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MARADJ VELÜNK

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad! Fordítsa  
feléd orcáját az Úr és adjon neked békességet!” 4 Mózes 6,24-26 Olvasmány: Lukács 10,38-42

Gondoljuk csak végig, mivel szoktuk elhagyni az Úr házát. Van, aki elmondta, ő ilyenkor megnyugszik és ezt  
a nyugalmat viszi tovább. Van, aki úgy megy el, ahogy jött. Van, aki talán bosszankodik valamin, s van, aki  
már a következő feladataiba merülve lép ki Isten házának ajtaján. Az áldás, mint a vasárnapi istentiszteletünk és  
gyülekezeti alkalmaink része, azért hangzik el, hogy azzal induljunk tovább, hogy az töltse el életünket.

Az Isten áldásának legfontosabb üzenete, hogy azon keresztül Isten személyes jelenlétét kapjuk ajándékba.  
Az ároni áldásban megjelenő Isten-arc ezt jelenti, ahogy az Újszövetségben Pál leveleinek zárása is: az Isten je-
lenlétét, velünk maradását kívánja, adja. Ebben áll az áldás lényege. Ahogy a mi nyelvünkben is használatos 
volt elköszönéseknél: Isten veled! Ezt jelenti.

Tényleg veled van? Tapasztalod, érzed, amikor tovább indulsz e helyről? Az ősi áldás arról is beszámol, hogy 
mi módon kereshetjük az ő jelenlétét, milyen jelekben mutatkozik ez meg. Az első ilyen jel, az, hogy biztonság -
ban tudjuk magunkat, mert Isten a mi személyes őrizőnk. Mintha testőrünkké szegődne, de nem csak földi érte -
lemben. Ő, mint a leghatalmasabb, megőriz minket a Gonosz ártó szándékától, és a bűnök hatalmából. Ez a vé-
delem, Isten kegyelme vesz körül akkor, amikor innen tovább indulsz.

És e védelemből ered a másik fontos következménye Isten jelenlétének, ez pedig az a békesség, amelyet ő ad.  
Ha az ő védelme övez testileg és lelki értelemben is, akkor van igazán békességed. Nem aggodalmaskodsz. 
Nincs, ami nyugtalanítson, mert tudod, hogy a legfontosabb dolgok már biztos kézben vannak. Az ő békessége 
kiterjed az anyagiakra, a földi dolgokra, hiszen minden az ő kezéből jön. Ezek is, az ő áldása erre is kiterjed.  
Éppúgy, mint a lelkiekre, melyben az Ő békessége az üdvösséget jelenti, hogy nyugodt lehetsz örök életed fe-
lől, hogy így már a haláltól sem kell rettegned. 

Hogy mivel mégy el Isten házából? Legyen veled az ő személyes jelenléte, mely őriz, és békességet ad. Le -
gyen veled az ő hatalmas ereje! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Keresztelés. Takács Lajos és Simon Edina házasságából született második gyermeket, Mercédesz 
Leilát kereszteltük meg. Isten áldása legyen a gyermek életén és az egész családon!

2. Alkalmaink. Kedden 18 órakor imaórát tartunk.

Csütörtöktől szombatig, esténként 18 órai kezdettel tartjuk az adventet előkészítő hitmélyítő alkal-
makat. Nem hittük volna címmel tart igehirdetés-sorozatot Somogyi László, székesfehérvári lelkipász-
tor a Jeremiás siralmai 4. fejezetének igéi alapján. Hívjunk másokat is!

Szombaton délelőtt  9-12 óráig gyermekeinkkel kézműves foglalkozást tartunk, melyen az advent 
idejére készülünk. Szombaton, az evangélizációs alkalom után kerül sor az adventi koszorúkészítésre.

Advent 1. vasárnapján 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk. A 10 órakor kezdődő úrvacsorás is-
tentiszteletünkön Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora hirdeti az igét. Vele 
együtt  teológushallgatók  is  érkeznek bizonyságtétellel.  Aki  szívesen fogad egy vagy két  vendéget 
ebéddel is, az kérjük, jelezze ezt. Köszönjük!

3. Pótrendelésre van lehetőség az Iratterjesztésben. Az adventi könyvvásár előtt várjuk az igényeket, 
jelzéseket a gyülekezet tagjaitól. A jövő vasárnaptól az istentisztelet előtti és utáni időben a gyülekeze-
ti házban lehet megvásárolni a különböző kiadványokat.

4. Elkezdődnek advent idejével településeinken a közös gyertyagyújtások. 16 órakor Tordason, 17 
órakor Gyúrón, a már megszokott formában találkozhatunk hétről hétre. A református szolgálat min-
két településen a 4. vasárnapon lesz. Erre a héten megkezdjük a felkészülést. Aki szívesen csatlakozik 
a bizonyságtevők köréhez, kérjük, csütörtökön, az alkalmat követően vegyen részt a megbeszélésen.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora!


