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HÁLAADÁS TANÉV VÉGÉN

Alapige: Máté 13,31-35 Olvasmány: Zsolt 78,1-7

Különös  időszakot  zárunk,  amikor  ma  egy  tanévre  tekintünk  vissza.  Mondhatjuk,  nem  így
terveztük.  Persze  egy  tanév,  melynek  nagy  részét  kiteszi  az  egyházi  év  ünnepes  időszaka,  egy
hosszabb szakasz, de most mindenképpen ott van az értékelésben ennek az utóbbi három hónapnak a
súlya, amikor sem a templomot, sem az iskolát nem a megszokott módon éltük meg: otthonaink váltak
sokak számára munkahellyé, iskolává és templommá. Hogyan értékelhetjük ezt?

A zsoltárból egy ősi gondolat jön elénk, melyet ez az utóbbi idő megszólaltat bennem. Az, amikor
az  egyes  nemzedékek  a  családon  belül  olyan  közösséget  alkottak,  hogy  valós  hatással  voltak
egymásra.  Egymásra  utalva  élték  napjaikat,  nem  szétmorzsolva,  egymástól  elválasztva  mint
manapság: idősek otthonokban, gyermekek nevelő intézményekben, a többiek a munkában. Ezt, az
általunk már nagyon megszokott rendet bolygatta meg most a járványhelyzet.

Voltak  nehézségei,  volt,  hogy  terhet,  kihívást  jelentett,  igen.  De  volt  áldása  is,  amikor  a
kényszerből otthon dolgozó házaspár újra elkezd megismerkedni, tanulva a másikat. Amikor a szülő
megismeri  a  gyermekét,  azt,  amivel  ő  foglalkozik.  Mert  eddig  nem  volt  idő  erre,  de  most  a
kényszerűség így diktálta.

És ebben az új helyzetben volt, ahol megjelent az otthonába szoruló ember életében Isten maga.
Legyen az a hittan óra anyaga, melyet az alsósok, kisebbek szülői segítséggel, a felsősök is néha szülői
ráhatással végeztek el, gondoltak végig. És hisszük, hogy ha kicsiny kezdet formájában, de nyomot
hagy ez is akár a gyermek, akár a szülő életében. Vagy ahogy istentiszteletünk is jobban a család előtt
zajlott: akár a virtuális térben, akár egy kis otthoni éneklésben, beszélgetésben, az mind egyre mutat:
az Úr Isten, meg-meg jelent ebben az időszakban a családi otthonokban, s talán tovább is jutott, mint a
megszokott élet idején. Bizony, minden számít, a legkisebb gondolat is, mely eljut egy szívhez.

Amikor ma visszanézünk és hálát adunk, legyen mindez ott a szívünkben, de ugyanúgy a folytatás
is.  Mert  az Isten szavának tovább adása nem áll  meg.  A nyári  konfirmációval,  istentiszteletekkel,
táborokkal, olyan találkozásokkal, ahol tovább adhatjuk amit mi kaptunk: Isten örök üzenetét, amely a
győzelem híre, amely a szabadítás öröme. Adja meg az Úr, hogy az üdvösség, emlyet Krisztusban
kaptunk, tovább hathasson a mi közösségeinkben is. Legyen ott az az áldott kicsiny kezdet, amit az
Isten az ő tetszése szerint növelhet az övéiben: növelje hitünket, növkedjen az Ő országa bennünk.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: pénteken kísértük ki utolsó földi útjára Gál Tibort, aki 63 éves korában hunyt el. Isten
igéje, a vigasztalás szava János 5,24 alapján szólt. Isten vigasztalását kérjük a gyászban minden hozzá-
tartozójára!

2. Temetésre készülünk: csütörtökön délelőtt 9.45-kor a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben veszünk
búcsút Balogh Jánosné, született Molnár Mária asszonytestvérünktől, aki 84 éves korában hunyt el. Is-
ten vigasztaló kegyelmét kérjük a család minden tagjának.

3. A mai napon, egy tanév végén megállva Isten előtt, hálát adunk, hogy a különös körülmények kö-
zött is megőrzött  bennünket: diákokat,  tanárokat.  Hálát adunk a sikeres vizsgákért,  érettségiért.  És
megköszönjük neki, hogy ebben a tanévben is lehetővé tette, hogy az Ige eljusson a következő nemze-
dék tagjaihoz.

4. Alkalmaink
A nyári időszakban a vasárnapi istentiszteletek mellett július 27-31. között az iskola épületében tervez-
zük megtartani a hittanos táborhetet, valamint augusztus 17-20. között Mályiban tartunk gyülekezeti



tábort. Ezek támogatására június-július vasárnapjain külön perselyben is várjuk az adományokat. Egy-
úttal kérjük a a gyülekezet minden tagját, hordozzuk imádságban a nyári alkalmak előkészületeit!

5. A konfirmáció időpontja az előzetes megbeszélések szerint idén augusztus 30-án, újkenyér ünnepén
lesz a gyülekezetben. Ezzel kapcsolatosan most, az istentisztelet után szülői értekezletet tartunk.

6. Az iratterjesztésben megtalálható a Vetés és Aratás, Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Pres-
biter újság legújabb száma is más lelki olvasmányok mellett.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


