
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 
 Mit jelent számodra ez: Jézus győztes 

király? 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 81:1-2 („Örvendezzetek…”) 
 Főének: 506:1-6;10  

(„Jézus Krisztus, szép fényes hajnal...”) 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Prédikáció előtti ének: „Jézus, véred megtisztít” 

Jézus, véred megtisztít, 
véred ad új életet 

Véred tesz ma szabaddá, 
értem folyt e drága vér 

Így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó 
Úr Jézus, Te megölt Bárány 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
 Ráfelelő ének: „Jézus, véred megtisztít” [újra]
  Imádság  
  Miatyánk  

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
  Záró ének: 393 („Ne csüggedj el…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Péntek 1630 Konfirmációs óra  Péntek 1800: IFI 2.  
Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy korosztályos 
csoportban gyermekistentisztelet); Házi Biblia Körök; 
hittanórák ovikban, iskolákban… 
 

A héten búcsúztunk Juhász Ferenc testvérünktől... 
BESZÁMOLÓK:  Ételosztás az Önkormányzattal és 

ligeti testvéreinkkel   a ligeti lelkész választásról 
Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 0066, 

Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 
Istentiszteletek után újra KÓRUS próbák 
Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a 
kötelező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

Újra indul a KERESZTKÉRDÉSEK evangélizációs 
sorozat MÁRCIUS 30-TÓL 8 SZERDA ESTÉN ÁT. Azok 
jöjjenek rá illetve azokat hívjuk, akik szeretnének 
megismerkedni az Evangéliummal, készek és 
nyitottak arra, hogy a hit alapjairól halljanak, 
beszélgessenek! Imádkozzunk minddezért - idén 
különösen a "NÖVEKEDÉS ÉS TOVÁBBADÁS ÉVÉBEN"! 

 

 

GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. jövő 
héttől lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál 

Könyvterjesztés; A Reformátusok Lapjáról… 
Szabó István tanulmányi szabadságon van 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: JEL 12 
"1. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába 
alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona; 2. várandós volt, 
és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. 3. Feltűnt egy másik jel is az 
égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva 
volt, és a hét fején hét korona; 4. farka magával sodorta az ég csillagainak 
harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony 
elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét. 5. Az asszony 
fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek 
elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, 6. az asszony pedig elmenekült a 
pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 
ezerkétszázhatvan napig. 7. Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és 
angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival 
együtt, 8. de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra 
hely a mennyben. 9. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit 
ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; 
levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. 10. Hallottam, 
hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, 
Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert 
levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal 
vádolta őket. 11. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük 
igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. 12. Ezért vigadjatok 
egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt 
hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. 13. 
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az 
asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte; 14. de az asszonynak a nagy sas két 
szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott 
tápláltassék három és fél évig a kígyó elől elrejtve. 15. A kígyó pedig a 
szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az 
árral. 16. De segített a föld az asszonynak: megnyitotta a föld a száját, és 
elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a 
sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik 
az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél 
megvan Jézus bizonyságtétele, 18. és odaállt a tenger fövenyére." 

 
 ALAPIGE: JEL 12, 9-12 

[ld. az Olvasmányban kiemelve] 
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BEVEZETÉS 
Harc folyik/folyt a láthatatlan világban Isten és a Sátán 

között, seregeik között. Ezt mondja, ezt tükrözi az egész 
Szentírás. Ez nem mitológia! Nem mese! Ha a Szentírás 
szent számunkra, ha reformátusok vagyunk igazán, 
hiszünk e Könyvnek mint Isten beszédének, akkor ez 
IGAZSÁG! 

Ma, posztmodern korunkban [**], a Star Wars és más 
hasonló emberi fantázia által "összetákolt" világokba bele 
tudjuk élni magunkat: talán nem is olyan nehéz ezt 
elképzelni! Ugyanakkor, sajnos hajlamosak vagyunk csak 
láthatókra nézni, a láthatók alapján berendezni életünket 
(még hívő emberekként is!). Ami látható, bizonyítható, 
megfogható, az VAN csak, azzal érdemes számolni. (Ez 
még a modern kor öröksége, a felvilágosodás rossz 
hajtása! [**]) A Jelenések könyve azonban "fellebbenti a 
függönyt " a látható és a láthatatlan világ határán - és így 
betekintést enged abba, ami éppúgy VAN, éppúgy 
meghatározója életünknek, sőt mindennapjainknak, mint 
az, amit látunk földi dimenzióban. Sőt, arra hív, vegyük 
komolyan, számoljunk vele! Helyezzük földi életünket, 
harcainkat ebbe a nagyobb kontextusba, és ez alapján (is) 
értelmezzük! 

1. 
Igen, harc folyik/folyt [**] a láthatatlan világban Isten 

és a Sátán között, seregeik között az Anyaszentegyházért, 
benne a mi gyülekezetünkért, benne személyesen érted is! 
Mennyire másképp nézünk a történelemre, 
egyháztörténetre, gyülekezeti ügyeinkre, ha ezt komolyan 
vesszük! [példák]** Mennyire másképp nézünk személyes 
ügyeinkre, életünkre (benne kísértéseinkre, bűneinkre, 
kapcsolatainkra, szolgálatunkra, időbeosztásunkra, 
mindenre), ha ezt komolyan vesszük! [példák]** Mindez 
az imaéletünket is alapvetően átformálja! [**] 

2. 
Adtál-e már hálát, hogy a Sátán / sárkány nem tudta 

elnyelni a Napbaöltözött asszony Fiát? Ennek igazi 
megválaszolásához egy másik kérdést hadd tegyek fel: 
Beleborzongtál-e valaha, hogy mi lett volna, ha a sárkány 
elnyeli az újszülöttet? Másképpen: Min változtatott volna, 
ha a Sátán Heródes parancsa által megölte volna az 
újszülött Jézust, vagy ha eltérítette volna Jézust a pusztai 

megkísértésben, vagy akár a megkoronozásban, vagy a 
Gecsemáné kertben, netán a kereszten? 

Milyen rettenetes egy sárkány támadása, ahogy fel 
akar falni! (Gyerekkorunkban rettegve [**] hallgattuk a 
mesékben!) Ilyen rettenetes (vagy még inkább!), ahogy a 
Sátán Jézusra tör [**]! (Látjuk, hogy a Jel ugyanazt írja le, 
mint az evangéliumot, csak egy másfajta nyelvezetben.) 

Milyen rettenetes egy sárkány támadása, ahogy fel 
akar falni! Ilyen rettenetes (vagy még inkább!), ahogy 
rátámad a gonosz Jézus követőire! [példák az 
egyháztörténelemből]** (Gondoljunk bele, mit jelentettek 
e sorok az első kereszt(y)éneknek, akiknek e könyv 
elsőrenden íródott! [**]) 

Milyen rettenetes egy sárkány támadása, ahogy fel 
akar falni! Ilyen rettenetes, ahogy rád támad, hogy 
elnyeljen! Te is szereplője vagy ennek a harcnak! Ha 
akarod, ha nem! Ha törődsz vele, ha nem veszel tudomást 
róla. Ez VAN! 

Néztél már így valaha a dolgokra? Megteheted, hogy 
nem veszel erről tudomást, lehet úgy is élni! Előbb-utóbb 
azonban rájössz: ez a realitás, szembe kell nézz vele! 

3. 
Sokszor győztél már a benned támadó gonoszság 

felett! Sokszor már tudtad a jót választani! Sokszor sikerült 
Istenhez hűnek maradnod! Sokszor már megindultál a 
Lélek indítására! Sokszor voltál már érzékeny Isten 
Igéjére. Azért volt így, azért lehetett így, mert Jézus 
győzött, nem nyeletett el! Győzött inkarnációjában; 
győzött háromszori pusztai megkísértésekor; győzött a rá 
nehezedő, félrevivő földi népszerűség felett; győzött a 
Gecsemáné kerti gyötrődései közepette és győzött a 
golgotai kereszten! 

Az Anyaszentegyház még mindig él! Mindig volt és 
van ma is szent maradék, aki Krisztus útján jár és az 
Evangéliumot hirdeti! Nem nyeletett el a történelem ezer 
viharában, a Reá támadó ellenség ereje ellenére és minden 
megkísértetése és elesése ellenére! Azért volt így, mert 
Jézus győzött, nem nyeletett el! Mert Jézus legyőzte a 
bűnt, a halált, a kárhozatot! Mert a győztes Jézus feltámadt 
és "felment a Mennybe és ül az Atya Isten jobbján"! 

4. 
"...de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé 

számukra hely a mennyben." Valamit sejteni enged a 

felolvasott Ige arról, hogyan került e világ a Sátán 
karmaiba - de óvakodjunk a túlmagyarázásától! (Ahogy a 
Teremtés leírásában sem a "Hogyan?" a fő kérdés, hanem 
a "Ki?" és a "Mit?", úgy itt sem az a leírás célja, hogy 
kozmikus kíváncsiságunkat kielégítse, hanem csak jelezze, 
mi is az a valóság, amely egész földi létünket 
meghatározza!) A lényeg ez: Harc folyik/folyt a láthatatlan 
világban Isten és a Sátán között, seregeik között. A Sátán 
és serege levettetett a földre, megtéveszt, vádol, telve van 
haraggal! 

Ám NEM A GONOSZÉ A GYŐZELEM - ott a másik 
oldal is, melyről ezt olvassuk: "Most jött el az üdvösség, 
Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának 
hatalma" 

A tiszta Evangélium szavai ezek! Ezt hirdette meg 
Jézus a földön. Ezt adták tovább az apostolok és minden 
idők kereszt(y)énei és a sor végén mi is erről teszünk 
bizonyságot! Így olvassuk: "Legyőzték őt a Bárány vérével 
és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték 
életüket mindhalálig." Vajon tényleg ott állunk e sor 
végén!? Tényleg ilyen sokat jelent mindez nekünk is? Hadd 
kérdezzem ezt most igazán személyesen mindegyiktektől: 
Tényleg ilyen sokat jelent mindez NEKED is? Erről szól 
életed? Ez tart itt a gyülekezetben? 

Aztán ezt a szót is itt találjuk: "vigadjatok": Tudunk-e 
ennek mi is örülni, efelett vigadni? (Vagy beérjük 
kevesebbel is?) 

Figyeljünk erre a mondatra is: "nagy haraggal, mivel 
tudja, hogy kevés ideje van."! 

Ezek szerint az idő nekünk dolgozik! (De sokszor 
érezzük ennek ellenkezőjét! [**]) A gonosz tudja, hogy 
kevés ideje van! A sebzett vad erejével támad. Tartsunk ki, 
ne adjuk meg magunkat, az el fog bukni és mi pedig 
győzni fogunk KRISZTUSBAN! 

 
ZÁRSZÓ 

Végezetül hadd utaljak bátorításul az Alapigénk után 
következő versre: "Amikor látta a sárkány, hogy levettetett 
a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket 
szülte; de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott..." 
Adjon Istenünk ilyen szárnyakat harcaink és 
kísértéseinkben is kitartó, bizonyságtevő életükben! 

 Sóskuti Zoltán 


