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AKI MEGÉPÍT

Alapige: Zsoltárok 127,1-2 Olvasmány:  Lukács 18,18-27

Egy előre nem híresztelt évfordulóhoz érkezünk, így szeptember közepén: 5 éve készült el a gyülekezeti ház
és a hozzá kapcsolódó udvar-felújítás. A napokban többször elém kerültek az átadó pillanatai, feljegyzések az
építkezés különböző szakaszaiból, s mindazok, akik itt fáradoztak e ház építésén. Mennyi energia, figyelem,
fáradság – így utólag milyen emberfeletti! Megtapasztaltuk közben is, utólag is kimondható: Ha az Úr nem építi
a házat,  hiába fáradoznak az építők – Isten épített minket, közösséget,  lelket és épületet. Övé a hála, hogy
gazdagított minket lelki és anyagi értelemben is, miénk pedig orcánk pirulása, amiért olykor irigység, harag,
érdek pusztít közöttünk.

Építő időket éltünk és élünk – fogalmaztuk meg, s ma is ezt látjuk magunk előtt itt a parókia felújítása
kapcsán, valamint szétnézve országunkban. Minden generációnak van feladata, építése, nekünk éppen ez, hogy
a lelki ház építése mellett az épületeket megújítsuk – mondtuk ki a gyülekezetben. 

A sok munka, építés mögött, amit életünkben végzünk sok energia, sok erőfeszítés, sok pénz, tartozás, még
több munka húzódik meg. Korán kelés, későn fekvés: fáradsággal szerzett kenyér – ahogy azt a zsoltáros is írja.

Ám van itt egy szó, amely elgondolkodtató: hiába. Mindez, amit végzünk, amiért fáradozunk lehet hiába?
Igen, éppen erről szól az Ige bizonyságtétele: hiábavaló, ha az Úr Isten nincs jelen életedben, gyűjtésedben,
munkádban, építkezésedben, a szívedben – akkor te magad is hiábavaló vagy. Nehéz ezt kimondani, s elsőre
talán nem is hisszük el a Prédikátornak, amikor rájön, hogy Isten nélkül semminek nincs értelme a nap alatt.
Nélküle tünékeny, elillanó, rövid életű minden. Mi is. Önmagunkban – bűneinkből faladóan – csak a halál, a
pusztulás vesz körül. Hiába van szép házunk, hiába a vagyon, a gyűjtés, mert ezek a földi dolgaink csak ideig-
óráig vannak velünk: az örökkévalóba nem viszünk ezek közül semmit.

Erre mutatott rá Jézus, amikor a gazdag ifjú kérdezte őt. Az ifjú csak a láthatóra nézett, s a történet tanúsága
szerint  elvétette,  amit  igazán  keresett.  Nem  vette  észre,  hogy  életének  javain,  féltett  kincsein  ott  van  a
hiábavalóság pecsétje,  amit  egyedül  Isten Fia tud levenni  életéről.  Ugye te azért  vagy itt,  azért  vagy az ő
szövetségében, mert már rájöttél, hogy nélküle hiába minden! De vele örök! Örök az ország, melyet ad, örök a
ház, amelyet ő épít Szentlelke által az ő népe közösségében; örökségünk áldás, amit Tőle nyerünk el. Nem
múlik el. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékharang: Mai istentiszteletünk után, délben megszólalnak harangjaink Horváth Józsefné, szüle-
tett Fehérvári Zsófiára emlékezve, aki 20 éve, 93 esztendős korában ment el a minden élők útján. Em-
léke legyen áldott! Isten vigasztalása legyen a szeretettel emlékezőkkel!

2. Alkalmaink.
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 3)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünk keresztelő alkalma lesz. Kása Kelemen és Szabó Kata
Borbála negyedik gyermeke, Julianna részesül a sákramentumban. Isten áldja meg életüket!

3. Gyülekezeti házunk 5. »születésnapja« alkalmából még otthonosabbá lett: függönyöket kapott. Kö-
szönjük az erre irányuló támogatásokat, segítségeket. Különösképpen Gémesi Sándorné presbiter test-
vérünknek, aki a függönyöket beszerezte és elkészítette. És köszönet a testvéreknek, akik az elmúlt hé-
ten elvégezték a templomon és a gyülekezeti házon a nagytakarítást! Isten áldja meg a segítő kezek és
segítő szívek munkáját!

4. Marosdécsére készülünk, erdélyi testvérgyülekezetünkhöz. A kirándulás október 26-28-ra tervez-
zük. Szeptember 23-ig kérjük jelezni a részvételi szándékot!

5. Egyházmegyénk szervezésében október 5-7. között gyülekezeti munkatársak hétvégéje lesz Bala-
tonszárszón az SDG konferencia központban, A világ-evangélium-gyülekezet vonzásában címmel. A
jelentkezéseket a következő napokban várjuk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


