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ISTENI MÉRTÉK

Alapige: Péld 30,8-9 Olvasmány: Lukács 12,22-32

E mai vasárnapon mintegy osztálytalálkozón együtt vannak, együtt lehetnek azok, akik évekkel,
évtizedekkel ezelőtt konfirmáltak a gyülekezetben. Vannak néhányan, akik gyakran találkoznak, de
vannak, akik messzebb kerültek, akik talán tíz éve voltak legutóbb ebben a közösségben. Ilyenkor
igyekszünk megosztani életutunkat, megbeszélni, hogy kiről mit tudunk, talán magunkban össze is
vetjük, kinek lett jobb sora, kinek megy nehezebben. Hol irigykedünk egy kissé, hol sajnálkozunk,
attól függően, kinek merre vezet az életútja.

A felolvasott  igében  ma  egy  könyörgés  hangzik  el,  mégpedig  az  életúttal  kapcsolatban.  „Se
szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem...” kezdődik a fohász. Érdemes végiggondolni ezt a régi,
Istentől érkező bölcsességet, s a végére járnunk, mit is kér igazán ezekben a sorokban a szentíró?

Első hallásra inkább kérdéseket vet fel ez a fohász. Miért baj a szegénység – kérdezheti a tisztes
szegénységben élő. Miért baj a gazdagság? Nekem így teljesen jó – mondhatja a jómódú. És akkor
akik középen helyezkednek el, azokkal minden rendben van? Nem szabad ennyire egyszerűsítenünk,
hanem lássuk meg, hogy ez a fohász milyen isteni mértéket hordoz magában!

A veszély,  amitől  óvni  kívánja  életét  az  imádkozó,  nem  kimondottan  a  gazdagság  vagy  a
szegénység. A kérés többre irányul: az Istennel való kapcsolatra. A kérés két fele egyaránt ebben éri el
célját: úgy élhessek, hogy közben meg ne tagadjam az Istent, el ne hagyjam őt. Nem azt kell tehát
vizsgálnunk, hogy Isten szemében a szegénység, a gazdagság, vagy éppen az arany középút az előbbre
való, hanem hogy mi az, ami engem Tőle elválaszt és mi az, ami Őhozzá fűz.

Legyenek most előttünk életünknek azok a dolgai, amelyek akadályként vannak köztem és az Úr
között. Mert tapasztaljuk, vannak hullámaink az Istennel való kapcsolatban. Van, amikor több minden
is gátol, hogy igazán eljussunk hozzá. Ki-ki lélekben hozza most ide ezeket. Kérjük fohászunkban, Ő
segítsen elhárítani ezeket az akadályokat, hogy rendezett lehessen vele a kapcsolatunk.

És a fohászban tovább is haladunk, amikor azt is sorra vehetjük, mi az, ami növeli a belé vetett
bizalmunkat.  Kérhetjük  mi  is  a  szükségeset,  amit  ő  ígérete  szerint  ráadásként  ad  meg.
Legfontosabbként megkaptuk az Úr Jézustól a mi életünkért szóló váltságot. Ez az, ami miatt legfőbb
bizalmunk lehet hozzá. Ehhez ajándékként társul az, hogy életünket is biztonságban tudhatjuk őnála.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Isten iránti hálával élhettünk ma is az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek felajánlá-
sát testvéreinknek!

2. A keresztség sákramentumában részesült Linczenbold Maximilián és Szabó Rubinka kislánya, Ru-
binka. Isten áldása legyen a család életén!

3. Köszöntjük gyülekezetünk közösségében a korábbi évtizedekben konfirmáltakat, külön szeretettel
azokat, akik erre az alkalomra nézve eleget tudtak tenni meghívásunknak.

A 70 éve, 1947-ben konfirmáltak közül két testvérünket köszönthetjük még: Naszáli Benő és Molnár
Etel.

60 éve konfirmáltak: Lázár Bálint, Apostagi Eszter, Tálas Zsófia, Apostagi Erzsébet, Kiss Lídia, Hege-
dűs Eszter, Elek Orsolya, Erős Éva, Borostyán Lídia, Szilágyi Irén, Szilágyi Margit, Szilágyi Kata-
lin, Hollósy Gyula

50 évvel ezelőtt: Áldott Júlia, Bedő Ilona, Hegedűs Mária, Bárányos Júlia. Már nincsenek közöttünk:
Takács Lajos, Horváth Géza, Lázár Kálmán, Sallai Ilona.



40 éve: Fadgyas Ilona, Fadgyas Katalin, Orosz Ildikó,  Takács Tünde, Vámosi Gyöngyi, Kiss Gá-
borné, Takács Lajos

30 éve konfirmált Enyedi Mária, Molnár Gyöngyi, Molnár Zoltán, Papp Szilvia

20 éve: Apostagi Adrienn, Gál Tibor, Horváth Gergely, Kelemen-Csíki István és felesége

10 évvel ezelőtt: Baki Ádám, Darabos Eszter, Erdélyi Réka, Erdőhegyi Erika, Molnár Adrienn, Petz
Anna Eszter

Mai istentiszteletünket szeretetvendégség követi, melyre hívunk mindenkit sok szeretettel. Köszönjük
az ebben kapott segítséget!

Mai perselyadományunkkal  a  nemrég viharkárt  szenvedett  nyugat-dunántúli  (őrségi)  településeken
élőket segítjük.

4. Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívunk!

5. Szeptember 4-én temetésre készülünk. Halottunk Schubert Lajos, aki e földi életben 74 esztendőt
láthatott meg. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


