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ÚJ TEREMTÉS 
 

Alapige: 2 Kor 5,17        Olvasmány: 2 Kor 5,14-21 
 

Nagy életváltozásokról szól az idei imaheti szakasz, melyet ma is olvasunk: halálról és életről, régi 

természetről és új teremtésről, békétlenségről és megbékélésről. Pál saját maga élte át ennek igazságát, amit 

most hirdet: a Jézussal való találkozás alapvető életváltozást hoz az ember számára. 

A régi elmúlt és új jött létre. Mi is ez a kettő? A régi, vagy más szóval óember és az új teremtés? Mihez 

kapcsoljuk? A Jézussal való személyes megismerkedésünk előttit nevezi Pál réginek; a korábbi énünk – 

mondhatjuk. Ebben láthatjuk régi életünket, s mindazt, ami a Jézussal való kapcsolat során is megpróbál 

visszahúzni, ami kísért, ami bennünk önző, ingerült, csaló, sértő és sértődő. Így már ismerősebb ez a régi én. 

Erre mondja Pál, hogy elmúlt? 

Az új teremtésben viszont a tökéletességet állítja elénk. Jó visszatérnünk ennek eredetéhez: az Egy halálához 

és feltámadásához (15)! Hiszen maga az Úr Jézus az első zsenge ebben az új teremtésben, az első hajtás, amely 

mutatja az új érkezését, valamint azt is, hogy milyen lesz ez az új. Benne láthatjuk a mi tökéletességünk képét, 

akiben nincs álnokság, semmiféle gonosz, vagy hiány. Ha rá nézünk, meglátjuk Isten újjáteremtő akaratát, 

amint célhoz ér. 

Azonban még a megérkezés várat magára: pontosabban várunk Jézus érkezésére, hiszen akkor jön el az ő 

országának teljessége, akkor érkezik el az Isten gyermekei számára a tökéletesség, az igazán új állapot. Viszont 

addig sem vagyunk tétlenségre kárhoztatva! Nem elégedhetünk meg azzal, hogy nekünk már megvan a 

jegyünk, mert Jézus kifizette. Sem nem lehetünk lemondóak, hogy mi már csak ilyen bűnösök vagyunk. 

Mindkettő megkísért. Épp ezért szól Pál elszántan a gyülekezet tagjaihoz: béküljetek meg Istennel!  

Legyetek vele rendben, s legyetek magatokban is rendben. Mert Isten rendező munkája folyamatos. Ő már 

elrendezte Fiában a mi ügyünket, de velünk is van dolga: a mi életünkben is megmutatja, hogy a kiteljesedésre 

váró újnak milyen kisugárzása van itt, a töredékes idején is! Mert ahol az új teremtés kicsiny jele előtűnik, ott a 

tökéletes, a tiszta, a szentség és a békesség kezd úrrá lenni, mert a régi elmúlt. Ezek tökéletes kiteljesedését 

később tapasztaljuk, de az ebben való növekedés az új teremtés életjele bennünk. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Imahét közös alkalmai –  

Legyen Isten áldása az együtt töltött órákon, a közösen megértett igéken és az 

elmondott imádságokon! Újítson meg minket, mai népét is az Úr Igéje által, ahogy 

azt megtette évszázadokkal ezelőtt, a szükség idején. 

Köszönjük a gyülekezet tagjainak e héten végzett szolgálatát! 
 

2. Halottunk van: Cseh Lajosné sz. Balázs Ida 84 éves korában elhunyt. Tordason, a Rákóczi 

utcában lakott. Temetésére január 25-én, szerdán délután fél 2-kor kerül sor a tordasi temetőben. Isten 

vigasztalását kérjük az ő szeretettei életére és minden gyászolójára. 
 

3. Köszöntés - 85. születésnapja alkalmából köszöntjük Takács Lajosné asszonytestvérünket. Isten 

áldását kívánjuk életére! 
 

4. Gyülekezeti alkalmaink 

Presbiteri gyűlést tartunk az istentiszteletet követően. 

Várjuk a jelentkezéseket a következő hetek Házi istentiszteleteire! 

Vasárnap 10 órakor megterítjük az Úr asztalát. Készüljünk elcsöndesedéssel az úrvacsorai közösségre.  

Jövő vasárnap délután 15 órakor Dunaújvárosban folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. Az 

egyházi gazdálkodás kérdéseiről kapnak az érdeklődők tájékoztatást. 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


