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EGYETLEN

Alapige: Lukács 15,7 Olvasmány: Lk 17,11-19

Manapság a számok bűvöletében élünk. Általában ebben mérjük az ederményeket, a sikereket. A sportban, a
versenyekben  pontok  szerzésével,  a  munka  vilgában  a  munkaórák  számával,  fizetéssel.  A vásárlásokban,
beruházásokban  a  milliókkal,  milliárdokkal.  Ezt  neveli  belénk  a  világ,  és  ezt  adjuk  tövább  örökségül  mi
magunk is.

De hiába a sok, amikor csak egyetlen pont számít. A héten a gyermektábor harmadik napján a több száz pont
begyűjtése után a két csapat között csak egyetlen pontnyi különbség volt. Mennyire felértékelődött akkor az az
egy. Az egyiknek a győzelmet, a másiknak a második helyet jelentette. 

Különös, hogy Isten országában a kevés, s különösképpen az „egy” milyen fontossá válik. Erre tanítanak
bennünket a mai igék is. Milyen öröm van a mennyben, amikor egy közülünk hazatalál, amikor Istent atyjának
tudja nevezni. Az egész mennyei világ ujjong! Egyetlen bűnös megtérésén. Sokkal értékesebb, mint a látszat-
tömeg, a kilencvenkilenc másik – mondja Jézus. Nem a létszám, nem a nagy mennyiség, „nem sokaság, hanem
a lélek” (Berzsenyi után) számít Isten országában. Nem a látszat, hanem a szív tisztasága.

Az az egy, aki visszatér Jézushoz, éppen ugyanezzel az ajándékkal bír. A tízből egy – mondhatnánk, nem túl
jó arány, hogy ennyien részesülnek Jézus gyógyító áldásából, és csak 10% tér vissza hozzá! De az Ige ezt üzeni:
legyen az tízből, százból vagy éppen ezerből egy, az egynek megtérése: felbecsülhetetlen.

Isten országában a kevés, az egy kiemelkedően fontossá válik. Igaz ez negatív oldalon is, amikor bűneinkre
nézünk. Ha egyetlen bűnünk van, az is elválaszt Istentől, ahogy ha egyetlen láncszem szétpattan a láncon, az
már használhatatlan. Az egy bűn is bűn, s ha azon kívül már minden tiszta is volna, az is elválaszt… ahogy az
az egy hiányzó pont elválasztotta a győzelemtől a csapatot.

De van az Egyetlen, aki pedig tudjuk, teljesen tiszta és tökéletes, aki hidat képez ott, ahol a bűn szakadást.
Az egyetlen kapocs a menny és a föld között, az egyetlen aki által üdvösségünk van, az egyetlen, aki miatt Isten
megbocsát: az egyszülött Fiú, a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Az egyetlen, bűn törlő, tökéletes áldozat.

Milyen fontos az Isten országában az egyetlen, akin áll, vagy bukik minden. Őrá figyeljünk a gyülekezetben,
a  mindennapjainkban,  családi  életünkben,  hogy  öröme  lehessen  rajtunk  a  mennyei  Atyának  angyalai
társaságában. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Az elmúlt héten tartottuk gyülekezeti gyermekhetünket az iskola épületében. 14 gyermek, 4 ifjú, 10
felnőtt  segítő vett  részt  ezen a héten,  amikor egy-egy bibliai  történeten keresztül az Istentől  nyert
küldetésünket ismehettük meg. Köszönetet mondunk az imádságokért, adományokért, önkormányzati
hozzájárulásokért, természetbeni hozzájárulásokért.

2. A holnapi naptól augusztus 1-ig szabadságunkat töltjük. Ez idő alatt egy-egy napon leszünk itthon.
Gondnok és harangozó testvéreink szükség szerint elérhetőek lesznek. A vasárnapi szolgálatokat Nagy
Gergely, valamint dr. Békefy Lajos lelkipásztor testvéreink végzik.

3. Gyülekezeti alkalmak, események:
szombaton délután házasságkötés megáldása lesz templomunkban
Júliius 21-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz.
Július 28-án, vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz.

4. Mályiba készülünk augusztus 21-14. között a gyülekezet közösségével. Holnapig lehet jelentkezni.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


