
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 +  Bőr  Ferencné  Rózsika testvérünk  temetése  ma, 
Istentisztelet után 12:00-kor lesz.

 A DIAKÓNIAI csoport hirdetése

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000 Baba.Mama Kör; szerda 
1900 Felnőtt  Konfirmációs  felkészítő;  péntek  1630 

KonfIFI;  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  ma,  1500-tól lesz  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!

 Szülői értekezlet a konfirmációban részt vevőknek okt 
2-án lesz, Istentisztelet után

 Ráday Napok: szeptember 29-től okt-1ig lesznek (Szept. 
29.  10:00  Szűcs  Ferenc  emlékkonferencia;  szept  30. 
Ifjúsági  nap,  egész  napos;  okt  1.  Ünnepi  Istentisztelet 
Kálvin tér 10:00)

 Népszámlálás (Okt 1 online: Okt 17. személyesen)
 Okt 8. Őszi családi nap a templomkertben 11:00
 Okt 15. Ligeti teadélelőtt 10:00
 Sóskuti  Zoltán  beszámolója  a  lelkészi 

továbbképzésről.

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

   O L V A S M Á N Y :   1 J N  4 ,  1 7 - 2 1

17 Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk 
az  ítélet  napja  felé,  mert  ahogyan  ő  van,  úgy  vagyunk mi  is  ebben a 
világban.  18  A szeretetben  nincs  félelem,  sőt  a  teljes  szeretet  kiűzi  a 
félelmet;  mert  a  félelem  gyötrelemmel  jár,  aki  pedig  fél,  nem  lett 
tökéletessé a szeretetben. 19 Mi azért  szeretünk,  mert ő előbb szeretett 
minket. 20 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont 
gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti 
Istent, akit nem lát. 21 Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti  
Istent, szeresse a testvérét is.

  A L A P I G E :   J E L  2 ,  1 - 7

1 Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki 
jobb kezében tartja  a  hét  csillagot,  aki  a  hét  arany gyertyatartó 
között  jár:  2  Tudok  cselekedeteidről,  fáradozásodról  és 
állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és 
próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig 
nem azok,  és  hazugnak találtad őket.  3  Tudom,  hogy állhatatos 
vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4 de az a 
panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5 
Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi 
cselekedeteidet,  különben  elmegyek  hozzád,  és  kimozdítom 
gyertyatartódat  a  helyéből,  ha  meg  nem  térsz.  6  Az  viszont 
melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket 
én is gyűlölök. 7 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 
gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely 
az Isten paradicsomában van.
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Keresztel Sóskuti Zoltán lp. Igét hirdet: Bereczk Dávid lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 329:2

(„Nem éltem még e föld színén…”)

Keresztelések: Somogyi Patrik

 Ének:  392:1 („Az  egyháznak  a  Jézus 
a…”)

  Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
  Imádság
  Ének: 24:1 („Az Úr bír ez egész földdel…”)

  Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
 Ének:  KÉ 80 („Uram,  közel  voltam  hoz-

zád…”)
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )

  Születésnaposok köszöntése

Záró ének: 465 („Szelíd szemed, Úr 
Jézus…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ
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A  könyvnek  a  fő  üzenete  az,  hogy  megszólítsa  az 
egyházat, Istennel közösséget vállaló embereket, gyülekezeteket. 
Teszi  ezt  olyan  helyzetben,  amikor a  gyülekezetek,  keresztény 
emberek  válságokat  élnek  át.  Próbák  sújtják  őket,  kísértések 
sanyargatják és – ami a legrosszabb – úgy érzik, Isten ígéretei 
talán  nem válnak valóra.  Talán  a világ erősebb az  ő hitüknél. 
Őket  akarja  ez  a  könyv  felrázni  és  emlékeztetni.  Arra  az 
igazságra,  hogy  Isten  a  mindenség,  az  idő  és  a  tér,  minden 
kozmikus  erő,  magasság  és  mélység  Ura,  uralkodója,  királya. 
Mindent  a  markában tart,  minden a  kezére  játszik,  és  az  idők 
eseményei  az Ő akarata  szerint  történnek – még ha most még 
nem látjuk, legyünk biztosak és reméljük azt, hogy az ígéretek 
beteljesülnek, az igazságtalanság véget ér, az Úr ítélete minden 
gonoszt  utolér,  akik  pedig  végig  kitartottak  mellette,  azok 
üdvözülnek.

Ennek a szellemében íródtak a könyvön belül a levelek 
is..  Ezek  a  levelek  olyanok,  mintha  nekünk  írták  volna  meg 
személyesen. Így érkezünk el az első levélhez, ahhoz, amelyet az 
efezusi  gyülekezetnek  írtak.  Kis-Ázsia  legfontosabb  városa,  a 
provincia  székhelye,  gazdag  kereskedő  város,  Artemis  híres 
templomának  tulajdonosa  –  az  ókori  világ  7  csodája  közé 
sorolták – és Domitianus római császárhoz köthető templomot is 
találtak.  Pál  alapította  ezt  a  gyülekezetet  és  itt  folytak az  első 
viták,  harcok  a  keresztények,  valamint  a  judaizálók  és  a 
gnosztikusok között. Ezek a dolgok állnak a levél hátterében.

Jézus így mutatkozik be az efezusiaknak:  „ezt mondja 
az,  aki  jobb  kezében  tartja  a  hét  csillagot,  aki  a  hét  arany 
gyertyatartó  között  jár”.  Mint  már  mondtam,  Efezus  egy 
birodalmi  város,  közigazgatási  központ,  vagyis  az  állam,  az 
birodalom,  a  császár  akarata  itt  a  legerősebb,  itt  a 
leglátványosabb,  itt  a  leghatékonyabb.  Éppen  ezért  hangzik 
bátorítónak, lélekemelőnek az alábbi sorok, amiket az Emberfia 
mond:  én  vagyok  az,  aki  a  hét  csillagok,  vagyis  minden 
gyülekezetet – ezt a sokat szenvedett gyülekezet is – a kezemben, 
a  markomban tartom. Tartom a kezemet,  vagyis nem hagyom, 
hogy elessél, elbukjál, minden az én akaratomon áll, vagy bukik. 
Közötted  járok,  vagyis  veled  vagyok.  Már  ebben  a 
bemutatkozásban  is  annyi  ígéret,  annyi  biztatás,  annyi  jelentés 
van. 

Azt  mondja  az  Isten  báránya:  tudok  tetteidről, 
cselekedeteidről.. Nem csupán azt jelenti, hogy Isten számon tart 
mindent, amit tettünk. Amivel Jézus tisztában van, azt a tettekből 
összeálló  jellemvonások,  tulajdonságok  értékek.  Azt  mondja, 
tudom, ki vagy, mi jellemez téged, mi van a szívedben.

Dicséretek sokasága hangzik itt el. Tisztában van azzal, 
hogy ez a gyülekezet sokat munkálkodik. Sokat fáradozott ez a 

gyülekezet.  Tette  ezt  állhatatossággal,  vagyis  kitartással, 
elszántsággal.  Jézus  nevéért  viselt  terheket,  tűrt  sokat.  Kitartó 
maradt és nem fáradt  meg. Egyetlen dolgot nem tűrhetett  meg 
maga  mellett  –  a  gonoszokat.  Itt  az  ige  azokra  az  emberekre 
gondol,  akik  képmutatásban  élnek,  vagy  másokat  próbálnak 
megtéveszteni – itt egyesek apostoloknak adták ki magukat. De 
ők próbára tették őket és leleplezték hazugságukat.  Ráadásul a 
nikolaiták cselekedeteit is elvetették, gyűlölték. Nem tudjuk kik 
voltak, ők, de talán gnosztikusok voltak. Vagyis olyan emberek, 
akik  olyan  hatalmasnak,  tisztának  gondolták  magukat,  hogy 
minden  törvényt,  és  cselekedetet  alacsonyabb  rendű  dolognak 
tartottak,  nem  volt  rájuk  hatással,  tehát  nyugodtan 
paráználkodhattak  vagy  vehettek  részt  bálványáldozati 
lakomákon húst enni. Ehhez képest mutattak példát az efezusiak 
abban,  hogy  ugyan  hit  által  igazulunk  meg,  de  tetteink 
gyümölcsei mutatják meg ezt a hitet a világ számára.

Csodálatos  tulajdonságok  ezek.  Annak  függvényében 
pedig  még  inkább,  hogy  ha  magunkra  nézzünk,  nyomát  sem 
találjunk  az  állhatatosságnak,  a  kemény  munka  elvárásának. 
Talán  az  idősebb  nemzedéket  is  egyre  inkább,  de  minket, 
fiatalokat biztosan fenyeget, a megfáradás, a kimerülés, a kiégés 
állapota. Mi már nem látjuk, nem érezzük – ha egyáltalán létezik-
e még – a munka hasznosságát, vagy a tanulás szépségét – csak a 
terhek, az elvárások, a kimerülés hullámzó érzései nyomasztanak 
minket.  Nem  tudom,  mi  itt  a  megoldás,  de  reményünk  lehet 
abban, hogy ha kérjük őt, imádkozzunk hozzá, add nekünk erőt 
és  elküldi  az  ő  lelkét,  hogy  ilyen  kitartó,  meg  nem  fáradó 
emberke lehessünk.

De  panasz  érkezik  Istentől  –  ellened  szól  ez  az  egy 
dolog.  Milyen  dolog?  „Nincs  már  meg  benned  az  első 
szereteted” Más  fordítások,  így  a  Károli  azt  hozza:  „az  első 
szereteted elhagytad”. Pontosabb megfogalmazás az utóbbi, hisz 
jobban kiemeli a bűnös ember felelősségét a bűn elkövetésében, a 
bűnök nem csupán „megtörténnek” vele, azokban felelősséget is 
vállal.

De mi az az első szeretet? Az itt található  protosz  szót 
fordíthatjuk első, vagy előző, korábbi jelentéssel is A szeretetnek 
egy korábbi állapotára utal. Abban, amiben a gyülekezet egykor 
létezett, az most már nincs, elveszett. De vajon kit nem szerettek? 
Istent?  Felebarátot?  Bűnös  embertársakat?  Akár  azt  is 
mondhatnám,  mindhárom  értelmezés  helyes,  hisz  a  szeretet 
minden t  magában foglal.  Ha nem szeretem Isten,  nem tudom 
szeretni  a  másik embert,  a  bűnös embereknek nem tudok meg 
bocsátani és fordítva.

Mégis,  most  a  felebaráti  szeretet  hiányát  szeretném 
kiemelni. Egyrészt  ezt sugallja a levél – az efezusiak szerették 

Jézust, sokat fáradoztak érte, tehát a probléma forrása a felebaráti 
szeretet hiánya volt. Másrészt – és erre figyeljünk nagyon oda – a 
legveszélyesebb  a  felebaráti  szeretet  hiánya,  a  mási  ember 
gyűlölete.

Ez  egy  nagyon  is  reális  veszélye  minden  keresztény 
közösségnek. És akik ebben a helyzetben vannak –ha felismertük 
magunkban ezt  – azt  kell  tennünk,  amit  az Emberfia  mond az 
efezusiaknak: „Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, 
és tedd az előbbi cselekedeteidet,” Emlékezzél tehát vissza, hogy 
milyen  állapotban  voltál  –  vagy  akár  most  milyen  állapotban 
vagy, ha még nem hallottad Isten igéjét. Térj meg, azaz fordíts 
180  fokra  életed  kormányát,  és  térj  vissza  Teremtődhöz  és 
Alkotódhoz,  aki  a  te  Szabadítód  akar  lenni.  És  tedd  előbbi 
cselekedeteidet.  Akár  azt  jelenti,  hogy  eddigi  cselekedeteidet 
hassa  át  az  első  szeretet,  akár  azt,  hogy  új  dolgokat  vigyél 
véghez.

Mert  ha  nem ez  sokkal  fenyegetőbb  szó.  Ha  ez  nem 
történik  meg,  ha  meg  nem  térsz,  Jézus  eljön.  Eljön  a 
gyülekezetért  és kimozdítja a gyertyatartót  a helyéről. Eljön és 
kimozdítja életed gyertyatartóját a helyéről. Itt nem pusztán egyik 
helyről a másik helyre rakást kell érteni. Ha valamit kimozdul a 
helyéről, az alapjai változnak meg, semmisülnek meg. Vagyis a 
gyülekezet elpusztul. Ha mi nem fogadjuk meg a figyelmeztetést, 
a  mi  gyülekezetünk is  meggyengül,  alapjai  elkorhadnak,  végül 
eljelentéktelenedik és örökre bezárják kapuit..  Akinek van füle 
hallja meg. Tehát az, akinek van képessége a hallásra, hallja meg. 
Akinek  nem az  egyik  fülébe  be,  a  másikból  meg kimennek  a 
szavak – hanem bent maradnak, értelmet nyernek, és megtarjuk 
őket.

Akik  viszont  megtartják  ezeket  –  a  győztes  oldalon 
lesznek. A győztesek pedig – ehetnek az élet fájáról. Ez egyrészt 
az  örök  életet  jeleni.  Másrészt  az  élet  fája  jelképezi  Isten  és 
ember kapcsolatát – aki eszik a fáról, örökké tartó kapcsolatban 
marad  Istennel  –  a  mi  szeretet  akadályok  nélküli 
megtapasztalását jelenti.

Ez a levél tehát a szeretet hiányára figyelmeztet, szeretet 
általi  munkálkodásra,  megtérésre  hív,  hogy  az  örök  szeretet 
megtapasztaljuk  az  örökkévalóságban.  Nehéz  feladat,  sok 
fáradozással,  munkával,  tűréssel  jár  majd  –  de  mindezek 
mélységében jusson eszünkbe,  tartsuk meg emlékezetünkben – 
Isten királyságnak eljövetele közel van. Az Úr szavai be fognak 
teljesülni. Erre legyünk készen mindig. Erre legyünk készem ma 
is. Ámen!

Bereczk Dávid lp.


