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ÚTMUTATÁS

Alapige: Zsoltárok 139,23-24

Az elmúlt nyári időszakban nem mindig a megszokott utakat jártuk, egy-egy kirándulás, családi
nyaralás során, amikor a táj ismeretlenebb, előkerült a térkép, a navigáció, vagy éppen egy helybelitől
próbáltunk  útba  igazítást  kérni.  Hogy  elérjük  célunkat,  bizony  folyamatosan  szükségünk  van  az
útmutatás jeleire, eszközeire, jó időnként ellenőrizni, hogy jó irányba haladunk-e, mert a céltévesztés
bizony bosszúsággal, akár komolyabb következményekkel is járhat.

Van úgy életünk egyes szakaszaiban is, hogy nem ismerjük egészen azelőttünk lévő utat, egy-egy
újabb helyzetet elénk hozhat egy induló tanév, akár munkánk, vagy éppen családunk élete, esetleg
egészségi állapotunk,  amikor  nem tudjuk rutinszerűen kiválasztani a megfelelő utat.  Ilyenkor van,
hogy ülünk magunk elé meredve és azon tanakodunk, honnan szerezhetnénk megfelelő útmutatást.

Nem először hangzik a gyülekezet közösségében ez az üzenet, ami a legfontosabbak közül való a
keresztyén ember számára, hogy Isten maga az útmutatás, de még ennél is több: maga az út és maga a
cél  is.  Isten  ószövetségi  népe számára  az  Isten szavának egyik  jelentése  az  útmutatás,  és  a  most
olvasott zsoltáridézet is ezt a gondolatot erősíti. Az imádkozó ember úgy fordul Istenhez, mint aki
tudja őt navigálni. Ő tud igazi útmutatást adni.

Mindenek előtt abból fakad ez, hogy Isten tudja, hogy hol vagy. Ez szükséges, a kiindulási hely
meghatározása.  A zsoltár  egésze  csodálatosan  fogalmazza meg azt  a  látást,  ahogy az Isten ismer:
mindennél  és  mindenkinél  jobban,  belsőségesebben,  már  a  magzati  formálódástól  kezdve.  Tudja
örömömet, de tudja a kudarcot, szomorúságot is, ami a szívben van. Teljesen tisztán lát. Ezt megerősíti
az imádkozó ember kérése: láss meg, Uram!

A navigáláshoz nélkülözhetetlen továbbá a cél ismerete. Tudnunk kell, hogy ez Isten esetében nem
kérdés, hiszen nála nem bizonytalan a cél: az az örökkévalóság, amelyet ő készít el, amely belőle
fakad.  Nincs  más  cél.  Aki  nem  erre  akar  eljutni,  az  nem  tud  mit  kezdeni  a  hittel,  Istennel,
gyülekezettel. De azok, akik ezt a célt keresik, azt őbenne meg is találják. Őbenne van a cél.

A harmadik tényező az irány. Hogy jó irányba haladunk-e? Ehhez folyamatos, élő kapcsolatra van
szükség, hogy látható legyen: közelebb vagyok, vagy távolabb? Nagy figyelemmel kell lenni az iránt,
aki az útmutatást adja, az ő üzeneteit, jelzéseit megérteni, nem felülírni azokat. Az új tanévben és
életünk minden dolgában maradjunk meg az Ő útján, hogy célba érhessünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hittanévnyitó
Isten  áldásával  kezdjük  meg  az  új,  2019/2020-as  tanévet.  Az  idei  évben  a  tanrendben  nincsen
jelentősebb  változás.  Az  óvodákban  egy-egy  csoport  indulását  tervezzük,  a  foglalkozások
csütörtökönként lesznek. Az alsó tagozatosok szerdán, a felső tagozatosok kedden órarendi keretek
között vesznek részt a hittan órákon. Ebben a tanévben alsó tagozaton 32, felső tagozaton 18 diák vesz
részt a hittanoktatásban. A konfirmációs felkészülés a 7. és 8. osztályosok számára a hónap végén
indul 7 résztvevővel. A tanév során is szeretettel várjuk a családokat istentiszteleti alkalmainkra.

2. Időközi gondnokválasztás
Az elmúlt  vasárnap a presbitérium elindította az időközi gondnokválasztás folyamatát.  A választás
időpontját november 10-re tűzte ki; felkérte a két éve felállt választási bizottságot az időközi választás
lebonyolítására. A bizottság tagjai a lelkipásztor mellett: Lázár Mária, Molnár Tiborné, Pap László,
Szalontai Éva. Október 5-ig várjuk a jelöléseket!
A választással, valamint gyülekezetünk mindennapjaival kapcsolatosan szeptember 20-án, pénteken
18 órától gyülekezeti fórumot tartunk.
A  presbitérium  megbízott  –  ügyvivő  –  gondnokot  is  választott  Alföldy-Boruss  Áron  presbiter
személyében. Isten áldása legyen szolgálatán!



3. Alkalmaink:
- az istentisztelet után szeretetvendégségre marasztalunk mindenkit, köszönjük a hozzájárulásokat
- kedden 18 órakor Bibliakör, 19 órakor Énekkari próba lesz
- szerdán 18 órakor a Szolgálók óráját tartjuk
- jövő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet ezen a helyen;
-  jövő  vasárnap  délután  néhány  fős  gyülekezeti  küldöttséggel  képviseljük  gyülekezetünket
Marosdécsén hálaadó istentiszteleten

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


