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VÁRATLANUL

Alapige: Máté ev. 24,44 Olvasmány: Mt 24,36-44

Az  előző  napok  adventi  előkészítő  sorozatával  az  örök  advent,  az  Úr  újbóli  eljövetele  kérdéseiről
gondolkozhattunk az Ige fényénél, s ez a tanítás olyan gazdagnak bizonyul, hogy az adventi vasárnapokra is
marad  belőle:  egy  olyan  sorozatot  kezdünk  Máté  ev.  24-25.  fejezetének  részletei  alapján,  mely  Krisztus
visszajövetelére irányítja figyelmünket. Ma az ő visszaérkezésének váratlan, teljesen meglepetésszerű jellegéről
és ennek lelki hasznáról szól az igehirdetés.

Aki  már  olvasott  a  Szentírásban  a  visszajövetelről,  vagy  hallott  róla  tanítást,  tudja,  hogy  ennek
legjellemzőbb vonása a váratlanság. Senki sem tudja ennek idejét; egészen odáig, hogy a Fiú megvallja, még ő
sem! Egyedül az Atya.  Ennyire titkos,  ennyire el  van rejtve a világ végének,  az Úr eljövetelének,  életünk
végének a napja. Teljes váratlansággal jön. Nem lesz különös előzménye.

Mi már elszoktunk az ilyen váratlan eseményektől. Az ünnepvárásunk is pont az ellenkezőjéről szól: jól
tudjuk, hogy mikor érkezik, s a mi készülődésünkben ott van ez a határidő. Ilyen – mondhatni – szezonális a mi
készülődésünk. Ezzel szemben az Isten valami mást készít, amiről úgy beszél, hogy az emberek éppen úgy
fogják tenni dolgaikat, mint bármikor máskor, nem is sejtenek semmit. Ugyanúgy végzik hétköznapi dolgukat,
amikor teljesen váratlanul, kiszámíthatatlanul megérkezik. Vajon miért így? Mi ennek az értelme?

Olyan ez, mint egy előre be nem jelentett ellenőrzés, látogatás – amit persze nem nagyon szeretünk. De aki
így érkezik, az a teljes valóságot szeretné látni. Ha tudjuk előre, hogy most kell mindennek rendben lennie,
akkor bizony akkorra valahogy rendbe tesszük a dolgokat (ha tudjuk). Ugyanígy, ha az Úr érkezésének idejét
tudnánk, akkor a mi felkészülésünk nem volna igazi: akkor tudnánk mikor kell felvenni a legszebb ruhát, az
álcát,  a  legszebb mosolyt,  a  kedvességet  és  a  kegyességet.  Ha  az  Úr  így  jönne  el,  akkor  a  mi  hitünk és
kegyességünk könnyen hazugsággá válna. Legyetek készen. Ez az egyszerű üzenete a váratlanságnak.

A készenlét így lesz az egész életünkre valósággal kiható állapot. Ezt a készenlétet ajándékba kapjuk: ez
nem a miénk, hit által kapjuk meg Jézustól az ő igazságát, az ő békességét, amely felkészít minket. A vele való
szoros kapcsolatunk, ma is gyakorolt asztalközösségünk is erre mutat, hiszen a készenlét maga a hit, amely
összeköt vele már most, amely kötelék megmarad az örökkévalóban, az ő eljövetelekor és azután. Így lesz a
váratlanból várt és áhított találkozás, ha vele közösségben, készen várjuk őt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezünk Papp Sándorné, született Fülep Erzsébet asszonytestvérünkre, aki Tordason élt, 79 éves
korában hunyt el. Temetésére november 30-án, csütörtökön 14 órakor került sor a tordasi temetőben.
Isten vigasztaló igéje Máté evangéliuma 11,28-29 alapján szólt ravatala mellett. Ma is kérjük Isten vi-
gasztaló kegyelmét a gyászolókra.

2. Advent első vasárnapján megterítettük az Úr asztalát. Köszönet a szent jegyek felajánlásáért testvé-
reinknek. 
3. Alkalmaink
Szerdán folytatjuk sorozatainkat: 18 órakor a Bibliakör alkalmát, 19 órakor pedig énekkari próbát tart-
juk.
Csütörtökön indul a házi istentiszteletek sorozata. Gémesi Sándorné, Ibolya vár minket ezen az első
estén 17 órakor.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.
Településeinken a korábbi évek hagyománya szerint elkezdődnek ma az adventi  gyertyagyújtások:
Tordason 16 órakor, Gyúrón 17 órakor. Lehetőség szerint keressük ezeket az alkalmakat.
4. Advent vasárnapjain kihelyezzük támogató perselyt, mellyel a karácsonyi szeretetcsomagok össze-
állítását támogathatjuk. Köszönet az adományokért!
5. Elindul az adventi könyvvásár. Megvásárolható a Kalendárium, Kalauz, Falinaptár és más lelki ol-
vasmányok, ajándékok. Szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak figyelmébe.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


