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MARADJATOK ÉNBENNEM

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt…” 
János 15,5 Olvasmány: János 15,1-8

A hónap elején körlevelünkben szerepelt a mai szakasz, akkor a gazda munkájára irányította figyel-
münket, most pedig egy másik felhívás hangzik e szavak közül, ahogy Jézus szólít minket: maradjatok 
énbennem.

Mit jelent Krisztusban lenni? Ennél egyszerűbb és érthetőbb kép nincs is talán az Isten népe számá-
ra, hiszen az ószövetségi nép számára, de éppúgy számunkra is a szőlő képe nagyon jó üzenethordozó. 
Senkinek nem kell magyarázni, hogy a szőlőtő és a szőlővessző egysége mit jelent. Senkinek nem kell  
magyarázni, hogy a szőlővessző a szőlőtőből ered: benne van. S azt sem magyarázzuk külön, hogy a 
szőlőtőből érkező tápanyagok révén mintegy a vesszőben jelen van a tő is. De hogy is állunk Jézus 
Krisztussal?

Mi módon igaz rám, hogy Krisztusban vagyok? Szorosan kapcsolódok, ragaszkodok őhozzá. Semmi 
nem választ el tőle. Életemnek elválaszthatatlan része a benne való hit, vele kelek, vele fekszem, vele 
élem az életemet. Hittel csatlakozom őhozzá: benne vagyok. Ugyanakkor viszont is igaz, mert ő a szí-
vembe költözik, bennem él, az ő ereje, Lelke munkálkodik bennem, az ő megváltása betölti az élete-
met, szétárad bennem, ezzel éltet. Erre a kettős kapcsolatra hívja Jézus tanítványait: maradjatok ben-
nem.

A kérdéshez az is hozzátartozik, hogy nélküle semmit sem tudunk tenni. Ahogy a vessző, amely már 
nincs lényegi kapcsolatban a tővel: elszárad. Nincs benne élet. Ugyanúgy van a Krisztussal való kap-
csolat is. S tudjuk jól, mi történik az elszáradt, élettelen vesszővel. S ez nem csak jelképes beszéd.

A Krisztusban való élő kapcsolat ezzel szemben gyümölcstermést jelent. Igazából ez az, amiért va-
gyunk, s amiért Krisztusban vagyunk. Nem csak azért, hogy valahogy ellegyünk. Azért vagyunk Ben-
ne, hogy életünk gyümölcsöző legyen. Szép összhangban van ez a tanítás az úrvacsorai gyakorlatunk-
kal, amikor a megváltás tényéből erőt merítünk az Úr asztalánál, s azután meghallgatjuk az intelmeket 
(pl Róma 12,9-18) és abban az életben megmutatható gyümölcsökre hívja fel figyelmünket az Ige. 
Krisztus megújító hatalmából vagyunk képesek a jót tenni, teremni. Maradjunk hát őbenne! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Az Úrvacsora áldásával élve Istennek adunk hálát. Köszönjük a szent jegyek felajánlását. A jó-
kedvű adakozót szereti az Isten.

2. Márai Sándor: Halotti beszéd c. versével emlékezünk meg 1956 kapcsán azokról, akik hazájukat 
az erőszak idején elhagyták, s egyúttal figyelmünket azok felé fordítjuk, akik ma üldöztetést szenved-
nek.

3. Szomorú szívvel emlékezünk meg gyülekezeti közösségünkben két gyászesetről. Ócsai János – 
gyülekezetünk előző lelkipásztorának édesapja – 74 éves korában ment el közülünk. Temetése csütör-
tökön Gyöngyösön történt. Valamint ugyanezen a napon kísérték ki utolsó földi útjára Pásztor Kál-
mánné sz. Somogyi Edit testvérünket, aki 73 évet élt. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászolók-
kal!

4. Örömmel köszöntjük születésnapja alkalmán Orosz Károlyné testvérünket! Isten áldja meg to-
vábbra is közöttünk jó egészségben!

5. Alkalmak a gyülekezetben
Kedden 18 órakor Imaóra. Szerdán 18 órakor Bibliakör (2 Krón 17)
Csütörtökön 18 órakor Gyúrón, az evangélikus templomban,
Pénteken 18 órakor Tordason, a baptista imaházban,
Szombaton 18 órakor a mi templomunkban közös reformációs istentiszteleteket tartunk. Szombatra 

szeretetvendégséggel készülünk.



Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet,  10 órakor istentiszteletet  tartunk, melyen megemléke-
zünk a gyülekezetben szolgáló lelkipásztorokról. Az istentisztelet után a temetőkben koszorút helye-
zünk el.

6. Beszámoló a gyülekezeti kirándulásról, szombati előadásról, valamint az egyházmegyei konferen-
ciákról.

7. Meghívást kaptunk Cecére, Gajdos János lelkipásztor beiktatására. Időpontja: november. 8. 15 
óra. Szombatig várjuk a jelentkezőket.

8. A takarítási rend a jövő hétre készül el. Köszönjük a szolgálatot!
9. Október heteiben lehet előjegyezni a következő évre szóló egyházi kiadványokat. Erre a kiadott 

íveken van lehetőség.
10. Megérkezett a Csendes Percek kiadvány idei utolsó száma, mely a kijáratnál megtalálható.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora!


