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MEGJELENT A SZERETET

Alapige: 1 János 4,7 Olvasmány: 1 János 4,7-21

Folytassuk az év alapigéjének vizsgálatát, annak jobb megértését egy olyan alapvető gondolattal,
amelyet  napi  szakaszaink  hoztak  elénk  az  Újszövetségből.  A  szeretetről  szól  János  levelének
legismertebb  szakasza.  Egyik  legalapvetőbb  gondolat,  amit  a  keresztyénséggel  kapcsolatban
emlegetnek, ez a szeretet hangoztatása, már-már elcsépelt módon. Ha már nincs több mondandó, vagy
épp elkendőzni akarjuk a mélységeket, akkor kerül elénk leginkább. Persze megkerülhetetlen tanítása
Isten Igéjének Isten és a másik ember szeretete, de annál hamarabb kiüresedik mind szavakban, mind
tettekben. Ha csak nem kapcsolódunk szüntelenül arra a forrásra, amelyet felmutat mai igénk.

János e fejezetben az Istentől való és az istentelen dolgok közötti különbségtételről tanít, melyben
kiindulásként kifejti, hogy a Krisztus jelenlététől függ, hogy egy adott tanítás Isten szerint való e. Ezt
a gondolatot folytatva jut  el  a szeretet  kérdéséig,  amely mindegy Isten kizárólagos ismertetőjegye
tűnik fel. Kimondottan egy pontban sűríti össze János az ezzel kapcsolatos tanítást: Isten szeretetének
lényegét, mi több, Isten lényegét abban látjuk meg, ahogy értünk, emberekért – mert szeretett minket –
milyen áldozatot hozott,  hogy megmentett  Fia által.  És hogy ez a szeretet  átélhető,  megismerhető,
mert láttuk és hisszük, személyesen megtapasztaltuk jelenlétét, és ennek igazságát.

Istennek utánozhatatlan ismertetőjele ez a szeretet, amelyből minket is megkínál, s nem csak úgy,
hogy élvezői legyünk annak, hanem úgy is, mint akik tovább tudjuk ezt adni. Amikor tehát szeretetről
beszélünk, nem az emberi „szeretet és világbéke” rózsaszín, megfoghatatlan álmodozására gondolunk,
hanem erre a teljesen személyes, átélt Jézusban megjelenő valóságra, amely szabadít, életet változtat.
Azt írja az apostol, hogy aki Isten Lelkében részesül, az ezt a szeretetet hordozza magában. Bizony,
ezt nem lehet utánozni,  nem lehet magunkból előcsikarni,  mert  hamar kiderül annak hiányossága!
Engedni kell, hogy Isten szeressen, hogy az ő Lelke járjon át, s akkor kezd el az ő szeretete növekedni
bennünk.

Ezt minden nap meg kell küzdenünk, mert saját eszünk, reflexeink más tanítanak. De Lelkének
aktivitása napról napra rávezethet az Isten ajándékára, emlékeztet minket Isten szeretetére, engedi,
hogy  átéljük  a  megmenekülés  örömét,  jósága  így  éltet  bennünket  reggel,  este.  Az  ő  ismeretével
szívünkben tudunk igazán engedni szent parancsának: szeress! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Szeretettel köszöntjük 70. születésnapja alkalmából Molnár Tiborné asszonytestvérünket. Isten ál-
dását kérjük életére!

2. Alkalmaink

Protestáns imahét alkalmaink vehetünk részt a hét napjain:
Január 9. szerda 18 óra – Baptista gyülekezet, Tordas
Január 10. csütörtök 18 óra – Evangélikus gyülekezet, Tordas
Január 12. szombat 18 óra – Református gyülekezet, Gyúró

Pénteken 18 órakor a Missziói bizottság tart gyűlést.
Január 13. vasárnap 10 óra – Istentisztelet

3. Választói Névjegyzékünket és Egyháztagsági névjegyzékünket közszemlére tettük. A január 18-i
presbiteri gyűlésig várjuk a jelzéseket, módosításokat, kéréseket ezzel kapcsolatban.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora


