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ÜNNEPI ÉNEK
Alapige: Zsoltárok 107,1-32 Olvasmány: János ev. 20,19-23

Egy szép közösségi igehirdetés áll előttünk a zsoltárok könyvében, ahol a gyülekezet közössége a
nagy  szabadítást  ünnepli,  ennek  részeként  a  liturgia  vezetői  egy  vissza-visszatérő  ritmus  szerint
szólítják meg a jelenlévőket. E ritmus adja most igei üzenetünk alapját.

Az igéket olvasva, meghallva először az a jelenlévők legmeghatározóbb érzése, hogy amiről itt szó
van, az rólam szól, annak én is részese vagyok. Bár általánosan fogalmaz a liturgiát vezető, mégis
konkrét  helyzeteket  említ,  melyben ki-ki  megtalálja  magát.  A vándorló nép,  a  fogságban lévők,  a
betegek és nyomorultak, a próbatételt átélők.  Amint meghallja az ember a helyzetleírást,  azt  tudja
mondani: ez én vagyok. Rólam szól a történet: az én próbámról, az én bajomról, az én fogságomról, az
én bolyongásomról.

A problémás  helyzet  felvázolása  után  az  első  megszólalás  a  segítségkérés,  az  Istenhez  való
felkiáltás. Ha bajban vagyunk, bizony igyekszünk megoldást találni, s ha magunk erejéből nem megy,
mástól segítséget kérni. Igazán jól el is vagyunk látva segítségekkel: tudjuk hova kell fordulni baleset,
betegség idején, vagy ha valami elromlik. De ebben a kényelmünkben mikor jön el a pont, amikor
Istenhez fordulunk? Csak a legvégső esetben. Itt nincs másról szó, csak az Istenhez kiáltásról. Isten
mai népe is élhet ezzel a lehetőséggel. Először őhozzá.

Hihetünk-e a zsoltárnak, amikor azt látjuk, hogy a kérés még csak el sem hangzik, már ott van rá a
válasz: meglepő gyorsasággal érkezik a szabadítás. Valahogy úgy lehet ez, mint a feltámadás napján. A
tanítványok  még  csak  fel  sem  ocsúdtak  a  szorult  helyzetben  és  már  meg  is  jelenik  közöttük  a
feltámadott  Úr,  aki  felszabadítja  őket  aggodalmaik,  szorongásuk  alól,  a  halál  fájdalma  alól.  A
mindennapok szabadításaiban is megéljük ezt, mert az Úr ma is cselekszik.

De ezzel még nincs vége! Akik szorult helyzetben voltak, és az Úrhoz kiáltottak, akik segítséget
kaptak tőle, adjanak most hálát – szól a felhívás. Amit megkaptál, a csodáért,  amit átéltél,  mondj
köszönetet.  Imádságainkban,  tetteinkben,  adakozásunk gyakorlatában,  a szolgálat  végzésében jelen
van a mi hálaadásunk? Sokszor kötelezőnek érezzük, olyan megszokott cselekvésünk. Legyen a mi
hálánk szívből fakadó válasz azért,  amit tőle kaptunk, a felbecsülhetetlenért,  amit az ő szabadítása
jelent számunkra. Így lesz teljes a mi közös istentiszteletünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliakör alkalma lesz. (XXV. fejezet)
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet  tartunk a gyülekezeti  házban, melyet tisztújító közgyűlés követ.
Kérjük a gyülekezet választójoggal rendelkező tagjait, hogy az istentiszteletre a megszokottnál néhány
perccel előbb érkezzenek, hogy mindenkit időben nyilvántartásba vehessen a Választási Bizottság.

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

3. A presbitérium a Választási bizottság javaslata alapján meghatározta a jelöltek listáját. Presbiter-
jelöltek: Alföldy-Boruss Áron, Apostagi Zoltán, Erdélyi Gábor, Gémesi Sándorné, Horváth Mihály, Jé-
keyné Winter Erzsébet, Nikodémus Antal, Takács Józsefné. Pótpresbiter-jelöltek: Bottáné Böröczffy
Erzsébet, Flikinger Jenő, Szabó Szilárd. Gondnok-jelölt: Apostagi Zoltán.

4. Október – a reformáció hónapja gazdag ünnepi alkalomsorozattal ajándékozott meg bennünket. A
kiállítás, megemlékezés, filmvetítés és az elmúlt héten megtartott ünnepi találkozások során méltó mó-



don emlékezhettünk meg a kerek évfordulón. A hétközi alkalmak rendben folyatódtak. Három vasár-
nap volt keresztelés, s két év óta az első házasságkötés megáldására is sor került.

Többen sokat fáradoztak a temetők rendbehozásával. Köszönet minden elvégzett munkáért, hozzájáru-
lásért!

Áldozati vasárnapokat is hirdetett a presbitérium. Az első hónap során 341.500 Ft érkezett a parókia-
felújítás céljára. Köszönjük az eddig beérkezett 19 adományt!

Adományok 75eFt, EFJ 67eFt, Perselypénz 180eFt, ezen felül a múlt vasárnapi adományunk 18.600
Ft  volt  a  nyíregyházi  templomépítésre.  Kiadásunk  összesen  255eFt  volt.  Köszönjük  a  gyülekezet
helytállását anyagiakban és lelkiekben egyaránt!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


