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33. zsoltár Nosza, istenfélő szent hívek
https://www.youtube.com/watch?v=VwLGXAnlofo

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe
https://www.youtube.com/watch?v=fsODFAQiwQY

BOLDOG NEMZET

Alapige: Zsoltárok 33
:

A feltámadás  ünnepét  követően  ma  hadd  szóljon  az  Isten  igéje  az  örömről.  Hogy  jobban
ráhangolódjunk, talán érdemes újra és újra elolvasni ezt a zsoltárt, mely az Istenben való örvendezésre
nem csak egyszerűen buzdít, hanem fel is mutatja mindazt, amiért ott lehet a mennyei boldogság a mi
szívünkben is.

Az „igaz” emberek kapnak erre felhívást, a „szentek”, akik Isten népéhez tartoznak. Legyen ez a
gyülekezet,  a  hívek  közössége,  az  egyház,  azok  akik  az  Úr  Isten  trónja  előtt  állnak:  akik
megtisztították  magukat  a  Bárány  vérében,  akik  Jézus  megváltó  halálából  és  feltámadásából
részesülnek. Ugye, így már jobban érthető a tisztaság, a szentség, az igazság fogalma. És talán az
ebből fakadó öröm, amely ha Istenre nézünk, minden helyzetben igazi és őszinte lehet. 

De ehhez Őt kell látnunk igazán és tisztán, ahogyan a zsoltáros. Milyen különleges: bárhová néz,
Isten hatalmát  látja  meg! A teremtett  világban,  a  népek és  nemzetek  történetében,  az ítéletben és
igazságban, és végül a mindennapok harcaiban  éppúgy mint a bajban vagy éppen a halál közeledtével.
Vallja, hogy Isten az ő teljes hatalmával ott áll mellette. Ez az ő örömének egyetlen forrása.

Megvan-e ez a látás bennem is? Nem könnyű kérdés ez. Nem magától értetődő, hogy minden
helyzetben ílyen Isten-látással rendelkezzünk. Gondoljuk csak el, a feltámadás első tanúi közül hányan
nem ismerték  fel,  hogy a  Feltámadott  ott  áll  mellettük:  János  ír  magdalai  Máriáról,  aki  Jézussal
találkozva  azt  hiszi  a  temetőben,  hogy  a  kertésszel  beszél,  valamint  Lukács  ír  a  két  emmausi
tanítványról, akik hosszan beszélgetnek Jézussal, mégsem ismerik fel. Ahogy írja az Írás, látásukat
valami akadályozta: saját gondolatviláguk, a körülmények határozták meg őket, s ettől nem vették
észre a teljes igazságot.

Bizony,  sokszor  vagyunk  így  mi  is,  amikor  már  le  kellene  tennünk  magunkat,  mindazt,  amit
lelkünkben  cipelünk.  Le  kell  tennünk lába  elé  a  minket  roskasztó  terheket:  ki  kell  lépnünk  saját
világunkból. Igen, lelke által ehhez is erőt tud adni, s ekkor láthatod meg igazán Őt, aki ott áll népe
mellett szabadításával, a föld minden teremtménye feletti teljes uralmával, sőt a halál és a szomorúság,
minden nyomorúság feletti győzelmével. 

Ha így nézed őt, bizony, a zsoltárossal együtt hamar neked is kedved támad a dicséretmondásra. A
kesergés helyett a hálaadás, a csüggedés helyett a lelkesedés lesz úrrá rajtad, a bajok hátrálnak, a Sátán
visszavonulót fúj, mert Úr Isten szabadítása Jézus által számodra is a végtelen öröm forrásává lett.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hirdetem az adakozás lehetőségét! Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, vala-
milyen formában juttassa el ide szánt adományait ezekben a hetekben is! Köszönjük azoknak, akik ezt
az elmúlt napokban is megtették!

 „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor 9,7)

https://www.youtube.com/watch?v=VwLGXAnlofo
https://www.youtube.com/watch?v=fsODFAQiwQY


2. Az iratterjesztésben megtalálható a Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Presbiter újság leg-
újabb száma is más lelki olvasmányok mellett. A templomban átvehetőek kiadványaink, valamint ké-
résre szívesen eljuttatjuk a gyülekezet tagjaihoz.

Túrmezei Erzsébet: Imádság a korszellem ellen
(Lindollo Weingärtner után németből) 

Uram, ebben az okos korban
Ne engedd elbutulni néped,
Hogy az üres emberi szó
El ne némitsa szent Igédet.

És ebben a jóllakott korban
Ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel,
Hogy pusztulásba ne zuhanjunk.

És ebben a jéghideg korban
Adj nekünk lángoló szivet,
Hogy szereteted melegét árassza
Aki a földön a Tied.

S Urunk, ebben a fáradt korban
Adj új tettekre erőt nekünk,
És légy a mi erőnk Te magad,
Ha lankadunk, ha elcsüggedünk. 

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

471. dicséret Fel, barátim :)
https://www.youtube.com/watch?v=wEKb_P1mPyQ

https://www.youtube.com/watch?v=wEKb_P1mPyQ

