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MICSODA ERŐK! 
 

Alapige: 2 Thessz 2,13-14       Olvasmány: 47. zsoltár 
 

Micsoda erők munkálkodnak! Ahogy olvassuk napi igénkben az apostol hálaadással kezdődő 

buzdító sorait, egyre jobban kitűnik előttünk, hogy amikor a gyülekezet tagjainak üdvösségéről, új 

életéről szól Pál, mindezt Isten munkájának az eredményeként láttatja: ahogy a Szentháromság Isten 

mindhárom személye munkában van azért, hogy új életre keljünk, és abban járjunk. 

Az új életnek a megjelenése kizárólag az Isten munkájának köszönhető. Az Isten irántunk való 

szeretetéből fakad, hogy kiválasztott minket és így az övé lehetünk. Nem a saját küszködésünk, sem 

szent életünk, vagy bárki másnak a mesterkedése, nem ezek eredményezik a kiválasztást. Ezt Isten 

még a kezdetek előtt elvégezte – írja Pál. Ebbe beleszólásunk nincs. „Még rólad mit sem tudtam én, 

tulajdonoddá tettél.” Az ő titkos döntése felfoghatatlan erő. Okát nem is sejthetjük. Hogy miért én, 

miért nem a másik? Ezt nem tudhatjuk. A miénk csak a hála e minket kiválasztó szeretet iránt. 

A kiválasztás ereje mellett e szavak szólnak még a Lélek megszentelő hatásáról. Hogy ez mit jelent? 

Nem egy külső cselekmény: az a folyamat, amikor Isten erejének hatására láthatóan tisztább lesz az 

életünk. Amikor tudatosan figyelünk Isten akaratára, és azon vagyunk, hogy be is tartsuk azt. Ezt 

munkálja ki Isten Szentlelke. Amikor azt kérjük: „Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!” Amikor 

ezt kérjük, Isten különleges erejét mozgósítjuk, hogy formálja szívünket, vezessen a jóra és abban 

tartson meg minket. 

A harmadik üzenet az Ige erejéről szól. Részletesebben szólva az igazságba vetett hitről, amit az 

evangélium közvetít számunkra: lényegében a Jézus Krisztusba vetett hitről. Micsoda erő, a krisztusi 

erő, mely a megváltásban gyökerezik, ami nem hogy csak hegyeket mozdít meg, de a Sátánt, a 

kárhozatot is legyőzi, mely a legnagyobb mélységekből kiemel. Ez az evangélium ereje, mely a Lélek 

által a szívünkbe árad, ami által megismerjük Isten munkáját, és ami által bizonyossággal rá tudjuk 

bízni magunkat. 

Micsoda erők, melyek a mi üdvösségünket eredményezik: a szeretetből fakadó kiválasztás, a 

megszentelés és az igazságba vetett hit. Nagy kiváltság, hogy a Szentháromság Isten értünk 

munkálkodik! Éljünk vele! Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Imahét közös alkalmai 

Kedden 18 órakor a gyúrói Római Katolikus templomban. 

Szerdán 18 órakor a tordasi Evangélikus templomban. 

Pénteken 18 órakor a gyúrói Református templomban. 

A közös alkalmakat szeretetvendégség követi. 

Köszönjük a gyülekezet tagjainak szolgálatát! 

2. Gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap 9 és 10 órakor tartjuk alkalmainkat. 

3. Vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Kérjük a presbiter testvéreket, vegyék át 

az erre szóló meghívót! 

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

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

Különös aktualitása van most, a presbiteri tisztújítás évében! Január 22-ig kérjük, mindenki nézze át, 

ellenőrizve az adatokat. Kérjük, ha ezekkel kapcsolatban bárkinek észrevétele van, jelezze. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


