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„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a 
csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-

nappal.” 
 Zsoltárok 1 

 

Mi a boldog ember titka? Ezt már sokan próbálták megfejteni. Például Szolon, a görög bölcs a következőt 
javasolta: „Boldog földi lakó nem lesz soha. Küzd nyomorogva, mind ki halandó lény. Senkiről ne mondd, 
amíg él, hogy boldog, legfeljebb azt, hogy szerencsés.”. Az első zsoltár a következő három dolgot fogalmazza 
meg az igazi boldogság keresésével kapcsolatban.  

A boldog ember nem tart a bűnösökkel. Nem jár a bűnösök tanácsa szerint, vagyis nem megy az istentelen 
embertársai után, azok után, akiket bűnös gondolat vezérel. Nem áll a vétkesek útjára, tehát nem megy a célt 
vesztő ember után, és nem követi az ő életformájukat. Hiszen itt az út életformát is jelent. Nem ül a csúfolódók 
székére, vagyis nem azonosul a gúnyolódó, cinikus emberekkel, akik tudatosan eltaszítják maguktól Istent, 
akiknek nem kell az, amit Isten kínál.  

A boldog ember Isten törvényében gyönyörködik. A törvény valójában útmutatást jelent, hiszen Isten igéje 
utat mutat számunkra az örök éltre. Az a boldog ember, akinek az Úr törvényében, útmutatásában van 
gyönyörűsége, tehát ez áthatja egész életét. Isten ezzel a törvénnyel az élet útjára akar igazítani bennünket. Ezt 
azáltal is tudja megtenni, hogy a megtanult igéket a Szentlélek által eszünkbe juttatja. Ezért jó az, ha egy-egy 
bibliai igét megtanulunk, hiszen azt majd feltudjuk használni a kísértések idején is. 

A boldog embernek van jövője. A hívő ember előtt az örök élet áll, Jézus Krisztus visszajövetele. Erről szól 
az egész zsoltár, hogy az Isten gyermekének élete továbbfolytatódik az örök életben. Aki ezt nem hiszi, és nem 
fogadja el, az szétszóródik, mint a polyva, amely a gabonaneműeket takarja be. A gonoszok útja elveszik, mint 
a polyva, de az igazak útja megmarad, mint a gabona. Azért van jövője a boldog embernek, mert ott áll előtte az 
örök élet. Ez a zsoltár olyan, mint egy ajtó, aki belép rajta , az a boldogság mellett döntött. Ámen. 
. 

HIRDETÉSEK 

 

1. Köszöntjük a gyülekezetben a közénk érkezett igehirdetőt, Nógrádiné Kovács Alexandra teológus 
hallgatót. Isten áldását kívánjuk életére és szolgálataira.  

A gyülekezet lelkipásztora és gondnoka ebben az órában Csákváron lát el egyházmegyei szolgálati 
feladatot. 

2. Alkalmaink 
Ma délután 15 órakor Lovasberényben kezdődik el az egyházmegyei presbiterképző alkalmak 

sorozata, melyre gyülekezetünkből hatan készülünk. A következő alkalom február 28-án lesz. 

Szerdán 18 órakor a Bibliakör újabb féléve indul el. A Timóteushoz írt 1. levél közös 
feldolgozásába kezdünk (1 Tim 1,1-11). Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Csütörtökön 16 órakor a gyúrói temetőben felállított Lélekharang szentelésére kerül sor. Várjuk a 
gyülekezet tagjait is erre az alkalomra.  

Pénteken 19 órakor Konfirmációs óra lesz. 

Február első vasárnapján 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk. 10 órakor közösségi 

istentiszteletünk lesz, melyen a gyülekezet konfirmandus ifjai mutatkoznak be. Az alkalmat 

szeretetvendégség követi. Köszönjük azoknak, akik ebben részt tudnak vállalni!  
3. Az egyházfenntartói járulék befizetésének eddigi módja mellett egy újabb lehetőséget is kínál a 

gyülekezet vezetése a gyülekezet fenntartói számára. A banki átutalás lehetőségéről szóló szórólapok 

már most megtalálhatók a persely mellett. Ezeket a hamarosan kiküldésre kerülő böjti körlevélben is 
szeretnénk eljuttatni minden érintetthez.  

4. Lepramisszió napján, mai perselyadományunkkal a betegség gyógyítását és a betegek közötti 
missziós szolgálatot támogatjuk. 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


