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Alapige: Róma 11,33-36 Olvasmány: Efézus 1,3-14

Hogyan  alakul  látásunk?  Azt  mondják  a  tudósok,  hogy  a  látás  fejlődése  újszülöttek  esetében  hosszú
folyamat. Amikor megszületünk 8-10 cm a látási távolság, és igazán a második év végére mondható teljesnek a
kép. Így van ez lelki látásunkkal is, ha az Ige tanítását vesszük alapul, még hosszabb ez a fejlődés. Igazán,
színről színre, teljes valódisággal nem is láthatunk. Isten folyamatosan szeretné pontosítani az ő újjászületett
gyermekeinek lelki látását, de a bűn torzító hatása folyamatosan nehezíti ezt bennünk.

Szentháromság vasárnapja az egyházi rendben erre a tisztább látásra akar segíteni, hiszen ekkor Istent a
maga  teljességében,  igaz  egységében,  ugyanakkor  szent  háromságában ünnepeljük,  hogy egy kicsit  többet
láthassunk abból, aki ő.

Pál a római levélben egy nehezebb szakasz után kiált fel Istent magasztalva. Az apostol olyanokat látott és
fogalmazott  meg,  amelyek  Isten  gondolatainak  legrejtettebb  részei:  az  üdvösség  kérdésében  Pál  láthatóan
nagyon aggódik népe miatt,  ezért megy ennek a kérdéskörnek egészen a mélyére, s benne felmutatja Isten
nagyságát, igazságát. Ennek kapcsán ébreszt rá minket, mai olvasókat, mai hívőket is, hogy hol a mi helyünk
igazán Istennel kapcsolatban: bizony tőle, általa és érte van minden.

A mi látásunk homályosságát mutatja, hogy sokszor úgy nézzük még az Igét is, mintha az emberközpontú
lenne. Hiszen Isten ezt adja elénk: ő hozzánk szól, Fia által értük jön, Isten velünk foglalkozik. Ebből hamar
arra  a  következtetésre  jutunk,  hogy  mi  milyen  fontosak  vagyunk.  Isten  közeledése,  irántunk  való  jósága
hízelgően hat. Már-már úgy érezzük, érünk valamit! Lassan egészen úgy vagyunk Isten mellett, mint társak,
barátok, tanácsadók – míg látásunkban fölé nem kerekedünk. Pál ezt a látást teszi helyre, tanít. Ember, térj
észhez! Ne hidd, hogy Istennel egyenrangú volnál, ne hidd, hogy minden érted van. Mert nem rólad, hanem
Róla beszél szeretete, kegyelme, az üdvösség: minden.

Istentől, Isten által és Istenre nézve van minden. Ő a középpont. Ne akard az ő helyét átvenni – ahogy az
emberi ősbűn mutatja – láss tisztán! Maradjon ő a középen: a trónon. Gondolkodásodban ne csak egy legyen a
segítők, tanácsadók közül, akire néha hallgatsz, néha pedig nem. Kerüljön minden szempontból az őt megillető
helyre,  hogy az ő erejének teljességével lehessen jelen életedben.  Lásd őt jól,  jobban,  már most  a te földi
életedben,  hogy  az  öröklét  ne  csalódásként  érjen:  tőle,  általa  és  rá  nézve  van  minden:  övé  a  dicsőség
mindörökké! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Szomorú szívvel emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt héten, csütörtökön 16 órakor kísértük utol-
só útjára Puskás Jenő atyánkfiát, aki 84 éves korában hunyt el. Ravatala mellett Süller Zsolt evangéli-
kus lelkipásztor testvérünk hirdette Isten vigasztaló igéjét a Róma 9,15-16 alapján Isten. Lelkének vi-
gasztalását kérjük a gyászoló családra!

2. Alkalmaink
Az elmúlt héten egyházmegyei közösségben több alkalom volt. Pénteken Sárbogárdon volt egyházme-
gyei közgyűlés, melyen a 2017-es évről szóló értékeléseket tárgyaltuk meg, valamint új tisztségviselők
megválasztására,  illetve fogadalomtételére  került  sor. Egyházmegyénknek új megválasztott  lelkészi
főjegyzője van Hajdú Szabolcs Koppány, lovasberényi lelkipásztor személyében. Isten áldását kérjük
e helyről is szolgálataira.
Szombaton Agárdon tartották meg az egyházmegyei sportnapot, melynek lebonyolításában a gyüleke-
zetből Flikinger Jenő pótpresbiter testvérünk vett részt.
● Szerdán 18 órakor a Jelenések könyvét olvassuk tovább a Bibliakörben.
● Június 3-án, vasárnap 10 órakor hittanévzáró istentiszteletet, majd szeretetvendégséget tartunk. Kö-
szönjük szolgáló testvéreink segítségét!
3. Május 31-ig lehet jelentkezni gyülekezeti táborunkba, melyet június 28-július 1. között Mályiban
tartunk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


