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KITARTÓAN A KEGYELEMBEN 
 

„Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől.” Zsid 12,15a 

Olvasmány: Zsid 12,1-15 
 

Vajon mennyire vagyunk fáradtak, leterheltek – vajon mennyire tudjuk átérezni annak a 

gyülekezetnek a helyzetét, melyhez a levél először szólt? Ugyanis a Szentíró egy megfáradt, sok 

megpróbáltatás alatt élő gyülekezetet szólít meg és buzdít. Vannak talán közöttünk, akik az elmúlt 

napokban többet tudtak pihenni, megújultak erejükben, lelkükben és úgy indulnak neki az újévnek. S 

bizonyára vannak, akik ezekben a napokban legalább annyira fáradoztak, mint az ünnep előtt és már 

egy kis pihenést áhítanak. A gyülekezetben is az elmúlt két héten nyolc istentiszteleten voltunk együtt: 

ez is lehet valakire felüdítő hatással, de lehet megfáradni is az igék sokadalmában. 

Legyünk akármelyik helyzetben, az Ige egyformán szól azokhoz, akik a megfáradás jeleit érzik, mint 

azokhoz, akik erősnek érzik magukat. A gyülekezet tagjait kitartásra, méghozzá kitartó futásra 

buzdítja. Hát, aki fáradt, az nem szívesen fut – tudja ezt az Szentíró is. Ezért mutat rá a legnagyobb 

terhekre, és azt mondja: ezeket tegyétek le. Persze, hogy fáradt vagy, ha olyan terhekkel futod meg a 

hit útját, amelyek mindig lassítanak! Rakd le ezeket! Jézusra mutat, aki minden nehéz fölöslegünket 

magára vette, ő úgy futotta meg a pályát. A fáradt tekintetünket rá irányítja, hogy lássuk mi is a célt. 

De nem csak egyénileg tanácsol az Írás, hanem gyülekezeti közösségként is. Bíztat, hogy egymást 

észrevéve segítsünk – a gyengébbek az erősebbeket. A lankadt kezeket és a megroskadt térdeket 

erősítsétek meg. Álljatok oda a másik mellé, karoljátok fel. Figyelmeztetésként még hozzáteszi, hogy 

a megfáradásnak kiábrándulás, megkeseredés lehet a vége, amelynek különösen veszélyes formája az 

Istentől való elhajlás. Ez bizony az egész gyülekezetet áthathatja, megmérgezheti. Ezért különös 

hangsúllyal szól róla: ügyeljetek, fokozott figyelemmel legyetek egymás iránt! 

Így bízza egymásra a híveket a testvéri közösségben. Ezért van egymás mellett a gyenge és erős, 

hogy ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Így hordozhatjuk egymást az újesztendőben imádsággal 

és tettekkel is kiállva a másik mellett, hogy ne lankadjunk kitartani Isten kegyelmében. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Az újesztendő első vasárnapján Isten iránti hálával lehetünk együtt Isten megőrző kegyelmét 

ünnepelve, s kérve, hogy ő irányítsa életünket és gyülekezetünket a 2016-os esztendőben is. Aki az 

idei kártyanaptárból még nem részesült, a kijáratnál keresheti. 

2. Alkalmaink 

Szerdán 17 órakor folytatódik a Bibliakör sorozata Manassé király uralkodásával (2 Krón 33). 

Várjuk az érdeklődőket! Pénteken 18.30-kor folytatódik a konfirmációs felkészülés. Vasárnap 9 

órakor Gyermekistentisztelet, 10 órakor Istentiszteletünk kezdődik, melyre vendég igehirdetőt várunk 

Dr. Békefy Lajos testvérünk személyében. Az újévben folytatódnak a keddi alkalmak is. 

Asszonytestvéreinket jan. 12-én várjuk majd a szolgálók órájára. Január 14-től folytatódnak házi 

istentiszteleteink, várjuk a feliratkozásokat a kihelyezett íven. 

3. Könyvvásárunkban a jövő évre megvásárolható még a Naptár, Kalendárium, valamint a 

Bibliaolvasó Kalauz. Megtalálható még a Csendes Percek jövő évi első száma is. Kérjük, akik 

szívesen olvassák, iratkozzanak fel a kihelyezett ívre. A könyvek, kiadványok mellett igés bögréket is 

vásárolhatunk 1000 Ft-os áron. 

4. A presbitérium frissítette az Egyháztagsági névjegyzéket, valamint a Választói névjegyzéket. Az 

első a nyilvántartásba vett egyháztagokat, az utóbbi pedig a választójogú egyháztagokat tartalmazza. 

Január 24-ig mindenki átnézheti, ellenőrizheti ezeket. Várjuk az észrevételeket! 

5. Elkészült a gyülekezeti album, melyben még vannak üres helyek! Továbbra is várjuk azokat a 

fényképeket, amelyek gyülekezeti életünk közel- vagy régmúltjából mutatnak életképeket. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora az új esztendőben is! 


