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ISTENI EGYSÉG

Alapige: János 17,20-21 Olvasmány: János 10,22-30

Jézus imádkozik. Szokása volt, de most nem akárhol, s nem akármiért. Az elfogatása előtti órákban,
tanítványi  körben  imádkozik  az  ő  tanítványaiért.  A legfontosabbért,  a  tanítványok  hitéért,  az  ige
szaváért, amelyet rájuk bízott, s imádkozik értünk, azokért, akik a tanítványok szavára hisznek benne.
És ezen a ponton találunk egy kulcsszót, amely tanít minket Isten akaratának megértésére.

Jézus a tanítványok számára olyan egységért könyörög, mint ami közte és az Atya között jelen van.
Ebbe  szeretné  bevonni  tanítványait  is.  Láttuk  már,  a  János  által  megőrzött  szavak  sokszor  Jézus
Istenségének legbelsőbb titkait tárják elénk, s most egy olyannal találkozunk, amelynek nincs olyan
földi  párhuzama,  mint  azt  láttuk  Atya  és  Fiú  kapcsolat  esetén.  A Szentháromság  Isten  egysége.
Hogyan  lehet  ezt  felfogni,  megérteni?  Miben  állt  ez  igazán,  amikor  Jézus  kijelenti  az  ő
hallgatóságának, hogy „én és az Atya egy vagyunk?” (Jn 10,30)

Jézus  többször  hivatkozik  rá,  különösen  az  őt  támadókkal  szemben,  hogy  az  ő  Atyjával  való
egysége abban nyilvánul meg, hogy azt cselekszi, amit az Atya mond. Hogy teljes összhangban van az
isteni szó és a jézusi tett. Az ő egységük ezzel válik láthatóvá, az Atya Isten Jézusban való jelenléte
ezzel  lesz  kézzelfogható.  Ha  emberi  szóval  kell  meghatároznunk,  az  ő  egységük  a  hitelesség
formájában  van  jelen.  Amikor  a  farizeusok  Jézus  hitelességét  firtatják,  s  megkérdőjelezik  az  ő
istenségét, ő ezzel válaszol: „az Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem.” (Jn
10,25b)  Jézus  és  az  Atya  egyek,  azt  mondja  a  Fiú,  amit  az  Atya  akar.  Ő  az  Atya  Isten  hiteles
tolmácsolója.

S  Jézus  azért  imádkozik,  hogy  a  tanítványok  is  részesüljenek  ebben  az  egységben,  ebben  a
hitelességben. Hogy amikor ránk néz a világ,  akkor Jézust lássa,  s rajta keresztül az Istent. Hogy
elhiggye, hogy felismerje a világ. Jézus azért imádkozik, hogy az ő dicsősége és akarata bennünk is
teljessé legyen, hogy  a szó és a tett ne másról beszéljen, hogy a bibliás elvek és a megélt valóság
összhangban legyenek a mi életünkben.

Jézus a legfontosabbért és a legszükségesebbért imádkozik. Fontos, mert ezzel lesz láthatóvá az ő
jelenléte rajtunk. S szükséges, mert a hitelességgel oly sokszor hadilábon állunk. Hidd el, hogy Jézus
imádsága, melyet a kereszt előtt elmondott,  valósággá válik a te életedben. Bízz benne, hogy a te
hiteltelenségedet  az  ő  csodálatos  munkája  által  hiteles  életté  formálja,  hogy  az  ő  Atyjával  való
egységébe be tud vinni. Hidd, hogy az ő akarata győzelemre jut! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Megemlékezünk nemzetünk közösségében az 1956-os eseményekről, az elnyomásról, a vágyott sza-
badságról és a forradalom napjairól a 144. zsoltár igéin keresztül. „Szabadíts meg, ments ki engem az
idegenek hatalmából, akiknek szája hiábavalóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel.”

2. Keresztelés alkalmán köszöntük a közénk érkező családot, Kádár Krisztián Márk és Nyitray Doroty-
tya második gyermeke, Bátor Benedek részesült a sákramentumban. Isten áldását kérjük az egész csa-
ládra!
3. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz.

Pénteken 18 órakor Gyúrón, az evangélikus templomban tartunk közös ünnepi istentiszteletet a refor-
máció 500. évfordulóján.
Szombaton 15 órakor Bicskén lesz egyházmegyénk reformációs ünnepi istentisztelete, melyre várjuk a
résztvevők jelentkezését.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk – ne feledkezzünk meg az óraállításról ezen a napon!



Október 31-én, kedden 18 órakor reformációs ünnepi istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon az
Úr asztalát is megterítjük, az istentisztelet után pedig szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti ház-
ban.
November 1-jén délelőtt tartjuk lelkipásztoraink sírjánál a temetői megemlékezéseket.

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

5. A presbitérium a Választási bizottság javaslata alapján meghatározta a jelöltek listáját. Presbiter-
jelöltek: Alföldy-Boruss Áron, Apostagi Zoltán, Erdélyi Gábor, Gémesi Sándorné, Horváth Mihály, Jé-
keyné Winter Erzsébet, Nikodémus Antal, Takács Józsefné. Pótpresbiter-jelöltek: Bottáné Böröczffy
Erzsébet, Flikinger Jenő, Szabó Szilárd. Gondnok-jelölt: Apostagi Zoltán. A választás időpontja no-
vember 12.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


