
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
_______

 Ezen  a  héten  temettük  +Szabó  Ferencet.  Isten
vigasztalja meg szeretteit!

 Beszámolók  : patrónusok, diakónusok megbeszélései; 
gyerekdélután, főtéri gyertyagyújtás...

 Kérjük  a  lakcím-,  telefonszám-  illetve  e-mail  cím
változást is jelentsük be a pontos kapcsolattartáshoz és
a  készülő  Választói  névjegyzékhez.   Új  gyülekezeti
tagokat pedig az Adatlap kitöltésére kérjük! Köszönjük!

 Cikkeket   várunk mielőbb a gyülekezeti újságba

 Jövő heti alkalmaink:  kedd 930 Baba-Mama Kör; péntek
1630 Konf  IFI  ;  1745 Oázis IFI; vasárnap 955  Istentisztelet;
előtte: Kóruspróba / Kánon Kör; Imakör; hét közben Házi
Biblia Körök (7 csoportban); hittanórák

 Ma  a  Lemberg  utcai  Idősek  Otthonába  megyünk
szolgálni a Diakóniai csoport   szervezésében.   

 DIAKÓNIAI PERSELY       rászorulóinknak

 December 3. (szombat) 1700 órakor  a Főtéren 
evangélikus-református gyertyagyújtás   lesz, legyünk 
együtt!

 Alapítványunk által szeretnénk segíteni   Közösségünk 
azon tagjait, akik nem tudják kifizetni rezsi 
számlájukat. Erre lehet jelentkezni.

 Sóskuti Zoltán: Villa Jadranka című új regényének 
könyvbemutatója  : 2022. december 2. péntek 1830, 
Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

-

 OLVASMÁNY: Jer 29, 1; 4-14
  ALAPIGE: JER 29, 7; 11-14

„7.  Fáradozzatok  annak  a  városnak  a  jólétén,  ahová  fogságba
vitettelek  titeket,  és  imádkozzatok  érte  az  Úrhoz,  mert  annak  a
jólététől függ a ti jólétetek is! (…) 10.  Ezt mondja az Úr: Majd ha
eltelik  a  babiloni  hetven  esztendő,  akkor  gondom lesz  rátok,  és
valóra  váltom  azt  a  jót,  amelyet  megígértem,  és  visszahozlak
benneteket  erre  a  helyre. 11.  Mert  csak én  tudom, mi  a  tervem
veletek  –  így  szól  az  Úr  –:  jólétet  és  nem romlást  tervezek,  és
reményteljes  jövő  az,  amelyet  nektek  szánok. 12.  Ha  segítségül
hívtok,  és  állhatatosan  imádkoztok  hozzám,  akkor  meghallgatlak
benneteket.  13.  Ha  kerestek  majd,  megtaláltok  engem,  ha  teljes
szívből kutattok utánam. 14. Megengedem majd, hogy megtaláljatok
– így szól az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket
minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak – így
szól  az  Úr  –,  és  visszahozlak  erre  a  helyre,  ahonnan fogságba
vitettelek titeket.”
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RÁHANGOLÓDÁS

Hol  vagyunk  otthon?  „Nem  a  világból  valók,  mint
ahogy én sem vagyok  a világból  való” (Jn 17,16)  mondja
Jézus Urunk a főpapi imádságban Önmagáról és rólunk, az
Övéiről. Tehát: ez a világ lehet az otthonunk? Két végletes
veszély  fenyegeti  a  hívő  embereket.  Az  egyik:  túlzottan
letelepedünk  a  világban,  és  közben  ELFELEJTJÜK,
HOVÁ TARTUNK. A másik: lemondóan legyintünk erre a
világra  mint  ami  már  a  végleges  romlás  felé  halad – és
NEM TÖRŐDÜNK VELE, NEM ÉRDEKEL MINKET.

I.) IDEGENBEN – ÁLDOZATKÉNT

„Ugorjunk  vissza”  az  időben  több  mint  két  és  fél
évezredet! Nézzük meg, az akkori zsidók mit éltek át, milyen
dilemmával  szembesültek!  Iszonyú  sokkon  estek  át.
Összedőlt az a világ, ami a kereteket és a biztonságot adta:
Jeruzsálem, a falak, a templom, a kultusz… [**] Nem elég,
hogy minden összeomlott, hanem idegen földre hurcoltál el
őket  –  ahol  idegen  népek,  szokások,  törvények,  vallás
közepette  kellett  élniük.  A  137.  Zsoltár  költőien  és
megrendítően foglalja össze az életérzésüket:

„Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, 
ha a Sionra gondoltunk.

A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat.
Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek

tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: 
Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből!

Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, 

bénuljon meg a jobb kezem!
Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, 

ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek!”
Felvetődött  bennük  a  kérdés:  „Idegen  földön  hogyan

éljünk,  élhetünk-e egyáltalán?”
a.)  Bizonyára  akadtak  olyanok,  aki  azt  mondták:

„Ebben  a  tőlünk  annyira  idegen,  gyűlöletes,  hitetlen,
ellenséges közegben nem érdemes semmit tervezni, építeni,
csinálni, kár ide gyereket szülni, „ebben a világban” csak
túlélni lehet, hátha egyszer hazajutunk…”

b.) Lehettek olyanok is, akik így gondolkoztak:  „Ez a
realitás,  így  alakult,  itt  kell  élni,  alkalmazkodni  kell,
megalkudni,  hogy boldoguljunk, egy életünk van, ide kell
berendezkednünk, ha már így esett.”

Talán  érezzük  mindkét  gondolkodás „jogosságát”,
együttérezve [milyen fontos ez az Ige olvasásnál! **] velük
[**] – ugyanakkor látjuk azt is, mindkettőnek mi a fonákja,
veszélye…  [**]  Ekkor  érkezik  meg  Jeremiás  levele  a
fogságban lévő néphez. Mit mondd ez a levél?

II.) IDEGENBEN – ISTEN TERVÉBEN, ISTEN NÉPEKÉNT

1.)  Ezt  a  szakaszt  –  és  általában  Jeremiás  könyvét
olvasva  –  feltűnő  motívum,  hogy  MINDENKI  (még  az
ellenség,  sőt  annak  királya  is  [pl.  „szolgámat,
Nebukadneccart,  Babilónia  királyát” /Jer  25,9/  **])  ÉS
MINDEN TÖRTÉNÉS ISTEN KEZÉBEN VAN,  sőt  az
Úrnak mindebben TERVE VAN. Még az ellenség is Isten
eszköze!  Még  a  népe  engedetlenségét is  belekalkulálja
terveibe!

Így olvastuk ma is:  „Majd ha eltelik a babiloni hetven
esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a
jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a
helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek…”

[Magunk számára is fogalmazzuk meg, mit jelent ez itt
és most, Adventben!] A világ Isten kezében van. Terve van.

Isten  időzít.  Tudja,  mit  (miért)  enged.  Mindennek  és
mindenkinek  megvan  a  szerepe.  A  mi  személyes  földi
sorsunk is  Isten  kezében van!  (Ne  értsük  félre!  Mi  nem
akarat  nélküli  bábok  vagyunk  Urunk  kezében!  Az  a
csodálatos Istenben, hogy a mi akaratunkkal, döntéseinkkel
együtt  vagy akár  azok ellenére  is,  mégis  valahogy az Ő
akarata valósul meg! [**])

2.) Igen, jóra tudja az Úr fordítani sorsunkat. DE ennek
feltétele  van:  „Ha  segítségül  hívtok,  és  állhatatosan
imádkoztok  hozzám,  akkor  meghallgatlak  benneteket.  Ha
kerestek  majd,  megtaláltok  engem,  ha  teljes  szívből
kutattok  utánam.   Megengedem  majd,  hogy
megtaláljatok...”

Urunkat segítségül hívni,  kitartóan imádkozni,  keresni
Őt – ez a mi részünk, ez a mi dolgunk,  ekkor áll  helyre

minden. Mennyire meg kellett újra tanulnia az Ószövetség
népének! De keserű lecke volt ez akkor! Ezt kell megtanulni
nekünk  is!  Bizony  néha  nekünk  is  kemény  leckéket  ad
ebben Urunk! 

3.) [Egy fontos kiegészítés:] Mindezt miért? Mi a terv?
Hogy legyen Istennek népe! Tiszta és engedelmes – azaz Őt
dicsőítő,  Rá  mutató!  Hogy  legyen  Istennek  embere
otthonodban,  sulidban,  munkahelyeden,  családodban…,
Magyarországon és az egész világban! 

Ezért  foglalkozik  velünk  ilyen  keményen  néha:  a
misszió,  az  emberiség  múlik  rajta! Ezért  van  még világ,
ezért nem ért véget Isten  türelme, hogy még te is, ő is, meg
ő  is  megtérjünk!  Fogalmazhatunk  így  is:  A  világ  Isten
Kegyelmének akcióterülete. Nem túlélendő, hanem feladat!

4.) Éppen ezért munkálkodjatok benne és érte! Hol van
tehát az otthonunk? Amit Jeruzsálem viszontlátása jelentett
ott  Babilonban,  azt  (és  annál  is  többet)  jelent  nekünk  a
Menny,  Jézus  visszavárása (mert  ezt  jelenti  az  Advent
elsősorban!).  Nekünk a Menny lesz a végleges otthonunk.
DE MOST MÉG a földi élet is az otthonunk! A fogságban
lévő zsidókat „sokkolhatta” az üzenet: „munkálkodjatok ott
idegenben, ültessetek, szaporodjatok, éljetek”!  A jólétetek
az  ő  jólétükhöz  van  kötve.  „Most  ott  van  dolgotok.”
Ugyanez vonatkozik ránk itt a földi életben! [**]

Ugyanakkor  sose  felejtsük  el:  a  Menny  felé  tartunk,
egyszer  „hazamegy a  vándor”  [**].  Van  ígéretünk rá  –
amint  a  fogságban  lévő  zsidók  kaptak  ígéretet,
REMÉNYSÉGET  [**] erre Istentől Jeremiás leveléből. 

*
ÖSSZEGEZVE ezt a négy üzenetet – más sorrendben:

(4.) A földi életünket éljük meg, most ez az otthonunk,
tegyük meg érte, ami tőlünk telik –  nem feledve, hogy a
Menny  felé  tartunk  haza,  hogy  (3.)  a  Mennyei  Isten
küldöttjei vagyunk,  (2.) mindehhez pedig szüntelen Menny
és Föld Urát kell keressük, kövessük, szeressük és kérjük
imáinkban;  (1.) addig is  legyünk biztosak benne: minden
és mindenki Isten kezében van !

 sóskuti zoltán


