Templomnyitogató istentisztelet 2013. április 7.

2013. április 7-én volt a második templomnyitogató istentisztelet, mely szolgálóként
nagy élményt jelentett számomra.
Tekintettel arra, hogy egy ilyen rendezvény, melyben játék, zene, igehirdetés,
bábozás, bizonyságtétel és számos egyéb szolgálat van, nagyon sok szervezést
igényel, ezért a szolgálók nagy felelısséggel kell, hogy helyt álljanak.
Az érkezı családokat a díszteremben Benkıné Lengyel Gabriella, az 1.d osztály
osztályfınöke hívta közös játékra.
Az általános iskola igazgatónıje, Dr. Szabó Ildikó nagyon szemléletes képpel
nyitotta az alkalmat, melyben arra mutatott rá, hogy a válság és a váltság szóban
csupán egy apró, és mégis önmagán túlmutató T bető a különbség, mely a keresztre
hasonlít, és nem mindegy hogy bevonjuk-e életünkbe Jézus keresztjét, mely
megoldás életünk válságára. Ez a lendületes gondolat, melynél nekünk
résztvevıknek mutatnunk kellett a T betőt, azonnal magával ragadott, és teljesen
bevont minket az istentisztelet menetébe.
Kedves ismerısként fogadta a gyerekeket barátjuk, Fruzsi kutya, aki a költözésével
járó félelmeirıl mesélt Robi bácsinak.
Az igehirdetés Ruth Istenért mindent feladó bátorságáról szólt, mely bemutatta,
hogy milyen nehéz megválni megszokott helyünktıl, értékrendünktıl. Ruth, amikor
anyósa mellett döntött, nemcsak egy idegen utat választott, hanem Istent is, aki
akkor vált személyes Istenévé. Ezen az alkalmon megerısödhettünk abban is, hogy
ha nehéz döntés elıtt állunk, Isten ott van velünk, és segít döntenünk, hogy a
számunkra helyes utat válasszuk.
E gondolatokhoz kapcsolódott Adamekné Németh Zsófia bizonyságtétele, melyben
ıszinteséggel beszélt élete sordöntı fordulatairól, melyekben Isten mellett döntött.
Az énektanítást játékos mozgással kísérve, a családok minden tagját megszólítva
Csısz Gyızıné Kriszti vezette. Köszönjük, Hörcsök Imre fıgondnok úr,
nyugalmazott iskolaigazgató zongorakíséretét, és az iskola tanulóinak (Hörcsök
Laurának, Varga Emmának, Somogyi Leventének, Beke Márknak), valamint Szabó
Mátyásnak a hangszeres szolgálatát.
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gyermekfelügyeletben vállalt vezetı szerepe nagy megnyugvást nyújtott, melyben
lelkes fiatalok segítették.
Az istentisztelet végén az aranymondást Laczay Ágnes vezetésével együtt tanultuk
meg, mely még több nap elteltével is gyakran eszembe jut és erıt ad:
„Minden gondotokat ıreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” I. Péter 5,7
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