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BÖLCSESSÉG

Alapige: Péld 9,10 Olvasmány: János 14,1-11

A napokban a presbiteri  tisztújítás a jelöltek meglátogatásával halad,  formálódik az amit az Úr
készít  itt  a  gyülekezetben,  ahogy  a  szolgálatra  hívását  elülteti  a  szívekben,  ahogy  készít
mindannyiunkat  a  választás  alkalmára.  Hiszem,  e  készülődésben  segít  mai  igénk  is,  mely  a
bölcsességet helyezi elénk.

A  bölcsességre  szükségünk  van  életünk  vezetésében,  a  gyülekezet  vezetésében  egyaránt.
Bölcsesség kell a jelöléshez, a vállaláshoz, a választáshoz, majd pedig megkívántatik mindazoktól,
akik presbiteri  szolgálatot végeznek, hogy a gyülekezet életét  érintő kérdésekben jó megoldásokra
leljünk. A bölcsesség ott van az idősebb nemzedékben a kipróbáltság és az élettapasztalat révén, az
ifjabbakban  a  gyorsabb  észjárás  és  a  tudomány  révén,  de  egyformán  szükségünk  van  rá,  hogy
életünket jó irányba tereljük.

A mai rövid szakasz bizonyos értelemben mottója  a Példabeszédeknek, felmutatja  a bölcsesség
legfőbb eredetét. Azt üzeni, akkor lesz a miénk az igazi bölcsesség, ha beállunk az Isten rendjébe, ha
Ő határozza meg látásunkat.

Kálvin is ezzel a megállapítással kezdi fő művét: „Bölcsességünk… két részből áll, ezek pedig:
Istennek  és  önmagunknak  megismerése.”  Ez  ige  most  a  mondat  első  felét  hozza  elénk:  Isten
megismerését.  Az  alkotónak  megismerését,  akitől  minden  ered  ebben  a  világban,  ami  él  és  ami
működik. Ha meg akarom ismerni a világot annak fizikai-szellemi-lelki törvényszerűségeit, meg kell
ismernem azt, akitől ez az egész van. Ez az ismeret nem csupán egy külső megismerés, hanem sokkal
közelebbit jelent: élő kapcsolatot Vele. Az Isten félelme, a Szentnek megismerése erről tanít.  Nem
csupán az isteni rend megismerése, hanem az ebben való elhelyezkedés, hogy otthonosan mozgok
Isten országában. Azonosulok vele, az ő gondolataival, alárendelem magam Őneki.

Hogy közvetlenül  őhozzá  kapcsolódjunk  személyesen,  erre  ő  maga adta  meg  a  lehetőséget.  A
tanítványok amikor Istent akarják elérni, Jézus így szól: én vagyok az út Őhozzá. Majd amikor azt
kérik mutassa meg nekik az Atyát, hangzik a válasz: „nem ismertél meg engem?” Előttünk is ott van, s
mégis sokszor elmegyünk mellette, nem kívánjuk a vele való lényegi kapcsolatot. Látható, hallható,
élhető  módon van előttünk a  Szent,  aki  maga a  Bölcsesség,  az  Ige,  akiről  olyan sokszor  tanítást
kapunk.  Könyörögjünk azért,  hogy a  mi  életünkben még teljesebben  lehessen  jelen,  hogy legyen
igazán bennünk, legyen igazán a miénk. Így lesz bensővé, élővé igazán a mi számunkra az ő áldott
akarata. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Szeptember 4-én, hétfőn, 16 órakor temetésre készülünk. Halottunk Schubert Lajos, aki e földi élet-
ben 74 esztendőt láthatott meg. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra!

2. Alkalmaink
Szeptember  6-án szerdán 18 órakor  folytatódik  a Bibliakör  sorozata  a  II.  Helvét  hitvallás  alapján
(XVII. fejezet: Az anyaszentegyházról). Szerdán 19 órakor folytatódik az énekkar munkája. A refor-
mációs, illetve karácsonyi ünnepkörre készülünk. Szeretettel várjuk az újabb érdeklődőket is!
Vasárnap 10 órakor hittanévnyitó istentiszteletünk lesz, melyet szeretetvendégség követ. Imádkozzunk
a gyermekek közötti szolgálatokért, az iskolai-óvodai foglalkozásokért.

3. Az elmúlt héten otthonában köszöntöttük 75. születésnapján Gubody László atyánkfiát. Isten áldását
kérjük őrá ez alkalommal a gyülekezet közösségében is.

4. Az elmúlt  hónapokban sorra elmaradtak a visszatekintések,  így most egy hosszabb időszakra –
mintegy az év második harmadára – pillantunk vissza.



A gyülekezeti  alkalmaink folyamatában a húsvéti  időszakkal kezdődően egészen júliusig nem volt
megállás. Ünnep ünnepet ért.  Édesanyák napja, keresztelések, pünkösd ünnepe, a testvérgyülekezet
tagjainak fogadása sok emelkedett órát adott a gyülekezet közösségében. A nyári időszak beköszönté-
vel, a lelkipásztori szabadság, valamint a nyári táborok sorozata egy kicsit visszafogta a gyülekezeti
aktivitást, a hangsúlyok máshogyan helyezkednek el ilyenkor. Hála legyen a gyermekek és fiatalok kö-
zött végzett szolgálat lehetőségeiért! Augusztusban kiemelkedő alkalmunk volt a múlt vasárnap, mely
rég nem látott módon mozgatta meg az egész gyülekezetet – az úrvacsorában, a keresztelésben, a kon-
firmandus találkozóban, az énekkar szolgálatában.
Anyagiakban – ahogy korábban előzetesen hírt adtam arról – a parókiára elnyert támogatás ügye cél-
egyenesbe jutott a nyár folyamán. Augusztus utolsó napjaiban megérkezett az erre szánt összeg. Emel-
lett fontos megjegyezni, hogy idén április és május volt eddig csak, amikor a hónapot pozitív mérleg-
gel zártuk. A többi hónap egyenlege negatív. A korábbi évekhez képest ebben nincs változás. Ahogy
abban sem, hogy a nyári hónapok jelentik anyagiak tekintetében a mélypontot. Augusztusban 395eFt
bevételünk mellett 430eFt kiadásunk volt.
Köszönjük a gyülekezet tagjainak több formában tapasztalt áldozatvállalását!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


