
Gondolatok jelenlegi helyzetünkkel kapcsolatban

Ps.4o,l3-14."Bajok vettek engem körül,amelyeknek számuk sincsen 
utolértek büneim,amelyket végig sem nézhetek,számosabbak a fejem 
hajszálainál és a szivem is elhagyott engem.Tessék Uram Néked 
hogy megments engemet,siess Uram segitség emre !"
I.Bajok vettek körül.
 A gzdasági és politikai élet nehézségeit és problémáit mi is 
átéljük.Egy vértelen forradalom közepén vagyunk.- 

Mi lelkészek elszigetelten élünk,nem tudjuk megbeszélni problémáinkat, 
fizikai és lelki távolságok.
Megfelelő sajtó hiánya
Igazi lelkészkonferenciák hiánya.A teljesen őszinte hang és szolgá
latunk igazi kérdéseivel való foglalkozás.
Egyházi vezetőinkkel nem mindenben tudunk egyetérteni.
 Gyülekezetünk tagjai sorskérdések kötött örlő nek/TSZ.Megélhetés, 
adók,lakás,gyermekek iskoláztatása stb./

Magunk is sorskérdésekkel bajlódunk/Dolgozó papnék,anyagi 
problémák stb./
Pásztor nélküli lelkipásztorok vagyunk.
Gyülekezeteinkben egyre többen válnak közömbösekké.
Értékérzetünkkel is baj van/munkánkat nem minősitik munkának a 
szocializmusban./
II.Utolértek büneink.
Az ébredés hiánya: egyoldaluan mennykóros.Nem szólt a mai sorskérdések 
között vergődő emberekhez.

Hübrisz:kezünkben az ébredés.
Gyávaság?
Nemtörődömség
Theol.tisztázatlanság.Az egyezmény elfogadása.Kollaborálás igenlése. 
Lustaság: az igehirdetés átfogalmazásihoz,hogy az a szocializmusban 
érvényesen szólhasson.
Két kulacsosság?
A meddő helyzet maga a büntetés.A bünbocsánat ev.a is üressé 
vált noha formailag megvan.
III.A sziveünk is elhagyott minket.

Bennső életünk fokozódó erőtlensége Pietimzustól való félelmünk miatt átestünk a ló tulsó oldalára.
Az egyéni kegyesség gyakorlásának módja fellazult.
Imaélet gyatraásága
Igehirdetésen érezzük leginkább csődbejutásunkat.
"Fáradt evangéliumot" hirdetünk.
A mondanivaló maradt,tiszta exegézis alapján prédikálunk,txtus- 
szerüen,de érthetetlne,erőtelen,hatástalan az igehirdetésünk.
Nem tagadott e meg a Krisztus?/ Mt.l0 . 3 3 .  vonult e ki közülünk. 
Sodródunk az itélet felé,nem tudjuk milyen lesz.Tüz által tartatunk 
m e g ?
IV.Tessék Uram,hogy megments. Siess Uram segitségünkre.
1.1 .lsten szabad kegyelméből menthet meg.2.Lehet sürgetni mégis.
A kiutat nem látjuk magunknál.Nem merünk reménykedni,imádkozni sem 
egy uj ébredésért.Nem látjuk hogy merre.Csak állandóan szükülő" lehető 
ségek között sodortatunk."Lefekvő egyház"képe elborzaszt.Nem
m e r ü n k  e l ő r e  n é z n i .Nem marad más hátra mint a jelenben nagyon komolyan venni a 
szolgálatunk minden teendőjét és sokat könyörögni,lehetőleg együtt is. 
Igy : s i ess Uram segitségünkre.


