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Gyönyörködöm parancsolataidban,  mert  szeretem őket…  vallja  a  zsoltárossal  együtt  Isten népe már  az
Ószövetség idejétől kezdve, mind a mai napig, igék százai áradoznak a törvényről, magasztalva annak alkotóját,
a Mindenható Úr Istent. Bizonyságot tesznek ezek az igék az Ő tökéletességéről, végtelen bölcsességéről. Mi is,
ahogy szemléljük kezének alkotásait,  de még inkább Igéjének szavát,  meglátjuk benne az ő tökéletességét,
terveinek, akaratának igatságát. Rácsodálkozunk, és áldjuk az előttünk járókhoz hasonlóan.

Mózes, amikor az törvény rendelkezéseit a negyven év pusztai vándorlás után újra a nép elé helyezi, egy
csodálatos  összefüggést  tár  eléjük,  és  elénk,  egy ígéretet,  mely ezt  az  általunk is  ámulattal  szemlélt  isteni
nagyságot közelebb hozza számunkra: ha megtartjátok ezeket, akkor a népek szemében bölcsek és értelmesek
lesztek, így életetek hitvallás lesz arról, hogy Isten veletek van.

Az ígéret feltételhez kötött: az Isten igazságának megtartásához. Ha nem csupán külső szemlélője vagy,
akkor lesz igaz mindez. Ha nem csak mint a moziban: nézel, kikapcsolódsz, utána pedig mégy tovább; hanem
megragadod, életed részévé teszed, akkor működik. Isten nagyságát nem elég szemlélni, látni. Nem elég még
csak  elcsodálkozni  sem azon,  hogy  ő  milyen  hatalmas.  Megtörténhet,  hogy  bár  szemlélője  vagy  az  Isten
dolgainak, az istentiszteletnek, Krisztus áldozatának, de ha nem lesz az életeddé, ha nem formál át, ha igazán
nincs hatással rád, akkor hiába a szemlélődés, hiába a rácsodálkozás.

Ha megragadtad, ha az életedben gyakorlod, akkor viszont meglátszik rajtad az a dicsőség, az a szentség,
ami Istené, amit ő ad az ő törvényén, igéjén keresztül. Akkor döntéseiden, mérlegeléseidben ott van a többlet,
hogy ő  tanácsol,  hogy hallgathatsz  rá,  így rajtad is  áttündököl  az  ő akarata.  Akkor  már  nem az  irigység,
bosszúság,  indulat,  de  nem  is  a  szégyen  vagy  a  kishitűség  vezet,  hanem  erőt  kapsz  az  Istentől  jövő
nagyvonalúságra, elengedésre, békességre. 

És ebből az ajándékból következik a legnagyszerűbb pontja ez igének: az ő akaratának megélése a világban
szavak nélküli  bizonyságtétellé  válik.  Már  nem is  kell  külön mondani,  látszik,  hogy valami  más.  Sokszor
próbáljuk bizonygatni,  hogy velünk van Isten,  és  sokszor  kapjuk a  megjegyzést:  pont  ez  beszél? Az Isten
tetszése, az ő törvényének tisztasága magától beszél a mi életünkön is, ha hagyjuk és átengedjük szívünket neki.
Isten igazsága világíthat bennünk és hirdeti: ő közel van hozzánk, úgy, mint senki máshoz. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Istentiszteletünk után énekkari próbát tartunk.
Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör sorozata (Jn 6,22-40), 19 órától az énekkar tartja próbáját. 
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, mely egyben keresztelés alkalma is: Molnár Sándor és Fli-
kinger Lídia első gyermeke, Lilána Adél részesül a keresztségben. Isten áldja meg családi életüket!

2. Ma van a Református Egység vasárnapja, így gondololunk külön szeretettel határon túli testvéreink,
testvérgyülekezetünk tagjaira.

3. A nyár felé közeledve kiadtuk a jelentkezési lapokat nyári táborainkra. Hittanos gyermekhét (júl. 8-
12.) jelentkezési határidő: jún. 2. Gyülekezeti tábor (Mályi, aug. 21-24.) jelentkezési határidő: június
30. A gyermektáborra nézve támogató perselyben gyűjtük az adományokat ezekben a hetekben. Kö-
szönjük!

4. A napokban kisebb lépésekben folytatódtak a bontási munkák, melynek kézzel végezhető részét a
gyülekezet tagjainak segítségével szervezzük. Köszönet azoknak, aki a hét esőmentes napjain órákat
áldoztak ide. Továbbra várjuk a kedves Testvérek segítségét a munkákban.
Továbbra is van még olyan, aminek nincs gazdája (7kW-os kandalló – nem volt használatban; 120l-es
gázbojler – 3 éves; mosogatópult, lámpatestek, konnektorok) a gépi bontás pünkösd hetében kezdődik,
addig szeretnénk gazdát találni ezeknek az eszközöknek.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


