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HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT!
4.
ÜZENET AZ ELNÉZŐ
GYÜLEKEZETNEK
Alapige: Jelenések könyve 2,12-17
„A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű
éles kard van: Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki
hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. De egy kevés panaszom van
ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és
paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük
számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mint mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is,
és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.”
Imádkozzunk!
Az énekben is imádkoztuk, Urunk, kértük, hogy láss meg bennünket. Köszönjük,
hogy ez így van, Urunk, mert az igében olvastuk, hogy szemeid olyanok, mint a tűzláng, de sokszor megijedünk, mert nemcsak azt látod meg, amit szeretnénk, hogy
megláss, hanem attól sokkal többet. Mert nemcsak a külsőséget látod, vagy nemcsak
azt látod, amit szeretnénk, hogy milyen jók vagyunk, mennyi jót cselekszünk, szeretjük az embereket, hanem ellátsz egészen a szívünk legmélyére is. És akkor már nem
is annyira kérjük, hogy láss meg bennünket.
Köszönjük, hogy mégis megmondod, milyenek vagyunk, kik vagyunk, mit látsz,
mi a baj. Köszönjük, Urunk, hogy nemcsak a bajt feded fel előttünk, hanem a gyógyulás útját is megmutatod. Köszönjük, hogy te vagy a gyógyulás, a gyógyulás útja. Köszönjük, hogy aki meg akar gyógyulni, annak veled kell kapcsolatba kerülnie. Valaki
úgy gondolta, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok. A legkisebb
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kapcsolat is áldott együttlétté, bűnbocsánattá és jövővé lehet, mert ennek te vagy a
biztosítéka, élő Urunk.
Azt kértük: törjed össze balga szívünk bálványait. Bocsásd meg, hogy egyiket
sem ismerjük be. Se azt, hogy balga a szívünk, se azt, hogy bálványainak vannak.
Urunk, mindenre te tudod felhívni figyelmünket, te tudsz bennünket mindenben felvilágosítani.
Kérünk, adj nekünk ma este is alázatos szívet, engedelmes lelket, hogy ki tudjuk mondani: Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Ne mentsük, és ne mentegessük magunkat, hanem tárjuk ki az ajtót és kérjük: Jöjj szívembe, áldott Jézus, a
lelkem oly csüggedt és fáradt, jöjj szívembe, jöjj ma még.
Köszönjük neked a mai napot, hogy egy új napot élhettünk és érhettünk meg.
Áldunk, hogy idejöhettünk és már a jövetelünk is bizonyságtétel lehetett mindenkinek, aki az utcán van, aki ablakból nézett bennünket, aki csak hallja a harangnak hívogató szavát, de ő maga nem indul. Köszönjük, hogy már ezzel is kifejeztünk valamit.
Kérünk, hogy itt a templomban végezd tovább munkádat áldott, gyógyító szavaddal. Kérjük, gyújtsd meg szövétnekét áldott, szent igédnek, és bennünk virraszd fel
napját kegyelmednek. Hadd ragyogjon fel ez a nap számunkra, amelyiken boldogan
köszönjük meg bűneink bocsánatát és a tőled kapott új életet.
Jövel Szentlélek Úr Isten, illesd meg a szájat, a szíveket, a gondolatokat és az
elméket. Járj át bennünket.
Ámen.
Igehirdetés
Ma este is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, azokat is, akik estéről-estére
hűségesen hallgatják velünk együtt Isten drága igéjét, és azokat is, akik ma tudtak
csak először jönni.
Akik ma tudtak először jönni, azok kedvéért néhány mondatban összefoglalom,
hogy miről is van szó ezeken az estéken itt a gyülekezetben.
A Jelenések könyve az Újszövetség és a Bibliának is az utolsó könyve, egy prófétai
irat, amelyben János leírja azokat, amiket Isten felfed neki, hogy mi fog ezután még
megtörténni. Ez a könyve hét kisázsiai gyülekezetnek való üzenettel kezdődik. Mindegyik jelentős város, a legtöbbje gazdag város. Kereskedelmi központi. Valamiről híres.
Ezekben a városokban egy-egy kis maroknyi, több-kevesebb létszámmal rendelkező
hívő közösség, keresztyén gyülekezet is volt.
Azt olvassuk az első üzenetben, hogy Jézus Krisztus a hét arany gyertyatartó, a
hét gyülekezet között jár. Szemei olyanok, mint a tűzláng. Mindent tud, mindent lát,
mindenről van véleménye. Van dicséret és van elmarasztalás. Hét gyülekezetről van
sző. Ezzel is azt akarja nekünk mondani a mi Urunk, hogy nem keres Ő feltétlenül
hibát mindenben. Tudja, hogy milyen a gyülekezet élete, szenvedése, kitartása, hűsége és mindegyik gyülekezetet bíztatja.
Tegnap hallottunk egy csodálatosan szép biztatást, amikor azt mondja: Légy hű
mindhalálig! Tarts ki! Ne tagadd meg a hitet. Ne tagadd meg Jézus Krisztust, a te
Uradat és Megváltódat. Ez a gyülekezetnek szól. A gyülekezet tagjait akarja ébresztgetni. Őket evangélizálja Jézus Krisztus. Nem azokat, akik talán semmit nem hallottak eddig róla, hanem azokat, akik tudnak felőle, akik tudnak a megváltásról, a feltámadásról, a mennybe ment Krisztusról. Akik lehet, hogy ott álltak Jeruzsálemben
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pünkösd napján, és hallották Péter beszédét. Voltak olyanok ezekben a gyülekezetekben, akikhez az apostolok vitték a lelki tüzet, az evangélium üzenetét. Kijöttek és
csatlakoztak, és Isten úgy tekint rájuk, mint gyertyatartóra, mert annak az a dolga,
hogy a gyertyát tartsa.
Keresztelő János mondta az ige, hogy nem ő volt a világosság. János nem világosság önmagában, de jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Csak az a gyülekezet, amelyik Jézus Krisztust emeli nagyra. Csak ott van gyülekezet a Biblia szerint, ahol legalább két hívő ember összejön. Mert az Úr Jézus azt mondja: ott vagyok közöttük. A Bibliában két szó van erre: gyülekezet vagy egyház. A hét gyülekezet hét egyház. Nem az az egyház, amelyik annak mondja magát, hanem az, amelyik
Jézus Krisztust tartja Urának és Megváltójának.
Ma tovább megyünk, és megint megismerkedünk egy gyülekezettel, amelyik
Pergamon városában lakott. Itt is van egy maroknyi gyülekezet. Ez is érdekes helyszín. Pergamon volt az akkori Ázsia provincia székhelye. Nem a kereskedelméről,
nem az ebből kifolyó gazdagságáról volt híres, hanem központi szerepéről. Arról,
hogy itt volt a székhelye egy főtörvényszéknek. Arról volt híres ez a város, (és talán
erre utal az, hogy „ahol a Sátán trónusa van”, ott laksz.) Pergamon dombján volt egy
hatalmas Zeusz oltár, ahova jöttek messzi földről a zarándokok, hogy a bálványistennek hódoljanak, és azt imádják. És ebben a környezetben élt egy kicsi gyülekezet, egy maroknyi gyülekezet, Istennek kihívott népe, akik valamikor ugyanúgy az
idegen istent imádták.
Erre a Szentírás több helyen emlékezteti a hívőket. Több helyen elmondja Péter apostol és Pál is. Gondoljunk az Efézusi levélre, Péter levelére, amikor elmondja: Valamikor ti is sötétség voltatok, most meg világosság az Úrban. Ez nem a ti érdemetek, hanem annak az érdeme, aki kihívott titeket onnan, aki vonzott benneteket. Akinek a hangját meghallottátok, mert Ő ezt lehetővé tette. Mentetek a világ folyása szerint, a test kívánságait hajtottátok végre. De Isten kegyelme, hogy titeket
megragadott, kihívott, megszólított, megszentelt, megigazított, igazzá nyilvánított,
és azt mondta: rajtad keresztül akarok áradni. — Hogy ragyogjon Jézus Krisztus fénye szerte, hogy sok-sok árva szív békéjét benne meglelje.
Éppen ezért szól a pergamoni gyülekezetnek így az ige: Tudom, hogy hol a lakóhelyed. Mert ennek a gyülekezetnek ez volt a problémája, a nehézsége, hogy olyan
körülmények között lakott, ahol a bálványt imádták. Ahol ott volt a nagy Zeusz oltár, a törvényszék. Ilyen körülmények között kellett a gyülekezetnek élni, kitartani
és megmaradni. — Tudom, hogy ott laksz.
Ez a szó, hogy hol laksz, nem arra a lakozásra mutat rá, amire más igéket tudnék mondani, hogy egy jövevénység, ideiglenes lakozás, itt ez a szó azt jelenti, hogy
állandóan ott laksz. Ebben az igében, amikor Jézus Krisztus kijelentést ad Jánosnak, ezzel azt akarja mondani, hogy ott laksz állandóan, ahol a Sátán trónusa van.
Ez az ige azt jelenti, hogy akkor ott kell lenned. Isten azt mondja: nem szabad elmenekülnöd.
Mennyivel könnyebb lett volna, ha azt mondja itt: álljatok arrébb, keressetek
olyan helyet, ahol szabadabb a légkör. Olyan helyet, ahol jobban meg tudjátok élni a
hiteteket. De nem, azt mondja Isten Lelke ennek a gyülekezetnek: maradj ott!
Gondoljátok csak el, hogy vannak olyan szekták, amelyek elvonulnak a világtól,
és maguknak egy helyet kijelölnek, és azt mondják: itt akarunk élni. Amikor a tanítványok úgy gondolkoztak: Mester, jó nekünk itt lenni, építsünk három hajlékot: Mó-
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zesnek, Illésnek, neked is, akkor Jézus Krisztus ezt nem engedte meg nekik, hanem
azt mondja: menjetek le.
Ecsedy Aladár írt erről éneket: „Tábor ormán lakni nem lehet, várnak reánk bűnterhelt emberek. Hirdetni kell az áldott szent igét, Jézushoz vinni milliók szívét.
Széjjelhirdetni Jézus szent nevét.”
Hogy sötétség van ott, ahol laksz pergamoni gyülekezet? Pont ezért gyújtottam
világosságot a szívedben, hogy világíts a sötétségben. — Mi szeretnénk menekülni
onnan, ahol a sötétség van, ahol a Zeusz trónja van, Jézus Krisztus azt mondja az
övéinek: nem biztos, hogy onnan el kell menekülnöd, hanem ott kell világítanod,
„mert világosság vagytok az Úrban. Akkor éljetek úgy, mint a világosság fiai”, mert
ott van szükség a világosságra, ahol sötétség van. Ott a missziói terület, készen kapjátok.
Egyszer azt mondta nekem egy asszony: ha tudná, hogy milyenek az én körülményeim! Nem tudom mi volt a beszélgetés célja, talán hívogattam a gyülekezetbe,
a templomba, az alkalmakra. A mai ige azt mondja: nincs olyan körülmény, ahol te
ne lehetnél Jézus Krisztus gyermeke, a küldötte.
Ott volt Zeusz trónja? Sokfelé jártam az országban. Érdekes, több helyen mondták: ez volt a kis Moszkva. Igen, nemcsak Pergamon, ahol a Zeusz trónja van, nem
kirívó eset, ez nem kivétel. Mindenütt ott van. Nekem az igében az volt a megdöbbentő, hogy Jézus Krisztus nem azzal foglalkozik, hogyan kéne a Zeusz trónt lerombolni, hogy kellene Pergamon istenének a kultuszhelyét, zarándokhelyét eltüntetni,
hanem Jézus azzal foglalkozik, hogy mi van a gyülekezetben. Jézus azzal foglalkozik, hogy pergamoni gyülekezet vagy pasaréti gyülekezet! a te szívedben milyen oltár van? Erről beszéljünk!
Arról beszél Jézus Krisztus, amiről énekeltünk is. Jézus Krisztus azt mondja: nem
a Zeusz oltárt kell lerombolni, hanem „törjed össze balga szívem bálványait.” A te
szívedben akarja lerombolni az idegen istenek oltárait, aminek áldozol, aminek hódolsz titokban. Amire sok időt fordítasz, energiát, pénzt — azokat az oltárokat kellene
lerombolni.
Tegnap arról beszéltem, amikor nehéz idők jártak. Amikor idegen rendszer jött,
akkor sok templomot, főleg Kárpátalján, bezártak. Magyarországon is azt gondolták, hogy majd itt is így lesz. Amikor 1950-ben a gyülekezet a nagyvarsányi régi parókiát megépítette, ami 30 évig működött, azért építették úgy, ahogy, mert azt mondták: ezt is el fogják venni, de addig is legyen valahol a lelkésznek lakni. És valóban,
bezártak templomokat, istállót csináltak belőlük sok helyen, vagy valamilyen kulturális központot jobb esetben.
Jártam olyan nyugati templomban, amelyet nem záratott be idegen hatalom,
hanem bezárta a gyülekezet. Jártam olyan szép templomban, (bár itt lenne olyan),
hogy majd az állam leesett, és belül mi volt: papírzsebkendő raktár. Ott nem volt
Zeusznak oltára, nem volt kommunizmus, amelyik azt mondja, tegyünk csak lakatot rá, mert a jövő nem a vallásé, nem az Istené, hanem a mienk. Ott magától záródott be. Miért? Nem a Zeusz oltárral volt ott baj, hanem azzal az oltárral, ami a szívekben volt. A kényelem istenével volt a baj. A jólét istenével volt a baj, a gazdagsággal, az önteltséggel, elteltséggel volt a baj. Nekik Isten nem kell!
Itt van a baj, azzal az oltárral, ami a szívünkben van. A mi szívünkben csak egyetlen oltár lehet: a Golgota oltára. Amiről a 184. dicséretben azt énekeljük: „Krisztus,
ártatlan Bárány, ki értünk meghaltál. A Golgota oltárán nagy engedelmes voltál, hor-
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dozván bűneinket.” Az evangélizáció azt jelenti: Jézus Krisztus törje össze a te balga
szíved bálványait, oltárait, és építse fel azt az egyetlen oltárt, ahol az Ő vére hullt,
mert az tisztít meg bennünket minden hamisságtól, tisztátalanságtól. Ott laksz,
ahol a Sátán királyi széke van, ahol a trónja van? Igen ott laksz, de ott kell laknod.
Tovább olvasva az igét, azt mondja az Úr Jézus, aki a gyülekezettel foglalkozik:
„… nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak
nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe
csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják.”
Két elmarasztalás. Az egyik, hogy a gyülekezetben némelyek — és ez fontos — a
Bálám tanítását tartó embereket megtűrték, és azokat, akik a nikolaiták tanítását
tartják. Ez a gyülekezet tehát túl elnéző gyülekezet volt. (Ezért is a címe a ma estének: Üzenet az elnéző gyülekezetnek).
Amikor a Biblia azt mondja: némelyek, ez azt jelenti: nem mindenki van benne, de mindenkire tartozik, hogy a többiek mit tesznek, mert a gyülekezet egy. Ezért
a gyülekezet vezetőjének és magának a gyülekezetnek üzen Jézus Krisztus. Nem azt
mondja, hogy küldjétek hozzám ezeket, és majd beszélek velük, hanem azt: van valami panaszom ellened, mert megtűröd azokat, akik a Bálám nézeteit tanítják és a
nikolaiták tanait is megtűrik.
Ez fontos üzenete a Szentírásnak: nem mindenki, de mindenkire tartozik. Amikor Izráel népe vándorol és Mirjam a pusztában kitalálja, hogy van ő is olyan, mint
Mózes: Miért Mózes vezeti a népet, én is tudnám?! Mirjam ekkor bélpoklos lesz. Azt
mondja Isten igéje: amíg Mirjam meg nem tisztult, addig az egész gyülekezet megállt. Gondoljuk el, hányan mentek volna tovább. Menjünk a boldog cél felé. Álljatok
meg, mert Mirjamnak meg kell tisztulnia. És mindenki megáll, mert ő is egy tagja a
közösségnek. Ő engedetlen volt, szembe fordult az Úr akaratával, meg kell tisztulnia. — Ilyen az, amikor a gyülekezet egészének szól az Isten. Amikor vannak olyan
tagok, akik esetleg a Bálám tanítását, vagy a nikolaiták tanítását, vagy bármilyen
tant tanítják, az Isten azt nem engedi meg.
Erről a két tanításról szeretnék röviden beszélni.
Mint jelentett Bálám tanítása? A Mózes 4. könyvében olvasunk róla. Ő volt az
varázsló, akit Bálák elhívott, hogy átkozza meg Izráel népét: Ezzel a néppel nem lehet elbírni, csak úgy, ha megátkozzuk. Bálám elmegy, de azt mondja: nem mondhatok mást, csak amit az Úr mond. És nem mond mást, csak áldást. És akkor jön egy
ravaszság. Az történt, hogy Bálám nem tudta eltéríteni Istent Izráel népétől. Akkor
próbáljuk fordítva: Izráel népét eltéríteni Istentől. Majd akkor felgerjed az Ő haragja. Az Isten szeretetét nem lehetett megkérdőjelezni. Ő áldást akar adni. És akkor
Bálám tanácsot adott Báláknak: van egy ötletem, csináljatok ünnepséget, és adjátok
oda a moábita lányokat az izraeli fiúknak. Csináljatok nagy bálványáldozatot, egyék
meg a bálványhús el nem égetett részét, és kezdjenek el paráználkodni. Na, ez már
bejött. Mit kellett csinálni? Azt, hogy Izráel fiait a moábita lányok ölébe kell adni, és
majd elfordítják a szívüket Istentől. A testiség, a szex elfordítja ezt a népet Istentől.
Ez az idegen oltár. És olyan nagy lett a büntetés, hogy 24.000 ember halt meg.
Mondok még példákat. Az ellenreformáció nagyon jól tudta, hogyan lehet Isten
gyermekeit elfordítani élő Uruktól az idegen népek által. Amikor Romániában Ceausescu kitalálta, hogy keverjük össze a népet. Okos volt, a Sátán zsinagógája.
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A Bibliában még egy példa rá: Ezsdrás, amikor hazajön és látja, hogy a fogságból
hazatértek, elvették a pogány lányokat, még a papok is, és az lett a következménye,
hogy a zsidó gyerekek már nem is tudtak héberül. — nemhogy a Tízparancsolatot, meg
hogyan hozott át minket az Úr a Vörös-tengeren, hogy vált ketté a Jordán, ezekről már
semmit nem tudtak. És jön Ezsdrás és kijelenti, ezt fel kell számolni. És ott úgy vallják
meg, mint bűnt. Áldozatot kell bemutatni. Jönnek a papok, és azt mondják: mi is beleestünk ebbe a vétekbe, vétkeztünk az Úr parancsa ellen. Az ördög mindig nagyon jól
tudja, hogy össze kell keveredni, és akkor elfordítják a szívüket az Úrtól.
Vannak fiúk és lányok, vannak, akik házasság előtt állnak. Hirdetem fiataloknak azt az igét, hogy „elment egy lévi nemzetségéből való férfi, és lévi lányt vett feleségül.” Mózes szülei. Hitben hozták meg a döntéseiket, hitben vállalták a nehézségeket, és nem féltek a király haragjától, nem érdekelte őket, mi a világi törvény, mert
ők az Úr előtt térdeltek hűséges imádságban. Ezt idegen asszonnyal, idegen férfivel
nem lehet megtenni. Vigyázzatok nagyon, kérlek titeket, nem is én, az Isten kér.
Beszéltem a múltkor Jezabelről. Behozta Izraelbe a bálvány-kultuszt, a Baal és
Asera tiszteletét. Kiirtották a prófétákat és papokat. Így lehet az Isten népét felszámolni. Ravasz az ördög, de ha te az Isten parancsa szerint cselekszel, ha Isten parancsa szerint házasodsz, akkor áldott leszel. Ezt veszélyeztette „Bálám tanítása”.
Röviden még, hogy a nikolaiták mit tanítottak. Az efézusi gyülekezetnek írt levélben azt mondja: vannak nálad, akik a nikolaiták cselekedeteit gyűlölik, amit én is gyűlölök. Itt pedig: vannak, akik a nikolaiták tanítását tartják. Ott a cselekedet, amit Efézus gyűlölt. Nem a nikolaitákat, hanem azoknak a cselekedeteit. Itt pedig a nikolaiták
tanítását gyűlöli Jézus, a tanait.
Ha egy vallási közösséget meg akarsz ismerni, akkor azt kell megnézni, mit tanít
és hogyan él. Efézusban: a nikolaiták cselekedeteit, amit az Úr is gyűlölt. Itt meg a
nikolaiták tanai a gyűlöletes.
Ezek a nikolaiták valamiféle kevert istenhitet tanítottak. Ott voltak a gyülekezetben is, de azért volt egy szabadelvű vallásuk is. Kétfelé sántikálók. Nem biztos talajon állóak voltak. Azt mondták: amit a Bibliában olvasunk, arról már a tudomány
bebizonyította, meg a régészet stb. hogy az már nem úgy van, nem úgy kell érteni.
Ezt azért mondom el, mert ma is ezzel vagyunk körülvéve. Sokan szeretnének
egy ilyen kevert vallást. Jó lenne, ha minden vallás egy lenne. A legújabb divat, hogy
van valamilyen vallási összejövetel, ahova meghívnak mindenféle vallást. A mai
ökumené azt jelenti, hogy oda meghívják a nem vallásos csoportokat is már. Először meghívták az ú. n. keresztyén vallásokat, utána bővítették a nem keresztyén
vallásokkal is, és most megint bővítették, meghívjuk azokat is, akik nem vallják magukat vallásosnak. És együtt vannak, mert szeressük egymást, gyerekek.
Ne azt keressük, ami elválaszt bennünket, hanem keressük azt, ami összeköt. Mi
köt össze? Vagy a hit az Efézusi levél szerint: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség —
ez összeköt. „Mely minket összeköt, szent a kapocs nagyon, a testvérszívek kapcsa itt
az égivel rokon.” Ez összeköt. — Nekünk közösek a céljaink, legyen béke. A hívő embernek mi a célja? Az, hogy térjenek meg az emberek. Meg az, hogy van misszió.
„Menjetek széles e világra”. A Bibliát, ahogy van, úgy valljuk. Ahogy reformátoraink
mondták: Sola scriptura et tota scriptura. Ezt valljuk. Ha valaki ezt vallja, örülünk
neki. De aki nem ezt vallja, azzal nem tudunk miről beszélni. Nincs közös témánk.
Nekünk a közös témánk a Szentírás drága igazsága, az élő víz, amely felfakad. „A
nikolaiták tanítását végzik?”
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Néhány napja valakit meglátogattam a kórházban. Egy északi országból telepedett haza, ahol a protestáns egyház államegyház. A lakosság 98 százaléka magát a reformáció örökösének vallja. Ott már régen tanítanak az iskolákban hittant, rájöttek
arra, hogy ez kell a gyerekeknek, mert különben 18 évesen leszúrja az anyját, elássa
élve az apját. Erkölcstant tanítani mi jövőre próbálunk. Kellene valami hit- és erkölcstan az iskolákban. Ott már régen tanítják. No, és mi van a valláskönyv borítóján? Marx képe van. Egy nagy sarló meg kalapács. És az van ráírva: ez is egy vallás.
Ebből is választhatsz. Ez a férfi elmondta, hogy az állam azt mondta az iskoláknak,
hogy ti rosszul csináljátok, mert már a gyerekeknek régen ateistáknak kellene lenniük. Szégyelljétek magatokat, hogy még nem minden gyerek ateista.
Többek között ez a nikolaizmus. Milyen fontos dologról van szó? Értitek, hogy
élet-halál kérdés ez? „Megtűröd magadnál, jövök majd a karddal.” Kemény ez. Jézus
Krisztus azt mondja: jövök a kétélű éles karddal. Ha te nem akarsz fegyelmezni, akkor én fegyelmezek. Ahol Antipász meghalt, ahol vérét adta a hitért, a Krisztusért, te
megtűröd a nikolaitákat? Az ellenség is hadd jöjjön, hadd mondja, amit akar? Hadd
vigye az embereket? Beengeded a farkast a bárányok közé? Nem szégyelled magad?
Az egyik megy a máglyára, te meg engedményeket adsz, hogy ne sértsd meg… Mert
toleránsaknak kell lennünk. Nem lehetünk diszkriminatívak. Te szórakozol, amikor
Antipas az én hű vértanúm meghal. Odamegy a máglyára a hitéért, mert azt mondja:
az igéből semmit nem adok fel, az én Uramat nem tagadom meg. Jézus jön a kétélű
éles karddal.
Azt mondták a reformátorok: ott nincs egyház, ahol nincs fegyelem. Ott nincs
gyertyatartó. Ezt Jézus Krisztus mondja az igében.
Jaj, adja meg az Úr, hogy legyen fülünk, szemünk, szívünk meglátni, felismerni, képviselni az igaz tant. És annak legyenek áldott cselekedetei az életünkben.
Mert hiába a tan, ha nincsenek cselekedetei, ha nem aszerint élünk. És ez a világ
sóvárogva várja Isten gyermekeit.
Befejezésül még egy gondolat: Itt is egy ígéret. Azt mondja Jézus: Aki győz, annak
adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet…
Ez azt jelenti: lehet győzni. Isten gyermeke, tudd meg: nem lehetetlen kitartani. Nem
lehetetlen azok között a körülmények között élned, misszióznod, bizonyságot tenned,
ahol élsz, mert olyan Jézusod van, aki megtart, aki erőt ad, aki kézben tart téged, és
azt mondja: én örök életet adok nekik, és senki ki nem ragadhatja őket a kezemből.
„Ó, hogy lehetsz te győztes, énekeljük, kit bűn tart foglyául? Ha téged is legyőzhet a győzedelmes Úr.” Ez a győzelemnek a feltétele, hogy a győztes Krisztus legyen
a te királyod, a te Urad, akit mindennél jobban szeretsz, és mindennél jobban hallgatsz a szavára. „Adok neki az elrejtett mannából, fehér kövecskén új nevet” — ez
azt jelenti, hogy örök életet adok nekik.
Az elrejtett manna Jézus Krisztus maga, az élet kenyere. Ő mondja a János evangéliuma 6. fejezetében, hogy a ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak,
de aki az élő kenyérből eszik, az nem hal meg, az örökké él.
A fehér kövecskére is több verzió van, mit jelenthetett. Az egyik az, hogy a bíróságokon a bírók úgy hoztak ítéletet, hogy vagy fehér, vagy fekete követ dobtak az urnába. A fehéré kövecske felmentést jelentett, a fekete meg elmarasztalást. Van egy
ének: Meg vagy váltva már, te lélek, a bűn alól. Ez a felmentés. Felmentelek téged,
bár bűneid ellened tanúskodnak. Bár a bűn zsoldja halál, és kárhozatot érdemelnél,
de én felmentelek téged. Szabad vagy. Hidd el, hogy eleget tettem érted.
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A másik ilyen jelentés pedig, hogy akit valahova meghívtak, mondjuk egy menyegzőbe, annak fehér kövecskét küldtek a küldőnek a nevével. Ez volt a belépőjegy.
Aki győz, annak fehér kövecskét adok. Van egy ország, ahova csak belépőjeggyel léphetsz be, de ez nem te magad vagy, nem a jócselekedeteid, nem az imádságaid, nem
az adakozó tehetséged, hanem a feladónak a neve: Jézus Krisztus. Felmutatod, és
azt mondod: nem érdemelnék semmit, nem jöhetnék ide, be se tehetném a lábam.
De valakinek a neve alatt, védelme, az igazsága alatt jövök, akinek az igazságát Isten
minden érdemem nélkül nekem tulajdonította. Győzni akarsz? „Győztes leszek, csak
te légy Uram velem.” Mert csak ővele győzhetsz, de ővele biztos.
Hát legyél győztes! Légy győztese a hitnek, ahogy János mondja a levelében: a
győztes hit legyőzte a világot. Érkezz meg egyszer így a mennyei Jeruzsálembe. Most
pedig fogadd el, ha vág a kétélű éles kard, ha össze akarja törni balga szíved bálványait, ha el akar választani téged a haláltól, és életet akar ajándékozni ingyen, az Ő
kegyelméből. Fogadd el, s mindenestől tied.
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, hálás a szívünk, hogy a kétélű éles kardot még nem ítéletre
használod, hanem a kegyelem gyakorlására. Adsz lehetőséget Pergamonnak is, nekünk is, hogy megtérjünk. Adsz időt erre, amivel nem szabad játszanunk, és nem
szabad visszaélnük, hanem amellyel élnünk kellene, ahogy a ma estével is élnünk
kellene. Azzal a nagy lehetőséggel, hogy leborulhatunk előtted, megadhatjuk magunkat, feladhatjuk mindazt, amiben éltünk, ami elválasztott tőled.
Bocsásd meg, Urunk, ha ezt nem akarjuk megtenni. Te munkáld szívünkben az
akarást, a véghezvitelt is, a te jókedvedből.
Ma is kérünk, áldd meg az éjszakánkat, hazamenetelünket. Kérünk, hogy áldd
meg a holnapi napunkat, minden tennivalónkat, dolgainkat. Áldd meg betegeinket,
gyászoló testvéreinket. Kérünk minden nyomorúságban levőért, problémával küszködőért, aki már elvesztette reményét, és azt hiszi, nincs mentség, nincs segítség,
hadd hallja meg ma: van segítség, van ajánlat, lehet kiáltani, mert te meghallod ezt
a kiáltást.
Könyörülj rajtunk, Istenünk, kegyelmességed szerint.
Ámen.
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