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ADVENT I. - HA HISZEL ÉS VALLÁST TESZEL AZ ÚRRÓL, ÜDVÖZÜLSZ 

Lekció: Ézs 9,1-6  

Textus: Rm 10,9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 

halálból, akkor üdvözülsz. 

Kedves Testvérek! Advent első vasárnapja van. Az advent a felkészülés és a várakozás ideje. Felkészülés és 

várakozás az Úr Jézus jövetelére. Ezt az időszakot pedig az jellemzi, hogy mi hitben járunk és nem látásban. 

Most még csupán ígéretekbe kapaszkodunk és a Biblia Igéi nyomán elhisszük, hogy Jézus el fog jönni. Jézus 

pedig vizsgálja a szívünket. Szeretné tudni, hogy várjuk-e Őt? De szeretné tudni azt is, hogy kinek tartjuk Őt. 

Amikor Ő eljött a földre, akkor is kereste az emberek szívében a hitet, hogy elhiszik-e azt, hogy Ő a megígért 

Messiás. Ezért kérdezte meg tanítványait: Kinek mondanak engem az emberek. Ők így válaszoltak: 

“Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik 

prófétának." Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?"Simon Péter megszólalt, és így felelt: 

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16,14-16) Péter hitt Jézusban. A szívével elhitte, hogy Ő Isten Fia 

és a szájával megvallotta ezt. Aztán volt idő, amikor ő is megingott. Amikor Jézust elfogták, akkor meg is 

tagadta Őt. De Jézus megbocsátott neki és Jézus feltámadása és mennybemenetele után Péter egész életében 

bátran beszélt az Úr Jézusba vetett hitéről és arról, hogy Jézus újra vissza fog jönni.  

Azóta pedig, hogy Jézus a mennybe ment, Jézus követőit egy folyamatos adventi várakozás jellemzi, 

valamint az, hogy mi beszélünk Róla. Megvalljuk Őt azoknak is, akik még nem ismerik Őt, akik még nem 

hisznek Benne. Szívünkben hiszünk Benne és szánkkal megvalljuk Őt. Beszélünk arról, hogy Ő mit tett. 

Bizonyságot teszünk az Ő szeretetéről. Azért is fontos ez a bizonyságtétel, mert Jézus azt mondta:„Aki tehát 

vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad 

engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." (Mt 10,32-33) 

Jézus ma minket is kérdez. Kinek tartjuk Őt? És erre a kérdésre mi akkor is válaszolunk, ha a kérdést 

elengedjük a fülünk mellett. Mert akkor a mi válaszunk az elutasítás. Ő most minket is kérdez: Kinek valljuk 

Őt? Miért fontos Úrnak vallani Jézust? Azért, mert mindenki életében eljön az az óra, amikor akarjuk vagy 

sem, meg kell állnunk az örökkévaló Isten mennyei trónja előtt. Akkor majd felnyitják azt a könyvet, amely 

tartalmazza az egész életünket. Tudjuk, hiszen a Bibliából azt olvassuk, hogy Isten még a hajunk számát is 

számon tartja és még a gondolatainkat is ismeri. S van olyan könyv a mennyben, amely tartalmazza az egész 

életünket, hogy mi mindent tettünk, vagy nem tettünk meg. Milyen jó illetve rossz cselekedeteink voltak, 

milyen gondolataink, és mulasztásaink, milyen bűneink. Ott számot kell majd adnunk mindenről. S ott az 

egyedüli mentségünk minden bűnünkre Jézus Krisztus lesz. A jó cselekedeteink nem fognak megtartani. A 

rangunk, a vagyonunk, a kapcsolataink ott semmit sem fognak érni. Egyedül Jézus. Ő lesz az egyedüli 

védelmünk. Az, hogy hittünk-e Benne, vagy sem. Az, hogy behívtuk-e Őt az életünkbe, vagy sem. Az, hogy 

megvallottuk-e szánkkal is a Benne való hitet. 

Kedves Testvérek! Hallottam egy történetet két jó barátról. Fiatalon szinte állandóan együtt voltak, 

számos szép emlék kötötte össze barátságukat. Azonban eljött a továbbtanulás ideje. Az egyikük szépen haladt 

előre, jó eredményei voltak, felvették a jogi egyetemre és bíró lett belőle. A másiknak azonban nem ment a 

tanulás, egyre inkább elkallódott, hova tovább, bűnöző lett belőle. S egy betörés alkalmával tetten érték őt. S 

úgy alakult, hogy a bírósági tárgyaláson a volt barátja volt a bíró, aki azonnal felismerte a barátját, de mivel a 

bűntényt elkövette, nem tehetett mást, minthogy egy nagyon magas pénzösszeget rótt ki rá büntetésként a 

törvény szerint, mert igaz bíró volt. Az ítélethirdetés után azonban az egész vagyonát odaadta a barátjának, 

hogy ki tudja fizetni a büntetést, mert igaz barát is volt. Ezt tette Jézus is. Csakhogy Ő az életét adta oda 

értünk, barátaiért, a mi hitetlenségünkért, mindazért a tetteinkért, amivel Istent megszomorítottuk. Azért, mert 

Isten igaz bíró és a bűnt megbünteti. A bűnért vérnek kell folynia. A bűn miatt valakinek meg kell halnia: 

vagy nekem, vagy pedig az áldozati báránynak. Ezért halt meg Jézus, az Isten báránya, hogy eltörölje a 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

bűneimet. És ott, a mennyei trón előtt, majd amikor az életünkről szóló könyvet felolvassák, akkor már csak 

ez fog számítani egyedül, hogy mi vajon elhittük-e ezt. Hogy elfogadtuk-e azt, hogy Ő helyettünk és értünk 

halt meg a golgotai kereszten, és hogy megvallottuk-e Neki és másoknak is a hitünket. 

Kedves Testvérek! A megváltáshoz minden készen áll. Jézus már mindent megtett. Nekünk csak két 

dolgot kell tennünk: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 

halálból, akkor üdvözülsz. Két egyszerű dolgot kér Isten. Ő már a legnagyobbat megtette, de ezt a két dolgot 

nekünk kell megtennünk. Jézus azt mondja, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Lk 6,45) 

Ezért ha ott van a szívünkben a hit, akkor úgyis ezt fogjuk tovább mondani. Így tulajdonképpen csak egy 

dolgot kell tennünk: hinnünk kell Benne. És ha hiszünk Benne, akkor erről úgyis beszélni fogunk. Ezért fontos 

a hit. Ezért fontos hittel megszólítani Jézust, hogy elmondjuk Neki: Uram, én hiszek Benned és köszönöm, 

hogy meghaltál a bűneimért. Én Veled akarom élni az életemet. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Amikor így 

imádkozunk, Jézus vére lemossa a lelkünk szennyes ruhájáról a bűneinket. És akinek ez az életében 

megtörténik, annak az lesz a következménye, hogy ebben a mennyei könyvben a Jézus előtt megvallott bűnök 

helyett csak egy vérpiros vonal lesz: Jézus vére. Mivel az Ő vére eltörli a Neki megvallott bűneinket.  

És amikor a mi szívünkben megszületik a Jézusban való hit, amikor mi megszólítjuk őt a szánkkal és 

behívjuk Őt a mi életünkbe, akkor a nevünk beíratik egy másik könyvbe is a mennyben: az Élet könyvébe. És 

valóvá válik az ige: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 

halálból, akkor üdvözülsz. (Rm 10,9) Így. legyen. Ámen.       Dr. Pótor Áron (Debrecen-Füredi úti gyülekezet)     

       
Adventi koszorú – 1. vasárnap,    Új hirdetőtáblánk,          Filmklub (12.01)    Advent 2. vasárnap- mézeskalács díszítés 

 Alkalmaink (2017. december):                            Képek: AÁ     

03. vasárnap 14.00 
Adventi délután. Adventi koszorúk készítése. Ehhez elfogadunk fenyőágat, gyertyát, 

tobozokat, szárított narancsot/ almát, díszítő kellékeket, szalagot, pénzbeli adományt. 

06. szerda 16.00 Bibliaóra. A Golgota eseménye és kihatásai. Az előkészítő kérdések az asztalon. 

07. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

09. szombat 9-12 Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével. 

09. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

10. vasárnap 10.00 

Irodalmi istentisztelet „500 év megújulás” címmel Andics Árpád és Erdélyi Márta 

közreműködésével. Hitvalló versek és időrendi történeti áttekintés a reformáció fél 

évezredéről (1517-2017).         Ezt követően pedig a „Lelkünkben fogant – tűzben 

született című tűzzománc kiállítás megnyitására kerül sor. (Alkotók: Nagy T. Wanda 

– stúdióvezető, Szűcs Anikó, Kádárné Margitka, Andorca-Darányi Babett, Magyar 

Etelka, Nagy Piroska, Andics Árpád)  

10. vasárnap 14.00 Adventi délután. Mézeskalács és gipszdísz ékesítés. 

16. szombat 14.00 Adventi délután. Karácsonyfa-díszek készítése. 

17. vasárnap 17.00 Adventi dicsőítő istentisztelet az Őrálló Dicsőítő Zenekarral.  

Hirdetem, hogy a távfűtés óriási költsége miatt szeretnénk a templomtér székeinek fűtését költséghatékonyabb 

módon hosszában kettéhajtott elektromos ágymelegítőkkel megoldani. Reménység szerint a jövő héten ki tudjuk 

majd próbálni. Az adventi vásár bevételét is erre fordítjuk. 

Hirdetem, hogy gyülekezetünkben is szeretnénk bevezetni azt a számos református egyházközségben bevett 

gyakorlatot, hogy a nagyobb ünnepeken, így a ránk következő karácsonyon is lehetővé tesszük a borítékos 

hálaáldozati adományozást. Borítékokat fogunk kihelyezni, s aki ilyen módon is kívánja támogatni 

gyülekezetünket e borítékban perselybe tett hálaáldozati adományával, annak ezt hálás szívvel megköszönjük. 

Köszönjük a Kékvödör-be hozott adományokat! 

Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
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