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AZ ÚJ KEZDETE 
 

Alapige: Zsoltárok 40,2-4     Olvasmány: Lukács 18,35-43 
 

Folytatjuk az újat… A megújulás, az új kezdet témakörét, melyet a reformációs évforduló ad elénk 

ebben az esztendőben. Az ige alapján vizsgáljuk azt az újat, amit Isten hoz a mi számunkra, valamint 

hogy személyes életünkben hogyan mutatkozik meg az Isten szerinti megújulás folyamata. 

Mai igénk egy összefüggő láncolatot ad elénk, amit a jól ismert Ige szavaival így összegezhetünk: 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 

Az igéből ma egy négy tagú láncolat van előttünk: a mélység, a kiáltás, a szabadítás és a hála. 

Hogy mikor időszerű egy új kezdet? Amikor az ember ráébred arra, hogy innen már nincs tovább. 

Jól szemlélteti ezt  a pusztulás verme: sem előre, sem hátra, sem lefelé, sem fölfelé nincs kiút. Mi 

több, a sár és iszap húzza le a szabadulni próbálót. Pokoli helyzet, amely akár nap mint nap eléd jöhet: 

a kín, amelyből szeretnél menekülni, szeretnél enyhülést bajodban, de nincs rá mód, már-már ordítani 

tudnál. Az új kezdet ilyen pokoli állapotból indul ki. 

Amikor már kiáltani kell. Sok esetben meg is tesszük: kiabálás, átkozódás sokszor hangzik. De itt az 

igazi hit-kérdés: próbálsz segítséget találni, de kihez fordulsz? A zsoltáros elénk adja az ő hitét: 

Istenben bízik, hozzá kiáltott, az ő segítségét várta rég. Ez a második foka az új kezdetnek, ha hittel 

szólítod meg őt, bizton remélve, hogy ő kész és tud segítséget nyújtani. 

A harmadik esemény a láncolatban a szabadítás. Oly sok szó esik erről. Most a sok szó helyett hadd 

álljon itt az a kép, amit a zsoltáros használ: az előbb még egy nagyon mély veremben, ingoványos 

talajon süllyedezve, most magas szilaszirten, biztos talajon: felemelve, győztesként. De legyen szó a 

szabadítóról is: lehajolt hozzám, kiemelt. Tudjuk, Isten a szabadító, s tudjuk, Jézus neve szó szerint ezt 

jelenti. Így látjuk az Urat cselekedni egész népe életében éppúgy, mint e személyes hangvételű 

zsoltárban. Lehajol, felvesz. 

Ez a pont, amikor valami új kezdődik, amikor megtörténik a csoda, s a pokoli helyzetből kegyelmi 

állapot születik. A megszabaduló szájába a panasz és a kiáltás helyébe új dallam költözik, a hála, az 

Isten dicsérete. Szól ez énekben, de az élet megváltozásán is. Ezzel lesz teljes az új kezdete. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Alkalmaink 

Csütörtökön 18 órakor házi istentiszteletre vagyunk hivatalosak Nagy Ádámék családjához, az 

Szeder utcába.  

Pénteken 18 órakor Missziói bizottsági megbeszélést tartunk. 

Jövő vasárnap a megszokott rendben 9 órakor gyermekistentiszteletet, 10 órától Istentiszteletet 

tartunk. 

Jövő vasárnappal kezdődik az egyetemes imahét. Azon a héten kedden, szerdán és pénteken lesznek 

közös alkalmaink. Készüljünk e közös alkalmakra lélekben való elcsendesedéssel. 

2. Könyvvásárunkban megvásárolható még a Naptár, Kalendárium, valamint a Bibliaolvasó Kalauz.  

3. A presbitérium frissítette az Egyháztagsági névjegyzéket, valamint a Választói névjegyzéket. Az 

első a nyilvántartásba vett egyháztagokat, az utóbbi pedig a választójogú egyháztagokat tartalmazza. 

Különös aktualitása van most, a presbiteri tisztújítás évében! Január 22-ig kérjük mindenki nézze át, 

ellenőrizve a meglévő adatokat. Kérjük, ha ez alapján bárkinek észrevétele van, jelezze. 

4. A múlt vasárnapi éves visszatekintés után ne hagyjuk el a decemberi összegzést, tekintsünk vissza 

hálaadással az elmúlt hónapra! 

December napjai az advent jegyében teltek. Bár még nem ebben a hónapban kezdődött, a 

teológusnap méltó kezdete volt az időszaknak. A gyülekezeti házban folytattuk istentiszteleteinket, 

készültünk az énekkarral a gyertyagyújtásra, melynek jó visszhangja volt. Összeállt az adományokból 



 

a 60 karácsonyi csomag gyermekek és idősek számára. A házi istentiszteltek sora is ez időben 

kezdődött. Az ünnep is elérkezett: konfirmandusainkkal látogatásokat végeztünk, majd az ünnep 

napjain a gyülekezet egészével ünnepeltünk együtt szép számban. 

Eközben folyt a munka még temetőinkben, érkeztek az adományok, felajánlások is. EFJ: 180eFt, 

persely: 176eFt; adomány karácsonyra: 49eFt, Isten dicsőségére: 51eFt. Összesen 475eFt kiadásra 

jutott 535eFt bevétel. Köszönjük mindenkinek, aki szolgálattal, adománnyal hozzájárult az elmúlt 

hónap ünnepi napjaiban gyülekezeti életünkhöz! 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


