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ÜLDÖZÖTTEKÉRT

Alapige: Máté ev. 5,10-12 Olvasmány: 1 Kor 12,12-27

Pár év alatt nagyot fordult velünk a világ. Néhány éve még nem is gondoltunk menekülőkkel, üldözöttekkel,
csak tudtuk valahol, hogy a világ más tájain bizony komoly veszélyben vannak a keresztyének, hitükért üldözik
őket. Ma pedig a történelem alakulása folytán közel jött hozzánk a kérdés a mostani népvándorlás útján. Itt,
Európában is testközel érezzük az üldözés hatásait. Ennek is köszönhető, hogy a mai napot a magyarországi
keresztyén egyházak az üldözött keresztyén testvéreinkért való könyörgés napjának mondták ki. Fordul a világ,
gyülekezeti  imádságainkban  is  már  rendszeresen  megjelenik  az  ilyen  irányú  imádság  –  üldözöttekért,
háborúságban lévőkért,  üldözőkért  –  s  e  mai  napon  figyelmünk  kiemelten  a  felé  a  200 millió  keresztyén
testvérünk felé fordul, akik napról napra ebben élnek.

A hazugság Atyja – ahogy Jézus is nevezi – gyűlöli az igazságot és mindazt, aki az igazságban jár. És arra
igyekszik, hogy ahol Jézus megjelenik, onnan őt kitaszítsa. A Sátán ott támad, ahol hittel találkozik, de milyen
különös az Isten terve,  épp ott,  ahol  támadás alatt  élnek a keresztyének, ott  nagyon erőssé lesznek.  Jób is
előttünk lehet, aki hite miatt szenved a próbáktól, majd barátaitól is, de végig kiáll és megerősödve kerül ki
nehéz helyzetéből.

A Sátán támadja a megbocsátást és a megbékélést, hiszen nem érdeke. Neki kezdettől fogva szándéka, hogy
mindaz, ami Istené, elpusztítsa, magát az embert is, aki Isten békessége nélkül nem áll meg önmagában. Az
Istennel való rendezett életet szeretné elvenni, a bocsánatot, a békességet. Üldözővé, s üldözötté teszi az embert
háborúságot  szítva.  Ezekkel  az  eszközeivel  visel  hadat.  De  milyen  csodálatosan  fegyverezi  le  a  krisztusi
lelkület, aki – amint a terror között értesültünk róla – a gyermekét elvesztve is megbocsát a gyilkosoknak és
imádkozik értük. A gonoszt jóval győzd meg kitűnő példája ez.

A Sátán üldözi mindazt, ami ebben a világban krisztusi, új. Ahogy Jézust is üldözte gyermekként a betlehemi
vérengzésben,  és  ugyanúgy  az  ő  kereszthalála  során.  De  ahogy  az  ő  szenvedéseiben,  üldöztetésében
részesülünk, úgy kapunk részt majd az ő dicsőségéből is. Igen, az üldöztetés, a gonosszal való szembenézés
kipróbáltságot ad a hitnek: ez erősíthet meg igazán.

Hogy az Úr Isten bennünket milyen eszközökkel próbál, tisztít, azt előre nem láthatjuk, de legyen ott hitünk,
hogy akik a Isten igazságban élnek és Jézusban megmaradnak, azok mind elveszik a hit jutalmát. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Január 26-27. napjain Galyatetőn presbiteri 
konferenciát tartunk.

Január 28-án vasárnap pedig megterítjük az Úr asz-
talát. Ezen az alkalmon dr. Békefy Lajos ny. lelki-
pásztor testvérünk szolgál közöttünk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és
életünknek őriző pásztora!


