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BIZTOS PONT 

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Zsid 13,8 Olvasmány: 1 Sámuel 20,18-23 
 

Nehéz és nyomasztó élethelyzet az, amikor bizonytalanságban kell lennünk, különösen is, amikor életünk 

felől vagyunk bizonytalanságban. Dávidnak ilyen értelemben is egzisztenciális kérdés, hogy Saul milyen 

indulattal van iránta: ahogy korábban már megesküdött arra, életére tör, vagy mint jobb pillanataiban, nem fog 

ártani neki. Kétesélyes ez a helyzet. Mi, amennyiben rajtunk áll, igyekszünk kerülni a bizonytalan helyzeteket, 

de ezek rend szerint megtalálnak minket. 

Idegőrlő bizonytalanságok hatják át sokak életét: miből lesz meg a kenyérre való, felvesznek-e még, mikor 

lesz létszámleépítés, meddig alkalmaznak? Ugyanígy az egészségünkre nézve is számos bizonytalanság szokott 

támadni, ha valami nincs rendben, vizsgálatok előtt kérdés, hogy mit találnak, mikor kerülök sorra, sikeres lesz-

e a beavatkozás? Kapcsolatainkban is jelen van, bár igyekeznénk kiszorítani életünkből: megbízhatom-e a 

másikban, támaszkodhatom-e szavára, kitart-e mellettem? 

Szükségünk van biztos pontokra, mert kétségek között, a bizonytalanságban még a biztosnak tűnő is 

kérdésessé válik: meggyengül hitünk, elbátortalanodik lépésünk, és hamar belefáradunk. Kell egy biztos pont. 

Dávid bizonytalan helyzetében az ő barátja, Jonatán válik biztos ponttá, de nem önmaga miatt. Kétszer is azt 

látjuk, hogy az Úrra nézve tesz ígéretet, nem a saját erejéből. Miért hívja tanúul az Istent? Bizonytalan lenne 

barátságuk? Talán nem volna elég szavahihető? Szó sincs erről! Hite hívja őt erre: tudja, hogy egyetlen biztos 

pont a kétséges helyzetben az Úr, a kőszikla. 

A bibliai szóhasználatban sokszor találkozunk ezzel a jelképpel. A jól ismert 90. zsoltár is említi a hegyeket, a 

halmokat, amelyek az emberi lépték szerint mozdulatlanok, de Isten már akkor volt, amikor azok még nem, s 

akkor is megmarad, amikor már ezek sehol sem lesznek. Ő az állandó. Ezért jelent biztos pontot életünk nagy 

kérdéseiben, családi életünkben, megélhetésünk, vagy egészségünk kérdésében éppúgy, mint az igazi cél 

megtalálásában. Ő az igazi bizonyosság, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Vifi-hét 

Hétfőtől péntekig – 60 fiatal és 10 táborvezető – vettünk részt az idei egyházmegyei ifjúsági táborban 

a Keszthely melletti Gyenesdiáson. A szeretetközösség megtapasztalása és az evangélizációban 

megszólaló komoly igei üzenetek ismét sokak számára jelentettek Istenhez való közelebb jutást a 

jelenlévők számára. Gyülekezetünkből Pap Anna Sára és Flikinger Johanna vettek részt az 

egyházmegyei ’VIFI’-héten. 
 

2. Perselyadomány-felajánlás 

Az Egyházkerület kérésére a mai istentisztelet perselyét a Szatmár megyei, jég- és viharkárt 

szenvedett települések megsegítésére szánjuk. Adományainkat Uszka és Marosliget gyülekezetei 

számára juttatjuk el. 
 

3. Alkalmak 

Kedden 18 órakor imaórát, jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 
 

Két hét múlva, augusztus első vasárnapján a ráckeresztúri drogterápiás otthonból jönnek közénk 

bizonyságot tenni ott lakók és ott szolgálók, közösségi istentiszteletünk részeként. 
 

Négy hét múlva, augusztus 21-én, újkenyéri istentiszteletünkön tartjuk meg a jubiláló 

konfirmandusok találkozóját. Mindenkit szeretettel várunk, különösképpen az érintetteket. 
 

4. Meghívást kaptunk a Marosdécsei Református Egyházközségtől augusztus 6-7-re, hogy a 

testvérgyülekezeti kapcsolat kezdeteként látogasson el egy küldöttség egy gyülekezeti hálaadó 

hétvégére. Várjuk a jelentkezőket. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


