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Folytatjuk sorozatunkat a Jelenések könyvében található hét gyülekezetnek írt levelekről. Ez már a
hatodik gyülekezet, mégpedig a filadelfiai gyülekezethez írt levél, melyet a feltámadott Krisztus, János
apostolon keresztül küldött a gyülekezeteknek. Folytathatjuk sorozatunkat, mert még élünk…december 21-én
mégsem lett világvége…a maják naptárának vége nem hozta el a világvégét, se a Nibiru bolygó sem érkezett el.
Akik félelemben éltek eddig, azok talán kissé fellélegezhetnek: élünk még ezen a Földön. Remélem
megerősödtünk abban, hogy Isten Igéje igaz és megbízható. Ehhez igazíthatjuk egész életünket. Mert bár a
világnak nem lett vége, mi keresztyének bizonyosak vagyunk abban, hogy Krisztus visszajön ítélni élőket és
holtakat és magához veszi azokat, akik benne hittek. Bármely pillanatban visszajöhet Urunk! Advent negyedik
vasárnapján újból emeljük hitünk szemeit az eljövendő Krisztusra!
A filadelfiai gyülekezet azon két gyülekezet közé tartozik, ahol Jézus csak dicséretet mond. A
gyülekezet nem kap panaszt, csak dicséretet. A hét gyülekezet közül a szmirnai és filadelfiai gyülekezet az,
amelyik csak dicséretben részesül. Milyen öröm az, amikor egy gyülekezet csak dicséretet kap az Úrtól.
Megfigyelhetjük azt, hogy bizony vannak közös dolgok a két gyülekezetben és ezért a dicséret mögött
felfedezhetünk közös tulajdonságokat is. Mindkét gyülekezet üldöztetéseket él át a zsidóktól. Kemény
üldöztetéseket kellett a hívőknek átélni nemcsak a pogányoktól, hanem a zsidóktól is, akik nem fogadták el
Jézust a megígért Messiásnak. Az üldöztetés alatt élő gyülekezet a nehézségek és szenvedés miatt sokkal
jobban figyelt Urára és Megváltójára. A gyülekezeti tagok nem kényelmesedtek el a világ csábításai által, mint
Pergamonban vagy Szárdiszban, hanem a szenvedések alázatban tartották őket. És ez a kulcs a dicséretes
gyülekezethez: az alázat. Isten a szenvedést használja fel a hívők életében arra, hogy alázatban tartsa őket. Mert
Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja – írja Jakab levelében. Isten kegyelme, az
Ő áldása csak az alázatos hívőkhöz jut el, ezért mi magunk is legyünk hálásak a szenvedésekért, mert bár nem
örvendetes a szenvedés, hanem nagyon nehéz az az ember életében, mégis áldásul lesz azok számára, akik
megalázzák magukat Isten hatalmas keze alatt.
Filadelfia egy kis-ázsiai város volt. Nevének jelentése: testvéri szeretet. A város hegyek között található
és éppen egy földrengés veszélyezte területen is. Kr. után 17-ben a város földrengés során elpusztult, s miután
újjáépítették új nevet kapott: Neocaesarea, ami azt jelenti Caesare új városa. A földrengés miatt a városfalba
erős tartó oszlopokat építettek. Ezekre való utalásokat találunk a levélben. A városban egy zsidó közösség is élt,
akik üldözték a keresztyéneket. A város ma is létezik Törökországban található és az Allahscher nevet viseli,
ami azt jelenti: Allah városa. Ezen a helyen élt ez a hűséges gyülekezet és itt végezték missziói munkájukat a
pogányok felé.
Az üldöztetést elszenvedő gyülekezet Krisztustól kapott levelében egy bíztatást kap. A dicséretet egy
bátorítás követi, amelyre mi is szeretnénk figyelni a mai napon. Így olvassuk a levélben: „Eljövök hamar: tartsd
meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” A szenvedés alatt lévő hívőknek a legnagyobb bátorítás és
vigasztalás az volt, hogy Jézus Krisztus eljön hamar. Ma is csak az tud bennünket megvigasztalni, ha elhisszük
azt, hogy Krisztus visszajön és újjáteremt mindent és a mennyországban nem lesz gyász, sem szenvedés, sem
halál, sem bűn. Egy biztos ebben a világban: Jézus Krisztus visszajövetele, ezért jól tesszük, ha ehhez igazítjuk
életünket. Mert aki tudja, hogy Jézus visszajön és helyreállít mindent, az nem fog beleveszni az evilági
dolgokba. Annak szívét nem fogja elcsábítani a világ sokféle kívánsága, az máshogy fogja beosztani idejét,
máshogy fogja elkölteni a pénzét, és az értékrendje is teljesen más lesz. Az Isten dolgaival fog többet
foglalkozni és nem a földi, múlandó dolgokkal. Az a lelki dolgok felől fogja látni a látható, anyagi dolgokat is.
Boldog ember az, akinek szíve szabad a világi javaktól, boldog ember az, aki örömét és boldogságát Istenben
találta meg. Boldog ember az, aki Jézus-várásban éli mindennapjait, mert az sok örömöt talál az életben.
Boldog ember az, aki tudja és meg van győződve arról, hogy Jézus számára a teljes kegyelmet hozza el, amikor
visszajön és nem ítéletet. Boldog az a gyülekezet, amelynek tagjai úgy élik életüket és úgy szolgálnak, hogy
tudják, Uruk hamar visszajön, ezért buzgón vesznek részt a lélekmentés missziói munkájában, a Krisztusról
szóló bizonyságtételben. Mert az Úr eljövetele nem tétlenségre nevel minket, hanem vigyázásra és szolgálatra.
Nem könnyű dolog várni az Urat. Hitre és türelemre van ehhez szükség. Hisszük, hogy Ő visszajön, ezért
türelmesen várunk rá és addig is végezzük az Úrtól kapott szolgálatunkat. A bátorításhoz ez az intés is
hozzátartozik: tartsd meg, amid van. Bizony az Úr eljövetelének várásában keményen kell tartanunk mindazt,
amit nekünk Isten adott.

Három dolgot kell erősen tartanunk addig, amíg Jézus visszajön. Az Ő Igéjét, az Ő szeretetét, és a
kitartásra intő beszédét. Mindhárom dolog Isten ajándéka és Tőle jön. Fontos ezt meglátnunk keresztyén
életünkben. Mindenünk amink van, Tőle kaptuk. Akár lelki, akár kézzel fogható javainkról beszélünk Tőle
kaptuk. A tulajdonos maga Isten, mi pedig azzal vagyunk megbízva, hogy hűségesen őrizzük meg azt, amit mi
is kaptunk Istentől. Ami másé arra jobban szoktunk vigyázni, hiszen vissza kell adjuk egyszer. Így van ez az
Istentől kapott lelki, szellemi és anyagi javakkal is. Egyszer ezekről is el kell számolnunk Isten előtt. Tartsuk
meg azokat, amiket Isten adott nekünk, őrizzük meg azokat, mert így várjuk igazán a mi Urunkat Jézust.
Tartsuk meg az Igét. Minden levél elején fontos Jézus bemutatkozása. Jézus úgy mutatkozik be, mint aki
szent és igaz. Az Igét megtartani azt jelenti, hogy elfogadjuk annak igazságát és elhisszük mindazt, amit benne
leírva találunk. Ezek az Igék igazak, mert Isten szájából származnak. Bár Isten embereket használt arra, hogy
beszédét lejegyezzék, de az Isten Lelke ihlette ezeket, ezért a Bibliában nincs tévedés, nincs megbízhatatlan
igerész, és nincs olyan se, ami az idő múlásával megváltozott volna. Isten Igéje az egyetlen mérce, amihez
életünket igazítanunk kell. Az Isten Igéjén keresztül szól hozzánk emberekhez. Miért az Ige? Azért mert
Istennek így tetszett kijelentenie magát az embernek. Isten ezzel teszi próbára az embert. Hiszel az én
beszédemnek, a Biblia szavának, vagy magadat okosabbnak tartva más hangokat, más beszédet követsz. Ez hitkérdés. Higgyünk Isten Igéjének jobban minden más beszédnél, akkor is ha mindenki mást mond. Tartsuk meg
azt, amink van! A Biblia szavai kincsek, ezért őrizzük meg ezt a kincset. A levél szerint nem lehet kifogást
felhozni. Sokan azért nem olvassák az Igét, mert nem tartják elég képzettnek magukat erre, azt mondják nem
elég erősek ehhez és sok nehezen érthető részt találtak már a Bibliában. A filadelfiai gyülekezet tagjai
üldöztetések közepette, erőtlenségükben is megtartották az Igét. Ezért kaptak Jézustól dicséretet. Legyünk hát
mi is hozzájuk hasonlók, akik minden áron ragaszkodunk Isten Igéjéhez, mert hisszük azt, hogy az ég és a föld
elmúlik, de Isten beszéde nem múlik el soha.
Másodszor tartsuk meg Isten szeretetét. Hogyan lehetséges ez? Bizony sok ember van, aki hamar elfelejt
dolgokat. Rövid az emlékező képességük. Elfelejtenek dolgokat, időpontokat és fontos igazságokat. Általában a
nehézségek közepette az ember sok mindenről elfelejtkezik, amire pedig nagy szüksége lenne erőtlenségében.
A filadelfiai gyülekezetnek a zsidóktól való üldöztetés következtében arra kellett emlékezniük, hogy Isten
szereti őket. Sokan elfelejtjük ezt…és azt gondoljuk azért ér bennünket szenvedés, üldöztetés hitünk miatt,
fájdalmak, mert Isten elhagyott minket és már nem szeret többé. Ez pedig hazugság, mégpedig az ördögtől való
hazugság. De csak azok hiszik ezt el könnyen, akik nem ragaszkodnak az Isten Igazságához, a Biblia szavához.
Mi, akik ismerjük Isten Igéjét hisszük és tudjuk, hogy Isten szeret minket. Az egész Biblia erről szól. Isten
annyira szerette ezt a bűnös világot, hogy elküldte egyszülött Fiát, Jézust értünk, hogy meghaljunk helyettünk a
kereszten és ezzel elvegye rólunk Isten jogos büntetését. Feltámadt a halálból, hogy minket is Lelke által
feltámaszthasson az életre. Ez az igazi szeretet és nem az, hogy mi szeretjük Istent. Isten megmutatta szeretetét
Jézusban és ezt ünnepeljük karácsonykor. Ünneplésünk alatt ne felejtsük el, karácsony ünnepe Isten hozzánk
lehajló szeretete miatt van. Tartsuk meg magunkat Isten szeretetében.
Harmadszor pedig legyünk kitartóak. Sokan vannak, akik elkezdik a versenyt, de nem jutnak el a célig.
Nem voltak elég kitartóak és ezért nem is részesültek a jutalomban. Jézus Krisztus népét ma is állhatatosságra
buzdítja. Ott áll mögöttünk és bíztat minket: tarts ki, már nincs sok hátra, hamar visszajövök. Aki állhatatos, azt
megtartja az Úr is. Óriási ígéret ez Istentől. Isten megígéri, hogy kegyelméből megtartja azokat, akik
ragaszkodnak Igéjéhez, bíznak szeretetében és kitartanak mindvégig, az Úr eljövetelég. Ámen.
1. Hogy mutatkozik be Jézus Krisztus a levél elején?
2. Kik fognak eljönni és leborulni a gyülekezet előtt?
3. Mit ígért Isten azoknak, akik győznek?
A. Hogyan változtatja meg a hozzáállásomat az élethez az, hogy tudom minden Istené?
B. Hogyan viseljük el a szenvedést, a nehézségeket? Mi ad ehhez erőt nekünk?
C. Miért olyan nehéz alázatosnak lenni? Osszunk meg egymással egy élethelyzetünket, amikor Isten
alázatra tanított minket!
D. Miért nehéz Isten Igéjére figyelnünk? Hogyan tudnánk egymást segíteni abban, hogy kitartóak legyünk
az Igeolvasásban? Mit mondanak a nem hívők a Bibliáról?
E. Hogyan tapasztaltuk meg azt, hogy Isten szeret minket? Miért nehéz ezt elhinni a nehézségek között?

