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Ének: 130. zsoltár Tehozzád teljes szívből 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QMPQQGDL9D4  

MÉLYSÉG ÉS REMÉNYSÉG Alapige: Zsoltárok 130

Korábban  a  gyülekezetben  csak  néhány  testvérünk  volt  abban  a  helyzetben,  amiben  most
mindannyian: otthon kell maradni vasárnap reggel. Talán nem is egyszerű megtalálni annak a módját,
hogy ha már nincs istentisztelet,  akkor mit is csináljunk, hogy mégis megjelenhessünk Isten előtt,
hogy erőt és áldást kérhessünk tőle, hogy kiöntsük szívünket előtte?

Bár szokatlan számunkra a helyzet, de mégsem gondolom, hogy valami újat kellene feltalálnunk,
csak ismét  visszatérnünk ahhoz,  ami  meg van írva.  Mivel  közösségbe nem mehetünk,  az egyéni,
családi áhítatoknak az ideje jött el, amikor az Isten igéje olvasása mellett saját magunk csöndesedünk
el,  kérjük Isten jelenlétét,  öntjük ki előtte  szívünket.  A lehető  legjobb példák erre  az ószövetségi
zsoltárok, melynek egy újabb darabját ajánlom most számotokra.

A nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem… szól a halleluja-ének kezdő sora, a 130.
zsoltárt  visszhangozva.  Belegondolok,  micsoda  nehezékek  vannak  életünkben,  amelyek  a  mélybe
húznak: a félelem, a halál, amellyel kénytelenek vagyuk szembe nézni. Az egyedüllét, a bezártság,
amely emberi természetünkkel teljesen ellentétes. Az aggódás családunkért, barátainkért, anyagiakért,
életünk veszélyeztetett pontjaiért. Mindez a mély felé húz. 

A mélységben hamar felszínre tör az, ami belül van elrejtve: a feszültség, a düh, a tehetetlenség
éppúgy mint a kiáltás, a bizalom, a reménység. Ez az idő mérlegre tesz, s kihozza azt, ami igazán mi
vagyunk. De milyen különös, hogy a mi nagy mélységünk az, ami Istenből is a legtöbbet hozza ki!
Ahogy látja elesett állapotunkat, hozzánk lép. Ahogy látta a bűnt, elhatározta a megváltást: a mi nagy
nyomorúságunk segítségre indította őt, és nem késlekedett: utánunk nyúlt.

Isten ezt teszi ma is. Ezért van létjogosultsága az imádságnak, a kiáltásnak is, nem csak a csendes,
békés, hálaadó fohásznak. Helye van a kételyek, a feszültség, a mélység kimondásának, a lehetlen
állapot  bevallásának  is!  Ahogy helye  van a  bizalom,  a  reménység  gondolatának,  az  Ő dicsősége
megvallásának, a szabadítás bizonyosságának, a kegyelem örömének. 

Olvassuk  csak  el  újból  a  zsoltár  szövegét,  merítsünk  abból  saját  imáinkhoz  is.  Álljunk  meg
mondatról mondatra, s gondoljuk végig: mi az, ami megérint, ami ma különösképpen is szól hozzánk
az Igéből, s mi az, amit mi mondhatunk el neki, a Felségesnek, aki igazságával, egyúttal könyörülő
irgalmával fordul felénk, különösen, amikor mélység vesz körül. Az Úr Lelke maradjon velünk, hogy
Vele való kapcsolatunkban megerősödhessünk most, a szükség idején! Ámen.

Ének: A nagy mélységből szüntelen (Halleluja) https://www.youtube.com/watch?v=LEkqPa6SIQE

HIRDETÉSEK

1. Hirdetem az adakozás lehetőségét – rendkívüli helyzetben, rendkívüli formában: mint sejthetik a
Testvérek, bevételeink nem a megszokott rendben érkeznek: a kényszerű távolmaradás mind a per-
sely-, mind a fenntartói bevételeket megrövidíti ezekeben a hetekben (hónapokban?).

Hogy tartalékainkat ne éljük fel teljesen, természetesen minden halasztható kiadást elnapolunk, ugyan-
akkor kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, valamilyen formában juttassa el ide
szánt adományait ezekben az időkben is!

Különösképpen ajnáljuk az online utalás lehetőségét – ahogy eddig is már többen élnek vele – akár a
fenntartói  járulékok,  akár  az  adományok  tekintetében  is.  Gyülekezetünk  Takarékbanknál  vezetett
számlaszáma: 57800136-10002326 Gyúrói Református Egyházközség 

https://www.youtube.com/watch?v=LEkqPa6SIQE
https://www.youtube.com/watch?v=qMpqQGdL9d4


Akik ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, azokat kérjük, hogy most ne induljanak útnak emiatt, ha-
nem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt
hozzánk. Köszönjük! „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor 9,7)

2.  Istennek hála,  a  nehezített  körülmények ellenére
pénteken délután a lelkészcsalád be tudott költözni az
új parókiára –  családtagok, barátok és két ifjú gyüle-
kezeti tag segítségével, akiknek ezúton is szerenténk
köszönetet mondai.
Egyúttal – ha testileg nem is lehetünk együtt – lélek-
ben  hálát  adunk,  hogy  az  Úr  Isten  ezen  az  úton,
amely a parókia megépüléséhez vezetett, végig enge-
dett minket, a sok küzdelem és számos nehézség kö-
zött is áldásokat megtapasztalva. Övé legyen a dicső-
ség most és minden időben!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

Ének: 648. dicséret A mennybe fenn… https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4

https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4

