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ÖRÖKKÉ MEGMARAD

Alapige: Prédikátor 3,14 Olvasmány: Prédikátor 3,1-15

Az emberi élet  határkérdéseivel állunk szembe, amikor fellapozzuk a Prédikátor könyvét. Nem
nagyon gyakori olvasmányunk: meghagyjuk azoknak, akik szeretik a bölcselkedést. Pedig ugyanúgy
Isten szava szól ezeken az Igéken keresztül is, méghozzá életünk nagy kérdéseiben. Az emberi élet
keretei,  határai  mindig  is  megmozgatják,  eltöprengünk  egy-egy  kisgyermek  születésénél,  éppúgy
kedves  szerettünk ravatala  mellett:  honnan jövünk és  hová tartunk? Mai olvasmányunk arról  tesz
bizonyságot, hogy Isten az Ura ezeknek a minket körülvevő és meghatározó kereteknek. Mindent neki
köszönhetünk.

A jól ismert „mindennek rendelt ideje van” felsorolás a fejezet elején ennek állít emléket: legyen
akár örömteli, akár sajnálatos része életünknek, egy rend határozza meg életünk minden részletét: az,
amit az Úr Isten alkotott. A teremtés óta benne vannak a világban nem csak a fizikai szabályok, hanem
a mi  lelkünkre,  életünkre  vonatkozók  is.  Szemléljük,  tanuljuk  ezeket,  talán  tudományunkban már
alkalmazni is igyekszünk, de hiába – bár Isten az örökkévalót is elénk adta – teljesen nem érhetünk
végére ezek ismeretének, mert Isten örökkévaló, munkája pedig nagyobb annál, mint amit mi meg
tudnánk érteni. 

Ezt az üzenetet hozza az Írás, mintha oldalba bökne és azt mondaná: Tudod, mire jöttem rá? Hogy
ez az Isten végtelenül hatalmas! Milyen egyszerűnek tűnik ez a megállapítás, de igazságát sokszor
nehéz elfogadnunk. Hogy mi semmik vagyunk hozzá képest, hogy minden hiábavaló Isten nélkül?
Nehogy már! – mondja büszkeségünk. Elfogadni a jó mellett a rosszat is? Hányszor káromolják Isten,
ha valami rossz történik: miért engedi Isten?! Pedig ez is az ő örökkévaló törvényeinek része, amit mi
bűnös emberként a rossz oldalon élünk át.

Az Ige – különösképpen az Újszövetségben – ezt az üzenetet  is hozza, mintegy oldalba bökve
bennünket: Tudod, mire jöttem rá? Hogy ez az örökkévaló Isten kegyelmesen és szeretettel közelít
hozzánk! Meg volt ennek is az ideje, régről elrendelve, amikor az Úr Krisztus elhozta halálával és
feltámadásával a megváltást a mi számunkra is. Része ez is Isten örökkévaló tervének! Amit megtesz,
abban bizony nincsen hiba: a megváltás tervében sincs hiány, ahhoz hozzátenni, s elvenni sem lehet, s
nem szabad, mert így tökéletes.

A Prédikátor ilyen igazságokat tár  fel  előttünk, melyek az örökkévaló Isten tervének részeként
jelentik életünk alapjait. Ehhez az Élő Istenhez kapcsoljuk mi is hittel életünket, hogy részesülhessünk
abból, ami örökké megmarad. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Szomorú szívvel, de Isten akaratát keresve és abban megnyugodva emlékezünk meg ar-
ról, hogy Dr. Simon Endréné, született Rácz Klára 76 éves korában elhunyt. Gyülekezetünk tagjától a
martonvásári temetőben vettünk búcsút augusztus 9-én, csütörtökön. Isten vigasztaló Igéje Lukács ev.
10,18-20 alapján szólt a gyászolók vigasztalására. Isten kegyelmét kérjük a gyászolók életére!

2. Keresztelés
E mai vasárnapon Kákonyi István és Gyarmati Ágnes második gyermeke, Ádám részesült a keresztség
sákramentumában. Isten áldását kérjük a család életére!

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

4. Alkalmaink



Az istentiszteletet követően énekkari próbát tartunk a templomban, majd szerdán 19 órára a gyüleke-
zeti házba várjuk az énekkar tagjait.
Jövő vasárnap, augusztus 19-én a 10 órakor kezdődő istentisztelet alkalmával hazánkért, nemzetünkért
imádkozunk, hálaadással emlékezve Isten megőrző kegyelmére. Az istentiszteleten Apostagi Adorján
igeszolgálatát hallhatjuk.
Két hét múlva, augusztus 25-én egyházmegyei főzőverseny lesz Cecén. Aug. 17-ig lehet gyülekezeti
csapattal nevezni.
Augusztus 26-án, újkenyér ünnepén megterítjük az Úr asztalát, valamint ekkorra hívjuk össze a régeb-
bi évtizedekben konfirmáltakat.

5. Presbiteri gyűlést tartottunk múlt vasárnap, mely során a lelkészlakás felújításának soron következő
szakaszába léptünk. A közbeszerzési eljárás előkészítésére kapott felhatalmazást a gyülekezet elnöksé-
ge. Az eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció hamarosan rendelkezésre áll, a terveket szeretnénk
majd a gyülekezet közössége előtt is bemutatni.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


