"Akkor és Most"
Tanulmányok a Jelenések könyvéről 12.
LEVÉL EFÉZUSBA
(2:1-7)
Az eszkatológikus prófétai üzenet címzettjei
1. János, a gyertyatartók között szolgálatot teljesítő Emberfiához hasonló parancsára hét valós, a szolgálati területéhez tartozó gyülekezetnek írja meg a könyvet.
Ezek a városok a hellenista római kultúra fellegvárai voltak melyben már az első században jelentős keresztény gyülekezetek voltak, amelyek sok mindent megőriztek az
ősi hagyományokból (pl. hettita kultúra)
Ezeknek a gyülekezeteknek a valós sorosa prófétai példabeszéddé lesz. A hét különböző gyülekezet sorsa az egyház története sorén megmutatkozó problémák hű tükre
lesz.
János nem egyháztörténetet ír, hanem a kereszténység különböző kísértéseire és győzelmeinek lehetőségeire tanít. Ezért minden korban minden gyülekezetnek írt levél érvényes üzenet „mit mond a Lélek a gyülekezeteknek”
2. Ezeknek a leveleknek a formája, a hettita szerződések formáját követi. Bennük Isten szövetséget akar kötni népével. A szövetségkötési forma elemei.
Bevezetés, ahol a szövetséget kötő uralkodó megnevezte magát, felsorolva jellemző
tulajdonságait. Ez a Jelenések könyvében így kezdődik „ezt mondja az, aki...”
Ezt a történeti prológus követi, amiben a két, szövetséget kötő fél a múltbeli kapcsolatait összegzi. A Jel. könyvében az így kezdődik: "tudom a te dolgaidat...”
A szövetségkötés fe1téte1eit fe1soroló rész következik a hettita szerződésekben. Ennek elfogadásától függ a szövetség érvénye. Ez a Jel. könyvében: „térj meg”, vagy
más felszólító parancs.
A szerződést tanúságtétel zárta, ami a szerződés nyilvánossá tételét szorgalmazza
„akinek van füle, hallja”
A mondanivaló nyomatékosítása érdekében áldó vagy átkozó formulák voltak a szerződés végén. A Jelenések könyvében csak áldó formula van: „aki győz…”
3. A város: Efezus,
Az ókori világ egyik legnevezetesebb városa, a rómaiak számára a „kelet kapuja”. Kitűnő földrajzi helyzete közigazgatási és kereskedelmi központtá tette.
Az ókori Artemis vagyis Diana kultusz központja, Itt őrizték a 1egenda szerint a
mennyből alászálló szobrát az istennőnek, akinek tisztelete kultikus paráznasággal járt.
A korai császárkultusz és a mágikus tudományok bölcsője.
Pál alapította a keresztény gyülekezetet, ami Kis-Ázsia vezető gyülekezete volt János
idejében is.
A levél
1. Minden levelet egy Jánosnak szóló parancs vezet be: „Az efezusi gyülekezet angyalának
írd meg” - Az angyal jelentése: "hírnök", "követ"', akik Isten kijelentéseit közvetítik az emberek felé. Ők képviselték a gyülekezeteket Isten előtt.
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2. Bemutatkozás („ezt mondja az, aki”'). Jézus a gyülekezet ura.
Kezében tartja (hatalmában tartja) a gyülekeztek sorsát "kezében tartja a hét csillagot”. Krisztus az egyház ura
Közbenjár a gyülekezetért „aki a hét arany gyertyatartó között jár”
3. Jézus és a gyülekezet - a két szerződő fél - kapcsolata „tudom a te dolgaidat”
A gyülekezet jó tulajdonságainak sora (kettő pozitív, kettő negatív)
o Fáradozása, vesződése, bajlódása azért, hogy az emberek a gyülekezetbe beépüljenek.
o Állhatatossága: ellenálltak a külső és belső csábításnak. A következő vers
konkretizálja: terheket viselt Jézus nevéért és nem fáradt meg.
o Nem viselte el a gyülekezet a gonoszságokat. A gonoszság elszenvedése a közösség felbomlásával jár.
o Próbának vetette alá azokat, akik hazugul magukat apostoloknak mondják, holott nem azok. 1Jn 4:1. Ez az állhatatosság gyakorlati megvalósítása. A majdnem igaz elhárítása.
Panasz a gyülekezet ellen: elhagyta az első szeretetet. A tanok iránti hűség még megvan, de a tagok egymást segítő közössége tört meg. Mt 24:12 szerint ez az utolsó
időkben Sátán egyik hitetése, amivel a gyülekezetet meg akarja ejteni. v.ö. Jer 2:2, Bir
2:7,10-11, Hós2:14-16
4. „Térj meg” - A keresztény élet: visszatalálás Isten szeretetközösségébe.
A gyülekezetnek meg kell gondolnia, honnan esett le, honnan süllyedt le. Ez az őszinte
bűnbánat, önvizsgálat.
A megtérés nem egy-egy bűn elhagyása, hanem a gondolkodásmód megváltozása, az
önzés helyett a szeretet uralma. Önmagunk odaszánása.
Ha a megtérés nem következik be, Isten megvonja bizalmát a gyülekezettől, vagyis berekeszti közbenjárói szolgálatát.
A megtérés alapja: a gyülekezet elhatárolta magát a nikolaiták hamis cselekedeteitől.
A nikolaiták gnosztikus tévtanítók, akik szerint a test cselekedetei nem befo1yásolják
a lélek tisztaságát, ezért közömbösek az üdvösségünk szempontjából
5. A Lélek üzenete, amit a gyülekezetnek írt levéből meg kell hallani mindenkinek („gyülekezeteknek”)
A megdicsőült Jézus szava egyben a Lélek szava is (Jel 19:10). Jézus a gyülekezetben
a Lélek által van jelen. Az ő szava a Szentlélek munkája által lesz hatékony.
„Akinek van füle” Az üzenet meghallásáért, elfogadásáért én vagyok felelős.
Isten tőlem a bűneim felismerését, beismerését várja, de a Lélek megtérésre ígérettel
hív győzelemre. A keresztény Isten erejének elfogadásával győz.
Az élet fájáról ehet a győztes, ami az Éden kert közepén van. Enni az élet fájáról anynyit jelent, mint újra helyreállítani a bűn által tönkrement kapcsolatot Istennel, ami
ismét harmonikus közösségbe hoz a felebarátaimmal, és Isten teremtett világával. Így
békülök meg önmagammal is.
Az üzenet
1. Isten, szerződést akar kötni mivelünk az életre.
2. Le kell küzdenünk Jézus segítségével a meghidegült szeretet kísértését.
3. Reményünk: Jézus közbenjár értünk. Tenyerén tartja a gyülekezetek csillagait.

