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FEJLŐDÉSBEN

Alapige: Róma 13,8 Olvasmány: 1 Korinthus 13

Egy  újabb  tanév  végén  állunk  meg,  s  méricskélünk,  miben  látható  fejlődés.  Bizony,  jól  érzékelhető
növekedés testi formája, de ugyanúgy a lelki is: akik tegnap előtt születtek már iskolások, és a nemrég még
elsős kisfiúk, kislányok már ballagnak az iskolából. Jó látni rajtuk, gyermekeinken a fejlődést. Az Isten igéje
azonban nem csak őket méri, hanem nagyon mai módon a felnőtt ember folyamatos fejlődését tűzi ki célul. A
megmérettetést mi sem kerülhetjük el! Meg kell nézni Pál tanításait, melyeket a gyülekezetek felnőtt közössége
kap tőle: egy komplett felnőttképzési programmal állunk szembe, amit összegezhetnénk így is: változzatok meg
értelmetek megújulásával (Róma 12), hogy ráhangolódjatok arra, amit Isten szeretne veletek elérni. Kezdjük az
alapokkal!

A felolvasott szakaszokban erről ír. Arról, amit sokszor emlegetünk, de olyan sokszor el is feledkezünk
róla, és ez meglátszik rajtunk. Az alap, melyen a törvény és Isten igazsága áll, a szeretet, mely nélkülözhetetlen
összetevője az életnek. De mi van akkor, ha nélkülözzük – sokszor előfordul – házasságban, családi életben:
meglátszik életünk minőségén,  gyermekeink életén éppúgy.  Vagy talán nem fordul  elő,  hogy a gyülekezet
közösségében is hiány van belőle? Nem véletlen írja meg Pál a korinthusiaknak a híres Szeretet-himnuszt (és
biztosak  lehetünk  abban  is,  hogy  nem  egy  esküvői  idézetnek  szánta  az  apostol)!  Azért  írja,  mert  a
gyülekezetben mindennapos volt a szeretet-hiány, a türelmetlenség, az irigység, a gonoszság. Igaz ez ránk is.
Az alapoknál kell kezdenünk: Isten megismerésében, az ő követésében folyamatosan fejlődnünk kell. Ez azt is
jelenti,  hogy a szeretet gyakorlásában is fejlődésre van szükségünk. Az apostol utal arra, hogy a teljeset,  a
tökéleteset csak odaát, Isten örökkévaló országában élhetjük meg, viszont annak alapjait most rajuk le.

Az alap helyén van? Krisztus helyén van a mi életünkben? A tőle látott önfeláldozó szeretet formálja már az
életünket? Példát láthatunk benne, erőt meríthetünk belőle, hiszen más szeretet-forrásunk, más alapunk nincs
ebben az emberi világban, csak az, amit Jézuson keresztül Isten ajándékozott nekünk. Ezen az Istentől származó
alapon  tudunk  elkezdeni  fejlődni,  ebben  kell  gyakorolni  magunkat,  hogy  biztos  forrásunk  legyen.  Jézus
tanításának ismeretében láthatjuk meg, hogyan tölthetjük be a nagy parancsot, az Isten tiszteletében és a másik
ember szeretetében. Így tanuljuk meg a betölteni a törvényt, így tanuljuk meg élni azt az életet, amelyet teremtő
Urunk szánt nekünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Szeretettel köszöntjük hittanévzáró istentiszteletünkön a hittanoktatásban résztvevő gyermekeket,
szeretteikkel együtt. Istennek adunk hálát, hogy elkísért bennünket a záródó tanév során. A mai napon
szeretetvendégséget is tartunk a gyülekezeti házban. Köszönjük a segítségeket!

2. Emlékharang szólalt  meg szerdán 16 órakor Berecz Péter atyánkfiára emlékeztetve, aki egy éve
ment el a minden élők útján. Isten vigasztalja meg a szeretettel emlékezőket!

3. Június 4-én, hétfőn, a Nemzeti összetartozás napján, a Trianoni évfordulóra emlékezve, délután fél
ötkor megszólalnak harangjaink.

4. Alkalmaink
● Szerdán 18 órakor a Jelenések könyvét olvassuk tovább a Bibliakörben.
● Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

5. A mályi gyülekezeti táborunkra való jelentkezést a mai napon lezárjuk. Két hét múlva, június 17-én,
az istentisztelet után adunk tájékoztatást a tábor részleteivel kapcsolatban.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


