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AMIT AZ ÚR ELKÉSZÍTETT
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Úton hazafelé… az elmúlt  hét  napjain a  protestáns  felekezetekkel  közösen e  gondolat  mentén
imaesteket tartottunk. Jó volt végiggondolni, hogy vezet a mi Urunk bennünket: hol az én hazám?
Hová tartunk? A hét során előttünk voltak a megtérés, a másokat Istenhez segítés gondolatai, végül
pedig a legteljesebb képben szemlélhetjük e mai igeszakaszon keresztül, ahogy Isten szabadító terve a
mennyei Jeruzsálem formájában megjelenik előttünk.

Csodálatos az Isten szava, hogy azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem
gondolt, azt mégis csak elénk adja, kijelentést ad arról, hogy mire várunk, hogy hová tartunk igazán.
Segítség ez mostani gyászunkban is.  Isten a szívünkre helyezi: van hová menni, célt ad. Persze nem
azt mondja, felejts el mindent, ami erre a világra irányul… voltak, vannak, akik ezt hirdetik, de ez
csak fél igazság. Az Úr azt üzeni: éld az életet, mert mindezt én adtam neked, hogy jó legyen. Bár a
bűnben elrontottad, eladtad a lelkedet, ezért hát megszabadítottalak, mert az enyém voltál: szeretlek
téged! És valami olyat készítettem el neked, ami tökéletes és teljes. Ezt hirdetik a próféták.

Az üdvösség, melynek különleges képe elénk tárul, ilyen. A tökéletességet és a teljességet fejezik
ki  a  számok,  a  felsorolt,  szemet  kápráztató  részletek  egyaránt.  A tizenkét  apostol,  mint  alapkő,  a
tizenként törzs, mint kapu, az Isten népének és országának teljességét hozza, míg a forma és az anyag
a tökéletességét hirdeti.  Isten az ő választott  népét,  mint menyasszonyt állítja maga elé:  igaz ez a
szépségére és a tökéletes közösségre, melyen itt külön is hangsúly van!

A mindenható Úr van jelen a városban, jelzi ezt az ő dicsőségének kisugárzása, ami a nap helyett
világít: éjszaka, sötétség nincs. És Ő maga jelenti a város számára a templomot: nincs szükség külön
helyszínre, ahol imádhatják, mert az Ő teljes jelenléte tölti be az egész várost.

Testvéreim,  mi  minden  vasárnap  ennek  az  ígéretében  gyülekezünk  össze,  ide  az  Isten  szent
helyére, s amikor itt vagyunk, hitünk szerint ebbe a mennyei valóságból kapunk egy részletet: az Isten
szabadításának  ünneplésében.  Várjuk  ennek  teljességét,  amiről  ír  Ézsaiás  és  a  Jelenések  könyve.
Várjuk  a  mi  életünk  megszentelését:  most  még  egy  elkülönített  helyen,  templomok  falai  között.
Hisszük, itt van az Úr az ő szabadításával, bűnöket eltörlő végtelen szeretetével, így ragadjuk meg őt
ma is. Lássuk egészen azt, amit nekünk készített, hogy a cél egyértelmű legyen, hogy haladhassunk
tévedés nélkül az úton hazafelé. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Halottunk van: Január 6-án elhunyt Winter Erzsébet presbiter testvérünk 78 éves korában. Búcsúz-
tatása tegnap volt a Pozsonyi úti Református Egyházközség templomában. Temetésére szülővárosá-
ban, Mezőberényben kerül sor 2020. január 18-án, szombaton 15 órakor. Isten vigasztalása legyen a
gyászban családjának tagjaival és az egész gyülekezettel!

2. Születésnapján köszöntjük Szőllősi Jánosné, született Varga Eszter testvérünket, aki betegségei kö-
zött a 85. életévét tölti a jövő héten. Isten megsegítő kegyelmét kérjük az ő életére, szerettei közössé-
gében.

3. Alkalmaink
Az elmúlt  napokon imahét  alkalmain lehettünk közösségben evangélikus és baptisa testvéreinkkel.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítségetÍ! Egy hét múlva kezdődik az ökumenikus imahét,
melynek alkalmait január 21-24. között tartjuk.



Ma az istentisztelet után énekkari próbát tartunk. Pénteken 18 órakor éves számvizsgálat zajlik gyüle-
kezetünkben, szombaton 9 órakor konfirmandusok óráját tartjuk. Vasárnap 10 órakor istentiszteletre
hívnak a harangok. Az istentisztelet után énekkari próbát tartunk.

4. Az elmúlt vasárnap presbiteri gyűlést tartottunk, melyen megállapítottuk az egyháztagsági és vá-
lasztói névjegyzéket. Január 24-ig van lehetőségünk észrevételeinket megtenni, illetve eddig kérjük új
tagjaink jelentkezését.
Meghatároztuk gyűlésünkön a hálaadó istentisztelet időpontjáti is, melyet március 28-án, szombaton
délután szeretnénk megtartani.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


