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JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
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Gyermekeinken,  unokáinkon látjuk  annak igazságát,  melyet  Jézus szava elénk ad a  mustármag
példázatában. Mintha tegnap született volna… és már hogy megnőtt! Bár alkalomadtán meglepődünk,
mégis milyen természetes  az,  hogy ahol élet  van,  ott  növekedés is van.  A leglátványosabb kisebb
korban, amikor a fejlődés rövid idő alatt változásokkal megy végbe testben és lélekben.

Jézus ezt a természetben megtalálható szabályt a lelki életre hozza példaként, az Isten országára,
melyben ugyanez a törvényszerűség fellelhető. Milyen érdekes: isteni valósága ellenére kicsinyként
van előttünk, de ugyanakkor e kicsiny kezdet ellenére hatalmasan működik Isten országa.

A kicsiny  kezdet  könnyen  becsaphatja  az  embert.  Mintha  nem volna  Istenhez  méltó  –  ahogy
például annak idején a tanítványok megpróbálták a kisgyermekeket elküldeni Jézus mellől. Ma megint
más látásmód van érvényben: az Isten ügye elhanyagolható, a kicsiknek, a szegény szerencsétleneknek
való  –  mondják.  Nem ellentmondás  ez?  A hatalmas  Isten,  a  világok  ura  miért  kicsiny  formában
mutatja meg magát? Miért ilyen módon mutatja fel hatalmát?

Igazán ez nem ellentmondás.  Amikor Isten az ő végtelen hatalmával hozzánk hajol,  a mi valós
állapotunkat  veszi fel:  porszem lesz a  porszemért;  szegény lesz a nyomorultért:  emberként  jön az
emberért.  Ő maga felveszi  a  mi  törékeny,  gúnyolható  valóságunkat,  hogy rajtunk megmutassa  és
kiteljesítse országának hatalmát. Akkor van szükség a legnagyobb energiára amikor a kicsiből nagy
lesz. Az ő isteni ereje ekkor munkálkodik, ahogy Pál is megfogalmazza: a mi gyengeségeink között
érvényesül  igazán  Krisztus  hatalma.  Isten  az  ő  erejével  azon  van,  hogy  az  ő  országát  bennünk
fölépítse,  hogy  lelki  növekedést  adjon,  s  erre  az  ő  végtelen  erejét  használja:  kicsiny  kezdetben
hatalmas munkálkodással.

Látjuk  e  fejezet  példázataiban,  hogy  ott,  ahol  Isten  országát  szívesen  fogadják,  az  csodálatos
hatalommal kezd működni, mert benne van természet szerint az üdvösség ajándéka. Így munkálkodik
gyermek és felnőtt szívében, a gyülekezet közösségében egyformán. Jézus ezzel az üzenettel szeretne
megerősíteni minket, reménységgel megtölteni bennünket, hogy talán aggódsz hitedért, gyermekedért,
a gyülekezet sorsáért. Úgy érzed, kicsiny az, ami most látszik Isten országából. Ezért szól arról, hogy
az ő országa eléri célját: ahol hittel fogadják, ott csodálatos hatalommal működik és üdvösséget hoz.
Ezzel biztat  Urunk életünkre,  hitünkre,  gyermekeink és gyülekezetünk sorsára nézve. Legyen meg
akarata! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Közösségi istentiszteletünkön köszöntjük szeretettel az óvodás hittanosok családjait. Az alkalmat
szeretetvendégség követi. Legközelebbi családi istentiszteletünk március első vasárnapján lesz alsós
hittanosaink közösségében.

2. Köszöntjük szeretettel 80. születésnapja alkalmából Molnár Károly tiszteletbeli presbiterünket. Isten
áldja meg az ő életét és szeretteit!

AZ ÚR JÉZUS LEGYEN GYÜLEKEZETÜNKNEK ÉS ÉLETÜNKNEK ŐRIZŐ PÁSZTORA!



3. Februári gyülekezeti naptár

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csüt Pént Szo

04.  Családi
istentisztelet

18.00
Bibliakör
19.00
Énekkar

08. 17.00
Házi IT

09. 17.00
Em-i köz-
gyűlés
(Gárdony)

10. 
14.00
Missziói
17.00
Konf.

11.  IT  +
Konf. szülői

13. 18.00
Szolgálók

15. 17.00
Vál  -
bibliaóra

16. 17.00
Lelkész-
értekezl.

17.  17.00
Konf.

17. IT 20. 19.00
Presbiteri

22. 18.00
H I T M

23. 18.00
É L Y Í T

24. 18.00
Ő  A L K.

24. IT + Úr-
vacsora

27. 18.00
Imaóra


