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ÉLET-FORRÁS

Alapige: 2 Mózes 20,12 Olvasmány: Zsoltárok 25

Mai  istentiszteletünkön  megkülönböztetett  szeretettel  köszöntjük  a  mai  nap  ünnepeltjeit,  az
édesanyákat,  nagymamákat,  dédmamákat.  Hangzik majd a vers és az ének, a köszöntés és a  hála
hangjai. De hogyan is ünneplünk, mi számunkra ennek a lényege? Mintha – a többihez hasonlóan – a
gyermekek ünnepe lenne ez, s mi, felnőttek egy kicsit már távolabb lépünk. Komolyan vesszük-e ezt a
napot?  Isten  segít  bennünket  az  ő  igéjének  üzenetével,  hogy  ma  is  tisztelettel  figyeljünk  az  élet
forrására.

E  jól  ismert  parancsolat  magyarázatánál  a  felsős  diákok  már  sokszor  hallották  azt  a  nagyon
egyszerű  képet,  amely  ennek  az  igének  lényegét  kifejti,  amelyben  egy  fa  áll  előttünk:  szép,  dús
lombkoronával, erős törzzsel és szétágazó gyökérzettel.  S bár mi magunk nem folytatunk növényi
életformát, mégis szoktunk beszélni a gyökereinkről. Arról, ahonnan származunk, ahonnan ered a mi
életünk. S mindazt, amit genetikailag, személyiségünkben, viselkedésünkben magunkban hordozunk,
azt a mi felmenőinktől kaptuk, akár jót, akár rosszat.

Isten adta így, az ő teremtési rendjének folyamatában szerepelnek a mi szüleink, minket nevelő
szeretteink, s kimondottan édesanyánk. Az élet-forrás számunkra mindaz, a létünk lényege, amit tőlük
kapunk. Ezért a hála.

E  forrás-létnek  azonban  van  egy  másik  oldala  is:  a  felelősség.  Milyen  érdekes,  hogy  a
tízparancsolatban az Isten tisztelete után első helyen áll a szülők tisztelete, s minden más csak utána:
élet, házasság, vagyon, igazság tisztelete. És ez így jól is volna, ám valamiről sokszor elfeledkezünk!
Az Isten tisztelete kimarad a mai ember logikájából, életrendjéből és a többi mint kártyavár omlik
össze.  Ezért  nincs  tisztelet  gyermek-szülő  között,  ezért  vetik  meg  az  életet,  ezért  roskadozik  a
házasság,  a  tisztesség  és  a  hűség.  Mert  kihagytuk  életünk  rendjéből  a  legfőbb forrást,  Istent.  Az
édesanyai,  a szülői forrás-létre tanít  az Ige: akkor vagy igazán a helyeden, akkor tudsz igazi lelki
tartást továbbadni, a te magad a tökéletes forrásból táplálkozol. Erre van garancia, erre van ígéretünk
Istentől.

Azt ígéri az Úr, hogy az áldott örökség azoké, akik az ő forrásából merítenek és így válnak mások
számára élet-forrássá. Hála legyen azokért az édesanyákért, akik Istenben keresik és találják meg a
mindennapi  életre  szóló  erőt,  akik  benne  élnek,  az  ő  útján  járnak!  Hála  legyen  Istennek  azért  a
gondoskodásáért, hogy így, az ő személyükön keresztül figyel és vigyáz ránk, táplál bennünket, hogy
végül az Ő gyermekeiként az ő örökségében igazi életet nyerjünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Nagy szeretettel köszöntjük május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat itt a gyülekezet
közösségében, és hálás szívvel emlékezünk vissza azokra, akik már nem lehetnek itt velünk. Kérjük az
Urat, áldja meg az édesanyákat testi-lelki erővel, a tőle rendelt szolgálatok végzésében.

Az istentisztelet szeretetvendégséggel folytatódik a gyülekezeti házban. Mindenkit hívunk. Köszönjük
azoknak, akik az előkészítésben, lebonyolításban segítenek!

2. Szomorú szívvel jelentem, hogy halottunk van. Május 4. napján, 95. életévében elhunyt Németh
Dezső, gyülekezetünk tiszteletbeli presbitere. Az istentisztelet után szólal meg harangunk, rá emlékez-
ve. Temetésére várhatóan 12-én, pénteken 14 órakor kerül sor a kuldói temetőben. Isten adjon az ő
szeretteinek és minden gyászolójának vigasztalást! 

3. Alkalmaink

Újból a megszokott formában tartjuk alkalmainkat. Kedden 18 órára várjuk a nőtestvéreket a szolgá-
lók órájára. Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz.



Szombaton délelőtt 9 órakor konfirmandusainkkal kirándulásra indulunk.

Jövő vasárnap 10 órai istentiszteletünk keresztelés alkalma is lesz: Joó István és Fuszkó Barbara kis-
lánya, Fanni részesül a sákramentumban. Isten áldja meg az ő életüket, családjukat!

Május 20-án egyházmegyei  családi  napra  kerül  sor  Dinnyésen,  a  Templomkert  Hagyományőrző
Központban. Délelőtt 10 és délután 5 óra között folyamatos programokkal várjuk a családokat: kicsik-
nek játszóház,  bábszínház,  apródiskola;  nagyobbaknak és  felnőtteknek:  láthatatlan  színház,  családi
kapcsolatokról szóló előadások, kiállítás, koncert. Minden részlet megtalálható a Vértesaljai Reformá-
tus Egyházmegye facebook-oldalán! Ebédrendelés május 10-ig lehetséges, ezért érdemes már most re-
gisztrálni. Akinek nincs erre módja, de szeretne, az szerdáig jelezze ezt a lelkészi hivatalban! VÁ-
RUNK MINDENKIT SZERETETTEL!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


