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KÖZELEDIK

Alapige: Ezékiel 12,21-25 Olvasmány: Máté 3,1-12

Olyan messze van… gondolja Isten népe Ezékiel idején. Távol vannak, talán nem is teljesednek be
soha azok az Igék, próféciák, melyeket Isten üzen a próféták által. Olyan messze van… gondolja az
ember, amikor Isten útját elhanyagolva csak saját kedvére él, s bűneit nem veszi észre.  Olyan messe
van… vélte a reformáció előtti egyház: nem is látja, hogy mi az ő nevében csak a saját zsebünket
tömjük.  Olyan  messze  van…  gondolja  az  ember,  aki  a  temetőt  járja,  és  csak  a  halálig  jut  el
gondolataiban, a feltámadás már túl távolinak, mi több elképzelhetetlennek tűnik. Mert Isten olyan
messze van.

Az ember a távolodás helyzetében van Istennel szemben, erről szól ez a mondás, amit Ezékiel
megörökít, erről szól az ősi igazság, melyet a Szentírás egésze megörökít, s ezt látjuk tükröződni a
történetünkben is. Az Isten távol van… ez a meglátás részben igaz. De nem úgy, ahogy mi látjuk, nem
Ő mozdult el, az ő állandó szentsége, örök tisztasága nem változott. Az ember távolodik.

Aki azt érzi, hogy Isten ígéretei nem akarnak teljesedni, az távolodik. Aki nem tud már bízni az Ige
igazságában, az került távol. Aki nem látja Krisztusban a feltámadást és az örök életet, az még távol
van. Ezt a távolodást nevezzük egyszerűen bűnnek, ez az, amiért az Isten haragja fellángol, amiért
indulatát megmutatja a prófétai szavakban, és az ítéletes történelmi helyzetekben. Ez az, amiért látjuk,
hogy  Isten  az  ő  haragját  a  Golgota  keresztjén  az  Egyszülött  Fiúra  kiárasztja.  Isten  az  ő  állandó
tökéletességében  bizony  megítéli  a  mi  elhajlásunkat,  tőle  való  eltávolodásunkat,  a  mi  vétkeinket.
Megítéli  azt,  amikor nem bízunk benne, amikor  szívünket  nem reménysége hatja át,  megítéli  azt,
amikor visszaélünk az ő türelmével. Ezek mind benne vannak az ő haragjában.

Ugyanakkor  milyen  különös,  ahogy  Isten  az  ő  haragjának  kitöltésekor  evangéliumot  hirdet  a
prófétán  keresztül.  A távolra  kerülőknek,  a  benne  nem  bízóknak  üzeni  meg  az  ő  közeledését.
Közeledik az idő… amikor minden Ige valóra válik, amikor kézzelfogható lesz az Isten üzenetének
valósága. Ahogy a Jordán mellett János is hirdeti: a fejsze már a fák gyökerén van. Közeledik az Isten,
közeledik az ő országa. A távoliból közeli lesz, teljesen ott leszünk, ahol ő.

 Ha csak az ítéletre nézünk, ez még nem evangélium, de Krisztusban azzá válik. Az ő érkezése nem
ítéletet hoz, hanem a megváltás és a kegyelem közelségét, hogy mi se maradjunk távol, hanem újra az
övéi lehessünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
A reformációs megemlékezések időszakát éljük, pénteken az evangélikus templomban szép számmal
gyűltünk össze baptista, evangélikus, református gyülekezetek tagjai, hogy közösen adjunk hálát. Teg-
nap délután Bicskén új harang szentelésével egybekötött egyházmegyei hálaadó alkalmon vehettünk
részt.
Október 31-én, a reformáció emléknapján központi rendezvényre kerül sor a Papp László Budapest
Sportarénában, melynek kezdő istentiszteletét 10 órától a közmédia is közvetíti.
Október 31-én, kedden 18 órakor templomunkban tartunk úrvacsorás hálaadó istentiszteletet. (A pres-
bitérium tagjait kérjük, hogy a gyülekezeti házban gyülekezzenek majd ez alkalommal.) Az alkalom
után gyülekezeti szeretetvendégségen lehetünk együtt.
November 1-jén 9.30-kor a kuldói, 10 órakor a gyúrói temetőben tartunk megemlékezéseket lelkipász-
toraink sírjánál.
November 5-én, vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, a téli időszakra készülve már a gyülekezeti
házban. Az istentisztelet után énekkari próbát tartunk.



Mai istentiszteletünk perselyadományával közös egyházi célt,  a nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet
templomépítését támogatjuk.

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

3. 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!


