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KERESZTYÉN

Alapige: ApCsel 11, 26b Olvasmány: Zsoltárok 66

Először  talán  átsiklik  a  szemünk  a  rövid  megállapításon:  A tanítványokat  pedig  először  Antiokhiában
nevezték  keresztyéneknek. Ma  mintha  már  nem  lenne  igazán  súlya  ennek  a  kifejezésnek.  Olyan  sokan
keresztyének, egy megfoghatatlan tömeg, egy elhasznált jelző, mellyel mi magunkat és mások minket neveznek.
Pedig ha tartalommal telik a szó, akkor súlya van!

Tartalma és súlya volt az első időkben, amikor többnyire gúnyként, megbélyegző kifejezésként hangzott.
Vádként, azokra, akik valami egy Istent imádtak, akik valami Krisztust követtek. (a szó maga ennyit jelent)
Vádként hangzott üldözés alatt mindazokra, akik Isten-hitüket komolyan vették. Lehet, hogy erre tartunk ma is?
Talán nem is olyan nagy baj, ha a szó újra igazi tartalommal telik meg.

De ez még csak azt mutatja meg, ahogy a külvilág lát minket. Figyeljük meg az igazi tartalmat, s azt, ahogy
a »tömegcikkből«, gúny tárgyából egyszerre csak méltóság lesz! Mert az igazi tartalmát ennek a szónak az adja,
amit  a  káténk  így  fogalmaz  meg:  hit  által  részese  vagyok  Krisztusnak  (vö.  HK.  32.  felelet).  Ugyanezt
közelebbről így fogja meg Pál (Ef 3): Krisztus lakik a szívünkben. Ő határoz meg, irányít, bennem élve. Ó, ha
mindez valóban igaz lenne ránk! Bár talán fantáziának tűnik, Isten munkálkodása erre irányul, hogy Krisztus
képére formálódjunk, így legyünk krisztusiak, így legyünk keresztyének. Nem csak külsőségekben, nem csak
beszédünkben, hanem életünk mindennapos mozzanataiban.

Ez a formálódás élethosszig tart: ahogy Őt hallgatom, ahogy vele egy társaságban vagyok, ahogy figyelek
rá, úgy formál át Igéje és Lelke által. Így nevel a szent életre, tisztogat minket arra, hogy krisztusibb formát
öltsön az életünk. Ez sugárzott ki az antiokhiai gyülekezetből, ezért kezdhették el a kívülállók használni ezt az
elnevezést, ami számunkra méltóság lett: a mi Megváltó Urunk méltóságnevéről neveznek el  bennünket. Ha ő
él benned, ha az ő képére akarsz te magad is formálódni, akkor méltó vagy e névre. Ámen. 

HIRDETÉSEK

1. Visszatekintés

Isten iránti hálaadással számolok be arról, hogy a tegnapi napon mintegy hatszáz fő vett részt Dinnyésen, az
Egyházmegyei családi napon. Gyülekezetünkből mintegy húszan voltunk jelen. Van aki szolgálattal, önkéntes
munkával, kiállítóként vagy éppen érdeklődőként. Felsorolni is nehéz, hogy milyen áldásokat tapasztaltunk meg
ott, testvéri közösségben. Adjon Isten még számos lehetőséget az ilyen és hasonló alkalmakra!

2. Alkalmaink

Kedden 18 órakor imaórára hívunk. Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz. Csütörtökön,
mennybemenetel napja. A munkanap miatt 18 órakor tartunk istentiszteletet a gyülekezeti házban. Pénteken 17
órakor Egyházmegyei közgyűlésre kerül sor, melynek ez alkalommal Sukoró ad helyet. Szombaton 18 órakor
kerül sor konfirmandusaink idei záró-felelésére. Vasárnap 10 órakor hittanévzáró istentiszteletet és szeretetven -
dégséget tartunk. Köszönjük a gyülekezet tagjainak ebben nyújtott segítségét. Vasárnap 15 órakor Cecén lesz az
egyházmegyei presbiterképzés záró alkalma. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket.

3. A nyár közeledtével meghirdetjük gyermek- és ifjúsági táborainkat.

Július 17-21. között az iskola épületében tartjuk az 5-12 évesek számára a hittan tábort. Az előkészületet a pün-
kösd utáni hetekben végezzük.

Július 24-27. között Galyatetőre megyünk a 12 év fölötti fiatalokkal. A jelentkezéseket jövő vasárnapig várjuk!

Július 31-augusztus 4. között Gyenesdiáson kerül sor az idei VIFI (egyházmegyei ifjúsági) táborra. Már lehet
erre is jelentkezni!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


