
A könyvnek a fő üzenete az, hogy megszólítsa az

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Jövő heti alkalmaink: kedd 930 Baba-Mama Kör; péntek
1630 KonfIFI; 1745 Oázis IFI; vasárnap 955  Istentisztelet;
előtte:  Kánon  Kör;  Imakör;  hét  közben Házi  Biblia
Körök (7 csoportban); hittanórák

 November  20:  Patrónusok  találkozója,  Istentisztelet
után.

 Zsuzsa kéri, hogy ha esetleg történt név- lakcím- vagy
elérhetőségváltás,  azzal  értesítsenek  minket,  a
kapcsolattartás véget (Születésnapi kártyák)

 Beszámoló a tegnapi takarításról:

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

   O L V A S M Á N Y :   Z S O L T  2 .
1  Miért  tombolnak  a  népek,  milyen  hiábavalóságot  terveznek  a  nemzetek?  2
Összegyűlnek a föld királyai,  a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és
felkentje  ellen:  3  Dobjuk  le  magunkról  bilincseiket,  tépjük  le  köteleiket!  4  A
mennyben  lakozó  kineveti,  az  Úr  kigúnyolja  őket.  5  Majd  így  szól  hozzájuk
haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: 6 Én kentem föl királyomat szent
hegyemen, a Sionon! 7 Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam
vagy!  Fiammá  tettelek  ma  téged!  8  Kérd  tőlem,  és  neked  adom örökségül  a
népeket,  birtokul  a földkerekséget.  9  Összetöröd őket  vasvesszővel,  szétzúzod,
mint a cserépedényt! 10 Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a
földnek!  11  Félelemmel  szolgáljátok  az  Urat,  reszketve  vigadjatok!  12
Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert
hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!

  A L A P I G E :   J E L  2 ,  1 8 - 2 9

18 A thiatirai  gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia,  akinek
olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez: 19 Tudok
cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és
arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. 20 De az a panaszom
ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és
tanít,  és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst
egyenek.  21  Pedig  adtam  neki  időt,  hogy  megtérjen,  de  nem  akar  megtérni
paráznaságából.  22 Íme, betegágyba vetem őt,  és a  vele  paráználkodókat  nagy
nyomorúságba,  ha  meg  nem  térnek  cselekedeteikből;  23  gyermekeit  pedig
megölöm  döghalállal,  és  megtudja  valamennyi  gyülekezet,  hogy  én  vagyok  a
vesék  és  a  szívek  vizsgálója,  és  megfizetek  mindnyájatoknak  cselekedeteitek
szerint. 24 Nektek pedig, a többieknek Thiatirában, akik nem fogadjátok el ezt a
tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán mélységeit – amint azt nevezik –, ezt
mondom: nem vetek rátok más terhet, 25 de amitek van, azt tartsátok meg, amíg
eljövök.  26  Aki  győz,  és  megtartja  mindvégig  az  én  cselekedeteimet,  annak
hatalmat  adok a  népek felett,  27 hogy legeltesse  őket  vasvesszővel,  törje  őket
össze,  mint  a  cserépedényeket;  28  ahogyan  én  is  hatalmat  kaptam erre  az  én
Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. 29 Akinek van füle, hallja meg, amit a
Lélek mond a gyülekezeteknek!
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1. Bevezetés:

A  kis-ázsiai  gyülekezetekhez  írt  levelek  egységet
képviselnek. Jézus szólítja meg őket; tud a gyülekezetek életéről
tetteiről; jutalmat ígér a követőinek.

Thiratira:  Lakói  iparosok,  kereskedők.  Azon  az
útvonalon feküdt, amely Pergamonból Szárdiszon és Filadelfián
át Laodíceába vezetett. Ez a város az eddigi városokhoz képest
jelentéktelenebb.  talán  emiatt  kevésebb  üldözést  kellett
elviselniük.

Emiatt  mindenféle  vegzálásoktól  mentesen,  sokkal
szabadabban  élhették  meg  hitüket,  kapcsolatukat  Istennel  és
egymással.  Ennek az eredménye valami csodálatos dolog: ez a
„jelentéktelen gyülekezet” növekszik hatalmasra, tevékenysége a
legszerteágazóbb és ez kapja a legátfogóbb dicséreteket Jézustól.
Egy  működő,  egészséges  gyülekezet:  vannak,  cselekedetei,
szeretete,  hite,  szolgálata  és  állhatatossága,  vagyis  kitartása,
béketűrése.  Ennek a közösségnek az utóbbi cselekedetei  többet
érnek az elsőnél vagyis lelki fejlődés, növekedés látszik, hisz az
korábbi  tetteinél  is  jobban  azok,  amiket  ők  most  tesznek.  A
gyülekezet életének teljessége egységes bizonyságtétel.

Ez oly szép és oly csodálatos dolog! De – és itt jön a de.
Az a de, amit nem csak elválasztja a de előtti és utáni részekre a
szöveget, a beszédet, a gondolatot, de képes arra, hogy negligálja,
háttérbe helyezze az előbbi gondolatokat az utóbbiakhoz képest.
És sajnos itt is ez történik. Ugyanis Jézusnak, aki a legteljesebb,
legátfogóbb  dicséretet  adja  a  thiratirai  gyülekezetnek,  panasza
van ellenük.

2. Üzenet:

Mégpedig  az,  hogy  tévtanításokat  tűr  meg  maga
mellett. A kommentárok azt  mondják, hogy egy nikolaitákhoz
hasonló csoport kezdte meg működését ebben a városban. Ennek
a csoportnak a vezetője egy nő volt, aki prófétai igénnyel lépett
fel  és  komolyabb  csoportosulás  volt,  mint  más  eretnekségek.
Képes  volt  a  keresztény  közösség  tagjai  közül  némelyeket
elcsábítania, hogy az ő tanításai szerint éljenek, és olyan dolgokat
tegyenek, ami Isten törvényével szembe mennek. A nő neve itt
jelképes,  szimbolikus.  Jezabel  volt  Aháb  izraeli  királynak
föníciai,  tiruszi  származású  királynője.  Ő  volt  Illés  próféta
legnagyobb ellenfele, aki pogány kultuszt honosított el az északi
országrészben, és üldözte az ÚR követőit és prófétáit.

Az,  hogy  mit  jelent  valamit  megtűrni,  sokféleképpen
lehet értelmezni. A mai igehirdetésben az egyik, kevésbé ismert,
szokatlan értelmezését  tárom elétek, Isten lelkének segítségével
és vezetésével. 

Most  arra  kérem  a  gyülekezetet,  hogy  gondoljon  egy
pillanatra  a  mi  templomunkra.  Arra  az  épületünkre,  ami
életünknek szerves részét  képezi.  Fontos emlékek, gyűjtőhelye.
Számunkra kedves tér, ahol Istennel és egymással közösségben
lehetünk.  Ahol  imádkozhatunk.  Ahol  együtt  örülhetünk  és
sirhatunk  testvéreinkkel.  És  ahol  milyen  szép  és  gondozott
kertünk van. Ahol önként, lelkesedésből és hálából munkálkodó
szorgos kezek teszik békéssé, barátságos hellyé ezt a templomot,
ezt a gyülekezetet. Még a templom előtti járda is fel van seperve,
karban van tartva.

Most pedig tegyünk meg pár lépést, és nézzünk körül,
mondjuk  az  Ázsia-üzlet  környéként.  Mit  látunk?  Faleveleket,
eldobott  cigicsikkeket,  néhol  egy  két  nejlon-  zacskó  teljesen
elázva  fekszik a földön.  Hasonló látvány fogad a két  nagy 10
emeletes  panel  több közötti  sétány  mellett,  ahol  ráadásul  több
lakossági szemetet is találunk. Nézzük meg a kutyakifutót innen
100  méterre:  A  mű  füvön  ott  találjuk  a  kutyák  nagy  dolgát
szétszórva, felszedetlenül. 

Milyen  éles  a  kontraszt,  az  ellentét!  Rendezett,
karbantartott  templomtér  –  és  egy  rendezetlen,  sokszor  már
undorító lakókörnyezet. Mért van ez? És mondhatnánk, hogy hát
ilyen a világ, nem értékeli a szépséget, a rendezettséget, bűnben
és vétkekben él, nem törődik semmivel, és ez meg is látszik a
környezetében  is.  De  testvérek.  A  kérdés  nem  nekik  szól.  A
kérdés nekünk szól: Mért van ez? Mért  történhet ez meg a mi
környezetünkben? Miért fogadjuk azt el, hogy lakókörnyezetünk
kifogásolható állapotban van? 

Amit  most  az  előbb  mondtam,  egy  gyakorlati,
számunkra is érthető példája annak, amit az ige üzen nekünk. Az
a  panasz  a  gyülekezet  ellen,  hogy  megtűri  Jezabelt,  vagyis
megtűri mindazt a hamis tanítás, azt a sok rossz dolgot. De mit is
jelent  azt,  hogy  megtűrni?  Bennedni  a  gyülekezet  életébe  az
idegen tanításokat? Eltérni ez által a krisztusi úttól. Azt is. De azt
is jelenti, hogy eltűri, elfogadni Jezabelnek a létezését. Nem
bántja, nem szól ellene. Hagyja, hogy tegye azt, amit akar, és
ő is teszi a dolgát.

Mért történhetett ez? Mert talán azt hitték, Krisztus csak
az ő köreikben létezik, csak a keresztények között fejti hatását,
Isten kegyelme csak itt, a templomban fejti ki hatását. A világban
nem. Szóval a világban, ha meg akarnak maradni, akkor a világ
játékszabályai  szerint  kell  élniük.  Ezt  úgy  lehetne  elképzelni,
mintha a mi gyülekezetünkben lennének olyanok, akik nem csak
egyházfenntartói  járulékot,  hanem  jövedelmük  tizedét  fizetnék
be,  ahogy  a  törvény  elő  is  írja,  és  teszik  ezt  lelkesedéssel  és
alázattal  –  miközben  kint  a  világban,  az  államot  és  az
adóhatóságot úgy károsítanák, ahogy tudnák. Vagy mondok egy

másik példát: mintha hitoktatóink és a gyerekek között szolgálók
krisztusi szeretetben, együttműködve dolgoznának – közben meg
a  világban  előfordulnának  kifúrások,  személyi  konfliktusok  és
egyebek. 

Mintha úgy gondolnánk, hogy a világ az a Sátán uralma
alatt van, alapvetően gonosz és elveszett. Talán ezt gondolhatták
ott annak idején thiratirában.

És akkor is és most is tévedés történt. Isten nem csupán
a fejünkben, a szívünkben uralkodó Isten. Isten nem csak a
keresztények  között  él  és  munkálkodik.  Isten  a  világ
teremtője  és  fenntartója!  Ő  uralkodik  mindenen  és
mindenkin!  Semmi  sem kerülheti  el  a  figyelmét. És  még a
Sátán, még a gonosz erők, még az ellen lázadók is az ő markában
vannak, Ő irányítja őket. Mert ne feledjük, a kereszténység nem
dualista vallás,  azaz nem két egyenlő erő harcol a világ feletti
uralomért. Itt nincs semmi harc. Isten mindent maga alá rendel.
És  ikor  Jézus  eljön,  hogy  meghaljon  értünk  és  sok  kísértést
szenved el, mégis diadalmaskodik, legyőzi a halált és az ördögöt
feltámadásával. a Sátán csak ott tud uralkodni, ahova beengedik.
Jézus krisztus szavára pedig rögtön eltávoznak a gonosz lelkek a
megszállt emberekből. Ennyit az ördög hatalmáról.

Ezt  a  képet  erősíti  meg  egyrészt  az  Emberfia
bemutatkozása a levél elején, másrészt erről beszél a 2. zsoltár is
a zsoltárok könyvében.

3. Alkalmazás

Adódik  a  kérdés:  mit  tehetünk  mi  itt  most?  Hódítsuk
meg az egész világot és csináljunk egyetemes világbirodalmat?
Keresztes hadjáratot indítsunk és ellenségeinket tiporjuk el? Nem
egyáltalán nem!

Ez  az  Ige  a  legfontosabbat  kéri  tőlünk  –  a
gondolkodásunk  megváltozását,  a  szívből  fakadó  változást.
Változást  arra,  hogy  felismerjük:  ez  a  világ  is  Isten  teremtett
világa.  Isten  teremtette,  és  kormányozza.  És  Isten  bízott  meg
minket azzal, hogy műveljük és őrizzük azt. Ezt kaptuk meg a
teremtésben. Ez állt helyre a megváltásban. És míg az új ég és új
föld el nem jön, addig szeressük, vigyázzunk rá és úgy ápoljuk és
gondozzuk, mint saját magunkat és saját környezetünket. 

Éljünk  itt  keresztény  emberként  is  az  utcákon,  a
boltokban, a piacon, az iskolákban, a munkahelyeken. Szeressem,
mutassam fel Krisztus szeretetét  és legyek eszköz abban, hogy
megtérésre vezesse őket. Indítson el titeket is Jézus lelke ezen az
úton, erősítsen meg minden nehézségben és vezessen el minket
az ő dicsőséges, csodálatos országában. Ezt kérjük el Istentől.

Ámen!
Bereczk Dávid lp.


