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„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Jelenések 2,10b         Olvasmány: Jel 2,8-11 
 

A szmirnai gyülekezetnek szólt először ez a biztatás: “Légy hű mindhalálig!” Miért? Mert a 

levélből két nagy probléma rajzolódik ki: az egyik a gyülekezet gazdasági, a másik pedig a 

társadalmi helyzete. A szegénység ugyan nem szégyen, de kellemetlen, pláne egy gazdag 

környezetben. Csak egy kicsit kell lazítani a hűségen, máris előbbre lehet jutni az óhajtott 

meggazdagodás útján. Állandó kísértésnek voltak kitéve a gyülekezet tagjai. Ezért szól a biztatás: 

Légy hű! Mindhalálig! Ha kinevetnek érte, ha mellőznek is miatta, ha lemaradsz is a tülekedésben: 

te tarts ki a felismert igazság mellett, még áldozatok árán is, maradj meg olyan embernek, akire 

számítani lehet, akiben meg lehet bízni, akinek hinni lehet! Hát nem drága neked az, hogy 

szegényen is egy gazdag Isten kezében tudhatod a sorsodat? Próbáljuk meg magunkat Jézus 

szemével nézni. Ő gazdagnak látja azt, aki hűségben kitart mellette!  

Másik: a társadalmi helyzet. Olyan világban éltek, amikor a Krisztust valló ember gyanúsnak 

számított, sokszor egyenesen az állam ellenségének tartották. Sokan nem is bírták már tovább 

vállalni ezt a feszültséget, elbuktak. Vajon nem ismerős-e köztünk is az a fajta hűség, amely csak 

addig tart, amíg valami hátránya nincs belőle az embernek? Akkor ott, Szmirnában az üldözés 

miatt volt próbára téve a keresztyének hűsége, ma pedig a korszellem miatt. De akkor is, most is 

így biztat Jézus: „Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell, ...és lesz tíz napig való 

nyomorúságtok”. Ez az elvilágiasult korszellem tulajdonképpen csak hasznára van a hitünknek. 

Mert végre egyszer kénytelenek vagyunk komolyan szembenézni az ilyen kérdésekkel: miért is 

vagyok én keresztyén, miért is járok templomba, miért is akarok én az általános közszellem árja 

ellen úszni?  

A keresztyén hitünket válságossá tevő világnézeti harcok és viták időszakának is mély értelme 

és nagy áldása lehet az egész egyház és minden hívő ember számára. Ha arra késztet, hogy végre 

elmélyedve felfedezzük, hogy mit is jelent valójában számunkra a Krisztusban való hitünk, végre 

elkezdjünk igazán keresztyénnek lenni! Ha minket látogatnának meg, vajon mit mondanának 

rólunk, nekünk? Kihez leszünk hűek gondjaink közepette? Istenhez hűségesnek lenni többet 

követel tőlünk, mint bármilyen egyházi méltóság, hatóság és törvény. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Köszönjük Zsengellér-Kekk Edina lelkipásztor szolgálatát! 

2. Alkalmaink:  

Kedden 18 órakor Imaórát tartunk.  

Szerdán 17 órakor Házi Istentisztelet Tordason, Erdélyi Erzsébet testvérünknél. 

Csütörtöktől szombatig, esténként 18 órától, böjti evangélizációs alkalmakra hívunk. Az Igét 

Agyagási István ny. esperes hirdeti közöttünk. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet, 10 órakor böjti úrvacsorás Istentisztelet. Készüljünk 

lélekben, s hívjunk másokat is alkalmainkra! 

3. Folytatódik az egyházmegyei presbiterképzés – nem csak presbitereknek! Következő alkalom: 

Febuár 28-án, vasárnap 15 órakor Rácalmáson, a Jankovich kúria előadótermében. Téma: Az 

Ószövetség; előadó: Dr. Zsengellér József. A jelentkezéseket a csütörtök esti alkalomig várjuk. 

4. Megérkezett a Csendes Percek bibliaolvasó vezérfonal következő száma. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


