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ISTENÉ LEGYEN

Alapige: Zsoltárok 115,1

Az embert kezedettől fogva kísérti, hogy az Isten hatalmának, dicsőségének részese legyen, hogy valamit
elnyerjen abból,  sőt  megszerezni  ezt  a hatalmat,  olyannak lenni,  mint  Isten,  az ősi  kísértés ez lényegében.
Megszerezni azt a tudást, amely az Istené, megszerezni azt a befolyást, amellyel irányíthatsz, hatással lehetsz
mindenre. Ott bujkál ennek a vágya a mindenkori emberben.

S lássuk csak, az Isten szeretetét és hűségét  megismerő gyülekezet imádsága miként szól:  „Ne nekünk,
Uram, ne nekünk szerezz dicsőséget,  hanem a te nevednek!” Ne engedd, hogy ami a Tied, azt mi akarjuk
megkaparnitan; ne endedd, hogy belőlünk isten legyen; ne engedd, hogy a mi dicsőségünk letaszítson téged a te
dicsőségedből; ne engedd, hogy ez a történet rólunk szóljon, hanem Tied legyen a hatalom és a dicsőség!

Milyen különös imádság… jegyezhetjük meg az írás ismerőivel együtt, s gondoljuk csak végig, tényleg van
olyan, amikor Isten helyébe akarunk lépni? Tényleg van olyan, hogy szívesen helyettesítenénk őt? Amikor úgy
érezzük, hogy az ő gyermekeiként őt képviseljük e világban, akkor nagyon hamar megkísért ez a gondolat is.
Túl ősi ez ahhoz, hogy mi megmenekülnénk tőle.

Jelen van a családi életben, testvérek, házastársak, rokonok között, amikor próbáljuk megmutatni, kinek van
nagyobb  hatalma,  amikor  csak  azért  is  megmutatjuk,  hogy  ki  az  erősebb.  Jelen  van  munkában  főnök  és
beosztott között, munkatársak között. Jelen van a gyülekezetben, a szolgálatban különösképpen, amikor Isten
nevében  járunk  el  egyszerű  keresztyénként.  Ott  van,  amikor  –  bár  mindent  Istennek  köszönhetünk  –  azt
érezzük, hogy ezt bizony én tettem hozzá, az én erőmből, akaratomból, javaimból ment előbbre Isten ügye…
„Ne nekünk, Uram, ne nekünk szerezz dicsőséget, hanem a te nevednek.”

Mert egyszer csak kiderül az igazság, lehull a lepel és egyértelművé válik, hogy ki vagyok igazán, amikor az
Úr Isten keményebb eszközökkel érkezik, és törik, aminek törnie kell, hajlik az Ő hatalmas keze alatt az addig
nagyon  büszke  ÉN,  s  kiderül  a  valóság:  vele  szemben  nincs  erő  és  hatalom sem nekem,  sem másnak  a
kezében… majd jön a halk és szelíd hang: úgy szerettelek, hogy életem adtam érted, hogy a te ürességedben,
összetört állapodotban ne tűnj semmivé, hanem az én dicsőséges jobbomra ülhess, az én fényes országomban
helyet  kaphass, te, aki az én dicsőségemre törtél, de meg nem szerezhetted, most neked ajándékozom. A tied is
ez az ajándék, kegyelemből, hogy Istené legyen… Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Keresztelés – Kovács Imre és Fiáth Ágnes gyermekei, Dániel, Levente és Lili részesültek a sákramentumban.
Isten áldja meg e család életét!

2. Házasulandók – augusztus 30-án, Herceghalmon kérik Isten áldását házasságukra Vinis Ádám Lajos és Tar
Zsuzsanna testvéreink. Isten áldását kérjük az előkészületekre és házasságukra!

3. Alkalmaink – Jövő vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten nemzetünkért adunk hálát. Az igeszolgálatot
Apostagi Adorján testvérünk végzi.
A lelkészcsalád ezekben a napokban családi örömünnepre hivatalos Sátoraljaújhelyre, ahol Kádár Tamás és
Fülöp Adrienn kötnek házasságot.
Augusztus  21-24  között  gyülekezeti  tábort  tartunk:  most,  az  istentisztelet  után  megbeszélésünk  lesz  ezzel
kapcsolatban.
Augusztus 25-én, vasárnap újkenyéri úrvacsorás istentiszteletet tartunk, mely egyben a régebben konfirmáltak
köszöntésének ünnepe is. Azon a vasárnapon szeretetvendégséggel leszünk együtt a jubilálókkal.

4.  A  hét  elején  jelezte  Apostagi  Zoltán  gondnok  testvérünk,  hogy  e  hónap  végével  visszaadja  gondnoki,
presbiteri és bizottsági mandátumát, mivel úgy látja, hogy nem tudja úgy ellátni feladatait, ahogy azt szükséges
volna. Ezzel kapcsolatosan a tábori megbeszélést követően egyeztetést tartunk a presbitérium tagjaival.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


