
Sz.Háromság ünnepe u .26.vasárnap 

Az Elj övöndő felé.
Jelensések könyve 21,6-8.

I.Megjegyzések a textushoz:
a/A textus kerete. A Jelenesek könyve-utolsó látomása ez:a 
mennyei Jeruzsálem.János az eljövendő világot, az uj eget és 
uj földet látja. " a megpróbáltatásoknak és borzalmaknak a 
szörnyüséges,sokszor torlódó képei után János látja az uj eget 
és uj földet és az uj Jeruzsálemet. "Ime  az lsten sátora az 
emberekkel van és velük lakozik és azok az ő népei lesznek” 
Elmult m ár gyász,kiáltás és fajdalom,mert Isten letörtöl minden 
könnyet övéinek szeméről és a halál nem lesz többé /21,4/.János 
immár látja a "szent Jeruzsálemet” az Anyaszentegyházat, melyet 
megvilágosit az Isten dicsősége és annak szövétneke a Bárány.

Az egész fejezet a befejezettségről a teljességrejutásról beszél.

b./a textus kifejezései.Meglett /gegonan/ beteljesedett.Igy 
záródik a történelem. Ahogy a kereszten egy szóban összefoglalja 
Jézus megváltói munkáját:Elvégeztetett/tetelesthai/ ugy mindenek
végén i gy zárja le Isten az ember történetét:Meglett.-A kezdet és 
a vég” egyik neve az Urnak a Jel.kv.ében/1,8. - 16,17./Ótestámen- 
tomi kép:És 43,11. - 44,6. stb. -Szom jazó:Mt.5.6.-Jn 7 ,37 kk,
Jn 4, .Ingyen:Jelkv 22,17 És 55,1.Aki győz:Jákób története,

És 41,lo.43,l, Bünökhöz lásd a bünkatalogusokat, különösen Gal5 ben 
és R 1 végen.
c./ a textus tartalma: Kifejezhető abban,amit Pál Fil.1,6 ban 
hitből leirt:Aki elkezdte a jó dolgot,be is fejezi a Krisztus 
napjáig.-Isten Vég-hez viszi terveit,nemcsak igér,de meg is 
tartja igéretét.-A világtörténet Isten "legyen" szavával kezdő
dik a biblia szerint és "meglett” szavával végződik.az első és 
utolsó szó az övé.
II.Segitségnyujtás a textus feldolgozásához: 
a./ a vasárnap helye az egyházi esztendőben.Az utolsó elötti 
vasárnap nagy figyelmeztetés:Vigyázzatok keresztyének,készüljetek 
az eljövendő Krisztus méltó fogadására.A készenléten van a 
hangsuly.Az óegyházi ev. Mt.25 1-13 a tiz szüzről szóló példázat. 
Régi szokás ezen a vasárnapon az 588 as éneket énekelni:Vigyázzato 
azt kiáltják... Az epistola pedig arról beszél,hogy meg ne 
tévessze a keresztyéneket az Ur látszólagos késése.II.Pét.3,3-13

21,9-27 v."/Karner/

l.Kor kk, Jelkv. 2,17.Örökség:I.Pét.l,4. Kol 15.Fiak:Hos.2.22
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Egy másik verzió szerint ennek a napnak két textusa:Mt.25,31-46 ; 
II.Thess 1 3-lo./Asmusson pl.ezt vallja/Isten assaerint itél meg 
megtaláltuk e Krisztust az emberekben.Krisztus a Biró.Ez itt a 
fő gondolat.Az emberiség kettős vég felé halad:az Atya áldottai 
öröklik országát,elles é gein viszont bosszut áll. Ugy látom 
magyar perikopa rendünk mind két vonást kidomboritja:Készüljünk 
az Eljövendő Biró ele. 
b ./Gondolatok a textushoz.
1 .Az ember életében sok minden félbemarad,nem jut teljességhez, 
csak belekezdünk valamibe,de valami miatt abba hagyjuk-Isten munká- 
ja sohasem torzó,befejezetlen.Ha valamihez hozzáfog, végre is hajtj
2.A titokzatos "Kezdet és Vég" kin yilatkoztatta magát:Könyorülő 
Isten Ő ,aki ingyen ad a Reá szorulónak.
3. A teremtés célját az istengyemekség: istenfiuság.Ez romlott 
meg a bünesetkor,ez áll teljesen helyre,amikor eljön a vég.
Az lesz Isten gyermeke es örököse egykor, aki mar most Krisztusban
a Lélek által Atyának tudja szólitani Istent.
4.Ez ige figyelmeztetése szerint van kárhozat!Ezzel ne fenyegessünk 
de az ige józanságával ne is hallgassuk el.Hitvallsásaink arról 
beszélnék,hogy a kárhozat felől nem szükséges sokat tudakozódnunk, 
egészen az üdvösséget keressük,de ne feledkezzünk meg róla.
5.Isten állja szavát-igéretét megtartja.Nem történik más a 
vég elerkeztével sem,mint amit már előre megmondott, /5.v.i/ 
6.Csak az itéletben válik két csoportra az emberiség és csak- 
az Urnak van joga azt a kettéosztást elvégezni. Addig minden ilyen 
osztályozás elhamarkodottt,sőt bün,mert az itéletet tevő ember 
az Ur trónját akarja elfoglalni.
III.Tervek vázla tkészitéshez:/A textus megragadása más és m ás szempontból/
1. K i lesz az Eljövendő? Az Alfa és Omega,kezdet és vég

--- -------------------A szomjat oltó
Az örs é g h a g y ó  
A Biró.

2. Hová?Merre? Az igazság után szomjazók és győztesek utján?
A karhozat utján? Vagy-vagy.

3.  A  v é g  " Csak ez a vé g,azt tudnám feledni"ez az ember vágya
Ez az ige emlékeztetés a végre:Készüljetek az
eljö véndő Biró elé.Amiért imádkozunk:Legyen meg a 

Te akaratod.. .Jöjjön el a Te országod az meglesz.
4 . A történelem rejtélyének m egoldása. Mozgatója:a beszélő Isten

Szereplője:az ember.
Célja:a hazatalálás, a fiusag.

H afenscher Károly


