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NINCS KÁRHOZTATÁSUK...
Alapige: János 8,1-11 Olvasmány: Zakariás 3

János evangéliumából  egy újabb találkozás  van előttünk,  sőt igazából  három, amit a bűnös nő
történetében fellelhetünk: a bűnös találkozása a törvénnyel;  a bűnös találkozása a kegyetlenséggel,
valamint a bűnös találkozása a kegyelemmel. Ez a három mélyen megjelenik személyes életünkben,
megtérésünk történetében,  az Istenhez való tartozásunkban, éppen ezért  jó szívünkbe zárnunk eme
Jézussal való kegyelmes találkozás tanulságiat.

Egyértelmű: az asszony bűnt követett el, a vétek valós. Az Írás ismerői elmondják, nem is volt
olyan kirívó eset a lobmsátrak ünnepének utolsó éjszakáján, hogy ilyen történjen, hatalmas ünneplés,
öröm. És megtörtént. Mózes törvénye pedig egyértelműen rendelkezik ilyen esetben: halállal lakoljon.
A gonoszságot ki kell pusztítani Izrael házából. És ezt a törvényt Isten adta, nem rossz, az ő szabályai,
az Ő Igéje tökéletes. Persze, ha rosszat teszünk, akkor nem esik jól a büntetés, de éppen értünk van,
hogy  kordában  tartsa  természetünket.  Vegyük  komolyan:  a  mai  világunk  sokszor  törvény-ellenes
viselkedésében már lassan elfelejtjük mi is komolyan venni, hogy a bűn, az bűn. De az Isten által
alkotott rendet nem írhatjuk felül! A bűnnel és következményével számolni kell.

A történet egészében azt látjuk, hogy a bűnt egyesek a saját ügyük érdekében fel akarják használni:
hogy  legyőzzék  Jézust.  Egy  olyan  kérdés  elé  állítják,  ahol  vagy  Mózest,  vagy  önmagát  kell
megtagadnia  Jézusnak.  Mindkét  eset  Jézus  elbukását  jelentené.  A  farizeusok,  írástudok,  mindent
alárendelnek e célnak, hogy Jézust sarokba szorítsák. Kegyetlenül vonszolják elé korábban a sorvadt
kezűt, most ezt az asszonyt, vagy éppen kérdeznek teológiai kérdéseket. De ez a kegyetlenség nem
csak  őket  jellemezte!  Bennünk  nincs  meg  sokszor,  hogy  saját  céljaink  érdekében  átgázolunk  a
másikon, sértőek, lenézők vagyunk? Kegyetlenek leszünk, amikor meglátjuk a bűnt – a szálkát – a
másik szemében.

Erre lép Jézus, aki a kegyelmet hozza: ő nem azt nézi, hogy a másikban mi van – bár jól tudja –
arra mutat rá, hogy Benned mi található. Aki bűntelen – kezdi mondatát – az kezdje az ítéletet. És
mindenki eltűnik. Nem marad vádlója a bűnösnek. Bár a bűn bűn maradt, az ítélet alól felmentést
kapott. Erthetetlen. Ahogy Pál fogalmaz: nincsa már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a
Krisztus Jézusban vannak. A bűnös embernek Jézussal való találkozása ezzel a csodálatos felmentéssel
zárul: hiába vádol a Sátán, hiába dolgozik ellenünk, Ő tiszta bűntelenségbe öltöztet drága váltsága
által, ingyen kegyelméből. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hála legyen Istennek, ma megteríthettük az Úr asztalát, élhettünk annak lelki áldásaival. Köszönjük
testvéreinknek a szent jegyek felajánlását!
2. A mai vasárnaptól újra birtokba vettük a szépen kitakarított templomot. Köszönjük testvéreinknek a
tavaszi nagytakarítás szolgálatát!
3. Alkalmaink:
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Jn 4,43-54) 19 órakor Énekkari próba.
Pénteken 14 órától pakoljuk a gyülezeti házat, szombaton 9 órakor költöztetjük a parókiát.
Vasárnap 10 órakor közösségi istentiszteten óvodásaink lesznek közöttünk. Az alkalmat szeretetven-
dégség követi. Köszönjük asszonytestvéreink szolgálatát!
4. A gyülekezet presbitériuma hétfőn a megemelkedő támogatási összeg figyelembe vételével, alapos
mérlegelést követően, új parókia építéséről határozott. Ezzel kapcsolatosan április és május heteire ún.
támogató vasárnapokat hirdetünk, amikor  munkafelajánlásokat, vagy azt kiváltó adományokat ké-
rünk a gyülekezet tagjaitól. Lehetőség van a költözés, bontás, építéssel kapcsolatos bármely feladatra,
szakmunkára felajánlást tenni. A presbitérium nevében is köszönjük!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


