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HATALMAS ÖLELÉS

Alapige: Zsoltárok 125,2 Olvasmány: Lukács ev. 15,11-32

Csodálatos  költői  kép  tárul  elénk  a  mai  zsoltárban,  amely  Isten  hatalmas  öleléséről  tesz
bizonyságot. Amikor településeink határába kilépünk, hasonló látvány fogad, mint Jeruzsálem lakóit:
dombok ölelésében fekszik településünk. Ezt látták a templomhoz zarándoklók, ott Jeruzsálemben,
önmagában felemelő kép, ám ennél is többet üzen az Úr Istenről, aki hatalmasan karolja át népét. A
zsoltáros  látása  most  kiegészül  Lukács  írásával,  s  ezekben  az  Atya  bocsánatot,  biztonságot  és
békességet adó ölelését szemléljük.

Bocsánatot adó ölelés. Milyen sokszor szüksége volt ennek megtapasztalására Isten népének – nem
csak a múltban! Ámósz próféciáit olvastuk: bizony Isten nem finomkodik, amikor az ítéletről van szó!
A nép elhajlása, törvényszegésünk ma is Isten haragját vívja ki, de milyen áldott üzenetet találunk az
Atya ölelésében: a megtérőnek van bocsánat, van visszatérés és visszafogadás!

Biztonságot adó ölelés. A zsoltár lényegében erről beszél, amikor a városra néz. Egy pusztaságban
fekvő lakott helyet megvédeni csak nagy erők árán lehet. Ezt a várost a hegyes vidék falként vette
körül.  Nem csoda,  hogy a honfoglalás  után 400 év kellett,  mire  Dávid Isten  segítségével  bevette
Jeruzsálemet. Ahogy a hegyek védelmezőn ölelik a várost, úgy, még annál is jobban védelmezi az Úr
az  ő  népét.  Ahogy  az  atyai  ház  lelki  és  anyagi  biztonságot  adott  a  hazatérőnek  –  és  az  otthon
maradónak – úgy vesz körül minket is az Úr mélységek, viharok, bizonytalanságok között és után.

Békességet  adó  ölelés.  Az  előző  kettő  eredményeként  születik  meg  az  Isten  gyermekének  a
szívében a békesség: ha látjuk bűneink bocsánatát, érezzük az Ő jelenlétének biztonságát, akkor ér el
bennünket az ő békességének nyugalma. Abból a megnyugvásból táplálkozik a békességünk, hogy
érezzük: a mennyei Atya kimondhatatlan és végtelen szeretettel ölel minket magához. Hogy mennyire
kimondhatatlan, hogy mennyire végtelen, számunkra fel nem fogható az ő ölelése, azt Jézusban látjuk
meg  igazán,  amikor  a  kereszten  átszegezett  két  kéz  átölelte  a  világot.  A  mi  békességünk  az  ő
szenvedésében van, hogy ez által bűneinkre bocsánatot hozott és hogy az örök üdvösségre biztos utat
nyitott számunkra, akik benne teljes szívvel hiszünk.

Ennek  elfogadásával,  az  Atya  Isten  ölelésében  van  bocsánatunk,  biztonságunk  és  így  a  mi
békességünk most és mindörökké. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Az elmúlt héten, pénteken vettünk búcsút Végh Zoltántól, aki 53 éves korában hunyt
el. Isten vigasztaló Igéje a 4 Mózes 21,5-9, valamint Jn 3,14-15 alapján szólt. Isten megerősítő jelenlé-
tét kérjük a gyászban édesanyjának és minden gyászolójának.

2. Keresztelés: Szakmáry Zoltán és Vajda Zsófia harmadik gyermeke, Kelemen részesült a sákramen-
tumban. Isten áldja meg családi életüket!

3. Alkalmaink.
Szerdán 18 órakor újra indul a Bibliakör sorozata. A Prédikátor könyvét dolgozzuk fel hétről hétre.
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.

Szombaton délután 25 éves  házassági évfordulójukon Isten megerősítő áldását kérik életükre Antal
Lajos és felesége, Karádi Krisztina, tordasi lakosok. Áldás kísérje további közös útjukat!

Szeptember 9-én, vasárnap 10 órakor hittanévnyitó istentiszteletet és azt követően szeretetvendégsé-
get tartunk. Imádságos szeretettel vegyük körül a gyermekeket nevelő családokat a gyülekezet közös-
ségében!



4. Meghívást kaptunk Marosdécséről, melynek ideje  október 26-28-ra módosult. Szeptember 23-ig
kérjük jelezni a részvételi szándékot!

5. Augusztus napjaira tekintünk vissza, mely a nyár végére nagyobb mozgalmasságot hozott gyüleke-
zetünkbe. Vasárnapjainkon volt keresztelés, presbiteri gyűlés, megemlékezés és konfirmandus találko-
zó. Az énekkarral a hó végi szolgálatra készültünk. Két alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett
a vigasztalás szavával, valamint egy pár kapott áldást házassága kezdetén. Alkalmainkon átlagosan
40-en voltunk jelen.
Közben folyamatosan zajlott a parókia felújítási terveinek készítése, melynek egy része már megte-
kinthető a lelkészi  hivatalban.  A gyúrói temetőben fakivágás,  a kuldóiban újabb tisztítási  munkák
folytak. A parókia udvara is szépült. Köszönet a szorgos kezek munkájáért!
Anyagiakban kiegyensúlyozott  volt  az elmúlt  hónap. 460eFt bevételünk és 476eFt kiadásunk volt.
EFJ:94.500 Persely: 94.700; Adomány 125eFt. A gyülekezeti ház függönyözésére 50.400 Ft érkezett.
Köszönet ezekért!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


