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A vasárnap igéje: Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Lekció: Mt 24,37-51 Az Emberfia eljövetele; Az okos és a gonosz szolga

Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a na-
pokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé
bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy
lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik,
két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem
tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti URatok! Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el
éjjel a tolvaj, akkor virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert
abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon
nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony mondom nektek, hogy
egész vagyona fölé rendeli őt. (Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram –
és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel; megjön annak a szolgának az ura
azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; akkor kettévágatja, és a
képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.)

Textus: Jel 21,6-7 Új ég és új föld

[Hallottam, hogy] a trónon ülő ezt mondta: …Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok
majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek
annak, az pedig fiam lesz.

Kedves Gyülekezet!

A mennyország már elkezdődött c., az Evangélikus
életben megjelent elmélkedésében Mekis Ádám lel-
kész kollégám az életet egy két felvonásos színdarab-
hoz hasonlítja.

Az első felvonás kezdetén széthúzódó függöny
jelzi a születésünket, világrajövetelünket. A füg-
göny mögött feltáruló színpad a folyamatosan válto-
zó díszleteivel pedig az életünk. Csecsemőkorunktól
kezdve gyermek- és felnőtt éveinken át el egészen a
mai napig. Megannyi jelenettel, történettel, szerep-
lővel és fontos megállókkal. Az anyamellközelség
védett, boldog öntudatlanságának hónapjai után a
tanulással, a pályaválasztással, a társkereséssel eltöl-
tött évek. Aztán a munkával, a családalapítással, az
otthonteremtéssel, a gyerekneveléssel, a szakmai ki-
bontakozással eltöltött, fordulatokban, örömökben-
bánatokban, sikerekben, kudarcokban, veszteségek-
ben egyaránt gazdag évek. Aztán a nyugdíjas évek.

A gazdag első szín végén a függöny összehúzó-
dása jelzi az életünk végét. Mezey Katalin költő és
műfordító írja Kezdet és vég c. versében:

A sivár kezdet
és a sivár vég között
tarkán megrakja asztalunk a Sors,

hogy legyen mitől a szívnek fájnia,
s legyen mitől
fájdalmas a búcsú.

Ez a búcsú valóban kimondhatatlan fájdalom. A tá-
vozó és az itt maradó számára is. Tudjuk jól, hiszen
a gyász fájdalmának talán még egészen eleven vagy
már halványuló, de meg teljesen sosem szűnő sajgá-
sátmindannyian érezzük. Függetlenül a feltámadás-
ba, az örök életbe, az üdvösség valóságába vetett hi-
tünktől: a búcsú mindenképp fájdalmas.

Az első felvonás tehát az életünk, amit halálunk
időtlen ideje követ. Időtlen ez a szünet, hiszen a halál
kiragad minket a tér és az idő kereteiből.

Egyházi évünk tematikájában az utolsó három
vasárnap – ítélet, reménység, örök élet vasárnapjai –,
a figyelmünket a „végső jövő”, a halálon túli valóság
cselekményét kibontakoztató második felvonás felé
irányítják.

Számomrameglepő volt megtudni a német evan-
gélikus családban nevelkedett Marlene Ditrich-ről,
– a világháborúban számos német és francia mene-
kültnek otthont és anyagi támogatást adó, az ő ame-
rikai letelepedésüket is aktívan segítő, és ennek elis-
meréseként később több (francia, belga, izraeli, ame-
rikai) kitüntetésben részesülő szépséges hollywoodi
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legendáról, – hogy a „végső jövő” tekintetében élete
egy pontján, de talán nem a halála előtt, hátha nem
a halála előtt! ő is ezt mondta: „Nem hiszek a halál
utáni életben. A halál a teljes vég, a végső függöny.”

Sokan gondolkodnak így. Szerintem mindannyi-
unkon átfutottmár ez a gondolat. Ezért jó újra és újra
hallanunk a jó hírt arról, hogy életünk nem a halá-
lunkig tart, hanem a halálunk által is halad a máso-
dik felvonás, a kiteljesedés felé.

Mert halálunk időtlen szünete után újra szétnyí-
lik a függöny – és akkor mi is bekapcsolódunk majd
amásodik színmenny-jelenetébe – immár feltámadt,
megdicsőült új testben.

Ennek a 2. felvonásnak a díszletéről sokat nem,
de azt tudjuk, nem emberi bölcsességen és képzele-
ten nyugvó találgatással, hanem Isten erején nyugvó
hittel, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és em-
ber szíve meg sem sejtett, azt készítette el [ott] Isten – a
nagy rendező, a világ teremtője, mindenek alfája és
omegája – az őt szeretőknek. (1Kor 2,9)

Az Úristen két felvonásos, nagy eszkatologikus
drámájának ez a gyönyörű, ránk is váró beteljesedé-
se, ez a véget nem érő, ránk is váró végkifejlete. Az
újjá lett világban, az új teremtésben való részesedé-
sünk. A szentháromság egy igaz Isten valóságos kö-
zelségében való – és ezzel a paradicsomi állapotokat
idéző – örök életünk. Ezt várjuk, erre irányul ma a fi-
gyelmünk. Úgy, hogy közben tudjuk, addig is Isten-

től kapott feladatunk és küldetésünk van a mában.
Az okos, az Urukat bármelyik pillanatban visszavá-
ró szolgáknak a tevékeny, a szeretet és az irgalmas-
ság cselekedeteit gyakorló élete.

Pál apostol azt írja 2. korinthusi levelében: Ha
valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre. (2Kor 5,17) Ahogy az időszámítá-
sunkat meghatározza Isten emberré létele Krisztus-
ban, felosztva azt két nagy, Krisztus előtti és Krisz-
tus utáni szakaszra, úgy kell minél több ember éle-
tében is valósággá válnia – a mi hiteles keresztény
életünk „kedvcsinálója”, bizonyságtétele által is – an-
nak, hogy emberek Krisztus előtt, Krisztus nélkül élt
élete Krisztussal élt új életté alakuljon át.

A már említett, Evangélikus életben olvasható
igemeditáció mellett egy kép is látható. Azt mutatja,
hogy Krisztus egy szakadékban áll, és a kiterjesztett,
keresztet formáló karjain segíti át az embereket egyik
partról a másikra. A két part jelezheti e földi élet vé-
gét és a túlsó, mennyei élet kezdetét, és jelezheti a
Krisztus nélkül és a vele élt életet is. Tömött sorok-
ban vonulnak az alakok ezen a Krisztuskarja-hídon,
az árnyasabb partról a fényes part felé. Istenszeretők-
nek, győzteseknek, örökösöknek, Isten fiainak hívják
őket. ...

Imádkozzunk, Túrmezei Erzsébet Két hazám van
c. versének szavaival!

„Két hazám van, első ésmásodik hazám. Mindkettőt szeretem. Amásodikat akkor igazán, ha az elsőből
él az életem. A második a föld és az első az ég. A második a közel, az első: nem tudom, közel vagy messze
még. ... A sír az egyik part, és túl a másik part. Itt véget ér, itt akármeddig tart, ott végtelen. Ez a hit
jár velem. Az Isten jár velem. Húsvéti Isten és húsvéti hit. Ugart török, vetek és aratok, s fejem télben,
tavaszban csüggedetlen felemelem.” – Ilyen élethez adj erőt, Istenem. Ámen.

Ének: 374,4 Ó, segíts győzni, míg elnyerem nálad Egykor a győzelem drága jelét, S új, örök
énekem majd zengve árad, Új nyelven, ujjongva száll tefeléd! Hős karod akkor én vég nélkül
zengem: Légy áldva, Jézusom, mert győztél bennem! Légy áldva, Jézusom, mert győztél bennem!

Hirdetés

1. Istentiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk az Úr szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe
szeretettel várunk - felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül - mindenkit, aki erre lélekben felkészült.
A jegyeket egyesével, távtartással, az oltártérnél veheti mindenki magához.

2. E hét szerdáján, a feltámadásba vetett hittel kísértük utolsó útjára Dr. Csecserits Sándorné sz. Oszt-
roluczky Melinda 78 évet élt testvérünket, a szeretett édesanyát és nagymamát, aki gyülekezetünk tagja
volt. Az oltárnál imádkozunk érte és gyászoló szeretteiért, akik ezen alkalomból gyülekezetünknek 20e
ft-ot adományoztak.

3. Gyülekezetünk egésze együtt gyászolja Szirmai Zoltán nyugalmazott lelkész testvérünket, szeretett
családjával hozzátartozóival. Szirmai Zoltán, sokunkZoli bácsija 42 esztendőn át szolgált a Fasorban, segéd-
lelkészként, parókusként és esperesként is, életének 87. éveben november 6-án hunyt el. Temetése 2021. no-
vember 26-án pénteken 14 órakor a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójánál lesz. Emlék-istentiszteletet
templomunkban 2021. november 28-án, advent 1. vasárnapján 15 órakor tartunk. A templomi alkalmat a
gimnázium Dísztermében szeretetvendégség követi vetítéssel. Szeretettel hívunk mindenkit az alkalmak-
ra, várjuk az önkéntes szolgálatokra jelentkezőket is. Isten vigasztalása Krisztusban hozzon reménységet
gyászunk idején!

4. November 24-én szerdán 15 órakor bibliaórát tartunk gyülekezeti termünkben.
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5. Konfirmandus csoportunk idei 2. alkalmát november 27-én 14 órától tartjuk, ugyanezen a napon 16
órától a gyermekek számára adventi kézműveskedést tartunk online formában.

6. Az elmúlt heti perselyfelajánlás 14.600,- Ft volt. A szószéki szolgálatot követő ének idején gyűjtik
össze segítőink a mai perselyfelajánlásokat. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományok felhasz-
nálásán!

7. Az Evangélikus Élet Magazin aktuális száma, a jövő évi naptár, útmutató és áhítatos kötet a kijáratnál
kapható.

Végül: Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban! Ámen.
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