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AZ ISTEN MUNKÁJA

Alapige: Filippi 1,3-6 Olvasmány: Zsoltárok 66

Ha vetünk az egyházi évre egy pillantást, jól látható, hogy az évnek most záródó szakasza tele van
nagy ünnepekkel, aztán mintha elérkezne itt is egyfajta nyári szünet, egy újabb félév, amikor nagyobb
ünnepet  nem  tartunk.  Valahol  gyökereiben  igazodik  ez  az  egyházi  rend  az  európai  ember
munkarendjéhez, hiszen a nyári-őszi munkák idejére épphogy csak néhány kisebb ünnep esik. Ennek
örökségét visszük tovább gyülekezeti életünk szervezésében is, most, a Szentháromság vasárnapját
követő hónapokban az előző időszak intenzív gyülekezeti életét a nyári üzemmód váltja fel.

De  mindennek  véggigondolása  közben  egy  dolgot  nem  felejthetünk  el:  egyházi  életünket,
ünnepeinket  szervezhetjük  életrendünkhöz igazítva,  ám azt  is  folyamatosan észben kell  tartanunk,
hogy az  Úr Isten  nem tart  nyári  szünetet,  szabadságra  sem megy,  az  Ő munkája  folyamatos.  Az
ünnepes félév alkalmai meghirdetik számunkra Isten hatalmas munkálkodását, ahogy a minket feltőn
szerető  Isten  földre  érkezik,  ahogy  megszabadít  a  Megváltó,  ahogy  közénk  jön  a  hitet  ébresztő,
lelkesítő,  megszentelő  ÚR. Isten  végzi  a  munkáját,  de  ezt  nem csak nagy ünnepeinken láthatjuk,
hiszen az év minden egyes istentszteletén ezt  ünnepeljük,  ezért  adhatunk hálát,  hogy aki elkezdte
bennünk ezt a munkát, az el is végzi.

Az Isten folyamatos mukálkodásának jele, egyúttal biztosítéka is, hogy az Isten népe folyamatos
istentiszteletben  van.  Ahogy  a  Filippi  gyülekezet  tagjairól  megállapítja  Pál,  ők  kezdettől  fogva,
folyamatosan kitartanak az evangélium mellett, az Apostol folyamatosan könyörög és hálát ad értük, s
mindebből fakad az a bizonyosság, hogy az Úr Isten nem hagyja félbe az ő munkáját bennük, eljuttatja
őket a kívánt célig: ott van bennük a szünet nélküli akarás, a vágy Isten országa iránt, az evangélium
iránt.

Ott  van  bennük…  ott  van  bennünk.  Miután  a  Lélek  belénk  oltotta  a  vágyat,  a  Krisztus
evangéliumának szeretetét, a hálát, az istentisztelet igényét, ahogy ő elkezdte a jó munkát, folytatja, s
célhoz  viszi.  Aki  elkezdte  életünk  átformálását,  megszentelését,  az  nem  hagyja  félbe.  Az  ő
buzdításának engedvev haladjunk továbbra is az ő útján!  Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Kedden  17  órakor  tartjuk  a  Szolgálók  óráját,  melyen  a  nyári  gyermekhéttel  kapcsolatos
előkészületeket  tesszük  meg.  Várjuk  azokat,  akik  segíteni  tudnak  a  július  8-12.  között  tartandó
gyermekhét szervezésében és lebonyolításában!

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

2. Hívogatunk mindenkit gyülekezetünk nyári táborába, Mályiba. A jelentkezéseket e hónap végéig
várjuk. Buzdítunk mindenkit: családosokat, egyedülállókat, időset, fiatalt, hogy csatlakozzon hozzánk
augusztus 21-24. között!

3.  A parókia  bontási  munkálatainak előkészítése  – kisebb csúszással  az elmúlt  hét  péntekére  – a
végére  jutott.  A  héten  tervezzük  a  gépi  bontást.  Köszönjük  az  imádságot,  az  ide  szánt  időt  és
adományokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


