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HASONLÓ…
Énekek: 167,1.3; 393; 666,3; 440,1. 7-8; 447
Lekció: Jelenések 13,1-18
Alapige: Jelenések 13,10-11
Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl,
fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.
Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva van, a
Bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány…
Imádkozzunk!
Édesatyánk, először is nem hálaszót szeretnénk mondani, hanem téged dicsőítő és magasztaló szavakat, mert csodálatos Isten vagy, drága felség. Uralkodsz,
élsz örökké, lényed betölti a mindenséget, és mert velünk, a kegyelmet nyert bűnössel lakozol.
Azért magasztalunk téged, mert népet gyűjtöttél magadnak szeretetedből,
irgalmadból. Nem azért, mert megérdemeltük, mert különbek lennénk, mint a többiek, hanem azért, mert tetszett neked, hogy legyen egy kicsiny sereg ezen a földön, amely a te zászlód alatt menetel, amelyet Jézus Krisztus, mint főpásztor vezet, és akiknek léte és élete benned és általad van biztosítva.
Azután adunk hálát azért, hogy mindezt megérthettük, Szentlelked által felfoghattuk, vagy legalábbis ennek egy részét, mert valljuk, hogy homályosan látunk,
és rész szerint van bennünk az ismeret.
Köszönjük mindazt, amire már eljuttattál bennünket. Megmutattad nekünk
a mi Urunkat, Jézust. Megmutattad nekünk, hogyan szeretsz Őbenne, általa és
érette. Mivel Atyánk, te azt akartad, hogy mindenekben Ő legyen az első, ezért
segíts nekünk abban, hogy első helyre tudjuk tenni az Úr Jézus Krisztust. Hallgassunk szavára, engedelmeskedjünk neki, szolgáljuk Őt és kövessük, naponta
felvévén a keresztet.
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Hálás a szívünk, hogy egybegyűjtöttél ezen a talán mord reggelen is bennünket. Köszönjük az esőt, amely megáztatja földjeinket, a fákat, a füveket, a virágokat. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedben van a termés, amelyet most elvetnek, a
magok sorsa. Köszönjük, hogy a te kezedben van annak a magnak a sorsa is, amit
készítettél erre a mai reggelre nekünk. Add, hogy szárba szökkenjen és teremjen
is harminc-, hatvan- vagy százannyit.
Kérünk, áldd meg a hirdetett és hallott igét, és majd a testté lett igének jegyeit a mi számunkra, hogy újból-újból megerősödjünk a mi szentséges hitünkben,
amely azért szentséges, mert tőled kaptuk, és mert te munkálod és őrzöd azt a
szívünkben.
Áldunk és dicsőítünk, köztünk levő feltámadott Jézus Krisztus.
Ámen.
Igehirdetés
A mai igeszakaszunk, amely kalauzunk szerint tegnapra és mára van kiírva,
tulajdonképpen folytatása az előző fejezetnek, amelynek tanítását csütörtök este
hallhattuk. Ott azt láttuk, hogy a sárkány, az ősi kígyó, az ördög, a Sátán — minden nevét felsorolja a Jelenések könyve, elment, hogy hadakozzék az asszony magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele.
Azzal fejeződik be a 12. fejezet, hogy a sárkánynak csak az igaz egyház tagjaival, a Jézus Krisztus testének a tagjaival van dolga. Ő ellenük hadakozik. A többi
nem érdekli, mert a többiek ’rendben vannak’, mert az övéi, mert őt követik. A többiek az ördögatyától valók. De ő azokkal hadakozik, akik az Istentől valók, akik
újonnan születtek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból. Akik felülről
születtek és Istentől új életet kaptak.
Ez nagy biztatás volt az akkoriaknak, és nagy biztatás nekünk is, mert ha a Sátán acsarkodására, ordító oroszlánként való megjelenésére számítunk, az azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert neki azokkal van dolga, azokat akarja
rostálni — mondja Jézus Péternek. Azokat akarja, hogy kihulljanak a rostán, azokat akarja elszakítani az élő Istentől, de nem tudja. Mi attól félünk mindig, hogy
talán elszakít bennünket, de nem tud, mert nem az övé a hatalom. Neki csak adatott hatalma van. Többször előfordul a Jelenések könyvében: adaték néki… de
igazi, önmagától való hatalma csak az élő, szentháromság egy örök Istennek van.
Azzal fejeződött be a 12. fejezet: „És álla a tengernek fövenyére.” A 13. fejezetben pedig azt látjuk, hogy innen a tengerből feljön egy vadállat, egy fenevad,
amelynek hét feje és tíz szarva volt. Éppen olyan, mint az, aki a tenger fövenyére
állt, a sárkány. Arról is azt mondja: volt neki hét feje és tíz szarva. De ott csak hét
korona volt, itt már tíz korona van a fején.
Aztán János lát egy másik fenevadat is, amely meg a földből jön ki, és ez a
fenevad a Bárányhoz hasonló. Azt mondja Isten igéje: a Bárányhoz volt hasonló,
de úgy szólt, mint a sárkány.
Ha megnézzük ennek a mai igének az üzenetét, akkor egyetlen szót emelnék
ki, amely az egész fejezetre jellemző, ez pedig a 11. fejezetben az a szó: hasonló…
A Bárányhoz hasonló. Amikor eljön az első fenevad a tengerből, akkor az a sár-
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kányhoz hasonló. Ennek a 13. fejezetnek a jelentése az, hogy az ősi kígyó, a Sátán, a sárkány, hasonló akar lenni a szentháromság egy élő Istenhez. Az Atyához,
a Fiúhoz és a Szentlélekhez hasonlítani akar. Majd végigmegyünk rajta, hogy mit
csinál ez az anti-hármasság, ez az Isten-ellenes hatalom, ez a Krisztus-ellenes hatalom, ez a Lélek-ellenes hatalom. Azért nem mondom, hogy anti-szentháromság, mert nem szent.
De hogyha a Szentháromságot imádja az Isten népe, ahogy énekeltük: az
Atyát, a Fiút, a Szentlelket áldom, a menny Urát, kiben egybeforrt a három —, akkor a Sátán is felállította a maga anti-hármasságát. Az első ő maga, a sárkány, a
második az antikrisztus, az a fenevad, amely feljön a tengerből, a harmadik pedig
az antilélek, amely feljön a földből. Azt mondja: szent-hármasságot akartok? Na,
itt van, tessék!
Nézzük meg, hogy miben hasonló (ez a szó nem jelenti, hogy ugyanaz — teljesen más). Azt mondja Isten igéje: láttam, hogy feljön ez a fenevad, és a sárkány
adta az erejét annak, a királyi székét és nagy hatalmat. — Nem így cselekedett az
Atya is? Ő Jézus Krisztusnak adott hatalmat (maga Jézus mondja: az én Atyám
adott nekem hatalmat), országot, királyi széket. És mit csinál a sárkány? Adta az
ő erejét, hatalmát és királyi székét a fenevadnak.
Azután azt látja János, hogy az ő fejei közül, mintegy halálos sebbel megsebesíttetett, de az ő halálos sebe meggyógyíttatik. Azt jelenti ez először, hogy a Sátán utánozni akarja Jézus Krisztust a halálban és a feltámadásban. Mert ha azt
mondja a Jelenések könyve, hogy a Bárány megöletett, akkor a fenevad is ugyanezt cselekszi, hogy megsebesíttetett halálos sebbel. De a Bárány sebei mást jelentenek, mert Ézsaiás úgy jövendölt, hogy az Ő sebeivel meggyógyulunk. A sárkányról,
a fenevadról nem tudjuk, hogy miért sebesíttetett meg, csak azt, hogy megsebesíttetett. A megöletett Bárányról tudjuk, hogy miért kellett neki megöletni, és miért kellett neki megsebesíttetni. A mi bűneinkért. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.
A Sátán úgy akarja utánozni Jézus halálát, hogy csak az egyik feje sebesíttetett meg. Ő nem adja oda magát teljesen. Csak a megöletett Bárány az, csak Jézus Krisztus, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket e jelen való gonosz világból. És a fenevad sebe meggyógyíttatott. Kiheverte. Hát, ha Jézus
Krisztus átélte a halált és feltámadott, azt mondja ez az anti-háromság, csináljuk
meg mi is. Csak Jézus Krisztus sebei nem gyógyultak be, mert azt mondja Tamásnak: bocsásd ide, a sebek helyére a kezedet. Mert ezek mindig emlékeztették
a hívőket, hogy mit tett értünk a mi Megváltónk. A sárkány sebe begyógyíttatott.
Jelenti ez a fenevad másodszor azokat a hatalmakat, szellemi erőket, amelyek azért jöttek, hogy a keresztyéneket elpusztítsák. Az akkori keresztyéneknek ez
Domitianus császárt jelentette.
Nem akarom felsorolni a történelemnek a nagy szellemi anti-isteni erőit. Tudjátok ti is nagyon jól, hogy Domitianus után még kik jöttek. Mi is — még én is —
átéltem ilyet. A XX. században is jött egy ilyen Isten-ellenes hatalom. Ez nem azt
jelenti, hogy feljött egy fenevad, hanem mindig jön a fenevad.
Valakitől azt hallottam: mi úgy látjuk, hogy a kommunista hatalom is ilyen
fenevad volt az elmúlt században. Margaret Thatcher, a brit miniszterelnök, még
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hivatali ideje alatt tett egy ilyen kijelentést: a kommunizmusban nem is maga a
kommunizmus a legszörnyűbb, hanem ami utána következik. Valaki azt mondta:
a kommunizmus csak a főpróba volt az Isten népének. Mert mi azt gondoljuk, hogy
ha valaminek vége, ha valami halálos sebet kapott, az többé nem gyógyíttatik be.
Dehogynem! Majd feljön egy másik fenevad, lehet, hogy egy pusztítóbb, egy hatalmasabb, egy félelmesebb, egy Isten-ellenes, egy emberellenes, egy életellenes
hatalom, aki nem egyébért jön, hanem hogy öljön, romboljon és pusztítson.
Azt mondja: hasonló akart lenni —, mert imádták a sárkányt, a fenevadat,
ezt mondván: kicsoda hasonló e fenevadhoz? — Akik imádják a fenevadat, azt
mondják: kicsoda hasonló hozzá, kicsoda viaskodhat ővele? — Ez azt jelenti, meg
kell neki hódolni, mert úgysem tehetünk semmit. Nem is érdemes ellene harcolni. Ma ez a divat, ez a korszellem, mert ezt teszik mások is. És az még félelmetesebb, amikor azt mondja: kicsoda hasonló őhozzá?
A Bibliának van egy olyan drága igéje, (2Mózes 15), amikor Mózes énekel.
Tudjátok, mit mond Mózes az ő csodálatos énekében? Azt mondja: Kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz? Amikor kijönnek a Veres-tengerből, amikor elmondják,
hogy lovat lovasával tengerbe vesztett, akkor elmondja Mózes: kicsoda hasonló a
mi Istenünkhöz? Akkor mit mondanak a sárkányról? Kicsoda hasonló a fenevadhoz? És adaték annak káromlásnak szája.
Azt mondja az ige, hogy adaték annak az, hogy a földnek minden lakosa, akiknek nincs beírva az Élet könyvébe a nevük, azok imádják ezt a fenevadat az egész
földről, minden ágazatból, minden népből. Hát, ha Isten magának gyülekezetet
akar gyűjteni minden ágazatból, minden népből, akkor a fenevad is, a sárkány is
gyűjt magának gyülekezetet, népet. Ha van egyház ezen a földön, akkor kell egy
anti-egyház. Egy egyházellenes társadalom, amely harcol a maga eszközeivel, módszereivel, lehetőségeivel. De harcol az ige ellen, a Krisztus ellen, az egyház ellen.
Látjátok, milyen félelmes erők munkálkodnak a világban? Hogy mit akar a
fenevad ma is, amelyről csak sejtjük, hogy mit jelent, vagy ki áll mögötte? Azt, hogy
legyen egy nagy vallási keveredés és emésszék fel Isten népét, tüntessék el Jézus
Krisztus nevét, és mind e föld őutána megy. — Ezért énekeltük: „Ne csüggedj el,
kicsiny sereg…” Soha nem az a döntő, hogy mennyien vannak, hanem mindig az
a döntő, hogy kit követnek. Isten népe kicsiny sereg ezen a földön.
Azt mondja Jézus Krisztus az övéinek: kicsiny nyáj. Ne félj, te kicsiny nyáj.
Ne ijesszen meg az, hogy kevesen vagyunk. Nem az a lényeg, hogy hányan, hanem az, hogy kit követnek.
Az egész föld imádta a fenevadat. Magasztalta és dicsőítette. Micsoda borzasztó dolog! De kik imádják? Akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe. Olyan
nagy biztatás volt ez az akkori hívőknek: ne féljetek, testvérek. Titeket Isten kegyelme őriz hit által az üdvösségre. Csak azok imádják a fenevadat, csak azok mennek utána, csak azok hódolnak neki, akiknek a neve nincs beírva az élet könyvébe.
Azt mondja Isten igéje: nagy kísértés, hogy neki szolgáljanak, de nem törvényszerű. Nem kell elbukni. Meg lehet állni, meg lehet maradni, mert Isten megtartó
Isten. Ebből az igéből ki kell derülnie annak, hogy ki hova tartozik. És ahova tartozunk, oda adjuk magunkat. Akihez tartozunk, azt dicsőítjük, azt áldjuk és magasztaljuk.
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Amikor Dániel három társa nem imádja az arany állóképet: Mindenki leborul előtte, amikor felállítja Nabukodonozor király a hatalmas arany állóképet, és
az a három fiatal állva marad, és azt mondják: mi nem borulunk le. Mi nem hajtunk térdet, mert nekünk van Istenünk, akit szeretünk, imádunk és tisztelünk, és
mást rajta kívül nem vagyunk hajlandók imádni.
Azt mondja János, és ez olyan szép a fejezet közepén, hogy itt van a szentek
békességes tűrése és hite. Tűrés és hit. Türelem és hit. Mert az egyház soha nem
hadakozhat a fenevaddal szemben. Soha nem mehet ellene, de itt van a szentek
békességes tűrése és hite. Milyen drága üzenet volt ez az akkoriaknak.
Aztán jön a második fenevad, a Bárányhoz hasonló. Jézus-utánzat. Két szarva volt, a Bárányhoz hasonló. De azt olvassuk az igében, hogy amikor megszólal,
akkor úgy szól, mint a sárkány. A Sátán mindent tud utánozni. Egy valamit nem
tud: Jézus Krisztus igéjét. Jézus szavát nem tudja utánozni, mert Isten igéje utánozhatatlan. Külsőleg olyan, mint a Bárány, de amikor megszólal: sárkány. Nem
azt mondja Jézus Krisztus, hogy majd jönnek báránybőrbe bújt farkasok? Akik
külsőleg úgy néznek ki, mint a Bárány, csak mikor megszólalnak, akkor van baj.
Nem azt mondja Pál apostol, amikor búcsúzik az efézusi vénektől, hogy majd
utánam jönnek ilyen báránybőrbe bújt farkasok, akik el akarják hitetni a nyájat.
De azt mondja a galatáknak: de ha még mennyből jönne is, de nem azt mondja,
amit mi, nem a Jézus Krisztus evangéliumát mondja átkozott. Figyeljetek arra,
hogy mit mond. Ne azt nézzétek, hogy néz ki, hanem azt, hogy mit mond. Tudniillik mit mond Jézusról. Mert utánozhatatlan Jézus Krisztus igéje.
Ez a fenevad nézhet ki úgy, mint a bárány, de soha nem tud úgy megszólalni,
ahogy Jézus megszólalt: például, amikor azt mondta az asszonynak: eredj el, el
vannak rendezve a bűneid. Jézus Krisztus igéjét nem tudja utánozni: „Én vagyok a
feltámadás és az élet”. Ez nem megy neki. Nem jön ki belőle. Nem tudja azt mondani: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek…” Nem sorolom fel Jézus Krisztus összes igéjét. Egy szót nem tud mondani belőle, mert amikor megszólal, akkor sárkány.
Mit akar a Sátán? Azt olvassuk: elhitetni, ha lehet, még a választottakat is.
Egyszer megkérdeztem egy idős baptista férfit, mert izgatott engem, hogy az
50-es években hívő baptisták közül miért lettek többen kommunisták. Megkérdtem, hogy mondja meg, mert én abban az időben nem éltem, hogy volt ez? Mert
hogy hitetlenek beálltak abba a sorba, az rendben van, mert a vak nem tudja, mit
tesz. Azt mondja ez a bácsi nekem szelíden: higgye el, azt hitték, hogy jó lesz. De
a hang, az nem a Bárányé volt. Mert amikor megszólaltak, akkor csak a sárkány
hangján tudtak beszélni, mert azt mondták, hogy a 70-es évekre be fogjuk mutatni az utolsó papot és utolsó templomot. Erre készült a híradó, hogy bemutatja az
utolsó papot és utolsó templomot.
Hát nem vettétek észre a hangját? Ez nem a Báránynak a hangja, hanem idegen prófétáik vannak, idegen Bibliájuk van. — Nem. Azt hittük, mert olyan, mint
a Bárány, de úgy szólt, mint a sárkány.
Figyeljétek meg a következő verset: „És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, és azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első
fenevadat…”
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Tehát mi a második fenevadnak a tiszte? Rávenni az embereket, hogy az első
fenevadat imádják. Hát nem ez az anti-lélek? Mert mit akart az Isten Lelke? Úgy
munkálkodni az emberi szívekben, hogy Jézust imádja az ember. Mit akar az antilélek? Azt, hogy az első fenevadat imádják. Mert a Szentlélekről azt mondja Jézus: az majd rólam tesz bizonyságot, az majd engem dicsőít. Ezért a második fenevad azt mondja: ne engem, őt. A sárkány meg adott neki hatalmat, hogy rajta
tíz korona legyen. Azért, mert az Atya azt mondta a Fiúra: ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok. Őbenne engeszteltettem meg. A második fenevad meg azt
mondja: az elsőt kell imádni. Mert a Szentléleknek ez a munkája. Ráirányítja a
tekintetünket a megfeszített Krisztusra, ráirányítja a figyelmünket a Golgotára, és
azt mondja: ott borulj le, Őt imádd! Méltó a megöletett Bárány. Ezért a második
fenevad azt mondja: ez kell nektek? Az első fenevadat imádjátok. Ráveszi, és azt
mondja: nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből. — Hát megy ez
nekünk! Hát, ha Illés tüzet kért az égből és hozott, akkor mi is hozunk tüzet. Tűz
kell nektek? Jel kell nektek? (Jézus Krisztus megmondta: nem adatik más jel.)
Nagy jeleket akar tenni annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből.
Milyen csoda-dolog ez itt az igében: tesz jeleket. De az Isten miért adta a jeleket? Azért, hogy higgyünk. A Sátán miért adja a jeleket: azért, hogy tagadd meg
a hitet. Isten azért adta a jeleket, hogy higgyünk és üdvözüljünk. Hogy a jelek nekünk valakire mutassanak. Ha Isten hozott jelet az égből, akkor hoz a fenevad is.
De nem tud olyan jelet hozni, amit az Isten hozott, mert Isten csak az Ő szeretetének jelét tudta hozni.
A Biblia egyik legszebb ilyen kijelentése a Lukács 2-ben van. A karácsonyi történetben: „Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a
jászolban”. Az ige testté lett. Az Isten emberi formába öltözött, hogy Isten igazságának eleget tegyen. És testben, valóságos testben, eljöjjön, szenvedjen, meghaljon
azért, hogy mi elnyerhessük bűneink bocsánatát és az örök életet.
És mit akar a fenevad: jeleket tenni. Jel kell nektek? — „Mutass nekünk jeleket!” Jézus azt mondja: nem mutatok többet. Ott a Jónás próféta jele. Olvassatok
belőle. Három napig volt a hal gyomrában, majd az Emberfia három napig lesz a
föld gyomrában. Ott az élet jele, ott az Isten kegyelmének a jele, hogy kidobja a
hal a gyomrából. Hogy elhengeríttetik a kő. Hogy Jézus Krisztus kijön a sírból,
feltámad és felmegy a mennybe. Itt a jel!
A Sátán azt mondja: majd teszek én jeleket. Majd tudok én csodákat tenni.
Megcsináltatja a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett, és adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon. — Ahogy Isten lelket adott
az emberbe, akkor mi is adjunk lelket. És a fenevad képével azt cselekedte, hogy
még szóljon is. Jaj, de sokan mennek ilyen jel után! Megszólal, még könnyezik is.
Van hatalma a fenevadnak? Hogyne lenne!
Ne felejtsétek el, hogy a fenevad csak egy darabig tudja ez tenni, mert nem az
övé minden hatalom mennyen és földön. Neki csak kapott, csak átruházott hatalma van.
Amikor Egyiptomban a fáraónak a varázslói ott voltak, azok csak az első három csodát tudták utánozni. Először a kígyó, a vér, békák változtak. Azt mondja
Mózes: na, most ebből a porszemekből legyenek tetvek. Ott megáll a tudomány.
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Mert amíg arról van szó, hogy a kígyó, ami a bűn jelképe, a vér, ami a halál jelképe a Bibliában, a béka, ami a tisztátalanság jelképe, ezt tudja cselekedni a fenevad. A halált, a tisztátalanságot, meg a bűnt. De amikor teremteni kell, amikor
arról van szó, hogy a porból tetvek legyenek, az már nem megy neki, mert teremteni nem tud. Csak egy valaki tud teremteni: a Szentháromság egy élő igaz Isten.
Igen, ez a mai ige azt mondja nekünk: az Úré a hatalom, és ezt meg is fogjuk
mindjárt vallani, amikor elmondjuk: tied az ország, a hatalom és a dicsőség.
Dániel 3,33-ban van egy dicsőítés. Azt mondja ott az ige: „Mily nagyok az Ő
jelei! Mily hatalmasak csodái! Az Ő királysága örökkévaló királyság, és uralma
megmarad nemzedékről nemzedékre.”
Ezért olyan döntő kérdés: kihez tartozunk? Csak kétfelé lehet tartozni: vagy
az élő Szentháromság Istent magasztalja, dicsőíti, térdre hullva áldja valaki, vagy
pedig a fenevadat, amely jön különböző korszakokban, különféle alakokban, a Bárányhoz hasonlóan, a tévtanításoknak a bőrébe bújva, elámítva embereket a külsősségekkel. Micsoda külsőség!
De mit mond a megfeszített Krisztusról, a Bárányról? Ezért a Bibliának a legfontosabb kérdése — szoktam mondani a konfirmandusoknak, mert ők itt lesznek a tíz órai istentiszteleten — a Biblia nem egy antropocentrikus könyv, nem arról szól, hogy ki az ember, hanem a Biblia krisztocentrikus könyv, theocentrikus
irat, amely arról szól az emberrel kapcsolatban, hogy kié az ember, hova tartozik,
melyik csoportban van.
Mózes azt mondta a tábor kapujában: aki az Úré, ide hozzám! Azóta is hangzik az ő hívása, és higgyétek el, hogy kijönnek mindenhonnan az Úréi. Egyszer
csak elindul valaki, mikor hallja, hogy Jézus arra jár, és kinyújtja két kezét és azt
mondja: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! — Honnan tudod te ezt? Honnan
tudod, hogy tud könyörülni rajtad? Onnan, hogy Isten Szentlelke kijelentette neki.
Egy kicsike, alacsony ember lemászik a fáról, mert megszólal a Bárány és azt
mondja neki: szállj le, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Nem is azt
mondja, hogy te jöjj utánam, hanem én megyek hozzád. — Ez nem mindegy a Bibliában.
Amikor a Jelenések könyvében megszólal az az ige, nem azt mondja, hogy mi
az Istennel vagyunk, hanem azt, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Nagy különbség! Mert a fenevad mindig azt akarja, hogy őutána menjünk, azt akarja, hogy
őt imádjuk. Nekünk meg olyan Jézusunk van, aki utánunk jött, aki elhagyta a dicső hazát, hogy széttörhesse rabbilincsünk, hogy hintsen az éjbe sugárt. Aki azt
mondja: Ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Aki utánunk
jött, aki megkeresett, aki kiemelt, megtisztított, megigazított, megszentelt, megbocsátotta bűneinket.
Legyen a szívedben ma az, velem együtt, hogy egész éltem sem lesz elég zengnem az Ő dicséretét. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölte
minden bűnömet, mindörökre áldva legyetek.
Imádkozzunk!
Hálás a szívünk, örökkévaló Istenünk, Szentháromság, egy, örök, igaz Isten,
hogy olvastunk ilyet is a Bibliában, mint a Jelenések 13. rész.
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Köszönjük, hogy úgy látunk téged, mint aki, miután az ember a bűnt választotta, és bejött a világba a halál, a bűn, te megengeded azt Urunk, hogy meglássuk,
hogy mit szereztünk magunknak, hogy vágtuk magunk alatt a fát, hogy fordultunk
önmagunk ellen, milyen ennek a gonosznak a hatalma, ereje, aki az Éden-kertben
csak kecsegtette Ádámot és Évát, hogy ilyenek, olyanok lesztek. Milyen tragédia
történt ott! Mindez azért van leírva a Bibliában, hogy lássuk, kihez csatlakozott az
első emberpár, és kitől fordult ott el, amikor engedetlen lett, amikor szándékosan
megszegte parancsodat, figyelmeztetésedet.
Köszönjük, Urunk, hogy van kimenekedés, hozzád lehet tartozni. Köszönjük,
hogy Jézus Krisztust lehet magasztalni. Engedd, hogy mindig érzékenyek legyünk
a hangokra, a tanításokra, hogy el ne sodortassunk akármi szél által, hogy meg ne
tévesszen bennünket, ha úgy néznek ki szellemi, lelki irányzatok, mint a Bárány.
Köszönjük, hogy amikor az úrvacsorával élünk, ezt akarod megbizonyítani nekünk: tied a hatalom, a szeretet, a dicsőség, a magasztalás.
Kérünk, vedd körül gyülekezetünket, betegeinket, gyászolóinkat. Engedd, hogy
minden téged magasztaljon, minden szív és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Ámen.
Énekeljük: a 447. éneket
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