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TUDATLANSÁG HELYETT
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Ma az  egyházi  naptárban  a  Szentháromság vasárnapjához érkeztünk  el.  Ezt  amolyan összegző
ünnepnek  tekinthetjük,  mely  egybe  fogja  és  lezárja  azt  a  sort,  amit  karácsony-húsvét-pünkösd
ünnepeiben  Isten  munkájából  megismerhetünk.  Ezen  a  vasárnapon  az  Istent  az  ő  munkájának
teljességében szemléljük, a Szentháromság különös titkában.

Pál  második  missziói  útján  görög  földön,  annak  is  a  központjában  járva  beszélget  az  ottani
zsidókkal, filozófusokkal, s látva vallásosságukat, próbálja nekik megmutatni, ki is az az Élő Isten.
Lássuk meg tehát, milyen is ez a Szentháromság Isten, akit mi ismerünk?

Pál bemutatja Istent, mint teremtő, gondviselő, mindenható Atyát. Beszél az ő munkáiról, arról,
hogy az egész világ uraként  tekinthetünk rá.  Felette  áll  a  teremtményeknek,  az embereknek is,  ő
rendeli  el  időnket  és  helyünket:  az  ő  teremtményei,  az  ő  tulajdonai  vagyunk.  Térjetek  meg  és
higgyetek!  -  szólítja  fel  őket  és  minket  is.  Mi  talán  máshogy  gondolkozunk?  A görögök  az  ő
szobraikkal,  kézbe  vehető  ember  formájú  istenségekkel  a  következőt  vallották:  olyan  az  Isten,
amilyennek én szeretném. Én formálom meg, kézbe vehetem: ha szükségem van rá elő vehetem, ha
nem kell elrakhatom. Én vagyok az úr, ő pedig kiszolgál. Isten elnézte a tudatlanság idejét, de most
hirdeti: térjetek meg!

Pál bemutatja előttük Krisztust,  aki feltámadt a halálból és ítéletre von mindeneket. Hiszed-e a
feltámadást, az örök életet és a be nne kapott megváltást? A görögök közül sokan legyintettek: „Á,
tiszteletes úr, nem lehet azt tudni, hiszen onnan még nem jött vissza senki.” Ismerős ez a gondolat?
Isten a tudatlanság idejét elnézte, de most megtérésre hív. Ő visszajött, legyőzve a halált, és örök életet
ad. Legyen benne hited!

És a történet leírásában még látjuk a harmadik személy munkálkodását. A Szentlélek jelen van,
hiszen arról olvasunk, hogy néhányan csatlakoztak Pálékhoz, mivel megértették az Isten üzenetét és
hívőkké lettek. A szív megváltozása, a hit növekedése a Lélek munkája által lehetséges, Isten az Atya
és a Fiú Lelke által van jelen a mi szívünkben is. 

Kicsoda Isten? Lássuk meg őt teljesen, Szentháromság vasárnapján ébredjen bennünk teljességre
törekvő  hit,  megismerve  a  mi  mindenható  Istenünk  gondoskodó,  megváltó  és  új  életre  segítő
munkáját. Ámen!

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés

Szomorú szívvel,  de Isten akaratát  keresve  és  abban megnyugodva kísértük ki  utolsó földi  útjára
szombat délután Fehér Lajos Lászlónét, akit 63 éves korában szólított el a mennyei Atya. Ravatala
mellett a vigasztalás igéje Jób 1,21 alapján szólt. Isten legyen szeretteinek és minden gyászolójának
vigasztalója!

2. Alkalmaink

Kedden 18 órai kezdettel megkezdjük a nyári gyermekhétre való felkészülést. Erre az alakuló megbe-
szélésre hívunk mindenkit, aki e héten július 17-21. között segítőként részt tud vállalni a hét lebonyo-
lításában.

Szerdán 18 órakor tartjuk évadzáró Bibliaköri alkalmunkat, a II. Helvét hitvallás XVI. fejezetét olvas-
suk: a jó cselekedetekről.

Vasárnap 10 órakor keresztelői istentiszteletünk lesz. Két családból, három gyermek részesül a ke-
resztség sákramentumában. Tóth Árpád és Rákosi Petra gyermekeit Lillát és Zsombort, valamint Ba-
logh György és Földi Erzsébet második gyermekét, Alexandrát kereszteljük meg. Isten áldja meg a
családok készülődését!



Két hét múlva, a hónap utolsó hétvégéjén erdélyi testvérgyülekezetünkből egy kb. 15 fős küldöttség
érkezik hozzánk. A napokban szeretnénk felmérni, hogy hol tudjuk elszállásolni a közénk érkezőket.
Kérem, hogy akik szívesen fogadnak vendéget, azok jelezzék ezt az istentisztelet után. 

3. A presbitérium megalakította a választási bizottságot, melynek tagjai a lelkipásztor mellett: Lázár
Mária, Molnár Tiborné, Papp László, Szalontai Éva. A választási bizottság megkezdte munkáját.  A
presbiteri- és gondnoki tisztségre szóló jelöléseket a következő hetekben (legkésőbb július 31-ig) vár-
juk a kiadott jelölő ívek kitöltésével.

4. Az Egyházmegyei presbiterképzésen való részvételről elismerő oklevelet kaptak résztvevő gyüleke-
zeti tagjaink: Alföldy-Boruss Áron, Apostagi Zoltán, Apostagi Zoltánné, Bottáné Böröczffy Erzsébet,
Erdélyi Gábor, Flikinger Jenő, Flikinger Jenőné, Horváth Mária, Horváth Mihály, Szalontai Éva, Zsó-
tér Zsolt. Isten áldása legyen a másfél év alatt megszerzett tapasztalatokon és annak kamatoztatásán!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


