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ZÉRÓ TOLERANCIA

Alapige: Lukács 11,23 Olvasmány: Máté 4,1-11

A böjt időszakába,  a feltámadás ünnepe előtti  előkészület  idejéhez érkeztünk, bár a reformáció
idején  eleink  újragondolták  ezt  az  időszakot,  a  szigorú  előírások,  jó  néhány  szokás  kikerült  a
gyarkorlatból, de Isten az ő Igéje és Szentlelke által mindig meggyőz bennünket, hogy a megváltásunk
ünnepére fel kell készülnünk.

A mai  két  igeszakasz  világosságánál  azt  láthatjuk  meg,  hogy  ebben  az  időben  a  sátán  elleni
küzdelem kerül a középpontba, hiszen Jézusnak mind a böjtje, mind az egész szolgálata, s kiváltképp a
nagyhét eseményei ezeket adják elénk. Jézus ebben a küzdelemben zéró toleranciát hirdet a sátánnal
szemben.

A témához közeledve meg kell állapítanunk, hogy a biblia világa és a mi korunk között jelentős
eltérés  van:  ahogy  olvassuk  az  evangéliumot,  folyamatosan  azt  látjuk,  hogy  ott  a  betegség,
nyomorúság, deviancia mögött démoni erőket feltételeztek, míg ma már ismerünk vírust, genetikát,
kórokozót,  és az orvostudományból  – és igazán életünk minden más területéről  is  – száműztük a
sátánt, és persze Istent is. Hogyan beszélhetünk akkor ezekről?

Higyjük csak el a Biblia bizonyságtételét, Jézus tanítását, higgyük csak el a nagyhét eseményeit,
Jézus szenvedését, pokolra szállását és a sátán felett aratott győzelmét! Mert van ellenerő, amely ma is
meg akar győzni arról, hogy igazán ő nem is létezik: el akarja hitetni, hogy a bűn az nem is bűn. A
sátán mindig így nyilatkozik  meg,  önmagát  segítőként,  jóakaróként  mutatja  meg – de hát  tudjuk,
lényege a tagadás. Erről tesz bizonyságot Isten az ő igéjében.

A történetben, melyben Jézust azzal vádolják, hogy a sátán fejedelmének hatalmával gyógyít, az
Úr egyértelművé teszi, hogy ő azért jött,  hogy az ördög munkáit lerontsa: az ő isteni hatalma arra
szolgál, hogy a gonosz erejét elvegye, hogy az Isten elleni lázadást megtörje. És ebben nincs bocsánat,
egy kis rés sem maradhat, ahol a sátán megvetheti a lábát. Jézus saját személyében hordozta ezt a
kizárólagosságot: bár hozzánk hasonló módon kísértést szenvedett mindenben, de bűnt nem követett
el, nem hagyot helyet a sátánnak. 

Ezzel a tisztaságával áldozta értünk önmagát, ezt a tisztaságot, bűntelenséget ajándékozta nekünk,
akik hittel  közösségben vagyunk vele.  Ennek köszönhetjük,  hogy az Atya – aki zéró toleranciával
tekint  a  bűnre  –  minket,  akik  bűnösök  vagyunk,  mégis  elfogad,  mert  nekünk  ajándékozta  Jézus
szentségét.  Böjt  idején,  a nagyhétre készülve legyen figyelmünk középpontjában az Úr, aki teljes,
tökéletes diadalt arat a sátán felett, ő segítsen minket is erre! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk az Úr asztalának áldásaival böjt első vasárnapján.  Köszönetet  mondunk a
szent jegyek adományozásáért testvéreinknek!

2. Szombaton folytatjuk az udvaron a tereprendezési munkálatokat. 8 órára várjuk a segítőket! Kö-
szönjük!

3. Februárra visszatekintve hálát adunk, hogy a gyülekezeti élet visszatért a rendes kerékvágásba. Bib-
liakör, szolgálók órája, imaóra, énekkar. A hó elején közösségi istentiszteletünk volt, majd a házasság
hete, végül a böjti előkészületeket kezdhettük meg az utolsó napok alkalmain. Egy alkalommal szólt a
vigasztalás  igéje  ravatal  mellett.  Egyházmegyei  színtéren  gondnok  testvéremmel  lelkész-gondoki
megbeszélésen, valamint közgyűlésen vettünk részt. A parókia belső munkálatai folytatódtak, immár a
külső munkák befejezése van folyamatban. Ezek a következő hetekben lezajlanak. A gyülekezet nyolc
tagjával kezdtük meg az udvar rendbetételét.  Feladataink vannak az udvaron és a temetőkben egy-



aránt, ezek szervezés alatt vannak. Anyagiakban továbbra is kiegyensúlyozottak vagyunk: 142eFt EFJ,
127eFt persely; 41eFt adomány. Kiadásunk 40eFt-tal volt több bevételünknél. Köszönjük a hozzájáru-
lásokat!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


