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ENNYIRE EGYSZERŰ

Alapige: Ezékiel 18,1-4. 25-32 Olvasmány: Galata 1,1-5

Egy újabb közmondás van terítéken a prófétai igehirdetésben. Az Isten aktív párbeszédben van az ő
népével. Amit a nép gondol, az ő igazságait közmondásokban fogalmazza meg. Isten pedig a téves
gondolatokat rakja helyre Igéjében. Ezeken keresztül érthetjük meg jobban Isten gondolatát.

Milyen  emberi  igazság  szólal  meg  e  mondásban?  Talán  jól  összegezhetnénk  az  ismert
dalszöveggel:  Mások vittek rossz utakra engem. A más-ok gondolata, amely minden kor emberében
megszólal. Amikor egy helyzetben felelőst kell keresni, amikor valami balul sül el: az ember saját
védelmi  reakciójaként  elkezdi  okolni  a  környezetét,  a  másik  generációt,  a  múlt  örökségét,  akár
Ádámig és Éváig visszamenőleg. Ez az igazság áll e mondás mögött: „Az apák ettek egrest és a fiak
foga vásott belé.”

Hogyan mondhattok ilyet? - szól Isten erre válaszként. Ha a mondást megvizsgáljuk, már abban
van valami abszurd. Persze lehet úgy, hogy az egyik ember tette kihatással van a másikra, hogy a
történelem egy eseménye meghatározza a következő időket. De ez a mindenkori ember felelősségét
nem csökkenti. Isten ezzel az üzenettel lép népe elé. Ne akarj kibújni a saját felelősséged alól! Nem
teheted, mert én mindenkit saját magában vizsgálok és ítélek. Nem az a fontos, hogy a másik mit tett,
vagy mit nem tett meg, hanem hogy te abban, amiben vagy hogyan állsz helyt.

Mindenki a maga dolgában felel – ennyire egyszerű – aki elhagyja a bűn útját, az életet nyer, aki
pedig elhagyja az élet útját, arra halál vár. Isten mások vétkét, hibáját nem kéri rajtad számon. Ez az
üzenet szól az Isten népének, mely felszabadító, ugyanakkor felelősségre indító is, hiszen hitünkért,
saját életünkért nekünk kell számot adnunk.

S milyen nagy üzenet érkezik ezt tovább erősítve az Újszövetségben: az Isten a te vétkeidet az Úr
Jézusra helyezte, érted ő felel, mert Isten Őrá bízott. Kevesebb volna ezáltal a felelősségünk? Nem.
Jézus száján sem szól másként Isten igazsága: „Térjetek meg tehát és éljetek” ...”hiszen nem kívánom
a bűnös ember halálát – mondja az Úr – hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Istentiszteletünk után kerül sor a tisztújító közgyűlésre.  Kérjük gyülekezetünk választójogú tagjait,
hogy ennek lefolytatására maradjunk együtt.

Kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját.
Szerdán 18 órakor Bibliakör alkalma lesz (XXVI. fejezet), azt követően énekkari próbát tartunk.
Csütörtökön 17 órakor Válban lesz közös bibliaóra a tóvidéki kör tagjaival.
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban.

2. Áldozati vasárnapokat hirdettünk gyülekezetünkben a presbitérium döntése alapján. A lelkészlakás
felújítására gyűjtjük az adományokat. Köszönjük a felajánlásokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


