
Igei gondolatok 2020. november 19. 

Ismerős mindenkinek istentiszteletünk liturgiájának ez a mondata:  

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor és mindörökkön örökké.  

Ősi dicsőítése ez a Szentháromság Istennek. Mit jelent ez a mondat? Az első fele világos: felsorolja 
a Szentháromság személyeit és kijelenti, hogy Szentháromságnak dicsősége van. Nem helyes azt 
mondani: Dicsőség „legyen”, mert ez azt érzékelteti, mintha nem volna dicsősége, és mi azt 
kívánjuk, hogy legyen. Isten dicsősége nem függ a mi kívánságainktól, mert neki dicsősége van, sőt 
volt és lesz. De nézzük meg a mondat második felét. Négy ige-időt látunk itt. A „volt” a múlt idő, 
az emberiség földi életének a már mögöttünk levő része. A világ kezdetétől a mai napig. A „most” a 
mai nap, a jelen idő. A „mindenkor” az előttünk álló időt jelenti egészen a világ végéig. De mit 
jelent a „mindörökkön örökké” kifejezés? Ez Isten világának az „Ideje”. Nem mérhető földi 
léptékkel: perccel, órával, évekkel, évezredekkel. Az isteni idő nem zárható térbe, anyagba, ahova 
most a testünk van zárva, hanem ez már a „túlvilág” dimenziójának része. Az örökkévalóságban 
nincs földi értelemben vett idő, nincsenek óraszerkezetek, mert Isten idejét nem ezek mérik. „Mert 
előttem egy nap, mint ezer esztendő és ezer esztendő, mint egy nap.”  

Milyen a menny? 

Milyen a távoli tájakon, más országokban, földrészeken élő emberek világa? Vagy elképzelni sem 
tudjuk, vagy gondolunk róla valamit, ami nem biztos, hogy úgy van. Milyen volt az 500 vagy 5000 
évvel ezelőtt élt emberek világa? Nem tudjuk, vagy csak gondoljuk, hogy tudjuk. Milyen a 
hajléktalanok, éhezők, háborúban élők vagy halálos betegek világa? Ezekről is csak gondolunk 
valamit, de beleélni magunkat csak akkor tudnánk igazán, ha ilyen élethelyzetbe kerülnénk. 
Milyen az Isten világa? A próféták, az apostolok, a bibliai írók mind megpróbálják leírni vagy még 
inkább érzékeltetni, hogy milyen lehet. De ők sem tudhatják pontosan, mert bár Isten Lelke ihlette 
őket, és bepillantást engedett nekik az ő világába, de mi csak képeken keresztül, "tükör által 
homályosan" láthatjuk azt. 
A Biblia tele van hasonlatokkal, képekkel, hogy az elképzelhetetlent elképzelni, a láthatatlant látni, 
az érzékelhetetlent érzékelni tudjuk. 
El tudsz képzelni egy hatalmas, fényes tróntermet, ahol mindenki fehér ruhában énekel dicsőítést a 
trónon ülőnek? - kérdezi János a Jelenések könyvében. Akkor szívedben ezzel a képpel, 
reménykedve készülj a mennybe. 
El tudsz képzelni egy nagy, paradicsomi kertet, ahol olyan tökéletes a békesség, hogy az oroszlán a 
áránnyal lakik? - kérdezi Ézsaiás. Akkor szívedben ezzel a képpel, nagy békességgel készülj a 
mennybe. 
El tudsz képzelni egy lakodalmat, ahol mindenki repeső örömmel várja a vőlegényt? - kérdezi 
Jézus. Akkor szívedben ezzel a képpel, nagy örömmel készülj a mennybe. 
 
Kedves Testvérek! 
A járvány miatt szüneteltetjük a templomi istentiszteleteinket. Amikor az országban mindennemű 
összejövetel be van tiltva, nem szeretnénk, hogy pont a templom legyen egy lehetséges hely, ahol 
fertőzést kaphat, vagy továbbadhat valaki. Meg vagyunk győződve arról, hogy a templomi 
istentisztelet szüneteltetésével a kisebbik rosszat választottuk. Aki internet hozzáféréssel 
rendelkezik gyülekezetünk Facebook-oldalán minden héten talál istentiszteletet. A lelkész elérhető 
a 06 20 824 3801 telefonon.   
Istent kegyelmezzen és őrizzen meg mindnyájunkat.   
Erős vár a mi Istenünk! 
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