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KULCSLYUKON ÁT

Alapige: Ézsaiás 11,1-10 Olvasmány:  Jelenések 21-22 vál.

Advent negyedik vasárnapjához érkezve immár nagyon közel a beteljesedés. Ami eddig távolabbi
ígéret volt, immár közel érkezett. Ahogy a gyermekek, amikor már minden készen van, de még egy
ajtó  elválaszt  a  meglepetésektől,  ott  sorakoznak  várva  az  ajtónyitást.  Az  egyik  talán  feléri  a
kulcslyukat, és azon keresztül nézve mondja el a többieknek, mi látható, mi várható. Ézsaiás ma ilyen
látással ajándékoz meg bennünket, így az ajtónyitásra várva.

Látunk egy sarjadó vesszőszálat, egy kicsiny hajtást. Egy jelentéktelennek tűnő kezdetet. Ahogy
egy  istállóban  világra  jövő  kisgyermek,  ahogy  egy  elejtett  szó,  vagy  egy  csöndes  simogatás
jelentéktelen, apró mozzanatnak tűnik, mégis kiteljesedik, megnövekszik. Mint a mustármag, ahogyan
Jézus példázatában elénk adja, ilyen az Isten országa. Elhozza az ő kiteljesedésének ajándékait.

Másodikként látjuk a királyi sarj igazságosságát, az elnyomással és gonosszal szembeni győzelmét:
a gonosz megsemmisítését. Látunk egy igazságos és erős Krisztust. Szükségünk van erre a látásra,
hiszen a mai generációk úgy nőttek fel, hogy egy szolgáló, elhanyagolható, gyenge Krisztust láthattak.
Sokszor a mi énünk is legyőzi, inkább kedves neki az a Krisztus, aki uralható, akinek én parancsolok,
mint az, aki saját igazságával határozottan fellép és legyőz. Nézzük meg jól ezt a Messiást, nehogy
meglepetésként érjen az ő igazsága és ereje!

Ám a legnagyobb meglepetést  mégsem ez okozza,  hanem az a békesség,  ami minden általunk
megszokott természetességet felülmúl. Hogy a farkas a báránnyal lakik – s ezen kívül itt találunk még
másik tíz ellentétpárt, amelyek itt e földi valóságban kibékíthetetlenek. Hogyan működik Istennek ez a
végtelen  békessége?  Hogy  nincsen  a  bűnnek  semmiféle  nyoma  ezen  a  helyen?  Jézus  teljes
tisztaságából  és  az  ő  hatalmából  fakad  mindez,  ahogyan  az  ő  jelenléte  teljes  mértékben  kiszorít
minden rosszat, minden ártalmasat. Ilyen az ő országa.

Ha jobban elgondolkodunk,  már Jézus körül  is  ezt  látjuk  megvalósulni:  vámszedők,  paráznák,
farizeusok, s még terrorizmusra hajlamos nacionalisták is ott sorakoznak a tanítványi körben. Ott lehet
jobbos és balos, párttitkár és kulák, katolikus és református, még az iszlamista is. Egyetlen feltétele
van ennek a békességnek: ez csak Jézus mellett adatik meg, az ő országának teljességében.

Ez még csak a kulcslyuk. Milyen lesz ennek a teljessége! De már az előszobában vagyunk, várjuk
az ajtó nyílását, a hívó szót, amikor az Úr bevisz minket is az ő békességének helyébe. Hittel várjuk:
Jöjj, Uram Jézus! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Az elmúlt héten kedden vettünk búcsút Hegedűs Lajosné Horváth Jolán asszonytestvé-
rünktől, aki 91 évesen ment el a minden élők útján. Isten vigasztaló Igéje a Példabeszédek 3,1-4 alap-
ján szólt ravatala mellett. Isten kiáradó kegyelmét kérjük családjára és minden gyászolójára!

1. Köszöntés: Isten iránti hálával köszöntjük 80. születésnapja alkalmából gyülekezetünk közösségé-
ben Erdélyi Erzsébet asszonytestvérünket. Isten áldását kérjük életére és közösségünkben való forgo-
lódására!

2. Alkalmaink.
Ma 16 órakor Tordason szolgálunk a gyertyagyújtás alkalmán.
December 24. Szenteste 16 óra – Ünnepi Istentisztelet, gyermekkarácsony
December 25. és 26. 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
(legátus: Szabó Ráchel Éva, IV. évf. teológus hallgató)
December 30. vasárnap 10 óra – Istentisztelet
December 31. Óév este 18 óra – Istentisztelet és fényképes visszatekintés



Január 1. Újév 10 óra – Istentisztelet és szeretetvendégség
Január 6. vasárnap 10 óra - Istentisztelet

Köszönjük mindazoknak, akik az ünnepi előkészületben adományokkal,
valamint tevőlegesen segíteni tudtak. Az elmúlt héten a szolgáló közösség
jóvoltából  elkészültek  a  karácsonyi  csomagok,  melyet  a  tegnapi  napon
nyolc idős testvérünkhöz vittünk el 6-7. osztályos hittanosainkkal. 
A templomi karácsonyfa állításában, díszítésében idén is több kéz szor-
goskodott. Isten áldása nyugodjon meg rajtunk az ünnep napjaiban is!

3. Az ünnepi időszakban szeretettel ajánljuk az iratterjesztés kiadványait.

4. Elkészült a 2019. évre szóló takarítási rend. Köszönjük azok vállalását, akik ez új esztendőben csat-
lakoznak a szolgálathoz, valamint köszönjük mindazoknak hűséges munkáját,  akik ebben az évben
szolgáltak közöttünk ilyen módon is.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


