
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VI. évf. 27. szám                                                  2017. június 25.
_____________________________________________________________________

A SIONNAK HEGYÉN

Alapige: Zsoltárok 87 Olvasmány: János ev. 2,13-22

E földrajzi meghatározással kezdődik jól ismert zsoltárunk, s ugyanez a helyszín emelkedik ki a
felolvasott – kevésbé ismert – igében úgy, mint az a hely, amelyet az Úr jobban szeret Jákób minden
hajlékánál.  A  Sion  hegye,  az  Úr  Isten  lakóhelye,  ahol  szent  temploma  épült  fel.  E  földrajzi
meghatározás, mellyel az Úr Istent minket saját magával, a mennyei világgal kapcsol össze.

A mindenható Úr Isten emberre tekintő, gondoskodó kegyelmét olvashatjuk ki e meghatározásból.
Életünk egyik legmeghatározóbb része a hely, ahol születünk, ahol élünk, ahová származásunk köt
minket. Különös hangsúlya van, ha életünk története úgy hozza, hogy e helytől el kell szakadnunk –
ahogy a zsoltárok közül is sok hasonló helyzetben – így a babiloni fogságban született. Isten az ő
igéjében alkalmazkodik hozzánk: aki térképen be nem határolható, helyhez köti magát.

A Sion hegye, ahol Dávid királysága alatt a Szent Sátor megállapodhatott, majd a hol a salamoni
építkezések megkezdődtek, s felépült az ország egyetlen temploma. Majd így látjuk ezen a helyen
magát az Isten Fiát, akiben az Isten földrajzi helyhez köti magát, így van előttünk Jeruzsálem másik
hegye, a Golgota, mely lelkünk megváltásának színhelye lett. Az Isten így győzte le a mérhetetlen
távolságokat, így vált számunkra az élet forrásává.

Mi vajon hol helyezkedünk el Isten térképén? Hol található a mi Sionunk? Első gondolatunk talán a
templom, az Isten háza és az ott  lévő gyülekezet közössége – éppen Marosdécsén,  Gyúrón, vagy
ahová  kötődünk,  ahol  az  Isten  tiszteletére  egybegyülekezünk,  ahol  énekkel,  imával,  igével,
adakozással együtt vagyunk. Ezen túl is lehet még más hely: egy konferencia, evangélizáció, vagy más
olyan alkalom, amikor észre vettük, hogy Isten országának kapui nyitva állnak, ahol megtapasztaltuk,
hogy Isten közel jött hozzánk, belépett a mi földrajzi-lelki meghatározottságaink közé.

De legyen ilyen Sion a mi családi közösségünk, akár munkahelyünk, vagy épp baráti társaságunk.
Ezekre így ritkábban gondolunk, mert többnyire életünknek ezek a helyszínei a nem-istenes dolgaihoz
kapcsolódnak. Legyen itt is nyitva az ő kapuja,  az ő életet  adó forrása. Látjuk az igében, még az
ellenséges területeket, országokat is mind sorolja, akik végül az Élő Isten forrásából életet kapnak.
Higgyük, kérjük és engedjük mi magunk is, hogy az Ő életető ereje áthassa életünk minden területét!
Ámen!

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés

Szomorú szívvel, de Isten akaratát keresve emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt héten kedden 14
órakor kísértük ki utolsó földi útjára Parrag Lászlót, aki 58 esztendőt kapott e földi életben. Ravatala
mellett Jób könyve 14. fejezetének válogatott verseiből szólt az Ige. Isten vigasztaló kegyelme legyen
az őrá fájó szívvel emlékezők életén!

2. Hálaadásunk és örömünk ezen a vasárnapon, hogy testvérgyülekezetünk tagjaival együtt lehettünk,
mind az elmúlt két nap találkozásain, közös programjain, mind pedig ma, az Isten tiszteletében, az úr-
vacsora közösségében, valamint – a folytatásra nézve – asztalközösségben.  Köszönjük azoknak, akik
valamilyen részt vállaltak, s vállalnak ebben a közös találkozásban! Mindenkit szeretettel hívunk a te-
rített asztalok mellé!

3. Alkalmaink

A következő hetekben gyülekezeti alkalmaink száma minimálisra csökken. Vasárnap 10 órakor isten-
tiszteletet tartunk. A lelkészi szabadság hamarosan kezdetét veszi (július 1-14. között). Ebben az idő-
ben a helyettesítés szolgálatát ifjú szolgatársak végzik, valamint a temetési szolgálatok kapcsán július
8-ig Farkas Balázs váli lelkipásztort lehet keresni. Minden folyó ügyben Apostagi Zoltán gondok test-
vérünk jár el.



4. Nyári alkalmak

Július 2. vasárnap 17 óra – A Presto kamaraegyüttes templomi koncertje

Július 17-21. hittanos gyermekhét (helye: általános iskola)

Július 24-27. ifjúsági hét (helye: Galyatető)

Július 31-aug. 4. egyházmegyei ifjúsági hét (helye: Gyenesdiás)

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


