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138. zsoltár Dicsér téged teljes szívem
https://www.youtube.com/watch?v=q1wuq4gT8vo

MÍG JÓ DOLGOM VOLT… Alapige: Zsoltárok 30
:

Ítélet? Próbatétel? Figyelmeztetés? Lehetőség? ...már lassan számolni sem tudom, hogy az elmúlt
időszakban hányan hányféleképpen írták körül a járványt és az azzal kapcsolatos helyzetet,  ami –
akárhonnan  nézzük  –  határozott  változást  hozott  életünkbe,  szokásainkba  és  legfőképpen  társas
érintkezéseinkbe. S ahogy haladunk előre egyre több gondolat születik arról, hogy mi lesz ezután?
Minden  megváltozik,  együtt  kell  élnünk  majd  ezzel  hosszú  ideig?  Talán  lesz  ellenszer  és  akkor
visszatérhet  minden  a  megszokott  kerékvágásba?  A gondolkodó  ember  fel  kell  tegye  ezeket  a
kérdéseket;  igen,  jó  ha  életünk  helyzeteiből  akár  életre  szóló  tanulságot  tudunk  levonni,  s  úgy
megyünk tovább; jó ha megpróbálunk tervezni, előre látni – ezekkel is többek leszünk: s ha nem jön
be, legalább megpróbáltuk.

Mindezek közben azonban egy dolgot nem szabad elfelejtenünk: mindaz, ami belőlünk való, az
töredékes.  Legyen  az  egy  magasröptű  gondolat,  tökéletes  elmélet,  jól  megalapozott  vélemény.
Bármennyire is úgy gondoljuk, hogy a mi igazságunk rendíthetetlen, hamar kiderülhet, hogy nem is
annyira tökéletes. S amiben biztosak vagyunk, arról kiderül, hogy ingovány. A mi emberi igazságaink
bizony,  ilyenek.  Ennek mélységét  mutatta  fel  számomra a 30.  zsoltár  7-8.  verse:  egy hívő ember
vallomása, aki biztos volt az útjában, dolgaiban egészen addig, amíg minden jól ment. De ahogy az Úr
Isten az ő arcát elfordította róla, akkor derült ki igazán, hogy önmagában mennyit is ér.

Hiszem, ez kivétel nélkül mindannyiunknak nehéz lecke: felismerni, hogy az énünk, a mi saját
igazságunk kevés, nem elég. S bár néha a gyülekezet közösségében megénekeljük, kimondjuk, hogy
nincs semmink, amivel dicsekedhetnénk, legbelül mégis csak ott van az az érzés: „nem tántorodom
meg”, meg tudok állni, van annyi bennem, ami sikerre visz: azért is megcsinálom.

Ezek között – akármilyen nehéz is – el kell jönnie a megrettenés idejének, amikor úgy érzed, Isten
elfordítja az arcát, amikor megérzed, milyen nélküle. De ugye tudod, hogy Isten a világtörténelem
során csak egyetlen egyszer tette ezt meg igazán, amikor a Fiú felkiáltott: Én Istenem, miért hagytál el
engem? Amikor  kárhozatra  ment  értünk.  Ebbe  kell,  hogy  belerendüljön  a  szív:  nem  is  az
elhagyattatásba,  hanem sokkal  inkább  abba  a  szeretetbe,  ami  képes  ezt  értünk  megtenni!  Annak
ellenére, hogy önmagunkban mennyire semmik vagyunk, a mi mennyei Atyánknak ilyen sokat érünk!
Nem kell bizonygatnunk sem előtte, sem mások előtt igazunkat – mert az nincs is: Ő bizonyítja magát
életünkben. Ámen.

295. dicséret Jézusom, ki árva lelkem
https://www.youtube.com/watch?v=x8qHWKCoMNQ&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. Szeretettel köszöntjük Orosz Károly atyánkfiát, aki az elmúlt héten ünnepelte 80. születésnapját. Is-
ten áldását és megsegítő kegyelmét kérjük életére és szeretteire!

3. Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten a gyülekezet közös ügyeiben fáradoztak: kedden délután a
temetői hulladék került elszállításra (a napokban a kaszálásra is sor kerül), szerdán délután pedig a
templom takarításán fáradoztak testvéreink. Köszönet minden segítségért!

https://www.youtube.com/watch?v=q1wuq4gT8vo


4. Az iratterjesztésben megtalálható a Vetés és Aratás, Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Pres-
biter újság legújabb száma is más lelki olvasmányok mellett. A templomban átvehetőek kiadványaink,
valamint kérésre szívesen eljuttatjuk a gyülekezet tagjaihoz.

5. Az elmúlt napok enyhítő kormányzati intézkedései kapcsán a presbitériumban elkezdtünk az isten-
tiszteletek majdani újraindításának lehetőségein gondolkozni. Egyházunk központi kérését szem előtt
tartva ezekben a hetekben templomi istentiszteletet továbbra sem tartunk, de reméljük, hogy a jár-
ványhelyzet mihamarabbi enyhülésével újra biztonságos körülmények között találkozhatunk.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

Velem vándorol útamon Jézus
https://www.youtube.com/watch?v=tF7L8TK_1Ik


