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CSALÁDI PÉLDA

Alapige: Lukács 2,41-52 Olvasmány: Zsoltárok 16

A napokban kezdtük el az evangéliumot olvasni, itt az adventi-karácsonyi történeteket követően
találjuk meg az egyetlen gyermekkorról szóló leírást, amikor Jézus és szülei az ünnepre mennek. Mai
közösségi  istentiszteletünkön  éppen  azokra  a  családokra  figyelünk  és  imádkozunk,  akik  a
konfirmációra készülnek, így vagyunk együtt most felnőttek és ifjak.

A bibliai történetre nézve kimondhatjuk: jó, hogy látjuk magunk előtt ezt a példát, hogy azok az
értékek, az az örökség, melyet keresztyén hagyománynak nevezünk, itt a Biblia lapjain csillannak fel
előttünk, s nagyon egyszerűen, egyértelműen üzennek: innen meríthetünk. Innen meríthetünk példát és
erőt abban, hogy a család együtt van, egy úton jár – legalábbis az elején. 

A szülők viszik magukkal gyermeküket,  Isten népének tagjaiként,  az ünnepre. Még nem is lett
volna kötelező, csak tizenhárom éves kortól, és már ott van ő is. De a család együtt halad… mi sem
természetesebb!  Ifjúként  azt  látni,  hogy  Isten  dolga  fontos  a  szüleim  számára,  felbecsülhetetlen
erőforrás. Nem csak ma! Akik tegnap és tegnapelőtt voltunk 12 évesek – amit kaptunk, amit láttunk,
az nem ugyanúgy meghatároz minket azóta is?

Népünk egész közösségével ugyanakkor bűnbánatot is kell tartanunk, hogy már talán a negyedik
generáció nő úgy fel, hogy ez a példaadás komoly csorbát szenved. Vagy ki tudja, már lehet régebbi
ez a probléma, hisz már Jézus is beszél olyanokról, akik „nem érnek rá”, mert földet vettek, ökröt vagy
éppen feleséget. Beszél azokról, akiknek a munka, a pénz, az élet túl sűrű ahhoz, hogy elfogadják Isten
hívását. Amikor nincs meg a vágyódás Isten felé, amikor nem válik életté, életformává a vele való
közösség.

De hadd szóljak arról is, ami e történetben csoda - még ha érezzük kifordított voltát is: amikor a
gyermek tanítja a szülőt: „Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?” Az ő dolgaival kell
foglalkoznom? (Károli) Amikor a gyermeki szívben már megszületik az Atya Isten ismerete, amikor
az ifjú már személyes érdeklődés, belső indíttatás szerint elindul a saját útján és ő maga rátalál az igazi
Isten-kapcsolatra.  Ezért  imádkozunk szülőként,  keresztszülőként,  nagyszülőként  gyermekeinkért  és
unokákért, ezért imádkozik a gyülekezet a családokért és a konfirmandusokért, hogy ez a jézusi csoda
ma is igaz legyen, hogy a nemzedékek rátaláljanak mindenható, Megváltó Istenre, aki el nem múló
örökséget készített el mindazoknak, akik őhozzá tartoznak. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Közösségi istentiszteletünk van, külön szeretettel köszöntjük a gyülekezet konfirmandusait és szülei-
ket. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi.
Kedden 18 órakor folytatódik a Bibliakör sorozata.
Szombaton 10 órakor Lovasberényben lelkész-gondnoki találkozó lesz.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet és énekkari próbát tartunk.

2.  „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak
rólatok” – mondta Jézus, s vele vallja ezt minden keresztyén férfi és nő.
Niedemüller Péter polgármester megnyilatkozása gyűlölködő és gyűlöletkeltő, még akkor is, ha ma ef-
féléket divatos mondani, például az óceán túloldalán. Keresztyéneket sértett meg, akik történetesen fe-
hérek, férfiak és nők, és szép dolognak tartják családban élni. Ezzel pedig azokat az időket idézte meg,
amelyek visszajövetelét semmilyen körülmények között nem kívánjuk. De ellenségeinkért is imádko-
zunk, ahogy a Mester parancsolta. Nehéz parancs. (Bogárdi Szabó István)



3. Visszatekintés január hónapra – igen, most kezdtük az évet és az első hónap napjai leteltek. A gyü-
lekezet közösségében vasárnapról vasárnapra találkozhattunk, a gyülekezeti életbe több aktivitást hoz-
tak az imahetek, melyek a találkozás és a közös imádkozás lehetőségét adták. Búcsút kellett vennünk
presbiter testvérünktől, Winter Erzsébettől.
A presbitérium két alkalommal tartott gyűlést, melyeken az évkezdő teendőinkkel foglalkoztunk. Cél-
egyenesbe ért a 2017-ben tervbe vett könyvkiadás ügye: a napokban nyomdába került Bogár János ná-
hai lelkipásztor településtörténeti írása.
A napokban sikerült rendezni egy – az elszámolással kapcsolatos – adminisztratív problémát az Egy-
házkerület és az Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság segítségével. Így várha-
tóan már nincs akadálya az 50 millió forintos támogatás teljeskörű elszámolásának.
Január  hónapot  anyagilag  pozitívan  zártuk:  420eFt  gyülekezeti  bevételre  (EFJ:  170eFt;  Persely:
120eFt; Adomány: 30eFt) és 320eFt kiadás jutott.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


