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365 Alkalom Isten számára — loo. Zsoltár

M a minden házba uj naptár kerül,konyha falán, szoba falán u j naptár 
f ü gg.365 üres lapja van,mindegyik egy napot jelent.Ki tudja mivel fogjuk 
telirni ezeket a lapokat.-Uj esztendő kezdetén mindig felvetődik a 
k érdés:Mit hoz az uj év?Mi történik velünk?Mi vér ránk és mit kell
nekünk cselekednünk?-Sokán nemcsak tünődve kérdeznek,hanem jósoltatnak 
babonás jelekből akarják kiolvasni az uj esztendő titkait:vajjon 
szerencsés,vagy szerencsétlen lesz e ?Talán olmot öntenek és megkisérlik 
a kiöntött figurákból kiolvasni mi vár rájuk.-Gondolkoztatok e már
gyermekek azon,hogy miért is kivanjak ugy megismerni a jövendőt,hogy 

m ég ilyen ostobaságokhoz is fordulna? Megmondom, nemcsak azért mert 
kiváncsiák,hanem ezért is „mert félnek a jövendőtől. Annyi baj érte már j
a multban az embereket - gondoljatok csak az elmult két szörnyü világ- 

h á borura:mennyi halott,mennyi sebesült,mennyi árva,özvegy áldozatot 
követelt- hogy joggal félnek a jövendőtől is.
Hogyan lép be a keresztyén ember az u j esztendőbe?M it tudunk mi 
többet,mint más emberek a jövőből?Erről beszél ez a mai zsoltár
Mi vigan és bizalommal,félelem helyett hittel megyünk be az uj esztendő 
k apuján,mert az ismeretlen jövendőben is ismerős Urunk van:Isten.

Ha valaki ismeretlen v árosba kerül,milyen biztonságos érzést jelent az, 
h a  tudja van ott régi ismerőse,az majd elvezeti,alkalauzolja mindenfelé, 
nem kell félnie,hogy eltéved. A jóismerős jól ismeri a város.Az uj 
esztendő is olyan mint egy ismeretlen város,de mi nem félünk hogy elves- 

s zünk benne,mert jó vezetőnk van: a mi Alkotónk és Pásztorunk:Isten.
A hogy a zsoltárvers mondja:"mi az ő népe és legelőinek juhai vagyunk" 
3 .vers.
V an jogunk benne bizakodni,mert eddig is azt tapasztaltuk,hogy jó az Ur
nemzedékről nemzedékre való az Ö hüsége / 5.v./-Nemrégen ünnepeltük 
karácsony ünnepét,akkor megértettük,hogy Isten nincsen távol tülünk, 
közénk jött,emberré lett: Testvérünkké .Már elfelejtettük - karácsonyi 
ü zenetet?Ujra bizonytalankodnánk,annak ellenére,hogy Ö testvérkezet 
s egitő kezet nyu jtott.Hn van bennünk félelem a jövendőfélül gondoljunk 
ú jra meg ujra karácsonyra.Az aggodalom helyett akkor hálaadás,dicséret
és áldás tölt meg a szivünket /4 v./

Az előttünk álló 365 nap nagy lehetőség:sokat szolgálhatunk benne 
/ 2 vers /Minden napunk ajándék,amit Isten arra ad,hogy hasznosan,
ások javára éljünk vele.Becsüljük meg ajándékát.Használjuk arra,amire 

Az idő mulásával gondoljunk sokat Istenre. Az előttünk álló adta 
365 nap soknak tetszik,ha az elmult 365 napra gondolunk nagyon rövid 
időnek találjuk,mintha csak most lett volna a tavalyi "ujévnapja" és 
m á r i s  a  következő uj esztendő áll előttünk.A muló időben gondolulunk
az örökkévaló Istenre-akit J ézua Krisztusban ugy ismetünk meg,mint aki 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz /Zsid 13,8/-akinek a kegyelme is 
Örökkévaló,nemcsak az elkövetkezendő 365 nap fér bele,nemcsak egész 
é letünk ideje,hanem halálunk és feltámadásunk órája is.
M enjünk vig énekszóval az uj esztendőbe/1 v./ mert kegyelmes az Ur ! 
Kérdések:Ki tudja mit hoz a jövendő?/senki ,esnk egyedül Isten/
Miért félnek az emberek a jövendőtől?/Félnek a szenvedésektől,félnek 
az erejük felett való próbáktól,félnek mert olyan mint egy ismeretlen 

v áros/Miért nem félnek a keresztyének?/Mert az ismeretlen uj évben, 
i s merős Uristenünk van/Miért van jogunk bizakodni Benne?/Mert eddig is 
m á r  tapasztaltuk,hogy jó az Ur /Mire adja Isten az előttünk álló 365 
n apot/Szolgálatra/Hogyan kell belépnünk az uj évbe/Istentdicsőitő,vig 
é nekszóval/



Feladat:Keressetek olyan zsoltárt.amelyben vig énekszóról hallunk?
Keressetek olyan biblia helyekete,ahol Pásztornak nevezi az 
irás Istent,vagy Krisztust.

Keressetek olyan bibliai helyeket,ahol az örökkévaló változatlan 
Istenről olvasunk.
Hol mondja Jézus,hogy csak Isten jó egyedül?
Honnan ismerjük meg az Atyát ?/Jn.1 4 ,8-lo/

Aranymondás: Zsolt loo,l és 5 vers együtt.
Ének: 167  Dt.ékv.


