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PÉLDÁS

Alapige: 1 Tim 1,12-17 Olvasmány: Márk 14,32-42

Közeledett az iskolai tanévzáró ideje, a fiúcska nagyon izgatottan ballagott az ódon épület felé, már
várta,  hogy kezébe vehesse bizonyítványát.  Idén sokat tanult,  biztosan meg lesz az eredménye. A
tanító sorra adja át  a jutalmakat,  és igen,  az ő neve is elhangzik! Büszkén lép a tanári  asztalhoz:
példás, szép munka – hangzik a méltatás; és ő elégedettséggel lép a helyére.

Talán nem ismeretlen előttünk a leírt  szituáció,  amikor megdolgoztunk valamiért,  jó eredményt
értünk el tanulásban, sportban, munkában és előljáróink jó példaként helyeztek minket mások elé. Az
ember szívét ilyenkor büszkeség járja át, hiszen jól esik az elismerés.

Az Apostol mintha valami hasonlóról szólna ezekben az igékben. Beszél arról, hogy Isten hogy
használja őt, hogy állítja példaként mások elé. Mintha büszkélkedne, de nem magával, hanem azzal,
amit Isten tett vele, mindeközben felhívja a mi figyelmünket is arra: példa vagy!

Példa vagy, de nem önmagad miatt. Büszke lehetsz, de nem arra, aki vagy, hanem amit Isten tett
veled. Más ez, mint a világ büszkesége, ami – az említett egyszerű történet is felmutatja – a saját
eredményt érzi a középpontban. Büszke az ember az eredményre a sikerre… s mára a világ már azt is
tanítja, hogy légy büszke arra, ami szégyelni való, ami torz, ami vétek. 

És  így  igaz,  ahogy  Pál  is  elmondja,  igazából  nincs  mivel  büszkélkednünk  Isten  előtt.  Ő saját
példájával  él:  önmagában sikeres  volt  Isten  káromlásában,  az  üldözésben és  az  erőszakban.  Nem
hallgatja  el  ezt  sem,  mert  éppen ez  mutatja  fel  annak hatását,  amit  Isten  tett  vele,  hogy ebből  a
mélységből hogyan emelte őt ki.

Úgy fogalmaz Pál, hogy én voltam a bűnösök között az első, de én lettem egyúttal a példa is Isten
kezében, akin Isten megváltoztató hatalmát sokan szemlélhetik. Így használ Isten. De hisszük, hogy
minket is, akik bűnben születtünk, de hittel az övéi lettünk, ugyanígy példaként állít mások elé? A
példa bizony akkor jó, ha igazán jól szemléltet, ha jól látható benne a változás, az eredmény: a cél,
amire Isten akar eljuttatni. Ez a gyümölcseinken mutatkozik meg, hogy megmutatkozik rajtunk Isten
életet válroztató, megszentelő hatása.

Isten nagy Lelkének munkája kétezer év után is ténylegesen mutatja a hatását az Apostol életében,
hát akkor hogy ne mutatná most, rajtunk?! Kérjük és éljük az ő változtató, megszentelő kegyelmét,
hogy a környezetünkben, jó példái lehessünk az Ő munkájának! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink – Ma délután 4 órakor az iskolánál előkészítjük a helyszínt,  hogy a holnapi napon
megkezdődhessen  nyári  gyermekhetünk,  melyen  15  gyermek  és  10  segítő  vesz  részt.  A  tábor
zárásaként pénteken 15 órától szeretnénk záró áhítatot és szeretetvendégséget tartani templomunkban.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

2.  Hívogatunk  mindenkit  gyülekezetünk  nyári  táborába,  Mályiba:  családosokat,  egyedülállókat,
időset, fiatalt, hogy csatlakozzon hozzánk augusztus 21-24. között! Új jelentkezési határidő: július 15.

3.  Az  elmúlt  héten  felkeresett  minket  a  Református  Szeretetszolgálat  munkatársa,  ismertetve  az
intézmény  sokrétű  szolgálatát.  A  különböző  támogatható  programok  ismertetése  olvasható  az
iratterjesztő asztalon, valamint támogatói nyilatkozat kitöltésére is lehetőségünk van.

4.  Visszatekintésünkben most nem is csak egy hónap,  hanem egy egész félév is  mögöttünk van.
Gyülekezeti  életünkben,  lelki  alkalmainkban  igyekeztünk  mindent  a  korábbi  évekhez  hasonlóan
szervezni, megvalósítani. Annak ellenére, hogy a gyülekezet vállán most jelentős többletfeladat van az
építkezés miatt, alkalmaink a tervezettek szerint alakultak. Igyekeztünk a presbitérium és a missziói



bizottság  munkáját  még  szorosabbra  fogni,  hogy  a  munkatársakkal  közösen  vehessünk  részt  a
szolgálatokban. Szívből örülünk azoknak, akik újként csatlakoztak gyülekezetünk közösségéhez, akik
megerősödtek a gyülekezeti  kötelékben,  s próbáljuk fogni azok kezét,  akik rendszeresen már nem
tudnak közénk jönni – külön köszönet azoknak a testvéreknek, akik resndszersen végzik a látogatás
szolgálatát.
Az első félév komoly munkájának eredményeként  az elmúlt  hetekben sikerült  tető  alá  hoznunk a
kivitelezésről  szóló  szerződést,  hogy  a  rendelkezésre  álló  forrásokat  időben  felhasználhassuk  az
építésre.  Köszönjük az ebben résztvevők erőn feletti  akaratát  és  kitartását.  És továbbra is  nagyon
kérjük az imádságos támogatást, és köszönjük az adományokat! Az Úré legyen a dicsőség, hogy az
elmúlt negyedévben meghirdetett építési célra 439.000 Ft adomány gyúlt össze, valamint hogy több,
mint 20 testvérünk segített a fizikai munkák során.
A félévet mintegy 300.000 Ft töblettel zártuk, de látjuk azt is, hogy lesz helye az adományoknak:  az
elmúlt héten már át is utaltuk a 15 millió Ft előleget a kivitelezés megkezdéséhez.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


