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ISTEN KÖZELSÉGE

Alapige: Zsoltárok 73,28 Olvasmány: Jelenések 21,1-7

Gyermekkoromtól  kezdve  sokat  voltam  templomban,  ám  a  gyermeki  figyelem  bizony  hamar
elveszti  a  fonalat,  ha  a  felnőttek  istentiszteletéről  van  szó  –  néha  még  a  felnőtt  is  –  ezért  sokat
nézelődtem. S ahogy a gyúrói templomban is, az egyik gyülekezeti házban a falat különböző táblákon,
falvédőkön található igékkel díszítették. Az igehirdető mögött a falon ez az ige állt: „Isten közelsége
oly igen jó nékem.” A napokban szinte a semmiből felderengett ez az ige. Nem tudtam, honnan van,
csak azt éreztem, hogy a héten sorra érkező gyászhírek között akar üzenni e terhelt időszakban. 2011
óta biztos nem volt ilyen, hogy 10 nap alatt három gyülekezeti tagunk halálhíre érkezzen. Megrendítő
ez, ahogy a családok számára külön-külön is, úgy a gyülekezetben is, hiszen testvéreknek szólítjuk és
annak is tartjuk egymást, lelki családunknak tagjait veszítettük el.

Az  ige,  amely  megszólalt  számomra  a  távoli  homályból,  megnyugvást  adó  üzenetté  lett  az
elhunytakra  nézve,  akik  Isten  közelségében  éltek,  és  biztatást  adó  üzenet  ránk  nézve,  akik  Isten
közelségében  élünk.  Mert  az  ember  nem »csak  úgy«,  véletlenül,  még  csak  nem  is  hobbiból  jár
templomba. Nem is azért, mert templomba »kell« járni. Persze vannak és lehetnek régi beidegződések,
de  ma  már  biztosan  nincs  olyan  külső  erő,  ami  az  embert  az  Úr  Istenhez  kötné.  Ehhez  belső
elköteleződés kell. Természetesen fontos szál őseink tisztelete, melyben valljuk, hogy ami nekik jó
volt, azt mi is fontosnak tartjuk, de felnőtt emberként tovább is látunk: személyesen éljük meg Isten
közelségének áldásait, ez adja a hozzá való kapcsolódás igazi lényegét. Hittel kapcsolódni, jelenlétére
vágyódni, Igéjére szomjazni, azt naponként magunkhoz venni, ez már önálló felnőtt döntés, amikor a
zsoltárossal együtt kimondjuk: ez nekem jó, ennél jobb nincs.

Ebben a közelségben nyerünk békességet tőle, s kapjuk meg áldásait. Az ő vele való közösségben
tudom megélni hálaadással az örömeimet, s kapok tőle biztatást és segítséget, ha mélységeket kell
járnom. Jó e földi világban közösségben lenni Vele, aki teremtette, átlátja és kezében tartja életünket.
Hát még abban a világban, ami ez után érkezik! Amit most még csak töredékesen látunk, de az Élő
Isten, aki minden ígéretét beteljesítette, aki megígért megváltásunkat elvégezte, ő ígéri nekünk azt,
amikor  már  nem  lesz  semmi  a  jaj  szóból,  nem  lesz  fájdalom  és  könny,  mert  az  ő  tökéletes
teljességében lehetünk majd vele és egymással közösségben. Erre nincs szó, nincs fogalom, csak a
bizonyosság: nagyon jó, a legjobb nekem Isten közelsége. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés:
Október  14-én,  hétfőn  délután  kísértük  utolsó  földi  útjára  Orosz  Károlyné,   sz.  Molnár  Klára
asszonytestvérünket. Ravatala mellett a vigasztalás igéje a Zsolt 73,26 alapján szólt. Isten vigasztalását
kérjük gyászolóira!
Október  19-én,  szombaton  11  órakor  búcsúztunk  el  Puskás  Jenőné,  sz.  Ángyás  Etel
asszonytestvérünktől,  aki  78  éves  korában  ment  el  a  minden  élők  útján.  Isten  vigasztaló  szava
Malakiás 3,24 alapján szólt. Isten adjon békességet családjának és minden gyászolójának!
A héten érkezett Naszáli Benő atyánkfia halálának híre. Temetésének időpontja még nem ismert. 
Tegnap  délután  4  órakor  szólalt  meg  emlékharangunk  Madarász  Ferencre  emlékezve.  Temetése
későbbi időpontban, Martonvásáron lesz.
Isten adjon vigasztalást gyászoló és emlékező testvéreinknek!

2. Alkalmaink
Kedden  Gyúrón  és  Tordason  nemzeti  ünnepünkhöz  kapcsolódó  megemlékezések  lesznek,  ezért
csütörtökön lesznek alkalmaink: 18 órakor Bibliakör (Jn 10,22-42), majd 19 órakor Énekkari próba.
Szombaton 9 órakor konfirmációs óra lesz. A héten Csákváron evangélizáció lesz szerdától péntekig.
Az érdeklődőknek szeretettel ajánljuk.



Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre készülünk. Október 31-én, reformáció estéjén 18 órakor
közösségi istentiszteletet tartunk.

3.  Időközi  gondnokválasztás:  az  elmúlt  hétent  a  presbitérium  lezárta  az  jelöltállítási  folyamatot:
Alföldy-Boruss Áron mb. gondnok lett a jelölt a gondnoki tisztségre. A jelölt bemutatkozására október
27-én kerül sor. A választást november 10-én tartjuk.

4. Gyülekezetünk őszi körlevelét kiadtuk. Köszönjük mindazoknak, akik másoknak is továbbítják a
körlevelet!

5. Meghirdettük az áldozati vasárnapokat október és november heteiben.  Az adományokat a parókia
konyhájának kialakítására gyűjtjük. Ennek részleteiről is olvashatunk a gyülekezeti körlevél hasábjain.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


