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ISTEN MINDIG VIGYÁZ RÁNK

Alapige: Zsoltárok 121,6-7 Olvasmány: Filippi 4,4-9

Kánikula,  hőségriadó.  Ezekkel  a  kifejezésekkel  naponta  találkozunk  ezekben  a  meleg  nyári
időkben, magunkon is érezzük, hogy bizony, megterheli szervezetünket: meg kell gondolnunk, mikor
megyünk ki a szabadba, mire kell vigyáznunk, hogy ki ne száradjunk, vagy napszúrást ne kapjunk.
Pedig csak egy »kicsit« vagyunk közelebb a naphoz, és máris ez történik. Télen pedig épp fordítva,
akkor a hideg veszélyezteti életünket és biztonságunkat. Mennyire pontosan van ez kimérve! Ha csak
egy kicsit mozdulna, de nem mozdul, egy biztos kéz tartja. Isten, aki mindig vigyáz ránk.

Mindig: jelentheti ez az ő figyelmének állandóságát is, hogy éjjel-nappal teszi, ám több ez annál!
Minden helyzetben számíthatunk rá – fontos ez a mi bizalomhiányos életünkben! Olyan helyzetben is
ott van, ahol nem is gondolnánk. Ahogy a régi népek nem gondolták, hogy az Isten által rendelt fizikai
törvények szabályozzák a napot, holdat… ők isteneknek gondolták ezeket, de nem látták meg mögötte
azt,  amit  Isten  népe  tudott,  hitt:  még ezek az  égitestek  is  az  Ő kezében  vannak.  Erre  is  kiterjed
figyelme, vigyázása. Ugyanúgy ma, anyagi-lelki biztonságunk, testi épségünk, egészségünk, életünk
ideje – mind nála vannak jó helyen. Ő mindezekre kiterjedően: mindig, minden helyzetben vigyáz
ránk.

Vigyáz: nem árt neked amitől félsz, mert az Úr nagyobb nála. Nap és hold? A régi ember azt hitte,
ezek a világ legfőbb urai. Isten népe pedig bizonyságot tett arról, hogy a teremtésben bár a fény az
első, ezek az imádott égitestek csak a negyedik napon keletkeznek. Mert az Alkotó nagyobb. Jézus
ismerős  szavai  is  erre  mutatnak:  „nekem adatott  minden hatalom”.  Ő,  mint  az erősebb jött,  hogy
legyőzze  a  legnagyobb  ártót:  és  ő  a  hatalmasabb  –  a  halál  felett  is  Úr.  Ez  az  Isten  vigyáz  ránk
szüntelenül. Benne van bizalmunk.

Ránk: ha hittel mindezt megláttuk, akkor már kétség nélkül vallani tudjuk Jóbbal együtt, hogy ez
az Isten személyesen a mi megváltónk, a mi őrizőnk. Mi több, személyesen az enyém! Én magam
látom meg őt,  saját  szemeimmel.  A bizalom ilyen  személyes  dolog.  Személyes,  bensőséges,  de a
gyülekezet közösségében nem magánügy: Isten egyen-egyenként szeret és vigyáz ránk, de mégis úgy,
mint  az  ő  népének  tagjaira,  közösségben.  Országának  minden  egyes  lakosára  odafigyel,  erejével,
hatalmával védelmet nyújt nekem, neked: nekünk.

Ezért áldjuk őt, adjunk neki hálát, fejezzük ki iránta mindig őszinte bizalmunkat, mert tudjuk, hogy
Istenünk mindig vigyáz ránk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Halottunk: Dr. Simon Endréné, született Rácz Klára 77 éves korában elhunyt. Gyülekezetünk tagjá-
tól a martonvásári temetőben veszünk búcsút augusztus 9-én, csütörtökön,16 órai kezdettel. Isten vi-
gasztaló kegyelmét kérjük a gyászolók életére!

2. Házasulandókat hirdetek első ízben: Gál Tibor és Győri Renáta ifjú testvéreink kérik Isten áldását
házasságukra gyülekezetünk közösségében, augusztus 24-én.

3. Alkalmaink:
Ma az Istentisztelet után – a meghirdetett módon – presbiteri gyűlést tartunk.
Augusztus 8-án, szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk a gyülekezeti házban.
Augusztus 12-én vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk, mely egyúttal keresztelés alkalma is lesz:
Kákonyi István és Gyarmati Ágnes második gyermeke, Ádám részesül a keresztség sákramentumában.
Isten áldja meg a családot.



4. Az elmúlt héten Egyházmegyei Ifjúsági táborra kerül sor Vértesbogláron. Gyülekezetünkből három
fiatal vett részt: Pap Judit, Pap Anna Sára és Flikinger Johanna. Köszönjük a fiataljainkért elmondott
imádságokat!

5. Augusztus 25-én egyházmegyei főzőverseny lesz Cecén. 17-ig lehet gyülekezeti csapattal jelentkez-
ni. Ha néhányakban van erre szándék, jelezzék jövő vasárnapig.

6. Július hónap közepén majdnem féléves visszatekintést tettünk, most egy rövidnek mondható idő-
szak van a hátunk mögött, melynek része volt a gyülekezeti hétvége, melyről már korábban beszámol-
tunk, valamint az a két hét szabadság, amely során a gyülekezetben helyettes lelkipásztorok szolgál-
tak. Isten áldása legyen az elhangzott igéken, megértett üzeneteken!
A múlt vasárnapi perselyünket a nagydobronyi református gyülekezet javára továbbítottuk: a persely
összege 17.280 Ft volt.
A nyári időszak sem telt tétlenül gyülekezeti dolgainkban: elkészült a temetőink fényképes dokumen-
tálása,  emellett  a  sírhelyek beazonosítása  is  elkezdődött.  Összesen 300 sírhely  van temetőinkben,
melyből 50 kiadható, 120 rendezett és 130 bizonytalan, vagy nem rendezett. Ezt a munkát, a sírhelyek
beazonosítását folyamatosan végezzük. Köszönjük a héten elvégzett temetői munkákat is!
A táborok, éves befizetések miatt nagyobb összegűek kiadásaink, bevételeink. Bevételünk 726 ezer Ft
volt, kiadásunk 800 ezer Ft. EFJ: 72.500 Ft, Persely: 111.750 Ft, adomány 20.000 Ft, valamint a gyü-
lekezeti ház függönyeire 25.900 Ft adomány érkezett eddig a támogató perselybe. Köszönjük mind-
azoknak, akik áldozatukkal, anyagiakban, természetben, valamint jelenlétükkel gazdagítják a gyüleke-
zet életét!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


