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ÉLET-BÖLCSESSÉG

Alapige: Péld 8,35 Olvasmány: János 5,19-31

A napokban bibliaköri sorozatunk részeként olvastuk János evangéliumának most idézett fejezetét, s abban
különös módon találtunk rá annak igazságára, hogy az Ószövetség és Krisztus milyen csodálatos egységben
kapcsolódik, ahogy maga az Úr fogalmazza ezt meg a fejezetben: mindazok az Igék, amelyek előtte megírattak,
mind őrá mutatnak, hogy Benne megtalálja mindeki az örök életet.

Jézus az Írástudók előtt kendőzetlenül jelenti ki, hogy ő maga az Isten Igéje, az a Bölcsesség, melyet Isten
az ő útjának kezdetén alkotott, aki már a világ alapjainak lerakása előtt már jelen volt, ő az az út, akin keresztül
megragadható az Isten valósága, az ő teljessége, szentsége, akarata: az örök élet.

De mi is ez az örök élet, amiről itt szó van, és amiről egyébként oly sokat hallunk? Hogyan kapcsolódik ez
a mi történetünkhöz, az ember történetéhez? Minden népcsoport, akár régen élt, akár ma van, kezdettől fogva
őrzi annak tapasztalatát, hogy valami nincs rendben. Az ősi népeknek látása volt egy hajdani aranykorról, ami
aztán  tovatűnt,  s  a  felvilágosult  ember,  még  akkor  is,  ha  a  fejlődésbe  vetett  hittel  nézett  önmagára,
megfogalmazta, hogy ami most van, az bizony javítani való volna. Ott van a vágy, hogy rendbe jöjjünk.

Isten,  egykor Ábrahámon és családján keresztül  megismertette magát  az őt  elfelejtő emberrel,  magadta
annak lehetőségét,  hogy ami nincs rendben, újra helyre jöjjön. Jézus megállapítja az Írástudókról,  ők is ezt
keresték a Szentírásban az ő maguk módján, de így nem találtak Őrá, akiről az igék szólnak, s nem találnak
örök életet sem. Sokszor épp itt szenved hajótörést a hit, amikor Jézus megjelenik és azt mondja, én vagyok
Isten Fia, aki az ő szentségét és tökéletes akaratát hozom, tedd rám az életed, mert aki engem megtalál, az az
életet és a kegyelmet találja meg, annak rendbe jön az élete, kiegyenesednek útjai.

Hallgat az ember, hallgat az Írástudó, magában vagy kimondva hitetlenkedve, hogy mondhat ilyet az ács
fia?! Hogy lehetne már Isten Fia? S az útja ennek a hitetlenségnek a halál, a pusztulás, ahogy mondja Jézus és
az ősi ige együtt. 

Milyen egyszerű, s egyúttal milyen nehéz! Ott áll előtted Jézus az ő szavával, hallod tanítását és igazságát,
szemtől szemben állsz vele, s mégis nehéz hittel bízni, gyenge a hit, sok az elbotlás, nehéz az út, ami az életre
visz. Ezért kérjük és várjuk mi magunk is a Lelket, Isten Szentlelkét, mert csak ő az, aki életet adhat a halál és
pusztulás helyére, aki hitet támaszt a hitetlenségben,  aki erőt ad a megfáradtnak…  Jer,  kérjük Isten áldott
Szentlelkét! (234.dics) Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Kedden kivételesen 17 órakor tartjuk a Szolgálók óráját!
Szerdán 18 órakor a Bibliakör sorozata folytatódik (Jn 6,1-21), 19 órától az énekkar tartja próbáját. Vasárnap 10
órakor istentiszteletet tartunk.

2. Május 18-a idén a Református Egység Napja, mely a 10 évvel ezelőtt megszületett, egész magyar református-
ságot átfogó egyházi egyesülés ünnepe. Debrecenben zajlanak a központi rendezvények, mely figyelemmel kí-
sérhető a református médiában, valaamint a közmédiában. (szombaton 15 órakor a DUNA TV közvetíti a fő is-
tentiszteletet)

3.  Köszönetet  mondunk  annak  a  tizenöt  főnek,  akik  a  hétvégén
megkezdték az ajtók, ablakok, valamint a tető bontását. Isten meg-
segítő kegyelmében bízva a munka folytatódik, van még feladat!

4. A nyár felé közeledve a mai nappal adjuk ki a jelentkezési lapo-
kat nyári táborainkra. Hittanos gyermekhét (júl. 8-12.) jelentkezési
határidő: jún. 2. Gyülekezeti tábor (Mályi, aug. 21-24.) jelentkezési
határidő: június 30. A gyermektáborra nézve támogató perselyben
gyűjtük az adományokat ezekben a hetekben. Köszönjük!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


