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Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül: „Én Fiam vagy te, ma szültelek
téged”, és ismét: „Atyja leszek, és ő Fiammá lesz”? Amikor pedig behozza elsőszülöttjét a világba, így szól: És imádja őt Isten minden angyala. És az angyalokról ezt
mondja: Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává. A Fiúról pedig így szól:
A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a
te Istened az öröm olajával társaid fölé. És: Uram, te kezdetben megvetetted a föld
alapját, és a te kezed alkotásai az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és azok
mind megavulnak, mint a ruha, palástként összegöngyölíted őket, és mint a ruha
elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid nem fogynak el. Melyik angyalnak mondta valaha: „Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává
teszem”? Nemde szolgáló lelkek azok valamennyien, akiket szolgálatra küldtek el
azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?
Imádkozzunk!
Istenünk, mennyei Atyánk, olyan hatalmas dolog érezni és látni, hogy te jó vagy.
És magasztalunk téged, hogy a te isteni jóságodat Jézus Krisztusban jelentetted valóban ki, és mi őbenne láthatjuk a szabadítást, az üdvösséget, a megtartatást. Urunk, az
elmúlt héten is kegyelmesen megtartottál minket. Köszönjük az örömöket, a pihenést,
akik csendeshéten lehettek, a drága lelki üzeneteket, akik a családdal együtt pihenhettek vagy a barátokkal, a fizikai felüdülés lehetőségét.
De ha vannak közöttünk, akiknek fáj a szívük most is, szomorú események történtek az elmúlt héten, olyan nehéz most is rád figyelniük, kérünk, kegyelmeddel vedd
körül őket is. Urunk, nekünk szükségünk van irgalmadra. Gyászoló testvéreinknek
is vigasztalásra, a feltámadás reménységére Jézusban. Kérünk arra, Urunk, hadd lehessünk olyan gyülekezeti közösség most itt a te jelenlétedben, mint akik valóban átéljük: jó az Úr, és láthatjuk az Úr Jézusban, mennyire jó.
Segíts a te igédet nem csupán megértenünk, hanem valóban szívünkbe zárnunk,
aszerint élnünk, bíznunk, engedelmesen cselekednünk. Köszönjük, Urunk, a bűnbo-
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csánat ajándékát, a te szabadításodat a földi és az örök életre nézve Jézusban. Az ő
nevében kérjük, hallgasd meg imádságunkat.
Ámen.
Igehirdetés
Csendeshéten, gyermekistentiszteleten vagy hittanórán a gyermekekkel többször
tapasztaltam, hogy amikor az Úr Jézusról szóló bibliai történetet hallják, az olyan
természetes számukra, örülnek a csodáknak, de Jézus személye nagyon közel van hozzájuk, hiszen ember is volt a Megváltó. Mihelyst azonban valamelyik angyal is bekerül a bibliai történet menetébe, egyből megcsillan a szemük, és kezdenek kérdezni,
hogy akkor hogy is van az, mert olyan érdekes a mennyei dicsőség ragyogása az angyalnak, hogy is mozognak, hogy is van az angyalkérdés a bibliában. Nem tudom,
hogy felnőttként megcsillant-e már a mi szemünk is, amikor kérdés volt bennünk,
hogy tényleg hogy is vannak ezek az angyalok. Gyerekeket mindenképpen érdekli,
mert azok olyan titokzatos személyek. Jézus meg... Persze, ő megváltó, szabadító, de
azért őt jól ismerjük.
Olyan szép a bibliai történetben, itt az újszövetségi levélben, hogy a szentíró is teljesen természetesen használja az angyalok személyét, amikor Jézusról akar beszélni. Kicsoda Jézus – ezt akarja felragyogtatni az egész könyv. Itt az elején nem is szerepel Jézus neve, a fiú voltáról beszél, és közben az Isten Fia kifejezést magyarázva,
megértetve akarja elmondani, hogy viszonyítsuk Jézus személyét, a Fiú személyét az
angyalokéhoz. Nézzük meg a hasonlításban, milyenek az angyalok, és velük szemben,
kicsoda Jézus.
Ma ezért erről az egyszerű igazságról lesz szó: kicsoda Jézus az angyalokhoz viszonyítva. Pár jellemzőt megnézünk az angyalokra a hasonlításban, aztán azt is, hogy
miért volt fontos Isten Lelkének, hogy Jézus és az angyalok viszonyításában a végén
mégis csak beszéljen az övéiről, a hívőkről. 14. versnél halljuk majd ennek magyarázatát.
Kicsoda tehát Jézus az angyalokhoz viszonyítva is? Az Úr Jézus Krisztus személye, isteni nagysága, titka, valósága jelentetik ki tehát ebben az újszövetségi levélben.
Az 1-3. versben az Atyaistenhez való viszonyában. Hadd jegyezzem meg, hogy én tudatosan nem akartam végül is felolvasni azokat a sorokat, hogy rögtön már a felolvasásnál is az angyalokról halljunk először. Mert azután elkezdi mondani, hogy az
angyalokhoz viszonyítva ki is ő. Itt használja ezt a kifejezést: amennyivel különb
nevet örökölt azoknál. Most nem a személynévről beszél, Jézus – hallottuk a Filippi
levélből: Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, föld alattiaké –,
itt a Fiú, az Isten Fia igei kijelentését akarja megvilágítani.
Az ókori szokás szerint a név mutatja a személy méltóságát, tulajdonságát, „nevet örökölt” kifejezéssel pedig az Atya iránt való szeretetkapcsolatát is képes kifejezni. Tehát kicsoda Jézus? Különb nevet örökölt az angyaloknál.
Az angyalok is hatalmas személyek. Méltóságukat az érzékelteti a legjobban, amilyen közel lehetnek Istenhez ott a mennyei dicsőségben. Emlékszünk, hogy a bűneset után a bűnös ember, még a földön élő kegyelmet nyert bűnös ember is nem lehet olyan közel Istenhez, mint az ő angyalai. A 2. részben ezért is beszélhet arról, hogy
valamilyen értelemben az angyalok magasztosabbak lehetnek az embernél. Még a
legszentebb hívők is néha el is ájultak, amikor megjelent előttük Isten egy angyala.
Ha nem is ájultak el, megrettentek, féltek tőle, mert a mennyei dicsőség ragyogását
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is átérezték, pedig csupán egy emberi alak jelent meg, de megdöbbentő volt a személy méltósága miatt. Voltak olyanok is – kiderül a Bibliából –, akik elkezdték pontosan emiatt a nagy méltóság miatt még tisztelni, sőt imádni is az angyalokat.
Ami fontos tehát, az angyalok nagyon jó viszonyítási alap lehetnek arra nézve,
hogy ha ők azok, akik, kicsoda az, aki ilyen viszonyban van velük. Jézusra tudnak mutatni.
Szeretném aláhúzni, hogy itt most nem legendákról lesz szó, nem emberi elgondolásokról, valamilyenfajta titokzatos emberi megtapasztalásokról, bizonytalan élményekről, amikor ír a Szentírás, hanem bibliai kijelentést olvasunk. Az Ószövetségből
idéz, Mózes 5. könyvéből, és legtöbbet a zsoltárokból, annak görög fordítását – ez
most fontos –, de így kijelentés az Újszövetségben, és a bibliai kijelentés fényében
láthatjuk a Fiút is, és az angyalokat is.
Talán emlékezünk, mert nem rég olvastuk a Jób történetét, Jób könyvében, az
angyalokra is vonatkozik ez a kifejezés, hogy Isten fiai, többesszámban: Istennek fiai. Jelezve, hogy kapcsolatuk van Istennel, teremtményei. Egyes számban viszont
csakis és kizárólagosan a Fiúra, Jézusra. Jézus Krisztusra vonatkozik a bibliai kijelentésben az Isten Fia. Mellette szokott ott lenni, hogy egyszülött Fia, elsőszülött,
hallottuk itt is. A 2. Zsoltár 7. versét és a Sámuel 2. könyve 7. részének 14. versét idézi: én fiam vagy te, én leszek néki atyja. Dávid király, illetve Salamon király személyében, akik előképei lettek az Úr Jézusnak, a Dávid Fiának, bemutatja, hogy milyen az isteni Fiúnak, az Isten Fiának az Atyával való kapcsolata.
Itt a Szentháromság titkának, titokzatos valóságának a kijelentése. Pedig az 1-3.
versben is szólt már erről, de most az angyalokhoz viszonyítva is ki akarja emelni.
Egyszerűen azt mondja el, hogy a Fiú az Atyához való viszonyában született. S noha
ez emberi kifejezés is – születni –, de Jézusra vonatkozóan az istenségét akarja kiemelni. Az ő örökkévaló voltát. Ő nem teremtmény, ő nem teremtetett, hanem ő
született öröktől fogva, mert Isten. Kolossé levél 1. rész 15. verse: aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Vagy János evangéliuma 1. rész
18. versében Jézusról így olvasunk: az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Egyszülött, elsőszülött, a Fiú személyére vonatkozóan, az istenségére.
A másik jellemző: Messiás volta. A Messiás-Fiú. Itt már még inkább előjön az,
hogy az isteni Fiú ember is. Istenember. Ő a Messiás, akit küld az Atya az üdvösségért, a szabadításért. Itt egyetlen ószövetségi igét emelek ki, Ézsaiás könyve 9. részéből a 6. versben, karácsonyi történetek során szoktuk hallani vagy a Händel Messiás
oratóriumban is: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett.” A Messiás-Fiú. Mert ő Isten.
Jézus „én vagyok”-igéi, amiket magára értelmez szintén János evangéliumában,
ezt az ő isteni messiási személyét akarják kiemelni, hogy ő Isten. A „vagyok, aki vagyok”-kal egyenlő örök Isten. Ő tehát a Fiú. Az egyszülött, az elsőszülött, a Messiás.
Két jellemzőt emelek ki a bibliai szakaszból, ami mutatja, hogy az angyalokhoz
viszonyítva kicsoda is ő. Ezt olvastuk: imádják őt az Istennek minden angyalai. Mózes 5. könyve 32. rész 43. verse, a Zsoltárok könyve 97. rész 7. verse görög fordításban.
Emlékszünk arra, hogy amikor angyalok jelentek meg, éppen az ő személyük
méltósága miatt még a legszentebb hívők is úgy érezték, hogy imádni kell. János a Je-
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lenések könyvében 19. rész 10. verse szerint átéli ezt. Szeretné imádni, de mit mond
az angyal? Szolgatársad vagyok. Ne engem imádj! Az Istent imádd! Az angyalok, az
Úr angyalai nem engedik, hogy imádják, mert ők nem Isten. Ők teremtmények, ők
szolgák. Ezzel szemben a Fiút, ahogy az Ószövetségben az Istent is, imádják. Imádják az Isten minden angyalai.
Gondoljunk arra, amikor megszületett az Úr Jézus, és hangzik az angyalok dicsőítő éneke, az Atyát is és a megszületett kicsiny gyermekben a Fiú Istent is imádják. Vagy megint a Jelenések könyvére gondolva, minden angyal, a leghatalmasabb
angyali személyek is leborulnak a trónon ülő és a Bárány előtt, és ott a Bárány képében a Fiú Isten van előttünk. Hatalmas, dicsőséges, mennyei személyek az angyalok,
páratlan hatalommal bírnak, de amikor a Fiú istenségéről van szó és a személyéről,
akkor ezek a hatalmas személyek leborulnak és imádják. Lehet viszonyítani, hogy
kicsoda lehet az, aki előtt ez a személy leborul és magasztalja és imádja.
Annál fontosabb továbbá, hallottuk, hogy a végén még maga a sátán is kénytelen
lesz Jézust, a Fiú Istent imádni. Kénytelen lesz térdet hajtani előtte. A bukott angyalok is nem tehetnek mást. Nem szívből, kényszerből, de nekik is meghajlik a térdük,
amikor eljön Jézus. Ezért kedves nekem, hogy a kísértéskor, Jézus megkísértésekor
az ördög azért nem akármit szeretett volna. Hogy ez a hatalmas isteni Fiú boruljon
le előtte és imádja őt. Az ördög is vágyna az imádatra, mert ő bukott angyal. De mi
történik? Dehogy imádja Jézus a sátánt. Ő is – emlékszünk – idézi a Bibliát, a sátán
is hadd tudja meg, hogy mit ír a Biblia. Most is a Bibliát magyarázzuk, a bibliai kifejezéseket értelmezzük. Meg van írva: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És mit tesz Jézus? Valóban az Atyát dicsőíti egész életében, az Atyához imádkozik, az Atyát imádja, az Atya akaratára figyel, a megkísértésekor is. De mint Fiú-Isten,
őt is imádják Isten minden angyalai.
Azután azt olvastuk, hogy ezek az angyalok Isten minden angyalai nemcsak
imádják az isteni Fiút, hanem neki is szolgái. Szolgák. Istennek szolgái, tehát a Fiú
Isten szolgái, akiket szelekké és tűz lángjává tesz. A 104. Zsoltár héber bibliájában
„szelek és tűznek lángja”, a görög fordítású, a Septuaginta bibliában: „angyalait szelekké teszi, tűz lángjává”. És a Szentlélek Isten az újszövetségi kijelentésben ezt a
fordítást és ennek a jelentését tette bibliai kijelentéssé. Ezt azért mondtam el, hogy
ne ijedjünk meg, ha a magyar bibliában odakeresünk, és mást látunk. A Szentlélek
az Újszövetségben a héber bibliának a görög fordítását is kijelentéssé tette.
A fontos, hogy ahogyan a 104. Zsoltárban a szelek, a szélviharok Isten teremtményeiként élettelen dolgok, de hatalommal bírnak, tűz lángja – gondoljunk a villámra is akár –, ezek hatalmas dolgok, és ha a szél elkezd fújni viharként vagy egy
villám lecsap, mekkora energia van ott. És azt mondja: az angyalait szelekké teszi,
tűznek lángjává jelezve, hogy az angyali személyek – a Zsidókhoz írt levél fényében
–, az angyali személyek hatalommal bírnak valóban. Mekkora erejük van. Szelek,
tűz lángja. De ők is szolgái az Istennek. Élő személyek, de az Úr szolgái. Várják a parancsát a trónon ülőnek, végrehajtják az akaratát az Istennek, a Fiú Istennek is, és
amikor végeztek, történtek nagy csodák talán a földön, hatalmas események – majd
mondok pár példát –, de aztán gyorsan mennek vissza a trónushoz, mert a gazda
ott van, az Úr itt van, és hátha megint van valami parancsa nekünk. Mi csak szolgák
vagyunk. Az Ezékiel könyve 1. részében gyönyörű képben leírja az Isten valóságát,
egy isteni trón, a trónon ülő és a trónt hordozó személyek hatalmas angyalok. És arra mehetnek csak a trónt hordozó angyali lények, amerre az Isten akarja.
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A Fiú ezzel szemben nemhogy szolga lenne, hanem ő Isten. Hallottuk a zsoltáridézetet – ó, Isten –, tehát még a megszólítással is jelzi, hogy a Fiú az Isten. Aztán
benne van, és most csak jelzőket mondok, és gondoljunk bele egy-egy bibliai történetbe, ahol ezek a jelzők előjönnek Jézusra vonatkoztatva is: királyi széken ülő, ő a
király; örökkévaló, a trónja stabil, állandó, nem múlik el a királysága; teremtő hatalommal bír, hatalmas dolgokat alkotott, és azokat a dolgokat ő irányítja, fenntartja.
A teremtett alkotásai elmúlhatnak, megváltozhatnak. Gondoljunk arra, hogy itt írta,
hogy az egek is simán összehajtódnak mint egy palást, mert te összehajtod őket. Az
űrtechnika révén mi még intenzívebben láthatjuk, hogy mekkora teremtett dolgok
vannak az univerzumban, és milyen állandó a természeti törvények ereje, de ők is
elmúlnak. És az isteni Fiú mint palástot összehajtja őket – mondja a képpel.
Örökkévaló Úr, aki hatalommal uralkodik és aki mindig győz. Ő mindig győztes. Jézus soha nem veszített, még a kereszten se. Merjük-e ezt hinni róla – itt azért
hadd jegyezzem meg –, amikor éppen elbukunk, és nagyon szégyelljük magunkat,
mert mi nem tudunk megállni a kísértéskor, ahogy ő viszont megállt? Hogy lehet Jézus, a mi Urunk győztes, amikor mi éppen elbukunk és mintha a kísértő lenne a győztes? Akkor is ellenségeit lábaid alá veti zsámolyul. Lábaid zsámolyává teszi. Ez a győztes királynak a képe. Hiszed-e, hogy Jézus a győztes, akkor is, ha te veszítesz néha,
mert nem bízol benne?
Olyan bátorító itt a szerkesztése is ennek a levélnek, hogy az 5. és a 13. versben
tesz föl egy-egy kérdést, és hét állítást igei alapon Jézusra, a Fiúra, meg az angyalokra, és a kérdésekkel jelzi, hogy ki is Jézus, az isteni Fiú. És a legvégén mondja
ezt: aki az Atya jobbján ül. Méltósága leírása, aki a trónon ülő jobbján ül, az ókori
képpel azt jelenti: általa uralkodik a király, az Isten, általa parancsol, általa hajtja
végre az akaratát. Itt tehát az isteni Fiú trónon ülve, Istenként minden az ő akarata,
terve szerint történik. Nem csak hogy győztes, még amikor az ő népe talán veszít is
a hitetlenség miatt, ő akkor is győztes marad, és végül mindent úgy alakít, ahogy ő
akar, mert az Atya jobbján ül. A Fiú tehát, akit imádnak az angyalok, akinek az angyalok szolgái, ott állnak a trón körül, ők ott tevékenykednek, a Fiú viszont a kép
szerint ül a trónon és uralkodik. nem semmittevő, hanem dicsőségesen uralkodó.
Végül a 14. versben leírtak. Olyan furcsa egyébként, hogy miért kell behozni a Fiú
és az angyalok viszonyítása leírásába, bibliai kijelentésébe a hívő népet? Mi nem vagyunk angyalok, hála az Úrnak. Mi emberek vagyunk, a bűneset után, a bűneset miatt bűnös emberek, kárhozatra méltók és elveszünk örökre, ha nincs megváltás. Viszont van megváltás! Van szabadulás! Miért kell mégis tehát behozni a hívő népet a
Fiú és az angyalok viszonyításában? Arról akar beszélni, hogy a Fiú uralkodik, az angyalok, akik imádják őt és szolgálják. És az az érdekes, hogy kikért szolgálnak? A Fiú
Isten, az Isten kikért akarja, hogy az ő hatalmas, méltóságos angyali személyei szolgáljanak neki? Azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Nekem ez most rendkívül bátorító lett.
Amit eddig mondtunk az angyalokról, ebben az egyetlen versben beleszűkíti arra, hogy minden hatalmas tette Istennek az ő angyalai által, az ő isteni uralmának az
angyalai által, mint eszközei által való végrehajtása az ő szolgáiért, az övéiért, akik
örökölni fogják az üdvösséget. Jézus az uralkodó, az angyalok a szolgák, és értünk.
Örökölni csak a fiak örökölnek a bibliai kijelentés fényében. Tehát amit a Római levél 8. részében olvasunk, az most itt újra megerősödik számunkra: „Azért a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyer-
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mekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig a Krisztusnak; ha ugyan
vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.”
Ez óriási méltóság, hogy a bűnös ember Jézusért, a kegyelmet nyert bűnös Isten
gyermeke lehet. Nemcsak teremtménye vagyok már Istennek, hanem gyermeke lehetek, ezért örökös. Itt a Zsidókhoz írt levélben is egyébként a 2. részben olyan szép
kifejezésekkel mutatja ezt a kapcsolatot a 11. vers: „Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak
hívni.” Azaz testvéreinek, Jézus az övéit. 14. vers: „Mivel tehát a gyermekek testből
és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt.” Isten egyszülött
Fia, Isten Messiásfia és Isten gyermeke, a hívő ember. Az angyalok nem gyermekei
az Istennek. Azok istenfiak abban a jelentésben, ahogy mondtuk. Az angyalok nem
fognak örökölni. Jézus nem az angyalok megváltásáért jött. Megint a Zsidókhoz írt
levél 2. rész 16. versét idézhetjük. Az angyalok, azok teremtmények és szolgák. Az
Úréi a kegyelmet nyert bűnös ember és Isten népe közössége, gyermeke, gyermekei.
Ez méltóság. És ez akkor is igaz, hogyha éppen hamisan, szégyenteljesen viselkedem és nagyon szégyellem én is, vagy esetleg a bűnömnek a következményét lehet, hogy egy életen át nekem is hordani kell, mert valami hihetetlen nagy őrültséget tettem. Akkor is családtag vagyok, mert Jézusért az Isten gyermeke lehetek. Aki
nem az Úré, az csak teremtménye Istennek. És a bűneset után ez rettenetes, hiszen
el fog veszni örökre. A kegyelmet nyert bűnös Isten gyermeke. Hiszed-e ezt?
Mert ez nem csak méltóság, hanem ahogy halljuk az igében, bátorító bizonyosság is. Akik örökölni fogják az üdvösséget. Érdekes, hogy a kijelentésben azt akarja
inkább megerősíteni a hívők számára, ott az első század hívői számára is, hogy örökölni fogják. Ha majd olvassuk a bibliai levelet, látjuk, hogy már az első olvasók is
mennyi kételkedéssel, nehézséggel, bizonytalansággal küzdöttek. El akarták hagyni
a maguk gyülekezetét, mert nem érezték jól magukat a saját gyülekezetükben. Istent se úgy tartották, ahogy kellett volna. Egy csomó bizonytalanság a hitükben,
’megtértünk-e egyáltalán’ kérdések, üdvbizonytalanság. És rögtön a levél elején jelzi: örökölni fogják. Sok minden lehet bizonytalan számunkra is pasaréti gyülekezeti
tagoknak, de örökölni fogják. És ezt akarja kiemelni. Miért? Mert az isteni Fiú megszerezte az örökséget, és a hatalmas angyali személyeket is mint szolgáit, eszközeit
használja az övéi megtartásában. Nem az angyalok tartanak meg, de eszközök az Úr
kezében.
Most néhány bibliai történet csak említés szintjén. Ábrahám idején, emlékszünk,
az angyalok kimentették Lótot Sodomából. Ott életben maradhatott, aztán lehettek
utódai. Dániel az oroszlánok vermében. Finom falat az oroszlánok előtt, de hozzá se
nyúltak, mert az Úr elküldte az ő angyalát és bezárta az oroszlánok száját. Ez a Dániel
látomásaiban megtudja, meg imádságára adott isteni válaszban megtudja, hogy micsoda láthatatlan világbeli harc zajlik őérte is meg Izrael népéért. Mihály arkangyal
személye felragyog. Gábriel angyal ott van, aki aztán majd jön Máriához is Jézus fogantatása miatt. Hatalmas angyali személy mind a kettő. Mihály arkangyal is. És isteni szolgák, az Úr angyalai harcolnak a láthatatlan világban az Úr népéért.
Ez most is így van. Jelenések könyve 12. rész. Nem látjuk, de az Isten népe, az
Úr szolgái, az angyalok harcolnak értünk a sátán és az ő angyalaival. Most is van harc.
A kimenetele nem kérdés, hiszen Jézus a győztes, de ne felejtsük, hogy micsoda harc
zajlik. Minket ér a kísértés, bámilyen apró is, a láthatatlan világ meg harcol, hogy a
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hívő ember győzzön a kísértés fölött, ha éri. Vagy valami nagyon nagy nehézség adódik az életünkben, egy próba, akkor is nagy harcok vannak.
Elizeus és szolgája Dótám várában van, az ellenséges hadsereg kommandós katonái, olyan Rambó-szerű katonák körbeveszik a várat és a szolgája felkiált, hogy jaj,
jaj, édes uram, mi lesz velünk, hát ez lehetetlen helyzet, itt végünk van, értünk jöttek.
Elizeus meg mondja, hogy legyél nyugodt, többen vannak velünk mint ővelük. És
nincs senki velünk. És imádkozik Elizeus, hogy Uram, nyisd meg a szemét. És egyszer
csak a szolga szeme megnyílik, látja a láthatatlant és ott vannak a tüzes szekerek és
lovasok, angyalseregek. Tehát hadsereg volt ott. Isten küldte az ő hadseregét az angyalok személyében, lovas hadseregét, mert védeni akarta Elizeust és a szolgáját. „Az Úr
angyala tábort jár az őt félők körül.” Itt egyes szám. Ebben a történetben többes számban. Péter ámul azon, hogy: jé, az Isten angyala kihozott engem a börtönből? Pedig
milyen erős védelem alatt voltam. Cselekedetek könyvében majd nézzük meg. Ő csodálkozik, hogy hát most tudom, hogy az Úr elküldte az angyalát és kihozott. Közben
ő átélte a börtönből való kijövetelt, tehát felöltözött, lépkedett a személy után, és akkor döbben meg, hogy ez Isten angyala volt. És még egyet említek: Jézus a gazdag és
a Lázár történetében mondja el – milyen kedves: Lázár is meghal, és az Isten angyalai viszik őt az Ábrahám kebelébe, a mennybe.
Ezek az angyalok szolgái az Istennek szolgálatra. Itt az a szó van az ősi görög
nyelvben, hogy diakóniai szolgálat, a diakónia pedig asztal körüli szolgálatot is jelent.
Nemcsak hatalmas tetteit az Istennek, amiket példaként is igyekeztem mondani, hanem egyszerű asztal körüli szolgálat. Például Jézus éhezett, a kísértés – az első – az
volt, hogy azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, én nem változtatom a köveket kenyérré, és a kísértés végén olvassuk, és jöttek az Isten angyalai és szolgáltak
neki ezzel a diakóniai szolgálattal. Mint isteni Fiú, mint Istenember, aki éhezett, 40
napig nem evett, akkor ott már ehetett és jöttek az angyalok szolgálni. Vagy erősítette
az angyal az Úr Jézust a Gecsemáné kertben, mert nagyon fontos, hogy a megváltásunk, az üdvösségünk, az örökségünk ára, az nem az angyalok tettei és szolgálata által,
hanem egyedül és kizárólag Jézus, az egyszülött, az elsőszülött, a Messiás Fiú által. Az
üdvösségünk megszerzése mindennek az elvégzése ott a kereszten – ahogy Jézus kimondta: elvégeztetett –, az csak őáltala lehetett. Ezért megdöbbentő, hogy a hatalmas
király, a Fiú mit csinál? Szolgál. Önként és engedelmesen. Hallottuk a Filippi levélből.
Márk 10,45: „az embernek Fia se azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolgáljon és adja az életét váltságul sokakért.” A keresztfán nem imádat volt Jézus felé, nem tisztelet, nem hódolat, hanem megvetés, gyalázat és még az Isten is elhagyta.
Ez a titok. Hogy az egyszülött Fiú, a Messiás Fiú ott a kereszten kimondja: elhagy az
Isten. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Aztán jön a feltámadás dicsősége is, jön a mennybemenetel nagysága, az Atya jobbjára ülés – hallottuk itt is –,
mert a kereszt útján vezetett a dicsőségbe, az Atya jobbjára ülés menete ezt volt. És
ahogy mondtam az előbb: Jézus a kereszten is noha vesztes volt, de így győzött értünk.
Nem az angyalok nagysága meg munkája, szolgálata igazán az, ami mutatja, hogy Isten mit tesz az övéiért, az ő gyermekeiért, a bűnösért, érted is, hanem a Fiú.
Az ő isteni uralmát és hatalmát azonban Jézus az ige szerint, az Írás szerint van,
amikor az angyali szolgáin keresztül teszi. Az ő angyalaik a mennyben mindenkor
látják az én mennyei Ayám orcáját. Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa,
ami elveszett. Mondja Máté 18-ban. Hogy meg ne botránkoztassátok a kicsinyeket,
mert az ő angyalaik... Tehát a Biblia nem azt tanítja, hogy minden egyes embernek
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van egy őrangyala, hanem a Biblia többes számban beszél és azt mondja – Jézus maga mondja –, hogy ha kell, angyalok jönnek, mert így küld az Úr. Az Úr szolgája, az
Úr szolgái – egyes vagy többes számban – az angyalok értünk. Az Úr angyala tábort
jár az őt félők körül.
Egy misszionárius mondta el, hogy meg akarták ölni a törzs azon tagjai, akik nem
örültek az ő szolgálatának, és amikor titokban, miközben ment egyedül egyik helyről
a másikra, le akarták lőni, nem tudták megtenni, mert két alakot, két személyt láttak
a misszionárius mellett. És amikor megkérdezték, hogy kik mentek veled, mert mindig egyedül szoktál menni, ő azt mondta, nem jött velem senki. Azok látták, láttak valakiket. Titokzatos személyek. Vagy amikor baleset történik, és hatalmasat repül a baleset miatt valaki és beüti a fejét hihetetlenül a kőbe vagy az aszfaltba, és mégse történt
semmi baja. Van, amikor az Úr az ő angyalait küldi, hogy megtartsa az övéit fizikailag is vagy ha kell, lelkileg.
Ez az Úr az isteni Fiú tehát, az egyszülött, a Messiás, az elsőszülött, aki megváltott bennünket, az üdvösségünk árát ő fizette ki. És ennek a Fiúnak a nagyságát az
angyalok is mutatják. Azok az angyalok, akik imádják a Fiút, szolgái a Fiúnak is, az
Istennek értünk. Te oda tartozol-e már az ’értünk’ közé? Isten gyermeke vagy-e már?
Bűnös, de megváltott bűnös elfogadva a kegyelmét az Úrnak? Vagy még csupán Isten teremtménye vagy? Bűnös, még mindig nem fogadtad el a kegyelmet? Az ige azért
hirdettetett ma is, hogy mi legyünk ennek az Úrnak követői, az Isten gyermekei, boldog hívő emberek.
Imádkozzunk!
Urunk, tégedet imádni, áldani az énekben is felemelő számunkra, és valóban a
szívünk tele van örömmel, hálával. Dicsőítünk téged, hogy gyermekeid lehetünk. És
imádunk azért is, hogy akik még nem talán, akár ma is hozzád térhetnek. Köszönjük, Urunk, hogy a kegyelem, a szabadításod, az üdvösség lehetősége ma is áll.
Bocsásd meg, kérünk, amikor nem tekintettünk Jézusra, terád. Bocsásd meg,
amikor vesztettünk, szégyent hoztunk rád, de köszönjük, hogy az Úr Jézusért tudjuk szabadító Istenünk van, megtartónk. És köszönjük azt az igei kijelentést, hogy
még az angyalok is, a hatalmas angyali személyek is azért szolgáid, hogy a te megtartó munkádat kimunkáld bennünk is.
Imádkozunk ezért, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik betegágyon fekszenek,
kórházban vannak, erősítsd őket.
Imádkozunk népünkért, vezetőinkért. Akik közöttük hitben járnak, a te gyermekeid, add, Urunk, hogy a magas pozícióban is szolgáid lehessenek neked hűséggel.
Imádkozunk, Urunk, az Ukrajnában, Irakban, az ebola járvánnyal sújtott területeken levőkért. Kérünk, add a te megoldásodat, kegyelmedet, add a te szabadításodat. És akik ott a te gyermekeidként szolgálnak, segítsd őket, Urunk.
És imádkozunk azért, Urunk, hogy a gyülekezet is hadd lehessen mint közösség
rád mutató. Akik látnak bennünket, hadd legyen viszonyítási alapjuk, ki vagy te. Segíts, Urunk, hogy a gyülekezet szeretetközössége, bizonyságtétele, szolgálata is, diakóniai munkája lehessen része annak a hatalmas szabadításnak, megtartásnak, amit
végzel. És imádunk, hogy angyalaid is ezt teszik.
Köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk egyedül Jézusért. És köszönjük, hogy mi
gyermekeid lehetünk, Atyánk.
Ámen.
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