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RAGYOGÓ
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Jó látni, amikor az Úr maga köré gyűjti a tanítványok legbelső körét, amikor hozzájuk szól. Most
nem másokhoz, nem az idegen sokasághoz, nem azokat gyógyítja, segíti, hanem a szűkebb kört állítja
maga elé. A presbiterek vasárnapjára ma így kell tekintenünk. Hiszen nagyon senki sem szereti, ha ki
kell állnia emberek elé, ha ő kerül a figyelem középpontjába. Ezért érezzük most azt, hogy Jézus az,
aki elővesz bennünket, és tanít a ragyogó tanítványi életre.

Az Úr az övéinek ad saját ragyogásából. A világ világossága az ő tanítványait is ilyen világosság
hordozóinak mondja.  Mi is  részesülünk az  ő fényéből  –  még ha csak úgy is,  mint  a  hold a  nap
világosságából  –  visszatükrözve  azt.  Velünk  is  így  van  tehát,  ami  krisztusi,  amit  őtőle  kaptunk,
átvettünk, megtanultunk, az ragyog a világnak sötétségében. Az Isten fénye ragyog a bűn sötétjében.
Ez a hívő élet gyümölcse.

Az  Úrtól  kapott  világosság  nem  rejthető  el.  Isten  épp  azért  adja,  hogy  látható  legyen.  Ez  a
funkciója. Neked is azért adta, azért van közöd hozzá, azért von magához egyre közelebb, azért kaptál
részt  az ő szolgálatából,  a  ragyogásból,  hogy azzal  használj.  A Jézustól  kapott  lelki  ajándék nem
rejthető el.

A világosság  funkciója,  hogy az,  aki  hordozza,  látható  jellé  legyen.  Látni  és  látszani:  az Isten
igazságát kaptad a szívedbe, hogy tisztán láss. Hogy egyértelmű legyen számodra az Isten akarata,
hogy egyértelmű legyen az utad ővele. S míg a sötét és a homály bizonytalanságot eredményez, a
világosságnál jól látható lesz a helyes út. Ha valakiről azt akarjuk, hogy dolgainkban ne lásson tisztán,
akkor ködösítünk. Ha viszont a krisztusi világosság már ragyog a szívünkben, gyülekezetünkben, az
arra nevel minket, hogy az igazságot szem előtt tartva tájékozódjunk az Isten és a világ dolgaiban
egyaránt. 

Látni és látszani – a tőle kapott világosság másoknak is javára szolgál, Istenhez vezet, hiszen arra
mutat, akitől kaptuk. A sokszor emlegetett reformátori mondás itt találja meg igazi érvényét: SDG –
Egyedül  Istené  a  dicsőség.  Mondjuk  ezt  akkor,  amikor  valaki  köszönetet  mond,  valami  jóért,
szolgálatért, amikor valamit vissza tudtunk ragyogni abból a fényből, amely Istenből ránk sugárzik. Itt
látjuk ennek a mondásnak igazi értelmét: minden, ami a mi ragyogásunk, szolgálatunk, tőle van. Ha
látják  ezt  mások és  érzékelik  rajta,  hogy ezt  mi  nem magunknak tulajdonítjuk,  akkor  látják  meg
mögötte Istent magát és veszik észre az ő jelenlétét, fényét. Rá mutasson a mi ragyogásunk is! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Presbiterek vasárnapja alkalmából megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntjük gyüleke-
zetünk választott tisztségviselőit. Közöttük azokat, akik legrégebben hordják vállukon az egyházköz-
ség terheit.
Tiszteletbeli presbiterek lettek: Lázár Bálint, Molnár Tibor és Szucsán László, akik több évtizede szol-
gálnak a gyülekezetben. Tiszteletbeli presbiterek még Horváth Imre és Molnár Károly atyánkfia.
Hálát mondunk azokért is, akik az elmúlt hat esztendő után újabb időre vállalták a presbiteri szolgála-
tot: Apostagi Zoltán, gondok, Erdélyi Gábor presbiteri jegyző, Alföldy-Boruss Áron, Nikodémus Antal
presbiterek és pótpresbiterként Szabó Szilárd.
Isten áldását kérjük azokra, akik most lépnek szolgálatba presbiterként és pótpresbiterként: Gémesi
Sándorné, Horváth Mihály, Takács Józsefné, valamint Bottáné Böröczffy Erzsébet és Flikinger Jenő.
Meg kell emlékeznünk azokról is, akik az évek során távoztak a presbitérium közösségéből. Németh
Dezső atyánkfia elhunyt, Szelei József és Horváth Béla lemondott tisztségéről.
Kérjük a gyülekezet minden tagját, imádkozzanak a tisztségviselőkért, hogy a feladatokat és szolgála-
tokat Isten iránti hűséggel végezhessék!



2. Halottunk van. 80 esztendős korában elhunyt Horváth Jenőné, sz. Kiss Eszter, aki egykor Gyúrón, a
Petőfi utcában, utolsó éveiben Martonvásáron az Orgona utcában lakott.  Temetése január 10-én 14
órakor lesz a kuldói temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra.

3. Alkalmaink
Az istentisztelet után gyülekezeti ebéd következik. Köszönjük az ebben nyújtott segítségeket különös-
képpen asszonytestvéreinknek!
Aliansz imahétre hívnak a protestáns gyülekezetek: 
Hétfőn 18 órakor Tordason a baptista imaházban
Szerdán 18 órakor itt, a gyülekezeti házban
Pénteken 18 órakor Tordason az evangélikus gyülekezeti teremben.
Szombaton 17 órakor konfirmációs órát tartunk.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletünk lesz.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


