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AZ ÚRRAL ERŐSÍTVE

Alapige: Prédikátor 4,12 Olvasmány: Efézus 5,21-33

Világunk  ezen  a  héten  a  szerelmet  ünnepli,  rózsaszínben,  szív  alakban,  romantikusan,  a  maga
eszköztárával. Milyen jó, hogy a keresztyén közösség arra is ráébredt, hogy ennél tudunk többet is
ünnepelni, s ezért lett a házasság hete, mely e mai nappal kezdődik. Az Úr Isten ezekben a napokban
hangsúllyal adja elénk legszorosabb kapcsolatainkat, hogy figyelmünk legyen arra, amit ő adott.

Az  Isten  alkotásának  része  az,  hogy  közösségben  vagyunk.  Így  az  ő  kedvére  van,  amikor
észrevesszük  a  másik  embert,  amikor  odafigyelünk  a  társra,  akit  ő  adott  mellénk.  De  tovább  is
léphetünk egy kicsit, fontos látnunk magunk mellett a barátot, a gyülekezetben a testvért, életünk más
területein is a munkatársakat, akikkel valamiféle kapcsolatunk van. Arra hív Isten: figyelj oda, törődj
vele! Műveld és őrizd a te emberi kapcsolataidat!

Mit  jelent  az  lényegében,  hogy  Isten  közösségre  teremtett  minket?  Példázza  most  ezt  a
valamennyire ismert DNS-molekula. Ahogy az élet-információt két szál összekapcsolódása hordozza,
külön-külön csak fél információ, valahogy így vagyunk mi is kapcsolatainkkal. Ennyire alapfeltétele
életünknek,  hogy  legyen  emberi  kötődésünk  családban,  szüleink,  testvérünk,  házastársunk,
gyermekük, barátaink felé. Emberlétünk meghatározó, nélkülözhetetlen eleme. Ha zavar van benne
bárhol, az emberi mivoltunkban renget meg minket. Nagy szükség van tehát az odafigyelésre, a helyes
kapcsolódásra.

De ez még nem minden! Az emberi kapcsolódás kettős fonatába az Úr belesző egy harmadik szálat
megerősítésként,  biztosításként.  Isten  beleszövi  az  emberi  élet  rendjébe  az  ő  Fiát.  Ad egy biztos
pontot, amelyhez igazodhatunk. A hármas fonál jóval strapabíróbb – mondja – nem szakad el, egyben
tart. Ha kettő még könnyen szét is tartana, ha az emberi kapcsolat lazul, a másik megerősíti.

Nem szabad elhanyagolnunk kapcsolódásainknak ezt a lelki síkját sem. Kapcsolatainknak bizony
van  kézzelfoghatóan  ilyen,  lelki  síkja,  ám  sokszor  ez  hiányos.  Milyen  fontos  házasságban,
barátságban, hogy teljes emberként, lelkileg is kötődésünk legyen, de nagy hiány, amikor a kapcsolat
felszínessé válik. Ebben jön segítségünkre a mi Urunk, a harmadik szál, akin keresztül az igazi Lelki
valóság jelenik meg életünkben. A Jézusban való hit megélése kapcsolataink megszentelője lesz: az ő
Lelkének  ereje  tudja  igazán  közös  nevezőre  hozni  a  mi  szívünket  és  lelkünket  az  egymáshoz
kapcsolódásban, ezért az ő jelenlétére van szükségünk, hogy életünk teljes legyen. A hármas fonál így
nem szakad el. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Köszöntjük szeretettel a konfirmandusokat és kedves szüleiket, hozzátartozókat. Az Istentisztelet után
szülői értekezletet tartunk.

Kedden 18 órakor Szolgálók óráját tartjuk
Kedden 19 órára presbiteri gyűlést hívtunk össze.
Szerdán 18 órakor Bibliakör alkalmán Jelenések könyve 2. fejezetéről beszélgetünk
Szerdán 19 órakor Énekkari próbát tartunk
Csütörtökön 17 órakor Válban közös bibliaórán a Lepramisszió szolgálatát ismerhetjük meg.
Pénteken 17 órakor egyházmegyénk lelkészi testülete tart értekezletet a gyülekezeti házban. 
Szombaton 17 órakor konfirmációs órát tartunk.
Jövő héten, böjt első vasárnapján 10 órakor istentiszteletet tartunk, valamint a gyülekezeti körlevelet is
szeretnénk kiadni.



Február 22-24. estéin hitmélyítő alkalmaink lesznek, melyre a Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Refor-
mátus Missziói gyülekezet lelkipásztora és bizonyságtevő tagjai jönnek közénk.

2. Örömmel és hálaadással számolhatok be arról, hogy a parókia felújítására nézve az eddigi támoga-
tás mellett újabb, 25 millió forintnyi támogatás felhasználására nyílik lehetőségünk. A felújítás így 40
millió forint kormányzati támogatásból, valamint saját erőnk hozzáadásával kezdődhet meg. Kivitele-
zőket keresünk. Aki tud bármiféle segítséget nyújtani a gyülekezet tagjai közül, köszönettel vesszük!

Hála legyen az Úrnak azért, hogy egyházmegyénk és egyházkerületünk közösségében sok gyülekezet
részesül hasonló támogatásban! Adja az Úr, hogy ezek mellett lelki épülésünk folytatódhasson!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


