
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ADVENT III. – LEGYÜNK OKOSAK, VÁRJUK JÉZUST!   

Lekció: Jel 19,6-10  
Textus: Mt 25,1-12 "Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek 

a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették 

lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 

Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a 

vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így 

szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: 

Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg 

azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután 

bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő 

azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."  

Kedves Testvérek! Az az Ige, amit felolvastam, a várakozásról szól. Az Úr Jézus példázatát olvastam fel a tíz 

szűzről, akik várják a vőlegényt, akik készülnek a menyegzőre. Ezzel a példázatával Jézus már a 2. adventre 

utal. Arra, hogy Ő vissza fog jönni újra, majd az idők végén, hiszen Ő a Vőlegény, mi pedig a gyülekezetek, 

az egyház az Ő menyasszonya. A Jelenések Könyvében olvashatunk a Bárány menyegzőjéről. Erre azután fog 

majd sor kerülni, miután Jézus megjelenik nagy dicsősséggel és hatalommal az ég felhőin, és magához veszi 

azokat, akik hisznek Benne, akik felkészülten várják Őt, akiknek nem fogy el a reménységük és hitük olaja. 

A példázatbeli tíz szűz várakozik. Tudják, hogy el fog jönni a vőlegény, ezért várnak.  

 Várakozás. Belegondoltam, hogy mi vajon szeretünk-e várakozni? És azonnal meg is válaszoltam a 

kérdést: Általában az ember nem szereti a várakozást. Gondoljunk csak egy orvosi rendelő várótermére. Az 

ember egy idő után úgy érzi, kezdi elveszíteni a türelmét. És van úgy, hogy elfogy az ember türelme. Van, 

hogy nem tud, vagy nem akar már várni, várakozni. Az Úr Jézus is erről beszél ebben a példázatban. A tíz 

szűz közül ötnek elfogy az olaja, mire a vőlegény megérkezik. Mi ez az olaj? Tudjuk, hogy Jézus azért beszélt 

példázatokban, hogy megértsék Őt, de példázatainak mindig volt egy lelki értelme, ami Isten országáról szólt. 

Ez a lelki olaj a hitet jelenti. Az Isten ígéreteibe vetett bizalmat. Milyen sokan vannak ma is, akik egyszer 

elindultak a hit útján, de valami miatt elfogyott a lámpásukból az olaj, elfogyott a hitük, belefáradtak a 

várakozásba. Ez általában akkor történik meg, amikor az ember leveszi a szemeit az Úr Jézusról és a világra 

kezd nézni. És abban a pillanatban az ördög kezdi kilopni a szívünkből a hit olaját. Mert az ördögnek egy célja 

van minden emberrel, mégpedig az, hogy mire mi találkozunk a Vőlegénnyel, az Úr Jézus Krisztussal életünk 

végén, addigra elfogyjon az olaj. Hogy elfogyjon a hitünk olaja, s az Úr Jézus ne tudjon minket megmenteni. 

Ez történt ezzel az öt szűzzel is, akik várták a menyegzőt, de elfogyott az olajuk, s így nem mehettek be, mert 

nem voltak felkészültek, mert nem várták készen a vőlegényt. Ezért hívja őket Jézus bolond szüzeknek. 

De beszél Jézus az öt okos szűzről is, akik mindvégig kitartottak. Akiknek az olaja nem fogyott el. 

Akik, amikor a vőlegény megérkezett, világító hittel várták őt. Nekik mondja Jézus és mindazoknak, akik 

felkészülten várják Őt, hogy „jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített 

országot.” (Mt 25,34) S így ők részt vehetnek a Bárány menyegzőjén. Az öt okos szűz türelemmel várakozik. 

Nem üzengetnek a vőlegénynek, nem siettetik, hogy mikor jön már. Lehet, hogy van a szívükben egy-egy 

sóhaj, hogy bárcsak jönne, de mindezek mellett türelem van a szívükben. Hadd mondjam el, hogy az Úr 

eljövetelére való várakozásra is jellemző az, hogy az Ő visszajövetelét nem lehet sürgetni. Hiába várakozunk 

mi türelmetlenül, ez nem fogja siettetni Jézus második eljövetelét. Ami azonban a mi várakozásunkat széppé 

teszi, az az, hogy tudjuk, akár megérjük még itt e földön az Ő visszajövetelét, akár még azelőtt érne véget 

földi utunk, akkor is találkozunk Vele, mert Ő vár ránk. Az út végén Ő vár meg. Most, advent 3. vasárnapján 

is égjen a hit lángja a szívünkben, amikor várjuk Jézus második eljövetelét. Az idők jeleiből látható, hogy 

annak ideje már nincs olyan beláthatatlanul messzire, s eljöhet akár még a mi földi életünkben is. Ott kell 

lobognia ezért a hit lángjának most adventkor is a szívünkben, amikor karácsonyra készülünk. És ez a láng 



 

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

akkor tud végig lobogni egy életen át bennünk, ha mi nem a körülményekre nézünk. Ha mi nem a világot, a 

híreket, az emberek véleményét tartjuk döntőnek, hanem ha az Úr Jézusra nézünk. Egyedül Rá. Egyedül Benne 

bízunk. Egyedül Tőle várunk mindent: gondviselést, védelmet, bölcsességet. S mindezt úgy kaphatjuk meg, 

ha figyelünk szavára, ha fontos nekünk az Ő Igéje. Karácsonyi ünneplésünket is ez teheti valóban ünnepé, ha 

úgy várjuk az ünnepet, és úgy készülünk rá, hogy annak középpontjában az Úr Jézus van. Nem a fenyőfa, nem 

is az ajándéközön, és az ajándékvásárlási láz áll, vagy a fényfüzérek, vagy a Mikulás, a télapó. Ezeknek is van 

helye, de a fontos, hogy az ünnep középpontjában az Úr Jézus álljon. Az az Úr Jézus, Aki 2000 éve 

megszületett, de azóta felnőtt, feltámadt és az Atya jobbjára ült és újra el fog jönni ítélni élőket és holtakat. 

Mert ha Ő van a mi ünneplésünk középpontjában is, akkor Ő fogja megszentelni a mi családi ünneplésünket 

az Ő jelenlétével, szeretetével és békességével. Erre várjunk. Így legyen. Ámen.                    Dr. Pótor Áron  

      
Dec. 10-én gyermek-istentisztelet és irodalmi istentisztelet Andics Árpáddal és Erdélyi Mártával, adventi délután 

      
a tűzzománc kiállítás megnyitója és a kiállítás egyik része,        a gyülekezeti adventi koszorúja,        a Bakó család 
Alkalmaink (2017. december):            (Képek: Bakó Józsefné és Andics Árpád) 

17. vasárnap 17.00 

Adventi dicsőítő istentisztelet az Őrálló 

Dicsőítő Zenekarral. Ennek középpontjában 

újból Isten dicsőítése áll adventi-karácsonyi 

énekek éneklésével. Az alkalmat követően tea 

és pogácsa mellett beszélgetésre lesz 

lehetőség. Jöjjünk el és hívogassunk erre másokat is! 

20. szerda 16.00 Bibliaóra. A megváltás élménye személyes életünkben. Előkészítő kérdések az asztalon. 

21. csütörtök 17.00 Énekkari próba Jövő vasárnapi istentisztelet előtti énektanulásra készülés. 

23. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

24. vasárnap 10.00 
Advent 4. vasárnapján istentisztelet (a gyermekek műsorával). Az istentisztelet előtt 15 

perccel énektanításra és közös éneklésre kerül majd sor az énekkari tagok segítségével. 

24. vasárnap 16.00 Szentesti istentisztelet  

25. hétfő 10.00 Karácsony 1. napján úrvacsorás istentisztelet 

26. kedd 10.00 Istentisztelet karácsony 2. napján  

Hirdetem, hogy a templomtér székeinek fűtését a derekunkat is melegen tartó elektromos 

ágymelegítőkkel oldottuk meg 63 széket fűtve. Szeretnénk további székeket is fűteni ilyen módon, ezért gyűjtést 

hirdettünk meg egy külön perselybe az ülésfűtés bővítésére. Az adventi vásár bevételét is erre fordítjuk. Eddig az 

ülésfűtésre kifizetett 135 ezer forint több mint harmada gyűlt össze. Azt a célt tűztük ki, hogyha a teljes összeg 

összegyűlik, akkor a hátsó széksorokra és a karzatban lévő további székekre is veszünk ilyen ágymelegítőket.  

Az év vége felé közeledve szeretném kérni azokat, akik úgy gondolják, hogy még hátralékuk van az ezévi 

egyházfenntartói járulékuk befizetése terén, hogy ha lehetséges, ezt rendezzék csekken vagy átutalással. Hálás 

szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatják gyülekezetünket.  

A hirdetőre kihelyeztük a 2018. évi választói névjegyzék tervezetet. Köszönettel fogadok bármilyen 

észrevételt a névjegyzékkel kapcsolatban, pl. hiányosságot vagy elírást. 

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 helyeztünk ki a persely mellé, s aki ilyen módon is kívánja támogatni 

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