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RAGYOGÓ

Alapige: Zsoltárok 19,8-11

Ha Istent és az ő Igéjét reklámozni kellene, bizony ez a kiemet szakasz tökéletes reklámszöveg volna, szó
szerint egy ragyogó bizonyságtétel arról, amit Isten elvégez az ember életében az ő szaván keresztül. De miért
is csak feltételes módban beszélünk erről? Nem ez volna a feladatunk, hogy hirdessük őt, hogy felmutassuk a
világ előtt? Akkor viszont tanuljunk belőle. Két szó köré csoportosítva az üzenetet az egészség és az igazság
gondolata az, ami átüt ezen a bizonyságtételen, és bizony, mai világunknak is lényegébe vág.

Egészség. Bizony, normál időkben is sokszor forognak gondolataink e téma körül. Akár saját fájdalmaink,
vagy éppen a másik iránti aggodalmunk felhozza ezeket a kérdéseket. Most viszont a járvány miatt, amikor
egyre közelebb érezzük a betegség jelenlétét, már-már megkerülhetetlen kérdéssé válik. Ez vesz körül minket, a
fájdalom gyötri  a  testünket  és  lelkünket  is,  ott  van  a  félelem,  az  aggódás  –  egyúttal  mindebben hogy ne
vágynánk lelki felüdülésre, örvendező szívre, vagy éppen ragyogó szemre, ami az egészségnek a része.

Az Úr ezeket ígéri, ő úgy lép fel a nyomorúsággal, a betegséggel és a halállal szemben is, mint aki legyőzi
azt. Az ő jelenlétében – hirdeti a zsoltár – testi és lelki egészség található. Nem tudjuk igazán, hogy teszi, hogy
a vak lásson,  vagy  hogy a  béna járni  kezdjen.  Azt  sem,  hogyan szabadít  meg az aggódástól,  vagy éppen
szenvedélyekből.  De  azt  tudjuk,  ismerjük,  hogyan  váltott  meg  a  halál  átkától  és  annak  minden
következményétől Isten Fia feltámadása által. Ő ma is egészségünket, életünket munkálja: az örvendező szívet,
a ragyogó szemet.

Igazság.  Ez egy kicsit  bonyolultabb kérdés  a mai  világban,  hiszen úgy vagyunk,  mint  a kisgyermekek:
mindenki a maga igazát keresi. Ha nincs igazam, akkor a másik csalt. Mintha nem tudnánk kinőni ebből! Ahány
ember, annyi igazság, és talán emiatt veszett ki a bizalom, az igazságban való hit az emberek közül. Hiszen
minden és mindenki mögött hátsó szándékot, összeesküvést lát az ember. Ebben a helyzetben, bizony aranyat ér
az igazság, vágyunk is rá,  csak talán már mi magunk sem hisszük: mi is elvesztettük bizalmunkat, még az
egyetlen igaz Isten iránti hitünket is. Ma sokszor így néz ki Isten népe.

Éppen ezért kell kérnünk, amikor a hit szikrája fellobban szívünket: árassza ki ránk az Úr az ő áldásait:
igazságát,  egészséget  adó gyógyító hatalmát,  hogy mi  magunk lehessünk reklámarcai  –  ragyogó szemmel,
felüdült lélekkel, örvendező szívvel, biztos hittel. Az Úr ajándékozzon meg minket ezekkel! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Gyülekezeti alkalmaink:
kedden 18 órakor: Bibliakör
vasárnap 10 órakor: Istentisztelet

2. Október 2-án, pénteken 18 órakor gyülekezeti fórumot tervezünk. Egy évvel ezelőtt volt hason-
ló, amikor a missziói bizottság javaslatára közös alkalmaink tervezését, feladataink megbeszélését a
gyülekezet szélesebb körében szerveztük meg. Most hasonlóra készülünk: az adventi-karácsonyi idő-
szakig  szeretnénk  közösségben  végiggondolni,  megbeszélni  terveinket,  programjainkat. Szeretettel
várjuk minden testvérünket!

3. Elkészültünk a templom tisztasági meszelésével, valamint a gyülekezeti ház tisztasági festésével.
Köszönjük a Robinia Group Kft. közreműködését a munka szervezésében és lebonyolításában!

4. Megjelent a Presbiter újság jubileumi különszáma, mely az iratterjesztésben megtalálható. Szeretet-
tel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe a Mai Ige, valamint a Csendes percek kiadványokat is!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


