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ÖRÖKKÉVALÓ

Alapige: Zsolt 81,14-17 Olvasmány: Zsoltárok 81

Az  egyházi  év  rendje  szerint  ma,  az  advent  előtti  utolsó  vasárnapon,  az  egyházi  év  lezárásaként  az
örökkévalóra tekintünk: a véges időben arra, aminek nincsen vége, az örök életre.

Ahogy a 81. zsoltár versein keresztül látjuk az üdvígéret megfogalmazását, hamar feltűnik, hogy feltételes
módban van. Figyelmeztet, Isten népe számára az üdvösség nem automatikus, nem jár. Isten sóhaja magában
foglalja azt a vágyat, hogy az ő népe ott legyen vele, egyúttal rámutat arra is, hogy ettől a nép távol van még,
amikor nem Isten útjain jár. Figyelmeztet bennünket Jézus szava is, amikor arra hív, hogy igyekezzünk bemenni
a szoros kapun, igyekezzünk járni azon az úton, mely az üdvösségre vezet.

Hogy mi mindent készít el Isten az övéinek, arról is gondolkozzunk el! Legelőször és leghangsúlyosabban
az  ellenség  kérdésével  foglalkozik  az  isteni  üzenet.  Számunkra  sem  ismeretlen  az  a  helyzet,  amelyben
megszólal  a  gondolat.  Kinek ne volna ellensége,  rosszakarója,  irigye és  ellenlábasa? Valahogy az ellenség
jelenléte mindig része az életünknek. Nem csak személyesen, de népünk, s keresztyénségünk életét is így látjuk:
közel van az ellenség, sokszor rémít, keresztbe tesz. Harcolnunk, küzdenünk kell vele. Ennek az ellenségnek
legyőzését  ígéri  Isten,  méghozzá  olyan  módon,  hogy  az  ellenség  szeme  láttára,  s  annak  irigykedése,
megalázkodása közepette jön el a győzelem ideje.

Az örökkévalóság gondolata, ami számunkra nehezen felfogható, sokszor inkább csak negatívumként jelenik
meg életünkre a várakozás kapcsán. Amikor valami rossz, fáj, akkor az örökkévalóságnak tűnik… Az Igének
ilyen értelme is van, amikor a kínokról, az ítéletről beszél, de a másik oldala is igaz: amikor nem fogy el az
időnk. Milyen jó volna, ha a szeretetteljes együttlétekre több időnk volna, s bizony mennyire hiányzik, amikor
azt érezzük: nem volt elég időnk. Az üdvösség ígérete ezt is magában hordozza: halál sem lesz többé.

Az itteni felsorolás végén találjuk meg annak ígéretét, hogy az Úr a szükségeinkről bőven gondoskodik. Az
anyagi, testi szükségeket említi – talán épp azokat, amelyek a legnagyobb irigységet váltják ki az ellenségből.
Isten minden szükségessel megajándékoz bennünket, nincs semmiféle hiány az ő országában. Isten gondoskodó
gazdagsága veszi körül az ő népét.

Isten ezt kínálja az övéinek. Sóhaja talán ma is elhat fülünkig, s talán szívünkig is: bárcsak rám hallgatna
népem és az én utamon járna. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékharang szólt csütörtökön délben. Horváth Béla atyánkfiára emlékezünk, aki 15 éve ment el a
minden élők útján. Isten vigasztalása legyen a szeretettel emlékezők életén!
2. Halottunk van. 79 éves korában hunyt el Papp Sándorné, született Fülep Erzsébet, aki Tordason élt.
Temetésére csütörtökön 14 órakor kerül sor a tordasi temetőben. Isten adjon vigasztalást szeretteinek a
friss gyászban!
3. Alkalmaink
Istentiszteletünk után énekkari próbát tartunk.
Délután 16 órakor az evangélikus templomban zenés áhítat lesz, melyen énekkarunk is szolgál. Várjuk
a gyülekezet tagjait!
Kedden 18 órakor Imaórát tartunk.
November 30-án és december 1-jén (csütörtökön és pénteken) adventi evangélizáció lesz gyülekeze-
tünkben. Sípos Ajtony Levente lelkipásztor testvérünk hirdeti az igét ezeken az esetéken. Csütörtökön
és szombaton este énekkari próbát tartunk. 
Vasárnap 10 órakor advent első vasárnapját úrvacsorás istentisztelettel ünnepeljük. Jöjjünk és hívjunk
lehetőség szerint másokat is az Ige köré!

4. Jövő vasárnaptól kezdve adventi könyvvásárt tartunk. Megvásárolható lesz a Kalendárium, Kalauz,
Falinaptár és más lelki olvasmányok, ajándékok. Szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak figyelmé-
be.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


