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KI A BARÁTOD?
Alapige: Példabeszédek 13,20 Olvasmány: Jakab 2,14-23

Egy tanév kezdetén,  különösképpen ha valaki új  intézménybe, új  osztályba kerül,  az érdeklődő
hozzátartozók felteszik a kérdést: van-e már barátod? Ki a barátod? Természetesen a gondos szülő
igyekszik figyelemmel kísérni gyermeke tanulmányai mellett azt is, hogy milyen társaságban mozog.
A kisebbek  talán  örömmel  számolnak  be  új  barátaikról,  a  nagyobbak  már  ebben  is  önállóságot
igényelnek, de a kérdés újra és újra előttünk van, mer nem mindegy, ki a barátod?

Azért tesszük fel, mert tudjuk, meghatározó a barátság. Akivel sok időt töltök, az hatással van rám,
ahogyan a másik viselkedik, véleményt alkot, amilyen példát ad, bizony az a barátokra is hatással van.
Ezért nem mindegy, ki a barátod. 

Ezt az igazságot állítja elénk a ma kiemelt igevers: „Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák
barátja  pedig  romlottá  lesz.”  Mert  akivel  együtt  vagyunk,  az  hatással  van  ránk.  A Példabeszédek
tanítása minden esetben áldást szeretne felénk közvetíteni, így tanácsol arra, ami nekünk jó. A mai
egyszerű tanács ebben áll: válogasd meg a barátaidat. Olyan társaságot keress, amely a jó irányba visz,
keresd azokat, akik bölcsek, akik a jót akarják. S ha a bölcsekkel jársz, te is tanulsz tőlük, rád is jó
hatással van az ő igaz gondolkozásuk.

És nem kérdés, vannak ostobák, akik a rossz felé haladnak, s visznek arra másokat is. Ne lepődj
meg,  ha  velük  tartva  te  magad  is  olyanná  válsz.  Túl  egyszerűnek  tűnik  ez  az  igazság,  de  így
egyszerűségében igaz. A számunkra nehezebb oldala, hogy eldöntsük, mire mondunk igent, milyen
barátságokban vagyunk benne, és mi az, amitől tartózkodunk? 

Ebben a kérdésben segítségünkre jön Isten, amikor az ő barátságát felkínálja számunkra. S az ő
barátságára is igaz a szabály: aki vele tölti idejét,  az Isten tulajdonságaiból részesedik. Talán ezek
közül  legfontosabb  az  igazság,  amelyet  Isten  felkínál  az  ő  barátainak.  Jakab  Ábrahámmal
kapcsolatban  ír  erről,  de  előttünk  van  Pál  tanítása  is  azokról,  akik  Jézus  barátai,  s  így  az  Isten
igazságát kapták ajándékba. Igaz ez úgy is, hogy aki Jézussal kapcsolatban van, az tőle tanulja meg,
hogy  melyek  az  igaz  dolgok,  amelyek  a  jóra  vezetnek.  Így  segít  többek  között  emberi
kapcsolatainkban is a jó irányba. Ő segít különbséget tenni bölcsesség és ostobaság között. És igaz ez
úgy is, hogy minket,  akik önmagunkban nem vagyunk igazán jók, igazzá tesz, hogy minden lelki
tehertől mentesen az ő országába léphessünk. Barátsága ilyen ajándékokkal jár.

Nem mindegy, hogy ki a barátod! Legyen Isten is közöttük. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés Szeptember 4-én, hétfőn kísértük ki utolsó földi útjára Schubert Lajost, aki e földi élet-
ben 74 esztendőt láthatott meg. Az igei üzenet a Zsoltárok 62,6 alapján szólt. Isten vigasztaló kegyel-
mét kérjük a gyászolók életére!

2. Hittanévnyitó istentiszteletünkön szeretettel  köszöntjük a hittanoktatásban résztvevő családokat,
pedagógusokat! A tanév kezdetével az iskolai csoportokban már megkezdtük a közös munkát. Óraren-
di keretek között 9 csoportban 52 gyermek vesz részt a református oktatásban. Ezzel párhuzamosan jö-
vő vasárnaptól indul a gyermekistentisztelet sorozata is vasárnaponként 9 órakor a gyülekezeti házban.
A tanév során lesznek kiemelt családi vasárnapok. Természetesen ezeken felül is minden vasárnap sze-
retettel látjuk az egész családot a gyülekezeti közösségben.
október 1. – konfirmandusok bemutatkozása (reformációs megemlékezés); december 24. – karácsony
est; február 4. – alsó tagozatosok bemutatkozása; március 4. – felső tagozatosok bemutatkozása; május
6. – édesanyák napja; május 13. – konfirmáció vasárnapja; június 3. – tanévzáró istentisztelet
Az óvodai foglalkozások a korábbi rend szerint indulnak Tordason és Gyúrón is előreláthatólag egy-
egy csoportban. Még várjuk a jelentkezéseket. Az ovis foglalkozások szeptember 15-e után indulnak.



A konfirmációi órák szombatonként 18 órakor kezdődnek. Felnőtt konfirmációra is lehetőség van.
Mindenkit várunk az istentisztelet után a gyülekezeti házba terített asztalok mellé! Köszönet azoknak,
akik hozzájárultak a mai vendégséghez!

3. Alkalmaink
Szeptember 12-én, kedden 18 órakor: Szolgálók órája
Szeptember 13-án, szerdán 18 órakor: Bibliakör, 19 órakor: Énekkari próba
Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet, 10 órakor istentiszteletet tartunk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


