
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 +  Bőr  Ferencné  Rózsika testvérünk  temetése
szeptember 25-én vasárnap, Istentisztelet után lesz.

 A DIAKÓNIAI csoport hirdetése

 Jövő heti alkalmaink:  kedd  1000 Baba.Mama Kör;
szerda !!1800 Felnőtt  Konfirmációs  felkészítő;  péntek
1630 Konf  IFI  ;  1745 Oázis IFI; vasárnap 955  Istentisztelet;
előtte:  Kánon  Kör;  Imakör;  hét  közben Házi  Biblia
Körök (7 csoportban); hittanórák

 Munkatársi  megbeszélések       során  indítjuk  be  a
különböző  szolgálati  ágakat.  Lezajlott  már  a
Magvetők  ;  Presbiteri  gyűlés  ,  IFI  munkatársi
megbeszélés;   Hitoktatónk találkozása;    Diakóniai
megbeszélés  , és  szeptember 25. 1500-tól a  HBK
vezetők találkozása  . 

 A  konfirmációs  alkalmak  (KonfIFI)   szokás
szerint  pénteken  1630-tól  lesznek.  Várjuk  a  12
éves kort betöltött új tagokat és a régieket is!

 Köszönjük  mindazoknak,  akik  adójuk  1%-t
gyülekezetünk alapítványának   ajánlották fel. Idén
721 556 Ft-ot kaptunk. 

 Köszönjük a múlt heti segítséget a pakolásban
 Frissült a fejléc!!!
 Sóskuti Zoltán jövő hétfőtől-csütörtőkig kötelező

egyházmegyei továbbképzésen lesz
 A  szülőket  Istentisztelet  után  lent  várják  a

munkatársak

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

   O L V A S M Á N Y :   J E L  1 , 1 - 8

1 Ez  Jézus  Krisztus  kinyilatkoztatása,  amelyet  Isten  adott
neki,  hogy  megmutassa  szolgáinak  mindazt,  aminek
hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve
kijelentett szolgájának, Jánosnak. 2 Ő pedig bizonyságot tett
Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről,
amit  látott. 3 Boldog,  aki  felolvassa,  és  boldogok,  akik
hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg
van írva bennük: mert az idő közel van.4 János, az Ázsiában
levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól,
aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik
trónja előtt  vannak, 5 és Jézus Krisztustól,  a hű tanútól,  aki
elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme,
aki  szeret  minket,  és  vére  által  megszabadított
bűneinktől, 6 aki országa népévé tett minket, papokká Isten,
az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.
Ámen.7 Íme,  eljön  a  felhőkön,  és  meglátja  minden  szem,
azok  is,  akik  átszegezték,  és  siratja  őt  a  föld  minden
nemzetsége.  Úgy  van.  Ámen.   8     Én  vagyok  az  Alfa  és  az  
Ómega,  így  szól  az  Úr  Isten,  aki  van,  és  aki  volt,  és  aki
eljövendő: a Mindenható.     

  A L A P I G E :   J E L  1 ,  1 - 8  (lásd. kiemelve)
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RÁHANGOLÓDÁS

[bevezető  illusztráció]  A  Házi  Biblia  Körök  ben  a
Jelenések  könyvével fogunk  foglalkozni,  azon  belül  is
különösképpen a hét kisázsiai gyülekezetek szóló levéllel.

A  két  véglettel találkozhatunk  ezzel  a  könyvvel
kapcsolatban. Az egyik az idegenkedés, félelmetesnek tűnhet,
inkább  nem olvassuk és  nem magyarázzuk.  A  másik,  hogy
minden  óvatosság  nélkül  aktualizálva,  mindent
belemagyarázunk. Mindkét végletet érdemes elkerülni!

A nehézséget az okozza, hogy a műfaj és a nyelvezet tőlünk
már  idegen,  míg  megírásának  korában,  ismert  és  érhetőbb
volt. Ezért nagyon fontos, hogy értsük, ez tényleg egy műfaj,
szimbólumokkal és kifejezésekkel.

A fő kérdés mégis az, hogy  mire való? Miért adta akkor
Isten ezt a prófétai kijelentést Jánosnak? És miért került bele
a Bibliába, vagyis nekünk mire adja Isten?

1.) A CÉL: VIGASZTALÁS

Két szóval szeretnék erre válaszolni. Az egyik kulcsszó a
VIGASZTALÁS.  Mivel  vigasztalt  megírásakor  illetve ma
bennünket ez a könyv? 

Először egy egyszerűbb választ adva: minden és mindenki
Isten kezében van, és Övé a végső szó.

A  történelemre  nézve ez  így  hangzik:  Isten  kezdetektől
jelen volt, terve van, aminek VAN végső kifutása és célja. 

a.)  Irenaeus (aki  János  apostol  tanítványának  volt  a
tanítványa)  a  II.  század  végén  a  régi  hagyományokra
hivatkozva  feljegyzi,  hogy  e  könyv  látomásait  János  a
Domitianus  uralkodása  idején  (81–96) kapta  patmoszi
száműzetésében.  Domitianus  idejében  kiéleződött  a
keresztyének vallási okokból való üldözte. Efézusban például
Domitianus uralkodása alatt az új császárnak szentelt templom
épült. Kis-Ázsiában tehát különösképpen megvoltak a római
államvallás  és  a  keresztyénség,  császárkultusz  és  hit
összeütközésének  lehetőségei.  Ilyen  körülmények  között
hatalmas  vigasztalás  volt,  hogy  ki  az  igazi  Úr,  akinél  a
hatalom van; hogy Isten a történelem ura, ott volt a kezdetnél,
ott van mindig, ott lesz a végénél is. Vagyis az örökkévaló és
végtelen  Isten „felette áll” az  időnek és a  történelemnek.  Hol
van  már  Domitianus?  Vagy  elődje  Titusz,  aki  lerombolta
Jeruzsálemet?  Hány  birodalom  és  uralkodó  süllyedt  el  a
történelemben?  A  „VAGYOK,  AKI  VAGYOK”  pedig
elejétől  mindvégig él, egészen a történelem végéig, és azután
is mindörökké!

Vagyis „az nevet, aki a utoljára nevet” – tartja a mondás.
A  Jelenések  könyve  arról  szól,  hogy,  akik  Krisztushoz
tartoznak, akik hűséges követői, azok fognak a végén nevetni.
Tehát  ne  csüggedjünk,  ne  adjuk  fel,  ne  féljünk,  érdemes
kitartani Krisztus  mellett,  van  benne  perspektíva,  van
REMÉNYSÉGÜNK!

b.)  Micsoda vigasztalása van ennek MA! Nem ugyanez?
Amikor  háború,  mindenféle  válságok és  járványok követik
egymást,  futurológusok  sok  mindenféle  végkatasztrófával
fenyegetnek minket, és a  kereszténység ügye sem áll túl jól
Európában  (fogynak  Jézus  követői,  és  hamarosan  komoly
konfrontációkra  kerül  majd  sor  Jézus  hűséges  tanítványai
illetve  a  korszellemet  képviselő  kisebb-nagyobb  hatalmak
között!)…  KINEK  A  KEZÉBEN  VAN  A  VILÁG?  KI
VAGYUNK SZOLGÁLTATVA…?

Nagyon is aktuális és nagyon is személyes (!)* ez a könyv!
Ne sodorjon  el  senki  és  semmi,  mert,  ami  ma elsodor,  azt
holnap  elsodorja  történelem,  végén  pedig  mindent  és
mindenkit, aki nem maradt állhatatos és hűséges Krisztusban.
Végső soron,  ha ezek közé tartozunk (?), nincs félni valónk,
van  reményünk!  Így  ígérte  Jézus  Urunk:  „veletek  vagyok
minden napon a világ végezetéig”! Ez a hatalmas dicsőséges
és győztes Úr velünk van és mi Ővele, és a Mennyben örökké
velünk lesz örökké és mi Ővele. Mert „Amit szem nem látott,
fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el
Isten  az  őt  szeretőknek."  (2Kor  2,9)  Készülnek  ránk  a
Mennyben!  És  addig  is  van  forgatókönyv.  Erről  szól  ez  a
könyv! Ez benne a vigasztalás!

2.) A CÉL: ÍTÉLET HIRDETÉS

Ha ez így van, akkor „nem babra megy a játék”, hanem az
örökkévalóságra. Ott áll majd a Megöletett de Győztes Bárány
az Övéivel. Micsoda ünnep lesz! Milyen szörnyű lenne ebből
kimaradni!  Urunk „áll mindennek a kezdetén és a végén. A
találkozást vele egyetlen teremtmény sem kerülheti el. (…) Az
alfa és az ómega a görög ábc első és utolsó betűi, jelképesen
Isten teljességét, teljhatalmát, mindenhatóságát jelentik, aki a
teremtő  és  egyben  minden  természeti  és  történeti  folyamat
véghezvivője."  (J.K.)  Ő  a  MINDENHATÓ,  Aki  mindent
megtehet, és  minden ereje megvan hozzá. Ő az IGAZ BÍRÓ,
Aki  mindent lát,  és  igazságosan fog ítélni.  Hiszen az,  hogy
minden és mindenki Isten kezében van, és Övé a végső szó,
nemcsak  vigasztalás,  hanem  némelyeknek  rossz  hír, vagyis
ÍTÉLET. Ez a másik kulcsszó.  A  prófétai  könyvekben ez a

másik,  amivel  mindig  találkozunk.  Visszafelé  is  igaz:
miközben  az eljövendő ítélet közeledtéről beszél ez a könyv,
ezzel egyben arról is beszél, hogy közeledik a Mennyei Ünnep
is  azoknak,  akik  Jézus  Krisztus  követői  (szándékosan
fogalmazom így!). Ez a kettőssége ennek a könyvnek.

Ahogy a hét gyülekezethez írott levelet olvassuk, akkor ez
legyen  a  fókuszunk!  A  hetes  szám arra  utal,  hogy  az  itt
kiválasztott gyülekezetek csak  reprezentánsai a gyülekezetek
teljességének.  Így  az  üdvözlet  az  egész  egyháznak szól.
Nekünk is, így minket, maiakat is erre ÉBRESZTGET  (elég
nagy hangerővel! [**]) Jézus Krisztus ebben a sorozatban…

3.) A FORMA

Alapvetően ez a kettős üzenet a lényege ennek a könyvnek,
nem  a  részletekben  kell  „turkálni”  és  mindenféle  „idióta
elméletet” felállítani ezekből! A Jelenések könyve tehát  NEM
„titkos  tanok  gyűjteménye”,  és  NEM  is  kíváncsiságunk
kielégítésére  való  „jóslat”, hanem  ugyanaz  az  Evangélium
[bizony abban is ott van a kettős üzenet!!!]**, amiről  Máté,
Márk,  Lukács vagy  János  evangéliuma  beszél,  vagy  az
újszövetségi levelek, vagy az ószövetségi próféciák…

Egyébként  az  újszövetségi  levelek  stílusának  minden
jellegzetessége  megtalálható  a  könyv  eleji  köszöntésben:  a
levél írójának a neve, a címzettek megnevezése, a kegyelem
és békesség kívánása és a hálaadás.  Ehhez keveredik hozzá
egy  liturgikus  hangnem  (a  mennyei  Istentiszteletbe ad
betekintést)  és  a  végső  dolgokról  hol  „éneklő”,  hol  dörgő
hangnem.  Ugyanakkor  ez  egy  elég  erőteljes  hang hatalmas
zajban, zűrzavarban…

A  Jelenések  könyvében  a  képek,  a  szimbólumok,  a
különleges  történések,  arra  valók,  (a.)  hogy  felemeljék  a
szívünket;  (b.) hogy  elkápráztasson bennünket Isten hatalma
és  dicsősége;   (c.)  hogy  erősítse  a  hitünket,  hogy  Isten  a
Vagyok, a kezdet és a vég.

Mindig is  aktuális eseményeket véltek felfedezni ebben a
könyvben,  mondván  közeleg  a  végítélet.  Ez  néha  nagy
butaságokhoz vezet, de talán nem véletlen, nem olyan nagy
baj: hiszen  tényleg közeleg,  Aki Eljövendő,  az üzenet  pedig
valóban  sürgető,  és  ha  másképp  nem,  a  földi  életünk
rendkívüli  rövidsége  miatt  is!  De  ne  vesszünk  el  a
részletekben, hanem (a.) hulljunk térdre Isten dicsősége előtt,
kapcsolódjunk  be a  mennyei  Istentiszteletbe  már  most;  (b.)
tartsunk ki, maradjunk hűségesek és készüljünk mi is!

 sóskuti zoltán


