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BETEGSÉGBEN

Alapige: Ézsaiás 38,17-19 Olvasmány: Ézsaiás  38,1-8

Január utolsó vasárnapján  rend szerint  azok irányába fordítjuk figyelmünket,  akik betegségben
szenvednek,  különösen is  a lepramisszió  ügyére figyelünk,  hiszen január  30-án van a lepra elleni
küzdelem  világnapja.  Ma –  e  misszió  támogatása  mellett  –  figyelmünket  irányítsuk  arra  is,  ami
körülvesz bennünket. Idehaza a napokban már eléri a járvány-szintet az influenzás megbetegedések
száma, valamint ezekben a hetekben bejárta a világsajtót az új koronavírus terjedésének híre is. De
messzebbre sem kell mennünk, ismerősi-baráti körünkben, a gyülekezet közösségében is mindig újabb
betegségekről hallunk.

Látjuk ezt a királyt, élete derekán jár, amikor valamiféle halálos fekélyekkel járó betegség támadja
meg. Az Úr megszólítja, el kell rendeznie életének dolgait, mert számára nincs tovább. Ilyenekről nem
szoktunk, nem szeretünk beszélni. Talán a félelem miatt, hogy az elmúlás gondolatát legszívesebben
száműznénk életünkből? Van olyan, amikor teljes hirtelenséggel következik be a baj, de van, amikor
készülni lehet rá. Az elmúlt időben is átéltük ezt. Jó kihasználni az időt.

Látjuk, a király él is vele, Isten előtti megrendüléssel imádkozik. Nem követel, még csak nem is
éveket kér, csak annyit, tekintsen rá Isten. Leborul, sír, könyörög. A nyomorúság idején erre is van
lehetőség. Nem csak az elutasításra, nem csak a belenyugvásra, hanem az őszinte leborulásra. Lehet,
hogy gyakrabban kellene idáig eljutnunk: a szív teljes kiöntésére Isten előtt. Nem csak a bajban, de
ilyenkor mindenképpen! Elmondani neki azt,  ami terhel,  kiadni fájdalmunkat:  nem belül hordozni,
megfeszülni; nem másokra zúdítani: arra terhelni, aki ezt mind el is hordozta már értünk.

Újra  érkezik  a  próféta,  immár  Isten  kegyelmes  üzenetével  és  megszólal  a  hálaének  a  király
szívében: Isten kegyelmes: szabadítást és életet ad. Jó, ha ezt is át tudjuk élni: ha megtapasztaljuk a
szabadítást. Nem mindig azonnal, nem mindig úgy, ahogy mi terveznénk, de ott van bennünk az Élő
Istenbe  vetett  reménység,  aki  nem hagy  cserben.  A király,  lásd,  nem is  konkrét  kéréssel  fordult
Istenhez, csak azzal, hogy ne feledkezzen meg arról, hogy ő hozzá tartozik. És Isten nem feledkezett
meg róla! És a hálaadás nem maradt el. Hálát ad a király, még a keserűségért is, mely javára vált: mert
Isten  megsegítő  hatalmát  ezen  keresztül  kapta  meg.  Isten-élménye,  találkozása  lett  vele,  s  ebben
megerősödött.

Kérjük és lássuk meg az ő szabadítását, s imádkozzunk azokért, akik ugyanerre várnak, hogy velük
együtt hálás szívvel dicsérhessük Őt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Köszöntés
A gyülekezet közösségében 80. születésnapján köszöntjük Lázár Mária testvérünket és Isten áldását
kívánjuk életére és a gyülekezet közösségében végzett szolgálataira!

2. Alkalmaink
Az istentisztelet után énekkari próbát tartunk.
Szombaton 9 órakor konfirmációs óra lesz.
Vasárnap 10 órakor közösségi istentisztelet és szeretetvendégség lesz. Ez alkalommal a konfirmandu-
sok szüleit hívjuk szülői értekezletre. Az azt követő héten indulnak újra a téli szünet után hétközi al -
kalmaink.

3. Beszámoló a presbitérium döntéseiről
Az elmúlt pénteken a presbitérium elfogadta a 2019. évről szóló lelkipásztori jelentést, zárszámadást.
Megtárgyalta a 2020. évi költségvetést és missziói munkatervet, mely az alkalmak szervezésében ad
iránymutatást.



Elfogadtuk a választói és egyháztagsági névjegyzéket. Nyilvántartásba vettük új tagokként Kertai Dá-
nielt és feleségét, valamint Rácz Tibor Zoltán atyánkfiát, továbbá két ifjú testvérünket: Flikinger Jo-
hannát és ifj. Nikodémus Antalt. A választók névjegyzékét 100 fővel zártuk le. 
Elhunyt presbiterünk, Winter Erzsébet helyére behívtuk Szabó Szilárd pótpresbitert. Továbbá az egy-
házmegye felé jeleztük igényünket szolgálati gépjárműre.

4. Lepramisszió vasárnapján perselyadományunkkal a misszió szolgálatát támogatjuk.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


