
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VI. évf. 37. szám                                                  2017. szeptember 17.
_____________________________________________________________________

JÉZUS MELLETT

Alapige: 1 Timóteus 1,16 Olvasmány: János 9,1-12

Van a  köztudatban egy általános vélekedés,  melyet  előszeretettel  alkalmazunk a  gyülekezeti  közösségre
nézve, mely szerint akik Jézus körül vannak, azok jó emberek. Így tekintünk magunkra: igen, jobbak vagyunk,
mint azok, akik nem járnak a gyülekezetbe; ezzel az elvárással vizsgáljuk egymást: akik itt vannak, legyenek
jobbak. Sokszor mások is így tekintenek ránk, s amikor esetleg kiderül, hogy mi sem vagyunk sokkal különbek,
akkor jön a botránkozás.

Kik vannak Jézus körül? A mai üzenet megértését ennek vizsgálatával kezdjük. Ahogy nézzük a Szentírást,
azt kell látnunk, hogy nem a tökéletesek, akiknek nincs szükségük az áldott orvosra, hanem sokkal inkább azok,
akik rá szorulnak – talán mondhatjuk úgy: lelki szegények. A tökéletlenek. Vámszedők, bűnösök, paráznák.
Vakok, sánták, leprások. Azok, akikről azt kérdezgetik az emberek: vajon milyen bűnt követett el, hogy ilyen
nyomorúságos az élete? Olyanok vannak Jézus körül, akiken látszik a nyomorúság, a bűn átka.

Hogy mi ezek közé soroljuk-e magunkat? Egy kicsit talán elgondolkozunk, hiszen olyan sokat teszünk azért,
hogy jónak lássanak bennünket, hogy leplezzük hibáinkat, mert hiszen elvárás ez: jónak kell lennünk. Inkább
még önmagunknak is hazudunk, csak nehogy kiderüljön természetünk nyomorúsága. Pedig Jézus mellett azok
állnak, akik őszintén meglátják saját nyomorúságukat!

Hogy miért a bűnösöket látjuk Jézus mellett, s hogy miért nincs igazán szégyellni valónk, ha mi is ebbe a
körbe tartozunk? Pál önvallomásában találunk választ erre. A Megváltó mellett azokat látod, akik megváltásra
szorulnak. Pál elmondja: kegyelemre szorultam, ő megkegyelmezett: éppen ezért vagyok jó példa, mert rajtam
egyértelműen látszik, hogy Isten munkálkodik. Jézus maga ezt fogalmazza meg, amikor a nyomorult vakhoz
hozzálép és meggyógyítja. A hívő szív elmondhatja: látható rajtam a bűn, de látható lesz rajtam Isten cselekvése
is.

Igen, a bűn szégyellni való, de Isten az ő hatalmát így mutatja meg rajtunk. Eddig kapzsi voltam, de most
már tudok adni. Eddig hazug híreket hordtam, de most már tudok csendben maradni. Eddig harcias természetű
voltam, de már tudok a békességért tenni. Eddig öntelt voltam, de ma már tudok bocsánatot kérni. Ahol Jézus
munkálkodni  kezd,  ott  történnek meg ezek a  feltűnő változások.  Nem ott,  ahol  az  emberek jónak akarják
mutatni magukat, hanem ahol Isten meggyógyítja a rossz természetet, ahol elfogadják az ő gyógyító hatalmát.
Ezért kell hinni és megélni a változást, hogy így Isten jóságát tükrözzük vissza. Ámen.

HIRDETÉSEK

Alkalmaink
Délután 15 órakor Rácalmáson új gyülekezeti ház ünnepélyes avatására kerül sor, melyre sze-

retettel várják az egyházmegye többi gyülekezetét is.
Délután szintén 15 órakor Felcsúton, a Letenyey Lajos Gimnázium épületében bibliaiskola ve-

szi kezdetét: A Biblia világa címmel. Minden hónap harmadik vasárnapján lesz a tanév végéig ez az
alkalmanként másfél órás sorozat. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Szeptember 19-én, kedden 18 órakor: Presbiteri óra, gyűlés
Szeptember 20-án, szerdán 18 órakor: Bibliakör, 19 órakor: Énekkari próba
Szeptember 22-23-án, Gárdonyban 16 év felettieknek szóló ifjúsági találkozó lesz, melynek cí-

me: Párkapcsolatok hálójában. Várják az egyházmegye ifjait.
Szeptember 23-án, szombaton 15 órakor Sárbogárdon lelkészbeiktatásra kerül sor, valamint há-

laadásra a felújított parókiáért. Szeretettel hívják az egyházmegye közösségét erre az alkalomra.
Jövő vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet lesz, 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Jövő vasárnap, 15 órakor Lovasberényben lesz a presbiterképzés eddigi sorozatának záró alkal-

ma, úrvacsorás istentisztelettel. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Két hét múlva, október 1-jén ünnepélyesebb keretek között nyitjuk meg a reformáció hónapját

a gyülekezetben. Előre készülhetünk lélekben erre az alkalomra is.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


