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MEGISMERTED-E MÁR?
Alapige: Lukács 9,18-22 Olvasmány: Ézsaiás 65,17-25

Jézus talán legfontosabb kérdése hangzik el  az evangéliumi szakaszban,  amely minden kor emberét  érinti.
Megkerülhetetlen  kétezer  év  óta:  mit  mondasz  Jézusról?  Kinek  tartod  őt?  Ez  a  kérdés  a  lényegre  tapint:
megismerted-e igazán, felismerted-e benne Megváltódat? És ezen keresztül az üdvösség kérdése lesz.

Néhány válasz sorakozik ma fel előttünk az Igén keresztül, olyan vélemények, melyek az evangéliumokban
hangoznak fel,  de  mind a  mai  napig  sokak válaszának tekinthetők.  Ezeken keresztül  mi  magunk is  végig
gondolhatjuk, megfogalmazhatjuk a mi látásmódunkat ebben: Kicsoda Jézus?

Kezdjük az  Ellenség látásával:  egy fejezettel  korábban,  a  gadarai  megszállot  kiáltja  a  következőt:  „Mi
közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia?” Akinek kín és teher Jézus léte – jelenléte – látjuk, felismeri őt.
Talán még a tanítványnál is pontosabban tudja, hogy Istentől jött, az Ő erejével felvértezve. Ismeri Jézust és
hatalmát, s egyben tudja azt is, hogy számára ez a véget jelenti. Ma is megszólal: Mi közöm hozzád? - bátran ki
kell mondanunk, hogy a Sátán ma is dolgozik, ahol csak lehet, Isten ellen hangol. 

Ennek a mondatnak ikertestvére a „Hiszem, hogy van Isten” megfogalmazás. Itt nincs meg a kapcsolat, a
közösség, csak egy távoli, megfoghatatlan valaki… senki. Nincs közünk egymáshoz. Jakab említi: az ördögök
is hiszik és rettegnek.

Egy  következő  szint  Jézus  megismerésében  az,  amikor  kapunk,  illetve  várunk  tőle  valamiféle  áldást.
Megszólítjuk őt,  mint  bölcs  tanítót,  akitől  lehet  valami okosságot  ellesni,  valamit  kamatoztatni  tanításából,
segítségéből. Mint a gazdag ifjú… ám ő szomorúan távozott a Mestertől. Lehet úgy, hogy ott vagy a közelében,
hallgatod őt, még áldásokat is nyersz, de mégsem ismered meg őt. Milyen érdekes, hogy Jézus kérdésére a
többségi vélemény valami ilyesmit tükröz. Látják csodáit, hallják szavát, érzékelik, hogy több van itt puszta
emberi dolgoknál, de mint Heródes is, sokan úgy tekintenek rá, mintha egy régi nagy ember jött volna vissza a
halálból, ezért van földön túli ereje. Nem ismerik meg.

Mert  Jézus megismerése igazán csak hitben lehetséges,  ez  pedig ajándék.  Meg lehet  sejteni  róla  sokat
szavaiból, csodáiból, de Isten Lelke tud egyedül meggyőzni arról, hogy Jézus az Isten Fia, a mennyből jövő
isteni személy, a Krisztus, akinek minden tette és szava Isten megnyilvánulása. Legfőképpen az ő áldozata:
szenvedése, halála és feltámadása, amellyel megvált bennünket. Ott még titok, ma már bizonyosság. Lelke által,
hittel, így ismerhetjük meg őt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Február 22-én, szombaton kísértük ki utolsó földi útjára Kovács Sándorné sz. Tóth
Margit asszonytestvérünket, aki 95 évet kapott e földi világban. A vigasztalás igéje Lk 14,12-15 alap-
ján szólt. Az örök élet reménysége töltse be a gyászolók és emlékezők szívét.
2. Alkalmaink
Az istentisztelet után énekkari próbát tartunk. A héten imaóránk is lesz.
Csütörtökön 18 órakor úrvacsorai előkészítő alkalmunk lesz, melyen Hajdú Szabolcs Koppány, lo-
vasberényi lelkipásztor, egyházmegyénk esperese hirdeti az igét. Pénteken délután egyházmegyei köz-
gyűlésre készülünk. Szombaton 18 órakor folytatjuk az úrvacsorai előkészületet, azt követően énekka-
ri próbát is tartunk. 
Böjt első vasárnapján, március 1-jén 10 órakor tartjuk úrvacsorai közösségünket. Jövő vasárnap egy-
úttal Bibliavasárnap is, melyen a Szentírás terjesztésének ügyét támogatjhatuk majd perselyadomá-
nyunkkal.
3. Köszönet
A tegnapi napon elkezdődött az udvarrendezés: köszönjük a segítséget minden résztvevőnek! Terveink
szerint két hét múlva folytatódik a munka.
4. Megérkezett a Csendes Percek és a Presbiter újság újabb száma is, melyet szeretettel ajánlunk a
gyülekezet tagjainak figyelmébe.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


