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A GAZDA MÉG VÁR 
 

„Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága 

gyümölcsét, és türelemmel várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és 

erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.” Jak 5,7-8 

Olvasmány: Márk 4,26-29 
 

Várod-e a végét? Legyen ez az első kérdésünk az igéhez közeledve. A levél első olvasói szorongatott 

helyzetükben nagyon várták már, hogy Isten végre igazságot hozzon számukra. Aki szenved – legyen az az 

igazságtalanság miatt, vagy éppen bűneivel küszködve – az várja a végét. Akkor is erősen várunk, ha valami 

izgalmasnak ígérkezik. Így vagyunk egy jó könyvvel, filmmel, egy érdekes helyzettel, a titkokkal – várjuk, 

hogy fény derüljön rá. És van, aki belefárad a várakozásba, aki közömbös. Akit nem feszít sem a várakozás 

izgalma, sem a szenvedés küzdelme. Mit tanácsol ezekben az Ige? 

A szenvedésben várakozóknak szól: az Úr közel van, az ő érkezése nem késik, s bizony megfizet. Mint igaz 

Bíró érkezik, az ő ítéletével, igazságával, aki a ’végén’ mindent és mindenkit helyre tesz. Ezzel erősíti a 

híveket, bátorít és bíztat, türelemre int. A mostani szorongatott helyzet csak ideig való. 

A földművelő képe egy jó megerősítést ad mindazoknak, akik izgalommal várják az Úr Jézus megjelenését. A 

gazda jól tudja, hogy mit vár, és azt is tudja, hogy ki kell várnia a kellő időt, nem lehet a gyümölcstermést 

türelmetlen ráncigálással meggyorsítani. Nem hozható előrébb a végkifejlet, de bizonyosan eljő, nem késik. Az 

ige üzenete, amellett, hogy türelemre int, magabiztossággal ajándékozza meg a reménységgel várakozót. 

De meddig vár a Gazda? Kérdezzük talán 2000 év alatt nem először. Kérdezheti az is, aki már épp ezért 

megfáradt, s e hosszú várakozásban reményét, lelkesedését vesztette. Nekik szól a Ige üzenete: a Gazda rátok 

vár. Azokra, akik még nem értek meg, akik még nincsenek készen az aratásra. Ahogy Márk írja, amikor a 

termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót. De addig türelemmel vár ránk, hogy megteremjük a hit gyümölcseit. 

Milyen jó, hogy a Gazda pontosan tudja, meddig kell várni! Közel van, bármelyi pillanatban érkezhet, légy 

jó reménységgel, bizalommal felé. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Advent negyedik vasárnapján a beteljesedés felé közeledve adunk hálát a mi Urunknak, hogy 

lassan megérkezhetünk az ünnep óráihoz. 

2. Alkalmak. Ma délután a negyedik közös adventi gyertyagyújtás alkalmával a gyülekezet tesz 

bizonyságot. 16 órakor Tordason, 17 órakor Gyúrón találkozhatunk. Este 18 órára meghívást kaptuk a 

Baptista gyülekezetbe, karácsonyi koncertre is. Szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe. 

Az ünnep napjai előtt kedden és szerdán készülünk idős testvéreink meglátogatására, valamint 

karácsony ünnepén a házi úrvacsorára is lehetőség van. Várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznak 

hozzánk! Kedden 17 órakor tartjuk konfirmandusainkkal az elő-karácsonyt. 

Szenteste, 16 órakor tartjuk istentiszteletünket, melyre a gyülekezet kicsinyeit és nagyjait egyaránt 

várjuk. Az ünnep mindkét napján 10 órakor megtartjuk ünnepi úrvacsorás istentiszteletünket. Az 

ünnepre legátus is érkezik közénk, Czikó Györgyi I. éves hallgató. Az ünnep harmadnapján, vasárnap 

10 órakor tartunk istentiszteletet. 

3. A házi istentiszteletek folytatása januárban lesz, várjuk a jelentkezéseket. 

4. Adventi könyvvásárunkat ismét szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak figyelmébe! 

Megérkezett a Csendes Percek újévi első száma is. Kérjük, aki szeretné rendszeresen olvasni, 

iratkozzon föl a listára, vigyen el egy példányt, és ha lehetősége van rá, az előfizetési díjat az 

iratterjesztés perselyébe helyezze el a következő hetekben. 

5. Az év fordulójára egy sajátos gyülekezeti emlék készül, egy fényképalbum, amelyben az elmúlt 

évtizedek fellelhető fotói közül szeretnénk egy bő válogatást megörökíteni. Szeretettel várunk ehhez 

olyan fényképeket is, amelyeken a gyülekezethez köthető családi események vannak megörökítve. 

6. Adakozás. A kihelyezett támogató perselybe várjuk advent vasárnapjain a gyermekkarácsonya 

szánt adományokat. Advent harmadik vasárnapján 26.270 Ft volt a támogató perselyben. Köszönjük! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


