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TELJES ÖRÖM VAN TENÁLAD

Alapige: Zsoltárok 16 Olvasmány: ApCsel 2,37-47

Vizsgáljuk meg ma a 16. zsoltárt! A szerző elmondja, amit az életéből megértett Isten csodálatos tetteiből. A
mű számunkra szokatlan, úgynevezett khiasztikus elrendezésű. Felosztásom ezt a formát követi.

Az 5-6. versek jelentik az alapot. A zsoltáros itt fogalmazza meg felismerését: minden az Úr kezében van.
Az osztályrész mindaz, ami kinek-kinek jut az életben. Ugyanígy a pohár is azt jelképezi, amit az Úr ad az em-
bernek. Ezeket találja a zsoltáros csodálatosnak, tetszetősnek, Isten iránti hálából ezért írta meg a 16. zsoltárt,
bizonyságot téve: az Úrtól van minden. Ismerjük fel életünkben Isten munkáját! Ha az ember tud igazán hálát
adni, akkor lehet igazán boldog élete. A zsoltáros nem tesz különbséget az életében történt dolgok között, a vég-
eredményért ad hálát: mindazért, amit eddig kapott. Ezzel a látással mi is ezt mondhatjuk: „örökségem nagyon
tetszik nekem.”

A 4. és a 7-8. versek már kifelé tekintenek, előbb az Istentől eltávolodókkal foglalkozik, majd az Úr intésére
figyel. Összetartozik ez a kettő. Akik nem hallgattak az Isten szavára, és másra figyeltek, nem tartozhatnak az
Úrhoz. A máshoz csatlakozóknak nem mutat be a zsoltáros italáldozatot, nevüket sem veszi ajkára, tehát nem fi-
gyel rájuk, nem követi őket. Inkább az Úrra figyel, ő tőle kér tanácsot. Isten kegyelme, hogy folyamatosan mu-
tatja az utat. Egész életünkben szeretne vezetni bennünket, lámpást tartva lábunk elé igéje világosságával. Egy
gyermek a bevásárlóközpontban, ha elengedi édesanyja kezét, gyorsan eltéved. Ne engedjük el Atyánk oltalma-
zó, irányt mutató kezeit, hanem figyeljünk rá egész életünkben!

Az 1-3. és a 9-11. versek jelentik a gondolatmenet végét: „Te vagy az én Uram” és „Megismerteted velem az
élet  útját”.  Isten  vezetése,  és  az  a  sok jó,  amit  a  zsoltáros  tapasztalt  élete  folyamán,  ide  vezetett.  Miután
megértette Isten csodáit, és hatalmát, már nincs több kérdés: Te vagy az ÚR! Az Istenben bízó a haláltól sem
fél. Ezért nevezik a 16. zsoltár a húsvéti zsoltárnak, ezért idézi Péter apostol is pünkösdi beszédében. Isten
feltámasztotta  a  halálból  egyszülött  Fiát,  aki  által  minket  is  feltámaszt  az  örök  életre.  A halálfélelem  a
legerősebb rettegés, de Istennél ez is feleslegessé válik. Ennél jobb, ennél több nem lehet egy ember életében!
Ne érjük hát be kevesebbel! Kiáltsuk az Úrnak: Örökké tart gyönyörűség jobbodon! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Nagy az örömünk, hogy harmadik gyermekünk keresztelője alkalmán a gyülekezet és a családi kö-
zösség ismét együtt ünnepelhet. Így kérjük ma együtt Isten áldását Márton fiúnk életére. Köszönjük az
elvégzett szolgálatokat: a keresztelés szolgálatát dr. Kádár Ferencnek, az igehirdetés szolgálatát Kádár
Tamásnak.

2. Alkalmaink

A napokban zajlik egyházmegyénkben az egyházlátogatási sorozat. Így a gyülekezetben kedden 18
órakor egyházlátogatási alkalomra kerül sor, melyre Maruczán Attila, abai lelkipásztor és Nagy Gábor,
sárbogárdi presbiter érkezik közénk. A héten ez lesz egyetlen hétközi alkalmunk, mert a látogatások a
többi napokon tovább folytatódnak. Gondnok testvérünk  Csákváron, Cecén, Abán és Velencén, a lel-
kipásztor Iváncsán, Martonvásáron, Sukorón és Etyeken tesz látogatást ezekben a napokban.

Jövő vasárnap 10 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, melyre Tóth László, a ráckeresztúri Tini Rehab
(Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona) lelkipásztora érkezik, szenvedélybetegségből gyógyuló ifjakkal.

Április 30-án, vasárnap 15 órakor Tabajdon a református templomban folytatódik az egyházmegyei
presbiterképző sorozata. A presbiter feladatai címmel tart előadást Bereczky Örs, cegléd-felszegi lelki-
pásztor.

3. A parókia építésével kapcsolatban komoly hír érkezett a napokban: az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma 15 millió forint támogatást ítélt meg kérelmünkre, új parókia építésére. Mivel ez az összeg jó-
val kevesebb az igényelt támogatásnál, ennek ismeretében újra kell gondolnunk az ezzel kapcsolatos
lehetőségeket és terveket. Isten segítsen minket ebben!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


