
H I R D E S D  A Z  I G É T !

Megható bemutatkozás keretében ismerkedhetünk meg

Atyánk égi követeivel és szolgálatukkal. János imádni akarta

az Úr angyalát, aki neki az eljövendő dolgokat kijelentette, és

ezt visszautasítva csodálatos kijelentéseket tett: „szolgatársad

vagyok”, „a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke”,

„az Istent imádd!”.

Mindhárom üzenet igen bátorító nemcsak az apostol szá-

mára, de minden igazi hívő számára is. 

A bemutatkozásban nagy horderejű titkok bontakoznak

ki: Isten angyala szolgatársa Jánosnak. A Zsidókhoz írt levél

aláhúzza ezt az igazságot, és kijelenti az angyalokról: „Vajon

ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szol-

gálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsid 1,14)

Rengeteg élményt sorakoztat fel János a Jelenések könyvében

mindarról, amit látott, ez az utóbbi is magára vonja nemcsak

János figyelmét és csodálatát, hanem a mienket is. Egy Urat

szolgálni, igazi társnak lenni, földöntúli lény a földivel egy

szolgálatban. 

Ebben a kifejezésben, hogy „szolgatársad vagyok”, a

jelenre utal. Nemcsak a múltban, nemcsak majd a jövőben,

hanem itt és most. Milyen bátorítást jelentett ez Jánosnak

Patmosz szigetén! János gondolatvilágán sem vonulhatott át

az, hogy ő ajánlja magát mint szolgatárs az angyalnak.

A Jézusról való bizonyságtétel a szolgálat lényege, amit

János hűségesen végzett, és ezért a bizonyságtételért kellett

száműzetésben élnie a szigeten.       

János szívében és ajkán ott volt a bizonyságtétel az Úr

Jézusról. Mindig készen állt bizonyságot tenni róla: haláláról,

feltámadásáról, megmentő szeretetéről. Ez az a bizonyságté-

tel, amely minket is Isten angyalainak szolgatársaivá avat. Így

lehetünk bizonyságai alkalmas és alkalmatlan időben.

Lehetséges, hogy nagyobb tömeg előtt kell bizonyságot tenni,

vagy csak egy személynek, ahogyan Filep evangélista is tette

a járatlan úton. 

Akik a Jézus bizonyságtételét hordozzák, egymásnak is

szolgatársai. Ez egy nagy áldás, hiszen az angyalokat nem lát-

hatjuk, nem tudunk velük társalogni, de a Jézusról szóló

bizonyságtétel szolgálatában fáradozókkal megoszthatjuk

tapasztalatainkat, ahogy Isten lehetőségeket nyit a bizonyság-

tételre, vagy épp az elutasítás a közöny megnyilvánulásait is.   

A Kol 4,7 Tükhikoszról jegyzi fel, hogy „hű szolgatár-

sam az Úrban”. Pál nem akárkiről nyilatkozik így! Mindig

számíthatott rá. Milyen kellemetlen érzés, amikor a szolgatár-

sak elfordulnak egymástól. Péter apostol amikor az első pün-

kösd alkalmával előállt – vele volt a többi tanítvány is.

Annyira egyek voltak, hogy ha bármelyikük szólt volna,

ugyanaz lett volna az üzenet! „Ekkor előállt Péter a tizenegg-

ggel, felemelte a hangját, és ígg szólt hozzájuk: »Zsidó férfiak,

és Jeruzsálem minden lakója! Veggétek ezt tudomásul, és

figgeljetek szavaimra!«” (ApCsel 2,14)

„...a Jézusról való bizongságtétel a prófétaság lelke.”

(Jel 19,10)

Az ószövetségi üdvtörténeti kor idején a legnagyobb

prófétai üzenetek Jézus Krisztus személyével kapcsolatosak,

előretekintve szóltak érkezéséről, szolgálatáról, szenvedései-

ről, dicsőségéről stb. János apostol szolgálata és a mienk is

ugyanúgy Jézus Krisztusról szól, a vele kapcsolatos beteljese-

désekről, és azokról, amik ezután teljesednek be, azaz máso-

dik eljöveteléről. 

A bizonyságtételt áthatja a Szentlélek, erőt, autoritást

(felhatalmazást) biztosít a szolgatárs részére.   

Az Úr angyala nemcsak a bizonyságtevő testvérek segí-

tője, szolgatársa, hanem valóban otthonos az Isten imádatában

is. Arra biztatta Jánost is, hogy Istent imádja. János evangéli-

umában megjegyezte az Úr szavait az imádattal kapcsolato-

san. „Lélekben és igazságban” imádni az Atyát, mert ő ilyen

imádókat keres. Ha keresni kell, ez azt jelenti, hogy nem túl
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sok van belőle. János imádhatta az Atyát és Jézus Krisztust a

csodálatos kijelentésekért, amelyeket átvehetett Patmosz szi-

getén. A kijelentések és a próféciák fejtegetése azóta könyvtá-

rakra menő magyarázatokat öltött, azonban alázatosan meg-

hajolva az Úr előtt be kell ismernünk, hogy még mindig van-

nak titkok, amelyeket nem értünk a Jelenések könyvéből.

Imádhatta Istent a mennyei Jeruzsálemért, ahol polgárjoga

van, amelynek fundamentumán ott van az ő neve is. 

János nem számol be a száműzetés borzalmairól, a nehéz-

ségekről, mert az Úr kijelentésével volt elfoglalva, azután pedig

az imádattal. Az angyal bátorítása felemelő volt a számára: „az

Istent imádd”. Lehet, hogy a zsoltár nem került napirendre

Jánosnál: „Hívj segítségül engem a ngomorúság idején! Én

megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15) Isten

imádása, dicsőítése sokszor volt már előhírnöke a szabadulás-

nak. Gondoljunk csak Pálra és Szilászra, amikor dicséretet éne-

keltek a börtönben kalodába szorított kezekkel, és az Úr meglá-

togatta őket, és ki is szabadította. 

Imádjuk mi is az Urat, hiszen odaát, az ő országában ez

lesz a legfőbb szolgálatunk! 

*

Tőtős János nyugalmazott lelkipásztor Szilágynagyfalu-

ban született 1947. október 9-én, baptista család harmadik

gyermekeként, ugyanitt végezte az általános és szakmai isko-

lát is. A középiskolát pedig Szilágysomlyón. A hatvanas évek

ébredési hullámai Szilágynagyfalut is elérték, ebben az időben

következett el a megtérése, 1962 augusztusában. 

A katonai szolgálat után, 1971 tavaszán házasságot kötött

Deák Erzsébettel, és az Úr négy gyermekkel áldotta meg őket.

Már két gyermekük volt, amikor az Úr hívását felismerve elvé-

gezte a bukaresti baptista szemináriumot 1974–1978 között. A

teológiai évek alatt felesége volt a „családfenntartó”, és Isten

csodálatos gondoskodását tapasztalhatták meg ez idő alatt is.

1978 novemberében volt a lelkipásztorrá avatása

Szilágynagyfaluban, amikor a Securitáte emberei az ünnepi

ebédjüket megmérgezték, de senki se halt meg. E helyen 1982

karácsonyáig szolgált. Nehéz, elnyomástól terhelt időben

sikerült az imaház mintegy egyharmadnyi mérettel történő

megnagyobbítása. 

Az aradi II. számú gyülekezetben 1983–1996 között

szolgált. Az Úr megsegítette ebben az időben, amikor is

Angyalkúton gyülekezetet plántáltak, valamint 1993–1996

között megszerezte a Master of Divinity diplomát a Central

Baptist Seminary (Minneapolis, Minnesota államból) aradi

kirendeltségén. (Három éven át angol nyelven folyt a tanítás.)

Valamennyire kamatoztathatta ezt az áldást a nagyváradi

missziói bibliaiskolában, valamint a teológiai fakultáson,

Kolozsváron, majd a székelyföldi bibliaiskolában is. 

1996–2003 között Szalárdon szolgált, akkor épült az új

imaház. Erre az időre esik a romamisszió elindulása is

Szalárdon és Hegyközszentmiklóson. Áldott alkalmakat éltek

meg az öregek otthonában is.

2003–2010 között a székelyföldi Erdőszentgyörgyön

szolgált, ahol új imaház épülhetett ebben az időben, és gyüle-

kezetplántásban is fáradozhatott: Havadtő, Gyulakuta,

Kelementelke helységekben és más környező falvakban is.

2004-ben Borzási István lelkipásztor testvér segítségé-

vel kiadta a Korai eső című verseskötetet (interneten: korai-

eso.blogspot.com).

2010 nyarán, miután már egy évet is szolgált mint nyug-

díjas lelkipásztor Erdőszentgyörgyön, átköltözött feleségével

Vecsésre, gyermekei közelébe.

Idősebb fiukat, ifj. Tőtős Jánost, akit presbiterré avattak,

és kirendeltek a gyülekezetplántásra, igyekeznek támogatni

szolgálatában. Kondoroson és Orosházán Papp János testvér

ügyintézői szolgálatában is vállal segítséget, valamint más

meghívásoknak is igyekszik eleget tenni.
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