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CSAK EGYEDÜL JÉZUS

„És hirtelen, amikor körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.”  Mk  9,8
Olvasmány: Zsoltárok 46

Amikor alapigénk kiválasztásra került, akkor még nem sejtettük, mi minden fog történni velünk. Előttünk volt 
a táborhét terve, a korábbi tapasztalatokkal, hogy ilyenkor jó Istennel együtt lenni, egy kicsit kiszakadni a meg -
szokott életünk ritmusából, különleges dolgokat átélve, melyek után a szívünkben ott a vágy, hogy bárcsak to-
vább is tartana. Mindebben a várakozásunkban nem is csalódtunk: Isten bőségesen gazdagított bennünket. Az ő 
segítő kegyelméről talán még inkább tanúságot tett, amint e vihar pusztításai között megvédett, fizikai és lelki 
biztonságot is nyújtva.

A mai szakaszunkban az ige egyetlen pillanatot örökít meg, amikor a különös élmények után a tanítványok  
magukra maradnak, és senki mást nem látnak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Milyen az a helyzet, milyen  
az az érzés, amikor egyszerre minden elcsöndesedik, és már csak az Úr van veled?

Ennek végiggondolását kezdem az örömteli élményeinkkel, amikor a megélt lelki élmények után, azt mond-
hatjuk ki, jó volt itt lenni, maradnánk is, mert Istentől egymáson keresztül oly sokat kaptunk. Az igék, tanítások, 
foglalkozások, jó közösség, mind az ő ajándéka, mely után születhet a résztvevők szívében vágy arra, hogy 
egyedül Jézust lássák, csak őt imádják. Az örömös arcok, a kérdések: ’Ugye jövőre is lehet jönni?’ mind ezt fe-
jezik ki.

S folytassuk azzal, ami mindezek az áldások mellett egyikünket sem került el: a vihar, a pusztulás átélése.  
Annak fájdalma, hogy házak, kertek mentek tönkre, sok helyen több éves munka veszett kárba néhány perc 
alatt. Nyomot hagyott az épületekben, de még inkább a lelkekben… a tanítványok, amikor a különös élményt  
megélték, féltek, megrendültek, mert olyat tapasztaltak, amit korábban még soha, s ennek a félelmetes helyzet-
nek a végén olvassuk, hogy amikor már minden elmúlt, akkor senki más nincs mellettük, csak Jézus. 
„Csak egyedül Jézus…” szólal meg Vándor Gyula énekének soraiban. Most a károk után, a helyreállításban is  
egyedül ő ad reménységet, oltalmat és biztos menedéket, ő az, aki felemel, ő az, aki megnyugvást ad. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Házasulandókat hirdetek harmadízben. Reiter Gábor és Pluhár Anett készülnek házasságkötésre és annak 
megáldására, július 16-án, csütörtök délután Sóskúton. Isten áldását kérjük házasságukra!

2. Alkalmaink  Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen Dr. Zsengellér József, a budapesti  
teológia dékánja hirdeti majd az igét. Jöjjünk és hívogassunk másokat is!

3. Visszatekintés a táborra. Az elmúlt héten a hittanos táborban 33 gyermek vett részt a 4-14 éves korosz-
tályból. Mellettük nyolc fiatal volt jelen egész héten segítőként az alkalmakon, foglalkozásokon. Szeretnénk ez 
alkalommal is köszönetet mondani a konyhában fáradozóknak, s vezetőjüknek Gémesi Sándorné asszonytestvé-
rünknek, a kézműves foglalkozásban segítő asszonytestvéreinknek (Bokros Anna, Erdélyi Erzsébet, Szabó-Hor-
váth Anett, Tóthné Fehér Edit) valamint a gyermekek foglalkoztatásában részt vállaló testvéreinknek (Erdélyi  
Rita, Erdőhegyi Erika, Flikinger Jenőné, Kádárné Göndöcz Eszter, Szalontai Éva). Az idén Farkas Balázs Ist -
ván, váli lelkipásztor mellett Nagy Gergely testvérünk is aktív résztvevője volt a tábornak. Nekik is köszönjük a 
szolgálatokat!

Köszönjük egyúttal mindazt a felajánlást, amely a tábor céljaira érkezett. A süteményeket, gyümölcsöket, in -
nivalókat sorolni is nehéz, ezek mellett 96.980 Ft adomány érkezett erre a célra. Köszönjük!

4. Beszámoló a vihar okozta károkról. Nincs olyan porta a faluban, ahol ne okozott volna kárt a vihar. Mi 
sem vagyunk kivételek. A templomtető nyugati oldalán betalált a víz, így a tetőgerinc vonaláig átázott a födém. 
A gyülekezeti ház toronyrésze beázott, valamint egy ablaka törött ki. Az ablakfákon, ajtófélfákon, csatornaele -
meken láthatók jég okozta maradandó nyomok. A parókia tetejéről 5 palát sodort le a szél, ezzel komolyabb be-
ázást okozva a keleti oldalon három helyiségben. A nyugati oldalon 8 ablaktáblát tört be a jég, ez utóbbiak cse-
réje már megtörtént.

5. Beszámoló a kárpátaljai adományról. Ahogy a múlt vasárnap jeleztük, az édesanyák napján és azt köve-
tően összegyűlt 100.000 Ft-os adományt sikerült egy olyan családhoz eljuttatni, ahol a fronton életét vesztett  
családfő után három gyermek maradt árván. Adományunkat egy levél kíséretében a napokban kapja meg a kár -
pátaljai család. Isten adjon nekik is sok erőt!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora


