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KAPCSOLATBAN

Alapige: Zsoltárok 127,2b Olvasmány:  Zsoltárok 128

A múlt vasárnapi igehirdetés végén hiányérzetem támadt: sok szó esett arról, hogy ami ebben a
világban Isten nélküli, ahol nem kérjük és várjuk az ő jelenlétét, az minden hiábavaló. Hiába építünk,
vigyázunk, hiába fáradunk, Isten jelenléte, az ő örökkévaló távlata nélkül nincs értelme semminek a
nap alatt. De a szakasz folyatódik és egy újabb üzenetet hoz: akit az Úr szeret, annak álmában is ad
eleget. Majd tovább olvasva a 128. zsoltárt azt látjuk, hogy aki az Urat féli és az ő útjain jár, az milyen
áldásokat örököl. Ma az áldás felé megyünk tovább.

Az áldás  az  Istentől  való kapcsolattól  függ.  Ez  a  kapcsolat,  amelyet  először  vizsgálnunk kell,
először Isten felől. Az Igében azt látjuk erre nézve, hogy a kapcsolat meghatározója az Isten részéről a
szeretet. Mindenféle szinten igaz ez, hogy a szeretet a jó kapcsolat nélkülözhetetlen hozzávalója: az
igazi minőséget ez adja meg. Isten hozzánk fűződő viszonyulása is ezen áll.  S nem is akármilyen
minőségben, nem csak úgy tessék-lássék formában, hanem önfeláldozó módon. A megváltó szeretet,
amellyel Isten Jézusban közelít hozzánk, a vele való kapcsolat igazi mélységéről üzen.

A kapcsolat emberi oldaláról a következőket olvassuk: félem az Istent és az ő útjain járok. Mit
jelent ez a fajta istenfélelem? Teljes csodálatot, tiszteletet és szeretetet Isten iránt. Mert ő bár hatalmas,
bölcs és mindennél fenségesebb, mégis tudom, hogy hozzám szeretettel fordul. Mivel őt így ismerem,
ezért mindenben arra törekszem, amire ő tanít, amit ő elém ad. Az ő útjain járni ezt jelenti: nem bízom
másban, szerencsében, idegen vallások tanításában, emberi gondolatokban, egyedül abban az Istenben,
aki önmagát adta értem. Ez a kapcsolat másik oldala.

Miért olyan fontos ez a kapcsolat? Mert az Isten által felénk nyújtott áldások sokasága abban az
esetben ér el bennünket, ha a kapcsolat rendben van. Hiába akarok áldást, ha nem vagyok nyitott rá.
Ha  kapcsolatom  rendezett,  akkor  nincs  akadálya  annak  hogy  az  Úr  elkezdjen  megtölteni  az  ő
békességével,  biztonságával,  elkezd  tölteni  a  nyugalommal,  megelégedettséggel.  Van  ilyen?  Nem
túlzottan ideális ez a látás? Az áldás, amit Isten ad mindig ideális. Csak a kapcsolatunk nem mindig az
vele.  Ezért  szükséges  napról  napra  újra  rendezni  életünket  vele,  hogy  ne  legyen  több  akadály
közöttünk. Van úgy, hogy nélküle vágunk neki utunknak, de Lelke könyörüljön rajtunk és juttassa
eszünkbe, hogy  az áldás csak akkor érkezik, ha a kapcsolat létrejött: szeretetből és odafigyelésből.
Áldjon meg téged is az Úr, hogy láthasd jóságát életed minden napján! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Keresztelő. Kása Kelemen és Szabó Kata Borbála negyedik gyermeke, Julianna részesült a kereszt-
ség sákramentumban. Isten áldja meg életüket!

2. Alkalmaink.
Kedden 18 órakor Imaórát tartunk. 
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 4,1-16), azt követően énekkari próbát tartunk.
Csütörtökön 18 órakor Válban lesz tóvidéki bibliaóra, melyen beszámolót hallhatunk a leégett nagy-
dobronyi imaház és óvoda kapcsán. 
Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletünk lesz.

4. Marosdécsére készülünk, erdélyi testvérgyülekezetünkhöz. A kirándulás október 26-28-ra tervez-
zük. Ma kérjük jelezni a részvételi szándékot!

5. Egyházmegyénk szervezésében október 5-7. között gyülekezeti munkatársak hétvégéje lesz Bala-
tonszárszón az SDG konferencia központban, A világ-evangélium-gyülekezet vonzásában címmel. A
jelentkezéseket a következő napokban várjuk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


