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A GONDVISELŐ

Alapige: Máté 2,13-15 Olvasmány: Hóseás 11

Az Úr Krisztus születése kapcsán még egy történettel találkozunk, ahol Isten angyala nem is egy,
hanem két alkalommal is útba igazítást hoz. Máté őrzi meg ezt a történetet, s érdekes módon ebben az
evangéliumban mindhárom angyali üzenet ugyanahhoz a személyhez, Józsefhez érkezik. Ahogy azt
már láttuk advent negyedik vasárnapján, József, mint gondviselő jelenik meg a történetben, akinek –
földi értelemben – életben maradását köszönheti a Megváltó. Így különös fény vetül rá a karácsony
történetének többi szereplőjéhez képest: Isten az ő atyai gondoskodását ezen az emberen keresztül
gyakorolja.

Az év vége felé talán többször kerül szóba Isten gondoskodása, amikor visszatekintünk, hogy mi
ért bennünket ez idő alatt,  s meglátjuk, miben hordozott minket az Úr, jó azokra is figyelnünk, akik
„angyalaink” voltak, akiket Isten eszközként használt fel, akár a gyülekezeti testvérek közül, akár más
kapcsolatainkból adódóan, akik adott esetben vigasztalóink, bátorítóink voltak. És jó azt is mérlegre
tennünk, kinek lehettünk mi támaszai, be tudtuk-e tölteni azt a feladatot, amelyet az Úr ránk bízott; s
hogy adott erőt, tehetséget mindehhez.

Az Úr azért lép mellénk gyermekeihez, és az Egyszülötthöz is gondoskodásával, mert bizony nagy
szükségünk  van  Rá.  Komoly  ellenerő  van,  amelytől  meg  kell  védenie  gyermekét.  A Szabadító
épphogy  csak  megszületik,  az  irígység,  a  hatalomféltés  el  akarja  pusztítani  Őt.  A Sátán  mindent
megtesz azért, hogy az embert a hatalmában tartsa: egy életet sem ad könnyen: csábít, újból és újból el
akarja pusztítani bennünk azt, amit Isten megépít.  Hát még amikor a Megváltásról, az egész világ
Szabadítójáról van szó: könyörtelen pusztítást tervez. Az Atya Isten megmenti Fiát, nincs hatalma a
Pusztítónak  a  gyermek  felett,  s  így  Isten  győzelmét  mutatja  minden  egyes  lélek,  aki  a  Sátán
kötelékéből megszabadul.

Az Úr  atyai  törődéséről  szól  a  prófécia  is,  melyet  az  evangélista  idéz  Hóseás  könyvéből:  így
láthatjuk mi is, kegyelmes Szabadítóként. Izráel fiai, József és testvérei érdemelték volna, hogy Isten
megmentse őket,  amikor  testvérharc,  irigység feszítette  őket?  Mégis  az éhínség elől  Egyiptomban
találnak menedéket, majd amikor kellett, eljött a szabadulás ideje, majd újra és újra eltávolodtak Isten
szeretetétől,  de  Ő  mindvégig  hűségesen  fordul  fiaihoz:  ezt  Jézusban  mutatta  meg  teljes
tökéletességében. A mennyei Atya ismerete, szeretetének látása töltsön el minket is vigasztalással és
biztos reménységgel a jövőre nézve! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Óév estéjén 18 órakor tartunk istentiszteletet,  fényképes visszatekintéssel.  Újév napján 10 órakkor
tartjuk hálaadó alkalmunkat újévi köszöntéssel.

Január 5-én, vasárnap 10 órakor Istentiszteletet, azt követően presbiteri gyűlést tartunk.

2. Protestáns (Aliansz) imahét alkalmaira készülünk január első hetében:
Január 6-án, hétfőn 18 órakor a gyúrói evangélikus templomban;
Január  8-án,  szerdán  18  órakor  nálunk;  január  10-én,  pénteken  18  órakor  Tordason  a  baptista
imaházban lesznek a közös alkalmak.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


