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Három mondat áll előttünk, mely egy áldásként hangzik már az ószövetségi időktől kezdődően
egészen  a  mai  napjainkig.  Az  elmúlt  hetekben  volt  már,  amikor  az  áldás  fontosságával,
szükségességével  és  lényegével  foglalkoztunk,  most  konkrétan  az áldás  szövegén keresztül  lássuk
meg, hogy mi az a jó, amit Isten az ő lényéből nekünk ad! Isten hozzánk fordulásának motívumait
rögzíti: védelmét, kegyelmét és testünket-lelkünket meggazdagító ajándékát.

Áldjon  meg  téged  az  Úr,  és  őrizzen  meg  téged! Az  Isten  védelmező  szeretete  az  első,  amit
megtapasztalunk, egyik legfőbb jellemvonásként ismerünk. Már a kisgyermekekkel is erről tanulunk
az  első  órákon,  hogyan  vigyáz  ránk,  s  mi  hogyan  lehetünk  figyelemmel  mások  felé.  Isten
aggodalommal néz ránk, tudja, hogy milyen bajok között éljük életünket: áldása olyan biztonságot ad,
amelyet  máshol  nem  találhatunk  meg.  De  ne  feledkezzünk  el  arról,  hogy  ő  nekünk  is  adta  a
gondoskodás indulatát: küldetésként van rajtunk, amit gyakorlunk is – családban, idősek, gyermekek,
rászorulók felé.  A természetben, a környezetünk irányában. Az áldásnak nem csak élvezői, hanem
továbbadói is kell legyünk.

Ragyogtassa  rád  orcáját  az  Úr  és  könyörüljön  rajtad! Isten  jelenlétéhez  különös  módon
kapcsolódik a fény és a ragyogás. Egyrészt jelent egy emésztő tűz szerű bűnt pusztító erőt, másrészt az
éltető világosságot. Amikor felénk fordul, annak nélkülözhetetlen részlete, hogy meglátjuk azt, hogy ő
milyen hatalmas,  mi mennyire semmik vagyunk: különösképpen, ha a bűnökre nézünk, amit  az ő
szentsége és tisztasága semmilyen formában nem tűr meg maga mellett: megemésztene bennünket.
Ám tiszta  lapot  ad,  Jézusban egy olyan lehetőséget,  hogy minden bűnünket,  ami tőle  elválasztott
minket,  eltörölte:  könyörült  rajtunk.  Ez  áldás,  mi  pedig  ennek  továbbadására  kaptunk  felhívást  a
megbocsátás formájában. Mennyi gyötrődéstől szabadulunk meg, ha ezt gyakoroljuk!

Hozzánk fordulásának harmadik üzenete:  a teljes megnyugvás, életöröm, elégedettség – még a
nehézségek ellenére is – mert ő maga ad tesi-lelki rendet, békességet számunkra. Mindazt a jót, amit
egyébként  is  kívánnánk,  de  nem  a  mi  érdemünkért,  nem  a  mi  sok-sok  imádságunkért,  hanem
ajándékként  adja.  Amikor  az  ő fénye beragyogja  életünket,  s  ahogy az  őszi  nap mosolyt  csal  az
arcunkra,  úgy jelenik meg az áldása rajtunk… és rajtunk keresztül másokon is!  Amikor azt,  amit
Istentől kaptál, mások javára tudod fordítani. Hidd el, hogy ez az áldás érkezik hozzád is, mert Isten
megígérte az övéinek: én megáldom őket! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük e mai vasárnapunkon, családi istentiszteletünkön az alsó
tagozatos iskolásokat, kedves családtagjaikkal. Szívből örülünk, hogy egyre többször találkozhatunk
itt, a gyülekezet közösségében is. Köszönjük a gyermekek bizonyságtételét, melynek részeként meg-
emlékezünk, 1849. október 6-ának eseményeiről is, hőseinkről, akik a hazáért, a nemzetért küzdöttek.

Szokásunkhoz híven szeretetvendégséget is tartunk, melyre szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük a
hozzájárulásokat!

2. Alkalmaink.
Kedden 18 órakor a szolgálók óráját tartjuk.
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 6)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletünk lesz.

Ezen a hétvégén gyülekezetünk három tagja vesz részt az egyházmegyei munkatársképző balatonszár-
szói alkalmán. Isten áldása legyen a hétvégén!



4. Marosdécsére készülünk, erdélyi testvérgyülekezetünkhöz október 26-28. között. A buszt megren-
deltük: a megtett út függvényében várhatóan 25-30.000 Ft lesz a fejenkénti útiköltség.

5. Gyülekezetünk őszi körlevelét a múlt vasárnap adtuk kézbe. Már talán a legtöbb helyre el is jutott.
Köszönjük azok segítségét, akik másoknak is el tudták vinni, s talán személyesen át tudták adni.

6. Áldozati vasárnapokat hirdettünk októberben. A gyülekezeti házba 50 db új konferenciaszéket ren-
deltünk 9.000 Ft-os darabáron. Ez gyűjtésünk célja. Vasárnapról vasárnapra köszönettel várjuk a kör-
levélben kiküldött borítékokban elhelyezett adományokat! 

A régebbi Thonet székeket megvásárlásra szeretnénk felkínálni – várjuk az ezek iránt érdeklődők je-
lentkezését.

7. A fűtési idény a vártnál hamarabb ránk köszöntött: a parókia fűtéséhez segítséget kérünk az udvar-
ban lévő faanyag aprításában. Köszönjük!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


