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ÖRÖK ÉLET BESZÉDE

„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” János ev. 6,68 Olvasmány: Ezékiel 3,1-21

Istentiszteleti hagyományainkat vizsgáló sorozatunk második elemeként az Igéről, Isten szaváról és 
annak hirdetéséről szól a mai tanítás. Központi szereplője istentiszteletünknek, ami nélkül igazán el 
sem tudjuk képzelni alkalmainkat. A reformáció idejétől, hogy a Szentírás használata megerősödött,  
különös hangsúlyt kapott, az ige olvasása és magyarázata.

Mi tesz egy beszédet igehirdetéssé? Milyen kritériumai vannak? Mert egyszerűen szólva, ha valaki 
kiáll a gyülekezet elé – palástban vagy ünnepi ruházatban – egy Bibliával, vagy annak látszó tárggyal, 
az még nem biztos, hogy igét hirdet. Az igehirdetésben ugyanis Isten szavának kell megszólalnia. Ő 
csodálatos hatalmával munkálkodik az igehirdetőben és az elhangzó szavakon keresztül a hallgatók-
ban is. Így válik a hangzó szó Isten beszédévé.

Ennek igazi  forrására mutat  rá  Péter,  amikor  bizonyságot  tesz Jézusról.  Az ő felismerése,  hogy 
mindaz, amit Isten mondani akar nekünk, Jézusban benne van. Isten Jézuson keresztül adta tudtunkra 
mindazt, ami az örök életre kell. Ő nem csak egy tanító, hanem maga a forrás: belőle fakad az örök 
élet. Az ige hirdetőjének és hallgatóinak is erre a forrásra kell vágyakoznia.

Péter megszólalásának körülményei azonban azt is elénk adják, hogy az örök élet beszéde „kemény 
beszéd”. Nem hasonlítható a mi „könnyű” utcai témáinkhoz, megszokott beszélgetéseinkhez, mert az 
örökkévalóság dolgairól kapunk benne tanítást, más a tétje, mint a mi földi gondolatainknak! Kemény 
beszéd, nehéz műfaj. Még ha szívesen foglalkozunk vele, akkor is nagyon idegen az örökkévalóság 
dolga a mi hétköznapi ügyeinktől. Szükség van a kiemelt figyelemre, fontos, hogy tudatosan keressük, 
mi az, amit Isten a számunkra üzenni kíván az ő igéjéből, így olvassuk, hallgassuk.

És bizony, Isten szava az élet beszéde, minden, ami az élettel szemben áll, nem fér meg mellette.  
Ezért is van az, hogy sokan nehéznek tartják és elhagyják, mert életükkel a halál felé menetelnek szé-
les, színes sorokban. Az ige hallgatásánál van könnyebb út, de az végzetes. Aki az örök életet kívánja, 
keresse annak forrását, Jézust és az ő szavát, mely az életre visz! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Házasulandókat hirdetek másodízben. Reiter Gábor és Pluhár Anett készülnek házasságkötésre és annak 
megáldására, július 16-án, Sóskúton. Isten áldását kérjük az előkészületetekre és házasságukra.

2. Alkalmaink A következő napokban gyermekhetet tartunk, melyre 34 gyermek jelentkezett, 7 ifjú és 19 fel -
nőtt segítő jelezte részvételét. Köszönjük az idén is sokfelől, sokféle formában érkezett segítségeket! Pénteken 
15 órára várjuk a gyülekezet tagjait is a tábor záró alkalmára, és az azt követő szeretetvendégségre.

Vasárnap 10 órakor Istentiszteletünk lesz, melyen terveink szerint a hét résztvevői is szót kapnak majd. 

3. Visszatekintés Június hónapban a gyülekezeti élet szervezésében a nyári üzemmód vette kezdetét. A hittan-
oktatás lezárásával, a bibliaköri alkalmak szünetével, figyelmünk egyre inkább a felkészülés felé fordult. Így 
tartottunk asszonytestvéreinkkel és ifjainkkal is, tábort előkészítő igei találkozásokat. Emellett együtt voltunk 
presbiteri órán, valamint imaórán. A szokott rendet vasárnapi istentiszteleteink jelentik, átlagosan 32-en vettünk 
részt ezeken. 14-én köszöntünk el Nagy Gergely gyakornok testvérünktől, aki azóta már jeles eredménnyel le-
tette záróvizsgáját.

Anyagiak terén a 200.000 Ft-nyi kiadásunkat 120.000 Ft-tal próbáltuk ellensúlyozni. Eddig még megtehettük, 
mert több céladomány még pénztárunkban van, de ez így nem túl bíztató! Persely: 45.965 Ft, EFJ: 38.000 Ft,  
Adomány: 21.000 Ft volt e hónapban. Ezen felül gyűjtöttük a gyermekhétre szánt adományokat, melyek 43.880 
Ft-ot tettek ki. Köszönve a jelenlévők folyamatos áldozatvállalását, buzduljunk és másokat is buzdítsunk gyüle-
kezetünk fenntartására. S köszönjük azon testvéreink fáradozását, akik kétkezi munkával tudtak segíteni!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora


