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TÖLTS BE!
Alapige: Zsoltárok 65

Az elmúlt napokban gyülekezeti közösségben egy igazán újkenyéri ünnepi témát taglaltunk a nyári táborunk
során: a feltöltődés kérdéseiről szóltak az igék, a tanítások és a beszélgetések. Minderról annak a jegyében
beszéltünk, hogy az Úr Isten minden szükségünket kész és képes is betölteni: legyen az testünk szüksége, vagy
lelkünk vágya.

Hogy miféle szükségeink vannak? Talán a legtermészetesebbek,  ami  testünk szükségletei:  ahogy fizikai
energiáinkat  elhasználjuk,  azokat  pótolnunk kell.  Táplálkozással:  étellel,  itallal  –  persze mértékletességgel;
alvással, pihenéssel. Így, és más módokon is szükséges figyelnünk saját testünkre, fizikai állapotunkra, hogy az
egészséges egyensúly megmaradjon. Tudja ezt jól a mi Urunk, hogy mire van szükségünk, hiszen ő alkotott
bennünket, s hisszük, ő gondoskodik is rólunk, minden szükségünkben. Ezért adunk hálát ezen az ünnepen is: a
kenyért, a fizikai tápláltatásunkért. Ugyanakkor mindennek a jónak mi sokszor gátjai vagyunk, amikor nem jól
élünk  a  testünk  javaival,  kizsigerelve  magunkat,  vagy  éppen  másokat.  Fontos,  hogy  folyamatosan
figyelmeztessen Isten igéje és lelke, hogy az Ő akaratáról ne feledkezzünk el.

Az  ember  egészségéhez  azonban  nem  csak  a  test  szükségletei  tartoznak,  az  egész  ember  ennél  több.
Láthatatlan kötelékek és szabályosságok is vannak,  amelyek érzelmeink,  kapcsolataink,  szellemünk és lelki
egészségünk terén mutatkoznak meg. A mai tudomány – és egy kicsit a divat is – újra előtérbe helyezte, hogy az
ember tudatosan foglalkozzon ezekkel a nem látható, nem kézzelfogható részeivel is életének. És, milyen jó,
hogy  az  Úr  Isten  is  így,  egészben  ismer  bennünket,  hogy  megváltó  munkájával  arra  törekszik,  hogy
kiegyensúlyozottak lehessünk, hogy békességben lehessünk egymással és ővele. Sokszor hiányzik, s bizony
szükséges ez! És tudjuk jól, ő az egyetlen, aki tökéletesen helyre tud állítani testünkben-lelkünkben. Ezt tette
meg, amikor megváltott, ezt teszi amikor üdvösséget ad: azt a teljeset, azt az egészet adja nekünk, ami  belőle
fakad. Ezért jövünk hozzá ma is, hogy Ő töltsön be minket. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk Újkenyér ünnepén az Úr asztala áldásaival, töltsön be a mi Urunk az ő szentségével,
házának üdvhozó javaival!

2.  Köszöntjük  gyülekezetünk  közösségében  mindazokat,  akik  korábbi  évtizedekben  konfirmáltak
gyülekezetünk közösségében. Kívánjuk, hogy az Isten iránti elköteleződés örök életre vezesse mindnyjájukat!

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

4. Szomorú szívvel jelentem, hogy kedden 10 órakor Tordason kísérjük utolsó földi útjára Dobozi Györgyöt.
Isten vigasztaló kegyelméért imádkozunk.

5. Alkalmaink
– örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt napokban Mályiban tartottuk gyülekezetünk nyári táborát. Az
Úr Isten megőrzött  bennünket,  tanított  igéi  által,  ott  volt  beszélgetésekben,  kikapcsolódásban.  Köszönjük a
gyülekezet közösségének hozzájárulásait: imádságokat, felajánlásokat, szolgálatokat.
– istentiszteletünket szeretetvendégség követi. Szeretettel marasztalunk minden jelenlévőt és köszönünk minden
segítséget, hozzájárulást.
– szerdán 16 órakor imaórát tartunk
– Szeptember  1-jén,  vasárnap 10 órakor  istentiszteletet  tartunk,  melyet  presbiteri  gyűlés  követ,  melyen az
időközi gondnokválasztás készítjük elő.
– hamarosan indul az új tanév; imádkozzunk gyermekeinkért és a családokért. Hittanévnyitó istentiszteletre
szeptember 8-án kerül sor.
– meghívást kaptunk testvérgyülekezetünk közösségébe, Marosdécsére, ahol a 400 éves templomért ad hálát a
gyülekezet, szeptember 15-én. Erre az ünnepi eseményre szervezzük a gyülekezeti küldöttséget. Aki szívesen
csatlakozik, kérem, jövő vasárnapig jelezze.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


