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IGAZODÁSI PONT

Alapige: 1 Péter 2,6 Olvasmány: 1 Péter 2,1-12

A novemberi vasárnapokon a reformáció örökségeként magunkkal hozott fő igazodási pontokat
tekintjük végig. Kezdtük az Isten Igéjével, amely kezdettől fogva az Isten tiszta akaratát hordozza, az
ő  útmutatását  adja,  hogy  hozzá  találjunk.  Folytatva  a  sort,  újra  egy  nagyon  konkrét,  már-már
kézzelfogható pontot látunk magunk előtt Péter első leveléből, az Úr Jézus, mint sarokkő, amelyhez
igazodva épül fel Isten temploma, Isten népe.

Krisztus személye különösen fontos, hiszen – ezen versek tanúsága szerint is – rajta áll mindenki,
aki áll, és rajta bukik el mindenki, aki elbukik. Saját maga is  bizonyságot tesz erről tanításában: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Különös
az ő személye is,  hiszen ő Isten fia,  aki Isten lényéből és lényegéből  lesz emberré,  hogy általa  a
felfoghatatlan  érthetővé  váljon.  Isten  szavának  hordozójaként  a  hívő  ember  számára  személyes,
emberi, élő. Mégis sokak számára halott marad.

A Sátán, amikor a hitet próbálja támadni, leginkább Jézust veszi célba. Az egyház történetének
legnagyobb hitvitái  – még az első századokban – éppen az ő személye  körül  alakultak  ki:  Isten?
Ember?  Látszat?  A Sátánnak  itt  van  igazán  félnivalója,  amikor  Jézust  a  maga teljes  valóságában
komolyan  veszik,  amikor  hozzá  igazodva  épül  az  Isten  hatalmas  országa;  akkor  a  Gonosz  arra
törekszik, hogy lehetőleg botránkoztasson, hogy Jézus teret veszítsen az emberek szívében: hogy ne
csak ő legyen az igazodási pont, hanem sok más dolog mellette, helyette.

Az egyházban – a Sionban – állítja fel Isten ezt a biztos pontot. Mi mondjuk, valljuk, hogy tényleg
őhozzá  igazodunk,  de  éljük  is  ezt  közösségünkben? Volt  és  van,  amikor  a  hatalom,  a  haszon az
igazodási pont. Van, amikor a a kegyes érzés, a langymeleg szeretet. Van, amikor a határozott, szigorú
keretek,  hagyományok  lépnek  elő  az  igénnyel:  hozzám  igazodj!  Okos(kodó)  emberi  szólamok,
divatos-divatjamúlt  tanítások  meg-meg  jelennek  közöttünk.  Szüntelen  szólnia  kell  az  Igének:
Krisztushoz igazodj!

Személyes  életünkben  sincs  ez  másként.  Amíg  nem  látom  tisztán  Jézust,  addig  csak  meg-
megbotlok benne, hogy ő mindig mást mond, mint ami nekem jó. Beszédesek a mi fontosnak mondott
dolgaink is, amelyekhez időnket, figyelmünket, pénzünket igazítjuk. S ahogy megjelenik az Úr, ahogy
tisztábban látod az életedben, úgy kezdődik el az igazodás. Mert szól az Igéje és erre vezet Lelke téged
is, hogy épülj a hozzá tartozásban, hogy Krisztushoz igazodj. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink.
Ma 15 órakor Iváncsán kerül sor Tavasz Kristóf lelkipásztor beiktatására.
Kedden 18 órakor Szolgálók órája lesz
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 9)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Csütörtökön 17 órakor Tóvidéki bibliaórának adunk otthont, szeretetvendégséggel várjuk a környező
gyülekezetek tagjait.
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet és énekkari próbát tartunk.
Jövő vasárnap (nov. 18) 15 órakor Tabajdon körzeti bibliaiskolai alkalom lesz a presbiterképzés foly-
tatásaként. Szeretettel látnak minden érdeklődőt.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


