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E V A N G É L I K U S K I S T E M P L O M É R T Alapít ványunk már 4 éves! Adójának egy százalékával közvetlenül támogathatja gyülekezetünket!
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Barátainak, ismerõseinek, rokonainak figyelmét hívja fel szép
céljainkra! Keressen segítõ társakat az
Emberért végzett szolgálatunkhoz!
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Adójának 1 %-val támogassa
iskoláinkat, szeretetotthonainkat, karitatív munkánkat!
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Adószámunk:

KÖSZÖNJÜK!
„Mert más alapot senki
nem vethet a meglevõn
kívül, amely a Jézus
Krisztus.“ (1Kor 3,11)

2002. Szenteste

Újévi istentiszteletünk igehirdetési alapigéjével köszöntöm a kedves Olvasót Urunk
2003. esztendejében!
Különös hangulata van az
esztendõ elsõ napjának. Korán reggel, amikor még minden csendes, s az élet indulásainak csak apró jelei mutatkoznak meg, hiszen sokan
még a szilveszteri vidámság
kisebb-nagyobb következményeit pihenik, tudom, hogy
sok-sok emberlélekben soksok fogadalom szunnyad
még. Ilyenkor még mindegyik
„szent“ és szép, hiszen az élet
hétköznapiságának
nagy
szürkítõ ereje még nem járta
át, s még nem kellett a fogadalom betartásáért harcolni,
küzdeni, a szép elvekbõl, elképzelésekbõl ilyenkor az újév
elsõ óráiban még minden lehet...
Olyan szomorú tapasztalni, amikor a fogadalmak szertefoszlanak: a felcsillant szabadság fénye egyre kisebbé
válik, majd kialszik a remény
a változásra... s meggyullad
az elsõ cigaretta, a remegõ
kéz újra a borospohár után
nyúl, az elsõ nehézségre újból
a görcsös vádaskodás a vá-

lasz, s az URIsten újból a
vádlott szerepét kapja: Isten,
Te vagy az oka mindennek,
hát miért is engeded!?
Pál nem (élet)programokban gondolkodik. Õ ismeri az
isteni ítélet komolyságát, s
Krisztus szabadításának damaszkuszi erejét, ezért nem
akar saját „elvei“ szerint élni.
Tudja, hogy Krisztus nélkül
csak az élet futóhomkjának
kisebb-nagyobb
buckáira
építhet –, s ez nem perspektíva az Isten távlatait ismerõ
embernek. Ezért buzdítja korinthusi híveit: Krisztusra alapozzátok életeteket! Stabil
alap nélkül nincs biztos védelmet nyújtó ház, stabil alap
nélkül nincs harmonikus lelki
élet. Saját életfilozófiánk viszonylagossága hamar bebizonyosodik, s lesújt minket
önigazoló mechanizmusunk
kudarca. Ilyenkor mûködõképes megoldásra van szükségünk! Nem hangzatos szavakra, hanem biztonságra, elrejtettségre, védelemre. Jézus
„okosoknak“ mondja azt, aki
Õrá épít, mert az ilyen élet kiállja az élet viharainak minden megpróbáltatását.
Bizonyos, hogy a 2003.
esztendõben
is
lesznek
nehézségeink – de ha Õreá
építünk mindent képesek
leszünk elhordozni...

