
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK ÁDÁM MEGKÍSÉRTÉSE 

Igeolvasás: 1Móz 3,1-7 
Alapige: Mt 4,1-4: Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, 
hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven 

éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a 

kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek 
a kövek változzanak kenyérré." Ő így válaszolt: "Meg van 

írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Isten szájából származik."  
Kedves Testvérek! A 40 napig tartó böjti időszakban 
vagyunk, amikor az Úr Jézus kereszthalálának megem-

lékezésére készülünk. is. Figyelmünk fókuszába állítjuk az 

Úr keresztjét úgy, hogy egy időre lemondunk esetleg a 
vacsoráról, a hús fogyasztásáról, megvonunk magunktól valamit, amit szeretünk. Sanyargatva magunkat egy időre, 

szellemi javakért azért, hogy ezáltal is közeledjünk az Úr Jézushoz, aki Önmagát adta értünk, az Ő testét és vérét, 

amelyről az úrvacsora alkalmával is megemlékezünk ma. Két igeszakaszt olvastam fel a Bibliából, ami az első és második 
Ádám megkísértéséről szól. De amíg az első Ádám a kísértésben elbukott, a második Ádám győzedelmeskedni tudott. 

Az első Ádám megkísértése az Édenben történt, ahol az első emberpár bőségben élt. Jézus megkísértése ezzel szemben 

a pusztában történt, ahol az Úr Jézus 40 napon keresztül tartózkodott. Milyen hatalmas ellentét: Éden és pusztaság. 

Mondhatnánk úgy is, hogy bőség és szegénység. Mert Jézus lemondott az Ő mennyei gazdagságáról, hogy nekünk újra 
utat készítsen a mennybe. Ahogyan Pál apostol írja a 2. korintusi levélben:Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus 

kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,9) Az 

első Ádám pedig a bőségből indul, de bukása miatt kiűzetik az Édenből, és elhangzik Isten ítélete: Legyen a föld átkozott 
miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! (1Móz 3,17) S azt látjuk, hogy a kísértés ott van a bőségben is, és ott van 

a pusztaságban, a szűkölködésben is. És ma is azt látjuk, hogy mindegy az, hogy valaki gazdag vagy szegény, a kísértő 

ugyanúgy dolgozik a szegény szívében, mint a gazdagéban. A Példabeszédek könyvének írója a következőt írja: Se 

szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és 
ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét! (Péld 30,8-9) 

Ádám és Jézus esetében is az étvágy volt, amivel az ördög kísértett. Amikor megjelenik az ördög kígyó képében 

Évának, az Isten által tiltott fa gyümölcsét kínálja, s ezzel a célja az, hogy megszegjék Isten parancsát. S azt olvassuk, 
hogy Éva úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa. (1Móz 3,6) És 

Jézus megkísértésekor is az étvágy játssz a főszerepet. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 

(Mt 4,2) Most a böjti időszakban is érezhetjük, hogy milyen nagy hatású tud lenni az éhség, az étvágy, amikor korog az 
üres gyomor egy-egy kihagyott étkezés után. 40 nap böjt, és azután hatalmas éhség. S a Kísértő ezt használja ki. Ő 

mindig akkor támad, amikor a leginkább sebezhetőek vagyunk. Amikor elkeseredünk, amikor elfogy a türelem és erő. 

És Jézus esetén is akkor támad, amikor úgy gondolja, hogy Jézus a legsebezhetőbb, és 40 nap után megéhezik, így az 

étvággyal kísért. A kísértés lényege pedig ugyanaz, ami Ádámnál is volt: Jézus olyat tegyen, ami ellenkezik a mennyei 
Atya akaratával. Jézusról tudjuk azt, hogy Ő mindig a mennyei Atya akaratát cselekedte. Azt mondta magáról, hogy a 

Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló 

módon. (Jn 5,19) Ő mindig az Atyára figyel. És mivel az Atya nem mondta azt, hogy a köveket változtassa kenyérré, 
ezért nem teszi ezt meg, mivel más akaratát nem fogadta el. Ő mindhalálig engedelmes volt. Nem volt bűne. A bűn az 

az Isten iránti engedetlenség. Jézus pedig nem tett semmit, ami a saját vagy az Atyán kívül más akaratából történt volna. 

A pusztai böjt is az Atya akarata előtt való meghajlást szolgálja, hiszen amikor az ember böjtöl, Isten előtt 
alázkodik meg, megtagadja önmagát, Isten akaratával akar azonosulni. Az Igében azt olvassuk, hogy miután negyven 

nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. (Mt 4,2) Addig valami más töltötte el Őt. És ez a böjt igazi lényege. Nem 

az, hogy egy időre elfordulok az ételtől, hanem ami ettől fontosabb, hogy odafordulok Istenhez. A bibliaórán nemrég szó 

volt a samáriai asszonyról. Jézus megérkezik tanítványaival Sikár városában, s leül a Jákób kútjánál, s tanítványai 
elmennek ennivalót venni. Közben találkozik egy asszonnyal, aki e találkozás nyomán üdvösséget nyer. Közben 

megérkeznek a tanítványok, s arra kérik, hogy egyen. Ő pedig azt mondta nekik: "Nekem van eledelem, amit egyem, 

amiről ti nem tudtok." A tanítványok erre egymást kérdezték: "Valaki talán hozott neki enni?"Jézus ezt mondta nekik: 
"Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.  (Jn 4,32-34) Ez 

a böjt lényege: Szilárd ételtől való tartózkodás szellemi célokért. Jézust az elégítette meg, az volt az eledele, ahogyan Ő 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

mondja, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött. A böjt az nem egy szellemi cél, hanem csupán egy eszköz, ami 
segíthet abban, hogy jobban tudjak figyelni Isten akaratára. Jobban meglássam, ami közém és Közé áll. 

Jézus megkísértésekor ott van az ördög szavaiban az Isten szava iránti kételkedés. Így kezdi: "Ha Isten Fia 

vagy,” (Mt 4,3) Mintha azt mondaná: Csakugyan Isten Fia vagy? A kételkedéssel támad tehát: Ha Isten Fia vagy, 
változtasd a köveket kenyérré. És mit mond Jézus? "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden 

igével, amely Isten szájából származik." (Mt 4,4) Azért fontos ismerni Isten szavát, mert ha jön az ördög kísértése, 

hazugsága, akkor Isten beszéde az, amely rávilágít arra, hogy ez hazugság. Vigyázz! Ez egy ördögi támadás, ami az 

életedre tör. De ha ismerjük az Igét, akkor az Igével tudunk felelni. És hadd mondjam el, hogy az ördög nem tud mit 
kezdeni az Igével. Ha Igét hall, az visszaveri a felemelt kardját. Naponta tanulmányozzuk ezért az Igét, hogy 

győzedelmeskedhessünk a kísértések idején. Így legyen. Ámen.  (Dr. Pótor Áron – ref. lelkész) 

  
Tavalyi több százan vettünk részt Pintér Béla koncertjén.. (Fotó: AÁ)    Kézműves játszóház, korongozás márc 30-án 

2019. március: 

26. kedd 14.30 Éneklő kör 

27. szerda  14.30 Bibliaóra 

27. szerda  16.30-18 Cserkészet 

28. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

28. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

28. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

30. szombat 
14.00-

17.00 

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ Több évtizede már, hogy kisseb-nagyobb kihagyások-

kal működik a „Boróka játszóház”. Különböző helyszíneken, kézműves játszóházi 

délutánokat szervezünk változó korosztályú gyerekek részére. 

Kézműves alkalmaink során a gyerekek mindig valami kedves remekművet, saját 

maguk alkotta kis virágokat, kerámiaedényeket, képeket, gyöngyből fűzött 

ékszereket…stb. készítenek. De ennél is fontosabb, hogy az itt eltöltött néhány órában, 

meghitt légkörben jól érzik magukat. A gyerekekkel való személyes foglalkozáshoz a 

kézműves tevékenység jó keretet biztosíthat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint sem, 

hogy lelkes szervező csapatunk egyik tagja sem profi kézműves, a legfontosabb 

számukra a gyerekekkel való együtt játszás, munkálkodás. Így gondolja ezt Fruzsina, 

és Jeromos (két kis bábfigura) is, akik játszóházi alakalmaink állandó vendégei, és az 

est végén legtöbbször mesével, vagy játékkal kedveskednek a gyerekeknek.   

A tervek szerint havonta megrendezésre kerülő alkalmainkra szeretettel várunk 

minden érdeklődő gyermeket, és szüleiket is. Tavaszcsalogató alkalmunkon 

lehetőség lesz korongozni, papír-pép képet és krepp-papír virágokat készíteni. A 

részvétel díjtalan. Magyari Zoltán, és Judit (a szervezők) 

30. szombat 17.00 

Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő koncertje Szeretettel hívogatunk egy 

különleges alkalomra, ahol közösségben lehetünk Istennel és egymással, együtt 
énekelhetünk ismert dicsőítő énekeket.  Kapunyitás 16:20-kor. Érdemes időben 

érezni, hogy legyen szabad ülőhely még.  

31. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

31. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

31. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

 ápr.

6 
szombat  9-16.30 

Gyülekezet a középpontban missziói konferencia az Egyetemi templomban. 

Bővebben a programról és ingyenes regisztrációról a honlapunkon olvasható. 

 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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