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AKIT NAGYON SZERETÜNK

Alapige: János 15,9-10 Olvasmány: János 15,1-8

Isten és ember kapcsolatának legbelsőségesebb részleteiről szól ezekben a napokban újszövetségi
olvasmányunk most, hogy János írásában elérkezünk az utolsó vacsorához, Jézus búcsúbeszédeihez.
János több ízben nagyon közelről mutatja be Jézusnak az Atyával való kapcsolatát,  s most ennek
példáján szól a mindenkori tanítvány hozzá fűződő kapcsolatáról, melynek lényege, hogy akit nagyon
szeretünk, annak igyekszünk a kedvében járni.

Milyen  minőségre  emeli  ezzel  Jézus  a  vele  való  kapcsolatunkat?  Mint  a  legfontosabb,
legbelsőségesebb kapcsolataink, ahogy a szülő és a gyermek, vagy talán a házastársak, legjobb barátok
kapcsolata. Valami ilyesmiről szól itt. Jézus önmagáról mondja ezt: az Atyával való kapcsolatomban
meghatározó a feltétlen tisztelet, engedelmesség, s mindez szeretetből fakad. Ezért amit Ő szeretne,
azt  én  sajátomként  tekintem,  azonosulok  az  ő  gondolataival,  az  ő  akaratával.  Így  figyelek  az  ő
parancsolataira,  ezzel  felmutatva  iránta  való  elköteleződésemet.  Én  az  Atyával  ilyen  szeretet-
kapcsolatban vagyok, amit rátok is kiterjesztek.

Hogyan helyezkedünk el  mi  a  vele  való  kapcsolatunkban?  Szeretet  kapcsolatban vagyok vele,
kedvében akarok járni, mint az én Urammal. Igen, vele különös ez a viszony, a mai világunkban már
egyedülálló, mert akárhogy nézzük, ő hatalmasabb, nagyobb minálunk, még akkor is, ha vállalásával
egyenlővé tette magát velünk. Nem kérdés, ki a hatalmasabb. Ahogy kérdés nélkül tisztelettel tekint
apjára a gyermek, s így az úr-szolga viszonyba a szeretet köteléke révén új minőség vegyül. Nem a
félelem, a rettegés uralkodik a vele való kapcsolatban, hanem valamiféle családias viszony, melynek
alapja a szeretetből fakadó tisztelet, annak a belső bizonyosságával, hogy számomra ő a legfontosabb.

Mi a következménye e minőségi változásnak az életemre nézve? Akit  nagyon szeretünk, annak
igyekszünk kedvében járni. Azzal mutatjuk meg szívből jövő kapcsolódásunkat, őszinte szeretetünket
az Úr iránt, hogy szüntelen az ő akaratát keressük. Ahogy előttünk van a szolga, vagy a gyermek képe,
ugyanezt mutatja:  figyelmet az Úr, az Atya iránt.  S ez a figyelem engedelmességgel társul, az Úr
szavának, az ő parancsolatainak keresésével és megtartásával.

Igyekszünk kedvében járni. Így járhatunk életünkben, rá figyelő nyitottsággal, vágyódással, annak
örömével,  hogy  az  ő  akaratát  követhetjük,  parancsolatait  megtarthatjuk,  s  így  az  ő  szeretete  és
békessége uralkodik a szívünkben. Ámen.

HIRDETÉSEK

1.   Alkalmaink  

Istentiszteletünk után presbiteri gyűlést tartunk, melyen a presbitérium a tisztújítás kérdéseiben hatá-
roz. Ennek folyományaként jövő vasárnaptól megkezdődik a presbiter- és pótpresbiter-jelöltek bemu-
tatkozása a gyülekezet előtt.

Ma délután 15 órakor a tisztújításra készülve közösségi alkalmat tartunk, melyen gyülekezetünk életé-
ről és személyes szolgálatunkról fogunk közösen gondolkozni. Minden testvérünket szeretettel várjuk!

Délután 17 órakor a reformációs évforduló jegyében megtekintjük a Luther Márton életét feldolgozó
filmet. Várjuk az érdeklődőket!

Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz.
Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünk keresztelés alkalma is lesz. Kádár Krisztián Márk és
Nyitray Dorottya, Pusztazámoron lakó szülők második gyermeke, Bátor Benedek részesül a kereszt-
ségben. Isten áldását kérjük életükre!



A tegnapi napon kérték templomunkban Isten áldását házasságukra Molnár Sándor és Flikinger Lídia
testvéreink. Isten áldása kísérje őket útjukon!

2. További alkalmak a reformáció jegyében:
Október 27-én, pénteken 18 órakor a gyúrói evangélikus templomban tartunk a helyi protestáns fele-
kezetekkel közös ünnepi istentiszteletet.
Október 28-án, szombaton 15 órakor Bicskén lesz egyházmegyénk reformációs ünnepi istentisztelete.
Október 31-én a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a központi reformációs megemléke-
zést. Ennek részleteiről az elektronikus médiában tájékozódhatunk. 
Október 31-én 18 órakor tartjuk gyülekezetünkben a reformációs ünnepi istentiszteletet.

3. Áldozati vasárnapokat hirdettünk gyülekezetünkben a presbitérium döntése alapján. A lelkészlakás
felújítására gyűjtjük az adományokat. Köszönjük a felajánlásokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!

http://www.eventim.hu/hu/jegyek/reformacio-500-budapest-papp-laszlo-sportarena-471972/event.html

