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A KEGYELEM LÁTÁSA

Alapige: János ev. 9,1-3 Olvasmány: Róma 5,12-21

Sok nyomorúságot látunk magunkban és magunk körül, ahogy Jézus korának embere, az akkori
tanítványok – akár az utcára kilépve, akár idebent. Ezeket egyre-másra tudnánk sorolni, legyenek azok
testi  jellegű  bajok,  vagy  éppen  kapcsolataink  –  munkánk,  családunk  –  problémái,  lelki  jellegű
nehézségek. A nagy kérdés, hogy hogyan tekintünk ezekre?

Az Igében a másik ember nyomorúságával találkoznak Jézus és tanítványi köre, így elsősorban
most az van előttünk, de ebben is megláthatjuk saját magunkat az Úr Isten színe előtt. Mit kezdünk a
másik nyomorúságával? Sajnálat indul szívünkben, esetleg hárítás: nem is olyan nagy a baj? Meglehet,
hogy közben már az is foglalkoztat, vajon mi okozta ezt a helyzetet – bűnbakot keresve –, s a végén
elkezdjük megfogalmazni tanácsunkat is a helyzettel kapcsolatban.

Valahogy így működünk, mindezek megfordulnak a fejünkben. Nagyon hasonlít mindez az akkori
tanítványok megörökített hozzáállására. Ki vétkezett? - teszik fel a kissé elméleti kérdést a Mesternek.
Fejükben ugyanaz bújkál,  mint Jób barátainak, akik úgy vélték,  hogy minden csapás mögött  Isten
büntető haragja húzódik meg. Pedig már ott kiderül, ez nem így van. Bár a bűnt, a nyomorúságot
magunknak köszönhetjük, mégsem úgy kell tekintenünk Istenre, mint aki a lopásért eltöri az ember
kezét.  Az  ő  törvényei  és  igazsága  ennél  magasabb  összefüggéseket  rejtenek!  A  mi  emberi
gondolkozásunk, amely a bűnre és a nyomorúságra így tekint,  bizony kegyetlen látásmódot  takar.
Benne van a bűnbak keresés, a hárítás, a másik szemében szálkát találás indulata. Mindezzel pedig
csak rontunk mind a magunk, mind a másik helyzetén. Megoldásra nem jutunk.

Jézus szavaiban látjuk e  történet  megoldását,  s  nem kisebbet:  a  mi történetünk megoldását  is.
Látása  így  foglalható  össze:  tudom,  mit  fogok  veled  tenni:  meggyógyítalak,  megszabadítalak  a
nyomorúságodtól.  Ő nem egy távoli,  külső szemlélőként van jelen történetünkben, hanem egészen
jelen van, hogy tegyen, gyógyítson. Van, hogy próbára bocsát, és igaz az is, hogy sokszor a saját
bűneink következményeit nyögjük, de ő kegyelmesen közelít, azt üzenve: láthatóvá lesz rajtad az Isten
cselekvése!  Megújul  az  életed  az  én szolgálatom,  az  én áldozatom által.  Lehet  ennél  több,  ennél
építőbb? Ő tudja, mit cselekszik érted, aki nyomorúsággal küzdesz, aki bűnben vagy, s a másikért, aki
szintén bűnben van, aki  ugyanúgy nyomorúsággal  küzd. Magadra és a  másikra is  úgy nézz,  mint
akikért a Krisztus életét adta. Ez a kegyelem látása, így lát minket az Úr. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk az Úr terített asztalának lelki áldásaival. Övé legyen a dicsőség! Köszönetet
mondunk a szent jegyek felajánlóinak. A jó kedvvel adakozót szereti az Isten.

2. Emlékharang szólalt meg szerda délután 17 órakor. Veszeli Ferencné, született Treszka Ilonára
emlékezünk családjával együtt, aki három évvel ezelőtt ment el a minden élők útján. Emléke legyen
áldott! Isten vigasztalása legyen a szerettel emlékezők életén.

3. Alkalmaink
Kedden 18 órakor Imaóra
Szerdán 18 órakor Bibliakör (János ev. 2. rész)
Szerdán 19 órakor Énekkari próba
Csütörtök 18 órakor Házi Istentisztelet Molnár Tiboréknál
Szombaton 15 óra Konfirmáció
Szombaton 17 óra Presbiteri óra Alföldy-Boruss Áronéknál
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet, Bibliavasárnap

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


