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MENNYEI GPS

Alapige: János 3,8 Olvasmány: János 4,1-10

Nagyon különleges  a  mennyei  GPS,  az  az  isteni  vezérlés,  amely  miatt  úgy szoktuk mondani,
nincsenek  véletlenek.  Isten  országában  mindennek  és  mindenkinek  rendelt  helye  van:  az
eseményeknek, az utaknak, a személyeknek.

Így Jézusnak „Samárián kellett pedig átmennie.” Mert van ott valaki, akivel találkoznia kell. Nem
beszélték meg előre, nem tud róla. Véletlennek tűnő események hosszú sora után találkoznak össze,
hogy egy élet, sőt egy egész város megújulhasson. Jézusnak Samárián kellett keresztül mennie, holott
egy  valamire  való  zsidó  úgy  állította  össze  az  útvonaltervét,  hogy  lehetőleg  legnagyobb  ívben
elkerülje azt a helyet. Jézusnak pedig arra kellett átmennie, egyenesen, a legrövidebb úton, hogy egy
mélységeket járó, magányos emberi szívnél célt érjen. Jézus egyedül marad, az asszony is olyankor
megy vízért, amikor senki más nincs ott. De az Isten országában nincsenek véletlenek!

Ahogy  Lukács  evangéliumában  olvassuk,  Jézus  azért  jött,  hogy  megkeresse  és  megtartsa  az
elveszettet. Az ő úti célja éppen ez a találkozás volt. Mindent ennek rendel alá. Más ez, mint bármi
emberi cél. A mi célunk sokszor az elkerülés logikáján alapszik. Ez – mondhatnánk – a pokoli GPS:
ahogy a zsidók kerülték ezt a vidéket és az ott élőket – a gyűlölet lelke vezérel; ahogy az asszony az el
szerette volna kerülni a társai vádló tekintetét – a szégyen és félelem lelke vezérelte; s Jézus éppen
ebből hoz számára is szabadulást.

A te életedben melyik iránymutatás működik inkább? Keresztyén küzdelmünket okozza, hogy bár
sokszor ott van bennünk a „kisangyallal” a jó lelkiismeret, az Isten Lelkének vezetése, mégis erős
sokszor a „kisördög”, a bűn természete bennünk, és milyen könnyű bennünket eltéríteni az igaz céltól!

Figyelmeztetően,  emlékeztetően  csendül  fel  Jézus  szava  a  Nikodémussal  való  beszélgetésből:
ahogy a szelet a teremtésben adott isteni törvények irányítják – ember által nem befolyásolható módon
– úgy az Isten gyermekét Isten Lelkének vezetése, az Ő törvényszerűségei határozzák meg, ha a Lélek
lakik benne. Ahogy Jézust is ez a Lélek vezette, úgy minket is, akiket Krisztus az ő Lelkével keresztelt
meg. Így van nekünk is Istentől rendelt küldetésünk, célunk.

Isten tervezésében nincsenek véletlenek. Az ahol vagy – család, barátok, gyülekezet közösségében
–, az ahogy vagy – tettre készen, cselekvően, esetleg fáradtan, magányosan –, mind Isten tervében
talál értelemre és célra. Nála futnak össze a szálak. Figyelj az ő vezetésére, mert különleges a mennyei
GPS! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink sorában az Ökumenikus Imahét érkezik el
Hétfőn 18 órakor – Martonvásáron, a római katolikus templomban
Kedden 18 órakor – Gyúrón, az evangélikus templomban
Szerdán 18 órakor – Gyúrón, a református templomban
Csütörtökön 18 órakor – Gyúrón, a római katolikus templomban
Pénteken 19 órakor – Tordason, az evangélikus gyülekezeti házban lesznek
közös alkalmak. A részletes program a plakátokon megtalálható.
A hét és a hónap zárásaként 
Január 27. vasárnap 10 órakor Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk, mely egyben a lepramisszió vasár-
napja is.
Hívogassunk másokat is alkalmainkra!

2. Az elmúlt pénteken évindító presbiteri gyűlést tartottunk. A presbitérium elfogadta a 2018. évvel
kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi jelentéseket. Meghatározta az idei esztendő lelki céljait, vala-
mint költségvetését. Véglegesítette a 2019. évi Választói-, valamint Egyháztagsági Névjegyzékeket. A



gyülekezet  tagságában kisebb változásokat  rögzítettünk:  Flikinger  Jenő nyilatkozott  egyháztagsága
felfüggesztéséről, valamint Szilágyi László, nemrég Tordasra költözött testvérünk kérte felvételét az
egyháztagok közé.

3. A héten megdöbbentő hírrel szembesültünk az egyházmegye tanácsülésén: Szabó Ferenc mányi lel-
kész, egyházmegyénk esperese, egyházkerületünk főjegyzője kezdeményezte házassága felbontását,
ezzel együtt lemondott szolgálati tisztségeiről. A törvény rendelkezése értelmében felfüggesztésre ke-
rült. Az esperesi feladatait Hajdú Szabolcs Koppány, lovasberényi lelkipásztor, egyházmegyei főjegy-
ző látja el. Imádkozzunk vezetőinkért, az egyház terheinek hordozóiért, s e mostani helyzetben a má-
nyi és a lovasberényi gyülekezetekért.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


