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ÚRVACSORA

Alapige: Zsoltárok 51,12 Olvasmány: János ev. 8,1-11

Istentiszteleti közösségünk lényegét fejezi ki az ifjúsági ének szava: Találkozni jöttem veled, Istenem. Ezt
valljuk,  ezt  éljük  át:  megjelenünk  Isten  előtt,  vele  beszélgetünk,  szavát  halljuk,  fohászainkkal  énekben,
imádságban  megszólítjuk.  Különösképpen  az  Úrvacsorában  ábrázolódik  ki,  amikor  a  templomban  lévő
gyülekezet elindul középre, az Ő asztalához, s személyesen ki-ki odalép, részesül Jézus halálának érdemeiből a
vele való találkozás során.

E találkozásban egymás mellett látjuk az embert és az Istent. Különös kép ez, amint két egymáshoz nem
mérhető van együtt. Nem vagyunk összemérhetők Istennel. Ő hatalmas, mindenek felett való, én a tökéletlen,
nyomorúságokkal teljes, lelki elvadulásban élő. Hogyan lehet egyáltalán közösségünk? A bűneset óta nem lehet,
nem csak kicsit megromlott az ember, hanem egyenesen lehetetlenné vált a kapcsolat. Az ember úgy áll Isten
előtt, mint a bűnös nő a Jeruzsálemi templom udvarában, körülvéve vádlókkal, lelkében a halálos bűnnel, várva
azt,  hogy  mikor  fogják  rádobni  az  első  követ.  Így  állunk  mi  is,  nyomorult  életünkkel,  betegségünkkel,
személyiségünk  torzulásával,  örökölt  vagy  szerzett  lelki  sérüléseinkkel,  tudva  azt,  hogy  mindennek  a
következménye  halál.  Megérdemeljük  az  ítéletet,  nem  csak  emberektől,  Istentől  is,  akivel  szemben  most
megállunk. És még továbbra is nehezen értjük, hogy fér meg e kettő egymással.

Ebben jön segítségül az úrvacsora üzenete Krisztussal, az ő vállalásával és a megváltással, az új teremtés
örömhírével:  az Úr felveszi  a mi gúnyánkat,  bűneink terhét.  Tudjuk,  ezért  készül  a halálra,  ezért  kapja az
ítéletet, ezért töretik teste és ontatik ki vére, mert a mi bűneinket magára vette. Mindazt, amit tettünk, teszünk és
még tenni fogunk ellene, azt mind őrá tette az Isten. Egészen annyira, hogy Pál ki is mondja: bűnné tette Őt. Az
ő halálában így látjuk Isten Fiát, mint aki helyet cserél az emberrel, s ő lesz a nyomorult, a beteg, akinek a halál
és kárhozat a része.  És mi? Tökéletesen megtisztítva állít  színe elé, új ruhát,  új  életet kapunk. Testvéreim,
meghaladja minden elképzelésünket az, ahogy megértjük ezt az igazságot, amikor az mondja az Úr: én sem
ítéllek el téged.

Az új teremtés itt zajlik, ahogy kérjük fohászunkban, ezt Isten végzi el, a tiszta szív, a hálás élet, a tökéletes
fehér, ragyogó üdvösség. Ezt nyerjük el a Vele való találkozásban, így fér el egymás mellett a hatalmas és a
nyomorult, hogy az Úr Isten leereszkedik hozzánk és felemel magához, az ő tisztaságát és szentségét nekünk
ajándékozza. Hálás életünk hirdesse az ő nagy tetteit! Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Isten iránti  hálaadással  élhettünk az  Úrvacsora  sákramentumával.  Köszönjük a  szent  jegyek felajánlását
testvéreinknek!  A felajánlások megszokott  rendje  mellett  szeretettel  hirdetjük meg a  gyülekezet  közössége
számára, hogy aki szertne úr asztali  felajánlást tenni,  az legkésőbb két héttel az úrvacsora előtt  jelezze ezt
Takácsné Jutka presbiter testvérünknek. A következő időkben ő tartja számon az úrvacsorai felajánlásokat.
2. Alkalmaink
Istentisztelet  után  a  választási  bizottság  tartja  ülését  az  időközi  gondnokválasztással  kapcsolatosan,  a
gyülekezeti házban.
Kedden 18 órakor Bibliakör (Jn 8,30-59) majd 19 órakor Énekkari próba
Szombaton 9 órakor konfirmációs óra
Október  6-án,  vasárnap  közösségi  istentiszteletet  tartunk,  melyen  konfirmandusaink  szolgálnak,  egyúttal
megemlékezünk az aradi vértanúkról is. Az alkalmat presbiteri gyűlés, valamint szeretetvendégség  is követi.
3. Építkezés
A parókián látható módon a héten befejeződőtt tető készítése. Elkezdődött az elektromos hálózat,  valamint
gépészeti  rendszerek  (szellőztető  rendszer,  víz,  és  csatorna)  kiépítése.  A  következő  napokban  ezek
folytatódnak, valamint várható a napelemrendszer kiépítése is. Köszönjük mindazoknak, akik ezen fáradoznak,
köszönjük a folyamatosan érkező felajánlásokat. Legyen áldás gyülekezetünk közös vállalásán!
4. Szeretetszolgálat
Október  1-től  a  1358-as  szeretetszolgálati  adományvonal  segítségével  a  „Több  mint  ötszáz...”  programot
segítjük (melynek részeként öt rászoruló gyülekezet kap fél-félmillió forint támogatást) Hívásonként 500 Ft-tal
járulhatunk hozzá ehhez a programhoz.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


