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ANYASZENTEGYHÁZ

Alapige: Jelenések 12

Egy nő, egy anya képe sejlik fel a Jelenések könyvében olvasott látomásban előttünk. Sok baj és küzdelem
veszi körül. Egy anya, akiről ritkán esik szó – még édesanyák napján is. Egy anya, akiről így keveset ír az Isten
igéje, mégis úgy látjuk magunk előtt, mint aki Isten gyermekeinek mennyei anyja (Kálvin). Magyar nyelvünk
szóhasználata is erre utal: anyaszentegyház.

A  Biblia  Isten  népének  közösségéről  legtöbbször  úgy  beszél,  mint  egy  női  alakról,  mint  Isten
menyasszonyáról,  vagy mint feleségről.  Ehhez hasonlóan jelenik meg ebben a látomásban az egyház,  mint
szülő, gondoskodó és nevelő.

Az Anyaszentegyház, aki életet ad. Ahogy mennyei anyáról kezdünk beszélni, tudjuk, nem valamiféle földi
születésről kell gondolkoznunk, hanem amit Jézus az éjszakai beszélgetésben elmond, újjászületésről (János ev.
3.).  Ez nem testi  folyamat tehát,  hanem Isten Lelkének hitet ébresztő munkája bennünk. Ennek színtere az
egyház. E látomás ezen a ponton még konkrétabb: a születendő gyermek maga Krisztus, az Isten Fia. Isten az ő
választott népének közösségét erre hívta létre, hogy abban küldje el Fiát a mi megváltásunkra. De így, ebben a
közösségben lehetünk Isten gyermekeivé, testvérekké.

Az Anyaszentegyház,  mint  Isten  választottainak  közössége,  védelmet  ad.  A nőalak mellett  határozottan
félelmetesen  jelenik  meg  az  ellenség,  aki  mindannak  elpusztításán  fáradozik,  ami  az  Istené.  Mi  magunk
szülőként is megéljük, milyen sok ártó veszély leselkedik gyermekeinkre, mi pedig – mi sem természetesebb –
megpróbálunk védelmet  adni  ezek között.  Épp Isten  ne  ezt  tenné velünk? Az Isten maga védelmezi  az  ő
egyházát  és  benne  mindazokat,  akik  az  övéi.  Az  ő  szülői  szíve  szakad  meg,  ha  az  ember  kilép  ebből  a
védelemből és nem nála keres menedéket a küzdelmek között. Mert bármi más helyen keres, úgy elpusztul.

Az Anyaszentegyház nevel és irányt ad. Úgy beszél erről a közösségről a látomás, mint akik megtartják
Isten parancsait,  akik komolyan veszik Jézus szavát.  Erre  tanít  minket.  Az ő nevelő szándéka egyértelmű:
irányba állítani az örök élet felé, a Gonosz legyőzésére segíteni bennünket, hogy életünkben az Ő igazsága
legyen az első és legfontosabb, hogy el ne vesszünk.

Hálát adunk ma az édesanyákért, akik életet adtak, gondoskodtak, neveltek bennünket. Egyúttal adjunk hálát
a  mennyeiért  is,  az  Anyaszentegyházért,  amely  örök  életet  ad,  amely  védelmez  és  amely  irányt  mutat
számunkra a mennyei felé. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében az édesanyákat. Ezt erősítse hittanos gyermeke-
ink bizonyságtétele, valamint az egy-egy szál virág, mellyel köszöntésünket kézzelfoghatóvá tesszük.
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti házban. Köszönet mindazoknak, akik
ennek előkészítésében részt vállaltak!
2. Szeretettel köszöntjük 70. születésnapján Gémesi Sándorné, Ibolya testvérünket. Isten gazdagító ke-
gyelmét kérjük továbbra is életére és a gyülekezetben végzett szolgálataira.
3. Alkalmaink
● Kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját.
● Szerdán 18 órakor a Jelenések könyvét olvassuk tovább a Bibliakörben.
● Csütörtökön 18 órakor Istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban: az Úr Jézus mennybemenetelét
ünnepeljük. Ezen az istentiszteleten vizsgáznak konfirmandusaink.
● Vasárnap 10 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz, konfirmáció alkalma. Ezzel kezdődik meg Végh
Tamás ny. fasori lelkipásztor igehirdetési sorozata, melynek folytatása hétfőtől szerdáig 18.30-tól lesz
ezen a helyen.
4. Még a következő két hétben várjuk a gyülekezeti tagok és minden érdeklődő jelentkezését nyári tá-
borunkba.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


