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LEGYETEK KÖVETŐIM Alapige: 1 Kor 11,1

A most befejeződő gyermekhétre készülve központi igévé vált Pál felhívása: ”Legyetek a követőim, ahogy
éni  s  követője  vagyok  a  Krisztusnak.” Az  első  megbeszélésen,  majd  a  tábor  minden  napjának  reggelén
felhangzott az ige, csak aranymondás nem volt eddig: most ezt is pótoljuk.

A tanítványság lényegéről szól az apostol: a tanítványságról, melyre Jézus hívja az övéit – gondoljunk csak a
missziói igére: tegyetek tanítvánnyá minden népet. Annak a tanítványságnak a lényegét hordozza, melyről a
gyülekezeti közösségben sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni: talán úgy vagyunk vele, hogy tanulni a
kicsiknek, a gyermekeknek kell, s nem vesszük észre, hogy az Úr elsősorban minket akar tanítani az ő útjára,
hogy aztán mi is taníthassuk a ránk bízottakat. Pál ezen a helyen a korintusi gyülekezethez írja üzenetét,  s
tudjuk róla, egész életében azon fáradozott, hogy Jézus útjára vezesse az embereket.

Ebben a szolgálatában szólal meg így: legyetek a követőim! Ezen a ponton a tanulás módjáról van szó, amit
ma így nevezünk utánzó tanulás. Az eredeti szó is valami ilyesmit jelent: csináld azt, amit tőlem látsz, utánozz
engem.  Így  tanulunk  kisebb  korban,  így  lessük  el  a  gesztusokat,  magatartást,  viselkedést  a  családban.
Szüleinktől,  az  előttünk  járóktól  és  bizony,  így  adjuk  ezeket  tovább  is.  A  tanulásnak  ez  az  egyik
legtermészetesebb folyamata. Így sajátítottuk el a héten is az énekek és az igék jelentős részét: utánoztunk.
Fontos, hogy erről tudunk, hogy ezt tudatosan használjuk, mert nem mindegy, hogy mit adunk tovább.

Az átadás ugyanis nem kérdéses, az természetből fakadóan megy. De ami rajtunk is múlik, a tartalom az már
izgalmasabb kérdés. Pál követő, utánzó tanulásra hívja a gyülekezet felnőtt tagjait, de ami még fontosabb, hogy
felmutatja azt, akit ő követ, akinek a mozdulatait utánozza, aki már rég óta alapjaiban határozza meg az ő életét:
Krisztust.

A  héten  láttuk,  hogy  milyen  változást  hozott  Jézus  megismerése  Pál  életében,  hogy  az  önfejű,  a
keresztyéneket indulatosan üldöző embert Isten később alázatra, türelemre tanította. Jézust látva megváltozott
élete, őt követve kezd hasonlítani hozzá – persze nem külső vonásaiban – és így ment végbe életében az a
minőségi változás, amire hívja a többieket is, akik az ő szavára hallgatnak. Isten így munkálkodott régen Pálon
keresztül  mások  életében,  és  így  tesz  ma is  a  mi  időnkben.  Nagy  áldás,  hogy  figyelhetünk  Mesterünkre,
valamint azokra, akik a hitben előttünk jártak, hogy követhetjük őket a menny felé vezető úton. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Július 31-én, pénteken kísértük ki utolsó földi útjára  Szöllősi Jánosné, született Varga
Eszter asszonytestvérünket, aki 85 éves korában hunyt el.  Ravatala mellett a vigasztalás szava Máté
ev. 25,34-36 alapján szólt. Isten kegyelme legyen a gyászolókkal!

2.  Hétfőtől péntekig tartottuk a hittan tábort a gyülekezeti házban.  Pál apostolt kísértük el életének
fontosabb állomásaihoz megtérésétől kezdve izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokban láttuk, hogyan
segíti őt Isten a küldetésben, hogy hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek. A közös utazá-
son 14 gyermek vett részt, mellettük öt ifjú és tíz felnőtt segített a szervezésben és megvalósításban,
mellettük jó néhányan még a takarításban. Köszönjük! Most közös szeretetvendégségre hívunk a gyü-
lekezeti házba, ahol a héten készült képeket is meg tudjuk tekinteni.

Köszönjük férfitestvéreinknek, hogy ismét megfogták a munka végét és a templompadok helyükre ke-
rülhettek. Köszönjük asszonytestvéreinknek az alapos takarítást! Így másfél hónap után újra itt tarthat-
juk alkalmainkat.

3. Alkalmaink: augusztus 8-án szombaton 18 órakor jótékonysági hangversenyt tartunk: ezzel zárjuk a
júniusi vihar után meghirdetett adománygyűjtést. Vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívnak a haran-
gok!

4. Meghirdettük gyülekezetünk Mályi táborát (aug. 17-20), melynek témája hitünk és nemzetünk. Vár-
juk a jelentkezéseket!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


