej, 
- 4 CD – 60.000 lej,   - 1 CD-n sőrítve MP3 formátumban – 15.000 lej. 

♦Októbertıl újra indultak a házas-találkozók. Elsı alkalommal a nagykendiek láttak vendégül, Korodi Csaba lp. 
vezette az alkalmat, novemberben Visky János lp. volt a meghívott a marosvásárhelyi CE házban. 

♦A marosszentkirályi közösség két új taggal bıvült: Horváth Hajnal és Szabó Katalin. 
♦Csizmadia Ferenc befejezte a “Világosságot a világnak” címő, féléves missziológiai tanfolyamot amelyet a 

budapesti Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet szervezett. 
Körzeti megbeszélésre várjuk a Maros körzeti CE közösségek képviselıit 2005 január 8-án 14 
órára a marosvásárhelyi CE-házba. 
 
Kolozsvár 
♦A Genézius Társaság dec. 14-ra és 16-ra kántálást szervez kolozsvári hajléktalan-, öreg- és gyerekotthonokba, 

állami és egyházi intézményekbe. Lesz egy kis mősor (énekszámok, egy mese felolvasva és elıadva), és 
süteménnyel fogják megajándékozni az egyetemista ifisek azokat, akiket meglátogatnak. 

 
Imádkozzunk 
♦A missziós alkalmainkért, hogy ne váljanak unalmassá, formálissá, hanem a kegyelem Ura töltse meg 

tartalommal, személyes mennyei üzenettel mindnyájunk számára. 
♦Közösségeink lelki épüléséért, gyarapodásáért, a közösségek kapcsolattartásáért. 
♦Szeretetszolgálatainkért, a munkatársi közösségeinkért, hogy Krisztusra mutatva végezzük feladatainkat. 
♦Közösségünk tagjaiért, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem bekapcsolódjunk a szolgálatba. Az Úr 

elhívása és küldı parancsa nem csak a fizetett alkalmazottak felé érvényes. 

 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
CE Marosvásárhely, str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş. Tel: 0265-232591. E-mail: cemaros@rdslink.ro 


