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AZ ÁLDOTTNAK FIA

„Te vagy a Krisztus, az Áldottnak fia? Jézus ezt monda: Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatal-
mas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben.” Márk 14,62 Olvasmány: Zsoltárok 110; Dániel 7,13-14

A mai napra rendelt újszövetségi ige egy újabb ’Én vagyok’ kijelentést hoz elénk. Ez más, mint az eddig 
megszokottak, mert itt Jézus nem valamihez hasonlítja magát, más, mert ezt most nem János evangéliumában  
olvassuk, hanem Márknál, a szenvedéstörténet részeként, amikor az őt Isten fiaként azonosító kérdésre Jézus 
igenlően felel. Mi több, ez a válasz szüli meg a halálos ítéletet, hiszen ezzel Istennek mondja magát – ember lé -
tére – ez istenkáromlás, emberi szájból minősíthetetlen nyilatkozat. Ki ez a Jézus?

A felolvasott három ige szoros kapcsolatban áll azzal is, ami a keresztelés során ma is elhangzott: „Nekem 
adatott minden hatalom…” Emberi szemmel ez merőben furcsa, érthetetlen. Ezt sérelmezik a nagytanács veze -
tői, tagjai is. Egy ember azt állítja, hogy Isten hatalmának teljességét birtokolja?! Ezt ma talán úgy mondanánk, 
megalománia, annak is a legsúlyosabb formája. Jézus kortársai nagyon jól ismerték azokat az igéket, amire Jé -
zus itt utal, s ebből egyértelműen látják, mit állít Jézus. Hogy ő Isten fia, aki isteni erejével ítélkezik – majd fö -
löttük is –, miközben örök királyi hatalmát gyakorolja.

Nem csodálkozhatunk e szavak következményein. Ugyanis egy kettős-egy hitigazság húzódik meg az esemé-
nyek hátterében: a hit hiánya, átkot és ítéletet szül, míg Isten terve áldást hoz. Honnan látjuk ezeket? A tanács  
tagjai nem hisznek Jézus istenségében. Nem hiszik, hogy ő az üdvözítő, nem hiszik, hogy minden hatalom az ő  
kezében van. Ki is mondják rá az ítéletet: méltó a halálra. Bizony, a hitetlenség átkot szül, a bűn következmé -
nye itt is halál. A mi életünkben is, ha az Isten iránti bizalom hiányzik mindennapjainkból, annak következmé-
nyeit hordozzuk. Ítélet alatt vagyunk. 

Az igazság másik oldala pedig, hogy Isten terve áldást hoz. Jézus már az őt körülvevő átkozott helyzetben, az  
elítélése pillanatában olyat láttat, ami épp fordított. Ő ítéli majd azokat, akik most ítélkeznek fölötte. De az ő  
ítélete igaz. Isten hatalmával helyreállít, a bűn hatalmát megtörve áldást ad: azt, ami az Áldottól jön. Jézus a  
győztes jövőt, a hit győzelmét, Isten győzelmét mutatja fel ezekben a szavakban. Mert Isten terve áldás és élet.  
Mindazok, akik hozzá térnek, akik nem maradnak bűnükben és hálásak Jézus áldozatáért, ezt az ajándékot kap-
ják. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Keresztelés örömünnepén vagyunk együtt.  Erdőhegyi Zoltán és Csurgó Zsuzsanna, Maja nevű 
kislánya részesült a keresztségben. Isten áldását kívánjuk a gyermekre és az egész családra!

2. Alkalmak a gyülekezetben
Kedden 18 órakor tartjuk az Imaórát.
Szerdán 18 órakor folytatódik a bibliakör sorozata. (2 Sám 16-18)
Pénteken 18.30-ra várjuk a konfirmandusokat
Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet
A 10 órakor kezdődő istentiszteleten megterítjük az Úr asztalát.
3. Presbiteri gyűlésre kerül sor vasárnap az istentiszteletet követően. Kérjük a presbiter testvéreket, 

vegyék át a meghívót, jelezzék részvételüket, valamint jöjjenek el a gyűlésre.
4. Visszatekintés – mely elmaradt – az elmúlt időszakra. Augusztus hetei gyülekezetünkben csönd-

ben teltek el. Vasárnapi alkalmainkon együtt voltunk, valamint egy Imaórát tartottunk. A szeptemberi 
munka előkészítése zajlott missziói bizottsági ülésen. A hónap során nemzetünk ünnepén emlékez-
tünk, valamint a konfirmációs jubileumra készültünk. A szeptember indulásával egyre több alkalom 
nyílt az Isten dolgaival foglalkoznunk, így a bibliakör, az imaóra, a szolgálók órája, valamint a presbi-
ter testvéreknek szánt alkalmak is folytatódnak. Éljünk ezekkel! A hittanoktatás szervezésével kapcso-
latban már látjuk, hogy heti 12 óra során összesen 68 gyermek vehet részt az oktatásban.

Külső munkáink is elindultak. A hátsó kerítés megújítása folyamatban van, valamint kis késéssel a 
napokban történik meg a parókián a vihar utáni beázás nyomok helyreállítása. Pénzügyi mérlegünk az 
elmúlt hónapban kiegyensúlyozott volt: 200.000 Ft kiadásra ugyanannyi bevétel. Persely: 90eFt EFJ: 
76eFt; Adományok: 15eFt. Köszönjük!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora


