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Hetilapja – II. Évfolyam – 10. szám, 2009. Már. 8.
Kedves Testvéreim!
Isten valaha tökéletes világot teremtett,
és beleteremtette a tökéletes embert. Mit
jelent ez a tökéletesség? Mivel Isten a
saját képmására teremtette az embert,
jóvá és igazzá teremtette. Az ember
azt tehetett, amit akart, mert minden jó
volt. Uralmat adott neki az Úr minden
teremtmény felett. A 8. zsoltár gyönyörűen mondja: „Ha látom az eget, kezed
alkotását, a holdat és a csillagokat,

módon kívülről megjelenik a gonosz és
beleszól a tökéletességbe. Ravasz módon elveti az emberben az Isten iránti
bizalmatlanság magját: „Csakugyan azt
mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” (1Móz 3,1b) Valószínűleg az embernek addig eszébe sem
jutott, hogy Isten parancsát felülbírálja.
Csak mikor eljött a Sátán, akit a Biblia
embergyilkosnak is nevez (Jn 8,44), akkor jutott el oda, hogy azt tegye, amit

És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne
marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim!
senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz: Aki a bűnt
cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
							
1Ján 3, 5-8 (Károli ford.)

amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az
emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel
tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel
és méltósággal koronáztad meg. Úrrá
tetted kezed alkotásain, mindent a lába
alá vetettél: juhokat és marhákat mind,
még a mezei vadakat is, az ég madarait,
a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.” (Zsolt 8, 4-9) Az ember
hatalmat kapott az egész teremtettség
felett, az egész édenkertet gazdaként
művelte és őrizte, csak a kert közepén
álló fának a gyümölcséből nem ehetett.
Egyszer aztán megmagyarázhatatlan

a Sátán is csinál: tagadjon. Először az
ember csak kételkedik, aztán cselekszik.
Cselekedetével pedig megtagadja Isten
parancsát.
A Sátán nemcsak az embert próbálta
megkísérteni, ahogy az Ószövetségben
is láthatjuk ezt. Jób könyvének az elején
a Sátán arra próbálja meg rávenni Istent,
hogy kezdjen kételkedni, mégpedig Jób
hitében és hűségében. Isten Jóbot tiszta
és őszinte embernek látja, a Sátán pedig Jób kudarcát szeretné látni és örülni
neki. Isten „igen”-e mellé rögtön odateszi a „nem”-et. Rágalmazza Jóbot, hogy
csak azért féli Istent, mert Isten megál-

dotta őt gazdagsággal, oltalmazza a házát és mindenét, amije van. Ha azonban
elvenné tőle mindazt, amit eddig adott,
bizony Jób káromolná Őt. (Jób 1,6-12)
Jób azonban – mint tudjuk – kiállja a kísértések próbáját. A Sátán az életén kívül mindent elvesz tőle, Istenét azonban
Jób nem tagadja meg.
Jézus Krisztus rögtön megkeresztelkedése után érzi meg a Sátán szorongató
közelségét. Rögtön azután, hogy megkeresztelkedett és hang hallatszott az
égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm” (Mt 3,17), a Lélek kivitte Őt a pusztába. Itt kísértette meg a Sátán háromszor. Érdemes megfigyelnünk
a Sátán módszerét: idézi azt a mondatot,
ami Jézus megkeresztelkedésénél hangzik az égből, de azért egy kicsit „javít”
rajta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy
ezek a kövek változzanak kenyérré.” (Mt
4,3) „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad”
(Mt 4,6) a jeruzsálemi templom párkányáról. A Sátán veszélye abban rejlik,
hogy majdnem ugyanazt mondja, mint
Isten. Egy kicsit tolja csak el a mondat
hangsúlyát. A Szentírást idézi, amikor
megkísérti Jézust, hiszen a 2. zsoltárban
hangzik el: „Az én fiam vagy!” (Zsolt
2,7) A Sátán ugyan idézi a Bibliát, jól
ismeri a Szentírást, de az engedelmesség lelke és a szeretet nincs meg benne.
Az Úr Jézus azonban az Atyának való
teljes engedelmességében, igaz módon
magyarázza az Írást. Csakis Általa tud a
Biblia a megfelelő módon megszólalni,
a Szentlélek által. Hiába kísérti a Sátán
Jézust, Ő bizonyságát adja annak, hogy
Benne megvan az az erő, amely az első
Ádámban nem volt meg: ellen tud állni
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a kísértésnek.
Számunkra nagyon fontos üzenet van
ebben Testvéreim: a Sátán alá van vetve
Istennek. Isten számára nem jelenthet
konkurenciát, hiszen a Gonosz nem egy
Istennel egyenlő erejű negatív hatalom.
A Gonosznak nincsenek, nem lehetnek
olyan titkos tervei, amiket Isten ne látna át, amely rejtve maradhatna Előtte.
Ellenségeskedései által is Isten világgal
kapcsolatos terveit szolgálja. Ahányszor kimondjuk az Úri imában azt,
hogy „szabadíts meg a gonosztól” (Mt
6,13b), annyiszor ismerjük el a Sátán Istennek való alávetettségét.
A Sátán Istennek ugyan alá van vetve,
de az embernek nem. Az ember egyedül nem tud ellenállni a kísértésnek, a
Sátán pedig mindenkire feni a fogát.
János a levelében arról beszél, hogy az
utolsó idők, az „utolsó óra” jeleként sok
antikrisztus jön el a világba (1Jn 2,18).
Az a veszélyes bennük, hogy a hívők
közül indulnak ezek az antikrisztusok,
mégsem maradnak meg az igaz hitben.
Ismerik a Szentírást, a keresztyén tanítást, de az élő Lélek nincs meg bennük.
Ismeretük csak lélektelen tudás. Ezek
mind rá akarják szedni az Isten gyermekeit.
Az antikrisztusok megjelenésével elérkezett a lelki küzdelmek ideje, ezért
figyelni és vigyázni kell. A tiszta forrásra kell figyelni, ugyanis egyedül Jézus
Krisztus által van megmaradás. Ő azért
jelent meg, hogy elvegye a bűnöket és
lerontsa a Sátán munkáit. Erre egyedül Ő volt képes. Ő, akiben nincs bűn,
nincs Isten ellen való lázadás, nincs
benne istentagadás. Az Isten „igen”-ére

egyetlenként nem mond „nem”-et. Ha
befogadjuk Őt, mi is „igen”-t tudunk
mondani Istenre, az Ő tervére. Általa Istennel egységben leszünk.
Ez azonban egy harc. Amint tudjuk, az
egyházi évben is a harc, a küzdelem és az
önvizsgálat ideje jött el, hiszen böjtben
ez az ember feladata. Fokozottan Istenre
figyelünk, és így igyekszünk felkészülni húsvétra, a feltámadás ünnepére. Ez
az az ünnep, amikor Jézus legyőzte az
ördög minden munkáját. A győzedelmes
Jézus Krisztus által Isten keres bennünket. Benne Ő a kezdeményező. Nagy
örömhír ez a kereső embernek, aki a gonoszság és a minket körülvevő erkölcsi
züllés, agresszivitás, szabadosság láttán
keresi a gyógyulás útját. Isten megtalálja a bűn fogságából szabadulni vágyó
embert. Ugyanakkor a magukat keresztyénnek vallóknak pedig figyelmeztetés
és intés: Isten a kezdeményező! Sohasem szabad elfelejteni! A bűn radikális
valóság, és a gonosz valós hatalom. A
kegyelem radikális valóság, de egyedül
a Krisztussal való közösségben jelent
erőforrást arra a szolgálatra, a békéltetés
és a bűnbocsánat szolgálatára, amivel mi
magunk is részt veszünk a gonosz hatalmának lerontásában. Vigyázzunk, mert
a kísértő éppen ettől a rombolástól akar
minket elvonni. Ne olvasd a Bibliát! Ne
végy úrvacsorát! Ne tarts böjtöt!
Keresztyén hitünk akkor kezd hitetlenné válni és misszionáló erejéből veszíteni, amikor eluralkodik rajtunk annak
a kísértése, hogy igazán már nem kísért minket semmi. Ilyenkor elveszíti a
krisztuskövető ember a harci kedvét. A
hit pedig éppen a kísértésekkel szembe-

ni harcban acélosodik. A keresztyén hit
nem kirakati tárgy, hanem a világunkban lévő kísértésektől érintett életforma.
Egyházunk és személyes életünk is csak
akkor lehet missziói erejű, ha nem bújunk el a világban lévő kísértések elől,
ha nem kerüljük ki, hanem megharcoljuk őket, és megérintett módon szolgálunk Istennek a világért. A tartalmas hit,
a harcoló hit: győztes hit. A kísértésekkor állhatatos ember igenis áldott életű,
és már most megtapasztalja az örök élet
ízét.
A böjt, a harc időszaka Isten ajándéka,
tehát éljünk vele. Nem formaságokkal,
hanem őszinteséggel. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kísértésekben nem
maradunk magunkra, a hit harca nem
önerős vállalkozás, hanem ha Krisztusban élünk, akkor az Ő ereje a mi erőnk.
Ezzel az erővel mi is romboljuk a gonosz munkáját.
A böjti időben mi is tartsunk bűnbánatot
és éljünk az úrvacsorával, ami által a mi
Urunkkal egyesülünk, hogy a kísértésekkel szembeni vesztes küzdelmekben
meggyengült hitünk új tartalmat nyerjen. Olyan élő Urunk van, aki lerontotta
a gonosz munkáját. Olyan Urunk van,
aki nem ismerte a bűnt, de ismerte a
kísértéseket. Meneküljünk hozzá, hogy
itt és most végezni tudjuk a megbékélés és a megbocsátás szolgálatát, amivel
magunk is kivesszük részünket a világban hatalmaskodó gonosz munkájának
lerontásában.
				
Ámen!
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(Elhangzott 2009. március 1-én)

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet
Klimentská utcai gyülekezeti termében
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 17.00-tól.
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1)
kápolnájában, vagy egyéb megegyezés
szerinti helyen. (korus@refnet.cz)

A gyülekezet életéből
– Gyülekezetünk kórusa, a Mille Do(re)Mi
március 14-15-én kórushétvégét tart. A kétnapos alkalom a március
15-i koszorúzási ünnepséggel ér véget, amelyre a megszokott
helyen, a Kisoldalon, Rákóczi Ferenc
emléktáblájánál kerül sor. A próbakezdések időpontja a hét folyamán fog tisztázódni. Érdeklődni a korus@refnet.cz
e-mail címen lehet.
– Gyülekezetünk 2008-as beszámolója
a prágai magyarság közéleti és kulturális lapjának a következő számában fog
megjelenni. A Prágai Tükör rendszeresen tudósít és szeretne tudósítani
gyülekezetünkről – jelezte Kokes János szerkesztő az Üzenet-nek.

Programajánló
– Március 11. (17:00),
PMKK „Az új magyar
építészet” – előadás neves magyar és
cseh építészek közreműködésével.
– Március 12. (17:00), Koncertní síň
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12,
Praha 3 – koncert a magyar nemzeti
ünnep alkalmából – Rohmann Ditta
(cselló), Mali Emese (zongora).
– Március 12. (21:00), Blues Sklep,
Liliová 10, Praha 1 – Jack Cannon
Blues Band (Magyarország).
– Március 15. (14:00), Malostranské
náměstí – Koszorúzási ünnepség a
Mille Do(re)Mi közreműködésével.
(www.hungist.cz)

Nőnapi köszöntő...
Az Üzenet
szerkesztősége
BOLDOG
NŐNAPOT
kíván minden kedves
nő-gyülekezeti tagnak
és olvasónak.

„A nőket a szerelem nemcsak
érdekessé teszi, hanem meg
is szépíti. A nő akkor szép
igazán, ha boldog, és akkor
boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
		

Rippl-Rónai József
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