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„1Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, 
aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyer-
tyatartó között jár: 2Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról 
és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gono-
szokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják 
magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad 
őket. 3Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én ne-
vemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom ellened, 
hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél te-
hát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi csele-
kedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyer-
tyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6Az viszont mellet-
ted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket 
én is gyűlölök. 7Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek 
mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet 
fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” Jel 2,1-7 

 

  

Szeretett Gyülekezet! 
Drága Testvérek! 
 

A mai nappal új egyházi esztendőt írunk. Adventi vasárna-

pokkal kezdődik ez az új esztendő. Mielőtt rátérnék erre az Igére, 

engedjétek meg, hogy az advent jelentéséről beszéljek. Talán 

sokan nem is tudják, hogy miért kerül ádventi koszorú az asztal-

ra, miért gyújtanak gyertyát, mi a jelentése ennek az ünnepi vá-

rakozásnak. (2. dia) Az advent kifejezés az „adventus Domini” 

szókapcsolatból ered, ami az „Úr eljövetelét” jelenti, mégpedig 

legalább háromféle értelemben: Jézus születését az evangéliumi 

beszámolók szerint, a második eljövetelét az utolsó ítélet napján, 

valamint Jézus befogadását a szívünkbe. Éppen ezért három dol-

got írtam fel – picit játszva a szavakkal (3. dia): 

- Jézus (el)jövetele 

- Jézus (be)jövetele 

- Jézus (vissza)jövetele 

(4. dia) A karácsonnyal kapcsolatos ünnepségek leginkább 

Jézus megszületésére koncentrálnak. A Biblia, szemben a világ 
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idealisztikus beállításával, árnyaltabb képet ad Jézus születésé-

nek körülményeiről. Hiszen amellett, hogy a napkeleti bölcsek és 

a pásztorok dicsőítették az Urat, arról is olvasunk, hogy az áldott 

állapotú Máriának nem voltak hajlandók az emberek szállást ad-

ni, aki így kénytelen volt állatok között, istállóban megszülni a 

gyermekét és bölcső híján abba a jászolba fektetni, amelyből 

egyébként az állatok szoktak enni. Mindez azonban nem volt 

elég! A családnak Egyiptomba kellett menekülnie Heródes elől, 

aki megparancsolta, hogy minden kétesztendős és ennél fiatalabb 

gyermeket öljenek meg Betlehemben és környékén. Így vált va-

lósággá János apostol kijelentése: „A világosság a sötétségben 

fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (Jn 1,5). 

(5. dia) A második jelentése egy egészen személyesen átélt 

eljövetelt jelent. Amikor az ember szeretne változtatni az életén, 

felismerte életében a bűneit és szeretne újat kezdeni Jézussal, 

mert megértette, hogy Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsá-

tani. Ezért behívja az életébe. Amikor ez a behívás megtörténik, 

akkor Jézus bejön az életembe, életem része, élete Ura lesz Jé-

zus. Ez úgy történhet meg, amiről olvasunk János 1. levelében: 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűne-

inket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” I Jn 1,9, 

illetve erről beszél a Jelenések könyvében is Jézus: „20Íme, az 

ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, 

és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 

pedig énvelem.” Jel 3,20. Milyen jó lenne, ha minél többek éle-

tében ez a jézusi (be)jövetel megtörténne, ha minél többen be-

hívnák az életükbe Jézust. 

 (6. dia) Egészen másképpen fog megtörténni az Úr Jézus 

második eljövetele, azaz a visszajövetele. Miután földi életében 

minden megaláztatást, fájdalmat és kínt elszenvedett, ezúttal 

nagy hatalommal és dicsőséggel jön el az ég felhőin. Nevére 

minden térd meghajol. Eljön ítélni élőket és holtakat, ahogyan az 

Apostoli Hitvallásban is mondjuk. A kérdés csupán az, hogy 

Urunk második eljövetelét hogyan várjuk? Vannak, akik az eljö-

vetelének időpontjával kapcsolatos jóslatokat tanulmányozzák, 

noha Jézus világosan megmondta: (7. dia) „Azt a napot viszont, 
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vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a 

Fiú, hanem csak az Atya egyedül” Mt 24,36. Aki hittel készül 

az Úr Jézus eljövetelére, pontosan tudja, mit várhat: új eget és új 

földet, amelyben igazság lakik. A második eljövetel letöröl min-

den könnyet, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, 

sem fájdalom nem lesz többé. Érdemes ebben a várakozásban 

élni az életünket! 

Adventnek tehát ez a három jelentése van. Ebben a vára-

kozásban töltjük ezt az időszakot. Jézus eljövetele már megtör-

tént. Ennek az emlékezésére készülünk, ezt ünnepeljük kará-

csonykor. Jézus bejövetelét már sokan átélték ebben a gyüleke-

zetben, sokaknak az élete megváltozott és új életet nyertek, ami-

kor behívták az életükbe. Vannak, akik még ebben a várakozás-

ban élik az életüket, de azért imádkozunk, hogy minél többen 

átéljék a Jézussal való közösséget, a vele való életet. Jézus (visz-

sza)jövetele pedig még előttünk van, ennek a várakozásában tölt-

jük a mindennapjainkat, hiszen bármikor, bármelyik pillanatban 

visszajöhet. Ez a Jézusra való várakozás pedig meghatározza az 

egész életünket, a mindennapjainkat. Mivel tudjuk, hogy bármi-

kor visszajöhet Jézus, meg kell állnunk Őelőtte, számot kell ad-

nunk az életünkről, ezért nem akárhogyan élhetünk. Ezt tudták az 

efezusiak is, akiknek szólt ez a levél. Az efezusi gyülekezet kor-

történeti szempontból nagyon valóságosan átélte, hogy bárme-

lyik pillanatban, bármilyen helyzetben Jézus elé kell állniuk. 

Benne volt a levegőben ez az érzés, hiszen ekkor már javában 

folyt a keresztyén üldözés. Ahhoz, hogy megértsük ennek a le-

vélnek az aktualitását, a 2018-as üzenetét, ahhoz jó egy picit a 

történeti jelentőségét is megvizsgálnunk. 

(8. dia) Az itt kivetített képen láthatjuk a Jelenések köny-

vében említett 7 várost (Pergamon, Thiatira, Szmírna, Szárdisz, 

Filadelfia, Laodícea és Efezus). (8/a) Efezus a mai Törökország 

egészen Dél-Nyugati területén fekszik, az Égei tenger partjánál. 

Efezusról, mint városról annyit kell tudnunk, hogy Nagy Sándor 

halála után (Kr.e. 323) az egész régió leggazdagabb településévé 

vált, fontos kereskedelmi központ lett belőle. Amikor Kr.e. 27-

ben Augustus császár lett, Efezust Asia provincia fővárosává tet-
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te. A város Róma után a birodalom második legnagyobb városa 

lett, fénykorát a Kr.u. 1. és 2. században élte. Lakosainak száma 

elérte a félmilliót, közülük sokan kézművességgel vagy kereske-

delemmel foglalkoztak. Minden év áprilisában nagyszabású ün-

nepségeket tartottak (8/b – Artemisz) Artemisz istennő tiszteleté-

re, melyeken közel egymillió ember vett részt. (8/c – Artemisz 

maradványa) Ma így néz ki a Diana istennő temploma. Számos 

fürdőt, középületet építettek, vízvezetékrendszere a legmoder-

nebb volt az ókori világban. (8/d – Főutca, 8/e – Odeon színház, 

8/f - Bazílika). Hadrianosz temploma (8/g – Hadrianos templo-

ma) épült Kr.u. 138-ban, aki Hadrianus császárnak ajánlotta. A 

kereskedelemben betöltött szerepét tovább növelte olyan mérték-

ben, hogy Kis-Ázsia bankjának tekintették. Kulturális szerepe is 

kiemelkedő volt. (8/h – Színház) 1. század-

ban Claudius és Traianus császárok uralkodása alatt épült, ké-

sőbb Antoninus Pius idején kibővítették. 24 000 férőhelye volt.  

Fontos szerepet játszott a kereszténység korai időszakában 

is. Kr.u. 50 körül Pál apostol éveket töltött a városban és itt írta 

meg 53-ban első levelét a korintusiaknak. Tanítványaival együtt 

térített, majd egy, a színházban kitört zavargások után száműzték 

őket. (8/i – Apostolok) János evangelista itt írta meg evangéliu-

mát, s a lelki élet is csak János ideköltözésével lendült fel. Fülöp 

tanítvány, de Timótheus is itt telepedett le. Jeruzsálem lerombo-

lását követően Efezus lett a keresztyénség központja.  

A várost egy földrengés 614-ben félig romba döntötte, ami 

felgyorsította hanyatlását. Efezus kikötője elmocsarasodása miatt 

lassan elvesztette kereskedelmi központ szerepét, lakosai egyre 

nagyobb számban hagyták el.  

Így érhetjük meg Jézus azon mondatát, amit itt olvasha-

tunk „5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és 

tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és 

kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz.” 

Amikor ez a levél íródott az efezusi gyülekezetnek, akkor 

már javában folyt a keresztyénüldözés. (9. dia) Domitianus volt 

ebben az időszakban a császár. Rendkívül véreskezű, kegyetlen 

császár volt, aki mind a zsidókat, mind a keresztyéneket üldözte 
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és irtotta. Egy ilyen helyzetben, ilyen körülmények között, ilyen 

történelmi háttérrel született a Jelenések könyve, íródott meg az 

efezusi gyülekezetnek ez a rész. (10. dia) S még hozzá kell ten-

nünk, hogy ebben az időszakban a levél írója, János apostolt az 

üldözések nyomán Domitianus császár száműzetésbe küldi 

Patmosz szigetére. Itt íródik a levél.  

A történelmi áttekintés után nézzük meg egészen közelről 

a levél tartalmát, üzenetét, aktualitását! 

Azt az ígéretet és feltételt már visszatekintve komolyan 

vehetjük, amit Jézus mond: „5Emlékezzél tehát vissza, honnan 

estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben 

elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, 

ha meg nem térsz.”. Ez már megtörtént, hiszen mára tulajdon-

képpen egy jelentéktelen településsé vált Efezus (Selcuk), s a 

gyülekezet pedig már nem létezik. Azaz kimozdította Jézus a 

helyéről, a gyertyatartójából. Ezért vegyük nagyon komolyan 

Jézust, mert a történelem is igazolja minden egyes szavát. Arról 

beszél Jézus, hogy (11. dia) „2Tudok cselekedeteidről, fárado-

zásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted 

el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak 

mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad 

őket. 3Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én ne-

vemért, és nem fáradtál meg”. Egy olyan gyülekezettel állunk 

szemben, aki sok terhet hordoz. Hiszen a hatalmas városi forga-

lom, a kereskedelem jólétet biztosít. Mind a város, de különösen 

az efezusi gyülekezet a sokrétű szellemű hatásnak is ki van téve. 

Sokféle tanítás, szellemi irányzat jelenik meg a gyülekezetben, 

meglehetősen kaotikus lelki-szellemi állapotok uralkodnak, de 

ebben a lelki-szellemi küzdelemben igyekszik helyt állni a gyü-

lekezet. Ezt támasztja alá Jézus megállapítása: „próbára tetted 

azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem 

azok, és hazugnak találtad őket.”. Van lelki érettségük, lelki 

látásuk, s különbséget tudnak tenni a krisztusi és az antikrisztusi 

között. A megkülönböztetés ajándéka mellett terheket is hordoz 

és nem fáradt meg, nem fáradt bele ebbe a küzdelembe. Jézus 
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sok jót elmond a gyülekezetről, sok minden a helyén van, de va-

lami mégis hiányzik. Mert lehet „ösztönösen” fáradozni, tettre 

késznek lenni, küzdőnek, szenvedőnek lenni, de ha nincs meg a 

lényeg, akkor mit ér az egész. Jézusnak az a panasza a gyüleke-

zette szemben, hogy nincs meg már benne az első szeretet. Hogy 

egészen közel hozzam ezt a mondatot, hadd értessem meg vele-

tek egy példával. Egy házasságban is lehet ösztönösen élni. Min-

denki teszi a dolgát, az asszony főz, mos, takarít. Elvégzi az ott-

honi teendőket. Emellett dolgozik a munkahelyén. A férj is bejár 

dolgozni, hazamegy, kiviszi a kukát - reméljük, felporszívózik, 

esetleg elmosogat, egy üveg sör mellett megnézi a meccset. Le-

het, hogy elmennek még együtt nyaralni is, de kettejük kapcsola-

tából valami hiányzik, a lényeg. Az a tűz, amit ismerkedésük, 

udvarlásuk alkalmával megtapasztaltak. Hogy izzott a levegő 

közöttük, amikor megismerkedtek, de aztán az az első szeretet, 

az az első tűz kihűlni látszik. Milyen jó, (12. dia) amikor az 

egymás iránt érzett szeretet nem megszokottá válik, ösztönössé, 

hanem minden egymás iránt tett dolgainkat áthatja a szeretet. 

Jézus ezt a szeretetet, az első szeretetet hiányolja a gyülekezet-

ből. Jeremiás könyvében olvashatunk egy olyan szép Igét (13. 

dia): „Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod sze-

retetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett föl-

dön.” Jer 2,2. „A be nem vetett földön” – milyen csodálatos kép. 

Ezt különösen a férjeknek ajánlom! Emlékszel még drága férfi 

barátom, amikor virágokat vittél udvarlásod idején, mert meg 

akartad nyerni azt a csodálatos lányt – ja, lehet, hogy most mon-

dod magadban: már akkor sem vittem, akkor ezek szerint már 

akkor is bunkó voltál! Vagy, ahogy abban a viccben van, amikor 

a férjét mondja a feleség: 

- Drágám. Te, mióta megházasodtunk, sosem mondtad, 

hogy szeretlek! 

- Drágám! 40 évvel ezelőtt az oltár előtt kimondtam, 

hogy szeretlek, azóta ez nem változott… 

Hány asszonytól hallom, hogy bárcsak annak az udvarlási idő-

szaknak ne lett volna vége! Az a be nem vetett föld, az még meg 
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nem nyert kéz. Aztán hogy eltompul minden, aztán egy idő után 

már semmit nem jelent. Már nem akarja meghódítani. Nem így 

van az Isten dolgaival is? Amikor megtértél, akkor milyen tűz 

volt benned, olvastad az Igét, rengeteget imádkoztál, hadra fog-

ható voltál, szolgálatkész, most meg csak ösztönösen jössz el a 

templomba, talán már ki sem nyitod a Bibliát. Lehet, hogy el-

mormolsz valami imádságot, állandóan kérsz dolgokat, de csen-

dességet már milyen régen nem tartottál. Igen, ösztönössé válhat 

– ahogy egy házasság is, úgy a hívő élet is. Ezt említi fel Jézus 

panaszként a gyülekezetnek. (14. dia) „4de az a panaszom elle-

ned, hogy nincs meg már benned az első szeretet.”.  

Pál apostolnak az Efezusi gyülekezetnek írt levelében oly sok-

szor beszél a szeretetről, amelyre Jézus 3 évtized elmúltával em-

lékezteti (15. dia): 

- „4De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy sze-

retetéért, amellyel minket szeretett,” Ef 2,4 

- „2és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szere-

tett minket, és önmagát adta értünk áldozati aján-

dékul, Istennek kedves illatként.” Ef 5,2 

- „25Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan 

Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta ér-

te,” Ef 5,25 

- „24A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem mú-

ló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisz-

tust.” Ef 6,24 

A nagy harcban, hadakozásban, küzdelemben elhalványult 

Efezusban a kegyelem és a szeretet fogalma. Azt mondta Pál, 

hogy romolhatatlan legyen ez a szeretet. A 3 évtized alatt sajnos 

megromlott ez az egészséges szeretet. Ezért kell most Jézusnak 

azt mondania, hogy „nincs meg már benned az első szeretet.” 

Milyen jó, hogy Jézus itt nem áll meg, hanem megmondja a 

megoldást is! Mert van ebből az állapotból visszaút! Jézus foly-

tatja: (16. dia) „5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj 
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meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet”. Tekints vissza! Ha a 

múlt jobb volt, mint a jelen, akkor arra emlékezni kell! De nem 

elég emlékezni – bár az az első lépés –, hanem meg kell fordulni 

és vissza kell oda menni, egészen odáig, ahol elrontottuk. Nem 

lehet a régi szép emlékekből élni. Nem lehet „nosztalgia-

keresztyénként” élni! Nem lehet mindig a múlt emlékeiből élni, 

hogy akkor milyen jó volt. A hívő élet Jézus Krisztussal napi 

személyes kapcsolatot jelent! Nem a múltból táplálkozik, hanem 

a jelenből, ahogy a Krisztussal éli a mindennapjait. A megoldás 

tehát, hogy odamegyek vissza, ahol ez a kapcsolat meghűlt Jé-

zussal! Ezért mondja Jézus: „5Emlékezzél tehát vissza, honnan 

estél ki” – tehát már nincs meg az a kapcsolat, ami korábban 

megvolt! Ezen pedig úgy lehet segíteni, ha újra bűnbánatot tar-

tasz, összetörsz Jézus előtt, elmondod, hogy hol rontottad el, mi-

lyen megtűrt bűnök szakítottak el Tőle, s akkor megtapasztalha-

tod újra az Ő közelségét. (17. dia) Ady Endre olyan szépen fejezi 

ezt ki „Az Úr érkezése” versében: 

 

„Mikor elhagytak, 

Mikor a lelkem roskadozva vittem,  

Csöndesen és váratlanul  

Átölelt az Isten.” 

„ha meg nem térsz” – Jézus megadja a lehetőséget a gyüleke-

zetnek a megtérésre, az élet, az elrontott dolgok rendezésére. Ő 

valóban át akar ölelni, meg akar menteni. Ezért is mondja Jere-

miáson keresztül: (18. dia) „Örök szeretettel szerettelek, azért 

vontalak magamhoz hűségesen.” Jer 3,3 

Ezzel a féltő szeretettel int és fedd Jézus. Beszél őszintén a hűsé-

géről, a szeretetéről, de beszél arról is, ha nem történik változás, 

Ő visszajön és számon kér! Ezért beszéltünk az elején arról, (19. 

dia) hogy Ő eljött (eljövetel) ebbe a világba, hogy aztán belép-

hessen az életünkbe (bejövetel), hogy amikor majd visszajön 

(visszajövetel), akkor felkészülten találjon bennünket! 

De jó lenne, ha a második megtörténhetne sokak életében, 

ha élő, személyes kapcsolata lenne minél többeknek Jézussal, 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                   „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                         "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                          Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                     Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

9 

 

hogy valóban felkészülve várhassák Jézus jövetelét, érkezését a 

személyes életükben! 

       Ámen! 


