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FÉLELEM NÉLKÜL

Alapige: Lukács 1,74-75 Olvasmány: Efézus 2,11-21

Zakariás prófétai éneke az evangélium első lapjairól újra felmutatja előttünk, mit hoz a Megváltó Úr, Jézus
a mi életünkbe. Most ebből az üzenetből ez a szókapcsolat válik hangsúlyossá: félelem nélkül. 

Valami  olyan  ez,  amelyet  nem igazán  tudunk  még  elképzelni  sem,  mert  a  félelmek  szorosan  fognak
bennünket.  Jelen  vannak  kapcsolataink  minden  területén.  Van,  ahol  háborús  helyzeteket  élünk  meg,
zaklatásokat,  békétlenséget.  Ilyenkor  a  szívünk gyűlölettel  van  átszőve  a  másikkal  szemben.  Jelen  van  az
Istenhez  fűződő  kapcsolatunkban,  amikor  az  Ellenség  munkálkodását  a  saját  magunk  életében  látjuk,  s
ráébredünk arra, hogy Isten igazságához és szentségéhez nem méltó az életünk. Félelmeink sorába állnak be a
különböző fóbiák, melyeknek eredetét nem is sejtjük, de mind azt jelzik, hogy valami nincs rendben, hogy
hadban állunk önmagunkkal, környezetünkkel, a természettel.

S milyen érdekes,  ezeket  végigmérve azt  látjuk,  hogy szoros kézfogásban van a félelem és a gyűlölet:
bárhová nézünk is életünkben, ezt láthatjuk. A gyűlöletből fakad a félelem, hiszen ellenségem a másik, ezért
tartok  tőle.  Majd  ez  a  félelem tovább  fokozza  az  ellenségeskedést.  Zakariás  prófétai  éneke  pont  ennek  a
folyamatnak a megállításáról beszél, amikor a megígért Krisztusról szól. Legyőzi az ellenségeskedést, félelem
nélkül állít Isten elé igazságban és szentségben.

Ellenségeskedés van Isten és ember között, ezt Jézus magában rontja le, írja, hangsúlyozza több helyen a
Szentírás. Ez az első és alapvető helyreállító munkája Jézusnak. Isten és a mi kapcsolatunkat helyreállítani.
Szükség is van erre, hiszen ebből fakad minden más is, ami megnyomorítja életünket. Hála legyen ezért neki,
hogy ezt vállalta,  hogy odaállt  Isten ítéletének útjába, s magára vállalta,  hogy ő maga válik békétlenséggé,
átokká, s mindezt isteni hatalmával elhordozta.

Ám az  ellenségeskedés  és  félelem nem csak  ezen  a  területen  munkálkodik.  Erre  legalább  ugyanilyen
hangsúllyal figyelmeztet az Ige! A testvér és testvér, ember és ember között legalább ennyire veszedelmes,
ezért  fontos,  hogy  Jézus  a  minket  egymástól  elválasztó  falat  is  le  akarja  bontani,  hogy  az  Istennel  való
kibékülésünknek egyenes következménye az egymással való rendeződésünk. Sőt, ha nem így történik – Jn 4,18-
20 – egyenesen hazugnak bizonyulunk.

Történelmi  pillanat  az,  amikor  az  ellenségeskedés és  félelem elválasztó  falai  leomlanak:  a  héten nagy
világhatalmak között is láttuk ezt. A mi életünkben is így kell történnie, Jézus érkezésével, hogy félelem nélkül
dicsérhessük őt! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Az elmúlt hétvégén a sátoraljaújhelyi gyülekezet közösségében töltöttük a vasárnapot, szeretettel
vittük és hozzuk az ottaniak köszöntését.

A jövő hét első felében Mátraházán egyházmegyei lelkészi csendeshétre kerül sor. Köszönjük a testvé-
rek imádságát az alkalmakért, a lelkészekért.

Jövő vasárnap, június 24-én, 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Két hét múlva, július 1-jén
rendkívüli módon délután 19 órakor tartjuk vasárnapi istentiszteletünket, a gyülekezeti házban: a gyü-
lekezeti táborból hazaérve – rövid beszámolóval egybekötve.

2. Házasulandókat hirdetek első ízben: Cseh-Szombathy Balázs (Tordas) és Julia Verheijden, Hollan-
diában élő testvéreink kérik házasságukra Isten áldását július 7-én a lovasi református templomban. Is-
ten áldja meg felkészülésüket és házasságukat!

3. Egyházmegyei Ifjúsági táborra kerül sor Vértesbogláron, július 30-tól. Július 15-ig lehet jelentkez-
ni!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


