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SZÍVBELI MEGÚJULÁS

Alapige: 2 Kir 22,19 Olvasmány: 2 Kir 22,1-13

A reformáció 500. évfordulóján sokfelől feltettük a kérdést: miben áll a lényege a reformációnak? Ma, az
évforduló napján a régi Ige segítsen jobban megérteni Isten ma is érvényes üzenetét a mi számunkra.

A megújulás ott zajlik, ahol az Isten gyermekei szorgosan tevékenykednek. Jósiás királyt és udvartartását
nagy munkában találjuk:  az Úr házának felújításán igyekeznek. Ez egy nagyobb királyi programterv része,
mellyel  a  király  igyekszik  visszatéríteni  népét  az  élő  Isten  útjára.  Leszámolnak  pogány  bálványokkal,
áldozóhelyekkel, a pogányság papjaival, valamint nekifognak a felújításnak. Láthatóan az Úr Isten dolgaival
foglalkoznak, erejüket nem kímélve.

Az ő munkájukban Isten közbelépését mégis meglepetésszerűnek mutatja be a Szentírás. Nem számítanak
rá, akkor jön. Éppen a templomban fellelhető adományokat gyűjtik be, amikor az Ige a főpap keze ügyébe
kerül. Megtalálják a törvényt, az Isten szavának dokumentumát. Annyira váratlan, hogy alig tudnak vele mit
kezdeni. Szolgálati úton adják egymás után kézről kézre azt, amit találnak. Így jut el a királyig. Nem emberi
szándékot sejtet ez az eseménysor, hanem az Úr tervét, aki a maga titokzatosságával megjelenik népe között.

Az igazi  formálódás az Isten ilyen valóságos megjelenése után kezdődik el.  Ahogy a Könyvben leírtak
szíven ütik őket. Ezért is adják tovább: valami olyat találtak, ami nem kerülhető meg. Isten üzenetének ezt a
hatását mi sem tudjuk másként leírni. Nem emberi erő az, amely itt munkálkodik, amely a királyt bűnbánatra
indítja, amely arra serkent, hogy tovább kutasson, kérdezzen, hogy Istenhez forduljon! Ez a Szentlélek ereje,
mely a szívben ellenállhatatlan változást indít, mely a megújulást eredményezi.

Jósiás nem tehet mást, az őt megszólító Isten szavát komolyan kell vennie. Immár nem csak szívén viseli az
Isten ügyét, hanem szívére vette az ő akaratát. Teljes komolysággal, teljes felelősséggel. Ennek az Isten előtti
őszinte megállásnak üdvösségre szóló következménye lett. Jósiás megújította az Istennel kötött szövetséget,
hosszú évek után újra megünnepelték a Szabadító Isten ünnepét, a páskát. A Szabadítót ünnepelték, ahogy mi is
tesszük ezt az úrvacsorában, az Újszövetség idején.

Az igazi reformáció, a szív megújulása, a hívő ember Istenre találása, a vele való szövetségünk őszinte
megerősítése és megélése ma is. 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.
Szombaton délután Bicskén új harang szentelésével egybekötött egyházmegyei hálaadó alkalmon ve-
hettünk részt. A mai napon lezajlott a központi megemlékezés, s most este a gyülekezet közösségében,
az Úr szent asztala mellett mi is megerősíthettük lelkünket Isten szövetségében. Köszönet a szent je-
gyek felajánlásáért testvéreinknek!
Az istentisztelet után szeretetvendégségre vagyunk hivatalosak a gyülekezeti házban. Köszönjük a se-
gítségeket!
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.
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!


