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Ez  év  kezdetén,  a  reformáció  évfordulójára  való  tekintettel  célul  tűztük  ki  magunk  elé,  hogy
alkalmaink során kiemelt figyelmet fordítunk Isten megújító munkálkodására, melyben az emberek
formálása által Isten az ő egyházának ügyét is formálja és előbbre viszi. Napi olvasmányunkban Saul
története  éppen  ebben  tanít  bennünket,  hogy  ha  a  gyülekezet  hiszi  a  megújulás  lehetőségét  és
felkarolja az arra szorulót, Jézus nyomdokain maga is életmentővé lesz.

Az  Úr  Isten  Saul  megszólításával  nagyon  kemény  lecke  elé  állította  az  első  keresztyén
gyülekezetek tagjait.  Az, aki üldözte, börtönbe záratta, a adott esetben halálra adta Jézus követőit,
most néhány nap elteltével Jézus követője lett? Ezt a legnagyobb hitbajnokok is kétkedve figyelték. A
damaszkuszi tanítvány, Anániás is visszakérdez Isten szavára, s Jeruzsálemben is ezt olvassuk: féltek
tőle. Mi sem természetesebb! Az, amit addig tapasztaltak, komoly kételyeket indított bennük.

Az Úr Isten megújító hatalma mégis képes volt ilyen változást munkálni. Ő képes megtenni azt,
ami emberileg nézve lehetetlen:  neki  van hatalma erre.  A mi hitünk gyengeségét  mutatja,  amikor
elvesztjük az Isten emberi életet megváltoztató hatalmába vetett hitünket. Ritkán is beszélünk róla,
nem  hangzanak  bizonyságtételek  a  gyülekezet  közösségében.  Látjuk,  Saul  bizonyságot  tesz
Damaszkuszban, s mások is mellette Jeruzsálemben, s így megerősödnek.

A  bizonyságtétel  mellett  látunk  példát  arra  is,  hogy  Isten  rendel  olyan  testvéreket,  akik  a
gyülekezetbe érkező mellé állnak, akik Isten indítására pártfogásukba veszik. Damaszkuszban Anániás
után több tanítványról is olvasunk, akik segítenek neki a menekülésben, s Jeruzsálemben találkozunk
Barnabással, aki az apostolok előtt bizonyságot tesz mellette. A Barnabások áldott szolgálata az, hogy
a megszólított, talán még kereső embereket, gyülekezeti tagokat segítsék a közösségbe való belépésre.
Milyen jó, hogy ma is vannak ilyen lelkek, akik észre veszik, hogy van kit felkarolni, tovább vezetni
Isten útján!

Mindezek után  összegzésként  megállapíthatjuk,  hogy ez  a  folyamat  része  Isten  nagy  tervének,
amely az emberi élet megmentésére irányul. A történetben így Saul életét két ízben is megmentik a
gyülekezet tagjai: így bontakozik ki majd az egyik legnagyobb evangélium-hirdető szolgálata. De ma
is így van: aki Krisztushoz segít másokat, az életet ment, az részt kap abból a küldetésből, mely a
lelkek  megmentésére  irányul.  Ez  igazán  a  mi  küldetésünk  lényege,  ne  hagyjuk  hát  félbe  ezt  a
szolgálatot: vállaljunk részt Isten újat alkotó munkájában.  Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Keresztelés

Joó István és Fuszkó Barbara kislánya, Fanni részesült a keresztség sákramentumában. Isten áldja meg
az ő életüket, családjukat!

2. Emlékezés

Május 4. napján, 95. életévében elhunyt Németh Dezső, gyülekezetünk tiszteletbeli presbitere. Teme-
tésére május 12-én, pénteken 14 órakor került sor a kuldói temetőben. A vigasztalás igéje a 2 Tim 4,7-
8 alapján szólt. Isten adjon az ő szeretteinek és minden gyászolójának vigasztalást! 

3. Alkalmaink

Kedden 19 órára várjuk a presbitereket  bibliaórára. Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari
próba lesz.

Szombaton egyházmegyei családi napra kerül sor. A regisztrációk tükrében több, mint 500 fő vesz
részt e reformációs jubileumi rendezvényen, Dinnyésen. Délelőtt 10 és délután 5 óra között folyama-



tos programokkal várjuk a családokat: kicsiknek játszóház, bábszínház, apródiskola; nagyobbaknak és
felnőtteknek: láthatatlan színház, családi kapcsolatokról szóló előadások, kiállítás, koncert.

Vasárnap 10 órakor a szokott rendben tartjuk meg istentiszteletünket, azt követően pedig énekkari pró-
bát. Jöjjünk és hívogassunk másokat is!

4. Áprilisra visszatekintve, az év korábbi szakaszához képest igazán tartalmas hónapot láthatunk. A
hónap elején közösségi istentisztelettel, majd virágvasárnappal, nagyhét és húsvét alkalmaival, keresz-
telőkkel, végül a ráckeresztúriak szolgálatával. Idő közben zajlottak a vizitációs alkalmak – gyüleke-
zetünkben is. A gyülekezet az ünnephez mérten, szép számban mozdult meg alkalmainkra.

Ez időszakban érkezett hír a parókia ügyének támogatásáról, melynek előkészítését a tervek átgondo-
lásával folytattuk. Még várjuk a megerősítő visszajelzést a Minisztériumból, hogy végleges döntést
hozhassunk a támogatás célszerű felhasználásáról. Anyagiakban is kiemelkedő e hónap: 480 eFt bevé-
telre 385 eFt kiadás jutott. EFJ: 176eFt; persely: 199eFt; adományok: 90eFt. Isten áldja meg a jókedvű
adakozókat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


