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A Z  É L E T  I S T E N T I S Z T E L E T E

„Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel 
gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében” (Kol 1, 10)

A református kegyesség abból áll, hogy egész életünket Isten színe előtt éljük. Naponta olvassuk 
a Szentírást, és abból tudakozzuk Isten akaratát. Ha döntés előtt állunk, akkor megkérdezzük: „Mit akarsz,
Uram, hogy cselekedjem?”(ApCsel 9,6). Istentisztelet alatt az egész élet istentiszteletét értjük. Amikor 
a gyülekezet közösségében vagyunk, feltöltekezünk Isten Igéjével. Amikor kijövünk a templomból, akkor
folytatódik az élet istentisztelete a mindennapokban. Arra igyekezzünk, hogy „akár eszünk, akár iszunk, 
akármit cselekszünk, mindent az Ő dicsőségére tegyünk” (1Kor 10,31).

Az istentisztelethez elválaszthatatlanul hozzátartozik a bizonyságtétel és a szeretetszolgálat. Képpel 
kifejezve: szolgálatunkat gyümölcsfához hasonlíthatjuk. A gyökere: a hit, Istennel való belső közösségünk.
A gyümölcse: a hálából fakadó jó cselekedetek. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket” – mondta Jézus (Mt 7, 20).

Nézzünk erre egy bibliai példát a Márk 2, 1-12-ből. Négy emberről van itt szó, akik megtudják, hogy
Jézus arra jár. Ők is szívesen hallgatnák Jézust, de előbb egy gutaütött emberért mennek el, hogy Jézushoz vigyék őt. 
Kegyességük: 1. Önzetlen, mert le tudnak mondani saját előnyükről.

2. Közösségi, mert négyen cipelnek egyet.
3. Találékony: ha nem tudnak bejutni az ajtón, hát megbontják a lapos tetőt.
4. Terheket hordozó.
5. Jézusban bízó: nem nyugszanak addig, amíg Jézushoz nem érnek a beteggel. 
Tudják, hogy Jézus segíthet rajta.

Nem zengzetes, nagy szavakból áll kegyességünk, hanem a mindennapok kicsiny és mégis fontos tetteiből.

2011. február 6-án ünnepi

istentiszteleten nyolc felnőtt tett

vallást Krisztusba vetett hitéről, 

és kötelezte el magát Urunk

követésére. Isten adjon erőt

nekik fogadástételük 

teljesítéséhez. Az alább

olvasható Jókívánság szóljon

ez alkalomból nekik, de 

nemcsak nekik, hanem minden

kedves Olvasónknak is!

JÓKÍVÁNSÁG

Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugáraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet.
Szívet, mely a bűnöst szereti,
Gyengeségét, vétkét elfeledi,

És hitet, mely mint sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs „nem
lehet”…
Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
és hálaének lesz az életed!
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