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BÍZZ BENNE!
Alapige: Zsoltárok 129 Olvasmány: Lukács 10,17-24

A  zarándokzsoltárok  sorozatában  egyre  jobban  szemléljük,  hogy  milyen  szoros  láncolatot
alkotnak, milyen izgalmasan kapcsolódnak egymásba. Ahogy legutóbb az áldás gazdagságáról szól,
most éppen a nehézségek, nyomorúságok között megtapasztalt isteni erőről.

Nem véletlen ez! Isten választott népe akkor sem valami másik, elvont világban élt, ahogy ma sem.
Nem  hogy  nem  kerülték  őket  a  nehézségek,  hanem  kifejezetten  nagy  nyomorúságokon  kellett
keresztül menniük történelmük során. Végig kísérjük mindezeket a Szentírás lapjain. Az Izrael ifjú
kora óra folyamatosan tapasztalta az elnyomó erők megpróbáló munkáját.  Ahogy mi sem vagyunk
kivételezett  helyzetben: nehéz belegondolni,  mennyi gyötrődés, fájdalom szegélyezi a mi életünket
nemzeti, gyülekezeti, de még inkább személyes vonatkozásban is. Mienk is ez a vallomás! Ebbe bele
lehetne roppanni! Mit teszünk ezekkel? A zsoltáros – bár látszólag panasszal indít – bizonyságot tesz
előttünk, mégpedig arról az Istenről, aki nem hagyja népét a szenvedésben!

Azt hirdeti: hiába nyomorgattak, nem bírtak velem; bár sok mély sebet szántottak rajtam, az Úr
igazságos, és elvágta a gonoszok köteleit! Amit terveztek ellenem, nem valósult meg, mert Isten előtt
a bűn terve semmivé lesz. Micsoda hit ez, testvérem! A szabadításból táplálkozik és a Szabadítás felé
mutat. Egy olyan korban fogalmazódik meg, amikor a nép átélte, hogy Isten a történelmet is formálva
hazahozza  népét  a  fogságból,  új  kezdetet  ad  minden  ellenerőt  legyőzve.  De  egyúttal  minden
üzenetében arra a Krisztusra mutat, aki igazságot szolgáltat, aki legyőzi, megsemmisíti a Sátán minden
erejét, amikor testét és vérét: életét adja a bűnösért. Isten hatalmával szemben a gonoszságnak annyi
esélye van, mint az épület repedéseiben kibújó fűcsomónak: elszárad, mielőtt letépnék.

Micsoda  hit!  Jézus  bizony,  azt  mondta:  ha  annyi  hitetek  volna,  mint  a  mustármag,  hegyeket
mozdítanátok. Hol van ez a hitünk, amelyet reformátor eleink zászlajukra tűztek: Ha Isten velünk,
kicsoda  ellenünk?!  Urunk,  ébreszd  a  mi  hitünket,  lelki  bátorságunkat,  hogy  higgyük  is,  amit  az
Úrvacsora kifejez, hogy Jézus halála a bűn minden átkát leveszi rólunk. Higgyük is, hogy Krisztus
halál feletti győzelme végérvényesen szabadulást adhat bűneinkből. Mert Istennek hatalma van életre
támasztani,  bűnből  kihozni,  a gonosz minden munkáját  lerontani  a mi életünkben is.  Bízz benne!
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Isten iránti hálaadással élhettünk ma az Úr terített asztalának lelki áldásaival. Isten áldása legyen a
szent jegyek felajánlásán.

2. Alkalmaink.
Kedden 19 órakor presbiteri gyűlést tartunk – a lelkészlakás felújításának tervdokumentációjáról dön-
tünk, melyek megtekinthetők a gyülekezet számára is.
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 5)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Október 5-7-ig gyülekezetünk három tagja vesz részt az egyházmegyei munkatársképző balatonszár-
szói alkalmán. Isten áldása legyen a hétvégén!

Vasárnap 10 órakor családi istentiszteletet  tartunk, melyen alsós hittanosaink tesznek bizonyságot.
Egyúttal  megemlékezünk október 6-ról. Az istentiszteletet  szeretetvendégség követi.  Kérjük és kö-
szönjük a gyülekezeti tagok segítségét.

4. Marosdécsére készülünk, erdélyi testvérgyülekezetünkhöz október 26-28. között. A buszt megren-
deltük: a megtett út függvényében várhatóan 30.000 Ft lesz a fejenkénti költség.



5. Gyülekezetünk őszi körlevelét e vasárnappal vehetjük kézbe. Kérjük a jelenlévőket, segítsenek a le-
velek továbbításában. Köszönjük!

6. Áldozati vasárnapokat hirdetünk októberben. A gyülekezeti házba 50 db új konferenciaszéket ren-
deltünk 9.000 Ft-os darabáron. Ez gyűjtésünk célja. Vasárnapról vasárnapra várjuk a kiküldött boríté-
kokban elhelyezett adományokat!

A régebbi Thonet székeket megvásárlásra szeretnénk felkínálni – ennek részleteit hamarosan nyilvá-
nosságra hozza a leltározási- és selejtezési munkacsoport.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


