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KRISZTUS KÖZÖTTETEK VAN 

„Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.” Kolossé 1,27 

Olvasmány: Lukács 22,7-20 
 

Arra hívlak ez imahét vasárnapján, hogy gondoljuk végig a felolvasott igék fényében, az imahetet lezáró 

úrvacsorás istentiszteleten, miért jó Krisztussal közösségben lenni. Lássuk meg ennek örömét, jó érzését. 

Pál, amikor erről beszél az igében, a keresztyén gyülekezet lényegéről beszél. Arról, hogy mi az ő 

szolgálatának a lényege, mi a gyülekezet létének értelme. Erre nézve mondja ki: az a lényeg, hogy Krisztus 

közöttetek van.  

A gyülekezet léte fakad ebből. Jézus megjelenik közöttünk, egy országban, településen, családban – és 

gyülekezet szerveződik köré, mert jó vele együtt lenni, mert valami olyat kínál, amit senki és semmi más. Ezért 

terjed az ő híre, ezért adja tovább az, aki megismerte őt. A személyes hit lényege sem más. Amelyik szívben 

Jézus jelen van, ott van a hit: Krisztus bennetek van – fordíthatjuk Pál szavait így is – ezzel a legnagyobb 

titokra csodálkozhatunk rá: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. 

Mint ilyen lényeget, nevezi Pál titoknak Jézus jelenlétét. Olyan ez, mint amikor egy ételkülönlegesség 

elkészítésénél a szakács valami sajátos fortélyt alkalmaz, amit nem árul el, ebben van az ő egyedisége, az étel 

egyedi íze. Jézus jelenléte ilyen titok az ember és a gyülekezet életében. Ha ő igazán nincs benne a szívben, 

vagy a gyülekezetben akkor azt az ízt, veszítjük el, a lényeget, ami minden mástól megkülönböztet, ami az 

értékünket adja. 

Arról is ír Pál, hogy mi ez az érték, amely a Krisztus közösség jó érzését leginkább magában hordozza: ez az 

eljövendő dicsőség reménysége. Gyakorlatilag az Jézussal itt megkezdett közösségünk folytatása, de már nem e 

világ keretei között; ahogy ő maga utal erre az utolsó vacsorán tanítványainak. Innen számít igazán 

hitkérdésnek, mert nem egy múltbeli eseményt kell igaznak tartanunk, hanem egy jövőbeli ígéretet. Sokszor ezt 

nehezebb hinni, és nem is látja tisztán szemünk, amit Jézus láttat: aki vele most közösségben van, személyes 

kapcsolatban, akinek ez a különös titok adja élete értelmét, hogy Jézus megszabadította őt, az örök érvényű 

módon nyerte el Isten jelenlétét, övé lett a menny, övé az üdvösség. Ámen. 

HIRDETÉSEK 

 

1. Isten iránti hálaadással élhettünk a jézusi asztalközösség áldásával. Köszönetet mondunk a szent 

jegyek felajánlásáért testvéreinknek. 

2. Alkalmaink 

A mai nappal zárul az egyetemes imahét sorozata világszerte. Településeinken három közös 

alkalmat tartottunk. Köszönet illeti azokat, akik szerdán a vendégvárásban tevékenyek voltak. 

Az istentiszteletet követően a Missziói Bizottság tárgyalja a 2016-os Missziói Munkatervet. Erre 

szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Kedden 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk évindító feladatainkkal. 

Szerdán 17 órakor a Bibliakör félévének záró alkalmát tartjuk, melyre szeretettel várjuk a gyülekezet 

tagjait. (2 Krón 36) 

Csütörtökön 17 órakor Házi Istentiszteletre vagyunk hivatalosak Molnár Tiborékhoz. A februári 

hetekre még lehet jelentkezni! 

Pénteken 17 órakor Egyházmegyei közgyűlés, 19 órakor Konfirmációs óra lesz. 

Vasárnap 9 órakor Gyermekistentisztelet lesz, 10 órakor istentisztelet lesz. Ez a vasárnap, január 31-

e, a Lepramisszió vasárnapja. Jövő vasárnapi perselyadományunkkal e misszió ügyét támogatjuk. Két 

hét múlva, február 7-én konfirmandusaink mutatkoznak be a gyülekezet előtt. Imádkozzunk az ő 

életükért, felkészülésükért. 

3. Január 31-én, vasárnap délután 15 órakor Lovasberényben presbiterképző alkalom indul, mely a 

2017-ben esedékes tisztújításra készít fel presbitereket és gyülekezeti tagokat egyaránt. 

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

még fogadjuk a visszajelzéseket. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


