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ÁLDÁSOK TÜKRÉBEN

Alapige: 5 Mózes 30,19 Olvasmány: 5 Mózes 33

Ahogy a napi igét magunk előtt látjuk, megfogalmazódhat bennünk: jó áldásokat olvasni. Az ember
szívét  átmelegíti  az,  ahogy  Isten  embere  a  népére  néz  és  Isten  atyai  szeretetét  kifejezve
áldásmondással  búcsúzik.  Erződik az  isteni  szeretet  megnyilvánulása,  ahogy átragyogja  a  sorokat,
ahogy ráragyog a népre, minden egyes törzsre és nemzettségre; jó érezni ezen keresztül is, hogy Isten
mennyire szereti az övéit.

Jó áldásokat olvasni,  különösen is azért,  mert  sokszor más vesz körül.  Az események, a hírek,
melyek eljutnak hozzánk, életünknek történései, sok esetben nem az áldásokról szólnak. Sokszor nincs
áldás  munkánkban,  családban,  nincs  áldás  még  a  pihenésben  sem.  És  ahogy  megéljük  a
mindennapokat: még a napsütésben is búskoromoran, bosszankodva, fájdalmasan – mert valahogy ezt
hozza az élet. 

Áldatlan állapotainkban szükség van a felüdülésre, ahogy szükség volt abban az időben, amikor
írásba foglalták Mózes szavait, bizonyságtételként hangzott: az átélt küzdelmek után, az ellenséges
népek támadásai, fogságbavitel, sanyargatások idején megszólal végre az áldás. Isten így is gondját
viselte népének: az ő szeretetének üzenete hangzott.

Ma hogy hanzik? Számodra hogy hangzik az áldás? Annak hiányát megtapasztalva, ítéletként talán
elkeserít? A másik életén látva, irígységgel tölt el? Pedig számodra is felüdítésként készíti el az Úr!
Hiszen a Szentírás bizonyságtétele ahogy az áldást  és az átkot összekapcsolja, egy kérdést szegez
nekünk igazán: Hogyan vagyunk mi az Istennel?

E kérdés során ott állunk Előtte, ő megmér, kipróbál, nézi mindazt, ami a szívben van, és ebből a
vizsgálatból kiderül, hogy áldás-e vagy átok az, ami átjár! Amikor a vizsgálat során nem hitet, hanem
keserűséget  talál,  amikor  a  szeretet  helyén  önimádat,  a  remény  és  bizalom  helyén  pedig  a  mi
hitetlenségünk áll, akkor ott bizony átok van: nincs jelen az Úr. De ahol Ő van jelen, ott érkezik az
áldás: még a körülmények ellenére is: hiszen az ő szeretete minket is betölt, felénk ugyanúgy árad,
mint a régiek iránt, bennünk is gyönyörködik.

Erről tett bizonyságot Fia által,  akiben megmutatta irántunk minden szeretetét.  Általa nyertük a
győzelmet, a reménységet, mert szükségünk volt az áldásra. Ő az, aki a halálból életre hív és szól ma
is: válaszd azért az életet! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmunk

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

2. Hívogatunk mindenkit gyülekezetünk nyári táborába, Mályiba. A jelentkezéseket e hónap végéig
várjuk. Buzdítunk mindenkit: családosokat, egyedülállókat, időset, fiatalt, hogy csatlakozzon hozzánk
augusztus 21-24. között!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


