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ALKALMAS IDŐ

Alapige: Efézus 5,15-17 Olvasmány:  Prédikátor 3,1-8

Isten gyermekeiként  az örökkévalóság és a múló idő határán élünk.  Éppen ezért  a világ,  mely csak az
elmúlót ismeri, sokszor gondolja azt – olykor talán nem is teljesen alaptalanul –, hogy a mennyei dolgokra
figyelve  kimentést  keresnénk  az  alól,  hogy  a  most  dolgaival  törődjünk.  Hogy  ne  kelljen  szembesülni
feladatokkal,  felelősséggel,  terhekkel,  mintha  az  ember  a  valláson  keresztül  a  menny  magasába,  egy
álomvilágba menekülne. Ehhez hasonló kísértés már az első keresztyéneket is megkörnyékezte, de Pál munkára
inti a láblógatókat.

Arról szó sincs, hogy ne volna fontos az Örökkévalóval kapcsolat, az a bizonyosság, hogy nekünk biztos
helyünk  van  Isten  országában;  de  sokkal  inkább arról  szól  ma  az  Ige,  hogy Isten  munkálkodásra  rendelt
bennünket, a feladatok felvállalására, tettekre, s ehhez rendelt alkalmas időt.

Az  idővel  Isten  rendelkezik,  amikor  teremt,  amikor  parancsolatot  ad,  helyet  ad  a  munkálkodásnak,
mindennek rendelt időt szab az ég alatt. Így az ő kezében van a számunkra rendelt idő is, amelyben feladattal
bíz meg. Életünk minden ideje az ő atyai kezében van. Ő nem gonosz szándékkal megrövidíteni akar, hanem
ad: a jó cselekvésére, a világosságban való járásra, hogy az Ő munkájában részt vegyünk, ad időt gyógyításra,
építésre, a szeretet gyakorlására, neve hirdetésére.

Pál  figyelmeztet:  az  alkalmas időt  bizony ki  kell  használni,  mert  a napok,  melyekben élünk,  gonoszak.
Ellenszél van. A mi időnkben a földön az Isten teremtő, megőrző akaratával szemben megy az ember és a világ.
Hogy éppen nem üldöznek, az csak ideig való. A kor, amelyben élünk és a világ fejedelme ellensége az Isten
akaratának –  üzeni  az  Apostol.  Mi  is,  itt  a  gyülekezetben  is  látjuk,  hogy sok  nehézség,  betegség,  családi
probléma jelzi, hogy az idők gonoszak. Az ilyen helyzetben még fontosabb, hogy az alkalmas időt elkérjük,
kihasználjuk. Ragadjátok meg a jó lehetőséget – szólít az ige –, mert lehet, hogy egyszeri, vissza nem térő
alkalom az!

De hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan tudjuk jól kihasználni az alkalmas időt? Egyáltalán felismerni?
Tudatos figyelem kell hozzá: megérteni, hogy mi az Isten akarata; tőle kérni, mutassa meg. De mindezt nem
csak ábrándozva, hanem tettre készen. Így imádkozni családunkban, gyülekezetben, és lépni, amikor érezzük a
Lélek indítását. Az első gyülekezetek jó példával járnak előttünk ebben a Szentírás lapjain. Kövessük őket Pál
tanítása nyomán, hogy mindaz, ami Isten tervében benne van, áldássá legyen a mi időnkben is. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés – augusztus 2-án kísértük utolsó földi útjára Tordason Doboziné Cseh Máriát, aki 64
éves  korában  hunyt  el.  Ravatalánál  a  vigasztalás  igéje  a  90.  zsoltár  alapján  szólt.  Kérjük  Isten
vigasztaló kegyelmének kiáradását minden gyászolójára.

2.  Jövő  vasárnap  10  órakor  kezdődő  istentiszteletünk  hármas  keresztelés  alkalma  lesz
gyülekezetünkben.  Kovács  Imre és  Fiáth Ágnes gyermekei,  Dániel,  Levente és Lili  részesülnek a
sákramentumban. Isten áldja meg e család életét! Jövő vasárnap az istentisztelet után megbeszélést
tartunk gyülekezeti táborunkkal kapcsolatban.

3. Visszatekintés
Júliusra visszanézve hálát adhatunk, hogy az Úr megsegített minket a gyermekhét szervezésében és
lebonyolításában. Öröm volt együtt lenni gyermekek-ifjak-felnőttek közös szolgálatában. Köszönjük
az  elmondott  imádságokat,  megtett  felajánlásokat  és  az  adományokat!  Hála  legyen  a  pihenés
lehetőségéért, és köszönet a helyettesítésben szolgálóknak!
A lelkészlakás ügye júliusban látványos gyorsasággal beindult. A bontási munkák befejezésével már
kezdődött  a  tereprendezés,  alapozás  és  már  a  főfalak  is  mutatkoznak.  Tisztességgel,  szakértő
odafigyelés mellett zajlik az építkezés. A gyülekezet közösségében most van lehetőségünk, hogy a
már  épülő  ház  mellett  megálljunk  és  áldást  kérjünk  a  munkálatokra.  Köszönjük  az  áldozatos
hozzájárulásokat, melyek a gyülekezet tagjaitól folyamatosan érkeznek erre a célra! 



Egyúttal köszönjük a temetőkkel kapcsolatos felajánlásokat is! A temetők karbantartására vonatkozó
önkormányzati  megállapodás  kapacitáshiány  miatt  szünetel.  A  fűkaszálást  ifj.  Fuszkó  Imre  végzi
ezekben a hónapokban. A napokban írt ki a kormányzat egyházi temetőfejlesztésre szóló pályázatot,
melynek beadását mérlegeljük.
Július  hónapban EFJ 68eFt,  Persely:  103eFt;  Adomány:  200eFt  volt.  Köszönjük a  hozzájárulások
minden formáját!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


