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AZ ÁLDÁS

Alapige: Lukács ev. 13,18-21 Olvasmány: János ev. 6,35-40

Amikor itt ma körülnézünk a templomban, Isten áldásai vesznek körül bennünket: az új kenyér,
mely  testi  javainkat  mutatja,  a  terített  asztal,  amely  megváltásunk  lelki  gazdagságáról  üzen,  a
konfirmáció, melynek évfordulóján visszatekintünk arra az áldásra, amelyet akkor az Úr Isten színe
előtt megállva elmondott felettünk lelkipásztorunk. Áldás vesz körül, amikor Istenre nézünk, hiszen ő
maga az Áldás: az ő lényegéhez tartozik hozzá.

Az  ő  jelenlétének  fő  jellemzője,  országának  jellegzetessége  az  a  folyamat,  amelyet  Jézus  két
egyszerű példán mutat be. Mindkettőnek része az belevetés, a növekedés és az abból fakadó élet. A
belevetés,  a  belekeverés:  ahogy  a  magot  a  földbe,  vagy  épp  a  kovászt  a  tésztába,  úgy  ad  Isten
embereket, akik az Ő jelenlétét beleviszik a világunkba, az életünkbe, akiken keresztül Isten országa
megjelenik. Ezek mi is vagyunk, akik szívünkben hordozzuk Isten szeretetét. Az elvetés mozzanata
nélkül  bizony  nincs  áldás,  nincs  termés  és  élet.  Hálával  gondolunk  ma  azokra,  akik  szülőként,
lelkészként, tanítóként a hitet is vetették.

A növekedés  nélkülözhetetlen. Nem volna mit betakarítani, ha a növény nem kapná meg azt a sok
tápanyagot,  napfényt,  ami a fejlődéshez kell.  Ugyanígy a lelkünkben Isten országa,  növekedik,  de
táplálni is kell.  Nagy lelki éhség van ma is – ahogy Jézus korában volt – de az igazi táplálékhoz
mintha kevesen jutnának el. Lelkedet Isten az ő Igéjével táplálja – ne feledkezz meg róla!

Az áldás pedig maga az élet. Ahogy a kenyérre, mint mindennapi megélhetésre így tekintünk. Ahol
az  áldás  érkezik,  az  élet  teret  nyer  és  a  pusztulás  erői  háttérbe  szorulnak:  ez  Isten  országának
törvényszerűsége.

De mégis, ha ennyi jó származik Istentől, akkor miért ennek a fonákját tapasztaljuk meg magunk
körül? Hogy életünkkel a halál felé tartunk? Hogy nem növekedést látunk – sokszor inkább csak a
gonoszság  növekedését?  Miért  nem  a  hit  uralja  az  emberek  szívét?  Világunk  valóságát  nem
tagadhatjuk! Ahogy Jézus többször is figyelmeztet: a Gonosz is talpon van, és mindazt, ami az életet
és áldást jelenti pusztulássá és átokká szeretné tenni, mert Isten akarata ellen tör.

Egyetlen pont van, ahol ebből a sátáni folyamatból kiléphetünk: az a hely, ahol az Áldás átokká lett
értünk. Amikor Jézus, az áldott, a tiszta, felvette a bűnt és az ítéletet és a halálra jutott, hogy legyőzze
azt. Ez az egyetlen pont a világunkban, ahol az átok helyett áldást örökölhetünk. Keressük ma is őt,
kérjük az ő tiszta, mennyei ajándékait, amellyel testünket-lelkünket jól tartja. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Halottunk van: Végh Zoltán 53 éves korában elhunyt. Temetése várhatóan péntek délután, később
meghatározott időpontban lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászban édesanyjának és minden gyászo-
lójának.

2. Házasságkötés megáldására került sor pénteken templomunkban. Gál Tibor és Győri Renáta álltak
meg Isten színe előtt. Áldás legyen életükön!

3. Újkenyér ünnepén megteríthettük az Úr asztalát. Hálás szívvel köszönjük a szent jegyek felajánlását
testvéreinknek!

4. Konfirmandus évfolyamokat köszöntünk ma a gyülekezet közösségében. Az örökkévaló Isten áldá-
sát kérjük életetekre:
60 éve konfirmált:  † Áldott Bálint, Lázár László, Molnár Tibor,  † Bucsi János, Szentirmay László,
Mojzer János, † Böcsödi Gusztáv, † Németh Emma, Gyuga Ilona.
50 éve konfirmáltak: † Szucsán János, Horváth Lajos, Takács Johanna, Naszáli Júlia.



40 éve konfirmált: Molnár Erzsébet, Molnár Károly,  † Veszeli Ferencné, Orosz Gabriella,  † Végh
Zoltán
20 éve konfirmáltak: Csizmadia Szilvia, Czeczei András, Denkó Norbert, Erdőhegyi János, Horváth
Erika, Rákosi Petra, Simon Károly, Simon Tivadar.
10 éve konfirmáltak: Baki Tamás, Drlák Dániel, Karpenkó Norbert, Molnár Károly, Takács Diána.

Az istentiszteletet  követően szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti  házban. Köszönjük azoknak,
akik a vendégség előkészítésében fáradoztak!
Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keresztelés alkalma is lesz: Szakmáry Zoltán és Vaj-
da Zsófia harmadik gyermeke, Kelemen részesül a sákramentumban. Isten áldja meg családjukat!

5. Meghívást kaptunk Marosdécséről egy viszont látogatásra, melynek ideje október 12-14. Szeptem-
ber 16-ig kérjük jelezni a részvételi szándékot!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


