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GYŐZELEM HANGJA

Alapige: Jelenések 19,1-5 Olvasmány: Zsoltárok 50

Hatalmas ujjongás hangjai szólalnak meg a felolvasott szakaszban: győzelmi ének, mert a rettegett
ellenség legyőzetett.  Mindaz,  ami sátáni erővel szorította  Isten népét,  elpusztul.  Isten kimondta az
ítételetet: Babilon elbukik. Vége hatalmának, vigadozásának, vége a vérontásnak, az istentelenségnek.
A Jelenések könyve egyik utolsó látomása ez, amikor az Isten elleni lázadás utolsó erődítménye, az
istentelen város elbukik. 

Róma ez? A világi hatalom? A világias gondolkozás? Igazából mind benne van, ami lázadás Isten
ellen, ami bűn és paráznaság – a szónak abban az értelmében, hogy hűtlenül elhagyták az Isten útját és
törvényeit.  Benne  van  a  bűn  teljessége,  minden  rossz  forrása;  ráadásul  ez  az  erő  az,  amely  az
üldözéssel,  a  hamis  istenségek  imádatával  megkeseríti  az  Isten  népének  mindennapjait.  Erről  a
városról szól az üzenet: Isten elítélte, véget vetett hatalmának. Ezt a hírt zengi a mennyei sokaság,
dicséri Istent, az örökkévalót.

De ma hogy hat vajon ennek híre? Mi olyan könnyen belefeledkezünk saját Babilonunkba, amely
más eszközöket használva tombol: nem kimondottan üldözéssel, sőt inkább a megengedés eszközeivel
tompítja  valóságát.  Álcázza  magát  egy-egy  féligazsággal,  de  célja  ugyanaz:  a  beolvasztás,  a
megsemmisítés.

Az Isten ígérete, az Ige igazsága ma is ugyanúgy szól: Isten elítélte a világ fejedelmét, a hazugság
atyját, mindazt, ami szemben áll az ő akaratával és igazságával pusztulás várja. Számon kéri szolgái
vérét, számon kéri a paráznaságot, a hamisságot, mindazt a szenvedést, amit a Gonosz hozott.

Nagy üzenet ez, mely mennyei bizonyosságként szólal meg háborúság idején, amikor Isten népe
harcban áll – akár külső üldöztetésről, akár belül megvívott harcokról legyen szó – Isten határozata
örökkévalóan véget vetett neki.

Vigasztalás-e számodra, aki küzdesz? Félelmek között, nyomorúságok között? Vigasztalást ad-e ez
lelki tusakodásbann, gyászban, vagy éppen amikor gonoszsággal nézel szembe? Legyen vigasztalás és
erő, ahogy az első gyülekezetek is igaz bizonyságtételként őrizték meg ezeket az igéket és úgy adták
tovább, mint ami nekik is vigasztalást és erőt adott, miközben a legnehezebb élethelyzetekben voltak.
Az ő bizonyságtételük tanítson bennünket is hitre, az örök Isten igaz hatalmába vetett bizalomra, aki
megőrzi az övéit. Maradjunk meg az Ő szolgálatában, szívünk és szánk dicsérje az Ő győzelmét az
angyalokkal és a keresztyén elődeinkkel együtt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: A tegnapi napon Mezőberényben kísértük ki utolsó földi útjára Winter Erzsébet presbi-
ter testvérünket, aki január 6-án, 78 éves korában hunyt el. A vigasztalás igéje a 103. Zsoltár alapján
szólt. Isten vigasztalása legyen a gyászban családjának tagjaival és az egész gyülekezettel!
2. Alkalmaink:
Ma az istentisztelet után énekkari próbát tartunk. A következő napokban lesznek az Ökumenikus ima-
hét alkalmai: kedd 18 óra, Tordas, Evangélikus gyül. ház; szerda 18 óra, Gyúró  Református templom,
csütörtök 18 óra: Tordas, Evangélikus gyül. ház; pénten 18 óra: Gyúró, Római katolikus templom.
Pénteken az imahét alkalma után 19.30-kor presbiteri gyűlést tartunk. Szombaton 9 órakor konfirman-
dusok óráját tartjuk. Vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívnak a harangok. Az istentisztelet után ének-
kari próbát tartunk.
3. Január 5-én presbiteri gyűlést tartottunk, melyen megállapítottuk az egyháztagsági és választói név-
jegyzéket. Január 24-ig van lehetőségünk észrevételeinket megtenni, illetve eddig kérjük új tagjaink
jelentkezését.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


