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RÁHANGOLÓDÁS  
Mit  szólnátok,  ha  azt  mondanám,  lebontjuk  ezt  a

templomot, és egy új épül számunkra? Az első érzésünk talán:
„Na ne! Ez az otthonunk!” Erre ezt kérdezném: „Miért? Mit
jelent  ez  számotokra?”  Bizonyára  beszélnénk  emlékekről,
megszokásról, élményekről, emberekről, alkalmakról…

A RÉGI ELENGEDÉSE ÉS   VÁGYAKOZÁS   AZ ÚJRA  
Két szempontból is ráhangol minket ez a mai Igeszakaszra.
1.) Először  is, amikor  Mennyről beszélünk, az első érzés,

hogy ragaszkodunk a földihez, az ismerthez, a megszokotthoz
–  a  Menny ehhez  képest  ismeretlen,  szokatlan,
felfoghatatlannak  tűnik.  Nehéz a  régi kocsitól,  lakástól  is
megválni, hiába tudjuk,  hogy az új jobb lesz, sőt mi akartuk,
de valahogy a  régi „hozzánk nőtt”, élményeink vannak vele,
már  megszoktuk,  kötődünk  hozzá!  Csak  akkor  tudjuk
elengedni a régit, amikor kipróbáltuk,  megízleltük, és kezdjük
„belakni” az újat. A Mennyel sincsen másképp! A Jelenések
könyvét azért kaptuk, hogy segítsen ebben nekünk! [**]

2.) Másodszor azért is bevezet minket a nyitó kérdés, mert
tisztáznunk kell az Ige megértéséhez: Mit is jelent számunkra
a templom? Amit most jelent neked  a templom és Jézus, az
segít  megízlelni  a  Mennyei  Templomot.  Ugyanis  ez  a
szimbólumokkal teli, misztikus leírás nagyon is számol azzal,
hogy mi nekünk itt a földön a fontos és mi az, ami nehéz. Erre
épít! Például ez a felsorolás: jáspis, zafír, kalcedon, smaragd,
szárdonix,  karneol,  krizolit,  berill,  topáz,   krizopráz,  jácint,
ametiszt, igazgyöngy, színarany. Ilyen pompás, ragyogó lesz a
Mennyei Jeruzsálem!  [**] Vagy a napfelkelte, a napfény mit
jelent  nekünk?  Fényt,  meleget,  életet,  tájékozódási  pontot,
ritmust. Ezt maga Isten jelenléte teszi állandóvá! [**] „Ezeket
a  dolgokat  fel  nem  foghatjuk  ésszel,  de elhisszük,  hogy  a
mennyország  csodálatos  lesz.”  [*  a  HBK-csoportok
megfogalmazása]  Vagy  a  szabadon  nyitva  hagyott
városkapuk? A biztonságot jelentik: nem kell többé félni! [**]

Hát  a  Templom?  Istennel  való  találkozás  –  aminek
közvetlensége,  szabadsága  elveszett  a  bűneset  miatt. Ezt
„pótolta  ki” közvetett  módon  a  szent  sátor,  majd  a
jeruzsálemi  templom.  Ez  teljesedett  ki  leginkább  Jézus
Krisztus inkarnációjában (testté lételében)! Ám Ő visszament
a Mennybe. Azután eljött Pünkösd – és a hívők teste válhatott
a  Szentlélek  templomává!  Így  válhat  szent  hellyé  a  mi
templomunk is! Nem az épület a lényeg: hanem ami benne él!

De ez még nem a vége, nem a teljesség, még mindig előíze
annak, ami a  Mennyben vár:  OTT NEM LESZ SZÜKSÉG
TEMPLOMRA. Egyszer majd nem ez lesz a templomunk, el
kell hagyni, de JOBBAT kapunk: a TELJESSÉGET! 

„Ebben  az  új  valóságban Isten  és  az  ember  közvetlenül
találkozhat,  mint  a  szomszédok  vagy  a  barátok.  Ebben  a
szentséges jelenlétben nincs szükség a templomra – azaz egy
megszentelt találkozóhelyre Isten és ember számára, hisz az
emberek mind közvetlenül Istenhez járulnak, őneki hódolnak
és őt dicsőítik.” (B. D.) Tehát  közvetlenül, minden tompítás,
torzulás, „veszteség” nélkül az Úr szeretete árad ránk!

„»Isten  ismét  velük  fog  lakni,  ők  pedig  népei  lesznek«
(milyen  szépen  fejezi  ki  a  birtokos  szerkezet  a
megváltottságot,  a  nem  veszendő  dolgokon,  ezüstön  vagy
aranyon való »megvásárlást«); az 1 Móz. miként zárta el Isten
az élet fájához vezető utat, itt pedig ismét szabad az út oda.”
[* a HBK-csoportok megfogalmazása]

Vágyódsz  ezután?  A  lelked  mélye  mindenképpen  ezt
szomjazza! Mindenben és mindenkiben ezt keresed…! [**] És
ne felejtsük: a Mennyben van egy „húzónév”, Akiért érdemes!
Mert a Menny ott van, ahol JÉZUS van – Jézussal pedig jó
lenni! Ismered Jézust így? [**] 

Ezt  a  VÁGYAKOZÁST akarja  felkelteni  bennünk  a  ma
olvasott  szakasz!  Ha  ez  a  vágyakozás  utat  tör  magának
bennünk, akkor  könnyebb lesz  már  elhagyni  a  régit  –  lelki
értelemben  már  most  [**],  és  egészében  véve  pedig  majd
akkor [**].

AZ ÚJ(DONSÁG) RÉSZESEI  
Új ég és új föld – egy új, szintén Isten által teremtett világ

jön  létre.  Újdonsága  abból  fakad,  hogy  nélkülözi  mindazt,
amit a régi világ tartalmazott: minden mulandóság, betegség,
szenvedés, sírás,  a gonosz  (ebben a tenger mint  szimbólum
[**]); maga a bűn és maga a halál.

„Csodálatos  amit  Isten  készített  számunkra.  Isten
közöttünk  lesz,  mint  az  Édenben.  A  MOSTANI
NYOMORÚSÁGBAN EZ  ERŐT  ADHAT.”  [*  a  HBK-
csoportok megfogalmazása] „Itt végre újra megtapasztalhatják
az ÚR VILÁGOSSÁGÁNAK EREJÉT.” (B. D.) Ez a másik
lényeges  célja  a  Jelenések  könyvének  –  az  első  olvasók
számára és nekünk is! Tehát mindannak, ami a Mennyben van
és lesz számunkra is,  RÉSZESEI LEHETÜNK!

Azonban marad sokféle kérdésünk. „A Mennyben miként
fogunk viszonyulni egymáshoz? Nem fognak-e hiányozni azon

szeretteink,  akik  nem  jutnak  a  Mennybe?  Nem  fogjuk-e
megunni  a  szüntelen  dicsőítést,  megismetjük  -e  egymást?”
Ezekre természetes, hogy próbálunk válaszokat keresni. [**]. 

Vagy még egy felvetődött kérdés: Mi lesz a dolgunk, lesz-e
célunk  a  Mennyben?  („Gondolkodásunk  kiindulópontja  az
kellene,  hogy legyen,  miszerint  az  egy tökéletes világ  lesz,
tehát emiatt nem fordulhat elő, hogy az elpusztuló világnak
lenne olyan része, aminél ott rosszabb lesz bármi is, azaz ott
ne lenne jobb, tehát lehet, hogy nem lesz tenger, de valami
sokkal  jobb  lesz  annál.”  (S.  S.)  [*  a  HBK-csoportok
visszajelzései alapján]

Azonban van egy ezeknél jóval fontosabb kérdés:  TE ott
leszel-e? Ugyanis „a 21.8 és a 21,27 (»tisztátalanok pedig nem
jutnak  be  oda,«)  is  hangsúlyozza,  hogy  NEM MINDENKI
megy be a mennyek országába. A 7 gyülekezetnek írt levélben
5 (!) esetében ugyanúgy ott szerepel az »aki győz« buzdítás,
felszólítás.  Az  ígéret  viszont  csak  azoknak  szól,  akik
győznek.” [* a HBK-csoportok megfogalmazása]

Vagyis  nekünk  is ÚJJÁ  kell  lennünk,  a  győztesek  közé
jutni.  (Itt  nem  egymást  kell  legyőzni,  versenyezve,  hanem
hagyni,  hogy  Jézus  gonosz  feletti  győzelme  bennünk  is
megtörténjen!)  Mit  gondolsz  tehát:  hová  tartasz?  Nem
mindegy!  [**]  A  kérdés  egyszerű:  szereted-e  Jézust,
vágyódsz-e utána? Isten ismeri a szívedet, és azt nézi! [**]

SUMMA  
A  Jelenések  könyve  „stílusától  és  érthetőségétől

függetlenül ez is része a Bibliának. Enélkül a könyv nélkül
sokkal  szegényebbek  lennénk  és  nehezebben  lehetne
összerakni az utolsó idők várható eseményeit és az eljövendő
világot.  Ha  Isten  szándéka  az  volt,  hogy  ilyen  formában
közölje  velünk  ezeket,  akkor  azt  nekünk  el  kell(ene)
fogadnunk, hiszen ki vagyok én, hogy Istent bíráljam?” (S. S.)

Azért adatott, hogy 
- vágyakozást keltsen bennünk Isten és az Ő Országa iránt

(már itt);
- reményt, célt és erőt adjon Isten népének,
- és figyelmeztessen: nem mindenki jut be – így újra és újra

megtérésre, visszatérésre hívjon minket.
Most  örüljünk  e  földi  templomnak,  a  teremtett  földi

jóknak  –  tudva,  ezek  csak  töredezett  képei annak,  amiben
MAJD OTT részünk lehet…!                              

  sóskuti zoltán


