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ÖRÖKSÉG

Alapige: 1 Kor 13,8 Olvasmány: Zsolt 105,1-11

Minden bizonnyal  mondhatjuk,  hogy Isten népe kivételezett  helyzetben van Isten megismerése
szempontjából.  Akik  olvassuk,  halljuk  igéjét,  akik  személyesen  ismerhetjük  Jézusban  adott
szabadítását,  valami  olyat  tudunk  róla,  amelyet  senki  más.  Sokan  –  talán  legtöbben  –  Istentől
függetlenül  élve  életüket  valami  távoli,  érdektelen  istenséget  vélnek  a  világ  fölött,  ha  egyáltalán
hisznek benne. Vannak, akiket nagyon megrpóbál az élet, ők a fájdalmukat, haragukat Istere vetítve
haragvó,  ítéletes  hatalomként  látják  a  Mindenhatót.  De  mi,  akik  Lélek  által  megismerhettük
szabadítását, kivételes látással rendelkezünk.

Ahogy János írja első levelében: Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad és Isten
is őbenne. Kegyelemből fakadó látás ez, így ismerni Őt, meglátni a szerető Istent, akinek minden terve
és szándéka szeretettel van tele. Ahogy olvassuk a nagy szabadításról szóló zsoltárokat, ahogy sorolják
Isten csodálatos tetteit, ezt visszhangozzák – talán leginkább a 136. zsoltár – refrénszerűen ismétli:
mert örökké tart szeretete. Ha mi a magunk történetét megírnánk egy zsoltárban az ő szeretetének
jeleit sorolnánk abban.

Örökké tart szeretete – ennek igazságát hozza kiemelt igénk. Erről az örökségről szól ma az üzenet,
melynek mi vagyunk a kedvezményezettjei: Isten kiválasztott bennünket, hogy a abból a szeretetből
részesüljünk, ami belőle fakad, és azon az úton is járjunk, ami az ő szeretetének az útja. Nem valami
külső, tőlünk független valóság ez tehát. Pál így vezeti be üzenetét: megmutatom nektek a legkiválóbb
utat… amely járható, mi több, amely az egyetlen út Isten felé.

A gyülekezeti  életről,  azokról  az  ajándékokról  beszél,  amelyeket  a  tagok a  szolgálatra  kaptak.
Ezeket sorolja, majd a himnusz első részében kiderül, mindez semmit sem ér, ha tetteinket, Isten és
emberek előtti  szolgálatunkat  nem hatja  át  a  tőle  nyert  szeretet.  Nem hiába  figyelmezteti  az  első
szeretetre való visszatérésre az Úr az Efézusiakat. Anélkül semmivé válik az ember, bármit is tegyen.
De ha ebben a szeretetben maradunk, akkor részünk van annak el nem múló, örök áldásaiban is! A
szeretetről azt írja az apostol, hogy az nem múlik el, ha az Isten lényéhez kötődik, Emberi szeretetünk
sokrétű, ám mindez velünk együtt múlandó. A különös, kivételes, Istentől való, az ő lényéből fakadó
szeretet az egyedüli, ami sosem veszít értékéből. Akik az ő örökösei, azok ezt az örökkévaló szeretetet
élvezhetik.  Igen  szép  örökség ez,  amire  Isten  hív  bennünket,  és  az  ő szeretetét  megélve  általunk
másokat is. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Tíz éves gyászra emlékezünk a gyülekezet közösségében. 2010. július 10-én hunyt el
Papp Imréné született Bordi Anna Gabriella asszonytestvérünk, 86 éves korában. Temetésére 2010. jú-
lius 23-án került sor Martonvásáron. Isten vigasztaló szava szólt többek között a 139. zsoltárból: Mily
drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homoksze-
meknél, s végén is csak nálad vagyok. Isten vigasztalása legyen  velünk emlékezésünkben.

2. Halottunk van: hosszú betegség után, 85 éves korában elhunyt Szöllősi Jánosné, született Varga
Eszter asszonytestvérünk. Temetésére pénteken, július 31-én 14 órakor kerül sor. Isten kegyelme le-
gyen a gyászolókkal!

3. Istennek hálát adva köszöntjük ma azokat, akik júliusban ünnepelték születésnapjukat, közöttük Lá-
zár Sándorné és Horváth Istvánné testvéreinket, akik kerek évfordulóhoz érkeztek. Isten éltesse őket!

4. Alkalmaink: A tegnapi napon kértek áldást házasságukra Bukal Davor és Takács Diána ifjú testvére-
ink. Isten megsegítő jelenléte kísérje életüket!



Hétfőtől péntekig tartjuk a hittan tábort a gyülekezeti házban. Segítőinkkel délután 17 órakor találko-
zunk a tábor előtti megbeszélésre és a helyszín előkészítésére. Köszönjük a segítségeket!

Jövő vasárnap, augusztus 2-án vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen gyermekeink a tá-
borhét lezárásaként közöttünk szolgálnak. Ezt az alkalmat szeretetvendégség követi.

Két hét múlva, augusztus 8-án szombaton 18 órakor jótékonysági hangversenyt tartunk: ezzel zárjuk a
júniusi vihar után meghirdetett adománygyűjtést, mely során eddig 400.000 Ft adomány gyűlt össze.

5. Meghirdettük gyülekezetünk Mályi táborát is (aug. 17-20), melynek témája  hitünk és nemzetünk.
Várjuk a jelentkezéseket!

6. A templom helyreállítása az utolsó szakaszához érkezett; ismét rajtunk a sor: a padok takarítása és
helyükre igazítása a napokban következik.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


