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HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT!
3.
ÜZENET A KITARTÓ
GYÜLEKEZETNEK
Alapige: Jelenések könyve 2,8-11
„A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó,
aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig
gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem
azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak
nem árt a második halál.”
Imádkozzunk!
Már az énekben is kegyelemért fohászkodtunk, Urunk, mert tudjuk, hogy arra
van igazán szükségünk, és tudjuk, hogy az egyedül tőled kapható és tőled vehető át.
Ezért kértük, hogy: „szenvedésben engedelmes, kísértésben győzedelmes Jézus Krisztus, légy kegyelmes”.
Köszönjük, hogy ha a szívünkben ott van már ez a kiáltás, ha látjuk már, hogy
magunktól nem jutunk előbbre, magunkat nem tudjuk megszabadítani, bűneinkkel
nem tudunk leszámolni, kísértésben nem tudunk megmaradni, csak általad és veled, Úr Jézus Krisztus.
Köszönjük, hogy biztatsz bennünket, hogy hallod a könyörgésünket. Áldunk,
hogy ma este is idejöhettünk a munkából, napi rohanásból, bosszúságból, valamilyen
kellemetlen ügyből, háttérből, munkahelyi vagy családi problémából.
Köszönjük, Urunk, hogy arról szólsz hozzánk esténként, hogy más szívvel lehetne visszamenni, más életet lehetne folytatni, másként lehetne gondolkozni és másként lehetne cselekedni.
Köszönjük ezeket az estéket, Urunk, amikor őszintén beszélsz velünk, kertelés
nélkül. Köszönjük, hogy te vagy a szívek és vesék vizsgálója, és mi csak rejtegetni aka-
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runk előled dolgokat, de te fel akarod fedni azokat, mert tudjuk, hogy nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. De nem mindegy, mikor jön napfényre: itt és most, hol a te véred lemossa és megtisztít minden
hamisságtól — vagy majd az ítélet napján, amikor elvesszük azok méltó büntetését.
Köszönjük az evangélizációt, a sürgetés kegyelmi idejét, amikor azt mondod
nekünk: most még jöhetsz, most még várlak, most még kopogtatok, most még megnyithatod a szívedet, most még az enyém lehetsz — de egykor majd keményen és
ítélettel jövök feléd.
Köszönjük ezt az időt, és add, hogy felhasználjuk és megalázzuk magunkat a te
hatalmas kezed alatt, és elfogadjuk azt, amit tanácsolsz nekünk.
Ámen.
Igehirdetés
Ma este is nagy szeretettel köszöntök mindenkit: gyülekezetünk tagjait, vendégeket, érdeklődőket, akik Isten országa felől tudakozódnak.
Minden este hét üzenet áll előttünk: a Jelenések könyvéből a hét kisázsiai gyülekezetnek küldött üzenet. Ebből már láttuk tegnap, hogy mit üzen Isten Lelke az efézusi gyülekezetnek. Ha folytatjuk a sort, akkor ma este egy másik gyülekezetet ismerhetünk meg, amelynek neve: Szmirna. A mai levél a szmirnabeliekhez szól, de szól nekünk is, mert Isten beszéde és igéje örök érvényű.
Ennek a levélnek két sajátossága van. Az egyik, hogy ez a legrövidebb üzenet a hét
üzenet közül, amelyet Isten Lelke megírt, és ez az egyik gyülekezet azon kettő közül,
amelyik nem kap elmarasztalást, csak dicséretet. Csak két ilyen gyülekezet van a hét
közül: a szmirnai és filadelfiai. Szmirna nem kap elmarasztalást, hanem szelíd szavával bátorítja és vigasztalja őket, Jézus Krisztus.
Milyen is volt Szmirna? Röviden csak annyit róla, hogy gyönyörű és gazdag város volt. Földrajzilag Efézustól körülbelül ötven kilométerre feküdt. Nagy kereskedőváros, és ahol áruforgalom volt, ott volt munkahely, voltak adók, vámok, és az maga után hozta a pezsgő életet.
Szmirnáról nemcsak ezt kell tudnunk, hanem azt, hogy Szmirna mindig, és mindenben első akart lenni. Olyan város volt, amely azt tűzte ki célul, hogy első legyen.
Legfőképpen két dologban voltak elsők: Rómához, a császárhoz való hűségben, és
Róma isteneinek a tiszteletében.
Pál apostol azt mondta Athénban, hogy minden tekintetben istenfélőnek látlak
benneteket, de én azt az Istent hirdetem, akit nem ismertek — Szmirnára is ez volt
az igaz. Róma isteneinek templomot emelt, Tibérius császár tiszteletére ők emeltek
először templomot, mivel Szmirna mindenben első akart lenni. És jön az üzenet, és
azt mondja nekik Jézus Krisztus: én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az Alfa
és az Omega, a kezdet és a vég, én vagyok az abszolút első. Nem Tibérius császár az
első és nem Róma istenei az elsők, hanem én vagyok az első, aki kezdet és vég. Akié
az utolsó szó majd az ítélet napján. Én vagyok az Úr Isten.
Isten mindig úgy mutatkozik be nekünk, és mindig azt adja nekünk, amit megértünk, mert ezt Szmirna megértette annakidején. Tudták a szmirnabeli polgárok,
hogy mi az, elsőnek lenni: Tudták, hogy ezt nem véletlenül mondja Jézus. Nem véletlenül mutatkozik be így: én vagyok az első. Ez a levél is azzal kezdődik, hogy Jézus
bemutatkozik. Én vagyok az első és utolsó, aki halott volt, és íme élek. Én az élő vagyok, aki örökké élek.
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Igen, Jézus Krisztus úgy beszél nekünk, hogy mi azt megérthessük. Mi olvassunk
a sorok mögött: ki az az Isten, aki nekünk üzen.
Szmirnára másodszor a hűség volt jellemző. Mindenki így ismerte: Szmirna a
hűség városa. Ha Sopronról azt mondják: a hűség városa, akkor Szmirnáról is ezt lehetett mondani. Jézus Krisztus így beszél nekik: légy hű mindhalálig és néked adom
az élet koronáját. Szmirnában tudták azt, hogy mit jelent hűnek lenni. Mit jelent hűnek lenni az államhatalomhoz, egy rendszerhez, egy uralkodóhoz és az uralkodónak
a kénye-kedvéhez.
Itt mondja ezt a nagy igét, amit bizonyára sokan ismertek, sokan kaptátok a
konfirmáció alkalmával: „légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját”.
A Biblia azt mondja: a hűségnek jutalma van, mint ahogy Szmirnának is biztos, hogy
volt jutalma a császártól. Kapott kiváltságokat, előjogokat, juttatásokat. A császár gazdagon honorálta nekik a hűségüket.
Jézus azt mondja: légy hű, és én is honorálom a te hűségedet. Légy hű, és nem
maradok adósod, mert néked adom az élet koronáját. A hűségedért azt kapod, amit
szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Néked adom
az életnek koronáját. Az örök életnek a győzelmi koronáját adom neked. Én sem maradok adósod.
Hány ember azért nem jön Jézus Krisztus útjára — különösen fiataloknál tapasztalom ezt: én nem térhetek meg, én még élni akarok. Olyan sokan gondolják azt, hogy
Jézus Krisztus elvesz valamit tőlünk. Ha megtérek, ha Jézus útján akarok járni, akkor ezt sem lehet, azt sem lehet, ezt is megvonja, azt is megvonja, nem mehetek ide,
nem mehetek oda… És sokaknak elmondtam: de, mehetsz. De ha Jézus Krisztusé
vagy, akkor nem fogsz vágyni többet oda.
Jézus Krisztus senkit nem kötelezett. Elengedte a gazdag ifjút is. Ha nem akarja feladni, ne adja fel amihez kötődik. De hogy ment el a gazdag ifjú? Szomorúan.
És Zákeus, aki meg feladott mindent Jézusért, mert nem lett neki fontos a gazdagság, a pénz, vagyon — boldog ember lett. Úgy olvassuk, hogy örömmel fogadta
be Jézust a házába.
A filippi börtönőr pedig nagyon boldog lett. Azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy egész háza népével együtt örült, hogy hitt az Istennek. Nem maradt le
semmiről, mert többet kapott.
Hirdetem a Biblia és tapasztalatom alapján, hogy akik Jézuséi, mindig sokkal
többet kapnak, mint amit elképzelnek vagy elgondolnak. Mert Isten nem marad adósa senkinek.
Légy hű mindhalálig — mondja ezt egy olyan korban, amikor valamiféle hűség
természetes volt, és mondja ezt a mi korunkban, amikor a hűség nem erény többé.
Elmondja a mi Urunk: légy hű hozzám. Az Istenhez való hűségünk a döntő. Vajon
hűek maradunk-e Krisztushoz a mi Megváltónkhoz? Ez a döntő, hogy végig megálljuk-e a nagy tusát, miközben erőt Urunk, a Krisztus ád.
Olyan korban élünk, amikor körülvesz bennünket a hűtlenség. Ahol a hűséget
nem értékelik. Miért lennék hű? Úgy gondolják sokan, hogy nem kell hűnek lenni.
Nem kell hűnek lennem a házastársamhoz, nem kell meg sem fogadni, hogy hozzá
hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek.
Ma olyan korban élünk, amikor az ember nem akarja magát elkötelezni. Így
mondja egy popsztár: a hűség egy szörnyű béklyó rajtunk. Igen, a hitetlen ember így
gondolja. A világ szerint a hűség béklyó, mert odakötöz valakihez vagy valamihez.
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Jézus azt mondja: légy hű! Hát odakötöz téged? Olyan korban élünk, amikor az
emberek nem hűek. Az elmúlt napokban valakivel arról beszéltünk, hogy egy sok
oldalas szerződést alá kellene írni. Megrettentem, hogy sok oldal, azt elolvasni is
elég! Azt mondtam neki: én még abban a korban nőttem fel falun, amikor az emberek kezet fogtak egymással, és azt nem lehetett visszavonni. Ma meg sokoldalas szerződést készítünk, aláíratjuk két ügyvéddel, közjegyzővel, és senkit nem érdekel, hogy
megtartják-e vagy nem. Régen meg kezet fogtak, és ott, ha az egyik vesztett, akkor
sem volt visszaút.
Hű maradtál a fogadalmaidhoz? Vagy énekled: „ó, sok szép ígéretem hányszor
megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tied szívem.” Olyan sokszor eldöntötted már, hogy jó lenne Krisztushoz jönni, jól enne a bűnnel leszámolni, jó lenne szabadnak lenni. Hol vannak az ígéretek? Hű voltál hozzájuk?
Jézus Krisztus értékeli a hűséget. Amikor azt mondja az Úr az szolgájának, hogy
jól vagyon, jó és hű szolgám — és megvan a jutalom. Kevesen voltál hű, akkor többre
bízlak ezután. Menj be a te Uradnak örömébe. — És bemegy a menyegzői házba, az
üdvösségbe az ilyen ember. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Jézus Krisztus nem díjazza a
hűtlenséget. Erre azt mondja: gonosz és rest szolga.
Szmirnának így üzen a mi Urunk: Én vagyok az első és utolsó. Halott voltam,
és íme élek. Minden attól függ, hogy kinek látjuk Jézus Krisztust. Ki nekünk Jézus.
Ezért kezd minden levelet azzal: ki vagyok én. Ezt a levelet is ezzel kezdi: Én vagyok
az Alfa és Omega — mert minden attól függ, hogy te kinek látod Jézust, neked kicsoda Krisztus, neked ki a Megváltó.
Két dolgot olvasunk, amelyben Jézus megdicséri ezt a gyülekezetet: „Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy.”
A szmirnabeli gyülekezetet tehát két dolog jellemezte: a szenvedés, nyomorúság Jézusért, és a szegénység. Mind a kettőből szeretne szabadulni az ember, mert
mind a kettő kellemetlen. A Jézus Krisztusért való szenvedés és nyomorúság, és a
szegénység is. A szmirnabeli gyülekezet sokat szenvedett. Ez egy maroknyi gyülekezet lehetett. Főképpen zsidó keresztyénekből állt, és ezért két nagy irányból kapta a
nyomorúságot, a bántást.
Egyrészt kapta az államhatalomtól, mert nem a császárt imádták és nem Róma
isteneit imádták, és nem neki tömjéneztek, nem őt dicsőítették. Másrészt pedig kapta
a támadást ezektől a megmaradt zsidóktól, akik Jézus Krisztust nem fogadták el, és
akik meg elfogadták és hívő keresztyén életet éltek, Krisztusiak lettek, azokat bántották.
Tehát egyik oldalról onnan kapták a támadást, ahonnan várni lehetett, másodszor meg onnan, ahonnan nem lehetett várni, mert sokszor onnan is jön támadás,
ahonnan nem várjuk, ahonnan nem kéne, hogy jöjjön.
Szögezzük le, hogy a hívő ember, az Isten népe ezen a földön mindig szenvedésben és nyomorúságban élt, és fog élni a világ végéig.
Nemrégen Debrecenben beszélgettem valakivel. Sok olyan témáról tudtunk beszélgetni, ami megerősítette bennem ezt az igét. Megegyeztünk, hogy igen így van, a
hívő embernek ezen a világon mindig nyomorúsága lesz. Jézus Krisztus megmondta az övéinek: e világon nyomorúságotok lesz. Jézus felkészítette az övéit. Azt mondta nekik: készüljetek fel. Ha engem üldöznek, akkor titeket is üldözni fognak. Ha
engem gyűlölnek, akkor titeket is gyűlölni fognak, mert ti az én részeim vagytok. Mi
egyek vagyunk.
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Domitianus császár idejében ez megnyilvánult úgy, hogy vitték a keresztyéneket és megölték, vagy oroszlánok elé dobták. Jöttek idők és korok, amikor ezt sokszor
finomabban tették, de soha nem volt és nem lesz olyan kor, amiben a hívő embernek
nem kell szenvednie. Erre csak egyetlen példát mondok, hogy lássátok, miről beszélek.
Néhány évvel ezelőtt történt egy olyan országban, amely a reformáció örökösének, letéteményesének mondja magát. Egy lelkipásztort börtönbe zártak azért, mert
azt mondta: én az igéhez hű akarok maradni. Az én Bibliámban nincs benne az,
amire ti engem rá akartok venni. Ez most, négy-öt évvel ezelőtt történt. Ne gondoljátok, hogy nem lesznek olyan idők, amikor a hívő embernek szenvedni kell. Szenved a világban és a világtól.
Magam elé képzeltem az elmúlt századok nagy szenvedőit, a vértanúkat. Az ellenreformáció hőseit, a gályarabokat. Élt egy Marie Durand nevű francia hugenotta
hitvalló, akit több évtizedre bezártak a börtönbe, és amikor kiengedték már olyan
rossz állapotban volt, hogy néhány hónap múlva meghalt. A börtön falára egy kis
tégladarabbal bevéste: Tartsatok ki! Mert tudta, hogy ide még fognak zárni hívőket.
Az elmúlt század második felét átéltük többen, és tudjuk, hogy mik történtek,
amikor a hívőknek szenvedniük kellett. Lelkipásztorom felesége tanítónő volt. Bement az iskolába, amikor oda helyezték őket, (a hívő lelkipásztorokat olyan helyre
helyezték, ahol nincs út, nincs vasút, hogy a hívők ne tudják velük tartani a kapcsolatot. — Ezt a fiataloknak is mondom: igen, tudják meg, hogy mik voltak, meg készüljenek fel arra, hogy mik lesznek.) A tanítónőnek azt mondták: alkalmazzuk szívesen hiány van, csak egy kérésünk van: vasárnap ne menjen templomba. Ez hogy
lehetséges? Én vagyok a lelkész felesége. És abban az időben közveszélyes munkakerülőnek számított az, akinek nem volt munkahelye.
Volt a gyülekezetünkben valaki, aki azért nem kapott nagyobb beosztást, mert
hű volt Krisztushoz. Nem ő kapta meg azt a nagyobb tisztet, de mi mégis úgy néztünk rá, mint egy szentre. Úgy tekintettünk a mosolygó arcára, mint egy szentre,
mert azt mondta: akkor nem kell a nagyobb beosztás. Nem minden áron kell a nagyobb darab kenyér. Nem adunk fel mindent azért, hogy előbbre jussunk. Ilyen volt
a szmirnai keresztyén gyülekezet.
És a Budapestiek tudják, hogy amikor Szabó Imre esperest internálták, és elküldték egy kis szabolcsi faluba, ott nem sok idő múlva meghalt. Nem engedték
meg, hogy a temetés alatt harangozzanak, pedig falun, ha valakinek nem harangoztak a temetéskor, arra azt mondták: úgy temetik el, mint a kutyát. Mert ott fontos
dolog volt a harangozás. Táviratoztak a gyülekezetnek, az egyházi hivatalba: megtiltjuk a harangozást a temetés idején. A postás azt mondta: na, ezt nem kézbesítjük
— és zsebre vágta a táviratot. Csak harangozzanak nyugodtan.
Igen, voltak ilyen idők, amikor a hűség sokba került. Amikor a hűség olyan sokba került, hogy valaki szegény lett miatta — de csak külsőleg. Az én elődöm az előző
szolgálati helyemen, az ébredés idején szolgált. Isten őt felhasználta a nagy lelki ébredésben. Amikor odakerültem, visszahívtuk egy csendesnapra szolgálni, akkor már
egy kicsit szabadabb idők voltak, és amikor megkérdeztem tőle az az idő milyen
volt, azt mondta: tudod nehezebb volt, de szebb. Ma is itt hallom a hangját: tudod,
nehezebb volt, de szebb.
A hűség szép. Hűnek lenni jó dolog. Hűnek maradni gyönyörűséges. Ezért mondja Jézus a szmirnai gyülekezetnek, neked és nekem: légy hű mindhalálig. Jézus Krisztus ebben az igében azt mondja: nem hűséges halált várok tőled, hanem hűséges
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életet. Csak halálig kell hűnek lenni, a halál után már nem fontos, ott majd én gondoskodom, hogy hűen beviszlek az én dicsőségembe. Tartsatok ki!
Légy hű Jézushoz. Ne vedd félvállról a vele való kapcsolatot, hogy ha van időm,
jövök, ha nincs, akkor nem. Ne vedd félvállról, légy hű! Légy odaszánt. Légy hívő, légy
hitben, és a hitedből fakadjon a hűséged Krisztusoz, a Megváltóhoz.
A másik, ami miatt szenvedett Szmirna, az a szegénység volt. „Tudok szegénységedről, pedig gazdag vagy.” — Ez szegény gyülekezet volt. Ha valaki hű, nem biztos, hogy gazdag. Ha valaki hű a rendelkezésekhez, a parancsolatokhoz, szabályokhoz, törvényekhez, az nem biztos, hogy gazdag lesz. Ha valaki Jézus Krisztushoz hű,
az meglehet azért nem lesz gazdag, mert Szmirnában ezeket nem alkalmazták. Lehet, hogy nem kaptak munkát. Lehet, hogy (a Zsidókhoz írt levélben, ahogy olvassuk),
elrabolták a vagyonukat. Amijük volt, azt is elvették, semmijük nem volt. — Isten
azt mondja: te gazdag vagy. Külsőleg szegény, belsőleg gazdag. Körülményeidben szegény vagy, de lelki hovatartozásodban borzasztó gazdag vagy.
A korinthusiakról írja Pál apostol, hogy ők is szegények voltak, de sokakat gazdagítók, mert másoknak is jutott a korinthusi gyülekezet szegénységéből.
Majd lesz szó a vége felé egy gyülekezetről, amelyiknek pont fordítva mondja az
Úr: te gazdag vagy, de nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a nyavalyás
és a mezítelen. Mert ott meg a gyülekezeti tagok gazdagok voltak, csak belül voltak
szegények, mert nem jól éltek ezzel a gazdagságukkal.
Nehogy azt gondoljátok, hogy a Biblia szerint a gazdagság bűn. Ilyet a Biblia nem
mond, és azt sem mondja, hogy a szegénység erény. A gazdagság nem bűn, sőt Jézus Krisztus szerint a gazdagok be is mehetnek Isten országába — csak nehezen. Nem
lehetetlen, csak nehéz. Azért mert gazdagságukban bíznak, hogy a pénzzel mindent
el lehet intézni, meg lehet venni, meg lehet vesztegetni.
Egyszer azt mondta nekem valaki: légy gazdag, és rengeteg barátod lesz. Igen,
a világban ez van. Légy gazdag, és akkor megbecsült ember leszel. Légy gazdag, és
ünnepelt ember leszel. Légy gazdag, és lesz egy jó társaságod, a többi gazdag. — Csak
közben lelkileg üres leszel, és szegény. Nem minden a gazdagság. IV. Henrik mondta, amit sokszor hallunk: Párizs megér egy misét. Ő nem volt hű Krisztusához. Azt
mondta: ha ez a feltétele, hogy király legyek, akkor Párizs megér egy misét.
Jézus Krisztus pedig azt mondja: légy hű, mert megéri. Légy hű, mert tőlem
kapod meg a jutalmad. Nem embertől, nem országtól, nem szervezettől, hanem tőlem. A szmirnai gyülekezet szegény volt a múló javakban, de gazdag volt a lelki kincsekben.
És mit mond még az ige nekik: „Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az
ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját.”
Jézus Krisztus két dolgot mond itt nekik: börtönbe fog vetni közületek némelyeket a Sátán, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Két olyan dolog, amit ki kell emelni. Lesznek némelyek, akik börtönbe mennek és nyomorúságuk lesz tíz napig. Azt
mondja Jézus Krisztus ennek a gyülekezetnek: ez a nyomorúság nem lesz általános
és nem lesz állandó. Nem lesz általános, mert csak némelyek kerülnek börtönbe.
Nekem az volt az ige üzenete, hogy némelyeket majd a tömlöcbe vetnek, megbüntetnek, de az egész gyülekezetet nem irthatják ki, nem törölhetik el, mert azt csak
Jézus Krisztus törölheti el. Csak Ő hatalmas arra, hogy a gyertyatartót kimozdítsa a
helyéből. Ember nem pusztíthatja el az Isten népét. Jézus Krisztus megígérte, hogy
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a pokol kapui sem fognak rajta diadalmaskodni. Az Ószövetségben is olvassuk: van
maradék. Mindig volt maradék.
Abdiás, ez a kedves szolga, száz prófétát elrejt Jezabel királynő idejében, amikor Jezabel ki akarja írtani a papokat és a prófétákat. Nem, nem halhat meg mindenki! Nem lesz általános, a gyülekezet megmarad. Olyan közösségnek lehetsz a tagja, olyan egyházhoz tartózhatsz, amelyben Jézus Krisztus a garancia a megmaradás
felől, mert Ő az Alfa és az Omega, Ő fog át mindeneket. Nem törölheti ki ember. Jöhetnek császárok, elnökök, királyok, hatalmasok, világi vagy egyházi felsőség, az Isten népét nem törölheti ki senki.
Te ennek a közösségnek lehetsz vagy már vagy tagja.
A másik: tíz napig. Tehát a nyomorúság időtartama is az Isten kezében van. Ő határt szab a nyomorúságnak. Olyan biztatás ez a hívőknek, hogy amikor a szmirnaiak
felolvasták, gondolom, könnyeztek. Isten kezében van az idő? Persze, Ő az Ura az időnek. Ami velünk történik, az csak Isten tudtával történhet.
Egy német teológus, Bonhoeffer, (akit Hitler kivégeztetett) megírta, hogy amikor kiment a barakkból, egy golyó öt centivel ment el az orra előtt. Az első gondolatom, mondja, hogy mi lett volna, ha öt centivel errébb jön el, de a második az volt:
ha nem így történt, azért van, mert a golyó először az Isten színe előtt ment el. A hívő ember tudja, hogy életében csak az történhet, amit Isten megenged. Mert Övé a
hatalom mennyen és földön, és nem bocsát rád nagyobb terhet, nagyobb keresztet,
mint amit el tudsz hordozni.
Nem. Hát itt van Szmirna! Látjátok! „Légy hű mindhalálig, és néked adom az
élet koronáját.”
Sok szenvedésről beszéltem. Valaki azt mondja: hív bennünket ez a lelkipásztor
Jézus Krisztushoz, hív a gyülekezetbe, azzal, hogy szenvedni kell. Igen, azért mondjuk el, mert Jézus is elmondta, és mi becsületesek akarunk lenni. Jézus azt mondta
az övéinek: aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Kereszthordozó hívő leszel te, ha Jézus Krisztus után
jössz. Még azt is mondta Jézus: az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges.
Azt mondja Jézus: Én szenvedtem érted! Ezért énekeltük ezt: Szenvedésben engedelmes, kísértésben győzedelmes Jézus Krisztus, légy kegyelmes! Te szenvedtél igazán. A te szenvedés volt az én bűnbocsánatom ára. A te szenvedésed volt az én szabadulásom ára, az én örök életem biztosítéka. Féljek attól, amit nekem kell szenvedni?
Miután ezt a levelet megírták, körülbelül hatvan év múlva, Szmirnában volt egy
Polikarposz nevű egyházvezető, a gyülekezet vezetője, és őt a hitéért kivégezték. Mielőtt kivégezték volna, felajánlották neki: tagadd meg Krisztust, mert akkor megmenekülsz. Polikarposz azt mondta: egész életemben hű volt hozzám az én Megváltóm,
hogy lennék én most hűtlen hozzá?!
Lehet, hogy eszébe jutott ez a hatvan évvel korábban olvasott ige Szmirnában, és
megtartotta őt az ige. Eszébe jutott: légy hű mindhalálig, és néked adom az élet koronáját. A hívő életnek ez a csodája, hogy az igék eszedbe jutnak majd, és lesz mibe kapaszkodnod, van mire emlékezned, és megtart téged az ige.
Légy hű mindhalálig. Bárcsak így írná Isten be a szívünkbe ezeket az igéket. Légy
hű! Miért? Azért, mert én hű vagyok hozzád. A Szentírás úgy szól Istenről, hogy Ő
hű. Isten hű maradt az ígéretéhez, hogy elküldi Jézus Krisztust, az Ő Fiát. Isten hű
maradt ahhoz, hogy megígérte nekünk a Golgotát. Isten hű maradt az egyházához

7

ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK
és népéhez, és nem hagyta el. Azt kéri: te is legyél hű. Légy odaszánt életű, hívő ember. Légy hűséges a te Uradhoz, és jutalmat kapsz, az örök élet koronáját.
Minden elmúlik, ennek a világnak a dicsősége is, de aki hű marad, aki Isten
akaratát cselekszi, az megmarad örökké.
Imádkozzunk!
Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged Úr Jézus Krisztus, hűségedért, irántunk való kimondhatatlan szeretetedért, aláhajlásodért.
Köszönjük, hogy nem restellsz szólni nekünk, és hozzánk érni, megölelni és felemelni. Úgy, ahogy a tékozló fiút sem szégyellte az apja megölelni a koszos, szenynyes ruhájában, és elismerni, hogy ez az ő fia.
Köszönjük, hogy így ölelsz meg bennünket. Lehet, hogy tiszta öltözetben jöttünk
ide, de te látod, hogy milyen lelki ruhában vagyunk itt. Látod, hogy milyen szennyes
a bensőnk, a mi elménk gondolata, szívünk vágya. Látod, hogy minek vagyunk a rabjai, megkötözöttjei, milyen sebeket hordozunk, mennyi könnyünk elfolyt már. Igaz
volt életünkre az ének: mi mást, más minket öl.
Világ zajában, farkastörvények között élünk, Urunk, ahol a hűség nem pozitív
dolog már, ahol éppen a hűtlenség lett az erény, ahol megfordultak az értékek, és
ami érték volt, értéktelenné lett.
Köszönjük, Urunk, hogy nálad örök értékek vannak. Köszönjük Szmirna hűségét. Ennek a gyülekezetnek odaszánt életét. Köszönjük vezetőjének mártírhalálát.
Urunk, fogadd el hálánkat, hogy kitartásra indítsz bennünket. Szégyelljük magunkat, hogy lanyhák voltunk, és kényelmesen gondoltuk el a hívő életet. Köszönjük, hogy a te gyermekeidnek ezen a földön valóban sokszor nyomorúság és szenvedés az osztályrésze, de a világ fiainak is. A világ fiai is szenvednek a bűn, megkötözöttségük, családjuk miatt, ahol uralkodik a bűn és a meg nem értés, és az ördög tajtékzik és szedi áldozatait.
Köszönjük, hogy az éretted való szenvedés és hátratétel, Urunk, boldogság, mert
érted lehetett és lehet vállalni, és ki lehet tartani.
Taníts bennünket erre, és kérünk ma is, hogy áldd meg az éjszakánkat, a holnapi
napon is engedd meg, hogy elvégezhessük azt, amit reánk bízol. És holnap este is itt
legyünk lábaid előtt, hogy taníts, nevelj, szeress, fedj és buzdíts bennünket, Urunk.
Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled Jézusért, a mi Urunkért.
Ámen.
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