
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VII. évf. 15. szám                                                  2018. április 15.
_____________________________________________________________________

VELÜNK VAN

Alapige: 1 Kir 6,1-3 Olvasmány: 2 Mózes 33

Isten népének fontos ismérve annak megtapasztalása, hogy Isten velünk van. Enélkül létünk kérdőjeleződik
meg. Ahogy a feltámadás és pünkösd napjai között látjuk többször a tanítványok elbizonytalanodását, úgy Isten
népe ma is bizonytalan, elveszett, ha nem éli meg és nem mutatja fel Isten jelenlétét.

A  Királyok  könyve  olvasott  fejezete  olyan  időszakról  számol  be,  amikor  Dávid  háza  sok  téren
megtapasztalta  az  Isten  jelenlének  áldásait.  Messze  földről  híres  volt  Salamon  király  bölcsességéről,
gazdagságáról, nyugalmat adott Isten az ő népe számára kívül és rendet belül. De még ennél is többet látunk,
amikor a templom épül, az Isten megerősíti ígéretét, az ő népével jelen van, nem hagyja el.

Jó ebben az áldás-tengerben élni, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk! Ahogy valljuk reformátor őseinkkel mi
magunk  is.  Jó  az  áldásokat  megtapasztalni,  legyenek  azok  lelkiek:  vigasztalás,  bátorítás  erő  és  hit;  akár
anyagiak:  bőség,  nyugodt  körülmények.  De  ebben az  időben semmiképpen nem szabad nagyvonalúan  azt
gondolnunk: most már hátradőlhetünk, az Úr Isten megáldott, már semmi rossz nem történhet. Mert az Isten
népe, amikor így tesz hamar megtapasztalja, hogy az Isten jelenlétének egy nagyon komoly feltétele van!

Népem, én veled vagyok, de te ne szakadj el tőlem! Rendelkezéseket, parancsolatokat említ az isteni üzenet:
az Isten akaratáról van itt szó. Isten úgy van az övéi között, amikor keresik és megtartják az ő szövetségét. Az
Isten tervére folyamatosan figyelő, azt alázattal fogadó nép tapasztalja meg az áldást. Isten ószövetségi népe
többször megtapasztalta,  hogy Isten elhagyta őt.  Legyen szó a pusztai vándorlásról,  amikor az Isten sátora
kivonult a táborból, vagy a babiloni fogság idejéről, amikor a Dávid házával kötött szövetség is elpusztulni
látszott. Amikor a nép elhagyta az Urat, az ő áldó jelenlétét már nem élhette meg.

Nem dőlhetsz hátra, Isten népe, Isten gyermeke kényelmesen, hogy most már minden rendben. Életedben
mindig van mivel  küzdened.  A hit  útjának elején azt  nézed,  hogy életed mely területén győzött  már Isten
akarata, később pedig arra kell figyelj, hol nem teljes még a győzelem. Mi az, ami elválaszt még tőle?

Az Isten sátora az emberekkel van és ő velük fog lakni. Az Úr Jézusban ezt az örökkévalóra szóló ígéretet
nyertük el, mindazok, akik hűségesen megtartják a vele való szövetséget.  Ez pedig a Krisztus győzelmével
valósul meg. Nem csak a világ végén, hanem a te életedben is ott, ahol az ő akarata győz. Így kérjük ma is,
jöjjön el a te országod, lakj közöttünk és bennünk, ne hagyj el minket! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Szomorú szívvel emlékezünk meg arról, hogy április 14-én reggel 9 órakor szűk családi körben helyeztük el
Boronkai Erika hamvait a kuldói temetőben. Boronkai Erika Gyúróról származott, Bicskén élt, 60 esztendős ko-
rában érte a halál. Az Isten Igéje a gyászolók vigasztalására a Jelenések 21,1-5 alapján szólt. Isten vigasztaló
kegyelmét kérjük e helyről is a gyászoló család életére.

2. Alkalmaink
Tegnap három konfirmandussal Sárszentmiklóson, egyházmegyei ifjúsági délutánon vettünk részt, mintegy öt-
ven fiatallal együtt. Az együttlétek áldásai már évek óta nagy lelki gazdagságot jelentenek az ifjak számára.
Imádkozzunk, hogy ez a szolgálat tovább folytatódhasson Isten jelenlétébe hívva a fiataljainkat.
Április 18-án, szerdán 18 órakor a Jelenések könyvét olvassuk tovább.
A héten kezdődnek meg az egyházlátogatás alkalmai. Imádkozzunk ezekért a találkozásokért is.
Jövő vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk.

3. Kérjük és várjuk a jelentkezéseket a gyülekezet idei közös nyári táborára. Az eddigi 17 jelentkezés mellé vár-
juk még a részvételi jelzéseket. Az elmúlt héten meghívást kaptak a baracskai, valamint váli testvérek erre a pár
napra, várjuk az ő jelentkezésüket is.

4. A múlt héten meghirdetett gyülekezeti missziói fórumot várhatóan két hét múlva tudjuk majd megtartani.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


