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A SZÍVBEN
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Ha tükörbe nézel, meglátod magadat. Erre talán emlékeztetnie sem kell az igének, sőt talán túl
sokszor tesszük ezt. Hiszen a gyakran látott dolgokat a memóriánk tárolja, így amikor nézünk, akkor
igazán már nem is látunk. Nem így van-e ezzel a keresztyén ember is, aki rendszeresen vizsgálja
magát Isten szaván keresztül? Aki megszokta az Isten üzenetét, már jól tudja, mi van benne. A tükörbe
nézés jelentősége megfogyatkozott. Más ez már ahhoz képest, mint amikor az ember a saját arcát csak
a víz tükrében látta igazán!

Ha a szívedbe nézel, meglátod magadat. Ilyesmi értelme van a mai kiemelt igének. Isten szava ma
arra buzdít, hogy jobban figyeljünk. Ne csak nézzünk, hanem lássunk is, amikor önvizsgálatot tartunk.
Isten arra hív, hogy figyeljünk jobban a mélyre, a lelkünk mélyére, mindarra, ami legbelül zajlik. Ne
csak arra,  ami kifelé  is  látszik,  ne csak  szavaink,  tetteink legyenek vizsgálat  alatt,  hanem legyen
előttünk minden indulatunk, a legbelsőbb érzéseink, mert így látjuk meg, kik is vagyunk igazán.

Az embert az ő szíve tükrözi.  Megmutat minket  a mi bensőnk. Türelmünk,  türelmetlenségünk;
örömünk,  szomorúságunk;  szeretetünk,  gyűlöletünk;  vágyakozásunk,  lemondásunk;  lelkesedésünk,
csalódottságunk; barátságunk vagy éppen ellenségeskedésünk. Mindaz, ami szívünkben helyet foglal.
Ezeknek a feltárásával, saját magunk és Isten előtti megfogalmazásával tudod meg igazán, hogy ki is
vagy. Megnyugtató, vagy rémisztő ez a kép? - ez már egy következő kérdés. A lényeg, hogy igazán azt
lásd magadról, amilyen vagy, s ne azt, amilyen szeretnél lenni. Ne akarj másnak mutatkozni, mint aki
vagy, mert a szíved megmutatja, ahogy a vízben a tükörkép.

Isten a szívedbe néz, és igazán lát. Azt is, amit te eltakarnál, amit te észre sem vennél. Tudja milyen
vagy. Az ő tekintete ízekre szed és minden gondolatot, szándékot, indulatot jobban lát, mint te magad.
Az  Ő  szavának  hatása  egészen  eljut  életed  legapróbb  rezdüléséig,  így  vizsgál,  így  néz  téged:
mindenestül lát.

Isten a szívedbe néz, ezzel a figyelemmel nézd önmagad. De Isten tekintete már nem ítél el. Az ő
tekintete  nem gonosz,  nem megvető.  Ő már  Jézuson  keresztül  néz  minket:  az  ő  igazságán,  amit
nekünk ajándékozott,  az ő bűntelenségén át  néz,  amellyel áldozatát  meghozta értünk. Őelőtte már
nincs mit takargatnunk. Nem csak azért, mert képtelenek volnánk, hanem sokkal inkább azért, mert ő a
takargatnivaló elveszi tőlünk. Hogy rend legyen a szívben. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Keresztelés alkalmán köszöntjük szeretettel a közénk érkező családot. Csicsics Attila és Újvári Tí-
mea második gyermeke, Kinga Zselyke részesült a keresztség szentségében. Isten áldását kérjük az
egész családra!

2.   Alkalmaink  
Kedden 18 órakor a Szolgálók óráját tartjuk.
Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz.
Csütörtökön 18 órakor Pákozdon tóvidéki gyülekezetek bibliaórája lesz.

Házasulandókat hirdetek harmad ízben. Molnár Sándor református testvérünk eljegyezte Flikinger Lí-
dia református hajadont. Házasságkötésük megáldására október 14-én, szombaton 17 órakor kerül sor
templomunkban. Isten áldja meg az előkészületeket és házasságukat!

Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet tartunk, melyet presbiteri gyűlés követ. Vasárnap délután 17 óra-
kor vetítjük a Luther című filmet, mely emléket állít a reformáció elindulásának. Ezt megelőzően, dél-
után három órakor a presbiteri tisztújításra készülve tartunk közösségi alkalmat.



3. Áldozati vasárnapokat hirdettünk gyülekezetünkben a presbitérium döntése alapján. A lelkészlakás
felújítására gyűjtjük az adományokat. Köszönjük!

4. Visszatekintés szeptemberre
A nyári szünet után újra népesültek hétközi alkalmaink. Szerdánként a bibliakör, énekkar; keddenként
szolgálók-presbiterek órája-imaóra. Az új tanévvel a hittanórák – hetente 12. Vasárnapjaink sorában
volt a hittanévnyitó, valamint a hó végi úrvacsorás alkalom. Két alkalommal álltunk meg ravatal mel-
lett, Isten vigasztalását kérve.
Az elmúlt hetekben folytatódtak a temetői munkák. Köszönjük azok fáradozását, akik ezekben tevé-
kenykedtek. Köszönet továbbá a parókia fűtésére szánt tüzelő előkészítésében nyújtott segítségekért.
Pénzügyi téren lassú rendeződés indult el:  egy egyházmegyei támogatás érkezésével és a növekvő
fenntartói járulék befizetésekkel  (102eFt) éves hiányunk 300 ezer Ft alá csökkent.  (Persely 92eFt;
Adomány 60eFt) Köszönet minden segítségért, elvégzett szolgálatért, adományért!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


