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A MEGKÖTÖZÖTT ELLENSÉG 
 

Alapige: Jelenések 20, 1-2      Olvasmány: Márk 3,22-30 
 

Jézus szolgálatának már első idejében hamar kitűnt, hogy megjelenésében, tetteiben és szavaiban 

egyaránt valami megmagyarázhatatlan hatalom van. Ezt fogalmazzák meg magukban azok, akik 

követői, majd tanítványai lesznek, s ugyanez a vélemény az ellentáborban is. Közös tapasztalat, hogy 

látható módon, Jézus előtt a sátáni hatalmak meghátrálnak: ördöngösök, megszállottak gyógyulnak, 

gyógyíthatatlanok, megkötözöttek szabadulnak. 

A hivatalosok becsapást sejtenek mögötte: Jézus a Sátán erőinek segítségével teszi mindezt. Ám 

ennek abszurditására maga a Mester mutat rá, s enged belátást az események mögé a példázaton 

keresztül. Ezt üzeni: én megkötöztem a Sátánt, aki titeket fogva tartott, így szabadítalak meg az ő 

bilincseiből. 

Jézus nem kevesebbet tesz, mint minden gonosznak az eredetét ártalmatlanítja, tehetetlenné teszi, 

így hódítja vissza a szíveket, az életeket, egyen-egyenként így hoz szabadulást az ő gyógyításaival, 

csodás tetteivel. Jézusnak hatalma van erre. Neki van egyedül hatalma erre! Az ő isteni ereje az, amely 

képes ezt az ellenséget legyőzni, megkötözni.  

Az Isten Lelkének ereje az, amely itt munkálkodik. Ez nem valamiféle emberi erő, nem gyakorlat, 

meditáció, vagy természeti energiák célzott használata. Az emberi erő önmagában erre nem képes, 

ezért nem működik az önmegváltás gondolata, hogy majd jobbá teszem magam, hogy majd 

megjavulok, ha nagyon akarom, mert hát az ember alapvetően jó… Hiába jó az ember, ha közben 

rabláncon él. Egyetlen erő van, amely ebből szabadulást hoz. 

Milyen különös, hogy ezt az erőt Jézus korának tanítói nem tudták beazonosítani: nem ismerték fel 

ezt Jézusban és sátáninak hitték. S milyen különös, hogy ez az emberi vakság vezet el a Megváltás 

pillanatához, az Isten Fia ártatlan halálához, Sátánt legyőző áldozatához, amit ma is ünneplünk az 

Úrvacsora közösségét gyakorolva.  

Ahol Jézus jelen van, ott a Gonosz erői meghátrálnak, a rabság idejének vége szakad. Ahol hittel 

befogadják Jézust, ott az ő ereje hatni kezd, és a láncok lehullnak. Ma is úgy ragadhatjuk meg őt, 

ahogy az egykoriak megtették, felismerve benne a gyógyulás, a szabadulás megújító lehetőségét. 

Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Isten kegyelméből ma is megteríthettük az Úr asztalát. Hálaadással élhettünk a sákramentummal. 

Köszönet a szent jegyek felajánlásáért. 

2. Hétfőn 17 órakor emlékharang szólalt meg Veszeli Ferencné, született Treszka Ilona emlékére, 

aki egy évvel ezelőtt hunyt el, 72 éves korában. Isten vigasztalása legyen az őrá szeretettel 

emlékezőkkel! 

3. Gyülekezeti alkalmaink 

Délután 15 órakor Bicskén folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. Téma: Az egyházjog – 

kiemelten a presbiterválasztás jogi háttere. 

Kedden 18 órakor Imaórát tartunk. 

Szerdán 18 órai kezdettel folytatjuk a II. Helvét hitvallás olvasását. Az énekkari próbát szerdán 19 

órakor tartjuk. 

Szombaton 14 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés. 

Szombaton 18 órára házi istentiszteletre vagyunk hivatalosak a Nikodémus családhoz, az Akácfa 

utcába. 



 

Vasárnap 10 órakor közösségi istentiszteletet tartunk, melyen felső tagozatos hittanosaink 

mutatkoznak be. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi. Készüljük erre együtt! Egyúttal ez a 

vasárnap egyházunk rendje szerint Bibliavasárnap lesz. 

4. Gyülekezetünk böjti körlevele már tagjaink többségéhez eljutott. A körlevél a gyülekezeti 

életünkről szóló beszámoló, és az alkalmainkra való hívogatás mellett tartalmaz egy kérdőívet, 

melyben – a presbiteri tisztújítás előkészítéseként – azt szeretnénk felmérni, hogy milyen főbb 

elvárásokat támaszt a gyülekezet tagsága a mindenkori presbiterekkel szemben. E kérdőíveket a 

Lelkészi Hivatalban, illetve alkalmainkon gyűjtjük húsvét ünnepéig. A körlevelek postázásában, a 

ritkábban látott gyülekezeti tagok meglátogatásában, valamint az alkalmakra való hívogatásban, 

szívesen vesszük a gyülekezet valamennyi tagjának segítségét. Köszönjük! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


