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ISTEN ELŐTT

Alapige: Nehémiás 8,10 Olvasmány: Nehémiás 8,1-12

Egy  hálaadó  istentisztelet  részleteit  olvassuk  Nehémiás  történetéből  heti  sorozatunk  befejező
részeként.  Ahogy elkészült  a  város és a  lelkek megerősítése,  mindazok,  akik részt vettek  e közös
munkában,  az  Úr  napján  megállnak,  hallják  a   Törvény  igéit  órákon keresztül,  majd  csoportokra
gyűlve magyarázzák azt. Vágy volt a szívükben az Isten szavának meghallására, nyitottak voltak az ő
üzenetére: igazi mai értelemben is vett istentisztelet ez. Mi is ezt szoktuk kérni imádságunkban az
Úrtól, hogy szent jelenlétével az amit olvasunk, az amit hallunk, az ő személyes üzenetévé váljon a mi
számunkra. Ezzel a kívánsággal vagyunk jelen előtte, azzal a lelki igénnyel, hogy szóljon és hogy
megérthessük. Így igyekszünk mi is a Vele való találkozásra: az Úr elé.

Az  igehallgató  gyülekezet  szívbeli  nyitottságát  mutatja  a  következő  esemény,  amikor  síró
gyülekezetet látunk magunk előtt a Szentírás lapjain. Hallják az Igét, a törvénykönyv szavát, melyet
Mózes által adott az Isten, hallják a Tíz igét és annak részleteit, s egy idő után a magyarázóknak, a
lévitáknak csitítgatniuk kell a népet, mert annak tagjai hangos sírásra fakadtak. Megérintette őket a
szó. Felismerték, hogy az, amit Isten az ő Igéjében leír, attól milyen messzire eltávolodott az ő életük,
már őseik idejétől kezdve. Meg is vallja ezt a nép a következő fejezetben: gőgösek, nyakasok voltunk,
nem hallgattunk az Úrra, engedetlenné váltunk, hátat fordítottunk Istennek. Újra rádöbbennek Isten
nélküli helyzetükre, gyászolnak és sírnak. Ahogy a héten is szólt már: „az Isten szerinti szomorúság
megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre.”

S legalább ilyen felemelő az, ahogyan a sírókat vigasztalják az Ige hirdetői: az evangéliummal. Az
Úr előtt való örömre hívják testvéreiket. Sírsz, mert megláttad nyomorúságodat, de Isten előtt vagy, jó
helyen! Megmenekültél, az Ő szavát hallod és nyitott rá a szíved, kegyelmet nyertél! Ő hozott vissza
téged a tévútról, felépítette falaidat, újból védelmével vett körül téged: megerősít! Ma az Ő napja van,
az  ő  győzelmének  napja!  Az Úr  Isten  színe  előtt  vagy  nyitott  szívvel,  megújult  lélekkel,  mert  ő
megváltott  téged.  Öröm  forrása  ez  számodra!  Hát  ne  sírj,  hanem  örvendezz  előtte.  Az  első
keresztyének  ugyanezzel  a  meggyőződéssel  részesültek  az  Úr  vacsorájából:  örültek  az  Isten
kegyelmének, mely legyőzte a bűnt és új, megváltott életet hozott el számukra… számunkra. Ez az
erőforrás, melyben részesülünk, amikor eszünk és iszunk az Úr asztalánál is: hogy részünk van az új
Jeruzsálemben, melyet betölt az Úr jelenléte. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Isten kegyelméből e böjti időszakban ismét megteríthettük az Úr asztalát. Köszönjük testvéreinknek
a szent jegyek felajánlását.

2. Emlékharang szólalt meg február 20-án, kedden 17 órakor. Veszeli Ferencné testvérünkre emlékez-
nek családja, szerettei, ismerősei, aki 2 éve ment el a minden élők útján. Isten szeretete legyen az em-
lékezők életén!

3. Egyházmegyénk egyik nyugdíjas lelkipásztora, Bölcsföldi László, aki Cece, Seregélyes és Velence
gyülekezeteiben szolgált, 86 esztendős korában elhunyt. Búcsúztatása március 1-jén, csütörtökön 15
órakor lesz Székesfehérváron a Budai úti templomban.

4. Alkalmaink

Istentiszteletünket követően presbiteri gyűlést tartunk.
Kedden este fél 7-kor a nyári tábor szervezésében tartunk megbeszélést.



Szerdán 18 órakor a Jelenések könyve 4-5. fejezetéről beszélgetünk, 19 órakor pedig énekkari próbát
tartunk.
Csütörtökön este 18 órakor Házi Istentisztelet lesz Tordason, Erdélyi Erzsébet testvérünknél.
Szombaton 17 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés.
Jövő vasárnap, március 4-én Bibliavasárnap lesz. Ennek keretében hívjuk gyülekezetünkbe alsós hitta-
nosainkat és családtagjaikat. Valamint meglepetés-vendégünk is lesz egy különleges Biblia formájá-
ban.  Az  alkalmat  szeretetvendégség  követi.  Úgy készülhetünk,  hogy jövő  vasárnapi  perselyünk  a
Szentírás kiadásának és terjesztésének célját szolgálja!

5. A múlt vasárnap indult útjára gyülekezeti körlevelünk. Köszönjük mindazoknak, akik vették a fá-
radtságot és másokhoz is eljuttatták! Ahová esetleg nem jutott el, azok kérjenek bátran.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


