
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Köszöntés
  Kezdő ének: 425:1
(„Ó, Ábrahám Ura…”)
  Főének: 254:1-6
(„Mindenkoron áldom…”)
  Fohász
 Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
 Igehirdetés előtt: 164:1
(„Kegyes Jézus…”)
  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon)
  Csendes imádság
 Ráfelelő ének: 278:7-8
(„Bölcs Isten remeki…”)
  Imádság
  Miatyánk

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
Ifj. Sebestyén Éva, Harmatos János,
Finta Áron 
  Záróének: 254:7-9
(„Sok jók közt…”)

  Áldás 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Istentiszteleteinken a járványügyi szabályok be-

tartását  (maszk viselése,  kézfertőtlenítés,  távol-
ságtartás) továbbra is szeretettel kérjük! [Maszk
hordása:  kültéren  csak  a  temetések  alkalmával
kötelező.]

 Jövő heti alkalmaink:  

péntek 1800: Ancora Ifi 

vasárnap 1000:  Istentisztelet  (YouTube  csator-
nánkon is követhető)

Imakör; Kánon kör

 Júl. 19-23. de. 9-12h-ig napközis hét felnőttek-
nek. Mindenkit szeretettel várunk!

 Aug. 13. 14.00-17.00 KonfIfiseknek program

 Urnatemetőnk NYITVA  vasárnaponként, illet-
ve szerdán 15-18 óra között. (Részletek honla-
pon, hirdetőtáblákon.) 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: tel. és
online  (H-P  9.00-17.00),  illetve  előzetes  beje-
lentkezéssel szerdánként személyesen.

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyüleke-
zet mindenkori másik lelkésze lakására!

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző
pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  V . M Ó Z E S  4 : 7 - 1 0

„Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi
Istenünk,  az  Úr,  valahányszor  kiáltunk  hozzá?!  És  melyik  nagy  nemzetnek
vannak  olyan  igazságos  rendelkezései  és  előírásai,  mint  amilyen  az  az  egész
törvény,  amelyet  én  adok  ma  elétek?!   Őrizkedj  azért,  és  vigyázz  nagyon
magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne
vesszenek  emlékezetedből,  amíg  csak  élsz!  Ismertesd  meg  azokat  fiaiddal  és
unokáiddal is; azt a napot, amelyen ott álltál Istened, az Úr előtt a Hóreben, ahol
ezt  mondta  nekem  az  Úr:  Gyűjtsd  ide  hozzám  a  népet,  hogy  meghallgassa
igéimet, és megtanuljanak félni engem mindenkor, amíg csak a földön élnek, sőt
tanítsák meg erre a fiaikat is.”

  A L A P I G E :  Z S O L T Á R O K  7 8 : 1 - 1 1

„Ászáf  tanítókölteménye.  Figyelj,  népem,  tanításomra,  fordítsátok  felém
fületeket, amikor beszélek! Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok
hirdetni.  Amiket  hallottunk  és  tudunk,  mert  őseink  elbeszélték  nekünk,  nem
titkoljuk el  fiaink elől,  elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit  és
erejét,  csodáit,  amelyeket  véghezvitt.  Intelmeket  írt  Jákób  elé,  tanítást  adott
Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak.
Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el
fiaiknak,  hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és
tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó
nemzedék,  az  állhatatlan  szívű  nemzedék,  amelynek  lelke  nem  maradt  hű
Istenhez,  mint  az  íjjal  fölfegyverzett  efraimiak,  akik  meghátráltak  az  ütközet
napján.  Nem  tartották  meg  Isten  szövetségét,  nem  akarták  követni  tanítását.
Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett.”
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Napok  óta  a  magyar  gyermekvédelmi  törvénnyel
kapcsolatos véleményektől hangos a hazai és külföldi
média.  Ennek  kapcsán  fontosnak  tartom,  hogy
vizsgáljuk meg, mit tanít Isten a szülői felelősségről.
Milyen útmutatást, sőt parancsot ad népének, a jövő
nemzedéket  illetően.  Mózes  II  és  V.  könyvében
különösen gyakran olvassuk a felhívást: „Beszéld el
majd el  fiaidnak és unokáidnak,  amit  Egyiptommal
cselekedtem… Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok
az  Úr.”  /II.Móz.10:2/  A  78.  zsoltár  is  egy  ilyen
összefoglalás. Valamit tovább kell adni a következő
nemzedéknek.  Ez  pedig  a  mindenkori  felnőtt
generáció  kötelessége  és  felelőssége.  Vagyis:  a
mienk.      
                                        
Mit kell elbeszélnünk Nekik? Az Úr dicső tetteit és
erejét, csodáit, melyeket véghezvitt. Vagyis azt, hogy
Isten az Úr.  Ő cselekszik.  Ő a világmindenség ura.
Nincs hozzá hasonló. Ő féltőn szerető úr, és megtartja
övéit, ha Benne bíznak. Miért kell ezt tudniuk? 

• hogy legyen reménységük
• hogy ne felejtsék el Isten tetteit
• hogy megtartsák parancsolatait

1.  Legyen  reménységük. Még  a  reménytelennek
látszó helyzetben is. Hányszor élte ezt át Izráel? És ha
a 78. Zsoltárt otthon tovább olvassuk, akkor ennek a
felsorolását  olvashatjuk  tovább,  Izráel  egész
történelmén  keresztül.  Hogy  Isten  mennyi  mindent
tett  értük.  Csak  egy-kettőt  emelek  ki.  Mennyire
reménytelennek látszott a helyzetük Egyiptomban, a
szolgaság házában,  amikor  nagyon kemény  munkát
kellett  végezniük,  és  szabadításért  könyörögtek.
Mennyire  reménytelennek  tűnt  a  helyzet,  amikor
Isten megszabadította őket Egyiptomból és a pusztán
vezette át  őket.  Elérnek a Vörös tengerig,  előttük a
hatalmas  víz,  mögöttük  a  fáraó  serege.  Vagy
mennyire  reménytelennek  látszott  a  helyzet  a
pusztában, ahol nincs élelem, nincs hús, nincs víz. De

hogy egy-két  Újszövetségi  példát  is  hozzak:  Jairus.
Vagy  Pál,  amikor  Róma  felé  hajózva  viharba
kerültek.
Reménytelen  helyzetben  is  reménykedhetünk  és
bizakodhatunk.  Mert  azt  látjuk,  hogy  Isten
megszabadította az ő népét. Száraz lábbal vezette át
őket  a  Vörös  tengeren.  A  pusztában  ellátta  őket
mennyei  kenyérrel,  hússal  és  vízzel.  Jairusnak
visszaadta  a  leányát,  és  Pál  apostol  megmenekült
mindazokkal,  akik  a  hajóban  voltak.  Istennek  van
hatalma reménytelen helyzetekben is úrrá lenni, mert
ő  mindeneknek  ura.  Ha  reménytelen  helyzetbe
kerülsz,  kedves  testvérem,  és  úgy  gondolod,  hogy
nincs menekvés, Istenbe vesd bizodalmadat. És erről
beszélnünk  kell  gyermekeinknek  is.  Mert  ők  is
fognak nehéz, reménytelen helyzetbe kerülni. Akkor
jusson eszükbe, hogy Istenbe vessék bizodalmukat!

2.  Ne  felejtsék  el  Isten  nagy  tetteit. Vagyis  ne
felejtsük  el,  hogy  Isten  az,  aki  munkálkodik.  Ne
magunkba  vessük  a  bizodalmunkat.  És  a
megoldásokat  ne  magunknak  tulajdonítsuk.  Erre  is
hadd hozzak néhány példát. Isten többször is mondja
az övéinek, hogy könnyen felfuvalkodik az ő szívük,
önteltek  lesznek  és  elfelejtkeznek  az  élő  Istenről.
Éppen ezért, ha szabadítást visz véghez, akkor az Úr
úgy  teszi  azt,  hogy  egyértelmű  legyen:  ő  végzi.
Gondoljunk  Jerikó  bevételére.  Vagy  Dávidra,
Góliáttal  szemben.  De  Isten  szabadítást  ad,  azért,
hogy  ne  magunkban  bizakodjunk,  ne  magunknak
tulajdonítsuk  azt,  hanem  Neki.  Mózes  az
amálekitákkal  szembeni  harcban,  amíg  fölemelte  a
kezét és imádkozott, amíg Istentől várta a győzelmet,
addig Izráel népe ura volt a helyzetnek. De, amikor
leengedte  a  kezét,  azt  jelezve,  hogy a  nép  a  maga
erejéből  is  tud  harcolni,  akkor  az  ellenség  erőre
kapott.  Fontos  tehát  tudnunk,  hogy  Isten  végzi  a
maga munkáját. Ne felejtkezzünk meg róla! 

3.  Tartsák meg parancsolatait. Hogy tartsuk meg
parancsolatait. Józsuénak azt mondja az Úr, ne térj el
a parancsolatoktól,  a törvénytől  se jobbra,  se balra,
hogy boldogulj,  amerre csak jársz.  Fontos tudnunk,
hogy Isten a mi Urunk, és legyen ő a mi útmutatónk,
vezérlő  mesterünk.  Isten  azért  adta  nekünk  a
parancsolatokat,  az  Ő Igéjét,  hogy el  ne tévedjünk.
Ma is olyan sok utat kínál a világ. De nekünk Isten
adott  egy kiváltképpen való utat,  az ő szeretetét,  és
ennek megnyilvánulását, az Úr Jézus Krisztust. Ő a
mi  életünknek  vezérlő  mestere,  Ő  a  világító
szövétnek  a  sötétben.  Őt  azért  adta  nekünk  az  élő
Isten, hogy eligazodjunk ebben a világban. Hogy ne
térjünk el Jézus Krisztustól se jobbra, se balra. Hogy
Őrá  nézzünk,  hogy  az  Ő  szavát  hallgassuk.  Ezért
fontos  az  Igéhez  való  ragaszkodás,  és  ennek
megismertetése  a  következő  generációkkal  is.
Kedves  Testvéreim,  bennünket  is  kérdez  az  Ige:
számon tartjuk-e az Úr dicső tetteit,  erejét,  csodáit,
amelyeket véghezvitt? Fölfedezzük-e a történelemben
munkálkodó élő Istent? Adjunk hálát,  ha ez nekünk
megadatott! Vessük bizodalmunkat, reménységünket
az  élő  Istenbe!  Ne  önmagunknak  tulajdonítsuk,
hanem alázzuk meg magunkat az Ő nagyságos keze
alatt  és tartsuk meg parancsolatait.  Jézus Krisztusra
nézzünk! Bűnbánatra is int bennünket ez az Ige, hogy
vajon így élünk-e.  És arra is bátorít,  hogy éljünk e
szerint. Adjuk tovább az utánunk jövőknek is, hogy
Istenről  el  ne  felejtkezzenek!  Így  legyen  Isten
életünknek vezérlő mestere,  ura,  és magasztaljuk őt
az ő nagyságos tetteiért. 

Ámen.

 Peterdiné Molnár Judit


