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AKI AD

Alapige: János ev. 6,5-13

Asztalunkon újra itt az új kenyér: Isten népe az aratás után hálát ad ma is annak az Istennek, aki
gondoskodik népéről. Megköszönjük mindazt, amit tőle kaptunk, legyen az a mindennapi betevő falat,
boldogulásunk, munkánk, erőnk. A hálaadás pedig úgy teljes, amikor Isten gyermeke is tettekre indul.
Nem csak úgy elvárja, hogy Isten adjon, hanem ő maga is visszatükröz valamit abból a jóságból, amit
az Úr tett vele. Ennek részleteiről szól ma az evangélium üzenete.

Isten ajándékozó csodáját élik át a történet szereplői, akik ott vannak Jézus körül. Először lássuk az
érkező sokaságot, akik érdeklődnek Jézus iránt, szeretnék látni. Tapasztalni hatalmát, gyógyító erejét.
Rájuk nézve igaz, hogy időt, figyelmet fordítanak Jézusra, tiszteletet adnak neki. E nélkül nincs csoda.
Azzal, hogy figyelsz szavára, esélyt adsz neki, hogy valami történjen, így tapasztalhaszt valamit az
életedben, ami Istentől van. Igaz ez az istentiszteletre, hívő életre, konfirmációs készülődésre; amikor
megállsz előtte és időt szakítasz rá, megszületik annak lehetősége, hogy áldást nyerj tőle.

Itt  látjuk  a  szűkebb  kör  képviselőit,  két  tanítványt,  akik  ebben  a  történetben  mintha  egyfajta
ellensúlyt jelentenének: azt látjuk, hogy a földhözragadtság, a kishítűség jellemzi őket, a ’nincs elég’ a
’mi ez ennyinek’ gondolata. De ha jobban belegondolunk, ettől valós ez a történet. Ők mutatják fel a
hiányt, ők is abból adnak, ami bennük van, őszintén. A csoda nem belőlük fakad, hanem az általuk
megfogalmazott hiányból. Ez is része a történetünknek, hiszen az áldás, az Isten szabadítása éppen a
mi hiányunkra adott megoldás.

És itt  egy gyermek – egészen személyesre szűkül a kör – akinél van ’a kevés’,  de ez a kevés
mindenné lesz. Az adakozás különös, egészen jézusi példája, amikor mindent, ami csak van, felajánl
gyermeki hittel annak, aki sokat tehet. Az egészet rá tudja bízni az áldó kézre, s nem maradt el a
jutalma. Egészen rábízni? Nem csak kettőt az ötből, nem csak egy részt, hanem mindent: életet és
halált, megélhetést, sorsot. Nem könnyű lecke! Ezt Isten Lelke tudja csak kimunkálni, az áldást csak
így tapasztalhatjuk meg egészen.

És Jézus… csak adja, osztja, már jól lakott mindenki, már a 12 tele kosár maradék árulkodik a
csodáról, és ő ma is osztja még: ma is jól lakunk ezzel a csodával, amit ő maga jelent, amikor megtöri
a  kenyeret  és  nekünk  adja:  önmagát    teljesen,  mert  bennünk  hiány  van,  bennünk  nincs  meg  a
szabadulás, az áldás lehetősége. Mindent odaad értünk, hogy minket jól tartson, üdvözítsen. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Újkenyér ünnepén megterítettük az Úr szent asztalát. Hálát adunk az úrvacsora lelki áldásaiért és
köszönetet mondunk a szent jegyek felajánlásáért adakozó testvéreinknek.

2. Konfirmáció vasárnapja van. A gyülekezet előtt négy ifjú áll meg, hogy hitéről vallást tegyen: Faze-
kas Klaudia, Szabó Áron, Szőnyi Dorottya, Szucsán László Koppány. Kívánjuk, legyen jelen életetek
minden idejében Isten áldása!

Köszönjük az előkészületi munkákat, így a templom szép rendjét, valamint az adományaitokat, mely
egy gyülekezeti csocsóasztal vásárlását célozza.

Szeretnénk megörökíteni mai ünnepünket, az egész gyülekezetet,  így kérjük,  hogy az istentisztelet
után egy rövid időre maradjunk együtt.

3. Halottunk van: Pogány Sándor tordasi lakos életének 61. évében elhunyt. Temetésére szeptember 3-
án, csütörtökön 16 órakor kerül sor a tordasi temetőben. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük az egész
családra.



4. Gyülekezeti alkalmaink szeptembertől újra kibővülnek: kedden 18 órakor Bibliakörre hívunk, foly-
tatva János evangéliumának közös olvasását. (Jn 17,14-26)

Jövő vasárnap a kezdődő tanévért könyörgünk 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön. Szeretettel hí-
vunk mindenkit alkalmainkra!

Továbbra is kérjük lehetőség szertint a védőtávolság betartását, valamint hogy aki betegség tüneteit
hordozza, ne jöjjön közösségbe.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


