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AZ ÉN APÁM...
Alapige: Zsoltárok 124,8 Olvasmány: Márk 10,13-16

Gyakorló szülőként előttünk van az a jelenet, amikor a nagy ovisok egymásra licitálva versengenek
azon, hogy kinek az édesapja hatalmasabb, ügyesebb. Az enyém olyan magasra emel, mint az ajtó…
az enyém, addig, mint a plafon… az enyém addig, mint az ég… És ez így van rendjén, ebben a korban
a kicsi ahogy a nagyot látja, hitének teljes mértékében meg van győződve arról, hogy az ő édesapja a
legnagyobb. Persze,  ahogy nő a gyermek,  ahogyan kezdi beérni  fejben és fizikailag is  apját,  ez a
gyermeki tökéletesség-idill úgy nemesül jó esetben tiszteletté és szeretetté.

Ahogy a gyermek – szól Jézus tanítványaihoz – ahogy a gyermek fogadja a világot, ahogy őszinte
csodálattal néz a nálánál sokkal nagyobbra, úgy fogadjátok az Isten országát. A gyermeki látás az,
amirő  ma  tanít  az  Ige  bennünket.  Néha  jó  belegondolni,  hogyan  éreznénk  magunkat,  ha  felnőtt
világunkban is  nálunknál  kétszer-háromszor hatalmasabb emberekkel,  tárgyakkal  találnánk szembe
magunkat. Átértékelnénk sok mindent életünkben. Egy kicsit újra gyermeki szemmel nézni: erre hív
Jézus, mert Isten országát szemlélve ez a helyes látás.

Isten ószövetségi népe ezt a látását vallja meg a zsoltárban, hogy az Atya, az Úr Isten milyen
hatalmas, hogy ő, akiben a mi segítségünk van, ő teremtett – nem csak minket, embereket, hanem az
egész univerzumot,  mindent  a  földkerekségen szabadon formál,  ereje  felbecsülhetetlen.  S ő az én
apám  (Atyám)  –  mondja  Jézus  után  Isten  népe.  Aki  teremt,  fenntart,  gondoskodik,  hatalmának,
erejének nincs semmiféle korlátja, s egyben egy csodálatos személy, aki mindent megozgadott annak
érdekében, hogy megmentsen. Annak ellenére, hogy mi igyekeztünk őt elfelejteni, letaszítani életünk
fontosabb pontjairól,  szerettük volna kiforgatni  az ő örökéből.  Ennek ellenére  mégis  ragaszkodott
hozzánk, utánunk küldte az Egyszülöttet, kiemelt, szabadított, és féltő szeretetével ölel az üdvösségre.

Egy kicsit – újra – gyermekszemmel nézni a világot: erre tanít minket ma Isten szava, úgy nézni fel
Urunkra, hogy ő tényleg mindennél nagyobb. Így látni az Atyát hálás életet eredményez. Ahogy egy
mai édesapáról egy mai dalban – a Dal-ban – megénekli a szerző: 

„Mit adhatok, csak az, hogy hozzá tartozom 
S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom 
Ő az én apám, és itt az én otthonom” (Pápai J.)

Ámen.
HIRDETÉSEK

1. Közösségi istentiszteletünkön külön szeretettel köszöntjük az óvodás hittanosokat és a kedves csa-
ládtagokat! A közösséget szeretetvendégség formájában is gyakoroljuk. Köszönjük a felajánlásokat!

2. Mozgalmas hétvégén vagyunk túl, ahogy a templomban is látható, szűkebb lett egy kicsit a hely: a
parókiát a május végén kezdődő építkezés miatt elhagytuk, a gyülekezeti házban rendezkedtünk be.
Kilenc családtag és tíz gyülekezeti tag vett részt a gyülekezeti ház, valamint a parókia költöztetésében:
nagy köszönet minden segítő kézért! Továbbra is lehetőség van mukafelajánlásra a közeledő bontás-
építés feladataiban!

Az elhelyezett vitrineken annak jegyében láthatunk kiállítást, hogy mi minden található egy parókia
padlásán.

3. Örömünkre szolgált a hír, hogy ezen a hétvégén kötötték össze életüket Isten színe előtt Thomas
James Alexander Jones és Apostagi Adrienn. Isten áldását kívánjuk e helyről is házasságukra!

4. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Jn 5,1-15) és Énekkari próba
Virágvasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz a templomban.



Egyházmegyénkben e mostani hetekben zajlik a vizitáció időszaka. Ennek részeként a héten kedden,
csütörtökön, szombaton és vasárnap összesen hét gyülekezet látogatása van tervbe véve. Köszönjük a
gyülekezet imádságát!

5. Március hónapot elhagyva immár egy negyed évet láthatunk magunk mögött gyülekezeti visszate-
kintésünkben. Ez a hónap – bár az alkalmak sorra jöttek – minden szempontból a költözés és az építés
ügyének előkészítésében telt. A cél, amit kitűztünk magunk elé, hogy ne jusson kevesebb idő a lelki-
ekre, továbbra is cél, de fizikai határaink figyelembe vételével tesszük. Külön meglepetés volt a gyüle-
kezetről interneten is megjelent cikk, melyben gyülekezeti tagjaink is viszontláthatták magukat.
Építkezés ügyében komoly előrehaladások voltak: az elkészült terveket a hirdetőn szemlélhetik meg
az érdeklődők. Köszönet a temetői munkákért!
Anyagiakban a negyedévet 16ezer Ft többlettel zártuk. Márciusban 345eFt bevételre 331eFt kiadás
esett. Ebből EFJ.: 152.500 Ft, Persely.: 114.700Ft, Építési adomány: 20eFt. Köszönünk a támogatás
minden formáját!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


