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ÁLDÁS, BÉKESSÉG

Várakozunk?!
Adventbe léptünk, a várakozás idejét éljük. Mostani várakozásunknak határozott célja van: Karácsony; az az ünnep, amikor reményeink
szerint együtt a család, mindazok, akik szeretik egymást, akik fontosak
számunkra.
Éppen ezért, lényeges, hogy milyen lesz készülésünk az ünnepre.
Nem elég csupán a külsőségekre figyelnünk, időt és figyelmet kell
szentelnünk belső dolgainknak is. Tudnunk kell, hogy az adventben sem
elegendő maga a várakozás, tennünk kell azért, hogy várakozásunk
beteljesüljön, és amit annyira várunk valósággá váljon életünkben.
Jézus születésével nem a beteljesülést hozta el az ember számára,
hanem élete egy útnak a kezdetét jelentette, és jelenti ma is; azét az
útét, amelyik a békesség, a szeretet, a megértés földjére visz, a békétlenség, a magány, a háborúság helyett.
Sokan nem ezt várták tőle, s mivel más volt elvárásuk igyekeztek
megállítani őt. Ám elkéstek, no nem azért, mert nem voltak elég szemfülesek, vagy mert nem akarták eléggé a megállítását, hanem egyszerűen azért, mert azzal az erővel szemben, amivel Jézus rendelkezett, és
amelyet szétosztott az arra vágyók között, semmilyen földi eszközzel
nem tudtak szembeszállni.
Ez az erő nem ismeretlen számunkra sem a 21. század elején, és
nem volt ismeretlen a korábbi évszázadokban sem. Ez az erő képes
arra, hogy álnok hatalmakat döntsön meg, a legsanyargatottabb
helyzetünkben új erőt adjon, felemelje tekintetünket a sárból. Ezzel az
erővel mindenki rendelkezik, ezt mindenki gyarapíthatja, általa és vele
gazdagodunk, nélküle válunk elesettekké, gyámoltalanokká. Ezt az erőt
nemes egyszerűséggel SZERETET-nek szoktuk nevezni, és a legtöbbször megfeledkezünk arról, hogy mi is van a birtokunkban.
Ezt az erőt Isten adta nekünk, hogy általa e teremtett világot gazdagítsuk, szebbé tegyük.
Betlehemben megszületett az az ember, aki mindannyiunk számára
egy gyönyörűséges utat mutatott. Azt sem szabad elfelednünk, hogy
sem ő, sem Isten nem tett ígéretet arra, hogy ez az út könnyű, avagy
netán egyszerű lesz. Az az út a kitartók, az állhatatosak, az el nem
rettenők, a tiszta szívűek útja.
Várakozunk és vágyakozunk valami rendkívülire, holott minden a
rendelkezésünkre áll, hogy megdolgozva a vágyott célért, elérjük azt;
legyen az bármi.
2007 adventjén figyeljünk, hallgassunk a belső hangokra is, ne engedjük, hogy a világ zaja elfojtsa azt.
Gondolkodjunk, elmélkedjünk a Máté evangéliumában olvasható
üzeneten: „És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”
Testvérem, te mit kérsz, mit vársz ebben az adventben?

Címeres Eklézsia lettünk!
Valóban, szószerint.
Elkészült az Egyházközség címere, melyet a
keblitanács jóváhagyot, és amelyet Petersen
Dávid Tünde és Dávid Hajnal tervezett.
A címer elkészülte után hozzáláttunk az
egyházközségi zászló elkészítéséhez. Ez a munka
folyamatban van, és elkészülte után, ünnepélyes
keretek között fogjuk felszentelni és elhelyezni a
templomban.
Egyházközségi címerünk egy felezett címerpajzsból áll, tartalmazva a székely szimbólumokat a napot és a holdat, az unitárius jelképet a kígyót
és galambot, valamint a jobboldalon a torony
rajzát. Elkészülte óta e címer díszíti a hirdetőtáblát is.

IMÁ DSÁ G
Szerető, édes Atyánk!
Szívünk, lelkünk megterhelve megannyi
gonddal, bajjal, hisz nemcsak a sajátunkat, e
világét is sokszor cipeljük magunkkal.
Terheltségünkben hozzád fordulunk
gyógyírért, hiszen már annyiszor hoztál
enyhülést életünkbe.
Kérünk téged Istenünk tekints mireánk,
s légy segítségünk.
Vágyunk a jobbra, az igazabbra, a
teljesebbre. Segíts, hogy vágyunk valóra
válhasson állhatatos munkánk, szeretetünk
eredményeként.
Add Istenünk, hogy minden embernek
legyen áldott Karácsonya és békés, boldog
Új Esztendeje.
Ámen

Kettőezerhét
Ez az esztendő, mint ahogyan sok más esztendő is
rejtegetett számos jó, és megpróbáló napot egyaránt.
Mindezek ellenére egy dolgot megállapíthatunk, nevezetesen, hogy munkánkon Isten áldása volt, és ez
mindenképpen jó érzéssel kell eltöltsön minket. Természetesen, mint mindig, most is van amin javítani, van
amit jobban is lehet csinálni. Fontos, hogy mérlegre téve
az esztendőt ne csupán azt vegyük számba, hogy mi
nem, hanem azt is, hogy mi sikerült. Melyek voltak azon
események, amelyek gazdagították életünket.
Néhány sorban nem lehet minden eseményről
szólni, csupán néhány lényegesebbet szeretnék kiemelni.
Minden pillanat, amikor barátokat szerzünk áldott,
és az ilyen alkalmak közül rendkívül kiemelkedik a San
José-i testvérgyülekezet látogatása, amikor huszonnyolc
ifjú és felnőtt tett látogatást egyházközségünkben, közel
egy hetet töltve el itt. Ez az esemény nem csak a testvérgyülekezeti kapcsolat szempontjából fontos, hanem
azért is, mert ezen látogatás alkalmával a két gyülekezet
tagjai közötti kapcsolat is szorosabbá vált. Mindkét gyülekezet arcot kapott. Látogatásuk alkalmával a szórakozás mellett igen komoly munka folyt, aminek eredményeképpen néhány régi, elsüllyedt sírkő kikerült a földfelszínre, a Gellérd Imre ház falára megannyi gyerekkéz
munkája nyomán szép festés került, és a várfalon kívül
elkészült egy labirintus a közepén a Testvérgyülekezet
tiszteletére állított kopjafával. E munkák eredményeként
gyülekezetünk a világon egyedülálló labirintussal büszkélkedhet. Érdemes végigjárni, csak úgy lassan komótosan, imádkozva, gondolkodva vagy csak úgy...

A gyerekekkel a vasárnapi iskola keretében ajándékokat, üdvözlőlapokat készítettünk a San José-iaknak.
Nőtestvéreinkkel megkeztük, az imádságos, beszélgetős, munkás esték sorozatát. December hónapban
6-án és 13-án lesz ilyen alkalom, melyeket az új
esztendőben folytatunk. Ezen alkalmakra is szeretettel
várjuk minden nőtestvérünket.
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