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ISTEN MUNKÁLKODIK 
 

„Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” 

Filippi 1,3-6        Olvasmány: Zsoltárok 25,1-14 

Pál írásán átragyog az örömteli megállapítás: Isten munkálkodik. Ott, Filippi városának gyülekezetében látja 

ennek jeleit az apostol, ismerve őket, látva az ő hitük gyümölcseit, tovább bátorítja őket. Minket is bátorít ma az 

Igén keresztül Isten Lelke, amikor szól ma közöttünk ez az Ige, s látjuk, érezzük konfirmáció vasárnapján is, 

hogy Isten munkálkodik közöttünk. Különös kegyelme ez az Úrnak. Nem mindenhol természetes az, hogy az 

Isten népének gyülekezete épül, nem mindenhol látszik meg Isten munkája. Örüljünk az Ő munkájának, melyet 

közöttünk végez. 

Ma külön is hálát adhatunk azokért a családokért, ahol látjuk azt, hogy az Úr Isten nemzedékről nemzedékre 

munkálkodik. Jó látni, hogy a szülők hite és példamutatása az ifjakra is hatással van. Más-más utakon, de Isten 

elhívta a szülőket, akik Isten útján járnak, és szólítja most az ifjabb generációt. Munkája látszik a közösség 

formálódásán, az egymásra való odafigyelésben, törődésben és a lelki növekedésben. Jó látni, hogy Isten 

munkálkodik! 

Pál egyúttal ír arról is, hogy az Isten munkájának van egy előfeltétele, ami nélkül nem tapasztalható meg. Ez 

pedig az evangéliummal való közösségvállalás, ami aktív jelenlétet jelent. Jelenlétet Isten ügyében, a vele való 

kapcsolatban és az ebből fakadó jelenlét a gyülekezeti közösségben. Vannak, akik azt vallják, hogy nekik ez 

nem kell, de Isten munkája látjuk, csak azokban folytatódik, akik vállalják a Vele való közösséget. 

Végezetül az apostol láttatja Isten rajtunk végzett munkájának a célját is. Bátran leszögezhetjük: ez egyikünk 

esetében sem a konfirmáció ez a cél. Az Isten ügye beteljesedése a Krisztus Jézus napjára néz, arra, amikor ez a 

múlandó átvált az örökkévalóba. Röviden: az üdvösségünkre néz Isten munkája. 

S ha mindaz igaz, amit vallunk: ha igaz a feltámadás, ha van örök élet, akkor bizony veletek együtt én sem 

szeretném máshol tölteni, mint ahol a mi Urunk, Jézus van. Erre a célra néz a mi hitünk. Erre a célra néz az 

Evangélium – a mi szabadításunk örömhíre. Ezt a célt, a mi üdvösségünket munkálja Isten bennünk és 

gyülekezetünkben. Áldott legyen ezért az Ő neve! Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezés. Az elmúlt héten, hétfőn kísértük utolsó földi útjára özv. Hegedűs Istvánné, született 

Varga Mária asszonytestvérünket, akit 92 éves korában szólított haza a Mindenható Úr. Isten 

vigasztaló igéje a 116 zsoltárból, valamint Ézsaiás 54,10 alapján szólt. Isten vigasztaló kegyelmét 

kérjük a gyászoló család minden tagjára. 

2. Konfirmáció vasárnapján örömmel vagyunk együtt, hiszen e családok ünnepe és a gyülekezet 

ünnepe ezen a ponton szorosan összekapcsolódik. Az ünnepünk folytatódik, hiszen a következő héten 

készülünk a Pünkösdi úrvacsorai közösségre, melyen az ifjú konfirmandusok először részesülnek az 

úrvacsora sákramentumában. Emellett felnőtt konfirmáció alkalma is lesz jövő vasárnapi ünnepünk: 

Varga Szabolcs és felesége, Gál Gabriella tesznek konfirmációi fogadalmat a gyülekezet előtt. 

3. További alkalmak. Ma délután 17 órakor a Psalterium Hungaricum Kórus zsoltáros 

hangversenyét hallgathatjuk meg. A kórus fogadására szeretetvendégséggel készülünk. Köszönet a 

segítségekért és felajánlásokért! 

Kedden 18 órától tartjuk a Szolgálók óráját. 

Csütörtök-péntek-szombat esténként 18 órakor pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk. 

Pénteken az esti alkalom után kerül sor a konfirmandus csoport első ifjúsági órájára, melynek 

témája az úrvacsorai felkészülés. 

4. Megtalálható a kijáratnál a Csendes Percek és az ifjúsági Útjelző legfrissebb kiadványa, valamint 

a Karakter magazin legújabb száma. Szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe! 

5. Köszönettel számolhatok be a beérkezett 136.000 Ft konfirmációs adományról. Az adományok 

célja úrvacsorai kiskelyhek vásárlása, melynek részleteiről a későbbiekben dönt a presbitérium. 

Egyúttal köszönjük a szépen takarított és díszített templomot és rendbetett udvart, mely a 

konfirmandus családok keze munkáját dicséri! Istené legyen a dicsőség! 


