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KÖTELEZŐ?

Alapige: ApCsel 13,38-49

Sokszor hangzik el a fenti kérdés amikor átadom a meghívást a gyermekeknek kiemelt gyülekezeti
alkalmainkra. Kötelező templomba menni, verset mondani, énekelni? Ezekre a kérdésekre mostanában
legszívesebben azt a választ adom, hogy nem kötelező, de megéri. És itt nyilván nem a kézzelfogható
jutalom ígérete a legfontosabb – bár az is számít – hanem az, amit Isten ad nekünk. Csak ezért éri
meg!

Azt olvassuk az igében, hogy e közösségben telt ház hallgatta Isten szavát, s amint ott hallottak, az
indította őket legközelebb is: majdnem az egész város összegyűlt. Hálaadásra ad okot, hogy nálunk is
van érdeklődés az Isten ügye iránt, még akkor is, amikor nincs különösebb ünnepünk: Isten munkája
ez. De azt is látjuk az Igében, hogy ennek mi a kulcsa!

A tanítás, amely szólt ezen a helyen Pálék bizonyságtételén keresztül, az az Élő Istenről és az ő
Fiáról,  Jézusról  szólt.  Ez  a  kulcs.  A gyülekezetben  ma  sincs  más  előttünk,  mint  erről  szólni,  Őt
megmutatni, mert egyedül ő az, aki üdvösséget ad, ő az, aki megbocsát, felemel, ő az aki szabadulást
ad, szükség esetén segítséget. Nem maga a templom, az igehirdető, vagy bármely szolgáló, hanem az
Élő Isten, akihez mi magunk szeretnénk hívni mindenkit.

Bizony azt is láthatjuk, hogy a pizidiai Antiokhia városában voltak olyanok, akik számára Jézus
nyűg volt.  Ellene szóltak,  fintorogtak,  kimaradtak.  Pál szólt  hozzájuk is,  figyelmeztette őket:  nem
kötelező. Ha elutasítják, ha nem tartják fontosnak az örök élet beszédét, akkor Isten másokhoz fog
szólni,  mások  jönnek  majd,  akiket  Isten  arra  indít,  hogy  befogadják  Isten  üzenetét  és  kegyelmet
nyerjenek.  Mert  Istennek gondja van az  ő ügyére:  ő  vezet  el  szíveket  a  felismerésre,  hogy Jézus
életmentő.

Jó, hogy a vasárnapok mellett a hittan órákon gyermekeink is találkoznak Istennel, csak nehogy azt
lássák rajtunk, hogy ez nyűg! Sokkal inkább, hogy ez természetes számunkra, hogy az Isten követői
vagyunk. Egyedül Isten indíthatja erre a mi szívünket és a gyermekeink szívét is. Indítja is, így terjed
az ő üzenete, növekszik az ő országa közöttünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hittanévzárás
Hittanoktatás folytatása: 
- óvodában szeptemberig szünetel, iskolában a tanítási rend szerint találkozunk (tartós tankönyvek 
visszavétele folyamatosan történik)
- Konfirmációs felkészülés nyári szünetre megy (kivéve azok esetében, akik nem mondták fel az anya-
got). Szülői megbeszélés a gyül. házban.
- hittanévnyitó istentisztelet szeptember 10-én várható 
Nyári táborok:
- az 5-12 éves korosztály számára az ISKOLA épületében, július 17-21. között lesz hittanos tábor – 
legkésőbb június 15-ig várjuk a jelentkezéseket a kiadott jelentkezési lapokon.
- 12-18 éves korosztálynak GALYATETŐN, július 24-27. között. Szerdáig várjuk a jelentkezéseket.
E két tábor szervezésére a gyülekezetben is gyűjtünk adományokat: ezt szolgálja a mától kihelyezett
támogató persely. Köszönjük!

2. Alkalmaink

Pünkösd hetében csütörtökön és szombaton 18 órakor tartunk a gyülekezeti házban ünnepi előkészítő
istentiszteleteket.  Pénteken Tordasra,  az Evangélikus templomba hívunk mindenkit  pünkösdi zenés
áhítatra, mely 17.30-kor kezdődik. Azt követően, 19 órakor tartunk énekkari próbát.



Pünkösd mindkét napján 10 órakor tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet. Idősebb, otthonról már
nehezen kimozduló testvéreinknek szívesen viszünk házi úrvacsorát is. Várom az ez irányú kéréseket.
Legátusunk is érkezik Szabó Szonja, II. éves hallgató Kecskemétről. Készüljünk imádságos szívvel,
elcsöndesedő lélekkel az érkező ünnepre!

3. Presbiteri gyűlésről

Az elmúlt héten a presbitérium döntött a presbiteri tisztújítás menetrendjéről: a választás napja no-
vember 12-én lesz. A választási bizottságot is felállította – melynek tagjait e mai napon is kérem rö-
vid egyeztetésre. Emellett döntött még - források és lehetőségek számbavétele után - a parókia teljes
körű felújításáról. Ez alapján fogjuk folytatni az egyeztetést a Támogatáskezelővel.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


