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AMI AZ EMBER SZEMÉBEN KICSINY (MIKRONNYI), AZ ISTEN SZEMÉBEN NAGY! 
 

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” 

 Lukács 12,32 
Az évekkel ezelőtt Japánra lecsapó földrengés 8,8-as ereje a Föld tengelyét jó 20 cm-rel kimozdította. Ha nem 

állt volna vissza a forgástengely eredeti szögébe, megrövidültek volna a napok, lehűlt volna a planéta. 

Finomhangolású Földünket Isten irgalma visszabillentette helyére. Az életünk is ilyen. Ha kibillen, kileng 

valamilyen rengés miatt a szívünk, lelkünk, megrövidülünk, a napos órák is, és megnő a sötét. Ki ne élne át 

olykor ilyet? A kilengő, tengelyvesztett, megrendült lelkekhez, az egyensúly visszaállításáért szól az Ige: Ne 

félj, te kicsiny nyáj!… Mit üzen ma Urunk? 

1) Isten, s Urunk észreveszi, szereti azt, ami kicsiny. Mikronnyi. Ez az Ő mértékegysége. Egészen más ez, mint 

a világé. Neki szeme van a kicsinyre, hiszen Ő is ezt az utat tette meg. Észreveszi a sót, a kovászt, az 

özvegyasszony két fillérjét, a mustármagot, a verebecskét, a pislákoló gyertyabelet, a repedezett nádszálat. Ő 

mindig irgalmas tekintettel, szívvel néz ránk. Egyetlen idő fölötti szív van csak, ez az Övé. Ezzel néz, lát, vesz 

észre ma is Téged, engem. Mit lát?  

2) Isten, Jézus szemében nem jelentéktelen az, ami kicsi(ny). A kicsiny Őelőtte nem semmi. A gyermekeké az 

Isten Országa, a betegeket vonzotta. A farizeusok, írástudók, akik vallásosságukban felfuvalkodtak, nagyon 

messze voltak, s maradtak Tőle. Földi országa is néhány halásszal, vámszedővel kezdődött. Mennyei országa a 

legkisebbel, Keresztelő Jánossal, a vértanúval. Ma 2,3 milliárd NÚN. Ahogyan Choi koreai lelkész gyülekezete 

5 emberrel indult 20 éve, ma 1 milliós gyülekezet. Urunk látja a csírában, a bábban a jövőt. S nem hagyja abba, 

amíg meg nem lesz.  

3) Kicsiny kezdet – nagy beteljesülés – VELE. Tetszett, hogy nekünk adja az országot. Nem rang szerint, hanem 

tulajdonjog alapján. Annak ad, aki az övé. Nem a béreseknek, ellenségeinek, hanem övéinek. Családja 

tagjainak, háza népének. Azoknak, akik hajlandók növekedni – Általa, Feléje, Őbenne. Öröme az adás – ilyen 

Isten mindenórás karácsonya! 

Mi mindent ad (aránytalanul nagy adomány – mit adunk Neki mi?): Fiát, Országát, örök közösségét, Igéjét - 

ahogyan adta 500 éve a nemzeti nyelvű Bibliát, amit másodpercenként 122-en olvasnak Földünkön, 450 éve a 

Helvét Hitvallást, s azóta annyi mindent. Karácsony van a mennyben egy megtérő bűnösön (Luk 15,7). Teljes 

örömét, benne Önmagát. Ennek az Országnak nem lesz vége. A földinek igen, DE ami Általa kezdődik, annak 

nem lesz vége, csak beteljesülése.  

4) Istennek mikrovilágunkra fogékony, rálátó, belelátó szeme, szemlélete, jó tetszése az, ami oszlatja a félelmet: 

Ne féljetek, mert Isten lát, észrevesz, számon tart, megajándékoz. Titeket, de ellenségeidet is, akikről tudja, mi 

lakozik a szívükben. Életfélelmet, halálfélelmet oszlat üzenete.  
 

 Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: 

ha tiéd Isten tiéd már minden. 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: 

elég Ő néked. 

HIRDETÉSEK 
 

1. Köszöntjük közöttünk kedves feleségével együtt Dr. Békefy Lajos testvérünket, aki ma Isten 

igéjével jött közénk. Isten áldását kívánjuk életükre és szolgálataikra! 

2. Alkalmaink Kedden, 17 órakor várjuk asszonytestvéreinket a szolgálók órájára. Szerdán 17 órakor 

folytatódik a Bibliakör sorozata Jósiás király uralkodásával (2 Krón 34-35). Várjuk az érdeklődőket! 

Csütörtökön a parókiára várjuk a testvéreket házi istentiszteletre. Pénteken 18.30-kor folytatódik a 

konfirmációs felkészülés. Vasárnapi alkalmainkat szokott rendben megtartjuk. 

3. A presbitérium frissítette az Egyháztagsági névjegyzéket, valamint a Választói névjegyzéket. Az 

első a nyilvántartásba vett egyháztagokat, az utóbbi pedig a választójogú egyháztagokat tartalmazza. 

Január 24-ig mindenki átnézheti, ellenőrizheti ezeket. Kérjük, ha ez alapján bárkinek észrevétele van, 

jelezze. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


