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CSENDDEL KÉSZÜLÜNK

  Köszöntés
  Kezdő ének: 312:  1  

(„Várj ember szíve készen…”)
  Fő ének: 305:  1-4  

(„Álmélkodással csodáljuk…”)
  Fohász 
 Olvasmány (ld. középen  )
  Imádság
 Gyermekek az ÚrAsztala körül

  Igehirdetés előtt: KÉ   80  
(„Uram, közel voltam Hozzád…”)

  Alapige (ld. középen  )
  Fohász 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  Imádság
  Miatyánk
  Úrvacsora előtt: 465:   1-2  

(„Szelíd szemed…”) 
 Úrvacsorai közösség

(közben csendes imádság)

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

  Záró ének: KÉ   83    („Új szívet adj…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámoló   az elmúlt hétről (Presbiteri gyűlés; 
lelkészi evangélizációs szolgálat a Lemberg utcai 
idősek otthonában...)

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  1000    Baba-Mama;
péntek 1630   KonfIFI utána 1c Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;  előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák

 Sajnos ELMARAD a járványhelyzetre tekintettel  a
tervezett Adventi gyerekdélután

 Rákosligeti  anyagyülekezetünk kórusa  CD-t
készített,  melynek  megvételével  a  tervezettnél
többe kerülő templom felújításukat támogathatjuk.
Köszönjük

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :
Mt 24,23-42

  A L A P I G E :

Mt 11,1-6

Amikor  Jézus  elmondta  parancsait  a  tizenkét
tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét
hirdessen a városokban. 
János  pedig,  amikor  hallott  a  börtönben  Krisztus
cselekedeteiről,  elküldte  tanítványait,  és  megkérdezte
tőle: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus
így  válaszolt  nekik:  Menjetek,  és  mondjátok  el
Jánosnak,  amiket  hallotok és láttok:  vakok látnak,  és
bénák  járnak,  leprások  tisztulnak  meg,  és  süketek
hallanak,  halottak  támadnak  fel,  és  szegényeknek
hirdettetik  az  evangélium,  és  boldog,  aki  nem
botránkozik meg énbennem.

Úrvacsorás ISTENTISZTELET, 2021. november 28.

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA  

„BOLDOG, AKI  KITART  JÉZUS MELLETT” 
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Általában  csak  a  3.  adventi  vasárnapon  szokott
előkerülni ez az igeszakasz, amelyben János tanítványai
útján megkérdezi Jézustól, hogy ő-e az igazi messiás, aki
várnunk kell. Ennek az igeszakasznak alapvetően kétféle
értelmezése  létezett  az  egyháztörténelemben:  A
reformációt  megelőzően és  a  reformáció  idején is  úgy
gondolták, hogy János nem a saját kételyei miatt, hanem
a  tanítványai  hitének  a  megerősítésére  küldött  el  egy
delegációt  Jézushoz.  A  reformációt  követően  azonban
magától értetődőnek tűnt a bibliamagyarázók szemében,
hogy  János  valóban  elbizonytalanodott,  és  kételkedni
kezdett. Ezt az élettörténetéből és az akkori helyzetéből
(Heródes börtönében sínylődött!) megérthetjük, ráadásul
ma  már  ebben  az  értelmezésben  a  pszichológia  is  a
segítségünkre siet. Ő, aki prófétaként Jézus Krisztusról
tett  tanúbizonyságot,  és  ezért  a  hitéért  is  kész  volt
szenvedni,  a  halál  előtti  pillanatokban  megrendült  és
megerősítésre volt  szüksége.  Ma én is így értelmezem
ezt az igeszakaszt az igehirdetésben.

De  először  tekintsük  át,  ki  volt  Keresztelő  János  és
hogyan került ebbe a helyzetbe: 1. Jézus rokona volt, 2.
régi  próféciák betöltőjeként  (Mal) – ő volt  Illés,  3.  az
utolsó  ószövetségi  és  az  utolsó  ítéletes  próféta,  4.
megtérést  hirdetett  és  keresztelt  –  Jézus  mindkettőt
átvette tőle és folytatta, 5. Jézusról tett bizonyságot (Íme
az Isten báránya…) – Jézus ezt is beteljesítette halálával
(„a volt mi páskabárányunk”)
János  ítéletet  hirdető  prófétasága  okozta  azt  is,  hogy
Heródes Antipás negyedes fejedelem börtönbe vetette (a
felesége, Heródiás miatt). Nagyon közel van már a nap,
amikor Heródes meggondolatlan ígérete miatt megöleti
majd  Keresztelő  Jánost.  Ő  most  a  börtönben  vár  a
sorsára, amellyel bizonyára tisztában van, és amikor hall
a  Messiás  cselekedeteiről,  akkor  elküldi  néhány
tanítványát Jézushoz. Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk? Micsoda kérdés ez? Hát nem ő nevezte Jézust a
„Nagyobbnak”  (vagyis  Isten  küldöttének),  aki  őutána
jön, de aki mégis előbb volt, mint ő (vagyis örökkévaló)?

Akinek János a saruja szíját sem méltó megoldani? Aki
majd tűzzel és Szentlélekkel keresztel? Aki elhozza Isten
dicsőséges országát, aki elveszi a világ bűneit? Ezeket
mind-mind János mondta Jézusról! És most megkérdezi,
hogy ő-e a Messiás, vagy mást, egy másfajta, egy másik
Messiást kell várnunk?

Teológiai szempontból világos választ tudunk arra adni,
hogy  miért  nem  értette  János  Jézus  messiási
cselekedeteit: Az ő cselekedeteit ugyanis nem az ítélet,
hanem az irgalom és a kegyelem jellemezte. Egyszerűen
nem az a típusú Messiás volt, akit János várt. Mindkét
típusról  beszél  a  Biblia,  az  ítélő  Messiásról  is  és  az
irgalmas,  szenvedő  Messiásról  is,  és  nem  könnyű
Jézusban  felismerni  mindkettőt.  Nekünk  sem.  Mert
amikor  az  idők  középpontjában  megszületett,  akkor
irgalmas, könyörülő Úrként jött el, de várjuk vissza ítélő,
dicsőséges  Messiásként  az  idők  végén.  Az  adventben
bizonyára  mindkét  Messiás  Jézust  várjuk.  És  a
különbségtétel  nem  volt  könnyű  Keresztelő  Jánosnak
sem.  Évszázadokig  nem  illett  feltételezni  sem,  hogy
János  elbizonytalanodhatott.  Az  Isten  embere  nem
bizonytalanodhat el. Az Isten embere nem rendülhet meg
a  hitében.  Valóban?  Mi  is  így  gondoljuk?  Kétféle
kételkedés  van:  a  hitetlen  és  a  hívő  (Barth  Károly  ez
utóbbit a folyton kérdező hitnek nevezi, és a keresztyén
hit alapvető jellemzőjének).

De tényleg olyan megbotránkoztató, hogy a hit meg tud
rendülni?  A  Biblia  egyáltalán  nem  tartja  ezt  olyan
különösnek,  mint  mi  gondolnánk!  (Jób,  Illés,  Dávid,
Jeremiás, Étán példája).  A bibliai történetekben semmi
meglepő sincsen abban, hogy Isten szolgái megfáradnak,
még néha el is keserednek, el tudják veszteni a hitüket,
de csak azért, hogy Isten kegyelmében megújulva vissza
tudják  kapni,  és  megerősödve  tudjanak  kikerülni  a
válságból.  De hát nem ezért vagyunk egy közösség az
egyházban,  hogy  egymás  hite  által  tudjunk  épülni,
megerősödni és megújulni, ha kell? 
János kételkedése a hívő ember kételkedése volt, azé, aki
hinni  akar,  de  úgy  érzi  a  szorongató  körülmények

közepette, hogy nehezen megy neki. Ugyanakkor tudja,
hogy  kihez  kell  fordulnia  a  kételkedésével  és  a
kérdésével. Ne ítéljük el Jánost a kételkedése miatt, mert
a  legjobban  járt  el,  ahogy  egy  ilyen  helyzetben  a
kételkedésünkkel eljárhatunk: Jézushoz vitte a kérdéseit,
és előtte tette le a kételyeit! 

Mit  válaszolt  Jézus?  Azt,  hogy  nézzük  meg  az  ő
cselekedeteit, és ismerjük fel, hogy benne Isten irgalma
és kegyelme jött el közénk! 
Ő  úgy  hív  a  megtérésre,  hogy  a  szeretetével  ölel  át
bennünket.  És  bátorít,  hogy  ne  féljünk  végigmenni  a
hozzá  vezető  úton:  boldog,  aki  nem  botránkozik  meg
énbennem. Ez azt jelenti, hogy az a boldog, áldott ember
Isten előtt, aki nem esik el úgy a Jézushoz vezető úton,
hogy  végleg  feladja,  és  nem  is  akar  már  felkelni.
Megbotlani szabad a Jézushoz vezető úton, mindannyian
megbotlunk. Elerőtlenedünk, megfáradunk, tele leszünk
kétségekkel  és  félelmekkel.  De  a  kételyeinkkel  nála
találunk  válaszokat.  Felállhatunk  és  tovább  mehetünk
Jézushoz. Mert nála béke vár. Sőt, ő elénk jön ezen az
úton,  amelyen  a  keresztünket  sokszor  roskadozva
visszük.  Elénk  jön,  és  átölel,  hogy  ne  botladozzunk
tovább.  Ő tudja,  hogyan  kell  segíteni  a  botladozónak,
mert  ő  is  vitte  egykor  roskadozva  a  keresztet  a
Golgotára,  és  neki  is  volt  segítsége.  Ő  is  elfogadta
Cirénei Simon segítségét. Tudja, mit jelent leroskadni és
újra  felállni,  majd  tovább  menni.  Ezért  elénk  jön  és
felemeli  a  keresztünket.  Ezt  tette  szegény  Keresztelő
Jánossal is. Tragikus élete volt Jánosnak, szégyenteljes
módon  kivégezték  a  börtönben.  De  abban  biztosak
lehetünk, hogy ha a tanítványok visszamentek hozzá, és
elmondták  neki  a  börtönben,  amit  Jézus  üzent  neki,
akkor  boldog  és  hitben  megerősödött  emberként  halt
meg.  Mert  Jézus  felemelte  és  visszaadta  a hitét.  Ilyen
adventet,  Jézus  eljövetelét  kívánom  mindannyiunknak
ebben a nehezen záródó 2021-es esztendőben is. Ámen

különleges gyümölcseire! 
       Dr. Pecsuk Ottó


