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„Akkor” és „most”  

Tanulmányok Jelenések könyvéről 15. 

 

 

LEVÉL A THIATIRAI GYÜLEKEZETHEZ 

Jel 2,18-29 

 

 

Alapok 

1. A magyarázat alapelve: a szöveget nem ráolvasni kell a történelemre, hanem az Igéből 

meg kell érteni Isten mai üzenetét. 

2. A Jelenések könyvének minden levele egy szerződés, amiben Jézus, az Ember Fia fel-

ajánlja önmagát nekünk. 

 A hét levél a könyvben a kereszténység hét történeti modellje. Melyikhez tartozol? 

3. Thatira (ma Asikhar) A Pergamumból Sárdisba, majd Filadelfiába és Laodiceába ve-

zető út egyik jelentéktelen állomása  volt az ókorban.  

 A leghosszabb levél a legjelentéktelenebb városba íródott 

 A lakosok iparosok, kereskedők. Jeles kelmefestő műhelyek, ahol a bíborvörös 

festőbuzér nevű növény gyökerével készítettek kelmét (Lidia ide való ApCsel 

16,14) 

 A várost I.Szeleukosz, Nagy Sándor tábornoka alapította Kr.e. 301-281 között 

veterán katonáknak. Határváros volt Lüszimakhosz birodalma felé. Kr.e. 190-

ben római birtok lett, mint a Pergamumi királyság egyik városa. 

 A városban Türimnoszt imádták, akit Apollóval azonosítottak. A város keresz-

tény gyülekezete jelentéktelen volt. Csak a második században lett ismert, mi-

vel a montanizmus egyik központja itt volt. 

 

Felszólítás Jánosnak: „a gyülekezet angyalának írd meg” 

1. A gyülekezet angyala: a városban lévő gyülekezet lelki vezetője, aki önkritikusan, az 

ige fényében vizsgálja az ige üzenetét. 

2. A hét gyülekezetnek írt levél a hettita szerződések formáját követi. 

 

Bevezetés: „ezt mondja” 

1. A szövetséget kötő uralkodó, a hettita szerződésekben megnevezi magát, a szövetség-

hez szükséges tulajdonságait összegzi. 

2. „Isten Fia” a megdicsőült Jézus címe (Jel 1,13), ami Jézusnak az Istenhez valón párat-

lan viszonyát takarja. A 2. zsoltár  7. versére utal. Isten Fia bemnnünket isten fiaivá 

tesz. 

3. Szeme tűzláng – mindenen átlát, nincs előtte titok. Lába aranyérc. – mozdíthatatlan. 

Lásd: bevezető látomás Jel 1,14.15. 

 

A múltbeli kapcsolatok: „tudom a te dolgaidat” 

1. A gyülekezet cselekedete = magatartása. 

2. „szeretetedet” – az Istenben megtalált harmónia 

3. „hűségedet” – a hit bizodalma, az Istennel való közösség tartalma 

4. „szolgálatodat” – A másik emberért Jézus szeretetével tenni valamit 

5. „állhatatosságodat” = békességes tűrés: a lelki egyensúlyozó szervünk 

6. a fejlődőképességet: „utóbbi cselekedeted jobbak az elsőnél”Ellentéte Efezus (2,4-5) 
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A szövetség feltétele: „panaszom van ellened”. Ezeket kell elhárítani, hogy Isten Fia Isten 

fiaivá tegyen bennünket. 

1. „Eltűröd Jezábelt, az asszonyt”. Jezábel itt jelképes név. Tíruszi származású izraeli ki-

rálynő, Akháb (Kr.e. 871-852) felesége, aki az északi országrészt Isten igaz imádatától 

eltántorította(1Kir 16-31; 18,13; 19, 1-2;; 21,5-6, 23-25; 2Kir 9,30-37.) 

2. Munkája: a gyülekezet belső bomlasztása 

 Prófétának mondja magát 

 Tanít – tehát egyházi funkciót tölt be. Az asszony az apokaliptikában egyhá-

zat, Isten népét jelenti. 

 Eltántorítja Isten szolgáit, hogy paráználkodjanak- A paráznaság = hamis is-

tentisztelet. Istentisztelet nevében erkölcstelenkedni. 

 Bálványáldozati hús evésére csábít. Vallási és erkölcsi szinkretizmus. 

3. Ítélet előtt Isten kegyelmet ad a megtérésre. A kegyelem lehetőség, amit el kell fogadni. 

4. Jezábel és követőinek sorsa: Isten ítélete, ha meg nem térnek. Az ítélet meghirdetése = 

a kegyelem lehetősége. 

1. „betegágyba vetem” – a paráznához jó illik. A bűnének következménye nyil-

vánvaló lesz. 

2. „a vele paráználkodókat nyomorúságra vetem”, Ez külső és belső szenvedés. 

3. „gyermekeit halállal sújtom” – Nem lesz utódjuk. 

5. Az ítélet célja: nyilvánvalóvá kell legyen, hogy Istent nem lehet félrevezetni. („és 

megtudja valamennyi gyülekezet”) 

 Isten a legbelsőbb titkainkat ismeri. A vesék és a szívek vizsgálója. Ezzel feje-

zi ki a belső ember titkait a szöveg (Zsolt 7, 10. Jer 11,20; 17,10; 20,12) 

 „Megfizet mindenkinek cselekedete szerint”. Életünket cselekedeteink minősí-

tik. Ez mutatja meg, hogy hogyan éltünk a kegyelem új lehetőségével. 

 Az eljövendő Emberfiának bírói hatalma van. (Mt 16,27;2Tim 4,14, v.ö. Jel 

22,12) 

 

Kihirdetendő tanúságtétel:  A maradék, akik megőrizték magukat. 

1. Akik nem fogadták el Jezábel tanítását. 

2. Akik nem akarták megismerni sátán mélységét, mint a bölcselkedő gnosztikusok. 

3. Parancs a maradéknak: Ragaszkodjatok ahhoz,amire eljutottatok, amitek van. 

 

Áldó formula: ígéret a győzteseknek. Visszatér a 2. zsoltár idézete (8-9. vers). 

1. Mi a győzelem?  Megtartani az Emberfia cselekedeteit. Jézus szeretetparancsa szerint 

járni. 

2. Mi jár érte? A győztesek részt vesznek Jézus királyi uralmában (1Kor 6,2. Jel 20,4) 

3. Vas vesszővel pásztorolni, cserépedényt összezúzni: az ítélet képe 

4. A hajnalcsillag – Jézus Jel 22,16. Az uralom jelképe 

5. Akinek van füle hallja. Megszólítottak vagyunk. 

 

2010. január 22. 
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