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ÍME, A VŐLEGÉNY

Alapige: Máté ev. 25,6 Olvasmány: Mt 25,1-13

Az idei advent közös lelki felkészülésének végéhez érkezünk, elérkezik az ünnep. Készülődésünk
erre szól, bár az Igék távolabbra mutatnak, most is az Úr érkezését ünnepeljük. Az adventnek ez a két
vonulata szoros párhuzamban van: készen kell lennünk az ünnep érkezésére, ahogyan az újra érkező
Úrra.

Elérkezik az a pillanat, amikor felhangzik a minket is ébresztő, hívó szó: Íme, a vőlegény! Jöjjetek
fogadására! Bizony, megérkezik. Amikor már nem kell tovább várni rá, amikor már itt van. S amilyen
nagy várakozás tölti be az adventi ember szívét, annál teljesebb az öröm a beteljesüléskor. A mai Igénk
ennek a beteljesülésnek pillanatát örökíti meg, s ad tanítást, hogy le ne maradjunk.

Fontos így is – a beteljesülés szempontjából – vizsgálódnunk, mert bizony, mind voltunk már úgy,
hogy az előkészületre nagy gondot fordítottunk, de a beteljesülés nem volt az igazi, valami félresiklott.
Fontos, hogy a mi Urunkkal való találkozásunk ne legyen csalódás, ezért figyelmeztet újból.

Példázatunk  egyértelműen  hozza  elénk  az  advent  kettős  végkimenetelét.  Vannak,  akik  készen
vannak.  Számukra  örömteli  módon történik  meg a találkozás,  csalódás  nélkül.  Amikor a  készület
valódi készenlétté nemesedik. Ez az, amikor a lényeg: az ünnep értelme, az üdvösség egészen a miénk
lesz. Hogy honnan volt meg ez az okosság a példázat szereplőinek a szívében, arról nem értesülünk.
Szívbeli  vágyódásunk lehet  az után,  hogy miénk is  legyen ez egészen.  Hogy az ünnepet  ne csak
testünkben éljük  meg,  hanem igazán.  Hogy teljesen  megszentelve,  rá  hangolódó lélekkel  képesek
legyünk  őt  megragadni,  magunkhoz  venni  az  ő  mostani  üzenetét.  Fontos,  hogy  személyes
találkozásunk legyen vele, hogy teljes valóságunkban ott legyünk Vele, az Emberré lett Isten Fiával.

De nagy felkiáltójel az, hogy nem csak az okosakról olvasunk az Írásban. Figyelmeztetnek azok az
ünnepeink,  vasárnapjaink,  hétköznapjaink,  amikor  elmegy  mellettünk  az  ünnep,  vagy  éppen  mi
megyünk el az Úr mellett. Elvéthető a találkozás! Amikor a körülmények (hiszen késik) nem engedik,
hogy ünnepünk legyen. Mennyire jellemző a másik öt magatartása: a kapkodás. Így lemaradnak az
életükről, s lemaradnak az örökkévalóval kapott találkozás lehetőségéről. Bezárul a menyegző kapuja,
semmivé lesz a készültség, mert nem voltak a helyükön. Figyelmeztet életünk, családunk, ünnepünk –
ha észrevesszük.

Van még időnk? Most van itt az idő odaállni az Úr elé, megvallani, ha nem vagyunk a helyünkön, s
lépni, hogy amikor érkezik, a helyünkön legyünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Halottunk van. 80 esztendős korában elhunyt Horváth Jenőné, sz. Kiss Eszter, aki egykor Gyúrón, a
Petőfi utcában, utolsó éveiben Martonvásáron lakott. Temetése január 10-én lesz a kuldói temetőben.
Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra.

2. Isten iránti hálaadással számolhatok be az ünnepet megelőző előkészületekről. A héten asszonytest-
véreink segítségével összeálltak a karácsonyi szeretetcsomagok gyermekeink, valamint idősebb testvé-
reink számára. Köszönjük a gyülekezet anyagi és természetbeni hozzájárulását. Az idősek látogatása a
tegnapi napon történt. Gondoljunk imádságban is azokra, akik otthon, betegségben töltik az ünnepe-
ket!

A templomban már díszben áll az idei karácsonyfa, melynek állításáért és a díszítésért is köszönet ille-
ti a segítőket.

Tegnap este, településeink közösségében hangolódhattunk az ünnepre, a negyedik gyertyagyújtás al-
kalmával. Köszönjük a részvételt és kiváltképp a szolgálatot minden testvérünknek!



3. Alkalmaink
16 órakor Szentesti ünnepi istentiszteletünk lesz a templomban.
Az ünnep első és második napján 10 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Legátusunk délután ér-
kezik, File Péter III. éves teológus.

December 31-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet tartunk, 18 órakor  óévbúcsúztató istentiszteletünk
lesz. Január 1-jén pedig együtt köszöntjük az új évet kisebb szeretetvendégséggel.
Január 7-én tartjuk a presbiterek vasárnapját, amikor megválasztott presbitériumunk a gyülekezet előtt
esküt tesz. Ezt gyülekezeti ebéd követi.

4. Folytatódik a könyvvásár. Megvásárolható a Kalendárium, Kalauz, Falinaptár és más lelki olvasmá-
nyok.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


