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HOGY LÁNGOLJON

Alapige: Lukács 12,49-53 Olvasmány: János 1,29-34

A  napokban  kiadott  vörös-kód  riasztás  figyelmeztet  a  téli  zord  időjárás  veszélyeire,  bizony
ilyenkor  természetszerűen  vágyjuk  a  meleg,  fűtött  szobát,  a  melegséget,  igyekszünk  vigyázni
magunkra,  a ránk bízottakra,  hogy kárt ne szenvedjünk. De nem csak a külső hideg miatt  lehetne
érvényben ez a vészjelzés! Nincsenek-e olyan időszakok életünkben, amikor a Lélek tüze alább hagy,
amikor  talán  keresztyénként  is  rideggé,  hideggé  válunk,  amikor  nemhogy  lángolna  a  Szentlélek
bennünk, hanem még annak oltásán fáradozunk! Szükségünk van erre a tűzre, ennek táplálásra hadd
szóljon most az Ige!

Szentlélekkel  és  tűzzel  fog  keresztelni  –  írják  az  evangélisták  János  bizonyságtétele  alapján.
Forradalmi  az,  amit  tesz.  A  szónak  egészen  a  felforgató  értelmében.  Teljesen  új,  ami  Jézus  óta
történik!  A  próféták  látták,  hirdették,  hogy  Isten  Lelke  ki  fog  áradni.  Nem  csak  a  különleges
szolgálattévőkre, Isten kiemelt választottaira, hanem az egyszerű emberre. Isten lényéből, az ő belső
valóságából  kapsz,  amikor  a Lélekkel  találkozol,  amikor  ő elkezdi  hitébresztő,  gyógyító munkáját
benned, amikor lelkesít, amikor megtisztít: Isten van benned.

Ez forradalmi,  éppen ezért  felforgató:  Isten jelenlétében semmi gonosz nem maradhat,  ezért  a
Lélek tüze éget: kiégeti mindazt, ami salak, ami szemét. A megtérésünkkor tisztul az életünk, mindaz,
ami bántó, nyugtalanító volt,  most megbékélésre jut.  Ám van olyan hatása is, amely nyugtalanító:
folyamatos küzdelemről, meghasonlásról szól itt az ige. Ettől kezdve más vagy, mint ami eddig voltál,
így feszültségbe kerülsz azzal, ami Isten nélküli. Önmagadban is, a környezetedben is. Micsoda belső
harcot írnak le az apostolok leveleikben, és milyen feszültségeket élünk meg mi magunk is akár házon
belül… ez a tűz éget,  egymásnak feszít.  Nem az indulatosságod miatt,  hanem mert  nem fér meg
egymás mellett ami isteni és ami nem tőle való.

Isten országának törvényszerűsége ez, amelyre figyelnünk kell. Nem szabad elaltatnunk a tüzet,
hát még eloltanunk Isten Lelkének munkáját bennünk, mert akkor Isten valóságától, az ő közösségétől
esünk  el.  Ez  a  fő  kérdés:  ég-e  a  tűz?  Ha  az  Ő  Lelkéből  részesülsz,  akkor  Ő  helyreállít  téged.
Igazságával  megerősít,  megtisztít.  Isten  jelenlétének  minden  csodája  az  Ő  Lelke  által  működik
bennünk: az öröm, a békesség, a hit, a gyógyulás – a Lélek visszafojtásával ezeket el ne oltsd! Kérd és
tápláld a tüzet, az éltetőt, az izzítót: kérd imádságban esedezve, tápláld az Igével minden nap, hogy
igazán közösséged legyen Vele! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Örömmel vettünk részt az elmúlt hét napjain evangélikus és baptista testvéreinkkel az évindító ima-
hét alkalmain. Egy hét szünet után folytatjuk a közös alkalmak sorozatát, január 20-27. között az Öku-
menikus imahét során.

2. Alkalmaink

Pénteken 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

Január 20. 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


