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EGYÉRTELMŰEN

Alapige: Máté ev. 24,27 Olvasmány: Mt 24,23-28

Az  Úr  eljövetelének  legjellemzőbb  vonásáról  szólt  az  igei  tanítás  advent  első  vasárnapján:  a
váratlanról, a kiszámíthatatlanról, aminek ideje előttünk rejtve van. Ez a titkosság magával hordozza a
bizonytalanság érzését is, de annak ténye, hogy ő eljön teljesen egyértelmű. Ennek módja is az, erről
tanít Jézus.

Az ő visszajövetelét sok értelemben ma is homály fedi. Talán a legtöbb ember számára hiányzik
belőle a kézzelfoghatóság érzése. Az emberi fantázia ilyenkor kérlelhetetlenül munkába kezd, és a
hiányzó  elemeket  igyekszik  kipótolni.  Számos  olyan  igazság  van  ezzel  kapcsolatban
gondolkodásunkban, mely a Szentírásból származik – ahogy eljön Jézus, felhangzik a feltámadásra
hívó harsona szava, az ítélet, majd a gyönyörű ország, vagy a tüzes pokol. Mindezek mellé hamar
társulnak népmesei gondolatok, a középkori egyház tanításai, manapság pedig egyre elterjedtebbek a
keleti kultúrák elképzelései. A végén mi is ott tartunk, hogy tanácstalanul kérdezzük az Urat: hogy is
lesz ez?

Jézus nagyon egyértelmű választ ad. Mondhatnánk az ő Igéjének örök jellemzője ez: nem beszél
mellé,  nem homályosít.  Egyértelműen  elmondja,  mi  várható.  Fontos,  hogy  az  ő  szavának  ezt  az
egyértelműségét komolyan vegyük, akár a mi életünkre mutat rá rosszallóan, akár veszélyekre hívja
fel  figyelmünket.  Hamis krisztusokról  és prófétákról  szól itt,  akik a megtévesztés  szándékával  azt
akarják elhitetni, hogy ők az igazi Krisztus. Jézus egyértelműen adja elénk: ne higgyetek nekik. Ne
higgyétek, hogy itt, vagy ott jelenek meg.

Ezzel szemben kiemeli Jézus, hogy az ő megjelenése minden kétséget kizáró, egyértelmű lesz. Úgy,
amint az Igét hallva az ember ráébred arra, hogy most nem más, hanem egyértelműen az Úr szólt
hozzá. A hit megélése is ilyen egyértelmű, amikor nincs kétségem afelől, hogy élő kapcsolatom van
Vele. Olyan egyértelmű ez, mint amikor a kételkedő Tamás a feltámadás után megpillantva Jézust
kimondja: Én Uram, én Istenem! Minden kétséget kizáróan Ő az.

Így lesz az ő visszajövetelekor.  Magyarázatra  nem szorul,  keresni sem kell.  Ahogy a villámlás
beragyogja az egész égboltot – látszik a mezőn és bevilágít a belső szobákba is – olyan egyértelmű és
tagadhatatlan az ő érkezése.

Öröm lesz azoknak, akik már most így ismerik őt, akik nem tévednek más urak és gondolatok után,
akiket nem tévesztenek meg a hamis krisztusok. Öröm lesz számunkra, akik az Ő beszédéből, a vele
való személyes kapcsolatból már most egyértelműen ismerjük őt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Szerdán folytatjuk sorozatainkat: 18 órakor a Bibliakör alkalmát, 19 órakor pedig énekkari próbát
Csütörtökön 17 órakor Baracskán várnak minket a tóvidéki gyülekezetek következő bibliaórájára.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

2. Advent vasárnapjain kihelyezzük támogató perselyt, mellyel a karácsonyi szeretetcsomagok össze-
állítását támogathatjuk. Köszönet az adományokért!

3. Elindul az adventi könyvvásár. Megvásárolható a Kalendárium, Kalauz, Falinaptár és más lelki ol-
vasmányok, ajándékok. 

4. Visszatekintés novemberre
Az ünnepélyesebbé lett október után most egy csendesebb hónapra nézünk vissza. A szokott mederben
folyt a gyülekezet élete. A hónap elején halottainkra emlékeztünk a feltámadás reményével szívünk-



ben, majd hamar következett a tisztújítás alkalma, a hónap végén pedig már az újabb ünnepi időszakra
nézve tartottuk gyermek és felnőttek közösségében az adventre készülő kézműves alkalmakat, vala-
mint az evangelizációt. Jártunk Válban bibliaórán, ifjúsági délutánon, és szolgáltunk az énekkarral ze-
nés áhítaton, az evangélikus közösségben. Ilyen egy csendesebb hónap.
A gyülekezetünk háza táján több fronton is komoly munkák folynak. A parókia felújítása kapcsán ok-
tóberben felállt munkacsoporttal készítjük elő a felújítási terveket, melyhez vállalkozókat, kivitelezőt
keresünk. A gyúrói temetőrész folyamatosan szépül. Köszönet a parókia fűtésére szánt tűzifa előkészí-
tésében nyújtott segítségekért is! Köszönjük, hogyha az eddigi segítő kezek mellett mások is be tud-
nak kapcsolódni, hogy ne csupán egy-egy testvérünkön legyen a feladatok terhe.
Anyagiak terén a korábbihoz képest visszafogottabb számokat látunk: EFJ 52e Ft, Persely: 73e Ft,
Adomány: 5e Ft, áldozati adományok: 82eFt. Istené legyen a dicsőség mindazért amit adunk és te-
szünk!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


