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HASZNÁLD, AMID VAN Alapige: 1 Timóteus 4,12-16

A mai nap hármas-négyes ünnepet hozott számunkra. Az év ezen szakaszán a régiek őszi hálaadást
tartottak, az egész éves munka gyümölcsét megköszönve a gondviselő Istennek, ma is ezt tesszük. E
hónap  végéhez  érkezve  ünnepeljük  a  reformációt,  melyben  az  Isten  visszaadta  a  Szentírást  az  ő
népének. A mai napon a gyülekezetben azokkal együtt adunk hálát, akik a korábbi évtizedekben tettek
hitvallást a konfirmáció során; emlékezünk a társakra, a tanítókra, a hitben előttünk járókra is egyben.
Ugyanígy  gondolunk  1956-ra  ezekben  a  napokban,  valamint  a  temetőket  járva  azokra,  akik  már
nincsenek közöttünk.

Micsoda  gazdagság,  mennyi  ajándék,  mellyel  körülveszi  életünket  Isten!  Mert  ezekben  a
visszatekintésekben  ezt  is  felfedezhetjük.  Nem  csak  a  hiányt,  ami  elmúlt,  hanem  mindazt,  amit
kaptunk, ami jelen van életünkben, csak esetleg nem vesszük észre, nem használjuk. Az Ige arra tanít
ma, hogy vedd észre mindazt, amit kaptál és használd, mert így érkezik meg hozzád Isten áldása.

Timóteus, aki fiatal kora ellenére nagy szolgálatot végez, kapja ezt a buzdítást lelki atyjától, Pál
apostoltól. Küzdelmei vannak szolgálata kapcsán, nem könnyű a feladat. Ekkor hívja fel az apostol a
sok ajándékra, melyeket kapott. Ezeket számba véve épp az derül ki, hogy mindaz, amire szüksége
van, rendelkezésre áll.

Timóteus jó nevelést, jó tanítást kapott. Pál a második levélben emlékezik meg az ifjú édesanyjáról,
nagyanyjáról, akiktől a hit  jó példáját  tanulta gyermekkorától kezdve. Milyen komoly ajándék ez!
Micsoda örökség, hogy az Isten útjára segítették lépteinket azok, akik előttünk jártak! Akik példája
nyomán ott lehet a tisztesség, a becsület a mi kincseink között is.

Timóteus Igét kapott. Még szinte  gyermek volt, amikor Pál tanításait először hallotta, s benne is
munkálkodni  kezdett  Isten  Szentlelke,  s  most  az  ő  feladata  is  az  lett,  hogy  tovább  adja  azt  a
rábízottaknak. Van akire egy egész nép, egy város, vagy éppen a háznép bízatott. De a megbizatáshoz
Isten üzenetet is ad: az Igét. A te életedben is ott van, ott lehet. Használd, vedd elő! Élj vele naponta!

Timóteus kegyelmi ajándékot kapott, olyan tehetséget, mellyet Isten mások javára tud fordítani. A
tehetség, a kedvesség, a szakértelem, az ügyesség. Mind olyan, ami Isten ügyének hasznára válik a te
életedben  is.  Ha  használod,  akkor  tapasztalod  meg  ezeken  keresztül  Isten  áldását:  társa  leszel  a
szabadításban.

Ez ugyanis Isten célja az ajándékokkal, amelyeket neked is ad, hogy azzal a te és a rád bízottak
szabadítását munkálja. S ennek nem csupán haszonélvezői, hanem aktív szereplői lehetünk. Használd,
amit kaptál és áldássá lehetsz. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk az Úri szent vacsora áldásával újbor ünnepén. Köszönetet mondnunk a szent
jegyek felajánlásáért testvéreinknek!

2. Istentiszteletünkön megemlékezünk 1956 eseményeiről. Isten áldása legyen a hősök emlékén!

3.  Szeretettel  köszöntjük azokat,  akik  a  korábbi  évtizedekben  konfirmáltak  e  gyülekezet
közösségében. Megemlékezünk azokról akik is, akik nem lehetnek itt.
60 évvel ezelőtt: Németh Lajos, Kovács Klára, Németh Mária (†)
50 éve nem volt konfirmandus.
40 éve: Gémesi Ibolya, Molnár Sándor, Papp Erzsébet, Tóth Anna, Vámosi Tibor
30 éve: Fehér Eszter Anett, Kreisz (?) László, Lázár Gábor, Molnár Jenő, Orosz Klára, Szabó Mária,
Veszeli Erika, Veszeli Krisztina
20 éve: Apostagi Zoltán Adorján, Czeczei Szilvia, Horváth Balázs
10 éve: Erdélyi Kincső, Gál Henrietta, Kürtösi Dániel, Szöllősi Márk, Molnár Gábor, Valóczki Bianka



4. Alkalmaink:
Az  istentiszteletet  követően  szeretetvendégségre  hívunk  mindenkit.  Köszönjük  az  előkészítésben
fáradozók szolgálatát!
A héten,  október 31-én ünnepeljük a reformációt.  Ennek kapcsán egy újabb alkalomsorozat indul,
mely a házi istentiszteletek családiasságát és a bibliakör beszélgetéseit ötvözi. Szombaton 16 órakor
témánk a Szentírás. Arra  kérjük  az  érkezőket,  hogy hozzák magukkal  a  Szentírásnak egy olyan
példányát, amely személyes emlékeket hordoz.
November  1-jén,  vasárnap 10  órakor  istentiszteletünkön  megemlékezünk  a  gyülekezet  korábbi
lelkipásztorairól,  az  alkalom  után  pedig  a  temetőket  is  fekeressük,  hogy  sírjaik  mellett  közösen
tegyünk bizonyságot a feltámadásba vetett hitünkről.
Vasárnaponként az istentisztelet előtt 9.45-től imaközösségre hívjuk a gyülekezet tagjait a gyülekezeti
házba. Ezzel a szolgálattal erősítve közösségünket és az istentiszteletet.

5. Az iratterjesztésben megtalálhatóak lelki kiadványaink, melyeket szeretettel ajánlunk a gyülekezet
tagjainak  figyelmébe.  Már  most  előjegyezhető  a  következő  évre  szóló  Bibliaolvasó  Kalauz,
Kalendárium, Falinaptár is.
A hétvégén útjára bocsátjuk a gyülekezeti körlevelet, melyet a gyülekezeti házban találunk. Kérjük,
aki teheti, vigye el családtagoknak, utcabelieknek! Köszönjük!

6.  Perselyadományunkkal ma  a  balatonakarattyai  református  templom  építését  támogatjuk
Magyarország minden gyülekezetével összefogva. Isten áldása legyen a jó kedvvel adakozók életén!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


