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134. zsoltár Úrnak szolgái mindnyájan
https://www.youtube.com/watch?v=RYP7naW1Feg

MERJÜNK GYERMEKKÉ LENNI! Alapige: Zsoltárok 131
:

A 131. zsoltárt olvasva először a politika világából elhíresült, számomra kétes értékű szlogen jutott
eszembe:  Merjünk kicsik lenni… de ahogy elém jött az érkező édesanyák napjának készülődése, s
ahogy egy kicsit jobban elmerültem a szakasz megértésében, még árnyaltabbá vált mindaz, amit a
zsoltár megfogalmaz.

Izgalmas tanulságai vannak számomra ennek az időszaknak! Amikor nem az iskola és az óvoda
készül az édesanyák napjára, hanem a család: a gyermekek és az édesapa… és még közvetlenebbül
látom az őszinte, nyitott,  teljes gyermeki ráhagyatkozást,  amiről a zsoltáros is ír.  Mindez üzenetté
válik: igen, jó gyermeknek lenni, jó kicsinynek lenni a nagyok világában. Jó kicsinynek lenni és így
látni a Teremtőt és így nézni fel arra, aki életet adott – akár itt van még velünk, akár már elment a
minden élők útján. Jó újra gyermekké lenni!

Nagyok  vagyunk.  Felnőttek  vagyunk.  Sokszor  nagyravágyók,  nagyratörők.  Elképzeléseink
határtalanok.  Valahogy  úgy,  mint  ahogy  az  őstörténetben  olvassuk Bábel  építőiről,  akik  magasba
akartak  törni:  tudományukkal,  technikájukkal  elérni  Istent.  Nagyok  akarnak  lenni,  nevet  szerezni
maguknak. A zsoltáros ebből az állapotból indít el bennünket is, hiszen mi is ilyenek vagyunk. Az ő
példáján láthatjuk, hogy külön elhatározás kell, a kísértéssel szemben való szándékos ellennállás, hogy
ne legyen ott ez a fajta nagyravágyás, ez a gőg a szívünkben. Ez a hamis belső nagyság választ el
egymástól minket: olykor testvéreket, családtagokat is! De ugyanez a gát az ember és Isten között is.

Éppen ezért szükséges megtanulnunk gyermekké lenni! Hogy helyreálljon a rend. Hogy Isten Isten
legyen, az ember újra ember, a szülő szülő, a gyermek pedig gyermek. Bár kisgyermekként ez a rend
még talán áll – bár már mai korunk ezt is próbálja kikezdeni, amikor a gyermeket istenné teszi – a
nagyok  világában  még  távolabb  kerülünk  ettől.  A mai  nap,  az  édesanyákról  való  megemlékezés
segíthet  minket  arra,  hogy ismét  megtaláljuk  a  helyünket.  Ahogy a  kicsiny  gyermek,  aki  próbált
magasra  mászni,  de  leesett,  édesanyja  ölében megnyugvásra  és  vigasztalásra  lel,  úgy a  mi  heves
lelkünk Isten ölelésében csendesedhet el.

Van reménységünk, mert Isten gyermekké lett, hogy gyermekévé lehessünk. Az Isten Fia, aki földi
édesanyától született, és testvérünkké lett, Istennek ezt a szerető ölelését adja át. Isten gyermekeivé
lesznek mindazok, akik Benne reménykednek. Jézusban gyermekké lehetünk, újra megtalálhatjuk azt
a helyet, amit Isten nekünk szán: otthonra lelhetünk az ő szeretetében. Ámen.

274. dicséret Ki Istenének átad mindent
https://www.youtube.com/watch?v=k2kc5C-2l8w

HIRDETÉSEK

1. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat, a nagymamákat, dédmamákat ezen a vasárnapon! Isten áldá-
sa kísérje őket egész életükön át. S akik már nincsenek közöttünk, azok emléke legyen áldott!
Dsida Jenő: Hálaadás
https://www.youtube.com/watch?v=ZB047B2uVs8

2. Hirdetem az adakozás lehetőségét! Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, vala-
milyen formában juttassa el ide szánt adományait ezekben a hetekben is! Köszönjük azoknak, akik ezt
az elmúlt napokban is megtették!  „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor 9,7)

https://www.youtube.com/watch?v=RYP7naW1Feg
https://www.youtube.com/watch?v=ZB047B2uVs8
https://www.youtube.com/watch?v=k2kc5C-2l8w


3. Az iratterjesztésben megtalálható a Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Presbiter újság leg-
újabb száma is más lelki olvasmányok mellett. A templomban átvehetőek kiadványaink, valamint ké-
résre szívesen eljuttatjuk a gyülekezet tagjaihoz. 

4. Visszatekintés – március 15-én találkozhattunk legutóbb a gyülekezet közösségében. Azóta – ko-
rábban elképzelhetetlen módon – a vírus elleni küzdelem jegyében hitéletünket is személyes találkozá-
sok nélkül próbájuk megélni. Isten Lelke segítségül van ebben, számos lehetőség nyílt arra, hogy lelki
táplálékot vegyünk magunkhoz. Így éltük meg a nagyhét napjait és az Úr Jézus feltámadás ünnepét is.
Közben imádságunkkal fordulunk az Úr Istenhez segítségért, hogy ha kedves előtte, fékezze, állítsa
meg a pusztító kórt. S reménykedünk abban, hogy hamarosan ismét félelem nélkül dicsérhetjük Őt
mindnyájan a gyülekezet közösségében.
Anyagi dolgainkra nézve köszönjük, hogy a gyülekezet tagjai meglátták a szükséget és támogatásuk-
kal folyamatosan segítenek. Főbb bevételeink  március - EFJ: 85eFt; Persely: 68eFt; Adomány: 69eFt.
Április – EFJ: 92eFt; Adomány: 175eFt. E két hónapban összesen 893eFt kiadásunk és 621 eFt bevé-
telünk volt. Köszönjük az érkező adományokat!
Amint arról korábban is beszámoltunk, a beköltözés után a parókia körüli növényesítés első szakaszát
elvégeztük. A napokban pedig a temetői hulladék elszállítására, valamint a temetők kaszálására készü-
lünk.
Amennyiben a gyülekezet tagjai tudnak olyan idősebb személyről, családról, ahol e mostani helyzet
kiváltképp nehéz körülményeket teremt, kérjük, jelezzék, hogy közös erővel szükség szerint melléjük
állhassunk – így is vigyázva, figyelve egymásra!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

618. dicséret Isten nevét dicsérem
https://www.youtube.com/watch?v=kVtj70zrmxA

https://www.youtube.com/watch?v=kVtj70zrmxA

