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TISZTÁNLÁTÁS

Alapige: 2 Kir 6,8-23 Olvasmány: 2 Kor 4,1-6

A  feltámadás-történet  során  –  különösképpen  János  evangéliumában  –  többször  találkozunk  a  látás
kérdésével.  Az  ünnep másnapján éppen azt  vizsgáltuk  milyen más  volt  az  egyes  tanítványok tapasztalása,
látása, a feltámadással kapcsolatosan. Vagy előttünk van Tamás, aki Jézustól a hit és látás kapcsolatáról kap
tanítást. E mai napon, amikor országunk sorsáról döntünk, amikor látások és szemléletek ütköznek egymással
pártokban, baráti körben vagy éppen odahaza, kimondhatjuk, tiszta látásra van szükségünk a jó döntéshez. A
látás kérdésében tanít  ma bennünket Elizeus próféta története,  amiből megtudhatjuk,  hogy az Isten embere
különleges látással jár ebben a világban.

Az ószövetségben a prófétákat így is nevezték: a látó. Elizeus különös titkokat is meglátott:  az ellenség
hálószobájának rejtett beszélgetéseiről is tudott. Meg is lepődik az ellenség, veszélyesnek ítéli ezt a tudást: el
akarja pusztítani. Bizony, Isten titkokat fed fel az övéi számára. A hit látása olyan, amit más nem birtokolhat.
Ez a  látás  megmutatkozhat  az  egyszerű,  higgadt  észjárásban,  akár  nagyobb összefüggések meglátásában –
legyen  az  az  élet  bármely  területén.  Isten  jelenléte  az  életünkben  nyomot  hagy,  gondolkozásunkat  olyan
látásmóddal vértezi fel, mely egyedi. Isten mutatja meg magát ezekben, így lehet a hívő embernek teljesebb a
képe a világ valóságáról.

De ez a látás nem mindenkinek egyformán adatik. Még a próféta szolgáján is látjuk, hogy nem volt teljes a
látása. Nem a szemével volt baj, hanem a mennyei látás ajándéka hiányzott, amikor csak az ellenséges csapatok
letaglózó  sokaságát  látja  meg  ls  kétségbeesik.  Nem  ismeretlen  számunkra  sem  ez  az  állapot.  A  próféta
imádságára viszont ő is megkapja a tisztánlátás ajándékát: Isten jelenlétének megtapasztalása nyugtatja meg,
mert látja a valós erőviszonyokat.

Egyúttal  különös  módon az  ellenség  elveszíti  látását.  Itt  sem fizikai  vakságra  kell  gondolnunk,  hanem
valami olyanról, amikor arról tudósít az Írás, hogy Isten megkeményíti valakinek a szívét. Amikor az Isten
elleni  harcban  elvakulttá  lesz,  és  gőgösségében  nem  veszi  észre,  hogy  a  saját  vesztébe  rohan.  A  gonosz
elvakultsága a saját pusztulását készíti elő. Így látjuk ezt nem csak itt, vagy az egyiptomi szabadulás során,
hanem  még  a  nagypéntek  sátáni  munkálkodásában  is.  Isten  tervének  megvalósulása  felé  visz  az  ellenség
elvakultsága.

Kérjünk tiszta látást! Ne az elvakultság legyen úrrá rajtunk, ne is csak a földi eseményeket lássuk,
hanem az ő hatalmas jelenléte erősítsen minket is! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Köszöntjük szeretettel születésnapjukat mostanában ünneplő idősebb testvéreinket! Molnár Jenő 70.
életévét töltötte be az ünnepek alatt. Lázár Bálint presbiter testvérünk 75. születésnapját ünnepli. Isten
gazdag áldását kívánjuk a továbbiakra is!

2. Alkalmaink
Tegnap családi délutánt tartottunk. Köszönjük mindazok segítségét, akik készüléssel,  jelenlétükkel,
imádságukkal segítették ennek szervezését.
Április 10-én, kedden 18 órakor megtartjuk a Szolgálók óráját.
Április 11-én, szerdán 18 órakor a Jelenések könyve 12. részét olvassuk.
Április 14-én, szombaton délután Sárszentmiklóson lesz egyházmegyei ifjúsági délután, melyre készü-
lünk fiataljainkkal. Lehet csatlakozni!
Jövő vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk.

3. Jövő vasárnapig lehet jelentkezni a gyülekezeti táborba. Ne szalasszuk el ennek lehetőségét!

4. Az első negyedévet a nagyhéttel lezártuk. Idei első visszatekintésünkben legyen előttünk az év első
három hónapja. Januárban alkalmaink többségét az imahetek, valamint vasárnapjaink adták. Kiemel-
kedő alkalom volt a presbiterek vasárnapja, valamint a galyatetői kibővített presbiteri gyűlés. Az év, és



a most következő presbiteri időszak előkészítése zajlott. Február hozta magával a hétközi alkalmak
folytatását: szolgálók, presbiterek, bibliakör, énekkar, házi istentiszteletek szép számmal voltak. Böjt
elején evangélizációs alkalmakon figyeltünk Isten Igéjére. Idő közben olvashattuk a böjti körlevelet,
valamint a nyári tábor szervezésébe fogtunk. Márciusban – lassan haladva az ünnep felé – növekedett
istentiszteleteink látogatottsága, folytatódtak hétközi alkalmaink. A nagyhéten szép számmal ünnepel-
tünk együtt napról-napra.
Az építkezés ügyében új fejleményként érkezett az újabb támogatás híre, mely alapvetően átrendezte
korábbi tervezésünket. Ennek a napokban nyitjuk meg újabb fejezetét, megismerkedve a közbeszerzés
lebonyolításának módjával.
Köszönjük az elvégzett fizikai munkákat: takarítást, favágást.
Pénzügyi mérlegünk kiegyensúlyozott. EFJ: 271e 143e 142e. Összesen: 556e Ft.
Persely: 101e 101e 126e. Összesen: 328e Ft. Adományok: 144 E Ft. Köszönjük!

5. E mai vasárnap az országgyűlési választások napja. Fontosnak tartjuk, hogy magyar állampolgár-
ként ki-ki éljen a választás lehetőségével, s lelkiismerete szerint a szerinte legalkalmasabbakra adja le
szavazatát. Egyúttal imádkozzunk Istentől jövő bölcsességért, valamint békességért.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


