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A mai  napon  azért  hívtunk  ide  benneteket,  hogy  közösen  kérjünk  áldást  Istentől  az  új  tanév
kezdetén. De mi is valójában ez az áldás? Miért van rá szükség egyáltalán? Hogyan lehet a miénk?
Ezekre a kérdésekre keressük most közösen a választ az előttünk levő igéken keresztül.

Hogy mi is ez? A zsoltár szavával mondhatjuk úgy: amikor Isten jóra fordítja számunkra életünk
sokszor nem könnyű dolgait. Amikor a nehéz, amikor siralmas jóra változik. Van egyáltalán ilyen?
Igen Istennél. Hiszen ő lényegéből fakadóan jó. Így is nevezzük őt: Jó Isten. De persze inkább csak
megszokásból.  Hát  ne  csak  megszokásunk,  hanem  hitünk  is  legyen  ez:  a  mi  Urunk  jósággal,
igazsággal, tökéletességgel teljes. Min daz, ami igazán hiány életünkből, az Benne van. Jézus a hozzá
érkező, áldásra vágyó családokat azzal kínálja, ami az övé: az ő országába hívja őket, az ő jelenlétébe,
az ő jóságának teljességét adja nekik.

Miért is van erre szükség? Miért sorakoznak ott Jézus mellett azok, és mi? Mert bizony, érezzük a
saját bőrünkön, hogy a minket körülvevő világban áldatlan állapotok vannak, Érezzük, hogy az Isten
nélküli élet nem vezet sehová. A zsoltáros népe megtapasztalta azt, amikor Isten nélkül járták útjukat,
pusztulás lett a vége, ahogy most már kézzelfoghatóan tapasztaljuk Európában is ezt. Ha nincs áldás,
akkor a nehézségeink úgy maradnak: iskolában, tanulásban, munkában, az élet minden területén. A
különféle áldatlan állapotaink között szükségünk van arra, amit az Úr kínál fel a mi javunkra. Ez az
áldás.

Ha  szükséged  van  rá,  ha  kéred,  érkezik  az  áldás.  De  fontos  tudnunk,  hogy  ez  csak  Istennel
lehetséges. Ne mástól várd: ne a szerencsétől, ne igyekezetedtől, hogy akkor ha ezt vagy azt máshogy
csinálom, akkor jobbra fordul. Istenre figyelj alázattal. Mert ő csodával határos dolgokat tud véghez
vinni. Ezt a tapasztalást is megírja a zsoltáros: ahogy a kiszáradt patak hirtelen megtelik vízzel, ahogy
az élettelen életté válik, úgy, olyan csodálatos módon érkezik az ő segítsége. Keresd őt, figyelj rá,
hogy el ne mulaszd áldásait e most következő időszakban! Ő hagy jeleket: minden vasárnap a harang
hívó szava is ilyen, a naponkénti igeolvasás, imádság ideje is ilyen, amikor ő saját magából szeretne
neked adni: áldást. Ne menj el az ő jelei mellett.

Isten  saját  magából  ad:  jót,  tökéleteset,  amit  a  te  életed  felől  eltervezett.  Ha megérzed ennek
szükségét, ő jön, és adja áldását, segítségét életedre, erre a tanévre, hogy az áldatlan állapotot javadra
fordítsa. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hittanoktatás
Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben az évkezdő hittanosokat, családtagokat, pedagógusokat. Isten
áldása legyen a kezdődő tanéven!
Várhatóan jelentős változások nem lesznek a hittanoktatás terén – bár iskoláinknak új, egyházi fenn-
tartója van. Az átállás fokozatos lesz. Heti egy iskolai áhítat, valamint az ún. Oratórium indul el, me-
lyet az iskola szervez heti rendszerességgel lelki programként. A tanévben a megszokott rendben zaj-
lik a hitoktatás. Az elsős tanulók és szülők találkoznak az órarendben egy második hittan jellegű órá-
val, melyet az iskola fenntartója szervez. A taneszközök megrendelése a fenntartóváltás miatt eddig
kisebb akadályokba ütközött: kértük az új fenntartót a hittanhoz szükséges könyvek és munkafüzetek
beszerzésére.
Az óvodákban csütörtökönként tarjuk majd a hittan-foglalkozásokat. Reggel Tordason, délután Gyú-
rón. Gyülekezeti keretek között továbbra is a konfirmáció marad: a 6-7. osztályosokból új csoport in-
dul neki a két éves felkészülésnek. Velük és családtagjaikkal a következő hetekben vesszük fel a kap-
csolatot.



Az iskolai hitoktatásban Gyúrón 10 tanuló, Tordason 20 alsós tanuló és 20 felsős diák vesz részt. Az
50 iskolás hittanosból 40 tartozik gyülekezetünkhöz. Az óvodai jelentkezések folyamatban vannak, de
várhatóan - az előző évekhez hasonlóan - 14-16 gyermek vesz részt majd a foglalkozásokon.
Szeretnénk továbbra is, hogy egész évben folyamatos legyen a kapcsolat a gyülekezet és a családok
között. A vasárnapokon szeretettel várunk mindenkit! A tanév során ismét lesznek alkalmak, amikor
kiemelten hívjuk a családokat:
Október 7. vasárnap 10 óra – Alsó tagozatosok családi istentisztelete
December 1. szombat 9 óra – Adventi kézműves foglalkozás
December 24. Szenteste 16 óra – Ünnepi istentisztelet
Február 3. vasárnap 10 óra – Felső tagozatosok családi istentisztelete
Március 3. vasárnap 10 óra – Óvodások családi istentisztelete
Április 6. szombat 9 óra – Tavaszi kézműves foglalkozás és játszóház
Május 5. vasárnap 10 óra – Édesanyák napi istentisztelet
Június 2. vasárnap 10 óra – Hittanévzáró családi istentisztelet

2. Alkalmaink:
Kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját
Szerdán 18 órakor folytatódik Bibliakör sorozata (Préd 2). 
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Szeptember 15-én 15 órakor lelkészbeiktatásra kerül sor Felcsúton.
Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. Mindenkit szeretettel várunk!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


