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EL NEM FELEDLEK 
 

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, 

én nem feledkezem meg rólad!” Ézs 49,15    Olvasmány: Lukács 7,11-17 

Ma, az istentisztelet második felében a gyülekezet legifjabb tagjai köszöntést mondnak, hálaadást az 

édesanyákért. Ezekben a szép versekben megfigyelhető, hogyan próbálják a költők megfogalmazni a már 

majdnem kimondhatatlant: az édesanyai szeretetet, gondoskodást és törődést. Ez a mi emberi kapcsolataink 

közül a legkivételesebb, aminél nincs közvetlenebb. 

A Szentírás mai szakasza is egy hasonlatot hoz elénk, melyben egy különleges kapcsolatot próbál leírni, s ez 

alkalommal az anyaságot, mint hasonlatot használja: arról szólva, hogy milyen különös az Isten irántunk való 

viszonya. 

Felhangzik a költői kérdés, melyet igazán nem is szoktunk megválaszolni, annyira természetes: hogy 

feledkezhetne meg egy édesanya a gyermekéről? Hiszen ez a legerősebb emberi kapocs! Magunkba tekintve, 

aztán rá kell jönnünk, van, amikor erre a kérdésre nem is olyan egyszerű a válasz, mert látunk elhagyott 

gyermekeket, tudunk olyanról, amikor az anyai szeretet kevés. 

Az ÚR az ő válaszában erre is utal, de ő többet is mond ennél. Azt üzeni népének, hogy az ő szeretete 

irántunk minden emberi szeretetnél erősebb. Megvannak benne az anyai szeretet vonásai, hiszen ő akaratából 

vagyunk, ő úgy tekint ránk, mint gyermekeire. Ennek a szeretetnek tökéletes felmutatója Isten, akiben – mint 

látjuk – jelen vannak tehát az édesanyai érzések is. 

Ő nem feledkezik meg rólunk. Együtt érez velünk. Kihoz bennünket a lehetetlen és élhetetlen állapotból. 

Ahogy az evangéliumban láthatjuk: az édesanya, aki egyetlen hozzátartozóját, gyermekét temeti, ajándékként 

visszakapja azt, aki szereti őt, és akit szerethet. Isten maga adja meg a lehetőségét, hogy mi magunk 

gyakorolhassuk ezt a szeretet-kapcsolatot, hogy ajándék lehessünk egymás számára családban, gyülekezetben. 

Akkor teljesedik ki bennünk Isten szeretete, amikor életünk menetében Vele találkozunk. E találkozással 

részesülünk Istennek abból a szeretetéből és törődéséből, amiről itt az igében is üzen: még ha mások el is 

hagynak, el is feledkeznek rólunk, ő el nem feledkezik. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Isten áldó kegyelmét kívánjuk ma, Édesanyák napján minden édesanyának, nagymamának, 

dédnagymamának. Isten adjon nekik sok örömet a rájuk bízottakon keresztül is! 

2. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy temetésre készülünk. Hétfőn, 16 órakor kísérjük 

utolsó földi útjára Hegedűs Istvánné, született Varga Mária asszonytestvérünket, akit 92 éves korában 

szólított haza a Mindenható Úr. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család minden tagjára. 

3. Alkalmak 

Ma, az istentiszteletet szeretetvendégség követi a gyülekezeti házban. Köszönjük a sok segítséget, 

várunk mindenkit az asztalok mellé. 

Délután 15 órakor Lovasberényben folytatódik az egyházmegyei sorozat, melyre a gyülekezetből is 

többen készülnek. 

Csütörtökön, az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepén 18 órakor tartunk istentiszteletet a 

gyülekezeti házban. Azt követően kerül sor a konfirmandusok vizsgájára. 

Jövő vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteltünkön a konfirmandus fiatalok ünnepélyes hitvallás- 

és fogadalomtételére készülünk. Vasárnap délután 17 órakor pedig a Psalterium Hungaricum 

Kórus zsoltáros hangversenyét hallgathatjuk meg. A kórus fogadására szeretetvendégséggel 

készülünk. Köszönet a felajánlásokért! 

Az ünnep további menetét a kihelyezett plakátokon kísérhetjük figyelemmel. Jöjjünk és hívogassunk 

másokat is ünnepi alkalmainkra! 

4. Megtalálható a kijáratnál a Csendes Percek és az ifjúsági Útjelző legfrissebb kiadványa. 

Szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


