
Szabó J. Róbert lelkipásztor 

NE CSÜGGEDJ EL, KICSINY SEREG! 
Üzenetek a múltból 5. | 2022. szeptember 4. 
Alapige: Jelenések 2,18-29. 
 

1 
 

BEVEZETÉS | „Üzenetek a múltból” c. sorozatunk ötödik részében a thiatírai gyülekezetnek 

íródott levéllel foglalkozunk. Gyertek, olvassuk el a Jelenések 2,18-29. versig tartó részét! | 

Folytatásként, pedig ismét nézzünk meg egy rövid bejátszást, ami az igehirdetés témájához 

kapcsolódik.  (Üzenetek a múltbólx05.mp4)  

A KÖZÖSSÉG FONTOSSÁGA | Fontos észrevennünk, hogy a tanulmányozott leveleket egy-

től-egyig gyülekezeti közösségeknek címezték. Ezt pedig azt jelenti, hogy bármit is gondoljunk 

mi, Isten akkor is és ma is: KÖZÖSSÉGKBEN gondolkodik, és nem magányos hősökben! Ért-

sük meg, hogy az Egyház Ura BENNÜNK gondolkodik, VELÜNK van terve. Isten ügye, nem 

az én, hanem mindig a MI közös ügyünk. Ezért ma sincsen közösség nélküli keresztyénség.  

JÉZUS, AZ ISTEN FIA| Ebben a levélben ezt olvassuk: „A thiatírai gyülekezet angyalának írd 

meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérc-

hez...” 18a. A bejátszásban is hallottuk, hogy ebben a levélben mutatkozik be egyedül így Jézus: 

„az Isten Fia”. Nem akárki szólítja meg tehát a thiatíraiakat, hanem a megdicsőült Jézus, az 

Isten Fia. A „szeme, mint a tűz lángja” és a „lába hasonló az aranyérchez” kifejezések pedig uta-

lások Jézus bírói hatalmára, aki az utolsó ítéletben mérlegre tesz minden emberi életet, hogy 

„ítélkezzék élők és holtak felett”. 

JÉZUS DICSÉRTE| Azt is vegyük észre, hogy Jézus milyen különleges szavakkal értékeli en-

nek a gyülekezetnek az életét, amiből ezt a mondatot emelném ki: „az utóbbi cselekedeteid többet 

érnek az elsőknél". E félmondat szerint a thiatírai gyülekezet egy olyan közösség volt, ami folya-

matosan növekedett a szeretetben, a hitben, engedelmesebb lett szolgálatában, és minden te-

kintetben állhatatosabb, türelmesebb lett a küzdelmei során! Mennyire másként szólnak ezek 

a szavak, mint amikor az efezusinak azt írta Jézus: „nincs meg már benned az első szeretet” Jel. 2,4. 

Velük ellentétben ugyanis a thiatírai gyülekezetben nagyon is ott munkált, sőt jobban, intenzí-

vebben élt ez az első szeretet, mint a kezdetekkor! 

Mindig jó olvasni azt egy gyülekezetről, hogy gyarapodik és fejlődik. Mert ez a normális, amikor 

valami vagy valaki indulásához képest több lesz. Ahogy egy gyermek sem maradhat egész 

életében óvodás, hanem idővel felnőtté kell válnia, ugyanígy egy gyülekezet sem maradhat 

örökké kiskorú, hanem növekednie kell a „jó cselekedetekben és Isten ismeretében”. Kol. 1,10. 

ÁRNYÉK ÉS FÉNY| De ott, ahol növekszik a fény, vele nő az árnyék. Így volt ez Thiatírában! 

„De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt...” – mondja Jézus. A bejátszásban hallottunk 

Jezábelről, az ott elhangzottakat csak annyival egészíteném ki, hogy miközben saját vagyoná-

ból pénzelte Baál 450 és Aséra 400 prófétáját, aközben Isten hűséges szolgáit üldözte és meg-

ölette, hogy az írmagját is kiirtsa mindannak, ami az élő Istennek nevéhez kötődött. Ahogy 

hallottuk ebbe a bűnbe vitte magával férjét: Aháb királyt, és végsősoron egész Izráelt is. 

Jézus panasza szerint Thiatírában is megjelent ez a „jezábeli” szellemiség, ami elkezdte szedni 

az áldozatait a gyülekezetben, elfordítva sokak szívét Isten igazságaitól. Egyes írásmagyarázók 

szerint valamiféle olyan keresztyénnek álcázott okkult, pogány praktika van itt szó, ami arra 
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bíztatta követőit, hogy ismerjék meg „a Sátán mélységeit”. De akármi volt is ez hamis tanítás, 

egyértelmű Jézus ítélete: „… betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, 

ha meg nem térnek cselekedeteikből, gyermekeit pedig megölöm döghalállal…” 

KÍMÉLETLEN SZAVAK? | Miért ilyen kíméletlenek Jézus szavai? Mi is hangzik el a kemény 

szavak előtt? „Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni…” Mert Isten soha-

sem az ítélettel kezdi. A kegyelem szelíd szava az első, ami változásra hív, de ha a változás 

elmarad, akkor nem maradhat el az ítélet! Mert semmi sem marad következmények nélkül! 

(Alig merem kimondani, de lehet, hogy Isten utolsó figyelmeztetése volt az a nagy csend, ami 2020 

tavaszán borult a világra? Ami esélyt adott (volna) a változásra? S mert az elmaradt, mindaz, ami 

utána történt, történik az ítélet kezdete?) 

De Isten ítéletének van egy másik célja is, hogy „megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok 

a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint." Néha azért 

súlyt le keményen Isten ítélete, hogy mások bukását látva visszatartson bennünket az istente-

lenség kísértésétől! 

ÁTOK HELYETT ÍGÉRET | De ez a levél sem az átokkal fejeződik be, hanem egy ígérettel, 

sőt ígéretekkel fejeződik be, amik egy jobb jövőre vonatkoznak. A jövőre, ami számunkra bi-

zonytalan, sötétségbe vesző, félelmetes, ismeretlen, de Jézus tisztában van azzal, ami JÖN.  

 (1) „nem vetek rátok más terhet…” - csak annyit, amit el tudnak hordozni. Nem könnyedséget, 

nem megúszós napokat ígér, hanem személyre szabott, elhordozható terheket.  

(2) „Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, 

hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket…” Azt a bizonyosságot 

ígéri, hogy mindazok, akik megtartják hitüket, belé vetett bizalmukat, egészen addig, amíg ő 

eljön, azok vele együtt fognak diadalmaskodni. Csodálatos ígéret ez, mert mi is hajlamosak 

vagyunk úgy gondolni magunkra, mint akik vesztesek vagyunk, és nem gondolunk azzal, hogy 

Isten népe a Győzelem Népe! Talán ez most még nem látható, de eljön majd a nap, amikor 

mindez teljes erejével láthatóvá válik! 

(3) Jézus utolsó ígérete így hangzik: „és annak adom a hajnalcsillagot...”. Sokféle magyarázatát 

olvastam ennek a versnek. Van, aki azt mondja: Jézus ebben önmagát, a vele való közösséget 

ígéri az övéinek. Van, aki arra utal, hogy a hajnalcsillag, a Vénusz, a rómaiak hatalmi szimbó-

luma volt. így ez a csillag a hatalom jelképe is. Jézus tehát arról biztosítja övéit, hogy Övé 

minden hatalom, hogy övé az utolsó szó! És végül van, aki úgy magyarázta ezt a verset, hogy 

a hajnalcsillag jelzi a reggel közeledtét, a sötétség idejének lejártát, és egy új nap kezdetét. 

Vagyis, Jézus azzal biztatta itt övéit, hogy a nyomorúságok időszakának hamarosan vége lesz. 

Bevallom, hozzám ez a harmadik magyarázat áll a legközelebb! Vagyis Jézus azt akarta tudatni 

övéivel, és velünk is, hogy hamarosan eljön, és akkor elkezdődik valami egészen más, valami 

egészen új: Mert „amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette 

el az Isten az őt szeretőknek.” 1Kor. 2,9. Ahogy egy szép református énekünk tanítja: „Ne csüggedj el, 

kicsiny sereg, / Ha rád zúdul vad ellened, Hogy végképp összetörjön; Bár elpusztításodra tör, / Gond, 

kételkedés mit gyötör? Nem lesz ez így örökkön! … Él az Úr, áll ígérete: / Ördög s világ minden csele 

Megszégyenül mirajtunk! Vélünk az Úr, mi ővele, / Végtelen az ő ereje: Győzelmet kell aratnunk.” (RÉ 

589.) 


