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161. dicséret Siess keresztyén https://www.youtube.com/watch?v=4bJoeFt4ryc

URAM, SEGÍTSD MEG A KIRÁLYT! Alapige: Zsoltárok 20
:

Talán nem tűnik túl időszerűnek a zsoltárnak ezt a fohászát idézni, hiszen hazánkban már több
mint egy évszázada nincs király, a királyság intézménye pedig – még ha az király nélküli is volt – a
második világháború végével megszűnt. Persze tudjuk, Európa több államban erős hagyományként
őrzik a  királyságot.  Éppen ezen a héten töltötte  94.  születésnapját  II.  Erzsébet  brit  királynő,  s  ez
alkalommal is felhangzott a nemzeti fohász: Isten, óvd a királynőt!

Először úgy gondoljuk, hogy mindennapjainktól távol van mindez. De itt elénk kerülnek azok a
zsoltárok,  melyeket   úgy  is  neveznek,  hogy  király-zsoltárok.  Ezekben  –  amellett,  hogy  Isten
királyságának gondolatát hordozzák magukban – általában a földi uralkodóért, királyért, fejedelmekért
mondott imádságokat találunk, körülbelül úgy, mint az előbb idézett brit himnuszban. 

Bizony, Isten népe mindig könyörgött a vezetőiért, azokért akiknek hatalom adatott. Könyörögtek,
hogy a vezetők jól  irányítsák a  népet,  meglássák a  fontosat  és a szükségeset,  az  ellenségek ellen
sikerre  vigyék  a  hadjáratot,  legyőzzék  az  ellenséget,  megmentsék  az  országot.  S  nem  csak  az
ószövetségben volt ez így, amikor Isten kiválasztása alapján uralkodtak a királyok! Pál a mindenkori
államhatalom iránti  engedelmességre  hív  a  Római  levelében  (13.  rész),  az  1  Tim 2-ben  pedig  a
királyokért és minden feljebbvalókért mondott imádságra buzdít. 

A látás egy és ugyanaz: Isten azért adja a hatalmat a vezetőknek, hogy azzal népe javát szolgálja.
Isten eszköze a hívő király éppúgy, mint a hitetlen. Még a római császár is. Még az a politikus is, akire
te sohasem szavaznál. Manapság a vezetőinkért mondott imádságunkat sokszor megnehezíti a viszály,
a pártoskodás. Sokszor befolyásol minket a szimpátia, vagy éppen annak hiánya. Jelen van az irigység,
vagy önmagában a végtelen bizalmatlanság, az a gondolat,  hogy ez bármit mond, vagy csinál,  az
biztos hogy rossz, amögött valami hátsó szándékot kell keresni. Ezzel a méreggel a szívben egyet
biztosan nem lehet: imádkozni. 

Pedig vezetőink, politikusaink – képviseljenek bármilyen oldalt – épp most szorulnak rá leginkább.
Ahogy  a  zsoltárban  látjuk:  veszedelem  napján,  amikor  baj  vesz  körül  minket,  amikor  szorít  az
ellenség.  Ma van szükség isteni  bölcsességre,  krisztusi  alázatra és teherhordásra.  Ma van szükség
szabadításra  és  győzelemre!  Ahogy  húsvéti  üzenetében  fogalmaz  II.  Erzsébet  királynő:  „Az  első
húsvétkor a felámadt Krisztussal való találkozás reményt és célt adott követőinek, s ez bátorít ma
minket is: a járványt legyőzzük.” Imádkozzunk hát vezetőinkért! Ámen.

475. dicséret Imádkozzatok https://www.youtube.com/watch?v=VchGikSCIuw&feature=youtu.be

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)

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.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

786. dicséret Tégy Uram engem áldássá https://www.youtube.com/watch?v=27N0FEiqcnA
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