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A NÉPEK SORSA 
 

„Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül 

meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget 

vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké.” Dániel 2,44   Olvasmány: Lk 6,47-49 
 

Mi történik, ha egy farakás aljába nem az erős, nagyméretű hasábok, hanem kis darabkák kerülnek? 

Hamar összeomlik, mert aminek a legnagyobb terhelést kellene kibírnia, az éppen a leggyengébb része 

a rakásnak. Mi történik, ha az ember alap nélkül építi a házát? Bizony, összeomlik az első próba alatt. 

Mi történik, ha egy nép teherhordó rétege gyenge lábakon áll? Ezt mutatja be a király látomása Dániel 

könyvében is. 

Mindenekelőtt ma, amikor március idusán népünk történelmi eseményéről emlékezünk, jó látnunk, 

hogy Isten figyelme ott van a népek sorsán, így népünk életén is. Ő nem csak magunkban lát 

bennünket, hanem közösségben. Azért adta a gyülekezetet, de a nemzetet is az ember számára, hogy a 

föld, az otthon biztos pontot jelentsen, hogy el tudjuk helyezni magunkat a földön. Isten a király 

számára a népe sorsáról üzen, láttatva múltat és jövendőt. 

Hogy milyenek a tartóoszlopok? Talán ez a legégetőbb kérdés. Mi az, amin áll a nép élete, és mi az, 

amin biztosan megáll? Az evangéliumi szakaszban erről is olvasunk, a biztos alapról, mely az ember 

számára a megmaradást jelenti: Jézus tanítása. Ugyanerről beszél az álom magyarázata, amikor 

eljövendő Királyról és országról szól, amely örökké fennáll. Kétségtelen tehát, hogy Isten országa az a 

biztos alap, mely életet és népet egyaránt megtart. 

Ebből a szempontból jó végig gondolnunk, hogy az a generáció, amely ma a terheket hordozza, 

mennyire áll biztos alapon? Ott van-e a szívében Jézus szeretete és az ő szavának ismerete? Szomorú 

tapasztalat sokszor, hogy épp ez a tartóoszlop-generáció a leggyengébb a hitben. Hiába akkor a nagy 

múlt, az arany fej és más értékes részletek, ha nincs meg a biztos alap! 
A király álmában megtörténik, ami minket sem kerülhet el, hogy Isten megpróbálja a népet, és a gyenge 

lábakon álló bálvány összeroskad. S megáll az a próbák közt mindaz, ami örökkévaló alapokkal rendelkezik. 

Legyen akár a végítélet, akár gazdasági, politikai, természeti próba: van, aki megtart. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Megemlékezés. Március idusán az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek állítunk 

emléket istentiszteletünkön. 

2. Köszöntés. Születésnapja alkalmából köszöntjük szeretettel Jékeyné Winter Erzsébet presbiter 

testvérünket, Isten áldását kívánva további szolgálataira a gyülekezet közösségében. 

3. Alkalmaink:  

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör sorozata. (1 Tim 3,8-13) 

Csütörtökön17 órakor Gárdonyban lesz a Tóvidéki bibliaóra. 

Pénteken egyházmegyénkben Esperes úr kezdeményezésére böjti napot tartunk. Ennek részeként 9 

órakor egy rövid imádkozásra gyűlhetünk egybe. Egyúttal ezen a délelőttön lesz a tavaszi 

nagytakarítás a templomban és a gyülekezeti házban. Köszönjük a segítségeket! 

Pénteken 18.30-kor konfirmációs előkészítőt tartunk. 

Szombaton Egyházkerületi Presbiteri konferencia lesz az Imádkozás témakörében. A jelentkezők 

keressék meg gondok testvérünket. 

Virágvasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk, 10 órakor kezdődő istentiszteletünk a 

templomban lesz megtartva. 

4. Az elmúlt csütörtökön presbiteri gyűlésünkkel kapcsolatban két fontosabb témáról kell 

beszámolnom. A templom mennyezetének javító meszelése mellett döntött a presbitérium (várhatóan 



 

júniusban). Horváth Béla presbiter testvérünk, egyházunk törvényei értelmében lemondott. Helyét 

Jékeyné Winter Erzsébet testvérünk veszi át. Isten áldja meg a szolgálatba lépő presbitertárs életét! 

5. Visszatekintés Februárra. A hónap elején a konfirmandusok bemutatkozásával indultunk. 

Megtartottuk a szolgálók óráját, presbiteri órát, bibliakört, három tordasi házi istentiszteletet, részt 

vettünk a tóvidéki bibliaórán Válban, valamint a presbiterképzésen, Rácalmáson. Előadást hallhattunk 

a pénz és korrupció témájában, egy alkalommal helyettes is szolgált, illetve közénk érkezett 

evangelizációra Nt. Agyagási István és felesége. A hónap végére a böjti időszakba érkeztünk, 

úrvacsorával. 

Kiadás: 305.767 Ft; bevétel: 304.460 Ft. Adomány nem érkezett. EFJ:163eFt; Persely: 90eFt. 

Köszönjük a meghozott áldozatokat! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


