
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

IX. évf. 28. szám                                                  2020. június 28.
_____________________________________________________________________

KÖZEL VAN

Alapige: 2 Mózes 3,7-8a Olvasmány: Zsoltárok 139

A napokban kezdtük el olvasni az ószövetségi nagy szabadítás történetét. Újra  olvasva fedezi fel a
hívő ember,  hogy milyen mértékben megkerülhetetlen ez a  történet  a  mi hitünk szempontjából:  e
nélkül  nem érthető  Isten,  még  az  Újszövetség  sem:  alapvető  igazságokat  hoz  elénk  a  Szabadító
Istenről, a szabadításra szoruló népről és arról is, aki Isten munkatársa, eszközévé lesz.

A kiemelt szakasz hangsúlyában a Szabadító Isten személyéről üzen három igén keresztül: lát-hall-
ismer.  Ez  az  alap,  amikor  Istenről  beszélünk.  s  innen  indul  a  szabadítás  története.  A mindenütt
jelenlévő,  aki  közel  van  egészen.  Csodaként  szemlélhetjük  ezt  a  139.  zsoltár  megfogalmazójával
együtt, ahogy Isten mindenre kiterjedő ismeretében ott van a személyes történetünk is. Ahogy az idő
halad a látás és a hallás, az ismeretszerzés és a felfogás eszközei nálunk, embereknél eltompulnak. De
Isten,  aki  általunk  fel  nem fogható,  ezzel  szemben  minden  tekintetben  a  lehető  legjobban  ismer
bennünket, közel van hozzánk.

Ezt a közelségét mutatja a negyedik ige is, mely már a szabadítás cselekvéséről üzen: leszállok,
hogy kimentsem őket… ebben a kifejezésben pedig már egészen tisztán megjelenik az Isten Fiának
képe,  aki annyira  közel van,  hogy maga is  ember lesz és a  szabadítás tervét  így viszi  véghez.  A
szabadítás egészét áthatja tehát Istenne ez a felmérhetetlen tulajdonsága: közel, egészen jelen van, így
ismer: és ebből az ismeretből és szeretetéből fakad a cselekvése.

Újabb három szó,  ami  már a  szabadításra  szorulók valóságát  írja  le:  nyomorúság-sanyargatás-
kiáltás. Amikor Isten azt mondja: itt  cselekedni kell!  Ezek a szavak ott  és akkor konkrétan a nép
helyzetét,  annak teljes mélységében jellemezték,  és ma is  szabad, sőt kell  is meglátnunk azokat a
konkrétumokat, melyekre nézve Isten segítségre indul. Persze, könnyebb másról beszélnünk, így hadd
legyen  előttünk  Mózes  példája,  aki  az  Isten  választott  szent  embere,  mégis  látszik  rajta,  hogy
szabadítsára  szorul.  Kishitű,  ugyanakkor  makacs  is:  látjuk,  ahogy  Isten  felkérése  elől  folyamatos
kifogásokkal akar kitérni – Istent fel is bosszantja végül – az, aki a szabadítás eszköze lesz. És bizony
van lelkén komolyabb teher  is:  egy gyilkosság.  Nem is  véletlen  baleset,  szándékos,  felindulásból
elkövetett emberölés. Ő az ószövetség legnagyobb prófétája?! 
Nyomorúság-sanyargatás-kiáltás. Van miért cselekednie az Úrnak! Ugyanúgy az én életemben, és a
tiedben is. Hála legyen neki, hogy kegyelméből, mivel ismer és szeret, cselekszik, megment és ennek
erejével indít ma is követni Őt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban. Szeretettel várunk mindenkit!
2. A templommal kapcsolatos munkák szombaton 8 órakor folytatódnak.
3. Szeretettel hívjuk a gyülekezet közösségét, hogy együtt is segítsünk az árvíz miatt nehéz helyzetbe
került családokon. Július hónap folyamán gyűjtjük az adományokat: istentiszteleteink támogató per-
selypénzével, esetleg külön a házipénztárba befizetve, vagy átutalás formájában:
57800136-10002326 Gyúrói Református Egyházközség
(közlemény: Árvíz)
4. Örömmel jelentem, hogy kérésünkre az egyházmegye szolgálati autót biztosított a gyülekezetnek.
Tegnap vettük át a hét éves Opel Corsa-t, mely az egyházmegyei flottának része.
5. Múlt vasárnapi presbiteri egyeztetésünk értelmében készülünk a Mályi táborra augusztus 17-20. kö-
zött. Erre a néhány napra meghívtuk testvérgyülekezetünket is: érkezésük még egyeztetés alatt van.
A programterv és minden további információ, valamint a jelentkezési lap jövő vasárnaptól lesz elérhe-
tő a gyülekezet tagjai és minden érdeklődő számára.
6. A július utolsó hetére tervezett gyermekhétre eddig nagyon kevés jelentkezés érkezett. A jelentkezé-
si határidő két nap múlva jár le. A hét megtartásáról akkor fogunk dönteni.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


