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HOGY NE ÉRJEN MEGLEPETÉS!
Alapige: Márk 7,1-16 Olvasmány: Márk 7,7

Márk evangéliumát olvasva másodszor érkezünk el egy olyan  nagyobb szakaszhoz, amikor Jézus és
a farizeusok csoportjának találkozásáról olvasunk. Legutóbb Jézus személye, az ő hatalmának forrása
volt a kérdés, a magyarázat pedig rámutatott arra, hogy Jézus a Sátán erőit megkötözve, nem pedig az
ördöggel cimborálva végzi szabadító munkáját. Most pedig a tanítványi körre szegeződik a figyelem,
az Isten követésének módjáról esik szó.

Jézus hallgatóit meg akarja óvni a nagy meglepetéstől, hogy azok, akik azt hiszik, `én rendben va-
gyok Istennel´, nehogy később azzal szembesüljenek, hogy még sincs minden rendben, s nehogy eset-
leg már túl késő legyen.

Ahogy Jézus korabeli  vallásos  emberekkel  találkozunk,  nagyon sok hasonló vonást  figyelhetünk
meg saját magunkban is. Mai fogalmaink szerint ők voltak a ´templomba járók´, akik részt vettek az
istentiszteletben, gyakran imádkoztak, ha kellett, igét magyaráztak, komolyan vették az adakozást, s
igyekeztek mindenkit a helyes útra tanítani. Igazán jó hívők voltak. Talán nem szokás ilyen jó képet
festeni róluk, de nagyon sok közös vonásunk van velük. S ezek önmagában nem rossz dolgok.

Jézusnak nem a hagyományokkal van vitája, hanem az emberi szívvel, ami bálványt csinál ezekből.
Fontos dolog az egyházhoz tartozás, az alkalmak látogatása, de önmagában nem üdvözítő. Fontos a
keresztség, az úrvacsora, de hit nélkül, Jézussal való igazi, életre szóló kapcsolat nélkül csak a kárho-
zat jele marad. Jézus a hiábavaló istentisztelettől akarja megóvni tanítványait, s az őt hallgatókat, hogy
ne emberi elgondolások és külsőségek tartása legyen a mi vallásunk, hanem a vele való élő kapcsolat.

Ne elégedjünk meg tehát a külsőségekkel! Keressük hittel a mi Urunkat, az ő akaratát, lássuk meg
teljes mélységében azt, amit ő tanácsol. Legyen a szívünk igazán az övé, hogy ne bálványok és hiedel-
mek uralkodjanak életünk fölött, hanem a mi kegyelmes megváltónk szeretete hassa át hitünket, val-
lásgyakorlatunkat, hogy igazán Élő Istenünk lehessen. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Nemzeti ünnepünk révén megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évforduló-
járól. E visszatekintésben 200 esztendővel ezelőtt született költőnk, Arany János verse hangzik el, em-
lékeztetve az akkori hősökre. A megemlékezések településeinken is folytatódnak, hétfőn Gyúrón, ked-
den Tordason.

2. 90. születésnapja alkalmából köszöntjük gyülekezetünk közösségében Kuna Károlyné, Jolus né-
nit. Isten áldását kívánjuk életére!

3. Gyülekezeti alkalmaink
Kedden 18 órakor tartjuk a szolgálók óráját. Csütörtökön este 18 órakor veszi kezdetét hitmélyítő

sorozatunk, melyre már hetek óta hívogatunk. Imádkozzunk lelki ébredésért, megújulásért ezekben a
napokban. Az alkalom után csütörtökön énekkari próbát, pénteken presbiteri gyűlést tartunk. Szomba-
ton délután konfirmációi óra lesz.

4. Bibliavasárnapon perselyadományunkkal a Szentírás kiadását és terjesztését segítettük. Múlt va-
sárnap 23600 Ft gyűlt össze e célra.

AZ ÚR JÉZUS LEGYEN GYÜLEKEZETÜNK ÉS ÉLETÜNK ŐRIZŐ PÁSZTORA!


