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Kiáltó Szó

A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE
Lekció: Ézsaiás 7,1-9
Textus: Ézsaiás 7,10-17
Advent 1.
„Velünk az Isten.”
KÖZÖSSÉG
Szeretett Testvéreim!
Ebben az adventben, advent négy
vasárnapján, Ézsaiás próféta
könyvének a Messiás, Jézus
Krisztus eljövetelére vonatkozó
próféciáiból keressük Istennek ma
is megszólaló üzenetét. Miért
fontos ma is figyelni ezekre a
próféciákra,
amelyek
már
beteljesedtek? Azért mert a hitünk
a teljes Szentíráson kell alapuljon,
és akkor lesz egészséges, erős, ha
egyszerre van meg benne az
üdvtörténet
előkészítésének
ismerete és a beteljesedésé.
Ugyanakkor ezek a régi próféciák
is mind, az élő Istenbe vetett
hitre, hűségre, és bizalomra
bíztatnak minket.
Lássuk mindenekelőtt, hogy a
most
felolvasott
igaszakasz,
milyen történelmi helyzetben
született!
Krisztus előtt 733 körül járunk.
Északi
irányból
Asszíria
meghatározó nagyhatalom, amely
újabb és újabb területeket szeretne
meghódítani. Szíria (vagy Arám)
és Izráel ellen is indított már
terjeszkedő háborút. A hűbéri
viszony azonban egyik országnak
sem elfogadható. Ezért arra
készülnek, hogy fellázadnak

Asszíria ellen. Ebbe a lázadásba
be szeretnék vonni Júdát is. Júda,
akinek a királya Áház, nem
hajlandó erre a szövetségre. Ezért
Szíria és Izráel büntető hadjáratot
tervez Júda ellen. El is indul ez a
hadjárat, és számos júdai várost
bevesznek
és
lerombolnak.
Természetesen a végső cél a
főváros, Jeruzsálem megtámadása
és bevétele. Áházzal éppen akkor
találkozunk Ézsaiás könyvében,
amikor az a városon kívül a
vízvezeték elkészülését ellenőrzi,
hogy ostrom esetén, a város
vízellátása biztosítva legyen,
hogy a városban lévő víztárolókat
fel tudják tölteni. Ebben a
helyzetben szólal meg a prófétai
igehirdetés Ézsaiás szájából.
Áházról a Biblia elmarasztaló
képet fest. Bálványokat imád,
pogány módra még a fiát is
feláldozza a bálványisten oltárán.
Aztán később még mélyebbre
süllyed. Mindezek ellenére Isten,
Észaiáson
keresztül,
bíztató
üzenetet küld a királynak. „Légy
óvatos, maradj nyugton! Ne félj,
ne lágyuljon meg a szíved e két
füstölgő üszkös fadarab miatt…”
(7,4) Az őt megtámadó két
országra gondol. De ugyanakkor
egy bátor figyelmeztetés is
elhangzik a próféta szájából: „de
ha nem hisztek, nem maradtok
meg!” (7,9) Látjátok, testvéreim?
Mennyire kegyelmes és jóságos
az Úr már az Ószövetség idején
is? Egy tőle elfordult, őt
megtagadó emberhez is van
szava az Úrnak. mennyire igaz ez
ma is, ami esetünkben és minden

ember esetében. Annak ellenére,
hogy nélküle igyekszünk élni,
mégis küldi hozzánk ma is az Ő
követeit az evangélium bíztató,
bátorító üzenetével. És hogyan
menekül majd meg az ember az
ítéletben, ha nem törődik ilyen
nagy
üdvösséggel,
amely
megjelent Jézus Krisztusban? A
válasz az, hogy sehogy. Aki
ugyanis
elutasítja
Isten
legnagyobb ajándékát, Jézus
Krisztust, az nem fog üdvösséget
kapni. Persze én tudom, hogy a
mai embert nem is nagyon érdekli
az, hogy mi lesz vele a halála
után, üdvössége lesz, vagy a
kárhozat helyére jut. Mi azonban
ne legyünk süketek és vakok,
hogy megértsük és felfogjuk Isten
szeretetét!
Ézsaiás által Isten felszólította
királyt, hogy kérjen jelet tőle,
akár a mélyből, akár a magasból,
tehát bármiféle jelet. Isten szerette
volna megerősíteni a király hitét,
hogy Isten valóban vele lesz. A
király azonban visszautasította a
jelkérést, mondván, nem akarja
kísérteni, próbára tenni az Urat.
Vajon miért tette ezt a király?
Azért mert olyan alázatos volt, és
jel nélkül is kész volt elhinni,
elfogadni a próféta üzenetét, azt
hogy
Isten
megmenti?
Nyilvánvalóan nem. A király
későbbi tetteiből az derül ki, hogy
neki már megvolt a határozott
elképzelése, terve arra nézve,
hogy miként fog kikerülni ebből a
szorult helyzetből. Ő már
eltervezte, hogy Szíria és Izráel
ellen Asszíria segítségét fogja

kérni. Jobban bízott tehát a király
a nagyhatalom erejében, mint
Istenének hatalmában. Olvassuk
is a Királyok első könyvében,
hogy Áház összeszedte a templom
kincseit és elküldte Asszíria
királyának,
hogy
kössenek
szövetséget. Asszíria el is fogadta
a szövetségkérést, és megtámadta
Szíriát, lerohanta a fővárost,
Damaszkuszt. A királyt megölte.
Nem sokkal később Izráel is
Asszíria áldozatává válik.
Milyen balga is az ember! Azt
gondolja, hogy el tudja rendezni,
meg tudja oldani az élete
problémáit. Nem kell ehhez az
Isten, nem kell az Ő segítsége,
nem kell mankó ahhoz, hogy
megállja a helyét a világban.
Ugyanakkor mit látunk? Látjuk a
zűrzavart, ami uralkodik ebben
világban. Látjuk a széthullott
családok tömegeit, a tönkrement,
kiégett emberi
életeket, a
levitézlett, Isten nélkül élő és
politizáló politikusokat. Ezek
mind azt gondolták, hogy majd ők
elrendezik az életüket, és hova
jutottak?
Áház nem kért jelet, de Isten
ennek ellenére adott jelet a
királynak és udvarának, hogy ha
majd bekövetkezik mindaz, amit
Isten megjövendölt, akkor ne
legyen kibúvó Isten hatalmának
felismerésére. Egy teherben lévő
fiatal nő volt a jel, aki majd fiút
szül, akit Immánuelnek fognak
elnevezni. Az Immánuel, mint jel,
amiről mindenki tudta akkor, mit
jelent. A - velünk az Isten –
gondolata, üzenete végig fogja
kísérni a királyt tévelygéseiben is.
A tejszín és méz említése arra
vonatkozik, hogy a gyermek
jómódban fog felcseperedni, ami
szintén Isten jóságának jele lesz,
és még mielőtt felnőne, és dönteni
tudna, még azelőtt bekövetkezik
mindaz, amit az Úr megjövendölt
a próféta által. Azért hangzik ez
el, hogy a király tudja meg, nem

az ő ügyeskedése menti meg az
országot és a fővárost az ellenség
kezéből, hanem az Úr.
Máté evangéliumának elején
olvasunk arról, hogy Józsefnek
Mária gyermekét Jézusnak kellett
elneveznie, ami szabadítót jelent,
mert Ő fogja megszabadítani a
népet bűneiből. A magyarázat
pedig úgy hangzik, hogy ez azért
történt, hogy beteljesedjen a
próféta üzenete a fiatal nőről, és a
fiáról, Immánuelről. Hiszen, ha
Jézus azért született meg, hogy a
bűnből való szabadítója legyen az
embereknek,
akkor
ez
a
szabadítás nem jelenthet mást,
mint azt, hogy velünk van az
Isten. Azt jelenti, hogy a
Mindenható Isten közösséget
vállal velünk, nem fog elhagyni
soha sem. Támadjon is meg
bármiféle
ellenség,
ördög,
betegség, emberek, kudarc, azok
nem tehetnek tönkre, nem
árthatnak nekünk, mert Isten
velünk van, és tudjuk az igét: Ha
Isten velünk, ki lehet ellenünk?
Testvéreim, hadd tegyem fel a
kérdést: vajon értitek-e és
hiszitek-e ezt a jelet? Már mennyi
mindent tudunk Jézus Krisztusról,
mégis, ha nem tekintjük Őt
életünk Urának, ha mi akarjuk
életünk
dolgait,
kérdéseit
megoldani, ha nem kell az Isten
segítsége,
ha
emberekben,
összeköttetésekben
bízunk
csupán, akkor nem maradunk
meg. Az ige azonban bíztat, így
advent elején: Immánuel, velünk
van az Isten! Közösségben
élhetünk Vele!
Ámen
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zenekar tagjait, szokásunk szerint,
szeretnénk megvendégelni. Ebben
kérjük a testvérek segítségét.
- Kedden a gyülekezeti bibliaóra
10.30-tól meg lesz tartva.
- Kedden az énekkari próba
18.00-tól meg lesz tartva.
- Szerdán a Perjési házaspár
otthonában a házi bibliaóra 9.00kor kezdődik, a kertvárosi
Hadsereg utca 64. szám alatt.
- A női kör, jövő héten
szerdán18.00-tól kezdődik.
- Az idén is van lehetőség arra,
hogy bekapcsolódjunk a Nyilas
Misi
cipősdoboz
és
a
szeretetdoboz
akcióba.
A
cipősdoboznyi
ajándékokat
december közepéig lehet behozni,
ráírva, hogy hány éves fiúnak
vagy lánynak állítottuk össze,
illetve a szeretetdobozba szintén
december közepéig lehet hozni a
tartós élelmiszereket, tisztálkodási
szereket.
- A parókiaépítést még mindig
támogathatjuk
adományinkkal.
Hálásak vagyunk a testvérek
eddigi adományaiért!
KARÁCSONYI
ISTENTISZTELETEK
- December 24. – 14.00-tól
tartunk
istentiszteletet,
a
gyermekek és az énekkar
szolgálatával.
- December 25. – 8.30-tól és
10.00-tól
tartunk
ünnepi
istentiszteleteket
úrvacsorával
egybekötve.
- December 26. – 10.00-tól
tartunk
úrvacsorás
ünnepi
istentiszteletet.

HIRDETÉSEK
- Ma délután 17.00-tól kerül sor
itt
a
templomunkban
az
Oroszlányi
Evangélikus
Énekkar és Zenekar adventi
koncertjére. Az énekkar és

Az Úr legyen gyülekeztünk őriző
Pásztora!
Elérhetőségeink:
2800 Tatabánya, Árpád utca 1.
Tel: 34-333-577/06-30-3730036
www.refbanhida.hu

