
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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A NAPKELETI BÖLCSEK   

Lekció: Mt 2,1-14  
Textus: 4Móz 24,17 Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. 

Advent 4. vasárnapján a napkeleti bölcsek történetét olvastam fel, hiszen ma este már Szentestét ünnepeljük. 

Mit tudunk meg ezekről a bölcsekről a felolvasott igeszakaszból? Annyit tudunk meg róluk, hogy értettek a 

csillagászathoz. Mást nem. Nem tudjuk például a neveiket, hogy hányan voltak és azt sem írja róluk a Biblia, 

hogy királyok lettek volna. Annyit tudunk még róluk, hogy keleten éltek és látták az égen Isten küldöttét: a 

fényes csillagot, s elkezdték kutatni az írásokat, hogy vajon minek a jele lehet ez a csillag.  

Tudjuk, hogy Izráel népe 70 éven át volt Babilon fogságában, s tudjuk, hogy Dániel próféta beszélt és 

írt a fogságban az eljövendő Messiás megszületéséről. Arról a Szabadítóról, Akit Isten megígért népe számára. 

Lehet, hogy Dániel próféciáját olvashatták ezek a derék bölcsek.  

Ugyanakkor az is lehet, hogy Bálám próféciáját olvasták a bölcsek, aki ugyancsak keleten élt, s egy 

mágus volt. És amikor a honfoglaló Izráel kijött Egyiptomból, és Isten segítségével kezdte birtokba venni 

Kánaán földjét, arról olvasunk Mózes 4. könyvében, hogy Bálák, egy kánaáni uralkodó elhívta ezt a keleten 

élő mágust, hogy átkozza meg Izráelt. El is indult Bálám szamarával, viszont Isten angyala megállította őt az 

úton. Bálám szamara meg is szólalt, és elmondta gazdájának, hogy az úton útjukat állja egy angyal. Ezután 

Bálám is meglátta az angyalt. Az angyal pedig azt mondta neki, hogy átok helyett áldást kell mondania Izráel 

népére. Bálám pedig ezután azt jövendölte Isten Lelke által Izráelről, hogy „Csillag jön fel Jákóbból, királyi 

pálca támad Izráelből.” (4Móz 24,17) Az is lehet, hogy ezt a jövendölést olvashatták a régi tekercsekben ezek 

a keleten élő bölcsek, s arra gondoltak, hogy most teljesedik be a jövendölés, és itt valami hatalmas dolog 

történik, amelynek ők is részesei akarnak lenni. Mert most született meg az új király, akiről Bálám jövendölt. 

Ezért úgy döntenek, útra kelnek, hogy kifejezzék az új király előtt hódolatukat. Így aztán a bölcsek 

rászánják magukat erre a hosszú és viszontagságos útra azért, mert Isten erre indította őket, és ők igent 

mondtak erre a hívásra. Tulajdonképpen, ha mindez így történt, akkor a bölcsek olvasták Isten Igéjét, amit 

Isten Dánielnek, illetve Bálámnak adott, és Isten szava indította őket erre az útra, mivel a régi, több száz éves 

írás megelevenedett számukra. Ma is ez történik. Ha olvassuk az évezredekkel ezelőtt leírt isteni szót, a Bibliát, 

az Ige által Isten ma is megszólít. Ma is elindít, ma is beszél hozzánk. Olyan dolgokra vesz rá, amit magunktól 

nem tennénk. Így voltak ezzel a bölcsek is, s egy hosszú útra vállalkoztak, kockára téve életüket is.  

A bölcsek a csillagot követték, ami végül megállt a ház felett, ahol Jézus volt, ők pedig bemenve látták 

a gyermeket, és azonnal tudták, hogy megérkeztek. És ekkor elkezdték imádni Jézust. Letérdeltek és fejüket 

a térdeik elé tették. Ezek a bölcsek leborultak a kisgyermek előtt, mert tudták, hogy Ő Isten Fia, még akkor is, 

ha Ő most még csak gyermek. Ők nem a Jézuskát imádták, hanem az Úr Jézus előtt hódoltak. Imádták Jézust.  

De mit jelent Jézust imádni? Többek között azt is jelenti, hogy úgy imádkozunk, hogy közben nem 

kérünk és könyörgünk Hozzá valamiért, tehát nem a szükségeinket soroljuk, még csak nem is köszönetet 

mondunk Neki azért, hogy személyes életünkben valamiben megsegített. Egyszerűen csak dicsőítjük Istent 

önmagáért. Magasztaljuk Őt az Ő hatalmáért. Magasztaljuk Jézust, hogy Övé minden hatalom mennyen, 

földön és föld alatt. Magasztaljuk Őt azért, hogy Ő az Ő hatalmát arra használja, hogy kimentsen minket a 

kárhozatból, a bűn fogságából. És dicsőítjük Őt azért is, mert Ő szeret, hiszen Ő maga a szeretet. Ő önmagát 

adta oda értünk. Meghalt értünk a kereszten, mert nagyon szeret minket. Azt jelenti tehát az imádat, hogy én 

felmagasztalom Jézust önmagáért.  

 Ezt tették akkor a bölcsek. Imádták Jézust. Ugyanakkor kinyitották kincses ládáikat és mesés értékű 

ajándékokat adtak az Úr Jézusnak. Ez is az imádat része. Adni Istennek. Visszaadni Neki, azért mert Ő 

megáldott minket. Mert Ő a mi gondunkat viseli. A bölcsek Jézus szüleinek adták át ezt a nagy értékű 

ajándékukat. Ez pedig akkor nagyon fontossá vált, hiszen Józsefnek és Máriának menekülniük kellett Heródes 

elől Egyiptomba, és ők feltehetően ezt az ajándékot értékesítve tudtak aztán utazni, az idegen országban 

megélni. Mindez Isten terve volt, mert Ő indította ezeket a bölcseket a hosszú útra, hogy ezáltal gondoskodjon 



 

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

Jézusról és az ő földi szüleiről. József és Mária onnan kapták meg a szükséges anyagi támogatást, ahonnan 

nem is várták. És pont akkor jött a segítség,  amikor a legnagyobb szükség volt rá. Ezt jelenti a gondviselés. 

Az, hogy Istenre tudjuk bízni magunkat, és megtapasztaljuk, Ő segít. A bölcsek ajándékot adtak Jézusnak. Ez 

is az imádat része, Isten munkájának támogatása az anyagiak terén. Mert azzal is dicsőítem és imádom Istent, 

ha adok. Miután a bölcsek átadták ajándékaikat, Isten angyala megszólította őket álomban. Azt mondta, hogy 

ne menjenek vissza a gonosz Heródeshez, hanem kerülő úton menjenek haza. A bölcsek pedig 

engedelmeskedtek. Az engedelmesség is a mi imádatunk része, mert ezzel ismerjük el, hogy Isten valóban 

király és Úr az életünk felett. Mert az imádat része az is, hogy nagyobbnak ismerem el Őt, mint magam. 

Elismerem, hogy Ő Úr és Király, és engedelmeskedem Neki. 

A karácsonyi időszakban is sokat tanulhatunk a bölcsek által az imádatról. Adja Isten, hogy mi is 

tudjuk Őt szívből imádni, felmagasztalni önmagáért. Tudjunk anyagi áldozatot is hozni Isten ügyéért, s 

tudjunk Neki engedelmeskedni, ezzel is megmutatva azt, hogy Úrnak és Királynak ismerjük el az életünk 

felett Jézust, Akinek születésnapját ma ünnepeljük. Így legyen. Ámen.                                     Dr. Pótor Áron  

       
Adventi koszorúnk, Dec. 17-én adventi zenés istentisztelet: énekkarunk és Őrálló Zenekar, Dec. 17-én istentisztelet 

Alkalmaink (2017. december):                (Képek: AÁ) 

24. vasárnap 16.00 Szentesti istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 

25. hétfő 10.00 

Karácsony 1. napján úrvacsorás istentisztelet. Az istentiszteletet az 

Európa Rádió is közvetíteni fogja hétfőn 15 órától a 94,4 MHz-en. 

(párhuzamosan gyermekfelügyelet)  

26. kedd 10.00 
Istentisztelet karácsony 2. napján (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 

9.40-től karácsonyi énekek éneklése 

31. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 9.40-től énektanulás 

31. vasárnap 18.00 Óévzáró istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 

Jan 1. hétfő 10.00 Újévnyitó istentisztelet (párh. gyermekfelügyelet) 9.40-től énektanulás 

Hirdetem, hogy a templomtér székeinek fűtését első körben 63 széket fűtő, a derekunkat is melegen tartó 

elektromos ágymelegítőkkel oldottuk meg. Mivel az erre kiadott pénz 80%-a összegyűlt, így örömmel hirdetem, 

hogy a múlt héten további 24 széket sikerült ellátnunk ágymelegítőkkel. Szeretnénk még további székeket is fűteni, 

főként a karzaton és az alagsori kisteremben, ezért folytatjuk a gyűjtést az ülésfűtés bővítése valamint egy további 

célkitűzés érdekében. A jövő év elején lekerül a Reformáció 500. évfordulójának molinója, mivel 2018-ban már 

az 501. évfordulót fogjuk ünnepelni. Szeretnénk ezért a templom két utcafronti oldalára 2 új molinót helyezni, 

amin egy-egy ige (Isten szeretet. (1Jn 4,8), Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz! (ApCsel 16,31)), gyülekezetünk 

neve, honlap-, illetve facebook címe lesz olvasható. A még tartó vásárunk bevétele is e két célt szolgálja.  

Örömmel hirdetem, hogy a templom előtt, közel a zebrához egy nagyméretű hirdetőtáblával 

gazdagodott gyülekezetünk. Naponta több ezer gyalogos kénytelen várakozni a zebránál a zöld jelzésre, s addig 

alkalmuk lehet tájékozódni gyülekezetünkről. A hirdetőtábla az újlétai gyülekezet adománya. Köszönetet mondok 

Tabajdi György gondnok úrnak, aki sokat fáradozott azért, hogy e hirdetőtábla a jelenlegi helyére kerülhessen. 

Hirdetem, hogy a múlt héten befejezte gyülekezetünkben végzett szolgálatát Szakálné Juhász Éva. A bánki 

református óvodában kapott állást. Bemutatom gyülekezetünk új munkatársát, Nagy Gergőt. 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten gondnok úr elvitte a Szeretetszolgálathoz azt a 15 db kékvödröt, amelyeket 

gyülekezetünk tagjai töltöttek meg száraz élelmiszerrel, s amiért ezúton is köszönetet mondok az MRSZ nevében. 

            Hirdetem, hogy gyülekezetünk volt kántora, Tabajdi Ádám orgonaművész, aki jelenleg a párizsi 

Conservatoire hallgatója Osztrosits Eszter hegedűművésszel Újévi Kamarahangversenyt ad 2018. január 5-én 

pénteken 18 órától a Szabadságtelepi Református Templomban. A koncertre szeretettel hívja és várja 

gyülekezetünk tagjait. A hirdetőn lévő plakáton olvasható a koncert műsora. 

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatták ebben az 

évben gyülekezetünket. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr a mi Istenünk.  
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