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KÖZEL, VAGY BENNE?
Alapige: Márk 12,34 Olvasmány: Márk 12,28-34

Ahogy ma újra kinyitjuk Márk evangéliumát, újra egy farizeusról szóló történet áll előttünk, ahogy
már két korábbi alkalommal is. Már láttuk azt, hogy Jézussal nem találják a közös nevezőt, mert az ő
elképzelésük más volt Istenről, mint amiről Jézus beszélt. Ők alkottak maguknak egy saját istenképet,
és úgy jól el voltak vele. Ebben találjuk meg a fő hasonlóságot saját életünkkel: mindnyájunk fejében,
szívében ott az Isten saját magunk összerakott képe. Ez a kép illeszkedik hozzánk, a mi elvárásaink
alapján állítjuk össze a  mi istenünk tulajdonságait:  legyen az türelmes,  távoli,  ítélő – kinek-kinek
sajátos vérmérséklete alapján.

Ez  a  sajátos  isten-látással  rendelkező  ember  beszélgetni  kezd  Jézussal,  nyitott  a  vele  való
párbeszédre, közeledik hozzá, mi több, egyetért Jézus szavaival. Ezt látva hangzik el Jézus szájából az
elismerő szó: „Nem vagy messze Isten országától.” Jézus elismeri a közeledőt, megdicséri azt, aki
igyekszik  megérteni  az  ő  üzenetét.  Elismer  minket,  akik  hozzá  jövünk,  áldozunk  neki  időnkből,
figyelmünkből, életünkből. Jézus dicsérő szavakkal ismeri el az igyekezetet. Számára fontos, hogy ha
valaki közeledik hozzá, ha előbbre jut hitben.

Elismerő szavát hallva ugyanakkor legyünk figyelmesek a figyelmeztetésre is. Nem vagyok messze
a megoldástól? Bizony azt, hogy talán jó úton haladok, jó felé keresek, de az eredmény még nincs
meg. Ha Jézus így szól: „nem vagy messze Isten országától”, az azt is jelenti, hogy lehet, hogy már
közeledsz, hogy már van sejtésed Isten dolgairól, de még van előtted út: ne elégedj meg azzal, ami
van. Ha még nincs élő Istenedről személyes bizonyosságod, akkor szól a figyelmeztetés neked is, és
így, előrehaladásra buzdít.

Ez a buzdítás, ez a biztatás az, amely mindnyájunknak elkel. Maga Pál is így vall: nem mintha már
elértem volna, vagy ha már a célnál volnék, de igyekszem (Fil 3,12). S ha Pál apostol is így érez,
mennyire inkább mi magunk is. Szükségünk van a biztatásra… milyen jó volt látni, hogy a tegnapi
futóverseny résztvevőit biztatták a futósáv mellett állók. Kell a biztatást az egész távon: a kezdetnél,
de még inkább a cél előtt! Nem messze vagy, lépj közelebb, hogy ne csupán a cél közelében legyél,
hanem célba érhess az Isten országában.

A történet  vége  nyitott.  Nem tudjuk  ez  az  ember  hogyan  halad  tovább,  de  remélhetjük,  hogy
hatással van rá a jézusi dicsérő szó, a figyelmeztetés és a biztatás és ezek segítségével célba ér. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Közösségi istentiszteletünkön megkülönböztetett szeretettel köszöntjük az óvodás hittanosokat és
szüleiket, bízva abban, hogy találkozásaink rendszeresek maradnak. Az istentiszteletet szeretetvendég-
séggel folytatjuk, így kérünk mindenkit, maradjunk együtt a terített asztalok mellett! Köszönjük min-
denkinek, aki hozzájárult a mai nap előkészítéséhez!

2. Köszöntjük szeretettel Kovács Enikőt, aki egyházmegyei beosztott lelkészként a május 20-án, Diny-
nyésen megrendezésre kerülő Családi Nap koordinátora. Istentiszteletünkön ő ad tájékoztatást a nap
részleteiről.

3. Szomorú szívvel hirdetem, hogy a tegnapi napon kísérték ki utolsó földi útjára Nt. Szabó Péter ny.
lelkipásztort, aki négy évtizeden át szolgált a cecei gyülekezetben, valamint egyházmegyénk esperese
is volt. 73. évében ment el a minden élők útján. Isten legyen a gyászolók vigasztalója!

4. Alkalmaink

Szerdán 18 órakor Bibliaköri alkalmunkon folytatjuk a II. Helvét Hitvallás olvasását. (IX. fejezet)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Szombaton 14 órakor lesz konfirmációs óra



Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet
A hét végén elérkezünk a nagyhét ünnepi sorozatához:
Virágvasárnap 10 órakor újra a templomban tartunk istentiszteletet.
Nagycsütörtök este 18 órakor úrvacsorás istentiszteletünk lesz.
Nagypénteken 10 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk.
Nagyszombaton este 18 órakor lesz passiós istentisztelet.
Húsvét napjain 10 órakor tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet.

5. A templom használatba vételét megelőzően közös takarítást szervezünk a hét folyamán. Ennek rész-
leteiről Gémesi Sándorné harangozó testvérünknél lehet érdeklődni. Köszönjük mindenkinek, aki részt
tud venni e közös munkában.

6. Megkezdődött  egy régi tervünk megvalósítása,  a templomkertben található kút helyreállításának
folytatása. A presbitérium tagjainak felajánlásából épül meg a kútkáva a következő napok során.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


