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1. prédikáció

Kétségtelenül mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy minden 
bemutatott tanulmány a harmadik angyal üzenetéről fog szólni, függetlenül 
attól, hogy melyik előadótól hangzik el. Nekem a harmadik angyal üzene-
tének ez a sajátos aspektusa jutott, ami a fenevad próféciáival, a képével és 
munkájával kapcsolatos. Ma este ezzel kezdjük és ezzel folytatjuk, ahogy 
elmélyedünk a tanulmányban. A mai alkalommal csak tényeket próbálok 
közölni; az érvek ezután jönnek az elhangzott bizonyítékok és tények 
alapján. A ma este rendelkezésünkre álló idő alatt csak a fenevad képének 
helyzetével tudunk foglalkozni. A következő leckénkben magáról a pápaság 
- a fenevad - megnyilvánulásairól lesz szó.

Nem szükséges részletesen definiálnom, mi a fenevad képe; mindany-
nyian jól tudjuk, hogy annak az egyháznak a hatalma, amely a kormányt, 
a polgári hatalmat használja fel a saját céljaira. Ez elég világos ahhoz, hogy 
újra eszünkbe juttassa az általános témát. Amit ma este bemutatok, az 
csupán egy vázlat lesz arról, hogy mit csinálnak országunk úgynevezett 
protestánsai, valamint annak bizonyítéka, hogy tetteiket a nemzet tudtával 
viszik véghez. Tetteik nem ideig valók, hanem állandóvá akarják tenni azok, 
akik irányítják ezeket a cselekedeteket.

Csak az 1894-es évre fogok hivatkozni. Az év közepén az omahai 
katonai egységben felszínre került a Cedarquist közlegény ügye. Cedarquist 
közlegény nem volt hajlandó részt venni a vasárnapi lövészeten. Hadbíróság 
elé állították parancsmegtagadás miatt, és hat hónapos börtönbüntetésre 
ítélték. Nem fogunk időzni egy ilyen katonai incidens érdemeivel. Kitérünk 
azonban arra, hogy milyen előnyök származtak belőle akkor. Kétségtelenül 
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sokan ismerik ezt az esetet, azonban felhívom a figyelmeteket erre, mint 
az előttünk álló bizonyítékok egyik eleme. Amint véget ért a tárgyalás, és 
közzétették a viták eredményeit, a Sunday League of America titkára és 
vezérigazgatója, Rev. Edward Thompson of Columbus egy nyilatkozatot 
küldött az Egyesült Államok elnökének, amelyből elolvasok egy részletet. 
Ez a The Sunday Reform Leaflets, vol. 1, No. 1894. szeptember 8-ai számá-
ban jelent meg: „Sunday League of America központja, Columbus, 1894. 
július 21.

Őexcellenciájának, Grover Clevelandnek, az Egyesült Államok elnö-
kének és az Egyesült Államok hadseregének legfelsőbb parancsnokának:

Engedje meg, hogy az Egyesült Államok több mint százezer szavazója 
nevében, akiket megtiszteltetés számomra hivatalosan is képviselni, kéréssel 
forduljak Excellenciájához, Charles O. Cedarquist közlegény büntetésének 
elengedéséért, aki az Egyesült Államok Hadseregének Co. C második gya-
logság hadosztályában szolgál. Mint megtudtuk, Cedarquist közlegényt két 
hónapos kényszermunkára ítéltek Omahában, és azon felül havi tíz dollár 
bírságra a havi fizetni valóján felül.

Az ok, amiért kérjük ezen büntetés elengedését a következő: Ce-
darquist megbüntették, amiért megtagadta a vasárnapi «lövészeten» való 
részvételt azon az alapon, hogy az említett lövészet megsértette Nebraska 
törvényeit, ahol ő tartózkodott; továbbá a személyes vallási meggyőződését; 
valamint a keresztény civilizáció elveit és az Unió szinte minden állama 
törvényeit. Mióta az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1892. február 
29-én döntött a «Szentháromság» ügyben, hogy «Amerika egy keresztény 
nemzet», Cedarquist közlegény joggal várhatta el, hogy egyetlen olyan uta-
sítást vagy előírást se tegyenek nemzetének hadseregében, amely ellentmon-
dana e fajta kereszténység törvényeinek és általános szokásainak, amelyet a 
történelmünk bemutatott.”

Ezután az alkotmányra és a vasárnap védelmére hivatkozott, amely 
érvénybe lépett, amikor az elnök aláírta a törvényjavaslatot. Ennek eredmé-
nyeként a katonát szabadon engedték, és bíróság elé állították azt a tisztet, 
aki vasárnapi lövészetre utasította Cedarquist, de tiszttársai felmentették őt.

Ez azt bizonyítja, hogy ez a sajátos szervezeti forma saját céljaira hasz-
nálja fel a kormányt, azt sugallva, hogy ezt „az Egyesült Államok több mint 
százezer szavazójának” hatalma alapján teszi, akiket a szervezet főigazgatója 
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„megtiszteltetésnek érzi”, hogy hivatalosan képviselhet.
Nem sokkal később a chicagói posta vezetője, aki az Egyesült Államok 

egyik tisztviselője, javasolta a chicagói postások ellenőrzését vasárnapi 
napon. Utasítást adott arra, hogy bármelyiküknek lelkiismereti meggyő-
ződésből fakadó ellenvetése lenne egy ilyen vasárnapi tevékenységgel szem-
ben, joga legyen, hogy ne jelenjen meg az eseményen. De az ellenőrzést 
egyáltalán nem tartották meg, mert a chicagói egyházak összefogtak, és 
akkora tiltakozást küldtek Washingtonnak, az elnöknek és kabinetjének, 
hogy a postának megtiltották a vasárnapi ellenőrzést.

Ugyanígy két vagy három éve folyik az emberek előtt a New York-i 
Dr. Parkhurst vezette kampány az önkormányzat vezetése ellen. Ez a tavaly 
novemberi választásokon csúcsosodott ki, amelyben ez a politikai „reform” 
elem diadalmaskodott, és ez a diadal terjesztette e mozgalom vezetőjének 
hírnevét és befolyását az emberek és más városok körében, amelyek rég-
óta ugyanazt az utat követték, mint amit ő vezetett New Yorkban. Azóta 
meghívták a városaikba, hogy megtanítsa nekik, hogyan vezessék kampá-
nyukat ugyanúgy, mint ő. Chicago az első város, amely a választások óta 
így kormányoz. Körülbelül két évre Washington városa bizonyos amerikai 
szenátorokon keresztül meghívta, és ő számos beszédet tartott, hogy megta-
nítsa őket, hogyan vezessék a kormányt.

Egy másik alkalommal Chicagóba ment a város egy bizonyos klubjá-
nak a meghívására. Itt van nálam az ott elmondott beszéde. Néhány idézetet 
olvasok belőle, csak azért, hogy szemléltessem ennek a mozgalomnak az 
éltető szellemét, és tisztán lássátok, hogy ez nem csupán egy politikai moz-
galom, hanem vallás-politikai mozgalom. Egyházi akar lenni, aki interferál 
a kormánnyal, de nemcsak interferál, hanem akarja vezetni, ellenőrizni, sőt 
irányítani is a kormányt az általa értelmezett erkölcs, Szentírás és tízparan-
csolat szerint.

Egy dolog, amit ti is észre fogtok venni, amikor olvasom ezeket a bizo-
nyítékokat - nem csak ebből a beszédből, hanem másikakból is, amelyeket 
mutatok majd - az a fontosság, amit tulajdonítanak a tízparancsolatnak. 
Kezdettől fogva azon munkálkodtunk, hogy támogassuk a tízparancsolat 
integritását és ragaszkodjunk hozzá, és arra számítottunk, hogy a tízparan-
csolatról szóló viták egy napon országos szintre emelkednek. Az általam 
bemutatott bizonyítékok egyik pontja az, hogy nagyon közel van az idő, 
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ha nem teljesen itt van, amikor a tízparancsolat általános kérdéssé válik, 
általános vita témája lesz, amikor nemzeti kérdések közé sorolják. 

Igaz, hogy ezek a vallás-politikai emberek a tízparancsolatot hamis 
színben tüntetik fel a nemzet előtt, és mindig tévesen alkalmazzák, de ez 
nem számít. Amikor az ellenség magasztalja a tízparancsolatot, de mindig 
tévesen használja, elferdítve azt, ezzel egyszerűen még inkább okot ad Isten 
igazsága és ügye elfogadóinak arra, hogy ragaszkodjanak hozzá - ahogy Isten 
adta - és a valódi jelentéséhez. Ez megnyitja az utat a harmadik angyal 
üzenete előtt, hogy szélesebb körökben hangozzék el, és nagyobb munkát 
végezzen, mint bármely más helyzetben. Így mindezekben ne azt nézzük, 
hogy ők ellenzik a harmadik angyal üzenetét. Természetesen van bennük ez 
a hajlam, de amint arra már korábban rámutattam, úgy gondolom, hogy 
minden csupán az üzenet másik oldala, és minden együtt munkálkodik az 
üzenet továbbhaladásában.

Először három-négy kijelentést fogok felolvasni Dr. Parkhurst chi-
cagói beszédéből, hogy lássátok az általa képviselt eljárások természetét, 
és lássátok, milyen érzések lobbantanak lángra, valamint milyen érzések 
dominálnak a mozgalomban.  

Íme, a kifejezések közül az egyik: „Adminisztratív undorító vérebek.” 
Egy másik: „hamisan esküdözők, alkoholtól bűzölgő fajtalanok rakása”. A 
következő: „Politikusoknak purgatóriuma és munkaadókat keresztre feszí-
tők”. És mindezt nem egy spontán, hirtelen vita hevében mondta el, hanem 
egy hidegvérrel megírt esszében, amelyet áttanulmányozott és felolvasott.

Egy másik kifejezéssorozat segíteni fog ennek szemléltetésében. Olva-
sok beszédéből, amelyet 1895. január 24-én, a Chicago Inter Ocean című 
újságban publikáltak: „Nem jó elbátortalanítani az embereket, de mindig 
hasznos szembeszállni az egész helyzettel. Egy illusztrációt használok, 
amelyet már sokszor használtam, hogy megértsetek valamit, ami valóban 
megéri a cél eléréséhez szükséges erőfeszítéseket, nevezetesen: nektek «rege-
nerálnotok» kell a városotokat.” - A szó a presbiteriánus teológiából szárma-
zik, de nagyon jól megfelel a célnak. Mivel a New York-i presbiteriánusok 
támogatták ezt a cselekvési módot presbiteriánus módszernek ismerve 
el, és ezáltal ugyanakkor presbiteriánusnak ismerték el Dr. Parkhurst is 
módszereivel együtt, ebből az következik, hogy mindez nem más, mint egy 
presbiteriánus teológia. Következésképpen kettős értelemben elmondható, 
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hogy ő a presbiteriánus teológiából idéz – legalábbis, ahogy a New York-i 
presbiteriánusok tanítják.  

„Ez többet jelent a reformációnál. A reformáció csak formaváltást 
jelent. A regeneráció a szív megváltozását feltételezi - az önkormányzati 
indítékok és impulzusok új minőségének bevezetését. Ha azt fogjátok 
mondani, hogy az ilyesmi az ideálhoz tartozik, akkor természetesen az egy 
ideál. De ti mivel akarjátok, hogy dolgotok legyen? Nem fogtok győzni, 
csak egy rendkívüli lelkesedés erejével, és nem fogjátok tudni felébreszteni a 
tömegek lelkesedését fél erőfeszítéssel.” Egy másik kifejezéssorozat: „Kíván-
csi vagyok, hányan vannak ebben a nagyvárosban, akik készen állnak arra, 
hogy levegyék a kabátjukat, és addig ne vegyék fel, míg vagy meghalnak, 
vagy Chicago megmenekül. Ez üdvösséghez vezet, és ennek ez a cselekvés 
az egyetlen módja. Kezetekbe kell vennetek a saját életeteket, ugyanúgy 
a békéteket, a kényelmeteket, és lépésről lépésre meg kell nyernetek a 
győzelmet. Ebben a munkában nincs hely amatőröknek vagy naivaknak. 
Sok reformegyesület létezik széleskörben, és sokan csatlakoznak azokhoz, 
de mégsem sikerül megmenteniük a városukat. Nincs egyetlen rövid út 
sem a város megmentésére. Ezt nem nyerhetitek meg a reformszervezetek, 
önkormányzati ligák, civil klubok presztízsével vagy tőkéjével, vagy bár-
milyen más hírnévvel, amely kiemeli az adott intézményt. Nem lesztek 
hasznosak, csak amilyen mértékben közvetlenül szembeszálltok a gonosz 
áradatával a személyiségetek és annak minden erőforrása által, még akkor 
is, ha fennáll annak a veszélye, hogy elsüllyedtek abban és belefulladtok. Ha 
ez a nyelvezet energikusabb, mint a ti ízlésetek, kérjétek számon magatokat, 
mert én nem a saját, hanem a ti meghívásotokra jöttem ide. Ha van valami 
az életetekben, ami többet jelent számotokra, mint Chicago városának 
megmentése, azt tanácsolom, hogy vonuljatok vissza az önkormányzati 
regenerációs missziótól.”   

Jézus Krisztus azt mondta: „Keressétek először Isten országát.” Ez a 
rendszer pedig azt mondja: „mindenekelőtt keressétek e világ városainak és 
királyságainak vezetését.” Most csak olvasom ezeket a cikkeket, az értékelést 
majd későbbre hagyom. Tovább olvasom: „A tízparancsolat tekintetében 
nincs sem republikánus, sem demokrata [...] Mozgalmunkban nincs 
tehát sem partizán, sem szektás lelkület. A sokoldalú ember több, mint 
bármelyik párt, és a Tízparancsolat olyan széles, mint a protestantizmus, a 
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katolicizmus és a judaizmus együttvéve [...] A felelősséget nem kell levenni 
a laikusok válláról, de a papság által elfoglalt kapcsolatok olyan válságot 
jelentenek, mint a tiétek itt és a miénk New Yorkban, páratlan és egye-
dülálló. Egy igazi prédikátor, ha tanulmányaiból jól megértette a Bibliát 
ahhoz, hogy megismerje a világot és azt, ami benne történik, nem tekinthet 
úgy a prófétára – az államférfira, aki háromezer évvel ezelőtt mérlegre tette 
Izrael népének sorsát – anélkül, hogy ne értené, hogy az ihletés, amelyet az 
Isten embere még mindig kap, semmiképpen sem kizárólag arra való, hogy 
felkészítse az embereket arra, hogy tisztelettel hagyják el ezt a világot, és 
«szépen» éljenek az eljövendő világban. A Miatyánk így tanít imádkozni: 
«Legyen meg a te akaratod a földön». Ez számotokra mindenekelőtt azt 
jelenti: «Legyen meg a Te akaratod Chicagóban.» És nincs más hely, ahol 
hatásosabb hangot lehetne továbbítani, mint a szószékeitek. Bátorító az a 
tudat, hogy egyre erősödik az az érzés, hogy a keresztény hűségesség éppúgy 
hazaszeretetet jelent, mint jámborságot. Jó polgárnak lenni ugyanaz, mint 
jó egyháztagnak lenni, és a «Közelebb hozzád Uram» és a «Csillagos zászló» 
egyaránt keresztény himnuszok az univerzális keresztény szájában.”  

Ezekből látszik a helyzet és az érdeklődés, amellyel végzik ezeket a dol-
gokat. „A mozgalom nálunk kezdődött, egy templomban, és azóta emberek 
mindig hivatkoztak arra, amit a templom és a zsinagóga képvisel. Ami 
mindenütt erőt adott a mozgalomnak, az az emberek elszámoltathatósága 
a tízparancsolat tekintélyével szemben. A Bibliában semmi sem utal arra, 
hogy a szentség ellene volna Chicago város regenerálásának, és soha nem 
volt olyan helyzet, mint most, amikor nagyobb szükség lenne egy aktuális 
hangra, amely Illésé, vagy inkább még több Illés kellene. Az egész problé-
ma, amellyel most szembesültök, nem más, mint igazság kontra gonoszság 
kérdése, becsületesség kontra lopás, tisztaság kontra mocsok, és ha a papság 
tömegesen ki nem áll a párbajra, akkor milyen hasznunk származna még 
abból, hogy a papság létezik a nap alatt?” 

Még egy: „Létezik egy erkölcsi vezetés, amelyet a papságnak gyakorol-
nia kell, és ha nem gyakorolja, akkor egy erkölcstelen bűnöző. Az államfő 
zsenialitásának nagy részét az örök realitások értékelése és víziója képezi, 
amely az adott pillanat töltetét adja, és ez az értékelés az, ami megkülön-
bözteti a prédikátort. Ha ő rendelkezik ezzel, akkor isteni eszközökkel 
ajándékoztatik. A régi Izrael idejében az államvezető próféta volt, a próféta 
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pedig államférfi, és bizonyos keretek között még most is Isten szándékában 
és a dolgok természetében van, hogy a két tisztség egyesüljön, hogy annak 
az embernek, aki ismeri az Isten titkait, modellezze az erkölcsi célokat, és 
erkölcsileg inspirálja városának tanácsait és tevékenységét. És igen, megkoc-
káztatom elmondani a keresztény munkában szolgáló testvéreimnek, hogy 
biztos ismeret bizonyosságával beszélek, amikor azt mondom, hogy nincs 
egyetlen olyan befolyás, amely gyorsabban hatna annak érdekében, hogy 
visszahozza az embereket az egyházhoz, mint az egyház és próféta befolyása, 
akik a világ felé fordulnak, és teljesítik iránta a nemes tekintély és erkölcsi 
regenerálás misszióját.”

Ez elég ahhoz, hogy minden előttünk legyen és megértsük. Azokat a 
bibliai kifejezéseket, amelyek a lélek igazságban való üdvösségével kapcso-
latosak, és amelyeket csak az egyháznak van joga használni ilyen módon, 
most ezeket a kifejezéseket teljesen a világi dolgokra használják, és a teljes 
megváltási tervet és az egyház munkáját e világ szintjére redukálják e világ 
dolgainak megmentésére. Tehát ők a tízparancsolatot csak a külső emberre 
vonatkoztatják, ami egyszerűen ugyanaz a régi gonoszság – megtisztítja 
a pohár és a tányér külsejét, a belseje pedig olyan marad, mint amilyen 
mindig is volt a farizeusok esetében.

A közelmúltban láttátok a Sentinel című újságban Dr. John L. Scudder 
- a New Jersey állambeli Jersey City-ből - kijelentéseit a Keresztény Törek-
vés Ifjúsági Társasága mozgalom helyzetével és munkájával kapcsolatban. 
Olvasok innen egy-két mondatot, és felhívom a figyelmeteket egy másik 
nyilatkozatra, amelyet a Keresztény Törekvés Ifjúsági Társasága mozgalom 
egyik vezetőjének a közvetlen képviselője tett. Először, hogy bevezessem a 
témát, elolvasom Dr. Scudder néhány kijelentését, amelyet a The New York 
Sun című újságban tettek közzé 1894. november 5-én.

„Szinte minden amerikai egyháznak van saját Keresztény Törekvés 
Ifjúsági Társasága, és ezek a társaságok, amelyek az ország minden falujába 
behatoltak, kinyilvánították szándékukat, hogy politikai pályára lépjenek. 
Ennek jelentősége van, ha figyelembe vesszük, hogy ezeknek a szerveze-
teknek több százmillió szimpatizánsa van, és energiával meg lelkesedéssel 
teli fiatalokból állnak. Ez azt jelenti, hogy az egyház belép a politikába, 
és azért lép be, hogy ott is maradjon. Sőt, ez azt is jelenti, hogy az egyház 
erős politikai tényezővé válik, hiszen ezekben a társaságokban tökéletes és 
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állandó szervezettel rendelkezik, amely kiterjed minden kisvárosra, államra 
és az egész nemzetre; és minden nagy erkölcsi kérdésben egységesen fog 
fellépni. Nem azt akarom mondani, hogy az egyházaknak külön politikai 
pártot kell alkotniuk; ellenkezőleg, kívül kell maradniuk minden párton. 
Viszont együttműködnek a pártokkal, és egységes szervezetként a meglévő 
pártokon keresztül nyújtják be követeléseiket, és kívánságaik teljesülnek. 
A választások előtt átmenetileg minden helyi unió a politikai konvenció 
látszatát fogja ölteni, és csak azokat a jelölteket támogatja, akik teljesítik 
a közösség legtekintélyesebb rétegének követelményeit. Ezek megkapják a 
jelöltek írásos kötelezettségvállalásait, és mindig szembesítik őket ezekkel 
az ígéretekkel, és azokat a politikusokat, akik nem teljesítik vállalásaikat, 
elítélik.

A legnagyobb örömmel köszöntöm ennek az emlékezetes napnak az 
elérkezését az egyház történelmében. Végül a politikusok ráébrednek, hogy 
mi, keresztények nem vagyunk egy rakás őrült, hanem nagyon jól tudjuk 
együttműködtetni és vezetni a néhány millió szavazót, és minden erőnket 
az igazságosság, a törvény és a rend ellenségei ellen összpontosítjuk. [...] 
Amikor a keresztények egyesülni fognak, és a hatalom elsöprő részét fogják 
birtokolni, amikor erőfeszítéseket fognak tenni, mint egységes test, hogy 
ne szavazzon valakire, aki nem felel meg az elveiknek, akkor és csakis akkor 
fogják tisztelni őket, és csak akkor válnak erőssé politikai szempontból. 
Miért ne létezne Christian halls, és nem csak Tammany halls? Miért ne 
dolgoznánk Isten országáért? Ha a bűnösök szövetkeznek érdekeik védel-
mében, akkor miért ne tennék a szentek is ugyanezt, hogy legyőzhessék 
Sátánt?”  A következő a Keresztény Törekvés Osztálya. A szervezetet a 
Keresztény Törekvés egyik tisztviselője vezeti. A következő idézetek „A Ke-
resztény Törekvés jó polgára” című tanításukból származnak. Csak néhány 
mondat belőle:

„A politika, amelyért a Keresztény Törekvés mozgalom küzd, egy 
keresztény politika, és ha vannak politikai pártok, akkor legyenek ke-
resztény politikai pártok. Ezt a keresztény élet részeként kell felfognunk, 
amelynek része a társadalmi élet, az üzleti élet, a családi kötelezettségek és 
a jellegzetes egyházi munka is. A politikát, mint keresztény kötelezettség, 
komolyan kell venni, és a társadalmi, üzleti vagy családi kötelezettség elé 
kell helyezni. A kereszténység a politikában nagyon hasonló területet foglal 
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el. Az egyháznak nincs joga dönteni két jó jelölt között, de bármely szószék-
ről tiltakozhat a tízparancsolatnak nem engedelmeskedő jelöltek ellen. A 
keresztény politikáról szóló beszélgetés kevésbé lenne megfelelő a szószéken 
vagy egy imatalálkozón, mint a keresztény üzleti, társadalmi vagy családi 
kötelességről szóló beszélgetés? A politikának megvannak a maga sajátos 
kísértései, és a keresztény szellem nélkülözhetetlen kelléke. Már csak azért is 
kell megtisztítanunk a politikát, hogy a benne résztvevő fiatalok sokaságát 
megmentsük az erkölcsi romlástól. Azért is, hogy megmentsük az országot 
és a szent amerikai intézményeinket.” 

Milyen területet érint a megmentésük? Tervük szerint miről szól a 
megmentés? Csak e világ megmentéséről, csak e világ dolgainak a meg-
mentéséről. Nem lép ezen túl. A benne résztvevő munkásnak meg kell 
értenie „ha lehetséges a saját Bibliájából, hogy az ő munkája nem az, hogy 
az emberek tiszteletre méltó módon hagyják el ezt a világot, és hogy örüljön 
egy másik világban, hanem saját falujáért, városáért, államáért és nemze-
téért kell dolgoznia, hogy felemelje, megmentse, regenerálja azokat”. Ez a 
helyzet. Tovább olvasom:

„A kereszténydemokraták megértik, hogy a részvétel a szavazáson és 
az, hogy a szervezetek tagjai legyenek, az mélyebb és szélesebb körű köte-
lesség, mint bármely más politikai megmozdulás. Minden változás iránti 
konzervatív hozzáállásukkal fontos helyet foglalnak el a keresztény civilizá-
cióban. Adná az Úr, hogy ők, mint a jó és igaz emberek, tanulmányoznák 
kötelességüket, és szemük előtt tartva az ítélet napját, teljesítenék azt. 
Hasonlóképpen a republikánus keresztény kollégák a kormány politikáitól 
eltérő hozzáállásukkal - a demokratákkal együtt - az egyre magasabb fele-
lősségért fognak élni, a keresztény hazaszeretetért és a nemzet folyamatos 
erkölcsi fejlődéséért. Így a keresztény polgárok között egy önmagától 
létrejövő természetes unió fog létezni.

Az egyház a legjobb hely az erkölcsi és lelki javak megmozgatására, 
és ez az egyesülés, amely összeköti minden gyülekezet keresztény polgárát, 
és amely magában foglal minden politikai pártból, legközelebbi szerve-
zeteiből származó szegmenseket, promotálni fogja a teljes hatékonyságot 
ott, ahol ezeknek a kisebb testületeknek a legnagyobb befolyása van, azaz 
a saját pártjában. Félretéve pártok tevékenységének minden részletét, vagy 
a közgyűléseik szintjén hagyva azokat, nekünk egy jó civil tevékenységünk 
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van, amelyet minden egyház bölcsen vállalhat. Ezen az úton lehet csupán 
valami jót elérni. A Keresztény Törekvés mozgalomban gyakran konkrétabb 
terveket javasolnak. Mi nem haladhatunk előre úgy, hogy egyszerűen csak 
megszólítunk és gyűléseket tartunk anélkül, hogy valami konkrét cselekvés 
ne lenne mögöttünk. A Keresztény Törekvés elvei szerint és annak zseni-
alitásával pártközi terveket követelünk. A keresztény szellemnek meg kell 
nyilvánulnia a politikában, ezért a tízparancsolatnak és a hegyi beszédnek 
méltó helyet kell adnunk.”

A New York-i Parkhurst masinéria mintájára alakított Chicagói Pol-
gári Szövetség is ezt az utat követi, amennyire csak tudja. Itt van nálam a 
konföderáció vezetőjének a chicagoi Rev. Dr. Clark jelentése. Egy hivatalos 
jelentést írt, amely megjelent a The Interior című újságban. Van egy máso-
latom erről a cikkről, de most nem találom. Talán megtalálom, mielőtt más 
témára térnék, hogy elolvassak még néhány kijelentést. Ezek közül az egyik 
a fentiekhez hasonlóan a keresztény ember államhoz való viszonyáról szól, a 
kereszténynek a politikához való viszonyáról, valamint a kereszténység sze-
repéről az állam modellezésében, formálásában és reformálásában. Az egyik 
alapelv, amelyet Dr. Clark platformjában támogatnak, nem más, mint a 
Legfelsőbb Bíróság 1892. február 29-ei határozata, amely kijelenti, hogy 
„ez egy keresztény nemzet”. Ha pedig keresztény nemzetről van szó, akkor 
azt kérdezi: „Mi mást tehetne egy keresztény, mint hogy e szerint az eszme 
szerint cselekszik, és ennek a keresztény nemzetnek az elveit keresztény 
módon teljesíti, a kereszténység képére formálva és alakítva azt?”

Láthattátok ezeket az elemeket, amelyek ezen tervek szerint cselek-
szenek a törvény és a jogalkotó feletti ellenőrzés megszerzése érdekében. 
Most elolvasok egy másik mondatot Parkhurst beszédéből, amelyet a végére 
hagytam. Az idézet olyan panorámát vázol fel előttünk, amelyen érdemes 
elmélkedni, és a mai naptól fogva mindvégig komolyan vennünk.

„A kérdések, amelyek idén foglalkoztatják a köztudatot, és amelyek 
valószínűleg még hosszú évekig foglalkoztatni fogják, nem nemzeti, hanem 
önkormányzati szintű kérdések. Elérkeztünk a «városok újjászületésének» 
nevezhető időszakhoz. A lakosság városközpontokban való figyelemreméltó 
koncentrálása, a városok hangsúlyosodásához vezetett, és ez a koncentráció 
elérte azt a mértéket, hogy az anyagi értékek és a szellemi tőke elkezdett 
mindent nagy léptékben meghatározni. Szinte azt mondhatjuk, hogy a 
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nemzet valóságos élete ezekben a központokban él és lüktet, és ez a nem-
zet egyre inkább olyan lesz, mint amilyenné a nagyvárosok teszik, illetve 
meghatározzák.” Az érv a következő: Sok nagyváros épült az országban, és 
ezekben akkora az emberek koncentrációja, és olyan pozíciót foglalnak el, 
hogy ki tudják jelölni azt az utat, amelyet a nemzet kövessen, és ez az út 
már nem függ a többi, városokon kívüli lakosságtól, hanem a városok által 
követett út lesz az, amelyet a nemzet fog követni, és amilyenek lesznek a 
városok, olyan lesz a nemzet is. Még ha a vallástól eltekintünk is, a nagy-
városok irányítják az ország politikai áramlatát. Vegyük észre, hogy ezek a 
vallásos vezetők megértették ezt, és munkálkodnak, hogy ellenőrizhessék a 
városokat, utat törnek maguknak, hogy megszerezzék az irányítást felettük, 
hogy majd rajtuk keresztül vezethessék a nemzetet.

A felolvasott nyilatkozat mindegyikéből láthattuk, hogy ezek mind 
annak a rendszernek a kijelentései, amely megformálta és jellemezte a 
pápaságot az első lépéstől kezdve, - amelyet az egyház megtett Konstantin 
korában - egészen napjainkig. Akik olvasták ezt a történetet, tudják, hogy 
az általam olvasott kijelentések mindegyike ugyanazon dolognak a megis-
métlése. Nehézséget okoz valakinek, aki olvasta ezt a történelmet, meglátni 
a pápaság képét az általam idézett kijelentések szavaiból? Nem. Bárki, aki 
tanulmányozza ezt a történelmet, megláthatja a kialakuló képet, amely 
közvetlenül a szemünk előtt dolgozik ugyanúgy, ugyanazon célokért, mint 
a pápaság.

Közülünk ki ne látná annak valóságát, hogy a fenevad képe ma már a 
nemzet előtt teljesen kialakult, és a célzás teljes erejével munkálkodik - még 
nem a törvény teljes erejével, mert a törvény még nincs teljesen a kezében, de 
minden célzás politikájával munkálkodik. Ezeken a jogsértéseken keresztül 
apránként átveszi az irányítást itt, munkálkodik amott, hogy megszerezze az 
irányítást a nemzet vezetése felett, majd ő úgy alakítja és modellezi, ahogy 
akarja. Vessetek egy pillantást egy aspektusra, amely a fenevad képére mu-
tat. Azok, akik olvasták a pápaság megjelenésének történelmét, a fenevadét 
és annak megformálását, tudják, hogy minden harcot és minden csatát, 
amelyet a pápaság vívott, a városokban vívta meg. Róma, Alexandria, 
Konstantinápoly, Antiókhia, Jeruzsálem, Karthágó, Korintus – a fontos 
városok – volt a pápaság harcmezeje és színháza, ahol megvívta harcait, és 
megszerezte az irányítást a Római Birodalom felett megszerezve az irányítást 
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az összes város felett. A vidéki lakosságot – majdnem azt mondtam, hogy 
másodlagos fontosságúnak tartották -, de a gyakorlatban nem is vették 
figyelembe. A vidéki püspököt nagyon alsóbbrendű lénynek tartották. A 
város püspöke sokkal magasabban állt. A püspöki rang megegyezett a nagy-
városok rangjával. És a vezető város püspöke, amely Róma volt, birtokolta 
a főhatalmat; ezért általa több olyan elemet is irányítani tudott, amelyekre 
a pápaság hatalmának erősítéséhez szüksége volt. Ily módon Róma lett a 
székhely, a püspöksége pedig a pápaság feje – a fenevad. 

Nem látjátok a teljes hasonlóságot azzal, ami ebben az országban 
ugyanazon a területen történik abban a próbálkozásban, hogy megszerezzék 
az irányítást a nagyvárosok felett? New York, Chicago, Philadelphia, Bos-
ton, St. Louis, Cincinnati, San Francisco, ugyanez történik mindegyikben 
– a papság által vezetett önkormányzati törvények a városok ellenőrzéséért 
munkálkodnak, hogy kézben tartsák őket, és általuk ellenőrizhessék a 
nemzetet. Nem ugyanazok az elvek működnek itt és most ugyanúgy, mint 
a fenevad megjelenésekor? Megtehetjük azt, hogy becsukjuk a szemünket 
a valóság előtt, hogy ne lássuk, hogy a gonosz munkájának jelenlétében 
vagyunk? Nem abban az ünnepélyes időben élünk, amikor hangos szóval 
hirdetnünk kell a fenevadra és annak képmására vonatkozó figyelmeztető 
üzenetet, a legerősebb hangon, amelyet Isten ereje adhat?

Elolvasok még egy nyilatkozatot. A Cincinnati állambeli Herald and 
Presbyter című újságból az 1895. január 3-ai számából való. Miután a városi 
önkormányzatokon keresztül megszerzik ezt a hatalmat, a legfontosabb cél, 
amelyre használni kívánják, az a vasárnap megünneplésének kikényszerítése 
lesz. A cikk, amelyből olvasni fogok „A törvény érvényesítése” címet viseli.

„A törvény az emberi cselekvés vagy magatartás szabálya. Az erkölcsi 
törvény az isteni akarat érzékelhető kinyilatkoztatása, amely az örök és 
egyetemes kötelezettség minden emberre nézve. Az erkölcsi törvény léte-
zik a lelkiismeretben, ezért a keresztények esetében nem lesz szükség egy 
erőszakos rákényszerítésre. De a társadalom irányítása során kiderül, hogy 
nem minden ember fog engedelmeskedni a tízparancsolatnak, amelynek 
egyetemes alkalmazása van, és esetükben szükségesnek találták a büntetések 
csatolását, erőfeszítések megtételét, hogy engedelmességre bírják őket a civil 
kormányzás hatalmas karjának segítsége által.”

Amint azt mindenki láthatja, ez nem más, mint a pápaság álláspontja, 
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tanítása és érve. Lehetőségünk lesz ilyeneket ismételten olvasni, amikor a 
téma következő szakaszához érünk, a következő leckénk alkalmával. „A jog-
alkotók nagyon jól ismerik a tízparancsolat egyikét, és amely bekerült szinte 
minden állam alapszabályába, nem más, mint az a törvény, amely elvezet 
a tiszteletreméltó Sabbath megünnepléséhez. A törvényalkotók szükséges-
nek gondolták megakadályozni a törvénysértőket; valamint szükségesnek 
gondolták, hogy azoknak, akik meg akarják sérteni Isten szent napjának 
szentségét, különleges tiltásokat és büntetéseket vezessenek be. Városunk-
ban, e törvény nyílt megsértése már annyira folytonos és dacos volt, hogy 
felébresztett a keresztényekben az állam iránt egyfajta kötelességet, és így 
szervezték meg az Önkormányzati Reform Liga mozgalmát.” 

Az „Önkormányzati Reform” célja a város reformja, akárcsak a chi-
cagói „Civic Federation” és a New York-i „Society for the Prevention of 
Crime”. Ezeknek ugyanaz a céljuk, de nem minden városban ugyanaz a 
nevük. De mi okozta a mozgalom megszervezését Cincinnatiben? Nos, a 
vasárnap megünneplésének semmibevétele. Mi vezetett a Chicagóban való 
megjelenéséhez? A vasárnap megünneplésének semmibevétele. A Liga első 
akciója az volt, hogy Sabbath napon bezárta a színházakat. Ehhez elég lett 
volna a törvény és a városi rendőrség ereje, amely képes volt betartatni a 
törvényt. De találtatott egy ember, aki ebben a városban erősebb volt a 
törvénynél, a rendőrségnél és a reformelemeknél, és ő volt a polgármester. 
A törvénysértők száma olyan nagy volt, hogy ha mindenkinek esküdtekre 
lett volna szüksége, lehetetlen lett volna az elkövetők bíróság elé állítása. A 
bíróságokat blokkolták, és akadályozták az igazságszolgáltatást.

Ekkor jött a Liga a Bíróság segítségére, mögötte a törvénnyel, és azt 
javasolta, hogy utasítsák a rendőrséget, hogy tartóztassák le azokat, akiket 
a vasárnapi törvény megsértése közben találnak. Ez gátlóvá tette volna a 
törvényt, és akkor is zárva tartotta volna a színházakat, ha az elkövetőket 
nem büntették volna meg teljes mértékben. Ám a polgármester a színházak 
segítségére sietett, és megtiltotta a rendőröknek a letartóztatást a bűncselek-
mény befejezéséig, vagyis az előadás végéig. A Liga fellebbezett a rendőrfő-
nököknél, mondván, a rendőrség nem köteles engedelmeskedni az illegális 
parancsoknak. A rendőrfőnökök többsége úgy döntött, hogy a tiszteknek 
engedelmeskedniük kell a polgármester parancsának, mert ez szükséges az 
igazi fegyelemhez. Most mi maradt azoknak, akik a törvény oldalán álltak? 
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Korábban azt mondták, hogy Cincinnati városnak jobb kormányzása van, 
mint bármely más ekkora városnak az országban, és íme Boston, New 
York, Philadelphia és Baltimore képesek voltak vasárnapon zárva tartani a 
színházakat. Sokat lehetne beszélni a polgármester peréről, mert petíciókat 
nyújtottak be a kormánynak a rendőrfőnökök leváltására, a választókhoz 
intézett felhívásról, hogy a város főbírója felvehet-e isteni státuszt, hogy 
ezáltal szembeszálljon a társadalom erkölcsi érzékével. 

Amint látni fogjátok, ez elsősorban a vasárnapi kényszer bevezetéséhez 
vezetett. Ha ez nem történik meg az ő megelégedésükre, akkor „önkor-
mányzati reformot” követelnek. A város a pusztulás útján halad, és egy új 
elemre van szükség a megmentéséhez. De hogyan akarják ők megmenteni a 
várost? A vasárnap-törvény bevezetésével, hogy a vasárnapot mentsék meg, 
és általa megmenthessék a nemzetet. Látjátok, hogy minden intézkedésben 
egyetlen dolgot követnek, a vasárnapi törvény bevezetését? És mi tudjuk, 
hogy ez a fenevad képének megformálása és a fenevad bélyege felvételének 
megvalósulása. Tehát, mindezekből a bizonyítékokból kiderül, hogy az 
ország a fenevad képének jelenlétében van, amely él és tevékeny, és arra 
törekszik, hogy a bélyegét érvényesítse.
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A ma esti lecke a pápaság tanulmányozásával foglalkozik, ahogy tegnap 
este a pápaság képével foglalkozott. Ezúttal nem kell mást tennem, mint be-
mutatnom nektek a bizonyítékokat és a tényeket. Az érvek még teljesebbek 
lesznek, miután látjuk, mit építenek rájuk. A kijelentések, amelyeket ma 
este olvasok, a katolikusoktól származnak – katolikus előadások és újságok. 

Először az 1893-as Katolikus Szónoklatok a Chicagói Kongresszusból 
cikkből fogok idézni, amely a Chicago Herald című újságban, 1893. 
szeptember 5-én, 6-án és 7-én jelent meg. Ezek a nyilatkozatok egyszerűen 
párhuzamosak az előző leckében olvasott kijelentésekkel. Ha összerakjátok 
majd a két leckét, elég könnyű lesz meglátnotok a párhuzamokat - némelyik 
szinte szóról szóra ugyanaz - és azt, hogy elvben és céljukban azonosak.

Olvasok a chicagói Katolikus Kongresszus szeptember 4-én küldött 
írásából, amelyet Walter George Smith írt „A katolikus polgárok befolyása” 
címmel, és amelyet a Chicago Herald című újságban tettek közzé, 1893. 
szeptember 5-én: „Az egyház és az állam, mint társaságok vagy külső kor-
mányzati testületek valójában egymástól elkülönült szférák, és az egyház 
nem szippantja magába az államot, sem az állam az egyházat, de mindkettő 
Istentől származik, mindkettő ugyanazon célért munkálkodik. Amikor 
mindkettőt helyesen értelmezik, akkor közöttük nincs ellentét, nem an-
tagonisták. Az emberek az államot szolgálva az Istent szolgálják, éppoly 
közvetlenül, mint amikor az egyházat szolgálják. Aki a hazájáért harcolva a 
fronton hal meg, az az mellett van, aki a hitéért hal meg. A polgári erények 
önmaguk vallási erények, vagy legalábbis olyan erények, amelyek nélkül 
nem létezik vallási erény, mint ahogyan az ember, aki nem szereti a testvérét, 
nem szereti és nem szeretheti Istent.” 

Mint emlékeztek, ez hasonló a tegnap esti kijelentésekhez, miszerint 
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a „Közelebb Hozzád Uram” és a „Csillagos zászló” „mindkettő keresztény 
himnusz” annak, aki megérti ezt a dolgot. Láthatjátok, hogy ez teljesen 
vallásossá teszi a kormányt, egyenlővé teszi az egyházzal. „Az egyház [a ka-
tolikus egyházra utal] minden korszakban a legdemokratikusabb szervezet 
volt; csak az egyház tanította a testvériségnek és a minden ember Isten előtti 
egyenlőségének igaz elméletét, és ennek szabályait kell az emberiségnek 
figyelembe vennie a jelenlegi veszélyek leküzdéséért tett intézkedéseinek 
megalapozásához.”

Utal a társadalmi problémák jelenlegi veszélyeire, a munka és a tőke 
közötti konfliktusra, és mindarra a sok vitára, amelyek napjainkban az 
Egyesült Államokban zajlanak. Ugyanezen újság másik nyilatkozata Edgar 
H. Gans „The Catholic Church in America” című beszédéből származik, 
amelyet a Chicago Heraldban tettek közzé 1893. szeptember 5-én. Az 
előadó az Egyesült Államokban megnyilvánuló szabadságszellemről szólt, 
nyilatkozatokat gyűjtött össze a szabadságszellemről, és a Webster szótárból 
idézve, azt mondta: „A katolikus egyház üdvözli ezt a ragyogással és szépség-
gel teli szellemet, és magához fogadja, mert az egyház ennek a szellemnek az 
örökbefogadó anyja. Az egyház gyengéd odaadással táplálta az évek során. 
Az idő folyamán mindig megmentette őt a despoták merész és jámbortalan 
kezeitől, legyenek azok királyok, császárok vagy a trónra kerülő népi több-
ség. Isten egyházában van az egyetlen igazán szuverén és minden hatalom 
forrása. Ő adta a szuverenitást a népnek szent bizalom bizonyítékaként, és 
a nép ezt a bizalmat mindenki javára kell, hogy használja.” 

A pápa enciklikájából látni fogjuk, hogy Isten helyett ő ennek a szu-
verenitásnak az őre és a forrása. Most Mr. Gans beszéde végén elmondott 
nyilatkozatát fogom olvasni. A nyilatkozata megegyezik azzal, amit tegnap 
este olvastam: „Vannak köztünk Izrael prófétái, a mieink, isteni felhatal-
mazással, ahogy régen voltak a szent emberek, hogy irányítsák, oktassák, 
nemesítsék és felemeljék a nemzetet, és az amerikai nép a legnagyobb dicső-
ségben részesül, amikor elfogadja az igazság és a bölcsesség szavait a próféták 
ajkairól – amikor önként alávetik magukat a szent katolikus egyház papjai 
és püspökei szelíd gondoskodásának.” 

Ezeket a kijelentéseket nem szükséges kommentálni. Emlékezzetek 
azokra a kijelentésekre, amelyeket tegnap este olvastam, meglehetősen 
könnyű lesz megtalálnotok közöttük a kapcsolatot.
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Most Columbus John A. Waterson püspök beszédéből olvasok, ame-
lyet a Katolikus Kongresszusban mondott el, és amely a Chicago Herald 
című újságban jelent meg, november 6-án. Beszédében Leóra és Satollira 
hivatkozik. Leóról szólva a következőket mondta: „Személyes méltósága és 
jósága által, tanításainak gyakorlati bölcsessége által és tetteinek szilárdsá-
gával megérteti a világgal, hogy a pápa a világban és a világnak kiemelkedő 
alakja. [Erős taps.] Még az eddig lázadó értelmiségek is hozzászoktak ahhoz 
a gondolathoz, hogy ha a társadalom meg lesz mentve abból az állapotából, 
amely bizonyos szempontból rosszabb, mint a pogány időkben, akkor a 
megmentő csak Vatikánból érkezhet. [Újra ováció.]” 

Újabb nyilatkozat a Herald című újság szeptember 7-ei számából, 
amely Katherine E. Conway-tól származik. Cikkének a címe: „Tegyük 
katolikus országgá Amerikát”. A következőket mondta: „A küldetésetek, 
hogy Amerikát katolikus országgá tegyétek. Ez volt Írország érsekének 
jó kívánsága a négy évvel ezelőtti Baltimore-ban megrendezett Katolikus 
Centenáriumi Kongresszuson összegyűlt küldöttekhez. Ezzel a feladattal 
bocsátotta őket otthonaikba. A vallásos és hazafias lelkesedés a tetőfokára 
hágott, és minden szív kész volt ugyanazt válaszolni, mint ahogyan az első 
keresztesek válaszoltak Peter the Hermit hívására: «Isten műveli ezt».” 

Ezek a megszólítások azt mutatják, hogy a pápaság célja és munkája 
pontosan ugyanaz, mint amit tegnap este olvastam. Most visszatérek 
néhány kijelentésre, amely tavaly ősszel hangzott el a pápa enciklikájával 
kapcsolatban. Egy levél Rómából 1894. október 14-ei keltezésű, amelyet 
1894. november 3-án a Catholic Standard című újságban tettek közzé, 
kijelenti: „Túlzás nélkül kijelenthető, hogy az Amerikai Egyesült Államok 
képezi XIII. Leó legfőbb érdekét a Római és egyetemes Katolikus Egyház 
irányítása terén.”

Ehhez szeretnék egy kicsit hozzászólni. Miért gondol Leó állandóan 
az Egyesült Államokra? Ó, mert itt a római és egyetemes katolikus egyház 
kormányzásáról van szó. Tehát létezik egy bizonyos cél, amire használni 
akarja az Egyesült Államokat a katolikus egyház kormányzásában szerte a 
világon. „Ő az Óvilág egyik kiválasztott intelligenciája, aki figyeli, ahogy 
Washington csillagos zászlaja az égbolt zenitjére emelkedik. Néhány nappal 
ezelőtt XIII. Leó egy kiváló amerikait fogadva azt mondta neki: «Az Egye-
sült Államok a jövő, és mi folyamatosan gondolunk rá.» A figyelmetlen 
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politikust, a felületes szemlélőt - Európában és Amerikában egyaránt - le-
nyűgözi az amerikai nép iránti kitartó szimpátiája, és az ő általános érdekei 
iránti aggodalom. De azok, akik ismerik a pápa buzgóságos lelkét, aki 
fáradhatatlan azért, ami jó, aki lelkes mindazért, ami nagy és termékeny; a 
filozófust, aki minden intellektuális, társadalmi és vallási horizontra tekint; 
az államférfit, aki a kormányzó és centrális gondolatok fényében ítéli meg a 
dolgokat; mindezek a Szentatya szívében olvassák elszánt elhatározásainak 
és az amerikai eszmék iránti elkötelezettségének okait. Ennek a nyilvánvaló 
szimpátiának az alapjánál a Szentszék alapvető érdekei találhatók.” 

Tehát a Szentszék alapvető érdekei azok az eszmék, amelyeken az 
egész struktúra nyugszik, és az Amerika iránti szimpátia ezeken az alapvető 
gondolatokon alapul, amelyek a római és egyetemes egyház „Szentszék 
érdekeihez kapcsolódnak.” 

Ez a létező szimpátia a Szentszék alapvető érdekein alapul, a lejátszan-
dó színdarab speciális koncepciójában és a pozícióban, amelyet a pápaság 
az elkövetkező időkben betölt. Ez azonnal világosabbá teszi, hogy a pápaság 
olyan érdeklődéssel tekint az elkövetkezendő időkre, mint soha eddig. 
Minden lehetséges módon igyekszik felkészülni arra, hogy megbirkózzon 
azokkal a dolgokkal, amelyek a megjelenés előtt állnak az elkövetkező 
időkben. A pápaság fel akarja használni az Egyesült Államokat, melynek 
segítségével más ruhát ölt, és felkészül arra, hogy szembeszálljon azokkal 
a dolgokkal, amelyek az elkövetkezendő időkben megjelennek. Olvasok 
tovább ugyanerről a témáról: 

„Rómának az az érdeke, hogy az idők jeleivel és a világ viharos felszí-
nén bekövetkező változásokkal összhangban irányítsa útját. Ez a speciális 
koncepció nem más, mint a mélyen gyökerező érzés, hogy Európa katolikus 
egyházának meg kell újítania eszközeit és módszereit, hogy a változatlan 
elveket a változó körülményekhez és új feltételekhez igazítsa [...] Ebben a 
fejlődésben a pápa szemében küldetése van, amit teljesítenie kell. E kül-
detés teljesítése érdekében alkalmazkodnia kell az egyetemes erők hatására 
bekövetkezett változásokhoz. Az államegyházat, a hivatalos katolicizmust, 
a kiváltságos kapcsolatokat, melyek léteznek a két hatalom között, a 
papság kapcsolatát a politikai pártokkal, a feudális egyházi szervezeteket 
és az egyház teljes külső keretét át kell alakítani és meg kell újítani, sőt 
valószínűleg teljesen el kell távolítani. Ez a domináns központi gondolat, 
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amely a jelenlegi pápaság uralkodásának második felét jellemzi, a Knights 
of Labor incidenstől és a Rerum Novarum enciklikától kezdve egészen a 
franciáknak szóló enciklikáig. Uralkodásának első felében XIII. Leó békét 
teremtett, nyugtatott, gyógyított. Ő volt a béke és nyugalom pápája. A 
charta lepecsételte után a cselekvés pápávája vált. De hogyan hozható létre 
ez az új típusú klérus?”

De hol találhatja a klérust, azt az egyházi formát, amely által megvaló-
síthatja ezt a tervet, és sikeressé teheti Európában és a világban? Mert Euró-
pát meg kell fiatalítani, átalakítani, újraéleszteni. Hol találhat egy modellt, 
amely szerint átformálja Európát? „Kitől másolja le? Milyen civilizáció, 
melyik ország, milyen filozófia fog mintát nyújtani? Nem lenne hazard, 
ha egy mozgalomból hozná létre? Nem lenne jobb, ha összekötné erejét 
egy olyan nemzettel, amelynek sajátos modellje van, ahol legalább nyers 
állapotában létezik ez a modell? Nem lenne elég azt a modellt egy kicsit 
lecsiszolnia, fényesítenie és utána felhasználnia? Ez a modell az amerikai 
modell lett; nem más, mint az amerikai demokrácia, amely magában fog-
lalja a szabadságot, a közjogot, tele élettel és bőséggel, korlátozó kötelékek 
és történelmi bürokrácia nélkül.”  

A vasárnapi törvény támogatásának alapja minden államban a „köz-
törvény”. Ez a törvény a kánonjog közvetlen leszármazottja. Amikor a pá-
paság volt az állam, és az állam a pápaság szabályai alá tartozott, a kánonjog 
volt az, ami ma a köztörvény. Azok az államok pedig, amelyek azt állítják, 
hogy elszakadtak a pápaságtól, még mindig „köztörvényen” alapuló vallási 
előírásokat építenek. És mivel az Egyesült Államok teljes jogi struktúrája a 
köztörvényre épül, a pápaság a vasárnapi törvény támogatásáért Ameriká-
hoz közeledik, örvendezve, hogy itt megtalál egy kész modellt, amely a keze 
ügyében van, és amely szerint újjá modellezheti egyházi formáit Európában 
és szerte a világon. 

Újra elolvasom ezt a mondatot: „Ez a modell az amerikai modell lett; 
nem más, mint az amerikai demokrácia, amely magában foglalja a szabad-
ságot, a közjogot, tele élettel és bőséggel, korlátozó kötelékek és történelmi 
bürokrácia nélkül.”  A pápaságot nagyon nyugtalanítják a korlátozó kapcso-
latok; nem akarja, hogy létezzen ilyesmi. XIII. Leó pápa nagy felfedezése, 
amit előtte egyetlen pápa sem vett észre, abban a változtatásban van, ame-
lyet Leó vezetett be, és amelyet átvettek azok, akik az ő érdekeit képviselik 
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ebben az országban. A változtatást az Egyesült Államok alkotmányának 
mondata alapján tette meg, amely kimondja: „A Kongresszus nem alkot 
törvényt egyetlen vallás megalapításával vagy annak szabad gyakorlásának 
megtiltásával kapcsolatban.”

Leó felfedezte, hogy a pápaságot bármilyen módon és minden lehet-
séges eszközzel be lehet vezetni ebben az országban, és a törvény megtiltja 
a Kongresszusnak, hogy ezt bármilyen módon megállítsa. Ez egy olyan 
felfedezés, amelyre Leó előtt senki nem figyelt fel, és ezért támogatja teljes 
mértékben az Egyesült Államok alkotmányát.

Természetesen mi tudjuk, hogy ezzel az amerikai nép akaratát akarták 
kifejezni, miszerint a vallásnak nem szabad helyet foglalnia a kormányzati 
ügyekben és semmiben, ami ezzel kapcsolatos. De a pápaság nincs megelé-
gedve, ha nem ragadhat meg mindent, ami a kormánnyal kapcsolatos, hogy 
az egyház érdekeire használhassa fel, és XIII. Leó rájött, hogy mindezt ezen 
alkotmányos deklaráció leple alatt megszerezheti, amelyet pont azért hoztak 
létre, hogy az ilyesmi soha ne történhessen meg. 

Így az alkotmány nyílt megsértésével a pápaság be fog szivárogni a 
kormányba, majd rendületlenül hivatkozik erre a mondatra, gátként 
használva mindazokkal szemben, akik ezt bármilyen módon meg akar-
ják akadályozni. Aki felszólal a pápaság tevékenysége ellen, annak azt 
fogják mondani, hogy „megsérti az Egyesült Államok alkotmányának” a 
lelkületét, mivel az alkotmány kijelenti, hogy „A Kongresszus nem alkot 
törvényt egyetlen vallás megalapításával vagy annak szabad gyakorlásának 
megtiltásával kapcsolatban.” Amikor az Egyesült Államok állampolgára 
tiltakozni fog a pápaság ellen és mindaz ellen, ami a szabadsággal, vala-
mint az alkotmány szellemével ellentétes, azt fogják mondani róla, hogy 
nem értékeli az „alkotmány szabadságát”, magukról pedig azt, hogy „Mi 
szeretjük a szabadságot, megvédjük az alkotmányt; örülünk, hogy Amerika 
rendelkezik ilyen nagyszerű szabadságjelképpel.” És valóban boldogok.  

„Ezért XIII. Leó pápa idealizmustól telített lelkét arra irányítja, amit 
illegitim módon amerikai politikának neveznek. Korrekt lenne inkább 
egyetemes katolikus politikának nevezni.” Milyen a pápa politikája az 
Egyesült Államokban? Ez egy egyetemes politika. Amit a pápaság művel 
az Egyesült Államokban, azt azzal a szándékkal teszi, hogy az egész világot 
befolyásolja, és mindenkit összhangba hozzon a pápai eszmékkel, ezáltal 
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mindent újjáépítsen a saját alapelvei fundamentumán. „Ebben a perspek-
tívában, amely olyan széles, mint az egész világ, egy egész korszak súlyával 
kell látnunk az enciklika érkezését Amerikába, azzal a céllal, hogy egy 
független és szuverén küldöttséget hozzon létre [Satolli küldöttségét] egy 
egyházi legfelsőbb törvényszékkel [ahogyan tette is].”

Ez sokkal többet jelent, mint azt sokan képzelik; mert Satolli már 
ismertté tette azt a tanítást, miszerint az Egyesült Államok papsága nincs 
alávetve a polgári joghatóságnak. Ez valójában egy egyházi legfőbb törvény-
széket jelent. „Támogassa Monsignor Satollit, és tegye küldetését állandóvá 
és sikeressé, helyezze előtérbe  a befolyás és a szabadság növelésének eszkö-
zeit, folytassa a mértéktartás és az alkalmazkodóképesség politikáját, amely 
békét hozott a nemzetnek, egyszóval foglalkozzon a jelen minden fontos 
problémájával, és célozza a jót az egyházi modell által – vagyis azt az élet-
modellt, amelyet XIII. Leó lassan-lassan az óvilág kiszipolyozott népeinek 
használatára akar bevezetni – erről szól az amerikaiakhoz küldött magasztos 
enciklika.” 

Ez a kijelentés arról, hogy hogyan látja a pápa az idők jeleit; a pápaság-
nak ezt az átformálását, ha szükséges, akár lemondva az évek során sikeresen 
alkalmazott intézményeiről és formáiról – mindezt annak fényében, hogy 
a pápaság mit fog tenni az elkövetkező időkben – mindez eszembe juttatja 
Dániel 8:23 versének héber fordítását. Az Authorized Version így adja vissza: 
„Az uralkodásuk utolsó napjaiban, amikor a törvénytiprók teljességre jut-
nak, kiemelkedik egy durva kinézetű király, aki ért titkos mondatokhoz.” 
A héber fordítás így adja vissza: „Egy szégyentelen arcú király, aki a mély 
tervekhez (stratégiákhoz) ért.” Itt nem a pápaság van leírva, ahogy ma este 
ezekből a dokumentumokból olvastam? „Egy szégyentelen arcú király, aki 
a mély tervekhez ért.” 

Tavaly októberben, amikor Keane püspöke visszatért a Rómában 
tett látogatásából, a Catholic Standard-ben 1894. október 13-án megjelent 
interjúban ezt írták erről a témáról: „Keane püspök nagyon könnyedén 
beszélt legutóbbi külföldi útjáról, és különösen a pápa Amerika iránti nagy 
érdeklődéséről, valamint az ország ideiglenes és lelki érdekeiről. A pápa úgy 
véli, hogy a világ politikai vagy inkább átmeneti jólétét Istennek kell irá-
nyítania, ugyanúgy, mint a lelki jólétét is. Politikája az, hogy mihamarabb 
összeegyeztesse a kettőt. Célja elérése érdekében a pápa a lehető legnagyobb 
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mértékben hozzá kívánja igazítani az egyházat azokhoz a létező állapotok-
hoz, amelyek jellemzik napjainkban a világot, és fel akarja készíteni azokra 
az állapotokra, amelyek a jövőt fogják jellemezni. A világot olyan emberhez 
hasonlítja, amelyben az egyház a lelket, az állam pedig a testet képviseli. Az 
embernek őrültnek kell lennie, hogy csak a lelkét művelje, és ne figyeljen 
oda a testére, ahogy az egyház sem engedheti meg magának, hogy ne vegye 
figyelembe a környező viszonyokat. Ahogy az ember teste növekedik, a lelke 
fejlődik; és a világ korának előrehaladtával együtt az egyház körüli állapotok 
is hasonlóan változnak. Ennek eredményeként a pápa célja, hogy megvédje 
az ideiglenes és a szellemi hatalmat a konfliktusoktól.”

Tehát a pápa továbbra is fenntartja azt az igényét, hogy ő Isten 
ügynöke ezekben a kérdésekben. Ő határozza meg - mondja ő - hogy mi 
az Isten akarata az egyház, valamint az ideiglenes és szellemi hatalommal 
kapcsolatban, ezért ő az, akinek Isten nevében manipulálnia kell azokat, 
és megmondania, hogyan haladjanak együtt; ő az, akinek meg kell őriznie 
azokat a konfliktusoktól.

„A pápa elismeri azt a valóságot, hogy a demokrácia a jövő státusza, 
és hogy napjainkban ennek a legjelentősebb képviselői Franciaország és 
Amerika. Éppen ezért nagy érdeklődéssel tekint ezekre az országokra. Ez 
különösen igaz az Egyesült Államokra, ahol a pápa úgy gondolja, hogy a 
jövő katolicizmusának fellegvára van.”

Térjünk vissza a pápa szavaihoz, amelyek a Catholic Standard 1895. 
február 2-ai enciklikájából valók. Ezt az enciklikát többször el kell olvasni, 
mielőtt megértenéd a valódi célját, ezért idéztem ezeket a megelőző kije-
lentéseket, hogy gyorsabban meg tudjátok érteni, mi hangzik el ebben a 
témában. Több dolgot is tárgyalnak benne, de csak azt olvasom, ami ehhez 
a témához kapcsolódik. A „Tisztelt testvéreim, egészséget és apostoli áldást” 
című beszéde után így folytatta: 

„Úgy döntöttem, hogy különös módon szólok hozzátok, azzal a biza-
lommal, hogy az Úr akaratából mi leszünk közöttetek a katolikus ügy segít-
ségére. A legnagyobb buzgalommal és gondossággal fogunk hivatkozni erre, 
mert kimondhatatlanul értékeljük és szeretjük a fiatal és életerős amerikai 
nemzetet, amelyben világosan felismerjük a civilizáció és a kereszténység 
előrehaladásának latens erőit.”

Kolumbusz partraszállásáról szólva azt mondta: „Ahogyan Noé bár-
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kája az özönvíznek ellenállva Izrael magját vitte az emberiség maradékával 
együtt, ugyanúgy vitték a Kolumbusz vízre bocsátott hajói az óceánon túli 
vidékekre az erős államok csíráit és a katolikus vallás elveit.” Majd Kolum-
busz partraszállásáról beszélt: „Még ez a tény is, amiről most beszélünk, az 
isteni Gondviselés terve nélkül történt? Pont abban az időben, amikor a 
katolikus egyház segítségével az amerikai gyarmatok elnyerték a szabadságot 
és a függetlenséget egy alkotmányos köztársaságban egyesülve, szerencsésen 
helyreállt közöttetek az egyházi hierarchia.”

Más szóval, pontosan, amikor elődeink kivívták a szabadságot és 
függetlenséget, és megszületett ez a nemzet, ugyanakkor megszületett a 
katolikus egyház hierarchiája is ebben az országban. A kettő ugyanabban az 
időben jelent meg. Ezt akarja mondani. „És pont, amikor a demokratikus 
választások a nagy Washingtont a köztársaság élére ültették, az amerikai 
egyházban apostoli tekintély által be lett iktatva az első püspök.”

Ezeket a kifejezéseket nem cél nélkül mondják. A pápaság szándéka 
az, hogy ezentúl a katolikus egyházat Amerika egyházának ismerjék el. 
Olvasom tovább: „Az a jól ismert barátság és vallásközi kapcsolat, amely e 
két ember között létezett, bizonyítéknak tűnik arra, hogy az Egyesült Álla-
moknak megértésben és barátságban kell egyesülnie a katolikus egyházzal.”

Egy másik részben, miután kijelenti, mit tesznek a püspökök a zsi-
natjaikban és rendeleteik által, ezt mondta: „Köszönet jár Amerikának a 
törvények igazságos volta miatt és a jól rendezett köztársaság szokásaiért, a 
köztetek lévő egyházért, amelyet az alkotmány nem akadályoz.”

Az alkotmány azzal a kifejezett céllal készült, hogy szembeszálljon 
Rómával, és megvédje az országot a római uralomtól. Azok, akik megal-
kották az Alkotmányt és az akkori történelem kijelentik: „Lehetetlen, hogy 
a magisztrátus jogot formáljon arra, hogy előnyben részesítse valamelyik 
szektát a sok közül, - akik a keresztény hitet vallják - anélkül, hogy té-
vedhetetlenséget ne tulajdonítana neki, ami visszavezetne minket Róma 
egyházához.”

Tehát ahhoz, hogy megóvják az ország népét a római egyház ural-
mától, az elődeink alkotmányban rögzítették, hogy a kormánynak soha 
semmi köze nem szabad, hogy legyen a valláshoz. De Leó felfedezte, hogy 
az alkotmányból fakadó ellenállás hiánya a legjobb támaszt nyújtja, és a 
katolikus egyház nagy esélyét képezi.
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„Mert a köztetek lévő egyház, amelyet az alkotmányotok, a kormányo-
tok vagy nemzetetek nem akadályoz, amelyet nem bilincsel meg semmiféle 
ellenséges törvény, amelyet a közjog és a bíróságok pártatlansága véd az 
erőszaktól, szabadon élhet és akadálytalanul cselekedhet.”

Igen, a pápaság akadálytalanul cselekszik. Nem azt akarom mondani, 
hogy az alkotmánynak olyan formával kell rendelkeznie, hogy a Kongresz-
szus törvényeket hozhasson a pápaság ellen. Egyáltalán nem. A pápasággal 
szemben a legbiztosabb védekezés az alkotmány a mostani formájában, de 
az aktuális körülmények a legbiztosabb eszközévé teszik a pápai uralom 
helyreállítására. Leó így folytatta:

„Azonban, bár mindez igaz, nagyon téves lenne azt a következtetést 
levonni, hogy Amerikában a legkívánatosabb egyházi státuszt kell keresni, 
illetve, hogy egyetemesen legálisnak vagy hatékonynak kellene tekinteni az 
állam és az egyház viszonyát, mint Amerikában van most, azaz elválasztva 
és nem tökéletesítve egymást.”

Jóllehet, a katolikus egyház gyarapodott ezen alkotmány alatt, és ezáltal 
itt a legnagyobb eséllyel és perspektívával rendelkezik, mint a föld bármely 
más helyén, ez nem tekinthető bizonyítéknak, miszerint jó, hogy az állam 
szétválasztva legyen az egyháztól. Természetesen, hogy nem, mert mielőtt 
ezt elmondta volna, kijelentette, hogy ezeknek egyesítve kell lenniük. Íme a 
szavai: „Az a tény, hogy nálatok a katolicizmus jó állapotban van, sőt virág-
zó növekedésnek is örvend minden formájában, annak a termékenységnek 
tulajdonítható, amellyel Isten felruházta egyházát, aminek következtében 
anélkül, hogy emberek vagy körülmények beleavatkoznának, spontán 
módon bővül és terjed. De több gyümölcsöt hozott volna, ha a szabadság 
mellett a törvény előnyeit és a közhatalom pártfogását is élvezte volna.”

Tehát nem elég szabadnak és nem molesztálva lennie, hanem szerinte 
előnyben kell részesíteni őt és fenn kell tartani, hogy elégedett legyen, és 
bár az alkotmány teljesen szabadon hagyja, ez neki nem elég. Bár virágzik, 
ez neki nem elég. Semmi sem elégítheti ki, csak az, hogy a törvények és a 
közhatalom támogatja és előnyben részesíti.

Ami az apostoli küldöttség felállítását, vagyis Satolli beiktatását illeti, 
hallgassátok meg szavait. Ezek kifejezőek: „Ezzel a cselekedettel - amint 
azt másutt megmutattuk - mindenekelőtt azt kívántuk rögzíteni, hogy 
megítélésünkben és érzelmeinkben Amerika ugyanazt a helyet és jogokat 
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foglalja el, mint a többi állam, azok bármennyire is erősek vagy birodalmiak 
lennének.” 

Satolli beiktatásával ebben az országban azt sugallja és azt állítja, 
hogy az Egyesült Államok ugyanazt a helyet foglalja el, és ugyanazokkal a 
jogokkal rendelkezik, mint a többi ország, függetlenül attól, hogy meny-
nyire erősek vagy birodalmiak – mint például Ausztria, Spanyolország vagy 
Franciaország –, mint állítja ebben a cikkben, amelyet a Republican című 
újság 1894. szeptember 24-én publikált a Michigan állambeli Lansingben. 

„A pápai átírások az Egyesült Államokat az élvonalba emelik, mint 
katolikus nemzet. Eddig erre az országra, mint „missziós” területre tekintett 
az egyház. Nem kapott több hivatalos elismerést Rómában, mint Kína. [...] 
Az új átírás által [és ezen enciklika által is] az ország már nem propaganda 
alatt áll, hanem katolikus országgá van nyilvánítva.”

Igen, „egy katolikus ország”, amely egyenlő a többi országgal, „füg-
getlenül attól, hogy milyen erősek vagy birodalmiak”. „Sőt, szándékunkban 
áll még inkább erősíteni a kötelesség és barátság kötelékét, amely titeket 
és még sok ezer katolikust összeköt a Szentszékkel. Valójában a katolikus 
tömegek megértik, milyen üdvözlendő lesz ez az akciónk; sőt úgy látják, 
hogy ez összhangban van a Szentszék szokásával és politikájával. Hiszen az 
ókor korai időszaka óta az a szokás, hogy a római pápák az elsőbbség isteni 
ajándékát gyakorolva a Krisztus egyházának igazgatásában legátusokat 
küldenek a keresztény nemzetekhez és népekhez.” 

Hová küldenek legátusokat a pápák? A misszionárius országokba? 
Nem. Protestáns országokba? Nem. Pogány országokhoz, népekhez vagy 
nemzetekhez? Nem, hanem a „keresztény nemzetekhez és népekhez”. 
Hogyan vette észre a pápaság, hogy ez egy „keresztény nemzet”, amelyhez 
küldhet egy legátust? Nos, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága mond-
ta ki, hogy „ez egy keresztény nemzet”. Amíg ez a nyilatkozat nem hangzott 
el, a legátusságot nem erősítették meg, és nem küldtek állandó delegációt. 

„A legátusok [...], akik képviselik a pápát az adott országban, kija-
víthatnak hibákat, elsimíthatják az egyenetlen utakat, és részesíthetik a 
rájuk bízott embereket az üdvösségszerzés növekvő eszközeiben [...] Nem 
elhanyagolható a tekintélye ahhoz, hogy a tömegben megtartsa az aláve-
tett lelkületet.” Majd megemlítve, hogyan fogja segíteni a püspököket, és 
hogyan őrzi meg az egyházmegyei munkájukat, azt mondta, hogy minden 
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úgy van megszervezve, hogy mindenki „az egyesített energiákkal tudjon 
együttműködni az amerikai egyház dicsőségének előmozdításában és az 
általános jólét érdekében.”

„Nehéz megbecsülni a jó eredményeket, amelyek a püspökök közötti 
összhangból fognak származni. A népünk épülni fog, és a példa ereje hatással 
lesz azokra, akiket ez az egyetlen érv meggyőz arról, hogy az isteni apostol-
ság öröklés által átszállt a katolikus püspökségre. Egy másik szempont is a 
komoly odafigyelésünket igényli. Minden intelligens ember egyetért - és mi 
magunk is örömmel engedtünk mindenekelőtt annak a megértésnek - hogy 
Amerika nagyobb dolgokra hivatott.”

Figyeljétek meg, hogy ő úgy néz Amerikára, mint amely az „eljövendő 
idő” nagyobb dolgaira hivatott. „Az a vágyunk, hogy a Katolikus Egyház 
ne csak ossza ezt a nézetet, hanem segítsen is megvalósítani ezt a nagyszerű 
perspektívát. Úgy gondoljuk, helyes és korrekt, hogy kihasználva azokat a 
lehetőségeket, amelyek napi szinten kínálkoznak, az egyház lépést tartson 
a Köztársasággal az előrehaladás menetelésében, ugyanakkor minden erejét 
megfeszítve az erényei és intézményei által segítsen az államok gyors növe-
kedésében. Mindkét célját annál könnyebben és teljesebben fogja elérni, 
amilyen mértékben a jövő egy tökéletesített alkotmányt fog találni. [Azaz 
egy egyházi alkotmányt.] De mi a legátusság értelme [Satolli pozíciójának], 
amelyről beszélünk? Vagy mi a végső célja, ha nem az, hogy az alkotmány 
megerősítéséért munkálkodjon?”

Íme, itt van az egész helyzet. Az egyház úgy látja, hogy szüksége van 
egy új formára, egy új modellre és egy új keretre, amelyben végezheti mun-
káját, és amely által rákényszerítheti tanait és dogmáit a föld népeire. Az 
Egyesült Államok vezeti a nemzeteket, az egyház pedig egyesül az államok-
kal ebben a munkában, felkészülve az eljövendő időre, és ruhát cserélve, 
átalakítva magát ezt a nemzetet kívánja felhasználni lándzsahegynek tervei 
megvalósításához. Íme egy sokkal szuggesztívebb metafora erre a tényre, 
amelyet az 1894. november 3-ai Catholic Standard című újságban idéz a 
római levélből: „XIII. Leó pápa elméjében - aki annyira fogékony Gibbons 
bíboros és Monsignors Ireland és Keane széleskörű és gyümölcsöző nézete-
ire - Európa a saját mocsarából való kijövetel folyamatán megy keresztül.”

Európa mindenki vezérének fogadja el a pápaságot, és „ki akar jönni 
a mocsárból, ahogy a kígyó elhagyja a bőrét”. Erre az érvre hivatkozva, 
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és megengedve, hogy maga a pápaság szólaljon meg, ez egy nagyon találó 
metafora, mert a Szentírás kijelenti, hogy a pápaságot a „régi kígyó” ihleti. 
Így van, leveti régi, ráncos, rágcsált bőrét, majd úgy néz ki, mint egy új bőr, 
olyan szép és finom, hogy a protestánsok egészen más lénynek tartják. De 
Isten azt mondta, hogy ugyanaz a régi kígyó marad, akár abban a bőrben, 
akár másikban. Ugyanaz a régi kígyó az új bőrben, amely ugyanúgy mun-
kálkodik ugyanazon célokért, hogy a népek keze alá kerüljenek; ezt akarja 
és meg is fogja tenni.

El kell olvasnom még néhány nyilatkozatot, és még néhány megjegy-
zést kell tennem. Az 1894. november 3-ai Catholic Standard című újságból 
a következőket olvasom: „Egy újjászületés történik, egy metamorfózis, egy 
felkavarodás és egy remény. A hagyomány szerint az ókori Golgota tragédiá-
jának idején Rómában furcsa dolgok történtek, és még most is hallatszanak 
titokzatos hangok, amelyek hirdetik, hogy a nagy Pán meghalt. Milyen új 
rend fog kiemelkedni? Az emberiség újra be lesz csapva? A régi gonoszságok 
új néven fognak megjelenni, és még egyszer megmutatja magát hamis 
istenekkel a világ népei előtt? Ki tudja?”

Az itt szuggerált gondolat az, hogy senki sem tudja, mi lesz a válasz. 
Majd így folytatja: „Amit tudunk, az az, hogy a világ a halála gyötrelmében 
van.” Nincs itt az ideje, hogy a hetednapi adventisták is megtudják ezt? 
A pápaság tudja, hogy a világ a halál agóniájában van. Ti tudjátok ezt? 
Ha tudnátok, nem kellene elmondanotok a világnak, ahogy a pápaság is 
elmondja a maga részét? Miért adta Isten nekünk ezt az üzenetet ezekben az 
években, ha nem azért, hogy elmondhassuk az embereknek, hogy a világ a 
halál agóniájában van, hogy visszatérhessenek az élet Forrásához és megme-
nekülhessenek, amikor kínjai véget érnek? A pápaság tudja ezt, és ebben az 
irányban cselekszik. Elolvasom a mondat többi részét:

„Amit tudunk, az az, hogy a világ a halála gyötrelmében van, és belé-
pünk abba az éjszakába, amely elkerülhetetlenül megelőzi a hajnalt.”

Természetesen, hogy belépünk az éjszakába. „Őrálló, meddig tart még 
az éjszaka? Őrálló, meddig tart még az éjszaka? Az őrálló azt mondja: Jön a 
reggel és az éjszaka is.” (angol ford.)

Tovább olvasom. „Ebben az evolúcióban a pápa szemében az egyház-
nak küldetése van, amit teljesítenie kell” az eljövendő időkre való tekintet-
tel. Mit lát ő? Egy világot a halál gyötrelmében. Minden nemzet zaklatott, 
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elgyötört társadalom, minden szétesik. A pápaság látja, ami történik, és 
várja, hogy minden a végére érjen, és arra vár, hogy a világ gyötrelméből és 
széttöredezettségéből ismét felmagasztalja a népek feletti hatalmát, ahogy az 
ókorban tette. És meg is fogja tenni, ezt tudjuk. A Szentírás ezt bemutatja.

Pontosan azt látja, amit mi. Látjuk a világot a halál agóniájában. 
Látjuk a társadalmat darabokra szétesni. Látjuk a remegő trónokat. Ő is 
látja ezt, és felül akar emelkedni mindazon, ami a végén ebből az egészből 
megmarad. Látjuk ennek eljövetelét. Tudjuk, hogy meg fogja tenni, mert 
diadala ebből a gyötrelemből születik. Új életet nyer, utána megdicsőíti 
önmagát, tobzódásban élve [...] azt mondva a szívében: „Úgy ülök, mint 
királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek 
okáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel 
égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.”

Nem pont az események viharában vagyunk, amelyek elhozzák ezeket 
a dolgokat? Benne vagyunk, és ő halad előre. Miért vagyunk itt, ha nem 
azért, hogy elmondjuk e világ népeinek, hogy a halál gyötrelmében vannak, 
és figyelmeztessük őket, hogy meneküljenek Ahhoz, aki mindenek élete?

A pápaságnak nincs ebben tapasztalata? A pápaság nem látta már a 
világot valóságos haldokló agóniában? A Római Birodalom volt a világ, 
az egész civilizáció a határain belül volt, az irányítása alatt állt. A pápaság 
látta a Római Birodalmat szétesni; látta az akkori egyetemes anarchiát. A 
pápaság látta már a világot a halál gyötrelmében, és ebből a gyötrelem-
ből arra a felsőbbrendűségre emelkedett, amellyel bírt a középkorban, és 
megtette azokat a gonoszságokat, amelyek átkot hoztak a világra, sok időn 
keresztül. Újra ugyanazokat az elemeket látja működésben – ismét ugyanaz 
a mozgalom halad előre a népek között, és máris gratulál magának: „Ezt 
már megtettem egyszer. Egyszer felülemelkedtem e nemzetek romlásán. 
Megteszem újra. Ezt már bebizonyítottam az akkori világnak, hogy minden 
földi dolognál felsőbbrendűbb voltam. Ezt be fogja bizonyítani a mostani 
világnak – bármilyen kiterjedt is –, hogy «én vagyok, és egyedül csak én». 
Örökké az leszek. «Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, 
és semmi gyászt nem látok.»” Ez az ő hangneme, ezért virraszt ő. Isten 
ezeket a dolgokat kinyilatkoztatta nekünk az előttünk álló próféciákban, és 
azt akarja, hogy minden embernek hirdessük, hogy a világ a halál gyötrel-
mében van. A pápaság a római világ halálának gyötrelmein emelkedett fel, 
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és ősi tapasztalatainak mintájára reméli, hogy ezt újra megteszi. Sikerülni 
fog neki, az biztos. És ugyanilyen bizonyos, hogy sikere a biztos tönkretétele 
lesz, és ezért: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő 
bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.”  
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Láttunk bizonyítékokat, amelyek felfedik a fenevadat és képének lé-
tezését, valamint aktív munkáját az Egyesült Államokban – mindkettő épp 
most készen áll arra, hogy megragadja a legfelsőbb hatalmat, a kormányzati 
hatalmat, és arra használja, hogy rákényszerítse az emberekre a fenevad bé-
lyegét. Üzenetünk figyelmeztet a fenevad bélyege ellen: „Ha valaki imádja a 
fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, 
az is iszik az Isten haragjának borából.” Nem elég azonban elmondani az 
embereknek, hogy rossz úton haladnak, ha nem bizonyítjuk be nekik, 
hogy ez így van. Nem elég kimondani ezeket, ha nem láttatjuk meg velük 
a Szentírásból. Ezért a mai tanulmányunk megmutatja az okokat, amiért 
rossz ez az út.

A Filippi 3:20 versével kezdjük. A Revised Version fordításból olva-
som. „Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus 
Krisztust is várjuk.” Ez az Úr kijelentése minden keresztényről. Minden 
keresztény állampolgársága a mennyben van. Az Authorized Version így 
adja vissza: „beszélgetésünk a mennyben van”, és ez a „beszélgetésünk” szó 
nemcsak a szavainkat és az egymással folytatott beszélgetésünket jelenti, 
amikor a mennyei dolgokról beszélünk, hanem azt, hogy az életmódunk, a 
viselkedésünk, a járásunk mind a mennyben van.

Ha a mi állampolgárságunk a mennyben van, mi köze a mennyei 
kormány polgárának bármely más kormány vagy királyság politikai vagy 
kormányzati ügyeihez? Valójában mi köze van egy kormány állampolgárá-
nak egy másik ország kormányának érdekeihez vagy politikai irányításához?

Azok az emberek, akikről az előző tanulmányainkban olvastam, a 
mennyország polgárainak vallják magukat, és azt állítják magukról, hogy 
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ők azok, akiknek állampolgársága a Szentírás szerint a mennyben van, de 
folyamatosan beavatkoznak e földi kormányzatok politikai dolgaiba! Azt 
mondják, hogy van mennyországi állampolgárságuk, és mégis manipulálják 
a földi királyság ügyeit! Azt állítják magukról, hogy Isten országának polgá-
rai, és mégis rendezni akarják az emberi kormányzatok ügyeit. De ezt tenni 
soha nem volt helyes.

Ha Nagy Britannia egyik állampolgára eljönne az Egyesült Államokba 
megtartva brit állampolgárságát, és megkísérelne részt venni az Egyesült Ál-
lamok politikai ügyeiben, akkor tettét nem fogadná el az Egyesült Államok 
egyik állampolgára sem. Függetlenül attól, hogy melyik párthoz szeretne 
csatlakozni és együttműködni, azok nem fogadnák el. Azt mondanák neki: 
„Ez nem a te dolgod; te nem innen származol; te egy másik kormány állam-
polgára vagy. Ha ennek az országnak a törvényei nem felelnek meg neked, 
semmi gond. Mi szeretjük ennek az országnak a politikai berendezkedését, 
és ha neked nem tetszik, ne avatkozzál bele, vagy változtasd meg az állam-
polgárságodat, telepedjél át ide, és akkor beszélhetsz a törvényekről, hogyan 
kellene azokat megalkotni, vagy milyeneknek kellene lenniük.”

Ti tudjátok, hogy ez így van. Tudjátok, hogy így bánnának egy másik 
ország állampolgárával, ha az adott ország politikai érdekeit próbálná ma-
nipulálni, kontrolálni, vagy azokban részt venni. Ez nem tagadja meg tőle a 
jogot, hogy itt éljen; megteheti. De megtagadják tőle azt a jogot, hogy köze 
legyen ennek az országnak az állampolgárságához, vagy ennek az országnak 
a politikai problémáihoz.

Mivel a keresztény állampolgársága a mennyben van, éppen az 
állampolgárság elve önmagában megtiltja neki azt, hogy részt vegyen egy 
másik kormány politikai érdekeiben, legyen az akár az Egyesült Államok 
kormánya. És így is van. Ez benne van a dolgok természetében. Ilyen az 
állampolgárság elve.

Tehát „Krisztus követei vagyunk”. A követ egy küldött személy, akit 
egy kormány akkreditál, hogy képviselje az adott kormányt egy másik or-
szágban. A követi cím elvben megtiltja a követnek, hogy bármilyen módon 
beavatkozzon annak a kormánynak a politikai érdekeibe, amelyhez akkre-
ditálták. Ha az Egyesült Államok brit nagykövete, aki ma Washingtonban 
tartózkodik - vagy Franciaország, vagy akármelyik más ország nagykövete - 
kifejtené véleményét az ország politikai ügyeiről, vagy részt venne azokban, 
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a felettese rögtön értesítené, és kérné, hogy azonnal távolítsák el az adott 
ország követi pozíciójából. 

Ha jól tudom, ilyesmi legalább kétszer fordult elő. Az első Grant 
kormányzása alatt, amikor az ország orosz nagykövete utalt valamire egy 
politikai kérdésben, valami jelentéktelenre, ami nem járt semmilyen po-
litikai változással. Mégis eltávolították az ország nagyköveti pozíciójából. 
Emlékeztek, hogy a Cleveland és Harrison közötti választási kampány 
során Sackville West az Egyesül Államok brit nagykövete levelet kapott Mr. 
Murchson úrtól Kaliforniából, amelyben azt állította – hogy igaz-e vagy 
sem, nem tudom – hogy ő Nagy-Britannia alávetettje. A levél bizonyos in-
formációkat tartalmazott, mégpedig az elnökválasztási kampány lebonyolí-
tásával kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket. A brit nagykövet válaszolt a 
levélre, és véleményt nyilvánított. A levelet közzétették, és azonnal táviratot 
küldtek St. James bírósághoz a követ azonnali visszahívását követelve, és a 
követ távozott is.

Ezeket csak azért említettem, hogy szemléltessem a követi megbízás 
alapját, a népek és nemzetek által elismert elvet. „Mi Krisztus követei 
vagyunk.” Ezek az egyházi vezetők, akik a fenevadat és annak képét 
építik, Krisztus követeinek vallják magukat, mégis nemcsak véleményt 
nyilvánítanak, hanem törvényeket is javasolnak, választási kampányokat 
manipulálnak, megváltoztatják azon országok kormányainak politikáját és 
politikai irányvonalát, amelyekhez akkreditálták őket. Ezáltal megsértik a 
nagyköveti tisztség első, utolsó és minden elvét.

Tehát ezekben a világos versekben két különböző elv található. 
Ugyanaz az elv kétféleképpen kifejezve, ami azt mutatja, hogy az az út, 
amelyet a mennyei királyság ezen úgynevezett polgárai követnek, teljesen 
téves. Ezért az üzenetünk prédikálása, valamint a fenevad és képének imá-
dása elleni figyelmeztetésünk a gonoszság elleni figyelmeztetésünk, amely 
a fentebb kifejtett alapelvek megsértésének természetes következménye, az 
ezzel szembeni ellenállásunk a figyelmeztetés ezen dolgok ellen, mindezeket 
elvből kell hirdetnünk, nem pusztán elméletből vagy politikából. Ha ezen 
dolgok elleni felszólalásunk nem elveken alapul, és nem lojális az elvhez, 
akkor annak semmi értéke sem lesz. Ha csak elméletben állítjuk, hogy ezek 
rossz dolgok, és ha csak a Szentírás szavaival szállunk szembe velük, de a 
gyakorlatban mi magunk is megsértjük az elvet, akkor a beszédünk sem-



38

3. prédikáció

mit sem ér. Tehát ebben a kérdésben az elvhez kell ragaszkodnunk, és ezt 
elvből és hűségből kell megtennünk, amely a szívből fakad – nem csupán 
elméletből vagy egyetértésből. Jézus Krisztus alapelvei a szívhez szólnak. Az 
Ő elvei a szív területéhez tartoznak, és csak akkor van értékük, ha uralmuk 
van a szív felett. Ha nincs uralmuk annak szíve felett, aki megvallja ezeket 
az elveket, akkor cselekedeteivel megszegi az elveket, még akkor is, ha 
hetednapi adventista.

„A mi állampolgárságunk a mennyben van”. Az összes ember közül a 
mi „állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus 
Krisztust is várjuk”. „Jézus így válaszolt: Az én országom nem e világból 
való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, 
hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.”

Ha az Ő királysága ebből a világból lett volna, akkor miféle királyságért 
harcoltak volna szolgái? E világ királyságáért. Melyik királyságért harcoltak 
volna? Miért dolgoztak volna? E világ királyságáért. Az az ember, aki e világ 
valamelyik királyságáért harcol, aki a szupremáciát és a hatalmat e világ 
királyságában keresi, az megtagadja kapcsolatát Jézus Krisztus országával, 
mert az Ő országa nem ebből a világból való. Pontosan ezt teszik azok, akik 
vezetik azt a mozgalmat, amelyről az előző két tanulmányban olvastam. 
Igyekeznek uralkodni e világ királyságain, irányítani akarják e világ kormá-
nyait, harcolni és háborúzni e világ kormányai érdekeiért, azon dolgoznak, 
hogy pozíciókat foglaljanak el a kormányokban, és kapcsolatot tartsanak 
fenn velük, és ezáltal hangosan kijelentik, hogy ehhez a világhoz tartoznak 
és nem Krisztus országához.

Egy másik ehhez kapcsolódó szöveg a Lukács 22:24-26 versben 
található: „Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük 
nagyobbnak” abban a királyságban, amelyet vártak, hogy Jézus megalapít-
ja, és amelyről azt hitték, hogy e világ királysága lesz, amelyben ők majd 
előkelő helyet foglalnak el. Vita támadt közöttük, hogy melyikük fogja a 
legmagasabb helyet elfoglalni az eljövendő királyságban. Természetesen 
tévesen gondolkodtak erről a királyságról, de a lecke, amelyet Ő tanított 
nekik, minden ehhez hasonló esetben érvényes.

„Ő pedig monda nekik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, 
és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hívatnak.” Jótevők; a jó 
cselekvői, a jó ügynökei! Pontosan ezt állítják önmagukról ezek az egyházi 



39

https://adventizmusmegrazasa.hu

vezetők, hogy ők a jó ügynökei az országért, az emberekért, akik a városok, 
az államok, a nemzetek megmentéséért munkálkodnak – ilyen módon 
akarják, hogy jótevőknek nevezzék őket. „De ti ne legyetek ilyenek.” Hogy 
érti „ilyenek”? Ezek uralkodnak és hatalmaskodnak felettük. „De ti ne 
legyetek ilyenek.” Hol? Ne uralkodjatok és ne hatalmaskodjatok egymáson 
az egyházban, azon a helyen, amelyik a tiétek. Akkor hogyan uralkodnátok 
és hatalmaskodnátok az embereken egy olyan helyen, amely egyáltalán nem 
a tiétek? Egy másik bibliavers, amely kapcsolódik az előbb olvasottakhoz: 
„Az én országom nem e világból való.” „Hálákat adván az Atyának, ki alkal-
masakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; 
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes 
Fiának országába;” (Kol 1:12-13)

Amit itt szeretnénk hangsúlyozni, az a világosság és a sötétség közötti 
kontraszt. „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából.” Nemcsak 
attól a hatalomtól szabadított meg minket, amelyet a sötétség gyakorol 
ránk, hanem megszabadított a sötétség uralmától, a vezetése alól, a sötétség 
kormányzatától; kihozott minket a sötétség hatalmának fennhatósága alól, 
„és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába”.

„Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az 
Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszsá-
gával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem 
a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói 
ellen.”  (Ef 6:10-12) Itt fejedelemségekről van szó, hatalmasságokról, és a 
sötétség világbíróiról, akik vezetik ezt a világot. Nekünk harcolnunk kell 
velük. És csak azok harcolhatnak sikeresen, akik meg lettek szabadítva e 
sötétség hatalmától, és az Ő szeretett Fiának állampolgárai lettek.

Azzal, amit mondtam, nem azt akarom kijelenteni, hogy a királyok 
és e világ kormányainak politikai vezetői azok a „sötétségnek világbírói” 
lennének, akikre a szöveg hivatkozik. A szöveget nem ezzel a céllal idéztem. 
Mindannyian tudjuk, hogy a „sötétségnek világbírói”, akikre hivatkozik, 
a sötétség szellemi erői. De a szöveg azt állítja, hogy ezek a szellemi hatal-
mak e világ sötétségének uralkodói. Ezért a szöveg azt mutatja, hogy ez a 
világ a sötétségben van, és a sötétséghez tartozik, és ezért a monarchiák és 
kormányok, amelyek ehhez a világhoz tartoznak, a sötétségben vannak és a 
sötétséghez tartoznak. Ezzel a céllal idéztem ezt a bibliaverset.
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Olvassuk el az Ef 5:8 versét: „Mert egykor sötétség voltatok [...]” Mi-
kor? Amikor alávetve voltunk „e világ sötétségének világbírói”-nak, amikor 
bűnben voltunk. „Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az 
Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei.”

A kormányok, a nemzetek, a politikai szervezetek e világból valók; 
csak ehhez e világhoz tartoznak. És a világ a sötétség irányítása alatt áll. 
„Sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket.” Vajon a kormányok 
és önkormányzatok Isten királyságához tartoznak, vagy ehhez a világhoz? 
Ők ehhez a világhoz tartoznak, és csak ehhez a világhoz. És ez a sötétség.

De, aki megszabadulva e sötétség hatalmától, kiemeltetik a sötét-
ségből, és átmegy Isten szeretett Fiának országába, az egy másik világból 
való; egy másik világhoz tartozik. Ő egy másik világhoz van kötve, amely 
a mennyei világ. A főváros, amelyhez tartozik, a mennyei város. Ott van 
az állampolgársága – a világosság irányítása alatt és a világosság világában. 
De mi köze van a világosság országának a sötétség országához? Mi közük 
a világosság világához tartozóknak - mint ahogy a Nemzeti Reformerek 
is vallják magukat - a sötétség birodalmához? Mi közük lehet a sötétség 
problémáihoz, a fejedelemségekhez és a hatalmasságokhoz, amelyek ehhez 
a sötétségnek világához tartoznak? „Mi köze van a világosságnak a sötét-
séghez?” A kérdés erre a helyzetre vonatkozik. És itt ugyanez a gondolat 
fogalmazódik meg az általunk tanulmányozott szöveggel kapcsolatban. 
Most olvassuk el az egész szöveget:

„Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát 
járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse 
minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi 
kedves az Úrnak. És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekede-
teiben, hanem inkább ítéljétek el azokat.” (KJV)

A világnak mennyi része fog tartozni a fenevad és képmása irányítása 
alá? Az egész világ. Mi az üzenetünk? „Ha valaki imádja a fenevadat és 
annak képét.” Ez a mi üzenetünk a világnak. A világ mekkora részének 
hirdettetik ez az üzenetet, és a világnak mekkora részére érvényes? Az egész 
világnak. Mi tehát a kapcsolat ezen üzenet és a Biblia kijelentése között: „ne 
legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább 
ítéljétek el azokat”? Ez az üzenet ítélő üzenet lesz bárki számára, aki részt 
vesz a fenevad és annak képének cselekedeteiben? Igen, az lesz!
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Így a fenevad és képének tevékenysége egy olyan munka, amely meg-
sérti Isten országa vagy bármely más királyság állampolgárságának elvét; 
megsérti Jézus Krisztus követének, vagy bármely más követ elvét; megsérti 
azt az elvet, amelyet Jézus Krisztus a tanítványai között fektetett le a pozí-
cióval a tekintéllyel kapcsolatban, sérti az Ő elvét, amely elválasztja Isten 
kormányát e föld kormányaitól és a világosságot a sötétségtől. Amit tesznek, 
nem más, mint egy kísérlet a világosság sötétséggel való összekeverésére, és 
csak a sötétség az, amely igyekszik összekeverni a világosság kormányzását a 
sötétség kormányzásával.

Van még néhány szöveg, amit el szeretnék olvasni János 17:14 versétől 
kezdődően. Jézus imádkozva a tanítványaiért így szólt: „A te igédet nekik 
adtam, és a világ gyűlölte őket”. Máshol azt mondta: „Ha e világból valók 
volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit, de mivel nem e világból va-
lók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket magamnak e világból, azért 
gyűlöl titeket a világ. [...] Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam 
nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál.” 

A 18. vers: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem 
előbb gyűlölt, mint titeket.” Máshol megtaláljuk Jézus kijelentését: „Titeket 
nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, 
hogy az ő cselekedetei gonoszak.” Amikor a fenevad és annak képe uralja 
a világot, és van a világon egy nép, aki bizonyságot tesz a gonosz tetteiről, 
akkor mi lesz az eredménye? Azt a népet gyűlölni fogják. De ha valaki nem 
tesz bizonyságot gonosz cselekedeteiről, vajon gyűlölni fogja őt a világ? Ó, 
nem, a világ szereti azt, ami az övé.

Olvasunk tovább, János 17:14 versét: „Én a te igédet nekik adtam; és 
a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint, hogy én sem e 
világból vagyok.” Íme a mérce; ez az a mérce, amely próbára teszi a világgal 
való kapcsolatunkat. A mérce Jézus Krisztus. Ők „nem e világból valók, 
amint hogy én sem e világból vagyok.”

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg 
őket a gonosztól.” A Nemzeti Reform vallásos vezetői azt állítják, hogy ők 
nem a világból valók. Ha az állításuk igaz volna, akkor ugyanazt tennék, 
mint amit Krisztus tett, amikor a földön volt a föld kormányzati problémá-
ival kapcsolatban. Ez a mi témánk. A fenevad és képe e világból való. Ha 
ezek az egyházvezetők korrektek lennének, ha igazságból valók lennének, 
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ha Jézus igazságából valók lennének, akkor már nem lennének a világból, 
nem lenne kapcsolatuk a világgal, nem vennének részt a világ dolgaiban, 
és többé nem törekednének a politikai ügyek irányítására jobban, mint 
ahogyan maga Jézus Krisztus tette ezen a világon. 

Milyen mértékben avatkozott bele ilyen ügyekbe? Még csak hozzá sem 
nyúlt. Nem voltak gonoszságok az Ő idejében, amit ki kellett volna javíta-
ni? Nem voltak gonoszságok a városvezetésben, a gyarmati kormányzásban, 
a birodalom kormányzásában? Miért nem próbálta politikai eszközökkel 
megmenteni Jeruzsálemet és Rómát? Miért nem tette meg? Mert Ő nem 
ebből a világból való volt. Ily módon azok, akik részt vesznek az ilyen poli-
tikai munkában, bebizonyítják, hogy nem Krisztusból valók, sem Krisztus 
igazságából, hanem e világból valók. És mivel e világból valók, de mégis 
kereszténynek vallják magukat, ezért e világ formájára és jellegére akarják 
alakítani a kereszténységet, ez pedig az antikrisztus.

A következő bibliaversekben egy világos kijelentést fogunk olvasni 
ezzel a témával kapcsolatban. Lukács 12:13-21 szakasza: „Monda pedig 
neki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy 
ossza meg velem az örökséget.” Ennek az embernek a szülei meghaltak, és 
örökséget hagytak hátra. Úgy tűnik, a testvére nem volt igazságos ezzel az 
emberrel, ezért ő arra kérte Jézust, hogy járjon közbe testvérénél, és vegye 
rá, hogy legyen igazságos az örökséggel kapcsolatban. Elvben arra kérte 
Jézust, hogy helyezze magát bírói pozícióba e világ ügyeiben, és foglalkoz-
zon e világ kormányainak ügyeivel, legyen bíró abban az ügyben, és döntse 
el, mi helyes és igazságos. Ez az eset tartalmazza az egész elvet, azoknak a 
bizonyítékoknak, amelyeket az előző két leckében olvastam. „Monda azért 
nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a 
vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És monda nekik 
egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. 
Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová 
takarnom az én termésemet. És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet 
lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat 
és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid 
vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyö-
nyörködjél! Monda pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet 
te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek? Így van dolga annak, aki 
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kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.” Beszéljük a követ másik 
szerepéről. A követeket valójában egyik kormány vagy ország küldi a másik 
országba. Mint már említettem, nem azért küldik oda, hogy manipuláljon, 
vagy beavatkozzon az adott ország kormányának vagy népének belügyeibe. 
Azért küldik, hogy a saját kormánya érdekeit képviselje abban az országban. 
Ezért van ott.

Vannak Nagy-Britanniának az Egyesült Államokban élő alattvalói, és 
vannak ebben az országban érdekek, amelyek érintik Nagy-Britanniát az 
itt élő alattvalóival kapcsolatban. Ezért a britek ide küldik követüket, az 
országuk képviselőjét, hogy vigyázzon Nagy-Britannia érdekeire és alattva-
lóira. A követnek csak erre kell fordítania a figyelmét, és ezzel kell töltenie 
idejét - saját országa ügyeivel, amelyek megjelennek abban az országban, 
amelyben tartózkodik.

Ugyanígy Jézus is Isten követeként küldetett erre a világra. Júdea föld-
jére küldetett, Róma kormányzása, uralma és joghatósága alatt. Ez az ember 
arra kérte Őt, hogy foglalkozzon egy másik országhoz tartozó ügyekkel, és 
vállalja a felettük való ítélkezés jogát. De ahelyett, hogy engedett volna a 
kérésnek, Ő csak a saját országa ügyeivel foglalkozott.

Arra kérték, hogy bíróként és végrehajtóként járjon el olyan ügyek-
ben, amelyek teljes egészében ahhoz a kormányhoz tartoztak, amelynek 
területén Ő is tartózkodott, és az ember is, aki Hozzá fordult. De Jézus nem 
azért volt ott, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon. Ott volt, hogy Isten 
országának érdekeit, az Őt küldő kormány érdekeit képviselje. És ahelyett, 
hogy átlépte volna a határvonalat és beavatkozott volna olyan ügyekbe, 
amelyek valójában ennek a világnak a joghatósága alá tartoztak, Ő abban 
a minőségben maradt, amelyben jött, hűséges volt ahhoz a királysághoz, 
amelyhez tartozott, és a Királyhoz, akit képviselt, és így szigorúan ragaszko-
dott Isten királysága kormányának érdekeihez.  

Istennek vannak emberei ezen a világon. Neki vannak érdekei ebben 
a világban. Embereinek érdekeik vannak ebben a világban. Valódi érdekek. 
Ezért van az, hogy Istennek jogosan vannak követei ezen a világon, de ne-
kik Isten országának és Isten népének érdekeivel kell foglalkozniuk, olyan 
érdekekkel, amelyek az evilági dolgok folyamatában merülnek fel, és nem 
szabad e világ birodalmainak érdekeivel foglalkozniuk. Jézus Krisztusnak 
követe, aki átlépi a határt és beleavatkozik e világ dolgaiba, feladja saját 
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kormányát, megszakítja a kapcsolatokat saját Királyával, és illegitim módon 
és illegálisan behatol a másik kormány területére. Ezért ennyire rosszak 
ezek a dolgok; ezek az okok vezettek elsősorban a fenevad megjelenéséhez; 
másodsorban ezeknek az elveknek a megsértése miatt jelenik meg a fenevad 
képe. Most szeretnék egy kérdést feltenni. Ha csak ezeket a szövegeket 
és a bennük létező elveket vesszük figyelembe - nem igazítottam őket a 
témához, hanem elkerülhetetlenül részeként hozzá tartoznak - csak ezeket 
a szövegeket figyelembe véve, és ha hűségesen megőrizték volna ezeket az 
egyházi elveket, mint ahogy Jézus Krisztus tette ezen a világon, létezett 
volna, vagy létezhetett volna valaha pápaság? Létezhetett volna valaha 
olyan, hogy a fenevad képe? Nem. Egyáltalán nem. Ezen az alapon tehát, 
ahogy akkoriban ezeknek az elveknek a megsértése óhatatlanul a fenevad 
kialakulását eredményezte, most ugyanezen elvek megsértése csak a fenevad 
képének megjelenéséhez vezethet. A pápaság nem azért jelent meg, mert a 
Római Birodalom névleges keresztény emberei rosszabbak lettek volna a 
többi névleges kereszténynél. Nem ez volt az oka, hanem a világon valaha 
létező legjobb elveknek a megsértése okozta a világon valaha létező leg-
rosszabb dolognak a megjelenését. És amikor Isten a reformáció munkája 
által ismét felszólította a világot a kereszténység alapelveinek betartására, 
és világossá tette még egyszer a kereszténység elveit kontrasztban a fenevad 
elveivel, ez a protestantizmus megszületéséhez vezetett. És amikor a név-
leges protestánsok ismét megsértik ezeket az elveket, ez ugyanoda vezet, a 
fenevad tökéletes képéhez, aki akkor jelent meg, amikor első alkalommal 
megsértették ezeket az elveket.

Kétszer is bebizonyosodott a világ előtt, hogy ezen bibliaversekben 
bemutatott elvek megsértése nem tesz mást, mint hogy átkot hoz a világra 
a pápai fenevad lelkülete által. Akkor mit kell leginkább elkerülniük mind-
azoknak, akik Krisztus nevét viselik? Ezen elvek megsértését. És hogy visz-
szatérjünk a hetednapi adventistákhoz, nem kell mást tennünk, minthogy 
végérvényesen ragaszkodjunk ezekhez az elvekhez, és támogassuk őket, 
mert ha még a hetednapi adventisták is megsértik őket, akkor a pápaság 
ugyanazon cselekedeteihez jutnak, ugyanúgy, mint a protestánsok vagy a 
katolikusok. Tehát, ismétlem, nem az tette annyira gonosszá a pápaságot, 
hogy a Római Birodalom névleges keresztény emberei rosszabbak voltak, 
mint a többi ember a földön. Nem azért alakul ki a fenevad képe, amely 
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végrehajtja kegyetlen cselekedeteit, mert a protestáns egyház vezetői ebben 
az országban rosszabbak lennének, mint mások, hanem azért, mert ezek az 
emberek megsértették azokat az elveket, amelyek a világ javára adattak, és 
ezek megsértése nem hozhat mást, mint átkot erre a világra. Még ha a he-
tednapi adventisták megsértenék is azokat, ugyanúgy átok lenne. Átokhoz 
vezet, függetlenül attól, hogy ki sérti meg őket.

Még egy bibliaverset olvasok, majd befejezem a tanulmány első felét. 
Olvassuk el Jn 17:9 versét: „Én ezekért könyörgök [...]”. Jézus könyörgött 
tanítványaiért, akikről azt mondja az Atyának: „nekem adtad azokat”, 
„Imádkozom értük; Nem a világért imádkozom.” Vajon használ valamit 
ez az ima egy olyan embernek, akinek vonzalma, figyelme és tevékenysége 
kapcsolódik ehhez a világhoz és annak problémáihoz? Nem. „Én ezekért 
könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, 
mert a tiéid.” A világból adtad nekem őket. Kivetted őket a világból. Ne-
kem adtad őket. Könyörgök értük. Ők nem e világból valók, ahogy én sem 
vagyok e világból való. Mindenkinek - aki szeretné, hogy hasznos legyen 
az ima az ő esetében, - el kell különítenie magát ettől a világtól, e világ 
dolgaitól, e világ problémáitól – érzései ne legyenek kapcsolatban ezzel a 
világgal – ahogyan Jézus Krisztus élt, mert „Nem e világból valók, amint 
hogy én sem e világból vagyok.”
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Az este Krisztus példájával fejeztük be a tanulmányunkat, mit tett 
akkor, amikor arra kérték, hogy lépje át a követ missziójának határvonalát. 
Ma este János 20:21 versével kezdünk.

„Ismét monda azért nekik Jézus: Békesség nektek! Amiként engem 
küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket.”Amikor arra kérték Jé-
zust, hogy a bíró vagy az osztó munkáját végezze az emberek között, Ő 
megtagadva azt mondta: „Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen 
küldelek titeket.” Olvassuk egy másik versben, miként kell lennünk keresz-
ténynek a világban. 1Jn 4:17 verse: „[...] amint ő van, úgy vagyunk mi is 
e világban.” Ezek a versek csak különböző kifejezései ugyanannak az igaz-
ságnak, amelyet tegnap este tanulmányoztunk. „Ők nem e világból valók, 
ahogy én sem vagyok e világból való.” Miután ma hallottuk a svájci Holster 
testvér tapasztalatát, úgy gondoljátok, hogy túlzunk, ha úgy olvassuk ezeket 
a bibliaverseket, ahogy vannak, és elfogadjuk a bennük foglalt elvet? Ahogy 
az eheti Review and Herald című újságban is megírták, a kiadónkat azért 
alapították meg Svájcban, mert azt feltételezték, hogy ott nagyobb lesz a 
szabadság, és hosszútávra kedvezőbb lesz ott végeznünk a munkánkat. Ezt 
az országot még az Egyesült Államokban is a szabadság országának tekintik. 
Ez igaz, így volt valamikor. De most az Egyesült Államok és Svájc két olyan 
ország, ahol nagyobb az üldöztetés és több gonoszság van, mint Oroszor-
szágban. Nem bizonyítják eléggé ezek a tapasztalatok, amelyeket ma este 
tanulságként hallottunk, hogy ha bármiféle kapcsolatban állunk ezekkel a 
világi kérdésekkel, vagy bármilyen módon támaszkodunk rájuk, akkor egy 
repedt nádszálra támaszkodunk, és minél gyorsabban találunk menedéket 
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és egyedüli bizalmat Istenben, ragaszkodva csak az Ő országához, törvénye-
ihez és a bennük kinyilatkoztatott alapelvekhez, annál jobb lesz? 

Más szóval, az elv nem azt mutatja, hogy mennyire tudunk megfelelni 
vagy kötődni a földi kormányokhoz és monarchiákhoz, hanem azt, hogy 
mennyire távol tartsuk magunkat tőlük. Nem arra kell törekednünk, hogy 
megtudjuk, milyen közel mehetünk anélkül, hogy kompromittálnánk ma-
gunkat, hanem hogy mennyire maradjunk távol a teljes biztonságunk érde-
kében. Ez az elv. A tízparancsolat tiltások. Az egyik közülük kijelenti: „Ne 
ölj”. A parancsolat nem azt jelenti ki, hogy annyit árthatunk az embernek, 
amennyit csak tudunk, csak ne öljük meg, hanem hogy ne legyenek olyan 
gondolataink sem, amelyek logikusan végigvezetve valakinek a halálát okoz-
ná. Amikor a törvény kijelenti, „Ne paráználkodj”, nem azt mondja, hogy 
mennyire közel kerülhetünk egy emberhez, amikor még nem követjük el a 
tettet, hanem azt mondja, hogy erre a tettre nem is gondolhatunk anélkül, 
hogy ne kövessük el. 

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Aki öl, méltó 
az ítéletre. Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, méltó 
az ítéletre; aki pedig azt mondja az atyjafiának: „Ostoba!”, megérdemli, 
hogy a nagytanács elé kerüljön; aki meg ezt mondja: „Bolond!”, méltó a 
gyehenna tüzére.”

Ha egy ember bolondnak mondja a másikat, bolondnak minősíti, 
majd ki is mondja: „bolond”, akkor gyilkosságot követ el, és jutalma a 
pokol tüze lesz. Miről beszél itt a Megváltó? A „Ne ölj” szavak jelentését 
magyarázza el. És amikor Isten azt mondja: „Ne ölj”, megtiltja, hogy olyan 
szavakat gondolj vagy mondj ki, amellyel a végén megölhetsz vagy rosszat 
tehetsz valakinek. „Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én 
pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már 
paráználkodott vele az ő szívében.”

Mit csinált? Semmi mást, csak ránézett és gondolkodott. Ez minden. 
De ezzel már elkövette a házasságtörést. Ezért a paráznaság cselekményének 
megtiltása által Isten megtilt minden olyan pillantást vagy gondolatot, 
amely, ha követik, a tetthez vezethet. Isten törvényének az a szerepe, hogy 
irányítsa a cselekedeteket, pont a gondolatok forrása ellenőrzése által. Ez az 
elv, amely alapján a Biblia hat az emberekre. Ami pedig azt az elvet illeti, 
amelyet tanulmányozunk – a vallás és az állam szétválasztása –, Isten akarata 
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az, hogy a Biblia elvén alapuljon az álláspontunk, és ez semmiképpen sem 
vezethet az egyház és az állam vagy a vallás és az állam közötti egyesüléshez. 
Ha az álláspontunk olyan, hogy az általunk követett út az egyház és az állam 
egyesüléséhez vezethet, akkor rossz úton járunk – nem követünk jó elvet. 
Ha valaki elfogad egy témát, vagy olyan kijelentéseket tesz, amelyeket kö-
vetve a végső cselekvésükig az egyház és az állam egyesüléséhez vezethetnek, 
akkor az illető az egyház és az állam egyesülését tanítja. Ezért, ha ilyesmitől 
távol akarunk maradni és biztonságban akarunk lenni, - hogy szavaink, 
tanításaink és a világnak szóló üzenetünk Isten bizonyságtétele legyen a fe-
nevad és annak képmása ellen, és az igazság bizonysága ahogy Jézusban van 
- akkor meg kell találnunk és meg kell tartanunk azt a pozíciót, amelyben 
semmilyen módon nem hajlunk az egyház és az állam közötti egyesülésre.

Láttuk, és egyetértettetek - és mindenkinek egyet kell értenie -, hogy 
ha ezeket az elveket, amelyeket a tegnap este olvasott szövegek tartalmaztak, 
Jézus követői mindig követték volna, lehetetlenné tette volna a pápaság 
megjelenését a világban, és ha a protestantizmus követte volna ezeket az el-
veket attól a naptól kezdve, hogy Luther megfújta Isten trombitáját egészen 
napjainkig és még tovább, lehetetlen lett volna, hogy valaha is megjelenjen 
a fenevad képe.

Nos, most már mindannyian tudjuk, hogy az ezekben a szövegekben 
található alapelvek megsértése szülte a pápaságot, és szüli meg a pápaság 
képét, ezért lehetetlen, hogy elvek megsértése bármi máshoz vezessen. Az 
ezen az úton megtett első lépés után következik az utána lévő többi lépés, a 
pápaság fejlődésének első lépésétől kezdve a jelenig.

Van még egy bibliaszakasz ezzel kapcsolatosan. Márk 12:29-30 versei-
ben, amikor megkérdezték Jézust, melyik az első parancsolat a törvényben, 
„Jézus pedig azt felelte neki: Ez az első: Halld, Izráel, az Úr, a mi Istenünk 
az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel.”  

Ezeket Istennek kell szentelnie minden pillanatban, minden ember-
nek. Akkor mennyi marad a császár szolgálatára? „Adjátok tehát a császár-
nak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” A keresztény pénzének 
egy kis része – az adó – a császárt illeti. De a keresztény maga Istenhez 
tartozik. Milyen mértékben az Istené a keresztény, ha elismeri Istennek 
a felette való jogát? Természetesen minden ember Istené a teremtés és a 
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megváltás által, de a keresztény elismeri, hogy Istennek joga van felette, 
és teljesen átadja magát Istennek, hogy keresztény lehessen. Ahhoz, hogy 
ebbe a pozícióba kerüljön, az embernek újjá kell születnie, különben nem 
láthatja Isten országát, és ez az ország nem ebből a világból való. És mivel az 
Isten parancsolatainak való engedelmesség megköveteli az embertől, hogy 
teljesen alávesse magát Istennek, az emberből nem marad semmi, amivel a 
császárt szolgálná.

Vessetek egy pillantást az imént olvasott versre: „teljes elméddel”. 
Amikor ez a törvény megvalósul bennem, az elmémnek mennyi része 
marad a politikai játszmák számára, az önkormányzati ügyek zsinórjainak 
rángatására, a küzdelmemre, hogy ezt vagy amazt a politikust válasszák 
meg, vagy hogy arra törekedjek, hogy engem választhassanak meg egy adott 
munkakörbe vagy pozícióba egy városban vagy faluban?

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből.” De ha megosztott az 
elmém, hogy egyik része foglalkozzon ezekkel a dolgokkal, és a másik részt 
az Úrnak adom – mit mond a Biblia a kétszívű emberről? - hogy „min-
den útjában állhatatlan”. Az ilyen ember „ne vélje, hogy kaphat valamit 
az Úrtól”, „Senki sem szolgálhat két úrnak.” Nem szolgálhattok egyszerre 
Istennek és ennek a világnak is; nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a 
császárnak.

Mint korábban említettem, ez nem jelenti azt, hogy a császárnak 
nem kellene adót fizetni. Krisztus parancsolta ezt, és ez csak egy része 
annak a pénznek, amelyet a császár bocsát ki, és rajta van a képe. De a mi 
szolgálatunk, önmagunk, minden, ami belőlünk van, az mind Istené. A 
keresztények az uralmak alávetettjei, bármelyek is legyenek azok, de ők csak 
Istennek szolgálnak. Isten kijelenti, hogy a keresztény ember szíve teljes 
mértékben az Övé kell, hogy legyen.

Maradunk tovább a fenevad és képének témájánál, és mindezen 
mozgalmaknál, amelyeket az első két leckében felvázoltam, és amelyek be-
mutatják a fenevad és képének jelenlegi állapotát az Egyesült Államokban. 
Tanulmányozzuk, hogy milyen okból rosszak ezek a dolgok, amelyeket ezek 
az emberek megcselekednek. Tanulmányozzuk az okokat, amiért helytelen, 
ha az egyházak beavatkoznak a városok politikai munkájába és ezáltal az 
ország munkájába, azzal a szándékkal, hogy irányítsák a nemzetet. Mert, 
ahogy korábban is említettem, nem elég azt mondani az embereknek, hogy 



51

https://adventizmusmegrazasa.hu

ez rossz dolog. Igéből kell megmutatnunk nekik, hogy ez egy rossz dolog, 
Istentől tudják meg, hogy mi a helyes, megismerve, mi a jó és mi a rossz.

Még valami. Tudjátok, hogy a Szentírás Krisztus testének nevezi az 
egyházat, és Krisztus az egyház feje. Nem szükséges elolvasnunk ezeket a 
bibliaverseket; sok vers állítja ezt, ti mindnyájan ismeritek ezeket. Tehát, ha 
az egyház Krisztus teste, és Ő a fej, akkor gyakorlatilag és szó szerint nem 
Krisztus az egyház a világban? De Krisztus tanított minket, és a Szentírás is 
tanítja az egyház és az állam szétválasztását. Krisztus azt mondta: „Nem e 
világból való vagyok.”

Véletlenül van itt egy fekete tábla, úgyhogy használni fogom, meg-
ismételve a múltkori világosság-sötétség illusztrációt. Ez a világ sötétség, 
itt vannak e világ sötétségének fejedelmei. „Mert egykor sötétség voltatok, 
most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyer-
mekei.” Tegyük fel, hogy ez a fekete tábla a sötét világot ábrázolja, kivéve 
ezt a fehér jelet rajta. Amikor Krisztus a világba jött, a világosság ragyogott 
a világban. A próféta ezt mondta Galileáról: „A nép, amely sötétségben 
jár, nagy világosságot látott.” Tegyük fel, hogy a táblán ez a fehér vonal 
a világosság és a sötétség közötti választóvonalat jelenti. Ezen az oldalon 
van a világosság. Itt van Krisztus. A túloldalon van a sötét világ, a sötétség 
világa. Jézus azt mondta, hogy az Ő országa nem ebből a világból való. Isten 
országa a világosság és a dicsőség országa. Ő itt a Király, és „Isten országa 
bennetek van.”

Ennek a vonalnak melyik oldalán található az egyház? Ahol Krisz-
tus van. Mert láttuk, hogy Ő az egyház. Az Egyház Ő maga a világban. 
Tehát itt a világosságban van az egyház, itt van Krisztus. A túloldalon a 
sötétségben vannak az államok, a kormányok; ők teljesen ebből a világból 
valók. Egyetlen kormány sem lép be a mennybe, amely valaha is létezett a 
földön. Krisztus különáll azoktól. Ő elutasította, határozottan utasította 
el, hogy bíróként vagy osztóként szolgáljon azokban az ügyekben, amelyek 
ezekhez az államokhoz vagy kormányokhoz tartoznak.

Másvalami. Valaki egyszer felajánlotta Neki „a világ összes országát”. 
Miért nem fogadta el ezt az ajánlatot, hogy ily módon - ajándékozás által 
- a világ összes kormányának, monarchiájának a vezetője legyen, majd irá-
nyítsa őket, és politikai eszközökkel „regenerálja a társadalmat”, „mentse a 
városokat”, reformálja a polgármestereket, a kormányzókat, az elnököket, a 
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királyokat és a császárokat, és ezzel „megmentse” a világot? Miért nem tette 
meg? Mert ezáltal nem tett volna egyebet, mint hogy örökre saját romjain 
rögzítette volna a világot.

Krisztus nem fogadott el ilyesmit. Nem tehette meg. Felajánlották 
neki a kormányzói széket, a világ összes királysága feletti uralmat. Nem 
fogadta el azokat. De napjainkban ezek az egyházvezetők magukhoz 
ragadják ezeket, és küzdenek a megszerzésükért. Ha Krisztus napjaitól mos-
tanáig minden keresztény úgy viszonyult volna a világ királyságaihoz, mint 
Krisztus, létezne ma a pápaság? Nem. Létezne róla másolat? Lehetetlen. 
Akkor mi a hozzáállása a keresztényeknek ebben a kérdésben? Ugyanaz a 
hozzáállásuk, mint Neki is volt, megtagadva, hogy bármilyen köze legyen e 
világ királyságaihoz.

A másik aspektus, amit említeni kell ma este az, hogy ezek az egy-
házvezetők, a Nemzeti Reformátorok mindezt azért teszik, hogy „regene-
rálják a városokat”, hogy „megmentsék az államot”, hogy „megmentsék a 
nemzetet, a társadalmat, a királyságok és a nemzetek, valamint a civilizáció 
fejlődése érdekében, és ezek az egyház jólétének, dicsőségének és felma-
gasztosulásának helyreállításához fognak vezetni.” Ezt mondják: „Mi lesz 
a civilizációval, ha megmarad az egyház és az állam közötti válaszvonal? 
Hogyan fogja befolyásolni az egyház a világot?” Azzal érvelnek, hogy az 
egyház azért van a világban, hogy jót tegyen a világgal. Íme, a városok, 
az államok, a királyságok, a nemzetek mind korruptak, és az egyháznak 
kötelező módon befolyást kell gyakorolnia rájuk. De ha szétválasztva kell 
lennie tőlük, hogyan tudna jó hatással lenni rájuk? Ezek az általuk használt 
kérdések és érvek.

Nos, minderre az a válasz, hogy csak a tőlük való teljes elkülönülés 
az egyetlen módja annak, hogy valóban jó hatással legyen rájuk. Az egyház 
befolyással lesz a világra; befolyással lesz a királyságokra, befolyással lesz a 
nemzetekre és népeikre, de csak akkor lesz jó befolyással mindezekre, ha az 
egyház hűséges lesz Krisztushoz, és nem e világból való, ahogyan Ő sem volt 
e világból való. Amikor az egyház nem ilyen, abban az esetben is hatással 
lesz rájuk – ez igaz - de csak a tönkretételükre.

Ezt alapelvként mondom, hogy a kereszténységnek nem az a célja, 
hogy civilizáljon valakit. A kereszténység csak az emberek kereszténnyé 
tételére irányul. És ezerszer jobb, ha egyetlen vad keresztény létezik, mintha 
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egy egész nemzet keresztény vadakból állna. Ez paradoxnak tűnik, elisme-
rem. Ezért hadd magyarázzam el, mert ez így van. A pápaság mindig azzal 
dicsekedik, hogy ő a népek civilizálója – sőt a civilizáció anyja, alapja és 
támasza. Tegyük fel, hogy egy pápai misszionárius egy vad törzshöz, vagy 
vad néphez megy. Talán meggyőzi a királyt vagy a törzsfőnököt, hogy fo-
gadja el a katolikus tanításokat. Még az is lehet, hogy meggyőzi őket, hogy 
ruhákat öltsenek magukra, megtanítja őket házat építeni, földművelésre, és 
megváltoztatja vad életmódjukat civilizált életmódra. Még az is lehet, hogy 
meggyőzi őket, hogy ne vívjanak háborúkat – kivéve a „hitükért”. Ebben 
az értelemben ők civilizáltak. És ezen az alapon az egyház mindnyájukat 
kereszténynek nevezi. Megtanítják őket, hogy kereszténynek tekintsék 
magukat. Más pogányok és vad emberek kereszténynek tekintik, és úgy is 
kezelik őket. Így jelenik meg egy „keresztény nemzet”. De a valóság az, hogy 
az alapvető beállítottságukban nem változtak. Szívükben még mindig vad 
emberként élnek, és ha alkalom adódik, főleg a „hit” érdekében, teljesen vad 
embereknek bizonyulnak. Bőséges bizonyíték van arra, hogy sehol a földön 
nem volt kegyetlenebb vadság, még a vad emberek között sem, mint ami 
évszázadokon át létezett a Római Birodalomban a pápai uralom csúcsán. 
Lehetetlen, hogy az emberek vadabbak legyenek az ortodoxia bajnokainál. 
Ezt értem én „a keresztények vadak” kifejezésen.

Másrészt, tegyük fel, hogy egy keresztény misszionárius vagy egyszerű 
keresztény a civilizáció érintetlen erdeiben élő vademberekhez megy, és 
bemutatja nekik Jézus Krisztus evangéliumát Isten szeretetében. Tegyük 
fel, hogy az egyik vadember megtér Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy még 
mindig vad ruháit viseli, vagy még ruhát sem; lehet, hogy nem tud semmit 
a ház vagy kerítés építéséről vagy ilyesmiről, amit civilizációnak hívnak, de 
ő keresztény. A vadság kikerült a szívéből. Azonban a világ szemszögéből, 
abból, ahogyan az emberek nézik a dolgokat, és ahogyan viszonyulnak a 
civilizációhoz, őt csak vadembernek tartanák. De ő keresztény, és a keresz-
ténységet elfogadva ő civilizált. Ha továbbra is így él, akkor a civilizációnak 
külső formái is megjelennek a maguk idejében. Ezt értem én a „vad keresz-
tény” kifejezés alatt. És erre gondolok, amikor azt mondom, hogy egy vad 
keresztény értékesebb, mint a keresztény vadak egész nemzete.

Ha a civilizáció lett volna a kereszténység célpontja és tárgya, akkor 
semmi értelme nem lett volna a világban abban az időben és azon a he-
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lyen, ahol megszületett. Szeretném, ha elgondolkodnátok ezen. A zsidók 
nem voltak civilizáltak? És ha úgy gondoljátok, hogy a zsidók nem érték 
el a Nemzeti Reformátorok számára tetsző civilizációs színvonalat, nézzük 
Görögországot és Rómát. Mi volt Görögország és Róma akkori civilizációs 
színvonala? Annyira híresek voltak civilizációjukról és mindenről, ami a 
civilizációval kapcsolatos, hogy a mai civilizált nemzetek csak gyermekei 
a görögök és a rómaiak civilizációjának, művészetének, pompájának, 
törvényeinek és államformáinak. Ezért azt állítom, hogy ha a civilizáció a 
kereszténység célja lett volna, ha bármilyen értelemben véve ez lett volna 
a kereszténység és a keresztény misszió célja, akkor a kereszténység nem 
találta volna meg célját abban az időben és azon a helyen, ahol a világban 
megjelent. Mert az akkori civilizáció egy olyan szintet ért el, amelyre a világ 
azóta sem jutott. De milyenek voltak akkor az emberek? Pogányok voltak. 
És az evangélium odaért azokhoz a civilizált pogányokhoz, mint ahogy 
bármely vad pogányhoz is a földön. És ha különbséget kellene tennünk e 
pogányok között, akkor a civilizáltaknak nagyobb szükségük volt az evan-
géliumra, mint a vad pogányoknak.

Igaz, hogy az evangélium nagymértékben hozzájárul az emberek civi-
lizálásához, bár az evangélium eszközei által nem tesznek erőfeszítéseket a 
civilizálásra. Vagyis, ha az evangéliumot, amely csak azért adatott a világnak, 
hogy az embereket keresztényivé tegye, csak a civilizálásra használják fel, 
attól az emberek még nem lesznek civilizáltak; míg, ha az az evangélium, 
amely csak az emberek kereszténnyé tételére adatott a világnak, csak a 
kereszténnyé tételre használják, akkor az az embereket keresztényivé teszi, 
és ennek következtében civilizálni is fogja őket.

Ez mindig ugyanaz a régi történet. Ha azokat a dolgokat, amiket 
Isten a legmagasabb célért ad, más célra használod, akkor kudarcot vallasz 
abban a célban, amelyre használod, míg, ha csak arra a célra használod 
őket, amiért Isten adta, akkor eléred azt a célt, ezáltal meglesz az áldott 
gyümölcse is, és azon felül a többi dolog is adatik. A Biblia tele van ennek 
az alapelvnek a szemléltetésével, amelyek mindegyike ebben az igében 
foglaltatik össze: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek 
mind megadatnak nektek.”

Ezért a keresztényeknek nem kell törekedniük az emberek civilizálásá-
ra, hanem csak arra, hogy tegyék kereszténnyé az embereket, és akkor a ci-
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vilizáció ráadásul fog jönni. A keresztények nem törekedhetnek az emberek 
civilizálására azzal a céllal, hogy kereszténnyé tegyék őket. A keresztények 
az emberek kereszténnyé tételére törekszenek, hogy megmentsék őket. És 
ismétlem, ezek a Nemzeti Reformátorok, akik azért dolgoznak, amit a 
civilizáció haladásának, a civilizációs érdekeknek neveznek, és megpróbálva 
összekötni az egyházat az állammal egyszerűen a civilizáció tönkretételéért 
munkálkodnak, egy olyan romlásért, amely már látható. Ezen törekvésük 
a civilizáció elemeinek megváltozásával fog végződni, még ha fejlettek is, a 
legvadabb ördögségekben, a fenevad képének megformálásában.

Soha nem szabad hagynunk, hogy ilyen érvek által megtévesszenek. 
Mondjátok és mutassátok ezt az egyház és az állam közötti határvonal meg-
tartása által, amely elválasztja a mennyet és a földet. Jézus Krisztus munkál-
kodik a világban testének minden tagja által, akik alkotják az egyházat az ő 
kereszténnyé tételük érdekében, az üdvösségükért.

Tanítsátok meg nekik, hogy az egyház, amely minden erejét, egész 
elméjét és teljes erejét ennek az egyetlen célnak szenteli, hatással lesz a 
világra, a népekre és a nemzetekre – majdnem azt mondtam, végtelenül 
inkább, minthogy más módon tenné. De más módon egyáltalán nem fogja 
jóra befolyásolni. Ezen a módon pedig csak jóra fogja befolyásolni a vilá-
got, míg, ha csak hajszálvékonyan is eltávolodik ettől, akkor a jó befolyása 
rosszra változik. Az egyik Krisztus műve, a másik az Antikrisztus. Az egyház 
munkája, a kereszténység célja nem a civilizálás, hanem a megmentés csak 
a Jézus Krisztusba vetett hit által.
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A tegnap esti találkozó végén feltettek egy kérdést a kereszténység 
befolyásáról az emberek civilizálásával kapcsolatban, amikor túllépi a ke-
reszténnyé tétel határait. Ez egy valós dolog, és egy megfelelő illusztrációt 
találunk a Római Birodalom kereszténységének idejéből, amely választ ad a 
feltett kérdésre és egyben szemlélteti az elvet is.

Amikor a Római Birodalomban megjelent a kereszténység, semmit 
sem tudtak a lelkiismereti jogokról. Valójában semmit sem tudtak az egyén 
bármiféle jogairól, és mivel minden jog közül a lelkiismerethez való jog a 
legfontosabb, minden bizonnyal ez volt a legkevésbé ismert jog. A keresz-
ténység semmit sem jelent a szabad lelkiismerethez való jog nélkül. A Római 
Birodalomban való megjelenésekor a kereszténységnek ez volt az egyetlen 
követelménye, amely mindenek felett állt, és természetesen az összes többit 
is magában foglalta. A kereszténység és a Római Birodalom hatalma közötti 
harc a keresztények azon követelése körül forgott, hogy tartsák tiszteletben 
a lelkiismereti szabadsághoz való jogukat, amit a birodalom megtagadott, 
mert semmit sem tudott róla.

Róma azt mondta: „A jog nem más, mint amit a törvény kijelent, és 
a törvény kijelentéséből, a megfogalmazásából értjük meg, mi a jó és mi a 
rossz. Amit a törvény megenged, az a jó, és mindaz, amit megtilt, az a rossz, 
és ebből tudjuk, hogy egy dolog jó vagy rossz.”

De a keresztény azt mondta: „Amiről Isten kijelenti, hogy jó, az a jó, 
és amit Isten rossznak mond, az a rossz.” Róma gondolkodásában az állam 
volt az Isten, innen ered a maxima: „A nép hangja Isten hangja.” Mivel a 
törvény a nép hangja volt, ezért a törvény a római isten hangja volt. Emiatt, 
amikor a keresztény megtagadta a római istent, és ragaszkodott az igaz Isten 
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iránti lelkiismereti szabadsághoz való jogához, ő bíróvá vált afelett, hogy 
mi a helyes és mi a helytelen a törvényben, amely a római gondolkodásban 
maga a jó és a rossz mércéje volt. A küzdelem 250 éven keresztül folyta-
tódott, majd a lelkiismereti szabadsághoz való jog elismerésével ért véget. 
Azóta a kereszténység elvei annyira lenyűgözték a pogányokat - akik csak 
pogányoknak vallották magukat - hogy elismerték a lelkiismereti jogokat. 
És amikor a hitehagyás magához ragadta a polgári hatalmat és el kezdte 
használni azt az általa nevezett keresztény vallás érdekében, akkor a pogá-
nyok lelkiismereti szabadságot követeltek!

Ez így történt. A kereszténység, a kereszténység elvei sok embert tettek 
kereszténnyé, akikben megszilárdította az integritást, a lelkiismereti jogokat, 
és ez annyira beléjük ivódott, hogy inkább meghaltak, minthogy feladják 
azokat. Ez volt az igazi kereszténység. Azok - akiket kereszténnyé tettek az 
integritásuk által, amellyel minden veszteség árán is ragaszkodtak ahhoz az 
elvhez, - annyira lenyűgözték a pogányokat, hogy ők is kezdték támogatni 
azt a jogot, amikor erre lehetőség kínálkozott. Ily módon a kereszténység 
sokakat tett kereszténnyé, másokat pedig civilizált.

Ez illusztrálja az elvet, amit tanulmányozunk: ha azok, akik vallják a 
kereszténységet, hűségesen megtartják azt, akkor rajtuk keresztül jó befo-
lyást fog gyakorolni a nem keresztényekre, és akik egyáltalán nem állítják, 
hogy azok. A kereszténység feljebb fogja emelni őket a vadságon, a civilizált 
pogányság alapelvei és útjai fölé. Macaulay megértette ezt az elvet, és egy 
olyan mondatban fejezte ki, amely az irodalomban az egyik legerőteljesebb 
emberi kijelentések egyike a kereszténység javára. Indiáról írva egy helyen 
a következő megjegyzést tette: „Nem kell valakinek kereszténynek lennie 
ahhoz, hogy kívánja a kereszténység elterjedését Indiában.” Ez mindent 
elmond. A keresztény akarja, hogy a kereszténység elterjedjen Indiában 
Krisztusért és a lelkekért, akik majd keresztények lesznek. Aki nem ke-
resztény, az éppúgy akarhatja, hogy a kereszténység elterjedjen Indiában a 
szerencsétlen pogányokért, akik nevelésben fognak részesülni, még ha nem 
is lesznek keresztények. 

A rossz oldala azonban mindig is az volt, hogy azok, akik vallják a 
kereszténységet, nem azért fogadják el és nem azért támogatják, amit 
valójában képvisel a kereszténység. Isten nem kap elég helyet azok bizony-
ságában, akik a kereszténységet vallják. És mivel nem kap elég teret, ezért 
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nem adják meg Neki a lehetőséget, hogy demonstrálja a kereszténység igazi 
erejét azokban az emberekben, akik nem adják át az Istennek járó helyet, 
és akikben Ő meggyőző erővel bizonyíthatná a kereszténység isteni voltát. 

Majd, amikor az emberek rájönnek, hogy elveszítették azt az isteni 
hatalmat és annak befolyását, megpróbálják maguktól, emberi erővel meg-
tenni azokat a dolgokat, amelyeket az Úr megtett volna, ha átadták volna 
Neki a helyet, amely Őt illeti a bizonyságukban. Emiatt a keresztények arra 
kényszerülnek, hogy érvényesülésük érdekében törvényeket alkossanak, 
vezetői pozíciókat foglaljanak el, vagy irányítsák és diktáljanak a hatalmon 
lévő törvényhozóknak. És mindezt azért, hogy a dolgoknak „keresztényi 
látszatot” adjanak, hogy befolyásolóvá tegyék azokat a nép felemelkedé-
sében, valamint, hogy helyes útra tereljék a városokat, az államokat és a 
nemzetet. De ezzel Krisztus helyébe, Isten helyébe teszik magukat. Ez pedig 
a pápaság, ez a fenevad vagy annak képe, vagy az egyik vagy a másik a 
helyzettől függően, bárhol is jelennek meg.

Segítsen az Úr, hogy azok, akik Krisztus nevét viselik, olyan integritás-
sal és Isten iránti teljes engedelmességgel tegyék, hogy ezáltal adják át Neki, 
és csak Neki az Őt megillető teljes helyet. Segítsen az Úr, hogy minden 
befolyás az Övé legyen, csak Őrá tekintsünk és egyedül Tőle függjünk, hogy 
Ő tegyen meg mindent mindenben. Ekkor a keresztények úgy látják majd 
Isten hatalmát megnyilvánulni, hogy szégyellni fogják felhívni a figyelmet 
saját magukra, és hogy ők alakítsák vagy külsőt adjanak a kereszténység 
befolyásának.

Amikor az emberek nem adják át Istennek az Őt megillető helyet, és 
következésképpen nem azt látják, amit látni szeretnének, akkor teljesen ter-
mészetes, hogy elkezdik azt hinni, hogy jobbak az Úrnál, és jobban tudják 
tenni a dolgokat, mint Ő. Így kénytelenek megcselekedni azokat a dolgo-
kat, amelyekben kereszténységük kudarcot vallott. De ez, ismétlem - és ez 
nagyon világosan látszik - egyszerűen azt jelenti, hogy kirakni Istent, és saját 
maguk lépnek a Helyébe. Elhagyva Istent elhagyják Hatalmát is, és azáltal, 
hogy az Ő helyébe helyezik magukat, személyes hatalmukat gyakorolják, 
amely világi, földi, érzéki és végső soron ördögi.

Tegyünk még egy lépést a tanulmányozásunkban, amely a fenevadról 
és a képmásáról szóló üzenet hirdetéséről szól, és induljunk ismét a nagykö-
vet elvéből. Mi Krisztus felhatalmazott küldöttei (követei) vagyunk.
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Amint az előző tanulmányban láthattuk, a követet nem azért küldik 
egy másik országba, hogy az adott ország belügyeibe vagy politikai érde-
keibe avatkozzon vagy azokkal foglalkozzon, hanem azért, hogy az adott 
országban saját érdekeit képviselje. Mi Krisztus követei vagyunk. A keresz-
tények teljes figyelmének összpontosulnia kell a királyságuk érdekeire, és 
képviselnie kell azokat a földi országban, ahol élnek. Mert ha keresztények 
vagyunk, „idegenek és vándorok vagyunk”, az országunk, amelyhez tarto-
zunk, odaát van.

A ma esti témánk arról szól, hogy milyen jogaink vannak hetednapi 
adventistaként, mint Krisztus követei és a mennyei királyság polgárai a föld 
azon országaiban és nemzeteiben, ahol élünk – olyan jogok, melyek által 
ellenállhatunk azoknak a dolgoknak, amelyeknek ellent kell állnunk, és 
amelyekkel hamarosan találkozni fogunk.

Az Egyesült Államokban élő hetednapi adventistáknak nagyon rész-
letesen kell tanulmányozniuk a Holser testvértől hallott tapasztalatokat. 
Isten alapelveket ad, és előre felkészít azokra a dolgokra, amelyek annyira 
biztos, hogy bekövetkeznek, minthogy felkel a nap. Gondviselésében az Úr 
felkészítette a svájci testvéreket a jelenlegi válságra, ahogy Holser testvér 
elmondta nekünk. És ha nem fogadjuk el az elveket ebben az országban, és 
nem összpontosítjuk gondolatainkat és erőfeszítéseinket ezekre az elvekre, 
hogy megértsük, mire tanít bennünket Isten ezekben az időkben és ezeken 
a dolgokon keresztül, akkor a válság meglep, és felkészületlenül talál ben-
nünket. A veszély az, hogy elveszítjük a lényeget, és elbukunk ott, ahol Isten 
azt akarja, hogy sikeresek legyünk. Ezt nem engedhetjük meg magunknak.

A követnek tehát az a küldetése, hogy hazája érdekeivel foglalkozzon 
abban az országban, ahol tartózkodik, olyan ügyekben, amelyek érinthetik 
saját országa alattvalóit. Ezért, ha az ország, amelyben tartózkodik, olyan 
törvényeket dolgoz ki vagy politikai irányvonalat követ, amely sérti az ő 
országa népének jogait, akkor neki jogában áll és kötelessége is tiltakozni. 
Joga van felhívni a figyelmet azokra az elvekre, amelyeket a kormány meg-
sért ilyen törvények vagy politikai irányvonalak elfogadása során. Való igaz, 
hogy a kormány független és szuverén a maga területén, és tud olyan törvé-
nyeket alkotni, amelyek számára hatékonynak tűnhetnek. Ezek a törvények 
hatással lehetnek országa állampolgáraira, és nehézségeket okozhatnak szá-
mukra. De e törvények betartatása során az állampolgárnak vagy a követnek 
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helye és joga van, hogy ezeket megfigyelje, és ragaszkodjon ahhoz, hogy a 
betartatási eljárások minden szakaszában szigorúan összhangban legyenek 
az adott kormány joggyakorlatával és azokkal az elvekkel, amelyekre a 
törvények támaszkodnak.

Minden kereszténynek joga van tiltakozni minden olyan földi kor-
mány ellen, amely a vallás témájával kapcsolatos törvényeket hoz! Ez a 
téma a kormány hatáskörén kívül van. Az ilyesmi Isten országa területének 
az invázióját jelenti, és sérti az Isten országához tartozó nép jogait. Ezért 
Krisztus minden követének elidegeníthetetlen joga van tiltakozni bármely 
földi kormány ilyen tettei ellen.

De támaszkodva hatalmuk és törvényalkotási jogukra, ezek a 
kormányok túllépik jogalkotói hatáskörüket, amikor vallási törvényeket 
dolgoznak ki, majd letartóztatnak és bíróság elé állítanak e törvények 
megsértése miatt. Amikor ez megtörténik, jogunk van ragaszkodni ahhoz, 
hogy szigorúan korlátozzanak saját törvényeikre és alkotmányos elveikre, 
amelyeken a kormány alapul. A menny polgárának, a kereszténynek joga 
van ehhez a protestálás jogán túlmenően, hogy joguk lenne ilyen törvények 
megalkotására.

Van még egy gondolat, amelyet meg kell vizsgálnunk, mielőtt meg-
nyitnánk a Szentírást, hogy szemléltessük ezeket az alapelveket. Ami a földi 
kormányokat illeti, polgárainak vagy alattvalóinak tekintenek bennünket, 
még azután is, hogy a mennyország polgárai lettünk. Más szóval, a földi 
kormányok nem ismerik el, hogy állampolgárságunk átkerült ettől a kor-
mánytól a mennyei kormányhoz, ami gyakran konfliktusokhoz vezet. Ha a 
kormányok elismernék az állampolgárság átvételét, és törölnének minden 
olyan embert a polgárok és alattvalók nyilvántartásából, akik kereszté-
nyeknek vallják magukat, akkor egyetlen probléma sem létezne ebben a 
témában, és nem merülne fel vita.

De a kormányok nem ezt teszik. Meg akarják tartani azt az embert az 
állampolgárságának átvétele után is, és olykor jogot formálnak alattvalónak 
megtartani őt, ahogy azt már láttuk is. A kormányok magukénak mondják 
azt a jogot, hogy irányítsák a mennyek országának polgárait, mintha még 
mindig egykori országuk polgárai lennének. Áthelyeztük állampolgársá-
gunkat egy másik országba – most a hetednapi adventistákra gondolok –, 
és a mennyország polgárai vagyunk. De az Egyesült Államok továbbra is az 



62

5. prédikáció

Egyesült Államok állampolgárainak tekint bennünket, mert az Alkotmány 
kimondja, hogy minden itt született vagy itt honosított ember „az Egyesült 
Államok és a lakóhely szerinti állam állampolgára”. Bár választásunk szerint 
a mennyország polgárai vagyunk, és már nem az Egyesült Államok polgárai, 
mégis polgárainak tekint bennünket.

Az előttünk álló időben konfliktusba fogunk kerülni az Egyesült 
Államok törvényével, valamint annak az államnak a törvényével, amelyben 
lakunk – nem azért, mert valami rosszat tettünk, hanem azért, mert ők 
teszik azt, ami helytelen. Letartóztatnak, üldöznek minket, és kötelesek 
leszünk betartani a törvényt és engedelmeskedni neki. Amikor ezt teszik, 
nekünk Krisztus követeiként és Isten országának polgáraiként kettős jogunk 
van tiltakozni a törvényalkotási joguk ellen, mert megsértik Isten országa 
népének jogait, amelyhez nekünk jogunk van ragaszkodni, és követelni, 
hogy minden lépésük szigorúan összhangban legyen azokkal az alapvető 
alkotmányos elvekkel, amelyeken a törvény állítólag alapul. Kérem, 
gondoljatok e dolgokra, amikor olvassátok azokat ebben a Buletin-ben. 
Kérem, olvassátok el újra és újra, mert ezek az alapelvek nagymértékben az 
érdekeinkről szólnak.

Van a Bibliában egy történet e témával kapcsolatban, amely jól illuszt-
rálja ezt az elvet, hogyan követelhető, hogy a kormány tartsa magát a maga 
elveihez, amikor akaratunk ellenére a joghatósága alá von bennünket, és 
belénk köt.

Vizsgáljuk meg a Szentírásban lejegyzett esetet! Tarzusi Saul a Római 
Birodalom polgáraként született, ahogy mi is az Egyesült Államok állam-
polgárai vagyunk. Amikor találkozott Krisztussal, újjászületett, így lett Isten 
országának polgára. Akkor Pál apostollá vált. Ettől kezdve hazája Királyától 
függött, az Ő alávetettje volt, bízott Benne, hagyta, hogy mindenben Ő 
irányítsa. De eljött az idő, amikor a római kormány a joghatósága alá vonta 
őt, és amikor ez megtörtént, Pál apostol azt követelte, hogy a kormány 
minden lépése összhangban legyen a római állampolgárság jogelveivel és a 
római törvénnyel.

Az ApCsel 21:27 versétől egészen a 25:11 verséig le van írva egy érde-
kes esemény, amelyet most tanulmányozni fogunk. Ellentétben Jakabbal, 
az „Úr testvérével” és más jeruzsálembelitől, akiket előtte megemlít az 
evangéliumban, Pál hagyta magát meggyőzetni, hogy rossz utat kövessen 
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(lásd Vázlatok Pál apostol életéből), és ez olyan helyzethez vezette, hogy a 
tömeg rárohant, amint arról az ApCsel 21:27 verse beszámol.

Ki szította fel ezt a tömeget Pál ellen: Isten? A prófétaság lelke kijelen-
ti, hogy amikor a pappal beszélt arról a véráldozatról, amelyet hozni kellett, 
a bűnért való áldozatról, ami gyakorlatilag Jézus Krisztus megtagadását 
jelentette volna, akkor a tömeg rárontott és megakadályozta, hogy megte-
gye. Az Úr megmentette őt a testvérek erőfeszítéseinek következményeitől, 
hogy kompromisszumba vigyék őt azzal az elvvel kapcsolatban, amelynek 
támogatásáért jutott oda.

De hogyan került a római hatóságok kezébe? Amikor látta, hogy a 
tömeg meg akarja ölni - mintha hallanám Pál apostolt, amint teljes erejéből 
segítségért kiált, hogy a római helytartó szabadítsa ki a tömegből: „Hívjátok 
a római helytartót! Gyorsan, hívjátok a katonákat! Meg akarnak ölni! Ró-
mai állampolgár vagyok! Cézárra apellálok! Gyorsan, siessetek, hívjátok a 
templom vezetőjét, a római tisztet! Kérlek, ne hagyjátok, hogy megöljenek!”

Helyes, ahogy elképzeltem? Ezt tette ő? Nem, nem, nem! És miért 
nem? Ott volt a templom vezetője, elég közel hozzá, hogy meghallja, ha 
kiált. A római jog szerint nem volt római állampolgár? És nem volt joga a 
római hatalmat arra kérni, hogy védje meg őt? Semmiképpen nem tette.

Nem! Ő az Úré volt. Az Úr kezében volt. És engedni akarta, hogy az 
Úr vigyázzon rá. Tehát a prófétaság lelke elmondta nekünk, hogy Isten a 
kezébe vette őt, és megtartotta attól a naptól fogva egészen a halála nap-
jáig, szinte mindvégig a börtönben. Így az egyház nélkülözte személyes, 
szeretettel teli munkáját megalkuvó magatartása miatt, amelybe a testvérek 
belevitték.

Tehát most a római hatóságok kezébe került. Ő kérte ezt? Nem. Ő 
indítványozta ezt az akciót? Nem. Apellált a római állampolgárságára, mint 
alapvető jogára, amely alapján a római hatóságok megvédik őt? Nem.

Engedélyt kért a tiszttől, hogy szóljon a tömegnek. Engedélyt kapott, 
és a lépcsőn állva el kezdte mondani azt, ami a 22. fejezet 1-21 verseiben le 
van jegyezve. Beszédében kijelentette, hogy az Úr azt mondta neki: „Eredj 
el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.” A „pogányok” szó 
hallatán újra fellángolt haragjuk, és kiáltották: „Töröld el a földszínéről az 
ilyent, mert nem illik neki élni.” És mivel tépték a ruhájukat és a port 
szórták a levegőbe, az ezredes elvitte onnan, és a keletkezett zavargás miatt 
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arra gondolva, hogy bizonyára Pál nagyon aljas ember lehet, ezért meg-
parancsolta, hogy korbácsolják meg. De a római jog tiltotta, hogy ezt a 
büntetést a római állampolgárokra alkalmazzák. Most tehát, mivel a római 
hatóságok kezében volt, joga volt ragaszkodni ahhoz, hogy saját törvényük 
szerint járjanak el, ezért azt mondta: „Vajon szabad-e nektek római embert, 
kit nem ítéltek el, megostorozni?” Ez a szó megállította az ütéseket.

Másnap az ezredes tudni akarta, mi volt a zavargás oka, összegyűjtötte 
a Szanhedrint, és eléjük állította Pált. Pál éppen beszélni kezdett, és a főpap 
megparancsolta, hogy üssék őt szájon. „Megver az Isten téged, te kimeszelt 
fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen 
cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?” Így arra kényszerítette 
őket, hogy a vele szemben tanúsított magatartásukban maradjanak a rájuk 
érvényben lévő törvény keretei között. Nem saját választásból volt ott. 
Odahozták az ő hozzájárulása nélkül. Joga volt ragaszkodni ahhoz, hogy 
betartsák saját törvényeiket, és azok szerint cselekedjenek, és élt is ezzel a 
joggal. Amikor azt mondta: „Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus 
fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én.” – ezek a 
szavak szembeállították egymással a farizeusokat és a szadduceusokat. És 
mivel a szadduceusok meg akarták ölni, a farizeusok pedig meg akarták 
menteni, az ezredes attól tartva, hogy Pál apostolt darabokra szaggatják, 
megparancsolta a katonáknak, hogy ragadják ki őt a kezükből.

Ezt követően a zsidók közül néhányan megesküdtek, hogy nem esz-
nek és nem isznak, amíg meg nem ölik Pált. Ez Pál unokaöccsén keresztül 
Pál és az ezredes tudomására jutott. Az ezredes tehát megparancsolta, hogy 
készítsenek fel négyszázhetven katonát, és küldjék el velük Pált még aznap 
éjjel Cezáreába, és adják át őt Félix helytartó kezébe.

Néhány nap múlva a főpap és a Szanhedrin néhány tagja Cezáreába 
ment, hogy bepereljék Pált. Tertullust vitték magukkal, aki szónok volt. A 
meghallgatás után Felix elhalasztotta az ügyet, amíg Lisias ezredes meg nem 
érkezik. Így telt el két év, sok meghallgatással és halasztással, mígnem Festus 
váltotta fel Félixet, mint helytartót, és aki Pált még mindig láncra verve 
tartotta, hogy a zsidók kedvében járjon.

Míg Festus áthaladt Jeruzsálemen, a zsidók bemutatták neki Pál ügyét, 
és követelték, hogy hozza el őt Jeruzsálembe - azzal a szándékkal, hogy 
megöljék. Festus azonban megtagadta, és azt mondta nekik, hogy küldjék 
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vádlóit Cezáreába. A vádlók Cezáreába mentek Festusszal, aki megérke-
zésük másnapján „bírói székébe ült, és elővezettette Pált”. A zsidók „sok 
súlyos vádat hoztak fel ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani.” 
(25:1-7) Pál védekezett, mondván: „Sem a zsidók törvénye ellen, sem a 
templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem.” Festus pedig 
a zsidók kedvében akart járni, és azt kérdezte Páltól: „Föl akarsz menni 
Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzem feletted ebben az ügyben? Pál azonban 
azt mondta: A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell felettem ítélkezni. A 
zsidók ellen semmit sem vétettem, mint te magad is jól tudod.”  

Pál nem a saját döntése, erőfeszítése vagy vágya miatt került „Cézár 
ítélőszéke elé”. Cézár volt az, aki mindvégig fogva tartotta anélkül, hogy 
bármi hibát talált volna benne. Pál nem ártott senkinek, amit a kormányzó 
„nagyon jól” tudott. Éppen ezért a római helytartónak nem volt joga átadni 
a zsidóknak, csak azért, hogy kedvükben járjon.

Ezért Pál így folytatta: „Mert, ha vétkes vagyok és valami halálra 
méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól; ha azonban semmi sincs 
azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda nekik. 
A császárra apellálok!” A római helytartónak, mint római, nem volt joga egy 
rómait a zsidók kezébe adni, hogy elítéljék. A római polgárnak - aki a római 
kormányzó kezében volt a római joghatóság alatt - saját választása szerint 
joga volt ragaszkodni ahhoz, hogy a római hatóságok engedelmeskedjenek 
saját törvényeiknek, és tartsák magukat saját elveikhez ahelyett, hogy átad-
nák őt a zsidóknak, tartsák ott, vizsgálják ki az ügyét, és oldják meg az ügyet 
a római jog szerint.

Íme Pál apostol kérésének titka, hogy Cézár lépjen közbe. Ez egy 
olyan isteni példa, amely arra az elvre épül, ami kettős jogot biztosít a 
keresztényeknek, mint Isten követei és a mennyország polgárai, először is 
tiltakozni az ellen, hogy bármely földi kormány beavatkozzon Isten országa 
népének törvényeibe vagy Isten királyságába, másodszor, ha beavatkoznak 
ezekbe, és döntésünk vagy hozzájárulásunk nélkül joghatóságuk alá vonnak 
minket, akkor isteni jogunk van, mint egy másik ország követei és polgárai 
arra kérni őket, hogy szigorúan tartsák be a saját országukban érvényben 
lévő törvényeket. Isten gondoskodni fog rólunk a Törvény és az Ország 
joghatósága alatt, amelynek polgárai vagyunk, és amelyhez tartozunk. 
Ő vigyázni fog mindezekben, és mindent a maga igazságos módján fog 
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vezetni. És abban az országban pedig, ahol mi csak jövevények és vándorok 
vagyunk, ha joghatóságuk alá vonnak bennünket, jogunk van megkövetelni 
tőlük, hogy törvényeik elvei szerint bánjanak velünk.
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Van még két vagy három rész a Szentírásban, melyeket ugyanazzal a 
témával kapcsolatban fogunk tanulmányozni, amivel az elmúlt három este 
is foglalkoztunk, és ott kezdjük, ahol tegnap este abbahagytuk. Olvassuk el 
ApCsel 25:11 versét: „A császárra apellálok!” (A cézárhoz fordulok - KJV). 
Tegnap este elemeztük a történetet a kezdetektől egészen eddig a pontig, 
és láttuk, hogy Pál apostol normális körülmények között soha nem apellált 
volna a császárra. De miután a rómaiak kezébe került, Pál arra szólította 
fel őket, hogy maradjanak saját elveik keretén belül. Az Isten országa 
polgárának jogáról szól az az elv, amelyet most tanulmányozunk, Krisztus 
követének azon jogáról, hogy követelje meg attól az országtól, hatóságtól, 
amelyben él, hogy a vele szemben tanúsított magatartásukban szigorúan 
tartsák be a saját szabályaikat és törvényeiket.

Az egyik részt, amivel foglalkozunk, az Apcsel 16:16 versétől kezdő-
dően találjuk meg a Szentírásban. Filippiben történt az eset. „Lőn pedig, 
hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, 
kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta 
jövendőmondásával. Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek 
az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik nektek az üdvösségnek útját 
hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván, 
és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom neked a Jézus Krisztus 
nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában. Látván pedig 
annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és 
Silást, vonák a piacra a hatóságok elé.”

Az itt megemlített „hatóságok” a rómaiak voltak, mivel Filippi római 
gyarmat volt, amely a császár különleges kiváltságait élvezte.  
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„Odavitték őket a bírákhoz, és azt mondták: Ezek az emberek meghá-
borítják a városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket 
nem szabad nekünk sem átvennünk, sem követnünk, mivelhogy rómaiak 
vagyunk. És velük együtt a sokaság is ellenük fordult, a bírák pedig letépet-
ték ruháikat, és megvesszőztették őket.”  

Ők azt mondták: „A császárra apellálunk”. Ezt mondták? Nem! De 
ők római polgárok voltak, nem? Akkor miért nem fordultak a császárhoz? 
Nem bántalmazták és megverték őket? Ti mit csináltatok volna? Nem, nem 
azt kell mondanotok, mit tettetek volna akkor, hanem mit fogtok tenni, ha 
ugyanolyan helyzetben lesztek? Ez itt a kérdés.

„Miután sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, megparan-
csolva a tömlöctartónak, hogy szigorúan őrizze őket. Az pedig a parancsnak 
megfelelően a belső börtönbe zárta őket, és lábukat kalodába szorította. 
Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozott, és énekkel dicsőítették Istent. 
A foglyok pedig hallgatták őket.” Következik a földrengés, a börtönőr 
és családja megtérése és megkeresztelkedésük. Olvassuk el a 35. verset: 
„Amikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a szolgákat ezzel az üzenettel: 
Bocsásd el azokat az embereket! A tömlöctartó pedig tudtára adta ezt az 
üzenetet Pálnak: A bírák ideküldtek, hogy bocsássalak el titeket, most tehát 
távozhattok, menjetek el békességgel! Pál pedig azt mondta nekik: Megvesz-
szőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római polgárok vagyunk, 
és börtönbe vetettek, és most titokban akarnak bennünket kiküldeni? Azt 
nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki minket!”  „Megszegték 
a római törvényt, amely érvényben volt a városukban, és most titokban 
akarnak kivezetni innen? Nem. Jöjjenek ide ők, és vigyenek ki innen min-
ket. Ti hoztatok ide bennünket, ti vigyetek ki innen.”

„A szolgák pedig elmondták a bíráknak ezeket a szavakat, azok 
pedig megijedtek, amikor meghallották, hogy rómaiak. Odamentek, és 
bocsánatot kértek tőlük, majd kikísérték őket, és kérték, hogy távozzanak 
a városból. Ők pedig, ahogy kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és a 
testvéreket látva vigasztalták őket, majd eltávoztak.”

Egy másik részt is olvasni fogunk, a 2Kor 11:23-25 verseit. Azokról 
szólva, akik kérkednek az állapotukkal, kijelenti: „Krisztus szolgái? Balga-
tagul szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször bebör-
tönöztek, többször megvertek, gyakran kerültem halálos veszedelembe. A 
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zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor vesszőztek meg, 
[...]” A megvesszőzés a római büntetés egyik fajtája volt. A zsidók büntetése 
egy híján negyven botütés volt, a határt törvény szabta meg. Pál ötször 
szenvedte el ezt a büntetést. De az általa említett vesszőzés nem az egyszerű 
zsidó korbácsolás volt, hanem a római korbácsütés, ez a római verés volt, és 
ő római polgár volt. Azt pedig sehol sem olvassuk, hogy ilyen körülmények 
között, vagy más körülmények között a császárra apellált volna. De, amikor 
a császár börtönben tartotta majdnem két éven át, majd a zsidók kezébe 
akarta adni őt, akkor Pál így szólt a császárt képviselő helytartónak: „A 
császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nekem megítéltetnem. A császárra 
apellálok!” Kérdés a hallgatóságtól: „Miért hivatkozott Pál a római állam-
polgárságára ahelyett, hogy hivatkozott volna arra, hogy ő a mennyország 
követe?” Amit mondani akarok az az, hogy ő egészen addig függött attól 
a tisztségtől, hogy ő mennyei követ és függött mennyei Királyától, amíg 
a római hatalom joghatósága alá nem vonta őt, és ekkor Pál egyszerűen 
nem engedte, hogy a római hatóságok eltérjenek a római jogtól. Azonban 
ennek a témának a széles körben elterjedt elképzelése az, hogy Pál a római 
állampolgárságához folyamodott volna, ahányszor veszélybe került, pedig 
valójában sohasem tette.

Legalább háromszor kapott római korbácsolást anélkül, hogy élt volna 
a római állampolgárság jogával, hogy a polgári hatalomhoz fordult volna. 
De, amikor a kezükbe vették, és Róma irányítása és hatalma alatt tartották, 
csak akkor - és addig nem - akkor figyelmeztette a római hatalmat, hogy 
tartsák meg a saját törvényeiket. Amikor a római százados meg akarta őt 
korbácsolni, - ami törvénytelen volt - Pál így szólt: „Vajon szabad-e nektek 
római embert, kit el nem ítéltek, megostorozni?”

Csak ilyen körülmények között tette ezt, a többi alkalommal pedig 
soha nem folyamodott a római hatalomhoz, nem is használta azt, és nem 
is élt római állampolgárságával. Mert bárhol is hirdette az evangéliumot, 
bárhová is ment, a tömeg lökdöste, megkövezték, szégyenletesen kezelték, 
és mégsem olvassuk azt sehol, hogy ilyen esetben földi hatalomhoz folya-
modott volna, vagy római állampolgárságával védekezett volna. Ha mindez 
példánkra, tanításunkra íródott, akkor meg kell tanulnunk, és nincs itt az 
ideje, hogy megtanuljuk? Istenbe vetette bizalmát, királyságának Uralko-
dójába, ahol valódi állampolgársága volt. Miért ne tennénk mi is ugyanezt?
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Dániel Babilon és Médo-Perzsia földjén volt. Ez igaz. De, ha egy 
nép seregeivel az országod ellen támad, ahol te laksz, és a nagy sokasággal 
együtt téged is elvisz fogságba az ő országába, és beállít az ő szolgálatába az 
ő palotájában, akkor szerintem könnyen beláthatjátok - gondolom - hogy 
különbség van az ilyen helyzet és a politikai tisztségre önkéntes törekvés 
között. Ezt írja a Bibliám Dánielről és hogy hogyan került oda. Amikor 
valami ilyesmi történik veletek, és ilyen helyzetbe kerültök, szerintem senki 
sem fog kifogást találni az ellen, hogy a királyt szolgáljátok, ahová ő helyez. 
De mindaddig, amíg megvan a szabadságotok, hogy távol maradjatok az 
ilyen pozícióktól, nem hiszem, hogy hivatkozhattok Dánielre igazolásul, 
hogy önkéntesen lépjetek be abba a pozícióba, ellentétes lévén Krisztus 
világos tanításaival.

Ha rabságba vittek volna, mint Dánielt is vitték, és ha a király kivá-
lasztana, hogy téglát vessek és falat építsek Babilon körül, akkor téglavetés-
ben dolgoznék. Utána, ha a király kiemelne onnét, és beiskolázna, ahogy 
Dániellel is tette, akkor nagyon valószínű, hogy iskolába jártam volna, és 
a legjobb tudásom szerint tanulok. És mindezek után, ha elvitt volna a 
palotájába és ajtónállónak állít, akkor ajtónállóként szolgáltam volna. Ha 
végül az udvarába vitt volna, hogy a király elé álljak, mint Dániel és három 
hittestvére, akkor a király elé álltam volna. Ha elég őszinte és hűséges lettem 
volna, és Isten adott volna bölcsességet, hogy rejtett dolgokat értelmezzek 
a királynak, ahogyan Dániel is kapott segítséget Istentől, és a király eléggé 
értékelte volna Isten áldását, hogy tisztelje Őt ezért, és a végén aranyláncot 
rak a nyakamba, és a király után a második helyet adja nekem, akkor betöl-
töttem volna azt a tisztséget.

De örülök, hogy amíg nem jönnek ilyen idők és körülmények, addig 
nem lesz indokolt részt vennem a politikába vagy ilyen szolgálatokba, és 
nem kell politikai manővereket tennem annak érdekében, hogy valakit 
megválasszanak, nem kell részt vennem a város vagy az állam kormányzá-
sában, sem a nemzet kormányzásában, sem semmiféle politikában. Jézus 
Krisztus nem tett ilyet. Ő azt mondta: „Ti nem e világból valók vagytok, 
ahogy én sem vagyok e világból való.” „Amint engem küldött az Atya, úgy 
küldelek én is titeket” és „amint Ő, úgy vagyunk mi is e világon.”

Józsefet eladták testvérei, megvették és rabszolgává tették, elvitték 
Egyiptomba, ott eladták rabszolgának, és rabszolgaként szolgált. Isten iránti 
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feddhetetlensége és törvényéhez való hűsége börtönbe juttatta, ahol maradt 
egy ideig. Hűsége, csendes viselkedése és Isten Lelkének légköre, amely vele 
volt, elnyerte a börtönőr tetszését, aki rábízta a börtönajtókat és a többi 
foglyot a börtönben – napjainkban „megbízható személynek” neveznénk az 
ilyet a büntetés-végrehajtási intézetben. Isten vele volt. Amikor elérkezett 
az idő, és Isten felkészült Izrael – vagyis Jákob családja és a belőlük szárma-
zandó egész Izrael – megmentésére, Ő különleges álmokat adott a fáraónak, 
éppúgy, mint annak idején Nabukodonozornak. A király elhozatta Józsefet, 
aki megfejtette a fáraó álmát. A fáraó azt akarta, hogy valaki foglalkozzon 
az előttük álló válság problémáival, és felkészítse Egyiptomot a közelgő 
éhínségre. A fáraó így szólt: „Találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben az 
Isten lelke van? És monda a fáraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket 
neked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy 
az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, 
csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá.” A fáraó mindent Józsefre 
bízott, ami Egyiptomban volt.

Ha ilyen pozícióba kerülnétek ilyen tapasztalat által, akkor szerintem 
még nekem se lenne kifogásom az ellen, hogy teljesítsétek a kötelességeteket 
azon a helyen. De az említett tapasztalatoknak semmi közük sincs az adven-
tisták ilyen pozíciók utáni járásának, akik nincsenek börtönben és szabadon 
választhatnak, hogy hová menjenek és mit tegyenek. Szeretném világosan 
tisztázni azt az elvet, miszerint Isten országának polgáraként egyetlen ke-
reszténynek sincs joga polgári eljárást kezdeményezni egy civil kormánynál. 
De ha a kormány az eljárás kezdeményezője, az egy más kérdés, amit már 
megvizsgáltunk. Ezért ismétlem a monarchiákat és kormányokat irányító 
elvek alapján, vagy maga az államforma alapját szolgáló törvény elve alap-
ján, hogy a kereszténynek egyetlen eljárás kezdeményezéséhez sincs joga a 
civil kormánynál. 

És az összes keresztény közül a hetednapi adventistáknak még inkább 
nincs joguk megtenni ezt. Éppen a szombat megtartása tiltja meg nekik. 
Mert ugyanis amikor egy ügyet a bíróság ítéletére bíz, akkor azt a bírósági 
eljárásnak veti alá. De az ország összes bírósága szigorúan a törvényhez és a 
bírósági szabályokhoz fog igazodni, és nagyon is lehetséges, hogy szomba-
ton ül össze a bíróság és beszéli meg az ügyet. A szombattartó nem jelenhet 
meg szombaton a bíróságon. De ő terjesztette elő az ügyet, és azzal, hogy 
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előterjesztette, minden bírósági határozatnak alávetette magát. Ha a bíróság 
szombaton hívja vitára az ügyet, még ha akaratlanul is teszi, felkérik az 
előterjesztőt, hogy szombaton jelenjen meg. Az előterjesztő nem jelenthet 
meg és ugyanakkor tartsa is meg a szombatot. De elutasítani a megjelenést, 
amikor megvitatják az ügyet, annyit jelent, hogy kigúnyolni a bíróságot. 
A bíróság nem engedhet meg ilyet, és megtörténhet, hogy a megjelenés 
elmulasztásáért pénzbírságot követelhet. De ha az előterjesztő kifizeti a bír-
ságot, akkor a szombat megtartása miatt fizet. Ha a pénzbírság megfizetése 
helyett börtönbe vonul, ezt nem nevezheti üldözésnek, mert az az eljárás 
megindításának természetes következménye, és nem a bíróság tévedése. 
Ezért a parancsolat: „Emlékezz meg a szombatnapról, hogy megszenteljed 
azt” tiltja bármilyen ügy bíróság elé terjesztését, mert a parancsolat tiltja, 
hogy olyan úton indulj el, amely akadályozhatja a szombat megszentelését.

Mielőtt elolvasnám, amit olvasni fogok, szeretném elmondani, hogy 
amit olvasni fogok, az sok ember fejében felmerülő kifogással szembe megy, 
miszerint az itt bemutatott dolgok nagyon helytelenek lennének. Még nem 
hallottam senkit, aki tagadná, hogy ez az elv létezik és helyes, de egyesek ta-
gadják az elv követését. Ha elismertek egy elvet, de nem vagytok hajlandók 
követni azt bármerre is jártok, akkor jobb, ha feladjátok azt az elvet.

Hogy mindenki értse meg, hogy nem újdonság az, amit mondok, 
olvasni fogok az 1893-as American Sentinel című újságból egy cikket. 
Természetesen a cikk nem úgy foglalkozik ezzel a témával, ahogy ma este 
megközelítettük, de ugyanazzal az elvvel foglalkozik, valamint az elv sem-
mibevételének biztos következményeivel.

Az 1893. július 6-ai American Sentinel újságból olvasok: „A vasár-
napi törvény menedzserei az Egyesült Államok bíróságaihoz fordultak, és 
megfojtották azokat követeléseikkel. Kérték a bíróságot, hogy döntsenek az 
ügyben. A bíróságok döntöttek. Most viszont nem hajlandók elfogadni a 
döntést. Beadták ügyüket a bíróságra, most pedig nem hajlandók elfogadni 
a döntést, mert nem kedvük szerint döntöttek. De ha elhatározták, hogy a 
saját útjukat követik, akkor mit várnak el a bíróságoktól?”

Ha nem vagy hajlandó elfogadni egy bíróság döntését, akkor nem 
igényelheted a segítségét. Ha viszont igénybe veszed, akkor a mennyei vagy 
földi kormány minden elve kötelez arra, hogy elfogadjad a döntést, és ha az 
ellened szól, akkor rajtad kívül senki sem hibáztatható. Megtörtént ebben a 
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két évben, még 1894-ben is, hogy néhány adventista erre a területre lépett, 
és csapdába estek, akárcsak ezek a Nemzeti Reformátorok. Az adventisták 
azonban nem utasították el a döntést. Elfogadták a döntést, és pénzbírságot 
fizettek a szombat megtartása miatt. Azon körülmények között nem lehetett 
mást tenni. Tovább olvasom:

„De, ha elhatározzák, hogy a saját útjukat járják, mit várnak el a 
bíróságoktól? Ah! Csak eszközként akarják használni őket, hogy saját dön-
téseiket és akaratukat rákényszerítsék az Egyesült Államok népére.”

Ha ezt a cikket ebben a hónapban, 1895 februárjában írták volna egyes 
adventisták bizonyos pereiről, akkor az akkori cikk minden szava maradhat-
na a helyén, ahogy akkor írták, minden változtatás nélkül. Ezt nem vádként 
vagy szemrehányásként mondom egyetlen hetednapi adventista ellen sem. 
Nem akarok senkiben hibát keresni. De egy valóságot mondok. Sajnálom, 
hogy ez így van, nagyon sajnálom. De meg van írva a Bibliában: „Mindezek 
pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akik-
hez az időknek vége elérkezett.” Ha az általunk vallott elvek megszegésével a 
Nemzeti Reformátorok területére lépünk, és csapdában találjuk magunkat, 
mint ők, akkor nem kellene tanulnunk ezekből a példákból? Az elv ugyan-
úgy érvényes Marylandben és az Unió bármely más államában ugyanúgy, 
mint Júdeában vagy Illinoisben. Ismétlem, nem hibákat keresek. Tudom, 
hogy mindenki téved. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem kellene 
tanulnunk a saját hibáinkból és mások hibáiból? Nem szükséges monda-
nom, hol történt. Tudni kell viszont, hogy megtörtént, és megtörténhet 
ott, ahol éppen vagytok, ha nem teszitek jobban magatokévá ezt az elvet. 
Visszatérek az American Sentinel újsághoz. Következik az eset történetének a 
leírása, annak kibontakozása, amit nem szükséges elolvasnom. Majd a cikk 
visszatérve az elvhez így folytatja: „Természetesen érthető, hogy különösen a 
jogi eljárásokat kezdeményező félnek jóhiszeműen kell elfogadnia a jogerős 
ítéletet. A másik fél erre nem köteles, ugyanis az eljárást kezdeményező fél 
idézheti és kényszerítheti őt, hogy megjelenjen a bíróság előtt. A másik fél 
nincs kényszerítve semmilyen döntés elfogadására, mert az eljárás szólhat 
üldözésről, és ezért a bírósági döntés rossz már a kezdetektől fogva.

De nem így van a kezdeményező esetében. A dolgok természetéből 
adódóan már a törvényes kormányzás eszméjébe is beletartozik, hogy a 
joghoz folyamodó fél, a jogi eljárást kezdeményező fél készségesen elfogadja 
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a végső döntést. Ellenkező esetben haszontalan a jogállamiság; az erőszak az 
egyetlen eljárásává válna, és ugyanakkor a fellebbezés egyetlen forrása. Ez 
anarchiát jelentene.”

Tehát ha ti, mint Isten országának polgárai nem vagytok hajlandók 
elfogadni egy földi bíróság döntését, akkor nem kezdeményezhettek; 
nem indíthattok egyetlen tárgyalást sem, mert megnyitni egy ügyet, majd 
elutasítani a döntést, nem más, mint az anarchia elve - megsemmisíti a 
kormányt. A keresztények nem ezért vannak a világban. Más célunk van. 
Minden további nélkül el kell ismernünk és tiszteletben kell tartanunk a 
már létező kormányzati rendszereket, ahogyan a létrehozók létrehozták, és 
ne vessünk meg egyetlen elvet sem, ne kövessünk olyan utat, amely lerom-
bolhatná a már létező kormányok alapjait.

„Vitathatatlan igazság, hogy a kezdeményező fél a vasárnaptörvény 
pártiak voltak, és a kongresszusi kezdetétől fogva a bíróság végső döntéséig 
fenntartották. Most pedig ahelyett, hogy készségesen elfogadnák a végső 
döntést, nemcsak hogy nem fogadják el, hanem erőszakhoz folyamodnak. 
A másik fél, akit bíróság elé állítottak - nem kényszerből - előre bejelentette, 
ha a bírósági döntés ellenük fog szólni, akkor azt elfogadja, és eleget tesz 
neki. A felperes, a mindvégig kezdeményező fél volt, nyíltan megveti a 
végső döntést, nem hajlandó elfogadni azt.

A dolog következtetése: a jogi kormányzás eszméje és léte szempont-
jából elengedhetetlen, hogy a jogi eljárásban kezdeményező fél a jogerős 
döntést készségesen elfogadja és betartsa. Ha nem így teszünk, hanem a 
végső döntés meghozatala után úgy csinálunk, mintha nem született volna 
semmi döntés, azt jelenti, hogy feladjuk a törvényes kormányzást, ami 
lényegében anarchikus és lázadó cselekedet. A vasárnaptörvény pártiak a 
kezdetektől fogva a kezdeményező fél volt ezekben a jogi vitákban. Mint 
felperes ahelyett, hogy készségesen elfogadná a végső döntést, teljesen 
figyelmen kívül hagyja azt, és a döntés meghozatala után erőszakhoz – boj-
kotthoz – folyamodik. Ebből világosan látszik - és a bizonyíték teljes - hogy 
ebben az ügyben a vasárnaptörvény vezetői akciója az egyetlen, amely 
valóban «anarchikus felfogásban, és lázadó a végrehajtásban». Ez a helyzet 
logikája, és a pontos igazság. Cselekedetük még világosabban bizonyítja ezt, 
és az a tény, hogy másokat «anarchistáknak», «lázadóknak», «árulóknak», 
«ateistáknak» neveznek, nem rejtheti el ezt az igazságot.
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Ez az egyetlen biztos következtetés, amely levonható, amikor az egy-
házi diktatúráról vagy az egyházi ellenőrzésről van szó a kormányzati ügyek-
ben. És ez azon egyszerű oknál fogva, hogy az egyház részéről soha nem 
várható el, hogy tiszteletteljes figyelmet fordítson bármilyen törvényre vagy 
határozatra, amely nem tetszik neki. Ezért az egyház egyetlen célja, amikor 
akár jogszabályokért, akár bírósági eljárásokkal fordulnak a kormányhoz, 
az, hogy a kormányzati hatóság törvényei rendelkezésükre álljon, mely 
által kényszeríthetik az embereket, hogy végrehajtsák önkényes akaratát. Ez 
pedig a minden tisztességes és törvényes kormányzás félretételét jelentené.

Mindez világosabbá teszi azt az isteni bölcsességet, amely az egyházi és 
a polgári hatalmak teljes szétválasztását parancsolja, amely megtiltja az egy-
háznak az állammal való kapcsolatát. Az Egyesült Államok kormányának 
alapjait lerakó emberek bölcsességét is bizonyítja, akik az alkotmányban 
és a legfelsőbb törvényben testesítették meg a kormányok isteni tervét – az 
állam és az egyház teljes szétválasztását. És amit az egyházak tettek és tesz-
nek, az csak egy kísérlet, és a bajok óceánjának kezdete, amelybe a kormány 
belesül, és amiben végül elsüllyed, mert figyelmen kívül hagyják az atyáink 
által kialakított kormányzási elvet és amelyet Jézus Krisztus hirdetett.

Amíg az egyház teljesen távol marad az államtól, addig következetesen 
és jogosan figyelmen kívül hagyhat minden a vallási ügyek szolgálatába állí-
tott (vagy vallási gyakorlattal kapcsolatos) jogalkotást, bírói rendeletet vagy 
végrehajtó hatalmat, mert folyamatosan megtagadhatja, hogy a kormány-
nak joga volna hozzányúlni a valláshoz vagy bármely vallási kérdéshez.”

Ez jelenvaló igazság. Ez jelenvaló igazság számunkra és a Nemzeti Re-
form számára is. „De amikor az egyház megfeledkezik a helyéről és magas 
kiváltságairól, és gyakorlatilag ő maga felkéri a kormányt vallási kérdésekben, 
akkor ezzel valójában saját magának korlátozza tiltakozó hatalmát és jogát, 
hogy vallási ügyekben semmibe vegye a kormány utasításait, miközben a 
gyakorlatban nem hajlandó lemondani azokról. Tehát, ha a kormány nem 
az egyház akarata szerint cselekszik, akkor nyíltan és szándékosan figyelmen 
kívül hagyja azt a tekintélyét, amelyre éppen az egyház apellált. Így válik az 
egyház a törvénysértés kitevőjévé és forrásává, valamint a kormányrombolás 
leggyorsabb eszközévé.” Ez az elv mindenkire érvényes, és ránk is érvényes, 
mint láttuk. Megtanuljuk, mit is jelent valójában ez az elv, és hűek mara-
dunk hozzá? Ez a kérdés mindannyiunk számára.
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A ma esti tanulmányunk szorosan kapcsolódik a Buletin 33. oldalán 
véget ért múltkori tanulmányhoz, vagyis a második tanulmányunk végéhez, 
amely a pápaság helyzetével és céljaival foglalkozott. Hogy könnyebben 
tudjuk összekapcsolni a két tanulmányt, felolvasok néhány részt a második 
tanulmány végéről, megismételve a római levélből idézett mondatokat. 
Abban szó volt arról, hogy a világ a halál gyötrelmében van, hogy belépünk 
abba a sötétségbe, amely megelőzi a hajnalt, és hogy a világ e haldokló 
agóniájára készülve a pápaság levedli régi bőrét, és minden lehetséges új 
formát ölt, hogy teljesíthesse küldetését ezekben az időkben.

Tanulmányozzuk közelebbről ezeket a dolgokat a Szentírásból! Ezek a 
versek, csakúgy, mint a többi, amiket itt olvasni és tanulmányozni fogunk, 
olyan versek, amelyeket jól ismerünk, gyakran idéztük, és amelyeknek 
beteljesülését várjuk. Az első a Jel 13:8 verse:

„Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve 
nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ 
alapítása óta.” Ez azt mutatja, hogy a pápaság irányítani fogja ezt a világot 
és mindazt, ami benne van, és mindazokat, akik benne vannak, kivéve, 
akiknek a neve be van írva a Bárány életkönyvébe – akik Isten országához 
tartoznak, és el vannak választva a világtól. Így, a Szentírás, mint egy való-
ságos tényre arra mutat, hogy amikor ezek a dolgok a tetőfokára hágnak, 
a pápaság uralkodni fog mindenki felett, aki ezen a világon van, kivéve 
Krisztus tanítványai, akik nem ebből a világból valók. Az Ige kijelenti, 
hogy mindazok, akiknek neve nincs beírva és megőrizve az élet könyvében, 
imádni fogják a fenevadat, függetlenül attól, hogy akarják imádni vagy sem. 
Nem tudják megállni, hogy ne imádják, mert ha nevük nem szerepel a 
Bárány könyvében, akkor teljesen ebből a világból lesznek, és ezért teljesen 
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a pápasághoz fognak tartozni, mert olyan idők lesznek, amikor minden, 
ami ebből a világból van, a pápasághoz tartozik. Ez azt mutatja, hogy a világ 
hatalma ismét a kezébe fog kerülni.

Most egy verset fogok olvasni Dániel könyvének 7. fejezetéből. A 
pápaság ezt a hatalmat arra az egyetlen célra fogja használni, amire a világ 
bármely hatalmát mindig is felhasználta, hogy mindenkit kényszerítsen az 
ő akaratának való engedelmességre. Mindig a földi hatalmakat használta, 
hogy diktatúráját másokra kényszerítse. És napjainkban ezzel a hatalommal 
ugyanezt akarja tenni. Bármit tesz ezen a világon, ennek az egyetlen célnak 
rendeli alá, hogy visszaszerezhesse a világ feletti hatalmát. Előttünk vannak 
az erről szóló bizonyítékok, amelyeket az előző tanulmányban felsoroltam, 
ezért nem szükséges újra elolvasnom őket.

„Láttam, hogy ez a szarv harcolt a szentek ellen, és legyőzte őket, 
míg el nem jött az öregkorú, hogy igazságot szolgáltasson a Magasságos 
szentjeinek, és el nem jött az idő, hogy a szentek elnyerjék az országot.” 
(Dán 7:21-22)

Ez a vers Jézus Krisztus eljöveteléről szól. Így, az idő, amikor „imádja 
őt a föld minden lakosa”, akkor következik be, amikor a pápaság a maga 
oldalára állítva azt a hatalmat, - és ezt most teszi meg - arra fogja használni, 
hogy mindenkit az ő akaratának teljesítésére kényszerítsen – kényszeríti, 
hogy imádják a fenevadat. Azok ellen pedig, akik nem akarják imádni, 
háborút indít mindaddig a napig, amíg az Úr eljövetelekor be nem lépnek 
a dicsőség országába.

„A hét angyal közül az egyik, akinél a hét pohár volt, hozzám jött, 
és azt mondta: Jöjj, és megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki 
a nagy víznél ül.” (Jel 17:1) Mielőtt elolvasnám a második verset, még 
egy kicsit figyeljünk az első versre. Az angyal, aki felfedi ezt az ítéletet, és 
megmagyarázza a bekövetkezésének idejét, egyike azoknak az angyaloknak, 
akik az utolsó hét csapást töltik ki a földre. Ez azt bizonyítja, hogy ennek 
az ítéletnek a felfedése közvetlenül a csapások előtt történik, mert aki a 
felfedést teszi, az egyike a hét angyalnak, akiknek Isten a hét csapást tartal-
mazó poharakat adta. Amikor elérkezik az idő, hogy a csapások kitöltése 
a küszöbön áll, és fenyegetik már a világot, akkor megértik ezt a fejezetet, 
akkor ragyogni fog Jézus Krisztus felfedése által, az angyal felfedése által, 
akit Ő elküld.
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Ez az angyal, aki egyike azon angyaloknak, akik az utolsó hét csa-
pást töltik ki a földre, nem azt mondja: „Jöjj, és megmutatom neked az 
asszonyt”, nem azt mondja, hogy „Jöjj, és megmutatom neked a nagy 
paráznát”, hanem „Jöjj, és megmutatom neked a nagy parázna büntetését.”

Ismétlem: Mivel az angyal, aki felfedi ezt az ítéletet, egyike azon 
angyaloknak, akik az utolsó hét csapást töltik ki a földre, azt jelenti, hogy a 
felfedés akkor fog megtörténni, amikor a csapások közvetlenül fenyegetik a 
világot, és készen állnak arra, hogy hulljanak a földre. És mivel a kinyilat-
koztatás nem a nagy parázna kilétéről, hanem annak ítéletéről fog szólni, ez 
azt jelenti, hogy ebben a fejezetben lévő kinyilatkoztatás leírja az ítéletet és 
a hozzá kapcsolódó időt. Ott és akkor lesz ezen dolgok kinyilatkoztatásának 
az ideje, amelyeket az angyal el fog mondani.

Nem kezdem most a Jelenések 17. fejezetének a tanulmányozását, és 
nem is próbálom megmagyarázni a fejezetet. Csak azért olvastam el, hogy 
megértsük az időt, amikor mindezek a dolgok megtörténnek. Második ver-
set olvasom: „[...] megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki 
a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának 
borával megrészegedtek a föld lakosai.” Mikor jelenik meg ez az angyal? 
Közvetlen a csapások előtt. Ki ő? Egyike azon hét angyalnak, akiknél van a 
hét csapás. Tehát, ami ebben a versben van leírva, közvetlenül az ítélet előtt 
történik majd. Melyik időre hivatkozik a vers, amikor a föld királyairól szól? 
Természetesen ugyanarról az időről van szó. Milyen kapcsolatban lesznek 
abban az időben a föld királyai - nem egyesek, hanem mind – ezzel a nagy 
paráznával? Mindegyikük parázna kapcsolatban áll vele. Abban az időben 
a föld lakói részegek lesznek a nagy parázna borától. Ugyanerről van szó a 
következő versben is: „a föld lakosai imádják őt, akiknek neve nincs beírva 
az életnek könyvébe.”

Miután az angyal folytatja ennek az ítéletnek a leírását - vagy inkább 
az ítéletet közvetlenül megelőző eseményeket - egy másik angyal csatlakozik 
hozzá. Olvasom a Jel 18:1 versétől: „És ezek után láték más angyalt leszállani 
a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. 
És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy 
Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlö-
cévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő 
paráznasága haragjának borából ivott minden nép [...]” Hány nép? Minden 
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nép. Mikor? Abban az időben, amikor a hét csapással megbízott hét angyal 
egyike kinyilatkoztatja magát, és kihirdeti az ítéletet Babilon felett.

„Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a 
földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódá-
sának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely 
ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek 
az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig 
hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” (Jel 18:3-5)

Miért emlékezett meg Isten a gonoszságairól? Mit jelent az, hogy 
Isten megemlékezett a gonoszságairól? Egyiptomról az Úr ezt mondta: 
„Megemlékeztem az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségről; 
megemlékeztem az atyáidnak tett ígéreteimről. Megszabadítalak titeket 
kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.” (2Móz 6:5-6) Amikor Isten 
„megemlékezik” valamiről, akkor a korábbi ígérete teljesül. „Isten meg-
emlékezett bűneiről.” Bűneiről való megemlékezése, az ő gonoszságának 
ítéletét jelenti.

„Fizessetek úgy neki, amint ő fizetett nektek, és kétszerrel kettőztessé-
tek meg neki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból 
két annyit töltsetek neki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi 
kínnal és gyásszal fizessetek neki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, 
mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. 
Ennek okáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; 
és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.” (Jel 
18:6-8)

Ez a leírás megegyezik az előző angyal leírásával, aki ezt mondta: 
„Jöjj, és megmutatom neked a nagy parázna büntetését.” „És siratják őt, 
és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, 
mikor az ő égésének füstjét látják, Nagy távol állva az ő kínjától való félelem 
miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy 
órában jött el ítéleted!”

Amikor Babilon diadalmaskodik, akkor „egy órában” pusztul el, 
amely a Bibliában használt legrövidebb időegység, kivéve a feltámadást, 
amely csupán „egy szempillantás”. Mielőtt bekövetkezne az ítélet, figyel-
meztetések hangzanak el, és Isten olyan jeleket ad nekünk, amelyek által 
megismerhetjük és kijelölhetjük az utat egészen addig a pillanatig, amikor 
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ez, és csak ez fog következni. Az előző tanulmányainkban a napilapok 
vezércikkeiből idéztem, és láttuk, hogyan halad előre a pápaság lépésről 
lépésre a leírt mozgalom által. Azokat a bizonyítékokat is érintettük, ame-
lyek csak az Egyesült Államokra vonatkoznak. Ezelőtt két nappal Robinson 
testvértől egy másolatot kaptam a The Present Truth című újságból, és ott, az 
első oldalon idézetek vannak a londoni katolikus újságokból, amelyek arról 
írnak, hogy nem éppen katolikusnak számító európai nemzetek hogyan 
esnek vissza egymás után a pápaság kezébe.

Ezelőtt két-három héttel az American Sentinel című újságban egy 
bizonyítékot publikáltak, amelyet a   katolikus újságokból vettek át Svájccal 
és Németországgal kapcsolatban. A katolikus egyház birtokolja a hatalmat 
Németországban – a Német Birodalom kancellárja egy katolikus, a kato-
likus egyház pártja képezi Reichstagban a többséget, így a kormány nem 
tehet semmit abból, amit tenni akar az ő akaratuk és engedélyük nélkül, ők 
pedig követelik mindazon törvények hatályon kívül helyezését, amelyek a 
pápaság ellen készültek, ami, ha nem történik meg, addig semmi mást nem 
tehetnek. És idővel megkapják, amit akarnak.

Svájcban az elnök katolikus, akiről a London Universe című újság azt 
írta, hogy „ugyanolyan pápai, mint egy svájci gárda”. Ezért nem furcsa, 
hogy a svájci testvérektől hallott tapasztalatok bizonyítják a katolikusok 
ellenállását Isten és az Ő igazságával szemben. Egy másik napon láttam 
egy német újságot, amelyben a szerkesztő az Európa körül tett utazásáról 
írt, és elmondta, hogy Hollandián áthaladva szemtanúja volt egy katolikus 
felvonulásnak, ahol éppen ünnepelték Hollandia visszatérését a katolikus 
egyházhoz.

Angliában a pápaság teljes uralomra jutásához csak egy dolog maradt 
hátra abból, ami Angliát protestáns országgá tette, és bevezette a szuverének 
utódlását – csak egyetlen követelmény maradt, nevezetesen, hogy az ural-
kodó protestáns legyen. A protestáns utódlás hűségesküje már nem olyan, 
mint régen volt. Az egyetlen megmaradt pont, amely a protestáns utódlást 
megköveteli, annyira meggyengült, hogy a pápaság arra számít, hogy ha-
marosan megváltoztatják, elmozdítják és visszaszerzik az irányítást. Közel 
egy évvel ezelőtt a pápa angol zarándokokat fogadott, megáldotta őket, és 
elmondta nekik, hogy sok jel utal arra, hogy Anglia visszatér az egyházhoz.

Ezek több mint jelek, amelyek bizonyítják, hogy mi történik; ezek 
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a valódi tények, ezek folyamatában lévő események. Mi nem nevezhetjük 
őket jeleknek, mert ezek események. A katolikus újságokból átvett és a The 
Present Truth című kiadványban megjelent írásokban az Egyesült Államokat 
azon országok egyikének említik, amelyben a pápaság a legsikeresebb. Az 
általam már bemutatott bizonyítékok következtetése pedig az, hogy az 
Egyesült Államok más nemzetek megformálására lesz használva, és ez az 
ország fogja alakítani más nemzetek sorsát. Ez a sors egyszerűen azt jelenti, 
hogy a világ visszatér a pápasághoz, hogy teljesítse akaratát, és előmozdítsa 
érdekeit a földön.

Tehát a próféciák beteljesedéséhez vezető események jelenlétében 
vagyunk és leszünk ezentúl mindaddig, amíg minden nemzet a valóság-
ban, a gyakorlatban újra egyesül a pápasággal. Amikor a pápaság ezeknek 
a kibontakozásban lévő folyamatoknak a végére ér, amikor ezek a dolgok 
beteljesednek, akkor meg lesz ítélve. Amikor eléri ezt a pontot, és gratulál 
magának, hogy ezek a nemzetek újra egyesültek vele, és hogy a zűrzavarból, 
a gyötrelemből és az erőszakból ismét minden nemzet fölé kerekedett, mint 
egykor; amikor ez megtörténik, akkor ez lesz az utolsó dolog, amit az ítélet 
előtt látni fog.

Néhány évvel ezelőtt az Úr eljövetelét hirdettük, ahogy most is tesszük. 
Mindenütt hirdettük, hogy eljön az Úr, még ezen földi nemzedék idejében. 
Ugyanakkor azt hirdettük az embereknek, hogy előbb az Egyesült Államok 
kormányának el kell ismernie, hogy keresztény ország, és a szombat helyett 
be kell vezesse a vasárnap ünneplését. Más szavakkal, azt mondtuk nekik, 
hogy addig nem jön el az Úr, amíg a kormány meg nem formálja a fenevad 
képét. Amikor mondtuk az embereknek, hogy az Úr hamarosan eljön, és 
hogy a nemzedék, amelyben eljön, már majdnem múlóban van, hirdetnünk 
kellett, hogy eljövetele előtt ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Ezt 
követően el kezdtük bemutatni nekik, milyen erőfeszítéseket és lépéseket 
tett meg az Egyesült Államok a katolikus vallás elismerése érdekében és a 
szombat helyett a vasárnap ünneplésének beiktatása területén. Azt mond-
tuk, hogy ezek útjelzők, és amikor ezek megtörténnek, akkor úgy várhatjuk 
az Úr eljövetelét, mint még addig soha.

Most ez megtörtént. Már nem mondhatjuk, hogy az Egyesült Álla-
mok majd a jövőben ismeri el a keresztény vallást. Már nem mondhatjuk, 
hogy az Egyesült Államok kormánya azon az úton van, hogy félretegye az 
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Úr szombatját a negyedik parancsolatból, hogy a vasárnapot a helyére tegye. 
Senki sem állíthatja már ezt anélkül, hogy hazudna. Aki ezzel kapcsolatban 
igazat mond, annak azt kell mondania, hogy ez már megtörtént, és fel kell 
hívnia az emberek figyelmét a kormányviták hivatalos beszámolóira, ame-
lyekből kiderül, hogy áll a dolog. És mivel ez igazabb, mint eddig bármikor, 
az is igaz, hogy „közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké 
lettünk.”

Azt is mondtuk az embereknek, hogy amikor ez megtörténik, a pápaság 
diadalmasan emelkedik majd annak rovására, amit a protestánsok tesznek, 
meglepve őket, és erőt, befolyást, valamint hatalmat szerezve cselekedete-
ikből, tetszése szerint megformázva a világot. Most már nem mondhatjuk, 
hogy a pápaság erre készül. Azt mondhatjuk, hogy ő már megtette ezt, és 
ráirányíthatjuk az emberek tekintetét tetteikre, melyek formálják a világot 
azon hatalom által, amellyel már rendelkezik az Egyesült Államok felett.

De ennek a tervnek a sikere, az ő tervének beteljesülése egyszerűen 
annak a próféciának a beteljesülése, amelyet olvastam, hogy az összes 
nemzet egyesülni fog vele; mindenki imádni fogja őt, a föld minden lakója 
hozzá lesz láncolva, az egész világ és annak minden ereje az ő kezében lesz, 
hogy kitöltse haragját azok ellen, akik félik az Istent. A Szentírás leírja a 
próféciában pontosan azt, amit mindannyian látunk is, hogy ez a pápaság. 
A prófécia kijelenti a pápaság céljait és munkálkodását, és amikor eléri cél-
ját, akkor beteljesedik a prófécia: „Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem 
vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.” Amikor a pápaságnak ezen 
terve megvalósul, amikor a prófécia és a pápaság ezen a ponton találkozik, 
akkor – a Biblia kijelentése szerint – „[...] egy nap jőnek ő reá az ő csapásai 
[...] tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.”   

Hol tartunk most, ha nem azokban a napokban, amikor a nagy paráz-
na ítélete az Isten csapásai által fenyegeti a világot? Bizony ebben az időben 
vagyunk. Egy dolgot vegyünk észre: ha kezdetben kénytelenek voltunk 
megmutatni az embereknek azokat a jeleket, amelyek a fenevad képének 
megformálását jelezték, mára ez már a múlté, és már nem említhetjük 
ezeket a dolgokat. Most abba az időbe érkeztünk, amikor az események 
egymás után jelzik a lépéseket, amelyek az Úr eljöveteléig hátra vannak; és 
ezek közül a lépések közül sokat már meg is tettek. Milyen szavakat használt 
az Úr, hogy hirdesse a világnak ezt az időt? „Fussatok ki belőle én népem.” 
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Miért? „[...] hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az 
ő csapásaiból.” A pápaság által vezetett mozgalomnak a sikere a romlását 
jelenti; a sikere a romlása. Diadala egy pillanat alatti pusztulását jelenti. Aki 
nem akar részesülni romlásában, annak el kell különülnie teljesen tőle, egé-
szen el kell hagynia. És aki látja a pápaság elfogottjait a pusztulás veszélyétől 
fenyegetve, annak istenfélelemben és a lelkek iránti szeretetben figyelmez-
tetnie kell őket: „Mentsétek az életeteket! mert közeleg a pusztulása.”

Mekkora lesz a romlása? Mekkora terjedelmű lesz? Mennyit ellenőriz? 
Hányan imádják őt? Mekkora a haragja? És mennyien isznak paráznaságának 
haragborából? Az egész világ! Amikor utoléri ítélete, mekkora terjedelmű 
lesz ez az ítélet? Az egész világra kiterjed. Amikor romba dől, mekkora lesz a 
romlása? Teljes. Meg van írva: „és a hét közül való; és a veszedelemre megy”. 
A „veszedelem” azt jelenti, hogy teljes pusztulás. A pápaság a teljes pusztulás 
felé halad. Mivel a pápaság befolyása az egész világra kiterjed; mivel minden 
nemzet egyesült vele, és a föld lakói ittak paráznasága haragjának borából, és 
mivel a föld minden lakója imádja őt, ezért mindazok, akiknek neve nincs 
beírva a Bárány életkönyvébe, beleesnek ebbe a romlásba és elpusztulnak.

És mivel ehhez az időhöz érkeztünk, Isten egy üzenetet adott nekünk 
ezen események közepette, hogy figyelmeztessük a világot, amely valóban a 
„halál gyötrelmében” van, és az üzenet kijelenti, hogy ebben az agóniában 
a pápaság diadalmaskodni fog, de diadala a biztos romlása lesz, és aki meg 
akar menekülni, annak „ki kell futnia közülük”.

Azt hiszem, van még néhány percünk, hogy elolvassunk egy bib-
liaverset, amely nagyon szuggesztív módon illusztrálja ezt a dolgot. Az 
ókorban volt az ősi Babilon. Isten megparancsolta a prófétának, hogy írja 
le az ítéletét. Jeremiás 50. és 51. fejezete prófétai szavakban leírja Babilon 
ítéletét. Nem fogom elolvasni ezt a leírást, mert most túl sok időbe telne, de 
elolvasom az 51. fejezet utolsó verseit az 59. verstől kezdődően:

„Ez a szó, amellyel Jeremiás próféta utasította Seráját, Néria fiát, aki a 
Mahásiás fia volt, mikor ő Babilonba méne Sedékiással, a Júda királyával, 
királyságának negyedik esztendejében; Serája pedig szállásmester vala. És 
megírá Jeremiás egy könyvben mindazt a veszedelmet, amely Babilont fogja 
érni, mindezeket a beszédeket, amelyek megírattak Babilon felől. És monda 
Jeremiás Serájának: Mikor Babilonba jutsz, és látod és elolvasod mind e 
szókat, Ezt mondjad: Uram, te szólottál e hely ellen, hogy elveszítsed ezt 
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annyira, hogy lakó ne legyen benne embertől baromig, hanem örökkévaló 
pusztaság legyen. És mikor e könyv olvasását elvégzed, köss reá követ, és 
hajítsd be az Eufrátesz közepébe. És ezt mondd: Így merül el Babilon, és 
meg nem menekedik a veszedelemtől, amelyet én hozok reá, akármint 
fáradjanak. Eddig vannak a Jeremiás beszédei.”

Olvassuk el Jel 18:21 versét, Babilon ítéletének leírását: „És egy erős 
angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt 
mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy vá-
ros, és többé meg nem találtatik.” Van összefüggés a két kő között? Minden 
bizonnyal! Az ókori Babilon elsüllyedése a mai Babilon elsüllyedésére utal; 
a régi Babilon ítélete napjaink Babilonjának ítéletére mutat.

Figyeljünk Jer 51:45 versére: „Jöjjetek ki belőle, oh én népem” Isten 
népe Babilonban volt; Istennek volt ott egy népe. Nem akarta, hogy ott 
legyenek, amikor kiönti haragjának tüzét Babilonra, ezért azt mondta: „Jöj-
jetek ki belőle, oh én népem, és ki-ki szabadítsa meg lelkét az Úr haragjának 
tüzétől.” Mi az aktuális üzenetünk? Mivel az angyal kész arra, hogy a követ 
a tengerbe dobja, ezt mondván: „Ilyen módon nagy sebességgel vettetik 
el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.”, előtte felhívás 
érkezik: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bű-
neiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, 
és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól [...] mert erős az Úr, az Isten, 
aki megbünteti őt.”

Olvassuk el újra Jer 51:46 versét az ókori Babilonról: „És el ne olvadjon 
a ti szívetek és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik e földön, mikor egyik 
esztendőben hír jő, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van 
a földön, uralkodó [tör] uralkodóra!” Babilon népének két hírt kellett hal-
lania a Babilon elhagyásának idejéről. Két hírt miről? Két hírt a bukásával 
és a pusztulásával kapcsolatban. Az egyik hír abban az évben volt hallható, 
amikor Médo- Perzsia seregei Babilon felé tartottak! De kellett félniük attól, 
hogy azonnal jön a pusztulás, és mindenkinek mielőbb menekülnie kell? 
Nem. Bárki távozhatott volna, ha akar, de a katasztrófa a következő évben 
következett be. Így, amikor meghallották az első hírt, „el kezdtek készülni” 
arra, hogy majd „készen álljanak” a távozásra. Így, amikor a második hírt 
hallották, választhattak: vagy elmenekülnek, vagy Babilonnal együtt saját 
maguk is elpusztulnak.
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A történelem beszámol arról, hogy a médo-perzsa hadsereg 539 ta-
vaszán - Babilon bukása előtti évben - elhagyta Ekbatana városát, megtett 
egy útszakaszt, majd letáborozott és megvárta a következő tavaszt. Amikor 
Ekbatana városából elindult a hadsereg, az első hír minden bizonnyal ha-
mar odaért Babilonba. Ez volt az első jele annak, hogy bárki felkészülhet 
Babilon mielőbbi elhagyására. Aki akart, az első hír hallatán is elmehetett 
volna, de a jel arról szólt, hogy legyenek készen a második hírre, mert a 
második hír elhangzásakor vagy elmennek, vagy elpusztulnak Babilonnal 
együtt. Amikor elérkezett a következő tavasz a „következő évben”, a mé-
do-perzsa seregek ismét Babilon felé indultak. Akkor hangzott el a második 
hír Babilon bukásáról, és a pusztulás a második hír után következett be, és 
aki meg akart menekülni, annak a második hír hallatán menekülnie kellett.

Most nézzük meg a modern Babilont és az eleséséről szóló két hírt. 
1844-ben hallatszott az első hír Babilon eleséséről. Jel 14:6-8 verseiben:

„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló 
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden 
nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, Ezt mondván nagy szó-
val: Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének 
órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és 
a vizek forrásait. És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott 
Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni 
minden pogány népnek.” 

Ez volt a Babilon eleséséről szóló első hír. Most olvassuk el a Jel 18:1-
4 verseit: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek 
nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes 
erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett 
ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden 
tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. [...] És hallék más szózatot 
a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne 
legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.”

Amikor a második hír elhangzik, tudnunk kell, hogy csak az ítélet 
megszűnésével együtt szűnik meg az is, azaz a pusztulással együtt. Napja-
inkban a Babilon leomlásával kapcsolatos második hír kellős közepében 
vagyunk? Igen, minden bizonnyal, benne vagyunk. Mivel a médo-perzsa 
seregekről szóló második hír az ókori Babilon biztos pusztulását jelentette, 
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ugyanolyan biztos - mint ahogy a második hír idején élünk -, hogy aki el 
akar menekülni a pusztulás elől, annak most kell futnia. „Fussatok ki belőle 
én népem.”

Ezért mi, akik megkaptuk az üzenetet, ha törődünk az emberek lelke-
ivel, ha féljük az Istent, vagy van némi szeretetünk az üzenet iránt, amelyet 
Jézus Krisztus adott nekünk, csak annyit kell tennünk, hogy elmondjuk 
az embereknek, hogy mi történik; mit tett és mit fog tenni Babilon, és 
hogy a pusztulása küszöbön áll. Mondjuk el nekik, hogy a pusztulása közel 
van – a második hír is elhangzott már –, és hogy Babilon el fog süllyedni, 
és többé nem találtatik meg. De Isten azt akarja, hogy senki ne süllyedjen 
el vele együtt. Azt szeretné, ha minden lélek kifutna Babilonból, és Hozzá 
fordulna a Benne rejlő életért és üdvösségért. Ezért így szólít fel: „Fussatok 
ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok 
az ő csapásaiból”.

Ez a hír hallható most. Mindenfelé hallatszik? Ez itt a kérdés. Min-
denfelé hirdetik? Mindenfelé hirdettétek? Mióta vagyunk a hangos kiáltás 
idejében? Több mint két éve. Továbbadtátok ezt a hírt, testvérek? Hirdetté-
tek ezt az üzenetet, amely nekünk adatott, és könyörögtetek az embereknek, 
hogy meneküljenek az elkerülhetetlen pusztulástól, és fussanak Istenhez, ha 
el akarják kerülni a katasztrófát?

Mit fogunk tenni? Elhagyva ezt a konferenciát, fogjuk hirdetni ezt a 
hírt a legerősebb hangon, melyet Isten adhat? Van más tennivalónk? Lehet 
más tennivalónk? Hogyan gondolhatnának valami másra azok, akik üze-
netet kaptak Istentől, és akikre a hír terjesztésének a felelősségét helyezte? 
„Fussatok ki belőle, én népem.”
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A ma esti tanulmány csak a folytatása lesz a péntek esti tanulmánynak, 
amely arról szólt, hogy mi Babilon, mennyire terjed, és mit jelent kifutni 
belőle. Lehet, hogy e tanulmány alkalmával nem lesz időnk mindent át-
venni egy alkalommal, de a péntek esti felolvasott bizonyítékok alapján 
teljesen világos, hogy nem kell tennünk mást, mint tájékoztatni a világot az 
őt fenyegető pusztulásról, és hangos szóval hirdetnünk Isten hívását, melyet 
kijelentett, hogy megmentse az embereket a pusztulástól. Nekünk hangos 
szóval kell kiáltanunk ezt a figyelmeztetést, és az Úr gondoskodni fog, hogy 
az emberek meggyőződjenek arról, hogy követniük kell azt. Hogy követik-e 
vagy sem, ők majd eldöntik, miután meghallgatták. De az Úr gondoskodni 
fog arról, hogy megértsék, hogy követniük kell azt.

Ezért mondtam tegnap este, különösen, amikor először olvastam 
a szavakat: „És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: 
Fussatok ki belőle én népem”, hogy a mennyei hang az, amelyik kihívja 
az embereket Babilonból. Azoknak, akik hirdetik ezt a hívást, olyan szoros 
kapcsolatban kell állniuk az Istennel, hogy általuk a mennyei hangot hallják 
az emberek. Nekünk olyan szoros kapcsolatban kell állnunk az Istennel, 
hogy amikor kimondjuk: „Fussatok ki belőle én népem”, az Isten Lelke 
legyen, aki ezt mondja, hogy ezt kell tenniük. Azoknak, akik hirdetik ezt a 
figyelmeztetést, annyira közel kell állniuk Istenhez, hogy amikor hangjuk 
hirdeti Isten szavait, a Szentlélek a hallgatókba be tudja vésni azt a szilárd 
meggyőződést, hogy ez az igazság, hogy a bemutatott időben élünk, és hogy 
ki kell futniuk Babilonból.

Még egyszer mondom, hogy ők azok, akik eldöntik, hogy kifutnak-e 
vagy sem. Isten senkit sem kényszerít erőszakkal, hogy fusson ki Babilon-
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ból. A Bibliában találunk egy illusztrációt, amely alátámasztja az eddig 
elmondottakat. Péter és János börtönben voltak Jeruzsálemben, és másnap 
reggel a Szanhedrin elé állították őket. Amikor a Szanhedrin tagjai látták 
„Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságát, és megértették, hogy 
írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is értették, 
hogy a Jézussal voltak.”

Krisztus e két tanítványa jelenlétében és szavaik miatt ezek a papok 
és vezetők meggyőződtek arról, hogy mi volt Krisztus küldetése, és tudták, 
hogy ezeknek az embereknek igazuk van. „Meg is értették, hogy a Jézussal 
voltak.” Ahelyett azonban, hogy engedtek volna meggyőződésüknek, 
megkeményítették szívüket, és megparancsolták, hogy vezessék ki a tanít-
ványokat. „Tanácskoztak maguk közt, mondván: Mit cselekedjünk ezekkel 
az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, mindazoknak, 
kik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy 
tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy 
többé egy embernek se szóljanak e névben.  Azért beszólították őket, és 
megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. 
Péter és János pedig felelvén, mondának nekik: Vajon igaz dolog-e Isten 
előtt rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem 
tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok 
pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még meg-
fenyegetvén, elbocsáták őket.”

Meg akarták büntetni őket, de az adott körülmények között nem tud-
ták, hogyan tegyék meg, ezért megfenyegették és meg akarták büntetni őket, 
bár szilárdan meg voltak győződve arról, hogy a tanítványoknak igazuk van. 
Isten azt akarja, hogy népe most is ilyen legyen. Nekünk van egy üzenetünk 
a világ számára, ugyanolyan fontos, mint a tanítványok üzenete akkor. És 
mindaddig alkalmatlanok leszünk elmondani ezt az üzenetet, bárhol is vol-
nánk, amíg olyan kapcsolatunk nem lesz Istennel, hogy a Szentlélek jelen 
lehessen, és bizonyságot tehessen az embereknek, mondván: „Igaza van, 
ez az ember igazat mond.” Mi csak annyit tehetünk, hogy elmondjuk az 
üzenetet az embereknek. Mi nem tudjuk kihozni őket Babilonból, és Isten 
sem fogja erőszakkal kihozni őket onnan. Ő megnyeri az embereket azáltal, 
hogy felfedi előttük, hogy mi a helyes, kinyilatkoztatva jóságát szemük 
előtt. Isten akkor teszi meg ezt, amikor a Vele együtt dolgozó ember olyan 
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szoros összeköttetésbe lép Vele, hogy szavai által a Szentlélek szólal meg. 
Ezáltal ők az emberi szavakban a mennyei hangot hallják.

Örülök, hogy bárki - és az én örömöm nem egy feltételezésen alapul, 
hanem valódi tényen - aláveti magát Isten igazságának, ahogy Ő napjaink-
ban kinyilatkoztatja azt, akkor az igazság pontosan abba a helyzetbe hozza 
az embert, amelyben Isten Lelke képes lesz vele együtt munkálkodni.

Tudjuk, hogy több mint két éve abban az időben élünk, amelyben - 
Isten azt mondta: - „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod.” Ez az 
igazság, és mindannyian tudjuk, hogy ez a mi napjainkra vonatkozik. De 
magunktól nem tudunk felkelni. Isten igazságának kell felállítania minket. 
Isten erejének kell megnyilvánulnia bennünk, és az fog felállítani minket. 
Mielőtt „világíthatnánk”, „fel kell kelnünk”; ez egyértelmű. Fekve nem 
világíthatunk, mert a fekvő állapot nem jó testhelyzet a világításhoz; fel 
kell állnunk. Fel kell emelkednünk, hogy világítani tudjunk, mert ott fent 
van a világosság. Mi túl lent vagyunk, túl közel a földhöz – a hetednapi 
adventisták mind túl közel vannak a földhöz - túl lent vagyunk, túl közel a 
sötétséghez; nem világítunk, ahogy Isten szeretné, hogy világítsunk. Ezért 
mondja: „Kelj fel, és világíts!” (KJV)

Ismétlem, értelmetlen próbálkozás, hogy egyedül felkeljünk. Is-
métlem, az biztos, hogy minden hetednapi adventista, aki itt van ezen a 
konferencián vagy bárhol a földön, aki teljes akaratát, egész testét, elméjét 
és szívét - mindent - odaad Istennek, elfogadva az Ő igazságát, ahogy Benne 
van, Isten gondoskodni fog arról, hogy igazsága felemelje őt arra a magas-
ságra, ahonnan világítani tud.

Ezért segítsen az Úr, hogy kezdjük el őszintén tanulmányozni az ál-
lapotunkkal és az elvégzendő munkával kapcsolatos dolgokat, hogy lássuk, 
mit kínál nekünk Isten az Ő igazságában, mi fog felemelni bennünket arra 
a magasságra, amelyben Isten azt tehet velünk, amit akar, és amelyben - 
amikor felhasznál és rajtunk keresztül beszél, - az emberek felismerik Isten 
hatalmának jelenlétét, és meghallják a mennyei hangot. Ha ez nem valósul 
meg, akkor nem tudjuk hirdetni az üzenetet.

Semmi értelme mondanunk az embereknek: „Fussatok ki belőle én 
népem”, ha nincs semmi erő a szavainkban, amelyek kihozhatnák őket 
Babilonból; ha nem vagyunk összekötve azzal az erővel, amely megvalósítja 
ezt a dolgot. Beszédünk egyszerűen elszállt szó lesz. De olyan időben élünk, 
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amikor nagyon fontos, hogy ne hiába beszéljünk. Isten azt akarja, hogy 
úgy beszéljünk az emberekhez, hogy a kimondott szavakon keresztül a 
szívükhöz szóljon.

Ami bennünk létezik, az nem elég ehhez a munkához. Meg van írva: 
„a mi alkalmas voltunk az Istentől van” (2Kor 3:5). Teljes erővel támasz-
kodhatunk erre a kijelentésre: „a mi alkalmas voltunk az Istentől van”. Ezek 
a szavak kijelentik, hogy Isten teljessé tesz bennünket; Ő megadja azt, ami 
hiányzik belőlünk. Nézzük meg közelebbről, mennyi mindent foglal ma-
gában Babilon. Emlékeztek, hogy a korábbi tanulmányainkban olvastunk 
bizonyos szövegeket arról, hogy az egész világ imádni fogja a fenevadat - a 
pápaságot - és minden ember teljesíteni fogja akaratát, kivéve, akiknek neve 
be van írva az életnek könyvébe. Van még néhány bibliavers, amelyeket eb-
ben a témában olvashatunk. Nyissuk meg a Bibliánkat a Jel 17:8 versénél, 
különösen figyeljük a vers második felét:

„A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy 
a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva 
az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely vala és 
nincs, noha van.” Csodálkozni fognak, amikor látják, hogy a fenevad volt, 
nincs és eljön. (nincs és mégis van - KJV) De lesznek néhányan, akik nem 
fognak csodálkozni ezen. Az egész világ csodálkozik majd, meglepődik, 
elképedve ettől csodának fogják tekinteni, de lesz egy olyan embercsoport, 
akiknek semmi közük nem lesz e világhoz, mégpedig azok, akiknek a neve 
be van írva az élet könyvébe. Ezek azok, akik nem imádják a fenevadat 
és annak képét. Azért olvastam ezt a szöveget, hogy kapcsolatba hozzam 
azzal, amit tegnap este olvastam, miszerint „a föld minden lakója imádni 
fogja őt, mindazok, akiknek a neve nincs beírva az élet könyvébe”. A föld 
minden királysága paráználkodott Babilonnal; a föld lakói megrészegednek 
paráznasága haragjának borától, és ez azt mutatja, hogy mindenki hozzá 
van láncolva, és ezáltal beteljesítik az Írásokat.

Felmerül itt egy kérdés, ami a Szentírás pontosságát illeti. Ha „a világ 
minden királya” paráznaságban, vagyis tiltott kapcsolatokban egyesül Babi-
lonnal, és a föld lakói megrészegednek paráznaságának harag borától, akkor 
mit jelent ebben az esetben, hogy kifutni Babilonból? Semmi mást, csak 
a világból való kijövetelt. Van egy másik szövegünk is. Lapozzuk a Bibliát 
Jel 18. fejezetéhez, ahol látni fogjuk, mennyi minden tartozik Babilonhoz. 
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Péntek este a tizedik versig olvastuk. Most kezdjük a 11. verssel:
„A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár 

senki nem veszi.” Lassan fogok olvasni, és a végén válaszoljatok, hogy a 
kereskedelmi forgalom mekkora része nem tartozik Babilon ellenőrzése alá.
„Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skár-
látcikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából 
és rézből és vasból és márványkőből [csinált] minden edényt; És fahajat 
és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet 
és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és 
emberek lelkeit.”

Mindez Babilon ellenőrzése alatt áll. A világ kereskedelmének mekko-
ra része nincs Babilon ellenőrzése alatt? Semennyi, minden az ellenőrzése 
alatt van. Amikor eljön az általános bojkott ideje, nagyon könnyű lesz 
azt mondani, hogy senki ne adhasson és ne vehessen, mert a világ egész 
kereskedelme az ő kezében van. Senki nem adhat és nem vehet, ha nem 
úgy tesz, ahogy a pápaság diktál. De ha Babilon mindent kézben tart, és 
Isten azt mondja: „Fussatok ki belőle én népem”, akkor egyértelmű, hogy 
e hívásnak való engedelmességet a Babilontól való teljes elszakadás által 
teljesítjük. Már maga az a tény, hogy nevünk benne van az élet könyvében, 
és hogy nem vagyunk hajlandóak engedelmeskedni Róma parancsának, 
teljesen elválaszt bennünket tőle, és többé nem leszünk vele kapcsolatban, 
még ennivaló megszerzése érdekében sem.

Nézzük meg közelebbről ezeket a dolgokat! Amikor az Isten igazságá-
hoz való ragaszkodásunk és az Istennek való átadásunk miatt fosztanak meg 
bennünket mindattól, ami a földön ételt vagy italt jelent, akkor hogyan fo-
gunk megélni? Ó, megvan az ígéret: „kenyerét megkapja, vize el nem fogy.” 
(Ez 33:16) Nos, ha Istennel való kapcsolatunk miatt kényszerítve leszünk 
teljesen elszakadni mindattól, ami a világban van és a világból származik, 
akkor nem most van a legsürgetőbb idő, hogy szabad akaratból teljesen 
elkülönüljünk a szívünkben és az érzelmünkben a világtól és mindentől, 
ami benne van?

Haladjunk tovább! A föld királyai össze vannak kötve Babilonnal, 
amely arra fogja használni őket, hogy hajtsák végre akaratát Isten népe 
ellen. Amikor ez megtörténik, kénytelenek leszünk megszakítani minden 
kapcsolatot velük, és a tőlük való függőséget minden területen. De, ami-
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kor bekövetkezik az az idő, hogyan tovább? Mi lesz a védelmünkkel, mit 
fogunk tenni, amikor megtámadnak és elnyomnak minket? Mit fogunk 
tenni, hogy megvédjük magunkat? Akkor hogyan fogunk élni a világban? 
Biztonságban leszünk, amikor annyira elszakadtunk a föld kormányaitól, 
hogy nem tudjuk panaszainkat benyújtani azok ellen, akik erőszakosan 
bánnak velünk? Nem fenyegethetjük a törvénnyel és annak büntetéseivel 
azokat, akik lerombolják gyülekezeteinket, lebontják sátrainkat (a nyilvá-
nos evangelizációs sátrak – a ford.) vagy más módon ártanak nekünk? Eljön 
az idő, amikor törvényen kívül helyeznek bennünket, és amikor a fenevad 
az uralma alatt álló összes birodalmat eszközként fogja felhasználni, hogy 
kitöltse haragját rajtunk. Nem csak eljön az idő, de nagyon közel van.

De, amikor Babilon rákényszerít bennünket erre az álláspontra, mit 
fogunk tenni? Hogyan fogunk élni? Ami minket illet, mi vezet bennünket 
abban a helyzetben? Csak az Istennel való kapcsolatunk vezet minket abban 
a helyzetben. És akkor az Istennel való kapcsolatunk segíteni fog nekünk? 
Az Istennel való kapcsolatunk védelmet fog jelenteni nekünk azokban az 
időkben? Mindannyian azt mondjátok, hogy igen. Nos, ha az Istennel való 
kapcsolat arra a helyzetre vezeti az embert, akkor szerintetek túl kockázatos 
lenne már most mindent feladni és minden bizalmat Istenbe helyezni? 
Gondoljátok, hogy valaki túl messzire menne, ha most ragaszkodna Isten-
hez, és most azonnal bízna Benne, hogy védelmet nyerjen, mintha nem 
létezne kormány a földön?

Bárkinek a neve be van írva az élet könyvébe, az korlátozva lesz a 
föld hatalmaitól. Akkor miért ne hagynánk, hogy Isten szava és ereje most 
felemeljen minket? Kívánatosabb lenne, ha Isten munkája és hatalma ilyen 
helyzetbe hozna most engem, mint hogy a gonosz átka alatt legyek, és a föld 
hatalmai a körülmények ereje által arra kényszerítsenek, hogy imádjam azt. 
Jobb, ha most választom teljes szívemből és örömmel az Urat, az Ő útját, 
mint hogy inkább a föld hatalmaiba vessem bizalmamat, tőlük függjek, sőt, 
szeressem azt, de a végén, mivel nem lehetek a világgal is és mégis a menny-
be jussak, nem tehetek mást, mint hogy engednem kell,  hogy elszakítsanak 
ettől a világtól elszenvedve a következményeket, és ilyen módon jussak a 
mennybe. Nem. Jobb, ha most szakítom meg a kapcsolatomat a világgal 
és mindennel, ami benne van, illetve kapcsolatban van vele, és szilárdan 
Istenbe vetem bizalmamat, mintha az univerzumban semmi más nem létez-
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ne, csak Isten. Úgy gondolom, hogy a következő szöveg magában foglalja 
mindezeket a szempontokat. Nyissátok meg a Bibliát Jer 17:5 versénél.

„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe 
helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!” Ha a szívem másvala-
mire vagy másvalakire támaszkodik, mint az Úrra, akkor mit tesz a szívem? 
Minden bizonnyal elfordul az Úrtól, eltávolodik Tőle. Nézzétek meg a 
következő verset is: „Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem 
látja, hogy jó következik.”

Testvéreim, képeseknek kell lennünk meglátni, amikor jön a jó. Mi 
akadályozza meg az embert abban, hogy lássa, mikor jön a jó? Az emberbe 
vetett bizalom az, hogy testének erejébe veti bizalmát. Bízni az emberben, 
bármilyen emberi találmányra vagy emberi szervezetre nézni nem jelenti-e, 
hogy „a testének erejében bízni”? Függni valamelyik földi szervezettől, 
valamiféle földi kombinálástól, és ebből erősséget csinálni, akadályozhat-e 
majd abban, hogy lássam, mikor jön a jó? Igen, megakadályozhat. Miért? 
Mert a szívem másvalakire támaszkodik, mint az Úrra. Talán megpróbálom 
megnyugtatni a lelkiismeretemet azzal a gondolattal, hogy használhatom 
eszközként, amely által Isten támogat, de az Úr ilyet nem mondott. Ő 
világos különbséget tesz Isten és ember között, az Úrba vetett bizalom 
és a testbe vetett bizalom között. Jobb lenne teljes mértékben Istenre ha-
gyatkoznom, és használja Ő az embert az én támogatásomra, ha ezt akarja 
tenni, mint hogy támaszkodjak arra, ami földi, és azt gondoljam, hogy az 
Úr teszi ezt. Ha a földire támaszkodunk, a földi szervezetekre, a világra és az 
ember erejére, és hisszük, hogy Isten így munkálkodik – az igazság az, hogy 
ezt a fajta kombinációt, vagy bármi mást, az első helyre fogjuk tenni. De 
mindig Istennek kell az első helyen állnia. Ezért, amikor teljes mértékben 
támaszkodunk Rá, akkor Ő bármilyen eszközt használhat támogatásunkra, 
vagy felhasználhat minket arra a célra, amire akar. De a legfontosabb az, 
hogy aki az emberben bízik és a testének erejébe helyezi bizodalmát, az nem 
látja, mikor jön a jó. Ez pedig rettenetes kockázatot jelent korunkra nézve.

„Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó 
következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan 
földön.” A pusztaság helye – egy sós, lakatlan föld – ezen a helyen találtatik 
a végén Babilon. De, ó! Nézzétek meg a másik oldalt: „Boldog ember az, 
aki az Úrban bízik.” Az Úrban bízik az ember által? Nem. Az Úrban bízik a 
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testének ereje által? Egyáltalán nem. Magában az Úrban bízik, az ő remény-
sége az Úr. „Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé 
bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és 
a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” 
Hamarosan szörnyű szárazság jön. De Isten elhatározta, hogy az embernek 
nem kell félnie a száraz évtől, és nem kell aggódnia attól az időtől. Az Úrban 
bízó ember a szárazság előtt aggódott; bizodalma Istenben van, és amikor 
jön a szárazság, a bizodalma akkor is Istenben lesz. Ez egy jobb út. Kövessük 
hát ezt az utat! Amikor csapások jönnek, azok nem érintik az ilyen embert; 
egyáltalán nem aggódik a csapások miatt.

Lapozzuk most a Bibliát Jel 16:13-14 verseihez, és olvassunk el egy 
másik gondolatot, amely kifejezi, mennyi mindent foglal magában Babilon. 
Nem azzal a céllal olvasom, hogy megmutassam, melyik időre vonatkozik 
ez a vers; hanem egyszerűen azért, hogy meghatározzam Babilon uralmá-
nak határait, mennyi mindent foglal magában, és mennyi minden van az 
uralma alatt: „És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis 
próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; 
Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az 
egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten 
ama nagy napjának viadalára.” A 19. vers - a hetedik csapás után, amikor 
eljön a vég: „A nagy város.” Melyik nagyváros? Babilon, újra és újra. „És a 
nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy 
Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult 
haragja borának poharából.”

Tehát a nagy város, Babilon három részre van osztva. Vajon a három 
tisztátalan léleknek, amelyek a sárkány szájából, a fenevad szájából és a ha-
mis próféta szájából jönnek ki, van-e közük ahhoz a három részhez, amelyre 
a nagy város fel van osztva? Én úgy gondolom, hogy igen. Szerintem ők 
képezik a három részt. Hiszem, hogy a sárkány, a fenevad és a hamis próféta 
teszik ki azt a három részt, amelyre a város fel van osztva, amikor romlásba 
ér. Mi tudjuk, ki a sárkány, a fenevad és a hamis próféta, valamint a három 
tisztátalan lélek, amelyek kijönnek az ő szájukból, csodákat művelve, és arra 
készülve, hogy egybegyűjtsék az egész világot. Ebből is látszik, hogy Babilon 
irányítja a világot, az egész világot. Mit jelent akkor kijönni Babilonból?

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak 
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be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, 
kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok – és kö-
vetkezik egy lista tizenkét bűnnel - Kiknél megvan a kegyességnek látszata, 
de megtagadják annak erejét.” Mit csinált Babilon, az anya? Mi vezetett a 
megjelenéséhez? Az a tény, hogy az egyház másvalakire támaszkodott, nem 
a férjének karjára támaszkodott, másvalakihez fordult, másra támaszkodott, 
mint az igaz Istenre – ez vezetett Babilon kialakulásához. Az egyház, amely 
magát Krisztus egyházának vallotta, azáltal, hogy egy másik istennel egye-
sült, házasságtörővé, paráznává vált. Így született meg a nagy Babilon. És 
mivel ő vezette ebbe a gonoszságba az összes többi egyházat, amelyek követ-
ték, példává lévén mindenkinek, ezért őt a „paráznaság anyjának” írják le.

A reformáció idején, amikor Isten meg akarta gyógyítani Babilont, ő 
pedig nem akarta, hogy meggyógyítva legyen, a kereszténység ismét elsza-
kadt tőle. De, amikor az úgynevezett protestáns egyházak a nyomdokaiba 
léptek, és elfordultak Uruktól, és bizalmukat, reményüket a földi kormány-
zatokba, a föld birodalmaiba helyezték, és egyesültek velük, akkor a parázna 
leányaivá váltak. Ez Babilon és leányai, a fenevad és a hamis próféta. Így hát 
az Isten hatalmától elválasztott vallás megvallása, az istenfélelem megvallása 
annak erejének megtagadásával, azokkal együtt, akik megvallják ezeket, 
segítséget és függőséget keresve a földi királyságoknál és nemzeteknél, hogy 
megszerezzék azt a hatalmat, amelyről tudják, hogy nélkülözik – mindez az 
istenfélelem erőtlen formájának van leírva. A Babilon - anya és lánya – az 
utolsó időkben magában foglalja az egész világot. Babilon és leányai nem 
más, mint az erő nélküli kegyesség formája.

Nyilvánvaló, hogy a 2Tim 3. fejezete Babilont írja le ugyanúgy, mint 
a Jel 18. fejezete. És amikor a 2Tim 3:5 verse kijelenti: „Kiknél megvan 
a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld”, 
az „ezeket kerüld” ugyanazok a szavak, mint a Babilonból való kihívás 
„Fussatok ki belőle én népem”.

Az erő nélküli kegyesség formája minden vallási igény mérge. És 
most ez a mérge a világ összes vallásának. És az egyesülés a tervnek a sikere, 
amely egybegyűjti az összes felekezetet a hit egységébe, és amelyen a római 
pápa nagyon szorgalmasan dolgozik az úgynevezett protestáns egyházakon, 
csak ennek az erő nélküli kegyesség látszatának a teljesség pecsétjét fogja 
rányomni.
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Tavaly augusztusban egyik felekezet ohiói sátorostáborán a táborve-
zető a vasárnapi prédikációjában több ezer embernek prédikált a millenni-
umról, az eljövetelének reménységéről és kilátásairól. Azt mondta, hogy a 
millennium közeli voltának egyik legnagyobb jele az, hogy „a protestánsok 
és a katolikusok egy irányban haladnak”, és a hallgatók százával válaszolták: 
Ámen. Ez a jelen valóság! Nemcsak azon az összejövetelen történt, hanem 
ez a fajta gondolkodás, amely a Babilonba egyre mélyebbre süllyedők 
fejében alakul ki, egy valóság. Tervük, amely a millennium és végül az 
Isten királyságának megalapításáról szól, megkívánja a király útjának elő-
készítését, minden részletében, melyet ők fognak kidolgozni. Így, amikor 
a Megváltó eljön, a föld minden királyságát és egyházát egy testben találja 
egybegyűjtve, azzal az igénnyel, hogy ők képviselik a kereszténységet, de 
mégis nélkülözve a kereszténység minden erejét; ígérve saját maguknak és 
a világnak a nagy és dicsőséges millenniumot, amelyre oly régóta vártak, 
valamint Isten országának eljövetelét. 

Nagyon jól tudjuk, hogy akkor valóban eljön a királyuk, Krisztusnak 
fogja bemutatni magát, és Krisztusként is fogadják. Lesznek azonban 
néhányan, akiket nem szippant be ez a hatalmas rendszer – azok, akik en-
gedelmeskedtek a felszólításnak: „Fussatok ki belőle, én népem”, akiknek a 
neve be van írva az élet könyvébe. Ezek nem engedik, hogy Babilon királya 
uralkodjon rajtuk. Akkor, ahogy a Nemzeti Reformátorok már 1886 óta 
sugallják, hogy azok ellen, akik nincsenek velük, a következő bibliaverset 
fogják használni: „Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akar-
ták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!” 
(Lk 19:27). Logikusan gondolkodva ez a halálbüntetést hozza majd - amint 
erről a Jelenések 13. fejezetében olvasunk - azokra, akik nem imádják a 
fenevadat és annak képét. 

A világ és a gonosz szellemek ezen összefonódását – a sárkány, a fenevad 
és a hamis próféta, Sátán a földi eszközeivel együtt – a kereszténység nagy 
rendszereként fogják felmagasztalni, holott valójában ez egy nagy ördögi 
rendszer. Mi más mutathatná be a kegyesség formájának egyetemesebb ural-
mát, mint ez, de nemcsak erő nélkül, hanem megtagadva annak erejét? A 
kegyesség ezen formája tagadja, hogy Jézus Krisztus testben jön el. Minden 
lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jön el, Isten Lelke. Bár-
milyen lélek, amely nem vallja, hogy Jézus Krisztus eljön – nemcsak, hogy 
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akkor jött el, hanem az én bensőmbe jön lakozni – a bennetek élő Krisztus 
a dicsőség ama reménye, Krisztus, aki bennetek lakik, Isten uralkodik a 
bennetek lévő Isten országában - ez a jelentése - ha nem vallja, hogy Jézus 
Krisztus testben jön, akkor nem Istentől való. És ez az Antikrisztus lelke. 
„Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, 
aki bennetek van, mint az, aki e világban van.”

Ezért mindez olyan világosan mutatja, mint a napvilág, hogy az utolsó 
napokban az egész világ és a világhoz való hasonlóság egész rendszere az erő 
nélküli kegyesség hatalmas rendszerébe fog szerveződni, amely megtagadja 
annak erejét, és amely egyre rosszabb és rosszabbá válik. És ez a kiáltás: 
„Ezeket kerüld” a hívásnak egy másik formája: „Fussatok ki belőle én 
népem”. Bárhol is hallatszik ez a kiáltás, nem jelent mást, mint hogy „men-
jetek ki a világból, különüljetek el a világtól és a világban lévő dolgoktól, 
különüljetek el szívetekben és elmétekben, mintha a világ teljesen eltűnt 
volna számotokra”. „Fussatok ki belőle én népem!”
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Van valami nagyon fontos, amit meg kell említeni ebben a témában. 
Ez olyan dolog, amely majd arra kényszerít minden hetednapi adventistát 
és minden más keresztényt is, hogy döntsön Krisztus és e világ között, 
hogy engedelmeskedjen Krisztusnak, vagy függjön az Egyesült Államok 
kormányától. Egy mondatról van szó, amelyet az Egyesült Államok összes 
államának és területének minden kormányzója felhasznál és amely meg-
követeli, hogy minden állami iskolában a fiúk katonai kiképzést kapjanak. 
Azokban az államokban, ahol a törvényhozás ülésezik, egyes kormányzók 
már dolgoznak azon, hogy törvényeket alkossanak ebben a témában. Január 
25-én New Yorkban nagygyűlést tartottak a projekt támogatásáért, és be-
szédeket is mondtak.

Ha az Egyesült Államok és minden állam kormánya megkezdi a 
katonai kiképzést, és az ország minden gyermekét a háború lelkületével tölt 
meg, melyik keresztény engedi majd meg gyermekeinek, hogy ilyesmiben 
részt vegyenek? És ha ezt a rosszat előírják, vagy törvény által megkövetelik, 
akkor melyik keresztény engedi majd meg gyermekeinek, hogy azok isko-
lába járjanak? Krisztus ezt az igét hirdette a világban: „Békesség a földön”. 
Pontosan ezekről a dolgokról beszélt Jóel próféta, amikor azt mondta: 
„Készítsétek a háborút.” (Jóel 3:9, KJV) Készen álltok erre a problémára? 
A tervet előkészítették, és futótűzként terjedt el az egész országban. Ezt az 
ötletet úgy fogadják, mintha a valaha javasolt legjobb dolog lenne. Mohón 
lenyelték, és javasolták, hogy iktassák törvénybe.

Ha ez a katonai kiképzés, e hadiszellem az ország minden gyermekébe 
való beoltása kötelező lesz kezdettől fogva vagy sem, az mindegy, mert 
a bevezetése és gyakorlása bizonyos értelemben kötelezővé fogja tenni, 
egyszerűen azért, mert minden fiút, aki megtagadja a részvételt, gyávaként 
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fognak kezelni. Ki fogják közösíteni. Az iskolatársai majd kerülik. Mindezt 
ugyanis a „hazafiság” nevében fogják tenni. Azt hangoztatják majd, hogy 
ennek a szerepe a „hazaszeretet” és a „zászlószeretet”. Minden fiút, aki 
megtagadja a katonai gyakorlatokon való részvételt, „hazafiatlannak” és 
„zászló megvetőnek” minősítik. Azt fogják mondani, hogy „nem szereti a 
hazáját” és „áruló”. De egyetlen keresztény szülő sem engedheti meg, hogy 
gyermekét a háború szellemével töltsék meg. A kereszténynek töltekeznie 
kell Krisztus Lelkével, a béke Lelkével. Engedelmességgel csak Krisztusnak 
tartozik.

Ez nagyon is igaz. Így állnak a dolgok, és ez egy olyan teszt, amely min-
den keresztény gyermeket és keresztény szülőt elválaszt az Egyesült Államok 
kormányától és bármely államtól. Tehát nincs itt az ideje, hogy elkezdjünk 
szétválni az államtól? Igen eltúlzottak voltak a múlt heti tanulmányaink? 
Túl sok volt, amikor hallottátok: „szakítsunk meg minden kapcsolatot”? De 
testvéreim, éppen az ellenség által vezetett események kényszerítenek ben-
nünket, hogy eljussunk arra a pontra, ahol döntenünk kell a Jézus Krisztus 
iránti engedelmesség és a világ iránti engedelmesség között.

Ezzel a nagy gonoszsággal szembesül minden hetednapi adventista és 
minden keresztény az Egyesült Államokban. Ez egy olyan próba lesz, amely 
megmutatja, hogy a keresztények elengednek-e minden földi dolgot, és csak 
Krisztushoz ragaszkodnak-e, még akkor is, ha annak mondják, aminek. Ez 
a teszt. Ez csak az egyetemes hívásnak egy újabb hangja: „Fussatok ki belőle, 
én népem.” Mi a gyökere ennek a gonoszságnak? Ez a sajátos elem, hogy az 
állami iskolákban katonai kiképzést vezessenek be, a pápaságtól indult ki. A 
protestáns egyházak már két éve szervezik nyáron az úgynevezett „fiúdan-
dárokat”. De az első lépést ez irányban, hogy katonai kiképzést vezessenek 
be az állami iskolákban, a Jersey állambeli Katolikus Klub tette meg, amint 
arról a Catholic Mirror 1894. október 6-ai kiadása beszámolt:

„A Newarki Katolikus Klub (N.J.) a szerda esti ülésén határozatokat 
fogadott el, amelyekben felszólította a törvényhozást, hogy biztosítsa a 
katonai kiképzés bevezetését New Jersey minden állami, plébániai és más 
állami iskoláiban, ahol fiúk tanulnak. Az állásfoglalásaik a következők:

Úgy döntöttünk, hogy a Newarki Katolikus Klub (N.J.) koncepció-
jában az ország katonai erőforrásait nem elhanyagolni, hanem fejleszteni 
kellene, amennyire a gazdaság lehetővé teszi azt.



103

https://adventizmusmegrazasa.hu

Ezért úgy döntöttünk, hogy mi tisztelettel javasoljuk államunk 
törvényhozóinak, hogy biztosítsák az állami iskoláinkban a fiúk katonai 
kiképzését. Ez nagyon könnyen biztosítható az állam képviselői által. Arról 
is döntöttünk, hogy tisztelettel javasoljuk a törvényhozásnak, hogy hasonló 
képzést biztosítsanak az állam minden más iskolájában is, ahol fiúk tanul-
nak. Úgy döntöttünk, hogy ezen határozatok egy példányát elküldjük a 
Szenátus tagjainak, egy másikat pedig a Képviselőház tagjainak.

Arra lehet számítani, hogy divatba jön ez a terv, amely sok szempont-
ból nagy hasznot hoz majd a fiúknak.” Lafayette Post of the Grand Army of 
the Republic of New York City – aki kezdeményezte a zászló elhelyezésének 
hagyományát bármely iskolaépületen – átvette ezt a tervet, és elterjesztette 
az egész országban. Nézzétek meg a helyzetet közelebbről: aki ezen terv 
ellen tiltakozik, azt azzal fogják vádolni, hogy nem szereti a hazáját, más-
részt a pápaság a legnagyobb hazafinak fogja mondani magát, mert ő a 
legmagasabb fokon helyesli ezt a mozgalmat. Úgy mutatkozhat be, mint 
aki a legnagyobb erővel vesz részt ebben a mozgalomban, mivel ő támogatja 
leginkább. Ez egyszerűen egy másik eszköz, amellyel a pápaság átveszi az 
irányítást minden felett, és ő irányít mindent.

Az 1895. február 4-ei Detroit Evening News című újságban van egy 
cikk az egyházakban folyó katonai kiképzésről, amely bemutatja, milyen 
nagy gonoszság ez, akár az állami iskolákban jelenik meg, akár a hitehagyott 
egyházakban: A cikk címe: „United Boys Brigades”

„Chicago, február 4. A United Boys Brigade of America, amely fiatal 
férfiakat magába foglaló, katonai fegyelem alatt álló szervezett társaságok-
ból áll, az ország különböző keresztény egyházaiban éppen beleolvasztják 
a chicagói főhadiszállásba. A katonai besorolást végrehajták: Rev. H.W. 
Bolton, a metodisták képviselője, Rev. P.S. Henson, a baptisták képviselője 
és mások. A brigádmozgalom célja a hazaszeretet és a kegyesség fejlesztése a 
fiúkban, alapvető jellemzői pedig a katonai oktatás, a bibliatanulmányozás 
és a missziómunka. William A. Smith brit katona körülbelül tíz éve szervez-
te meg az első brigádot a skóciai Glasgow-ban.” 

Robinson testvér azt mondta, most már elterjedtek egész Angliában 
és Skóciában. Nincsenek elég közel ezek a dolgok hozzánk, és nem eléggé 
világosak ahhoz, hogy leleplezzék, hová vezet mindez? Ezek arra kényszerí-
tik a keresztényt, hogy elkülönüljön mindentől, ami a földön van. Hát nem 
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itt van az ideje testvérek, hogy elkülönüljünk a világtól, szabad akaratból, 
készségesen és teljes szívvel? Babilon elnyeli a világot, és a Babilontól való 
elkülönülés nem jelent mást, mint a világtól való elkülönülést. A dolgok 
előrehaladottak, és az elkülönülés választása nagyon közel van mind-
azokhoz, akik hűségesek akarnak lenni Jézushoz. Mindezek azt a sürgető 
szükséget hirdetik, hogy teljes szívvel keressük Istent, és engedjük, hogy az 
Úr elkülönítse szívünket, mi pedig szívünkben különüljünk el, hogy telje-
sen Istenhez tartozzunk. Nálam van néhány sor, amely leírja ezt a katonai 
mozgalmat. Érdemes elolvasni őket. A New York Recorder című újság teljes 
mellszélességgel támogatva a mozgalmat kijelenti:

„Az iskolai katonai kiképzés nyilvánvalóan régóta elő van írva [...] 
Hogy mennyit tettek már ebben az irányban és mennyit lehet még tenni, 
az bőven bebizonyosodott a tegnapi Armory Hetedik Fegyveresezred fel-
vonulásán, amelyen nemcsak a fiúk, hanem a lányok is tudtak tisztelegni.”

A The New York Sun című újság április 8-ai számában a New York-i 
23. kerületi iskola egyik adminisztrátora tudomást szerezve a kvékerek 
tüntetésén elfogadott határozatról, - amely helyteleníti a katonai mozgal-
mat - többek között ezt mondta: „Városunk Oktatási Tanácsa saját kezébe 
vette az ügyet, aminek eredményeképpen államunkban törvényjavaslatot 
nyújtottak be a szenátusnak, amelyben kérik, hogy az állami iskolákban 
biztosítsanak százezer dollárt az iskolások felszerelésére, a tizenegy éves és 
idősebb gyermekek számára.”

Természetesen katonai felszerelésről van szó. A New York-i Oktatási 
Tanács azzal foglalkozik, hogy a New York-i törvényhozásban törvényja-
vaslatot nyújtsanak be a tizenegy éves és annál idősebb iskolások katonai 
felszerelésére. Így folytatta: „De amellett, hogy a nemzetnek haszna lehet 
és lesz is ebből a katonai kiképzésből az állami iskolákban, állítom, hogy 
az iskolás fiúknak is hasznuk lesz, mert férfias, egyenes és kecses tartást ad 
nekik, nagyobb önbecsülést; megerősödik testük és értelmük, mert nem 
létezik jobb gyakorlat erre, mint a kiképzés és a menetelés. Megtanulják 
a fegyelmet, valamint az engedelmességet, a törvényes tekintély iránti 
engedelmességet; megtanulnak jó, hűséges és hazafias polgárok lenni, akik 
szeretik hazájukat, és ha kell, készek lesznek meghalni annak védelméért 
- önuralmat ad nekik, ezért értékes nemcsak az elméjükre gyakorolt hatás 
miatt, hanem a testükre is, azt eredményezve, hogy erősek, aktívak és bátrak 
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lesznek. Teljes szívemből támogatom ezt a mozgalmat, és a legkomolyabb 
támogatói között tarthattok számon.”

De ez még nem minden. Hallani lehetett ellenálló hangokat is. Valaki 
cikket írt a Chicago Herald című újságban, február 3-án, a következőkép-
pen: „Tegnap észrevettem egy esti újságban egy cikket, amely arról szólt, 
hogy fiúkat soroznak be egy egyházi katonai szervezetbe, a háborús lelkület 
és az alázatos názáreti közmondásos szelídségének ápolása érdekében. 
Lehet-e valami ennél kínosabb, ellentmondásosabb és groteszkebb? Az új 
tantárgy elvégzése után milyen furcsa termék fog kijönni ezekből a fiúkból? 
Micsoda szentek és ördögök keveréke; micsoda lehetetlen keveréke a jónak 
és a rossznak; mit mondjunk a keresztény egyházról, amelynek küldetése 
az egyetemes béke uralmának megalapozása? Micsoda gyengeségről szóló 
bizonyság, micsoda megvetésre méltó tréfa, hogy megtöltsék üres helyeiket, 
micsoda sértés a legnemesebb jellem iránt, Jézus emléke ellen, akinek élete, 
tettei és tanításai ennek pont az ellenkezője volt! Ha ez a kereszténység, 
akkor a vallás szempontjából mi a pogányság?

Ezeknek az egyházi katonai szervezeteknek az alkotmány, a tisztesség, 
az igazi erkölcs, a valódi igazságosság és tulajdonképpen minden keresztény 
erény teljes figyelmen kívül hagyásában nincs párja a történelemben, és 
azok, akik ezt a játékot kitalálták – mert ez csak játék – az igazi demok-
ráciának és a köztársasági intézményeknek a lehető legnagyobb ellenségei. 
Lehet, hogy egyesek számára túl radikálisnak tűnik, de ez az igazság, és az 
igazság mindig radikális egy olyan ember számára, aki nem szokta meg az 
igazságot, és ilyenből sokan vannak, ó, sajnos, túl sok.”

Van itt egy papírom, amelyen Mrs. Marion H. Dunham - az Iowa 
állambeli Burlingtonból - éves beszéde olvasható, aki a Keresztény Nők 
Mértékletes Szövetségének tagja. Van néhány kiváló megjegyzése ebben a 
témában. A társadalmi osztályok, a munkaerő és a tőke stb. közötti egyre 
növekvő konfliktusokról szólva azt mondta: „Egy olyan tulajdonság alakult 
ki, amely vészjelzés kellene, hogy legyen mindazoknak, akik szeretik hazáju-
kat, nevezetesen a katonai lelkület ápolása és a katonai kiképzés.”

Majd a kormányügyek veszélyeiről szólva így folytatta: „De mindezek-
nél súlyosabb az a tény, hogy egy háborítatlan békés időben, amelyben nem 
fenyeget egyetlen más nemzet sem, helyzetünk és hatalmunk gyakorlatilag 
bevehetetlenné tesz minket minden esetleges ellenség támadásával szem-
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ben, iskoláink és templomaink katonai táborokká alakulnak át, és fiatal 
fiú gyermekeinket pedig arra késztetik, hogy fegyvert ragadjanak, amit a 
csatatereken használtak, és fiatal szívükben felébresztik a társaik elleni 
vérontás szomjúságát. 

Szülővárosomban, az Iowa állambeli Burlingtonban a helyettesítő 
tanárként szolgáló lányokat «kadétnek» nevezik, azzal a céllal, hogy meg-
szokják a katonai kifejezéseket és gondolatokat, mint például, hogy a nők 
befolyását sem szabad a békére gyakorolni. Munkatársainkhoz a kormány-
tól és a kormány költségén küldenek oktatókat, az Egyházak Fiúdandárja 
pedig, amely állítólag a „földi béke és az emberek közötti jó” evangéliumá-
nak terjesztésére szerveződik, közel 115.000 fős, és a Vasárnapi Iskola régi 
himnuszának: „Egy angyal akarok lenni, amikor összegyűlnek az angyalok” 
szövegét a következőre változtatta: 

„Katona szeretnék lenni,
Amikor összegyűlnek a csapatok,
Legyen katonasapka a fejemen
És puska a kezemben.
Szeretnék megtanulni szolgálni
Katonai technikákkal,
Melyek korszerűek s megfelelőek
Hogy az ellenséget megöljem.”
A régi himnusz új verziójának lejátszása után így folytatta: „Nem 

fenyegetnek bennünket külső ellenségek, hogy erre a felkészülésre szükség 
lenne, de minden, amit ez a mozgalom jelez és ábrázol, ellentétes a ke-
reszténység lelkületével. Ez a civilizáció visszatérését jelenti abba az időbe, 
amikor az erő volt az igazság, és minden ember a másik ember ellensége 
volt.” Ebből tanulhatunk még valamit, mégpedig azt, hogy megváltozik 
az ország gondolkodásmódja, és a helyes keresztény gondolkodás helyett 
tiltakozni fognak e gondolkodásmód ellen, és ez szélesre tárja majd az ajtót 
a hangos kiáltás hirdetéséhez: „Fussatok ki belőle én népem.” Azokat, akik 
a kereszténység oldalán állnak, és látni akarják a béke lelkületének terjedését 
– láthatjátok saját szemetekkel - hogy ez a mozgalom elutasítja őket, és 
valójában ki is veti őket közülük. Ez meghúzza a határvonalat köztük és a 
kormány között. Éppen most van Istennek egy munkája itt a földön, egy 
hirdetni való üzenete, amely felszólítja mindazokat, akik menteni akarják a 
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lelküket, hogy teljesen szakadjanak el az ilyen gonosz dolgoktól, és fordítsák 
teljes szívüket ellenük; hogy térjenek vissza Istenhez a békesség lelkületében, 
és mindnyájan, a legkisebbtől a legnagyobbig megismerhessék Őt, aki a mi 
békénk.

Látjuk itt napjaink helyzetének minden szempontját: a világ minden 
eleme – amely vagy a pápasághoz tartozik vagy a hitehagyott protestan-
tizmushoz vagy a kormányhoz – mind ahhoz a helyzethez vezet bennün-
ket, amelyben kényszerítve vagyunk dönteni és elkülönülni a világtól és 
mindattól, ami benne van. Miért ne néznénk tehát a helyzetet az Isten 
igazságának prizmáján keresztül, hogy megkapjuk a Szentlelket, amely 
valóban elkülönít bennünket, és olyan erővel ruház fel, amely felébreszti a 
világot a veszélyből megmentve minden lelket, aki megmentve akar lenni az 
elkerülhetetlen pusztulástól?  Ézsaiás 40:9 versében azt olvassuk:

„Magas hegyre menj föl, örömhírmondó Sion! Emeld föl hangodat 
erősen, örömhírmondó Jeruzsálem! Emeld föl, ne félj! Mondd Júda városa-
inak: Íme, itt van Istenetek!” Az Úr azt mondja nekünk ebben az időben: 
„Menj fel egy magas hegyre, erővel emeld fel a hangodat, ne félj. Mondd az 
embereknek: Íme, a ti Istenetek, Ő a ti menedéketek; Ő a ti üdvösségetek; 
Ő a ti védelmetek.” Térjünk most át a tanulmányunk azon részére, hogy 
mit jelent kifutni Babilonból. Most már mindenki tudja, hogy kifutni 
Babilonból annyit jelent, mint kijönni a világból; és elkülönülni Babilontól 
azt jelenti, hogy elkülönülni a világtól. Azt kell megtudnunk, hogy mit 
jelent kijönni a világból. Mit jelent elszakadni a világtól? A Gal 1:4 verse 
válaszolni fog erre a kérdésre; a harmadik és a negyedik verset együtt kell 
majd olvasnunk, hogy lássuk az összefüggést, de a negyedik vers az, amely 
a témáról szól

„Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket 
e jelenvaló gonosz világból.” Mivel Önmagát adta a bűneinkért azzal a cél-
lal, hogy megszabadítson minket ettől a gonosz világtól, nagyon világosan 
kiderül, hogy a vétkünk nem más, mint a kapcsolatunk ezzel a gonosz világ-
gal. Ezért ahhoz, hogy kiszabaduljunk ebből a világból, ki kell szabadítani 
minket a bűnből. Nem bizonyos bűnöktől kell minket megszabadítani, ha-
nem magától a bűntől, annak gyökerétől és mindattól, ami bűn. Isten Igéje 
nem azt vizsgálja, hogy az emberben mennyi jó és mennyi rossz van, utána 
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a rosszat a jóval foltozza be, hogy a mennybe vihessen. Új posztóból nem 
tehettek foltot az ócska ruhára. Krisztus mondta ezt, és ez így van. Nem azt 
kell vizsgálnunk, hogy mennyi jó van bennünk, mennyi jó vonással bírunk, 
hogy bízzunk ezekben, és utána azt higgyük, hogy az Úr elég jó ahhoz, hogy 
pótolja hiányunkat az Ő jóságával. Nincs bennünk semmi jóság, nincs 
semmi jó. Az egész fej beteg, és az egész szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs 
e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. „Kicsoda szabadít meg 
engem e halálnak testéből?” (Róm 7:24) Ez a test a halálnak teste, mert ez a 
„bűn teste”. (Róm 6:6) Szabadnak lenni a bűntől azt jelenti, hogy szabadok 
vagyunk önmagunktól. Ez azt jelenti, hogy kifutni a Babilonból.

Sokan arra a következtetésre jutottak, hogy ha elhagyják a metodista 
vagy a presbiteriánus vagy a katolikus egyházat, és belépnek az adventista 
egyházba, akkor elhagyják Babilont. De nem, ez nem így van. Ha nem 
tértetek meg, ha nem szakadtatok el ettől a világtól, akkor nem hagytátok 
el Babilont, még akkor sem, ha a Hetednapi Adventista Egyház tagjai 
vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Babilon; 
ez egyáltalán nem azt jelenti. De, aki önmagába, az énjébe kapaszkodik, az 
a világba kapaszkodik, a világ pedig Babilon. Nektek a bűntől elválasztva 
kell lennetek, elkülönítve ettől a világtól, hogy Babilonon kívül legyetek. 
„Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” - egy 
másik kifejezés, amely Babilont és annak állapotát írja le az utolsó napokban. 
Ezért, ha én, mint hetednapi adventista, megvan bennem a kegyességnek 
látszata, de megtagadom annak erejét, akkor Babilonhoz tartozom; függet-
lenül attól, hogy minek vallom magam, akkor is babiloni vagyok; Babilon 
köntösét viselem, és viszem magammal Babilont a gyülekezetbe, bárhol is 
járnék. Még egy bibliaverset erről, a Galata levélből: Krisztus „adta önmagát 
a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból”.

Semmi sem akadályozhatja az embert, vagy ronthatja a mennybe 
vezető útját, csak az, ami benne van; csak az, ami az énjéből származik. 
Ezért, amikor Krisztus megszabadítja az embert ebből a gonosz világból, 
egyszerűen megszabadítja a bűntől és önmagától. A kiszabadított ember 
Isten országában van; ő a világban van, de nem a világból. Jézus azt mondta: 
„Én választottalak ki magamnak titeket e világból; Ha e világból volnátok, a 
világ szeretné azt, ami az övé.” Rendben, tehát ha én a világból való vagyok, 
akkor a világ fogja szeretni azt, ami az övé. Vagyis a világ, amely bennem 
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van, és amely megnyilvánul bennem, szeretni fogja a világot, és ragaszkodni 
fog hozzá. A bennem lévő világ nem tehet mást, és én sem tehetek mást, 
mert lényegében a világból származom. A világ, amely körülvesz, amely 
rajtam kívül van, szeretni fogja azt, ami a sajátja. Ez az igazság! Ha én e 
világból való vagyok, akkor minden bizonnyal ragaszkodom a világhoz 
és szeretem a világot; a bennem lévő világ szereti és ragaszkodik a rajtam 
kívül álló világhoz. Ugyanakkor nevezhetem magamat kereszténynek, de 
ez semmit sem változtat ezen a helyzeten – a világ akkor is fogja szeretni, 
ami a sajátja. Ha azonban szétszakítom a szívemben a kötelékeket ezzel a 
világgal, akkor szabad vagyok tőle. De ha a világ a szívemben van, szeretni 
fogom a világot, és amikor jön a próba, amikor jön a válság, alárendelem 
magam a világnak, és a világ természetes útjait fogom követni - Babilonban 
fogok maradni, és imádni fogom a fenevadat. Lapozzuk a Bibliát 2Tim 3. 
fejezetéhez. Itt ugyanazt a tanítást találjuk:

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak 
be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők [...] Távolodjál el az ilyen 
emberektől.” (KJV) Tehát, ha szeretem saját magamat, a bibliavers szerint 
távol kell tartanom magam az ilyen embertől. De ki az, akitől el kell távo-
lodnom? Természetesen az énemtől. „Fussatok ki Babilonból!” „Tartsátok 
távol magatokat az ilyen emberektől!” Nem kell figyelnem benneteket, és 
megvizsgálnom, hogy szeretitek-e magatokat, pénzsóvárgók, kérkedők, 
kevélyek, káromkodók vagytok-e, majd utána elszakadnom tőletek. Nem! 
Egyáltalán nem.

Nem az a kötelességem, hogy másokra nézzek, és azt mondjam: „Ó, 
nem szeretném, hogy egy gyülekezetben legyek ilyen testvérekkel. Nem 
lehetek igaz keresztény közöttük. Azt hiszem jobb, ha átköltözöm az oak-
landi gyülekezetbe, vagy inkább a Battle Creek-i gyülekezetbe. A testvérek 
itt a gyülekezetemben olyan jóknak tűnnek, de - ó, nagyon kellemetlen 
és nagyon nehéz itt kereszténynek lenni. Azt hiszem, el kell hagynom ezt 
a gyülekezetet, és egy másikba kell költöznöm.” Egy ilyen változás nem 
oldja meg a problémát, mert ha nem vagy igazán megtérve és elszakadva 
a világtól, akkor a gyülekezet, amelybe átmész, az rosszabb és babilonibb 
lesz, mint mielőtt odamentél volna. „Tartsátok távol magatokat az ilyen 
emberektől.” Ha el kell távolodnom saját magamtól, akkor hol van Ba-
bilon? Hol van a világ? Ezek mind bennem vannak, ahogy a Galata levél 
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negyedik fejezetében találjuk. Vessünk egy pillantást a 2Tim 3. fejezetére, 
hogy lássuk, mi illünk-e ide. „Mert lesznek az emberek magukat szeretők, 
pénzsóvárgók [...]” Mi készteti az embert, aki állítja, hogy az Úré és hogy 
szereti az Urat, hogy ne adja oda az Úrnak, amit az Úr határozottan az 
övének mond, például a tizedet? Az Úr kijelenti, hogy az én birtokomba 
kerülő eszközök egytizede az övé. Állítom, hogy szeretem az Urat, min-
den szombaton gyülekezetbe járok; vallom, hogy én az Úré vagyok, azt 
mondom, hogy odaszentelt vagyok, de ennek ellenére nem engedem, hogy 
az Úr birtokolja azt, ami az Övé. Mi ennek a ténynek a gyökere? Az énem. 
És mi az énem első gyümölcse? A pénz szeretete. Nem loptam el semmit 
abból, ami a felebarátomé, nem tartottam meg magamnak, ami az övé, 
hanem azt, ami az Úré. Így hát el kell távolodnom a pénzszerető énemtől.

„Káromkodók.” Nem vehetünk sorra minden jellemvonást külön-kü-
lön. „Kérkedők, kevélyek, káromkodók.” A káromkodó kifejezés közön-
séges értelmében az, aki az Úr nevét profán módon használja; aki hiába 
veszi az Úr nevét. Isten egyik parancsolata tiltja az ilyen cselekedeteket. 
Habár nem gyalázom meg Isten nevét a szavaim által, de ha megvallom 
Isten nevét, ha magamra veszem az Ő nevét, és utána egy olyan utat köve-
tek, amely azt mutatja, hogy tetteim hiábavalók, akkor nem veszem hiába 
az Úr nevét? Minden bizonnyal. Ott, ahol a kegyességnek látszata van, de 
megtagadják annak erejét, nem veszik hiába az Úr nevét? Ilyen cselekedetek 
által nem fogok rávenni másokat is arra, hogy az Úr nevét káromolják? Ha 
azt mondom, hogy az Úré vagyok, és mégis ilyen magatartásom van, amely 
a dolgok természeténél fogva káromolni fogja az Úr nevét, akkor a káromlás 
belőlem indul ki.

Van még egy bibliavers, amit olvashatunk ezzel kapcsolatosan. Lapoz-
zuk a Bibliát 1Tim 6:1 verséhez: „Akik iga alatt vannak, mint szolgák, az 
ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a 
tudomány ne káromoltassék.” Itt maga Isten Igéje mutatja be azt, hogy az 
embernek olyan utat kell követnie, hogy Isten nevét és tanítását ne lehessen 
gyalázni. Nekünk kötelességünk, hogy megóvjuk a káromkodástól Isten 
nevét és az Ő tanítását. De ha magamhoz vonzom ezt az istenkáromlást, 
akkor egyértelmű, hogy én vagyok az első, aki káromolom Istent. Hiába 
vettem fel Isten nevét és hiába viselem. Lapozzuk a Bibliánkat Róm 2:17 
verséhez: „Íme, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Isten-
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nel dicsekedel. [...] Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? aki azt 
hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e?”

A szentek „megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét”. Te, aki a 
törvénnyel dicsekszel, te, aki megtanítod az embert, hogy ne lopjon, te 
mit csinálsz? Embereket csapsz be? Tisztességtelen üzletet folytatsz? Ha 
arra kérnek, hogy az Úr vagyonát kezeld, kész vagy tisztességtelen üzletet 
tenni az Úr ügyének előrehaladása érdekében? Gondolod, hogy ez az Ő 
ügyéért való feddhetetlenséget jelenti? Nem. Ez becstelenséget jelent. Ez 
ördögi. Nem lehetsz önző az Úrért. Nem köthetek tisztességtelen üzletet az 
Úrért, és mégis becsületes maradjak. „Aki azért mást tanítasz, magadat nem 
tanítod-e? aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e?” vagy becsületes vagy?

„Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodsz?” Szentnek tartod 
a házassági kapcsolatot? Tiszteletben tartod ezt a rendelkezést? Vagy nálad 
is úgy van, mint ahogy az oly gyakran megtörténik különösen fiataljaink 
körében, sőt még azok között is, akik „misszionáriusi munkára készülnek”, 
akik úgy tűnik, olyan könnyelműen veszik Istennek ezt az ünnepélyes 
rendelkezését, hogy megengedik maguknak, hogy eljegyezzenek egy fiatal 
lányt, aki felkeltette szenvedélyüket, majd látva egy másik lányt, aki még 
nagyobb szenvedélyt ébreszt bennük, mint az előző, felbontják eljegyzé-
süket. Utána pedig, ha nem házasodnak össze, mielőtt találkoznának egy 
másik lánnyal, ugyanezt teszik.

A hetedik parancsolat azért van lefektetve a törvényben, hogy őrizze a 
házasság intézményét, a házasság rendelkezését, és az ember nem hagyhatja 
figyelmen kívül a házasság intézményét, Isten ünnepélyes rendelkezését 
anélkül, hogy megszegné ezt a parancsot. Egy év leforgása alatt legalább 
hat fiatalt tudok felsorolni, akik kereszténynek nevezik magukat, minde-
gyik egy-egy fiatal nőt jegyzett el, és mindegyik felbontotta az eljegyzést, 
majd összeházasodtak valaki mással, aki iránt nagyobb szenvedélyt éreztek. 
Egyesek közülük pedig az „Úr munkájára” készültek. Tudni szeretném, 
hogy jó felkészülés-e az Úr munkájára, hogy az első lépéstől fogva sem-
mibe veszed Isten egyik legszentebb rendelkezését? „Aki azt mondod, ne 
paráználkodjál, paráználkodsz?” Tiszteletben tartod Isten parancsolatait? 
Tiszteletben tartod a rendelkezéseit? „Rendben - mondhatná valaki - de 
azt akarod, hogy egy férfi feleségül vegyen egy nőt, akit nem szeret?” Nem, 
nem akarom ezt, de szeretném, ha az illető tudná, mi a szerelem, és mennyi 
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szerelem van saját magában, mielőtt eljegyez egy nőt. Az előbb említett 
magatartásban egyáltalán nincs semmilyen szerelem. Ez csak egy cél nélküli 
szenvedély. A nő lehet nagyon őszinte abban a kapcsolatban, lehet, hogy 
szerelmes, és a legtöbb esetben az is. De a férfi részéről csak szenvedély van. 
És ha történetesen a házasság előbb köttetik meg, mielőtt egy másik nő 
jobban felkelti a szenvedélyét, mint a meglévő, egy napon találkozni fog egy 
olyan személlyel, és akkor nem lesz biztos a helyzetében. Minden férfi, aki 
megszegi a nőnek tett szent ígéretét, soha nem lehet biztos, hogy hűséges 
lesz egy másik nőhöz. Ha lábbal tiporta ezt a szent dolgot, amelyben Isten 
annyi boldogságot halmozott fel az emberi lények számára, akkor egyálta-
lán nincs biztosíték arra – még önmagában sem - hogy egy másik hasonló 
helyzetben hűséges marad.

Milyen ember az, aki igyekszik megnyerni egy nő szerelmét, hogy majd 
elárulja? A Biblia a két ember közötti kölcsönös szeretetről beszélve nem 
írhatja le azt másképp, mint „csodálatra méltóbb az asszonyok szerelménél.” 
Egy férfi meghódítja ezt a női szerelmet, aki, mint a szőlő indája ragaszkodik 
hozzá, hogy majd kegyetlenül letépjen minden indát, és lábbal tiporja azt. 
Ez a hetedik parancsolat megszegése. Lépéseket tenni - csak néhány lépést 
-, amelyeket logikusan végigkövetve a valódi tényhez vezetnek, azt jelenti, 
lábbal tiporni azt az intézményt, amely felett őrködik ez a parancsolat.

Hadd ismételjem újra: nem azt mondom, hogy valaki olyan személlyel 
házasodjon össze, akit nem szeret, de szeretném, ha minden lélek kellőkép-
pen tisztelné Isten rendelését, kellő komolysággal és keresztény gondolko-
dással, hogy megismerje érzéseit. Szeretném, ha elég érzéke lenne ahhoz, 
hogy tudja, mit csinál, hogy megismerje Istentől, mi a szeretet, mielőtt ilyen 
nagyon ünnepélyes kapcsolatba lépne, amely ilyen szent kötelezettségekkel 
telített. „Te, aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-e?”, ez itt a 
kérdés. „Te, aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e?” Mondhatjátok: 
„Én nem imádom a köveket és az oszlopokat; nem hajlok meg festett képek 
előtt.” Természetesen, hogy nem teszitek meg. De hogy álltok a világ divat-
jával? Milyen kalapot viseltek? Milyen sétapálcát használtok? Milyen ruhá-
kat csináltattok? Miért csináltatjátok úgy? Azért csináltatjátok úgy, mert 
kényelmesebb? Vagy azért, mert Istennek kedvesebb így? Nem. Tudjátok, 
hogy azért csináltatjátok így, hogy közelebb álljatok a divathoz. Tudjátok, 
hogy azért csináltatjátok, mert jobban megfelel a világnak, jobban megfelel 
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a világ szokásainak. De ez a világi hiúság, bálványimádás. Ennek a világnak 
az istene a Sátán. „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok 
el a ti elméteknek megújulása által.” „Aki azért e világ barátja akar lenni, az 
Isten ellenségévé lesz.” Tehát, bár nem hajlok meg a festett képek előtt, bár 
nem imádom az oszlopokat és a köveket, mégis, ha követem e világ útjait, 
mintáit és dolgait, és a világ útjaihoz igazodom ahelyett, hogy megkérdez-
ném Istent, hogyan akar engem látni, akkor kit imádok tulajdonképpen? E 
világ istenét. Ez bálványimádás. Ez ellenségeskedés Istennel.

Nem ismerek nevetségesebbet, irracionálisabbat, mint a divatot. 
A divat azt akarja, hogy minden ember ugyanazon mintára öltözködjön 
ugyanolyan mintára szabva, és pontosan ugyanúgy nézzen ki. Miért nem 
teremtett Isten mindannyiunkat egyformán, amikor teremtett? Miért 
nem teremtett úgy, hogy teljesen hasonlítsunk egymásra? A divat útja 
határozottan az ördög útja. Azt akarja elérni, hogy mindenki ugyanazt a 
vallási formát kövesse, és ezt a vallásos szabást olyan elegánssá akarja tenni, 
hogy mindenki felöltözhesse, még a kormány is, hogy magáévá fogadja, 
bevezesse a törvénybe, és megkövetelje, hogy mindenki viselje ezt az elegáns 
vallásos ruhát. És a ruházati divatnak tett minden engedmény egyszerűen 
felkészít minket arra, hogy engedményeket tegyünk a világ vallásának. Ez 
bálványimádás. „Te, aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e?” 

Ha Isten azt akarta volna, hogy mindenki ugyanúgy nézzen ki, akkor 
miért nem teremtett egyformának már kezdetektől fogva? Néha látunk 
embereket, akik úgy öltöznek, ami nemcsak, hogy egyáltalán nem illik 
hozzájuk, de viccesnek is tűnnek. Vannak, akik olyan színű kalapot vagy 
kabátot viselnek, amitől úgy néznek ki, mintha hepatitiszből gyógyulnának 
ki. De ők nem erre gondolnak. Csak arra gondolnak, hogy most éppen 
ilyen a divat. Isten úgy teremtett minket, hogy legalább két ember se 
legyen egyforma. Minden ember önmaga; mindegyiknek megvan a maga 
személyisége, saját egyénisége. És az Úr azt akarja, hogy a világon minden 
keresztény olyan befolyást gyakoroljon, amelyet senki más ezen a világon 
nem tud gyakorolni. Isten elvárása, hogy mindenki úgy öltözzön, hogy 
tökéletes harmóniában ábrázolja a világnak, hogyan teremtette őt Isten, 
minden szempontból megfelelő legyen, hogy Isten az általa teremtett 
egyéniséget arra a célra tudja használni, amelyre megteremtette. Öltözzetek 
úgy, hogy Istennek tessen, és minden, ami velünk kapcsolatos, az Istenről 
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és igazságosságáról fog bizonyságot tenni. De az ember lerombolhatja azt a 
célt, amelyre Isten megteremtette, ha miközben kereszténynek vallja magát, 
arra számít, hogy a világ módjára öltözve befolyásolhatja a világot! Ilyesmi 
nem lehetséges. A két dolog semmiképpen nem jár együtt. Ily módon 
senkit sem tudtok lenyűgözni a kereszténység javára, mert éppen az, ami 
által Isten munkálkodni akar, ki van zárva a bálványimádásnak adózott 
tisztelgés által. Öltözzetek úgy, ahogy Isten akar látni benneteket, és meglát-
játok, hogy nem költséges, nem munkaigényes, és nem igényel zsenialitást 
szépen és megfelelően öltözni. „Te, aki utálod a bálványokat, szentségtörő 
vagy-e?” Ezt akarom tudni. Istennél van a gondolatotok? Úgy öltöztök, 
hogy kedvesek legyetek Neki? Akartok kedvesek lenni Neki? Vagy inkább 
azon gondolkodtok, mit mond az egyik vagy a másik? „Te, aki utálod a 
bálványokat, szentségtörő vagy-e?”

„Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent 
gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok 
között.” Amint meg van írva: „Az utolsó idők egyik domináns bűne az, 
hogy a kegyesnek tartott emberek istenkáromlók lesznek.” Ilyen emberek 
vagytok? Az Úr nevét hiába veszed fel? „Az ilyen emberektől távozzál el.”



115

10. prédikáció

Ha jól értem, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy tegnap 
este nem beszéltem eleget a ruházatról. Lehet, hogy igazuk van, és nagyon 
valószínű, hogy akik szerint nem beszéltem eleget a ruházatról, örülnének, 
ha beszélnék azokról, akik szépen öltözködnek, miközben szerintük őróluk 
van szó. Vannak olyanok, akik a büszkeség jelének veszik, amikor egy ápolt 
és jól öltözött embert látnak. Azonban lehetnek emberek, akik büszkék és 
nem jól öltözöttek, ugyanúgy, mint ahogy mások büszkék az extravagáns 
öltözékükre. Láttam embereket, akik büszkék voltak hanyag külsőjükre. 
Láttam embereket, akik büszkék voltak a büszkeségük hiányára. Hálát 
adtak Istennek, hogy nem büszkék. Azonban azok voltak.

Talán tegnap este ebben az értelemben nem beszéltem eleget az 
öltözködésről, ezért szerettem volna hozzátenni, hogy akik büszkék a 
büszkeségük hiányára, és úgy gondolják, hogy rendben vannak, miközben 
tudnának és kellene is jobban és ápoltabban öltözködniük, mint most te-
szik, jobb lenne, ha javítanának ezen, és magasabbra emelnék a színvonalat. 
Egyébként a téma nem a ruházkodás volt, hanem a Babilonból való kifutás. 
Felszólaltam a bálványimádás ellen, megmutatva, mi a szentségtörés, és mit 
jelent undorodni a bálványoktól.

Timóteus második könyvének harmadik fejezeténél az „istenkárom-
lók” szóig jutottunk. Nincs idő, hogy mindegyikkel külön-külön foglalkoz-
zunk, de van néhány szó a listán, melyet érdemes itt megemlítenem. Egy 
másik kifejezés a listán a „háládatlanok”. Ezekben az utolsó napokban azok 
az emberek, akik nem rendelkeznek csak egy erő nélküli kegyesség látszatá-
val, háládatlanok lesznek. A háládatlan a hálás ellentéte. A hálás ember tele 
van hálával. Ti milyenek vagytok? Melyik oldalon álltok? Valljátok a hitet és 
valljátok a kegyességet. Tele vagytok hálával? Vagy csak akkor vagytok hálá-
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sak, ha minden jól megy? De, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan 
szeretnétek, akkor kételkedők, szorongók, türelmetlenek vagytok, kérdezve, 
vajon mi lesz veletek? Elégedetlenek vagytok és háládatlanok, amikor ilyen 
és ehhez hasonló dolgok történnek veletek? Néha hálásak vagytok, máskor 
háládatlanok? Ha én néha hálás vagyok, néha háládatlan, akkor valójában 
hálás vagyok? Nem. „És ezeket kerüld.” (2Tim 3:5)

Azoknak, akik az erő nélküli kegyesség látszatával bírnak, akiket 
érzelmek vezérelnek, megvannak a maguk hullámvölgyei. De Isten nem 
akarja, hogy a kereszténynek hullámvölgyei legyenek, hanem csak felfelé 
haladjon. Az Úr lelkesít bennünket; Ő életet ad nekünk, feltámaszt min-
ket a halálból, és az a célja, hogy tovább haladjunk felfelé, amíg el nem 
érkezünk az Isten jobbjához. Használjunk egy illusztrációt: mi be vagyunk 
ültetve. Fáknak vagyunk nevezve – az igazság fáinak –, akik Isten szeretetébe 
vagyunk ültetve és gyökerezve, és az elvárás az, hogy a fa növekedjen és csak 
növekedjen, nem pedig, hogy növekedjen, majd csökkenjen. Amikor tavaly 
ősszel Floridában jártam, az ottaniak azt mondták, hogy néhány narancsfa 
az úgynevezett „regresszión” megy keresztül. Ezek a fák kihajtottak, maga-
sabbra nőttek, mint a többi fa, majd a magasságuk egyre csökkent egészen 
a földig. Jövőre újra kihajtanak, és magasabbra nőnek, mint az összes többi 
fa, végül újra elpusztulnak. Isten nem akarja, hogy ilyen fák legyenek a 
gyümölcsösében. Isten elülteti az igazság fáit, és elvárja, hogy ezek a fák ne 
nőjenek és csökkenjenek, ne nőjenek sokat és gyorsan, majd meghaljanak, 
hanem folyamatosan növekedjenek és csak növekedjenek.

„Szentségtelenek” Mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztus jelenléte 
az egyetlen dolog, ami szentté tehet valakit. Csak Isten folyamatos jelenléte 
tehet szentté egy bizonyos helyet vagy másvalamit. De azok, akik a kegyes-
ség látszatával bírnak Isten jelenléte nélkül, szükségszerűen szentségtelenek. 
A Szentírás azt mondja: „És ezeket kerüld.” Ha én nem vagyok szent, az 
ilyen embertől távol kell tartanom magam; vagyis el kell távolodnom saját 
magamtól. Az egyetlen hely, ahol eltávolodhatunk saját magunktól, az Is-
tennél van. De ott van Isten állandó jelenléte, aki megszentel és szentté tesz 
bennünket. „Szeretet nélkül valók” Hogyan viselkedtek a gyermekeitekkel? 
Természetesen a gyerekeink nem tökéletesek; nem szentnek születnek, mert 
a mi gyermekeink. Sok olyan dolgot találunk, ami nem jó a magatartá-
sukban, ez igaz. És mégis, hogyan bántok velük? Hogyan jutottak oda, 
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hogy görbe utakon járjanak? Hogyan került beléjük az aljasság? Sokan azt 
mondják a gyerekek bizonyos cselekedeteiről vagy tulajdonságairól, hogy 
„nem az ő hibájuk”. Igen ez igaz. Valójában van-e valami, ami a gyerekben 
megnyilvánul, és amiért csak ő a hibás? Persze, hogy nincs, mert a gyermek 
nem magától született a világra. Semmiképpen nem azt akarom mondani, 
hogy hagyni kellene ezeket a tulajdonságokat ellenőrizetlenül kifejlődni. De 
ezek ellenőrzése vagy korrekciója során úgy kell-e kezelnünk őket, mintha 
ezekért egyedül ők volnának felelősek? Vagy figyelembe kell vennünk, hogy 
bizonyos mértékig mi magunk is felelősek vagyunk azokért? Tehát „szeretet 
nélkül” fogunk cselekedni, vagy elfogadjuk, hogy nekünk is van közünk 
ezekhez a rossz tulajdonságokhoz? Elismerjük-e, hogy a dolgok így állnak? 
Ezzel összhangban fogunk-e cselekedni, nemcsak a természetes szeretettel, 
hanem az isteni kegyelem szeretetével?

„Kérlelhetetlenek” (fegyverszünet megsértői, KJV). Ha két hadsereg 
háborúzik, fegyverszünetet kötnek. Ha az egyik vagy a másik fél fehér 
zászlót emel, akkor fegyverszünetet kérnek. A fegyverszünet a harcok alatti 
nyugalom időszaka, az ellenségeskedés beszüntetése. Kérhetnek ilyet, hogy 
eltemessék halottjaikat, vagy a béketárgyalás céljából. Akár ilyen, akár 
olyan okból a fegyverszünet minden harc és konfliktus beszüntetését jelenti 
azok részéről, akik korábban háborúban álltak egymással. Ha a halottak 
temetéséről van szó, akkor a szembenálló katonák szóba elegyedhetnek egy-
mással, leülhetnek és beszélgethetnek, minden úgy néz ki, mintha tökéletes 
béke lenne. De, amikor a fegyverszünet véget ér, a háború folytatódik. A 
Szentírás kijelenti (Tit 3:2-3): „Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedje-
nek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” 
Ez egy fegyverszünet. De milyenek voltunk korábban? „Mert régen mi is 
esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságok és élvezetek 
rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők 
voltunk.” Ilyenek voltunk; és aki gyűlöl, az áthágta a „Ne ölj” parancso-
latot. Korábban voltak harcok, veszekedések, irigység, féltékenység, harag, 
eretnekségek, gyilkosságok és minden ilyesmi. Ez volt valamikor. Most 
megtaláltuk Krisztust – ezt valljuk –, és ez békére szólít, és ez a fegyver-
szünet. Ezt elfogadják a keresztények között, azok között, akik Krisztus 
nevét viselik. Ezért, miután magára vette Krisztus nevét, és vallja, hogy 
most már az Övé, milyen ember ő, ha megengedi magában az irigységet, 
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egy kis rosszindulatot, káromlást vagy megosztottságot? Ő a fegyverszünet 
megsértője. Megsértette a fegyverszünetet, amelyet elismert neve és hitval-
lása által. Találkoztatok-e tapasztalatotok során irigységgel, féltékenységgel, 
káromkodással, pletykával, ellenségeskedéssel, haraggal, veszekedéssel, 
megosztottsággal vagy bármi más hasonlóval a gyülekezeteitekben, ahova 
jártok? Ez mind a fegyverszünet megsértése. Ti ilyen emberek vagytok? „És 
ezeket kerüld.”

„Rágalmazók” (hamisan vádolók, KJV) Ez a kifejezés önmagától 
értetődő: „a béke megszegői, hamis vádolók”. A „rágalmazók” szó görög ki-
fejezése „diaboloi”, ördögök. Görögül az ördög kifejezése diabolos – vádló, 
mindazok feje, akik vádolnak. Emlékezzetek, a Jelenések 12. fejezetében azt 
olvassuk róla: „a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket 
éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.” Ez az ördög – a legnagyobb vádoló. Az 
általunk tanulmányozott kifejezésben többes számban szerepel - diaboloi 
- ördögök. Ez azt jelenti, hogy az ilyen emberek az ördög, a legnagyobb 
vádoló útjait követik, ezért nevezik őket ördögöknek és hamis vádolóknak, 
rágalmazónak is. Ti is közéjük tartoztok?

Tanulmányunk Babilonnal foglalkozik, és azzal, hogy mit jelent 
kifutni Babilonból. Van nálam egy újságcikk, amely egy képet ad arról, 
hogy milyen Babilonban, ahol van a paráznák anyja, ahol van Babilon 
anyjának székhelye - Róma. Ez egy illusztráció arról, hogy mit jelent a „bé-
két megszegő” és a „hamisan vádoló” kifejezések. Tavaly Gibbons bíboros 
röviddel Rómából való visszatérése után interjút adott a New York World 
tudósítójának. Ezt az interjút 1894 októberében a Catholic Standard újra 
publikálta. Íme egy nyilatkozat ebből az interjúból:

„Beszédében Őeminenciája gondosan mérlegeli szavait. Bár a vissza-
tartás árnyéka sincs benne, amikor olyan emberekkel van dolga, akikben 
megbízik, óvatosan fejti ki véleményét. Egyszer azt mondta nekem, hogy 
Róma látásának örömét nagymértékben csökkentette az, hogy vigyáznia 
kellett a beszédére. «Róma furcsa levegőjében – ahogy magyarázta – az 
alig hallhatóan kimondott szavaidat is meghallják, kommentálják és fél-
reértelmezik. Megszoktam, hogy amit gondolok, világosan és közvetlenül 
mondom ki, amerikai módra» - tette hozzá.” Gibbons bíboros Rómában 
nem tudott közvetlenül beszélni. Hogy áll ez Battle Creekben? Hogy áll 
ez Oaklandban? Hogy áll ez College View-ben? Hogy áll ez bármelyik 
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gyülekezetben? Hogy áll ez a gyülekezetben, amelyhez tartoztok? Teljes 
bizalom van köztetek, mint testvérek, amikor beszéltek, hogy egyetlen szót 
sem hallgatnak le, kommentálnak vagy értelmeznek félre? Vagy szavakat 
vadásztok, és bűnösnek ítéltek embereket egy szó alapján anélkül, hogy 
időt szakítanátok arra, hogy megértsétek, mit mond az illető, anélkül, hogy 
tudnátok, hogy jól hallottátok-e vagy sem, elkaptok egy homályos hangot, 
amely szerintetek nem jól hangzik? 

Utána gyorsan mentek a Konferencia elnökhöz vagy egy másik fontos 
tisztséget betöltő testvérhez, és mondjátok neki: „Ez vagy amaz testvér ezt 
meg ezt mondta. Hogyan alkalmazhattok egy ilyen embert a missziómun-
kában? Hogyan támogathatjátok őt, akinek ilyen tanításai vannak?” Hal-
lottál már ilyen szavakat? Csak egyszerűen kérdem. Ti tudjátok, hogy így 
ez a helyzet vagy sem; de ha ilyesmi történik Battle Creekben vagy máshol 
az adventisták között, akkor ebben a tekintetben mi a különbség köztünk 
és Babilon székhelye – Róma – között, ahol „az alig hallhatóan kimondott      
szavaitokat is meghallják, kommentálják és félreértelmezik!” Ha így állnak 
a dolgok, nincs itt az ideje, hogy kifussunk Babilonból? Nincs itt az ideje, 
hogy „elkerüljük az ilyen embereket”, és olyan kapcsolatot szerezzünk Jézus 
Krisztussal, olyan hitet és folyamatos bizalmat Benne, hogy mindazok 
között, akik Krisztus nevét vallják, tökéletes keresztény bizalom legyen, 
ahol nem vadásszák a szavakat, nem kommentálják és nem magyarázzák 
félre? Valóban, a kereszténynek nyíltan és nyitott szívvel kell kimondania 
az igazságot, hogy ne kelljen aggódnia amiatt, hogy az emberek mit tesznek 
majd a szavaival. De mi legyen azokkal, akik kereszténynek vallják magukat, 
és mégis hajlandóak ilyeneket tenni más ember szavaival? Ez itt a kérdés. 
És ha ez a helyzet azokban a gyülekezetekben, amelyekhez tartoztok, akkor 
„Távolodjatok el az ilyen emberektől!”. Úgy értem, ha te közéjük tartozol, 
távolodjál el saját magadtól.

„Rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.” 
„Vakmerők” (makacsok, KJV). Van egy népszerű kifejezés, amely ugyanezt 
fejezi ki. Nevezetesen: „konok”. Makacsok – minden információ a fejükben 
van. Minden, amit tudnak, a fejükben van, és azt hiszik, annyi minden 
van a fejükben, hogy azon csodálkoznak, hogyan fér el a fejükben ennyi 
minden. Ez az utolsó idők egyik jellemzője. Az emberek makacsok lesz-
nek, vagyis az ismeretük csupán annyi, ami a fejükben van. De ezekben 
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a napokban Istennek nagyszívű emberekre van szüksége. Ahelyett, hogy 
az emberek nagyfejűek lennének, azt akarja, hogy nagyszívűek legyenek. 
Isten olyan nagy szívet adott Salamonnak, mint a tenger fövenye, és mi a 
Korinthusiakhoz írt levélben arra vagyunk buzdítva, hogy „tárjátok ki ti is 
szíveteket” (szélesítsétek szíveteket, KJV). Isten nagyszívű embereket akar, 
nem makacs embereket. És nem lehettek kétfélék. A prófétaság lelke elég 
világosan elmondta, hogy túl sok elmélet van az adventisták között, és nincs 
elég tapasztalat a szívben Krisztus szeretetének jelenlétéről. Túl sok dogma 
és túl kevés Szentlélek. Túl sok forma és túl kevés gyakorlati tapasztalat 
Isten hatalmáról és igazságáról, amely a szívben munkálkodik és az életben 
ragyog. „És ezeket kerüld.” Segítsen az Úr, hogy Isten birtokolja teljesen a 
szívünket, hogy kibővítse és betölthesse az Ő teljességével.

„Felfuvalkodottak” Ez a szó logikailag a makacs szóból származik, és 
annak a következménye, mint ahogy a hamisan vádolók a béke megszegői 
után következik. „Makacsok, felfuvalkodottak.” A Róm 12:16 versében 
azt olvassuk: „ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok maga-
tokat”. Hogyan szokott lenni, amikor bibliatanulmányozást vagy sátoros 
összejöveteleket tartunk? Örülünk, ha gazdag érkezik, vagy valaki a „magas 
társadalomból”, és amikor úgy tűnik, hogy elfogadja az igazságot, azt 
gondoljuk: „Nagyszerű munkát végeztünk.” De ha egy olyan ember lép 
be a sátorba, mint ahogy Jakab leírja: „szegény és szennyes ruhában”, és a 
megjelenése egyáltalán nem vonzó. Mi pedig azt mondjuk a jól öltözöttnek: 
„Erre tessék, itt van elől az önnek fenntartott hely.” A szegény embert fi-
gyelembe sem veszitek. Milyen ez a magatartás? Jakab azt mondta, hogy ez 
azt jelenti, hogy személyválogatók vagytok. Megnézitek az ember külsejét? 
„De, ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény 
által, mint annak megrontói.” Ezt nem tehetitek meg. „Ne kevélykedjetek, 
hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat.” Nem azt akarom, hogy fi-
gyelmen kívül hagyjuk a felsőbb társaságból valókat; egyáltalán nem. Őket 
is Krisztushoz kell hívni, nekik is meg kell térniük, mint mindenki másnak. 

A kérdésem az, hogy azért vagyunk udvariasak hozzájuk, mert azt 
gondoljuk, hogy nagyszerű munkát végeztünk, ha valamelyikük érdek-
lődést mutat irántunk, vagy az igazság iránt, miközben figyelmen kívül 
hagyjuk és semmibe vesszük a szegényeket és a kitaszítottakat. Isten nem 
személyválogató. „De, ha személyválogatók vagytok, vétkeztek.” „Ne ke-
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vélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne tartsátok 
magatokat bölcsnek.”

A Fil 2:3-6 ugyanezzel a problémával foglalkozik, egy mindannyiunk-
nak szóló buzdítást tartalmaz. „Semmit nem cselekedvén versengésből, sem 
hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti 
magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. 
Annak okáért az az indulat (elme, KJV) legyen bennetek, mely volt a Krisz-
tus Jézusban is [...]” Bár Felkent volt, megalázta magát, hogy felemelhesse 
azokat, akik lent voltak.

Ez volt az Iránta való elégedetlenség is az Ő korában. „Mi dolog, hogy 
a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik?” „Annak okáért az az indulat 
legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” „Inkább a gyönyörnek, 
mint Istennek szeretői.” Erre az aspektusra nem kell különösen felhívnom 
a figyelmet. Prescott testvér tegnap esti tanulmánya elegendő volt. „Kiknél 
megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket 
kerüld.” A tanulmány ezen részéhez érve van egy megfelelő bibliaszöveg, 
amely leírja, mit jelent a világtól távol maradni, miből áll a világ, és mi által 
kapcsolódunk a világhoz. Lapozzuk a Bibliát Jakab 4:4 verséhez: „Parázna 
férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés 
az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.”Ez 
a vers nem késztet bennünket arra, hogy megkérdezzük magunktól: Ba-
rátságban vagyok a világgal? Nem azt kérdezi, hogy nagyobb a barátságom 
a világ iránt, mint az Úr iránt, hanem: van akár egy kevés barátságom is 
a világgal? Mert „Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé 
lesz.” Így van megírva és így is van. Figyeljétek meg, hogyan kezdődik ez a 
kijelentés. „Parázna férfiak és asszonyok” Vizsgáljuk meg ezt a kifejezést, és 
lássuk a jelentőségét Babilonnal kapcsolatban. Ebből a kifejezésből megtud-
hatjuk, hogyan jött létre és hogyan épült fel Babilon.

Olvassuk el a Róm 7:1-4 verseket! „Avagy nem tudjátok, testvéreim, 
mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az 
emberen, amíg él? Mert a férjes asszonyt a törvény a férjéhez köti, amíg 
él a férj, de ha meghal a férj, az asszony feloldást nyer a férj törvénye alól. 
Ha férje életében más férfié lesz, az házasságtörésnek számít, ha azonban 
meghal a férje, nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha 
más férfié lesz. Éppígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus 
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teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki feltámadt a halottak közül, hogy 
gyümölcsöt teremjünk Istennek.”

Az a személy, aki Krisztus nevét viseli, saját maga kijelenti, hogy össze 
van házasodva Jézus Krisztussal, ahogyan az asszony is a férjével. De ha egy 
nőnek férje van, és elméjében egy másik férfira gondol, akkor milyen az a 
nő? Tudjátok! A férje állandóan ott van, mivel a férje, és vele él. A Férjünk 
él, és azt mondja: „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” Ő nem 
olyan, mint egy földi férj, aki néha hosszú ideig távol lehet. Bár meglehet, 
hogy a férjnek el kell mennie hosszabb időre, ez nem ok arra, hogy a nő a 
bizalmát egy másik férfiba vesse.

Mi egyesülve vagyunk a mennyei Férjünkkel, mint a nő házasság által. 
Ő a mennyből jött, hogy elvigyen minket Istenhez messze ettől a világtól, 
messze e világ istenétől, és ezzel a világgal való bármiféle kapcsolattól. 
Krisztus azt mondta: „Én nem e világból való vagyok.” Ő a második Ádám. 
Az első ember – az első Ádám – a földről való, ő földi; a második Ádám a 
menny Ura. Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, 
olyanok azok is, akik mennyeiek. A Férjünk a mennyből való, és teljesen 
mennyei. Amikor a világra jött, nem volt e világból való. Nem vetette bizal-
mát a világba. Semmi kapcsolata nem volt a világgal. Amilyen a mennyei, 
olyanok azok is, akik mennyeiek.

Így vagyunk mi, egyesülve a mennyei Férjünkkel a mennyei kapcsolat 
révén. És aki vallja, hogy az Övé, és utána elméjét, vonzalmát, barátságát 
a világ felé irányítja – milyen az? Az megsértette a házassági kapcsolatot. 
Ezt jelentik ki a mondat első szavai: „Parázna férfiak és asszonyok”. Ez az 
egyén szintjén történik. De mi a helyzet több egyén esetében, akik egy gyü-
lekezetet alkotnak? A Krisztussal kapcsolatban álló ember egyéni keresztény 
tapasztalattal rendelkezik, és személyes keresztény kapcsolatot tart fenn 
Vele. Sok ilyen Krisztushoz kötött egyén alkotja Krisztus egyházát, amely-
nek gyülekezeti tapasztalattal és gyülekezeti kapcsolattal kell rendelkeznie.

Vegyünk példának ezek közül az emberek közül egyet, aki elfordult 
Krisztustól, az igaz Férjtől, a törvényes Urától, és aki barátságot ápol a 
világgal, bízik e világ királyaiban. Ez házasságtörés, ahogy a szöveg is állítja. 
Alkalmazzátok ezt olyan emberek tömegére, akik ugyanígy cselekszenek, 
egy egyházat alkotva, ez pedig Babilon, az anya – aki a föld királyságai-
val és a világ útjaival paráználkodik – ennek a világnak a kormányaira és 
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szervezeteire támaszkodik. Ezért a Szentírás következő kifejezését, amely 
leír egy ilyen egyházat, a Jelenések könyvében találjuk, ahol azt olvassuk, 
hogy „paráználkodott a föld királyaival, fenevadon ülve bíborba és skarlátba 
volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében pedig 
egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és paráznaságának tisztátalansá-
gával, homlokára pedig fel volt írva egy titokzatos név: Nagy Babilon, a 
paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.” Babilon példát mutat, és 
más egyházak – melyek protestánsnak nevezik magukat – követik őt rossz 
példájában, ugyanazon tőnek lányaivá válva.

Figyeljétek meg, hogy Jakab apostol ezért használja a „parázna férfiak 
és asszonyok” kifejezést, mert ez a világgal való barátság azoknak, akik vallják 
Krisztus nevét, és ez kezdetektől fogva Babilon születéséhez vezetett. Ez tette 
lehetővé Babilonnak és leányainak, valamint az egész babiloni rendszernek a 
megjelenését. Ez az egyház, állítja magáról, hogy Jézus Krisztushoz tartozik, 
de vajában erő nélküli kegyesség formájával rendelkezik, barátságot ápol a 
világgal, a világ királyainak birodalmaira és útjaira támaszkodik, ahelyett, 
hogy jogos Férje erős és szerető karjára támaszkodna. A világgal való barát-
ság magában foglalja mindazt, ami Babilon. Ez ellenségeskedés Istennel.

Figyeljük meg tehát, hogy minden megfontolás, minden alapelv, 
amelyet a Szentírás elénk tár, éppen ezt az elvet követeli meg: a teljes elkü-
lönülést a világtól és mindentől, ami a világban van. És ha a világ ebben az 
állapotban van, ha egyre inkább távolodik Istentől, és ha az Úr ellen egyesül, 
a Krisztusa ellen azok személyében, akiknek a neve be van írva az életnek 
könyvébe, amely a világ megalapítása óta a megöletett Bárányé, akkor most 
jobban, mint valaha, most van itt az ideje, hogy a Szentírás ezen részei élő 
erővel és éltető erővel bírjanak azok felett, akik Krisztus nevét vallják, és 
különösen azok felett, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe.

Jegyezzétek meg a következőket: Eddig azt tanulmányoztuk, hogy mi 
a Babilon, és mit foglal magában. Azt láttuk, hogy magába foglalja az egész 
világot. Ezért a kifutni Babilonból nem kevesebb, mint kijönni ebből a 
világból. Tanulmányoztuk már, hogy mit jelent kijönni a világból, és min-
den bizonnyal a világtól való teljes elszakadást jelenti, és mindattól, ami 
abban van, semmiféle kapcsolatot sem tartva fenn vele. A kérdés ez: hogyan 
valósul meg? Isten ehhez mindent előkészített. Minden elő van készítve, 
csak arra vár, hogy mi elfogadjuk. Most, amikor a téma ezen részének 
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tanulmányozását kezdjük, tudnunk kell, hogy minden szív, amely kellő 
alázattal fogadja be Isten Szavát Krisztus Lelkével, annál maga az Úr fogja 
ezt az igazságot előteremteni, amire szükségük van mindazoknak, akik így 
elfogadják azt. Ez az igazság valóban el fog választani bennünket a világtól; 
elvégzi értünk ezt a munkát. Egyedül nem tudjuk megtenni. Nem választ-
hatjuk el magunkat önmagunktól. De Istennek van egy igazsága, amely 
megteszi ezt, amely elválaszt bennünket önmagunktól, megszabadít ettől 
a gonosz világtól, megszabadít magától a bűntől - nemcsak bizonyos bű-
nöktől, hanem a bűntől, hogy a bűnnek ne legyen többé hatalma felettünk, 
hanem helyében Isten hatalma munkálkodjon. Istennek van egy igazsága az 
Ő Igéjében, amely megvalósítja ezt, és olyan magasra emel minket a világ 
fölé, hogy Isten dicsőségének és országának világosságában állunk majd. Ez 
a hatalom rajtunk, bennünk és velünk lesz, hogy elkezdjük azt a munkát, 
amelyre elhívattunk, és elvégezzük azt a munkát, amelyet Istennek meg kell 
tennie. Hangos szóval hirdessük azt a figyelmeztető üzenetet és a felhívást, 
amelyet közölni kell mindenkivel: „Fussatok ki belőle, én népem.”

Nem hirdethetjük ezt a felszólítást, hacsak teljesen nem szakadtunk el 
önmagunktól. Nem mondhatom senkinek, hogy különüljön el a világtól, 
ha nem szakadtam el önmagamtól, és nem tudom megmutatni, mit jelent 
a világtól való elkülönülés. Ezt még akkor sem tudom megtenni, ha Isten 
igazságát hirdetem, ha előbb személyes tapasztalatból nem látom és nem 
tudom, mit jelent a világtól való elszakadás. Nem tudok embereket felszó-
lítani arra, hogy teljesen szakadjanak el a világtól vagy bármitől, ami benne 
van, hogy teljes mértékben Istenbe vessék bizalmukat és semmi másba, ha 
én magam hozzá vagyok kötve a világhoz. Ez lehetetlen. Kimondhatjuk 
ezeket a szavakat, hogy „Fussatok ki”, de nem lesz hatalom a szavakban, ami 
kivezetné őket a világból, ahogyan csak Isten ereje tudja kiragadni, mert 
egyedül nem tudnak kijönni.

Ahogy egy előző tanulmányban olvastam, „a mennyből jövő hang” 
hívja ki az embereket Babilonból. Nagyon igaz tehát, hogy mostantól fogva 
munkánkban annyira kapcsolatban kell állnunk a mennyel, hogy amikor 
Isten szavát mondjuk, az emberek meghallják a mennyből jövő hangot, 
amely teljesíteni fogja az ünnepélyes felszólításunk célját. És az igazság 
fonalát követve - amint a téma következő részében látni fogjuk - Isten olyan 
szorosan fog bárkit a mennyhez kötni, aki befogadja Őt, hogy az illető fel-
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fedi a mennyországot a földön. Isten azt akarja, hogy napjaink – különösen 
mostantól fogva – olyanok legyenek, mint a mennyország napjai a földön a 
Szentírás szerint. És ezt mindenkivel megteszi, aki teljesen engedelmes lesz 
Istennek és az Ő igazságának, és hallani fogja a hangot a mennyből.

Ezért szeretnélek arra kérni benneteket, hogy ünnepélyesen és szent 
módon készítsétek fel elméteket és szíveteket a következő tanulmányra, 
hogy legyünk befogadók arra, amit az Úr mondani fog, legyünk befogadók 
arra, amit adni fog, és mindarra, amit tenni fog értünk. Istennek van egy 
fontos igazsága számunkra, egy olyan igazság, amely elvégzi azt a nagy 
munkát, amelyet értünk kell elvégezni, és nekünk teljesen át kell adnunk 
magunkat Neki, mondván: „Beszélj, Uram, mert hallja a Te szolgád.” És 
amikor Ő beszél, akkor tegyetek félre mindent, és fogadjátok el az Igét, 
mert az Isten Igéje; és ez az Ige, amely a világ fölé emel bennünket. És 
amikor Isten az, aki felemel minket, akkor világítani tudunk.
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Ezt a leckét Jakab 4:4 versével kezdjük, melyet tegnap este tanulmá-
nyoztunk. Nagyon szeretném, ha mindenki személyesen és alaposan tanul-
mányozná e versek mondanivalóját. Tekintettel az időre, amelyben élünk, 
és a helyzetre, amibe e figyelemreméltó bizonyítékok hoztak bennünket, és 
amely felett lehetetlen szemet hunynunk, tudom, hogy soha nem volt még 
ilyen tanulmányunk, mint ezen az estén, és azt szeretném, ha mindannyian 
a Szentlélek vezetésének alárendelnénk minden képességünket, hogy Ő 
maga vezessen minket oda, ahová akar.

„Parázna férfiak és asszonyok nem tudjátok-e, hogy a világ barátsá-
ga ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, Isten 
ellenségévé lesz.” Különösen arra a kérdésre kell összpontosítanunk: „nem 
tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel?” Ebből kö-
vetkezik, hogy az egyetlen lehetőség, hogy a lelkek elszakadjanak a világtól 
és ezáltal Babilontól, az az, hogy ez az ellenségeskedés megsemmisüljön. 
Mert ismétlem, a világ barátsága nincs ellenségeskedésben Istennel. Ha így 
volna, akkor ki lehetne békíteni Istennel annak eltávolításával, ami ellen-
ségeskedésbe hozta Istennel. De nem így állnak a dolgok, mert a valódi 
probléma maga az „ellenségeskedés”, ami ellenségeskedésbe hoz bennünket 
Istennel. Az ellenségeskedés megszüntetésével az emberek megbékíthetők 
Istennel, de magát az ellenségeskedést soha nem lehet megbékíteni Istennel. 
Az emberiséget - melyet az ellenségeskedés hoz ellenségeskedésbe Istennel - 
csak maga az ellenségeskedés eltávolítása által békülhet ki Istennel.

Az egész probléma nyitja az, hogy a világ barátsága ellenségeskedés 
Istennel. A „világgal való barátság” és az „ellenségeskedés” azonosak; az 
emberben nem létezik ellenségeskedés a világ barátsága nélkül, mert az 
ellenségeskedésben benne van a világ barátsága.
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Ezért ismét mondom: az egyetlen remény, hogy az ember elszakadjon 
a világtól, ahogy a Szentírás és a jelen idők is megkívánják, jobban, mind 
eddig bármikor, az az, hogy ezt az ellenségeskedést el kell távolítani. Ez az 
egyetlen dolog, amit keresnünk kell; ez minden, amit tennünk kell, mert 
amikor az ellenségeskedés eltűnik, akkor szabadok leszünk.

Ugyanerről tesz bizonyságot Róma 8. fejezete, a hetedik verssel kezd-
ve. „Mert a test gondolata” vagy, ahogy görög nyelven olvassuk: „Mert a test 
elméje ellenségeskedés Istennel; mert nem engedelmeskedik Isten törvényé-
nek, és nem is engedelmeskedhet.” Ez a bibliavers ugyanazt a gondolatot 
hangsúlyozza, mint Jak 4:4 verse, mely szerint nincs egyetlen lehetőség sem 
kibékíteni az ellenségeskedést Istennel. Nem lehet egyebet tenni vele, mint 
eltávolítani, megsemmisíteni. Semmit nem lehet tenni érte. Lehet tenni vele 
valamit, de érte semmit, mert Isten ellen van, nem engedelmeskedik Isten 
törvényének, és nem is tud engedelmeskedni. Maga Isten sem tudja elérni 
azt, hogy a természetes elme, a testi elme engedelmeskedjen a törvényének. 
Ez lehetetlen. Ez nem egy tiszteletlen állítás Istennel kapcsolatosan, amely 
korlátokat vetne hatalmának. Isten elpusztíthatja a rosszat mindazzal, ami 
belőle származik, de semmit sem tehet azért, hogy megreformálja vagy jobbá 
tegye a rosszat. „Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten 
előtt.” De a világ teljesen földi, természetes. „De mivelhogy nem vagytok 
e világból - mondja az Úr - hanem én választottalak ki magamnak titeket 
e világból.” Ő elválasztotta a keresztényt a földitől, a testtől, a test szerinti 
járástól, a testies gondolkodástól és a test uralmától. Ez elválaszt minket 
a világtól azáltal, hogy elválaszt attól, ami lényegében a világban tart. Ezt 
semmi más nem teheti meg, csak Isten ereje.

Most vázoljuk fel néhány szóban az ember történetét a kezdeteknél. 
Mózes első könyvének második fejezetéhez lapozzuk a Bibliánkat. Amikor 
Isten megteremtette az embert, maga Isten jelentette ki róla - mint minden 
teremtett dologról – nemcsak, hogy jó, hanem hogy „igen jó”. Az ember, 
az első Ádám, abban az állapotban, amelyben volt, örömmel hallgatta Isten 
hangját. Örült Isten jelenlétének; az egész lénye örömmel válaszolt hívására.

De az Édenkertbe belépett egy másik személy, és bizalmatlanságot 
hintett az emberek elméjébe. A kígyó azt mondta az asszonynak: „Csak-
ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?” Éva 
így válaszolt: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának 
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gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten: abból ne 
egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az 
asszonynak: Bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely 
napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, 
mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.”

Azt akarta mondani célzásában, hogy: „Maga Isten is tudja, hogy nem 
így állnak a dolgok, és Ő tudja, hogy nem úgy van, ahogyan mondta.” Te-
hát van valami azon túl, ami látszik. Ez azt bizonyítja, hogy Ő nem őszinte 
veletek. Ő nem akarja, hogy oda jussatok, ahová ez a fa eljuttathat titeket. 
Ő nem akarja, hogy megkapjátok azt, amit e fa által megkaphattok. Ő 
tudja, mit fog nyújtani ez a fa, és mivel nem akarja, hogy ez így legyen, azt 
mondta, hogy „ne egyetek” annak gyümölcséből. Éva elfogadta az érvelést, 
és a beszélgetés után azonnal azt képzelte, hogy látja is azt, amit korábban 
még nem látott, ami valójában nem volt igaz. Isten szándéka az volt, hogy 
az ember abban az állapotban, ahogyan meg lett teremtve, Tőle kapjanak 
minden ismeretet. Hallgatniuk kellett az Ő szavát, elfogadniuk azt, és 
engedniük kellett, hogy az Ő szava vezesse őket, és bennük éljen. Így Isten 
elméjét bírták volna, Isten dolgait gondolták volna azáltal, hogyha az Ő 
gondolatainak kifejezése bennük lakozik. De ők egy másik, teljesen ellen-
tétes elmét követtek. Más javaslatokat fogadtak el, és más gondolatoknak 
engedtek. Más szavakat fogadtak el, amiknek engedelmeskedtek, így „látta 
az asszony, hogy jó az a fa eledelre”. Jó volt a fa eledelre? Nem. De mivel 
odafigyelt ezekre a szavakra, olyan dolgokat látott, amelyek nem léteztek. 
Úgy látta a dolgokat, ahogyan korábban még nem, és amelyeket sohasem 
látott volna úgy Isten világosságában. De mivel engedelmeskedett a másik 
elmének, teljesen hamis színben látta a dolgokat. Éva úgy látta, hogy a fa 
gyümölcse jó eledelre, és hogy kívánatos az ember elméjének megnyitására, 
bölccsé tételére. Mindebben nem volt semmi valóság, mégis így látta.

Ez az epizód feltárja előttünk a megtévesztés erejét, amely Sátán 
szavaiban és módszereiben rejlik, aki akkor ezeket a javaslatokat tette. 
Tehát, ha valaki ilyesmire hajtja elméjét, vagy ha elméjében van valami, ami 
önmagától erre hajlik, akkor lehetőséget ad Sátánnak, hogy munkálkodjon, 
és rávegye az illetőt, hogy tévesen lássa a dolgokat, hogy lásson bizonyos 
dolgokat, mint amelyek feltétlenül szükségesek, ami egyáltalán nem igaz, 
mert nemcsak hogy nem szükségesek, de ráadásul teljesen hamisak is 
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minden tekintetben. Amikor Éva mindezt „látta”, az egyetlen természetes 
következmény az volt, hogy „szakított azért annak gyümölcséből, és evett, 
és adta vele levő férjének is, és az is evett.”

Vizsgáljuk egy kicsit tovább ezt az epizódot. Nyolcadik vers: „És meg-
hallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt; és elrejtőzőtt 
az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.” Miért bújtak el? 
Volt bennük valami, ami el akarta kerülni Isten jelenlétét, valami, ami nem 
volt összhangban Istennel, és ami arra késztette őket, hogy elrejtőzzenek 
ahelyett, hogy szívélyesen fogadták volna Őt. „Szólította ugyanis az Úr Is-
ten az embert és monda neki: Hol vagy?” Ő így válaszolt. „Szavadat hallám 
a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És 
monda az Úr: Ki mondta neked, hogy meztelen vagy?” Most jön a kérdés: 
„Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?” És az 
ember azt mondta: „Igen, ettem, és úgy gondolom, nem csináltam jól, és 
sajnálom.” Ezt mondta? Nem. A kérdés az volt: „Avagy talán ettél a fáról, 
melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?” Evett belőle? Persze, hogy igen. 
Miért nem válaszolt igennel? Folytatjuk a tanulmányozást, majd megismé-
teljük a kérdést, és meglátjuk, miért nem válaszolt egyszerűen igennel.

Ádám nem mondta: „Igen.” Bár ez lett volna az egyetlen jó válasz a 
kérdésre. De ő ezt mondta: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adta nekem 
arról a fáról, úgy ettem.” Végül elismerte, hogy részese ő is, de hányadik 
helyre sorolta magát? A lehető legutolsó helyre. Az asszonynak, sőt az 
Úrnak kellett először hibásnak lennie, mielőtt Ádám beismerhette volna 
bűnösségét. Lényegében ezt mondta: „Nem tettem volna ezt, ha nincs a nő, 
mert ő adta nekem a gyümölcsöt; és ha az asszony nem létezett volna, nem 
adta volna nekem; és ha Te nem teremtetted volna a nőt, nem lett volna itt. 
Következésképpen, ha ő nem lett volna itt, nem adta volna nekem, hogy 
egyek, és ha nem adta volna, nem ettem volna. Szóval persze, hogy ettem, de 
a felelősség rajtam kívüli.” Mi volt benne, ami miatt bárki mást hibáztatott 
az univerzumban, mielőtt elismerte, hogy neki is van része ebben? Semmi 
más, csak az önszeretet, az én védelme, az önvédelem.

„És az Úr azt mondta az asszonynak” - egy másik nagyon világos 
kérdés: „Mit cselekedtél?” Az asszony így válaszolt: „Jaj, szakítottam a fáról, 
ettem a gyümölcsből, és a férjemnek is adtam belőle, és ez annyira rossz!” 
Nem. Nem mondott ilyeneket. Figyeljétek meg, hogy a „Mit cselekedtél?” 
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kérdésre válaszolva (Isten nem azt kérdezte: „Ki tette ezt?”, hanem „Mit 
cselekedtél?”) az asszony így szólt: „A kígyó ámított el engem, úgy ettem.” 
Ugyanúgy válaszolt, mint Ádám. Ugyanaz az ok késztette őt is arra, hogy 
elkerülje a kérdést, és valaki mást okoljon, ahogy Ádám is tette. Valaki 
másnak vétkesebbnek kellett lennie, mint ők.

Most megismétlem a kérdést: Miért nem válaszoltak egyértelműen 
egy ilyen egyértelmű kérdésre? Mert nem tudtak. Azért nem tudtak, mert az 
az elme, amelyre szert tettek, amely birtokba vette őket, amely megkötözte 
és rabszolgává tette őket hatalma alá, olyan elme, amely Isten helyett ön-
felmagasztalásnak adott helyet, és amely nem fogadja el a második helyet, 
még akkor sem, amikor szembeszáll Istennel. Mindannyian tudjuk, hogy 
ez a Sátán elméje. És tudjuk azt is, hogy az, ami a bukása kezdetétől abba a 
helyzetbe hozta, amelyben most van, nem más, mint az önfelmagasztalás.

Sátán elfordította tekintetét Istenről, és önmagára tekintett, és azt 
képzelte, hogy ő több dicsőséget érdemel, ezért pozíciója nem volt elegendő 
az önfelmagasztalás vágyához. „Az égbe megyek fel, az Isten csillagjai fölé 
helyezem ülőszékemet [...] és hasonló leszek a Magasságoshoz.” Ez volt 
a bűn. Az Úr elhívta őt, hogy megbocsássa bűneit és téves járását, térjen 
vissza Istenhez, és fogadja el újra Isten útjait. Tudjuk, hogy így volt ez, mert 
meg van írva: „Isten nem személyválogató.” Isten nem tesz különbséget a 
személyek között. És mivel a mennyei és a földi család egy család, és Isten 
nem tesz különbséget a személyek között, és mert Isten adott egy második 
esélyt is az embernek, amikor vétkezett, visszahívta őt, ezért biztos, hogy 
adott Lucifernek is egy második esélyt, és visszahívta Magához. Ez egyér-
telmű. Lucifer elhagyhatta volna téves útját, lemondhatott volna énjéről, 
engedve Istennek. Ám ahelyett, hogy engedett volna, visszautasította a 
hívást, elutasította Isten ajándékát, nem volt hajlandó eltérni útjairól, és 
újra átadni magát Istennek. Ezzel megkeményítette énjét mindazzal szem-
ben, amit az Úr megtett azért, hogy ez ne történjen meg. Így a benne lévő 
elme, amely megkeményedett a bűnben és az Isten elleni lázadásban, nem 
más, mint ellenségeskedés – nemcsak az ellenségeskedésben, hanem maga 
az ellenségeskedés. „Az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem 
is teheti.” Ádám és Éva ezt az elmét fogadták el. Ennek az elmének az elfo-
gadása az egész világot érintette, mert elfogadásával Sátán kezére játszották 
a világot, aki ezáltal e világ istenévé vált. Ennek eredményeként ez az elme 
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az egész világ elméje, ez az elme, amely irányítja a világot. Sátán elméje, e 
világ istenének elméje az az elme, amely irányítja az emberiséget, mert az 
emberiség a világhoz tartozik, és ebben a világban van. Ez az elme pedig 
önmagában „ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének 
nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.”

Emiatt Ádám és Éva nem tudott közvetlenül válaszolni erre a közvetlen 
kérdésre. Most viszont az emberek közvetlenül válaszolhatnak a kérdésre. 
De akkor nem tudtak, mert a Sátán az uralma alá vette őket anélkül, hogy 
bármilyen más hatalom irányítani tudna volna őket. Sátánnak abszolút 
kontrollja volt, és abban a pillanatban ez a „totális romlást” jelentette. De 
Isten nem hagyta őket ebben az állapotban. A kígyóhoz fordult, és így 
szólt: „Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod 
között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát 
mardosod.” Így két ellenségeskedés van a világon: az egyik a Sátántól szár-
mazik, és Isten ellen van; a másik Istentől származik, és ez a Sátán elleni 
ellenségeskedés. E két ellenségeskedés által nyilvánul meg a két titok – Isten 
titka és a törvénytelenség titka.

A Sátán elleni ellenségeskedés természetesen nem más, mint az Isten 
igazsága. Azzal, hogy „ellenségeskedést szerzek közötted és a nő között”, 
Isten szétzúzta Sátán láncát, amely megkötözte az ember akaratát. Újra 
szabaddá tette az embert, hogy megválassza azt a hatalmat, amelyet követni 
akar, hogy megválassza a királyát és azt a világot, amelynek alattvalója akar 
lenni. Ezzel a szóval Isten szétzúzta Sátán abszolút uralmát, és szabaddá 
tette az embert, hogy megválassza azt a világot, amelyet akar. Onnantól 
kezdve az az ember, aki Isten útjait választja, és életét az Ő irányítása alá 
rendeli, képes az Úr közvetlen kérdésére válaszolni. Amikor az Úr megkér-
dezi tőle: „Ezt és amazt tetted?”, akkor ki tudja mondani, hogy „igen, én 
tettem” anélkül, hogy bárki mást hibáztatna. Ez a bűn megvallása. Így jött 
létre a bűn megvallásának a képessége, amely feltárja előttünk azt az áldott 
igazságot, hogy a bűn megvallásának ereje – a bűnbánat – Isten ajándéka.

A Sátán elméje, a világ elméje, a természetes embert uraló elme el-
lenségeskedés Istennel, és ellenségeskedésbe hozza az embert Istennel. Az 
ellenségeskedést nem lehet megbékíteni Istennel, „mert nem engedelmes-
kedik Isten törvényének, és nem is engedelmeskedhet”. Az egyetlen dolog, 
amit tenni lehet vele, hogy valahogy el legyen távolítva. Ha ez megtörténik, 
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akkor az ember megbékélt Istennel, akkor az ember igaz. Újra egyesül 
Istennel és az Ő szavával, Isten gondolataival; felfoghatja ismét Isten javas-
latait, hogy ismét a Vezetője és Ereje lehessen, amely minden cselekedetét 
irányítja. Mivel ezt az elmét nem lehet megbékíteni Istennel, akkor semmi 
mást nem lehet tenni vele, csak elpusztítani. Akkor és csakis akkor, és csak 
ilyen módon tudnak az emberek békében lenni Istennel, és elszakadni a 
világtól. Hála az Úrnak, hogy elhozta nekünk azt a jó hírt, hogy ez az elme 
el van pusztítva.

Arról, hogy ez hogyan történt, és hogy miként profitálhatunk abból, 
ami megvalósult, más tanulmányokban fogjuk látni. A jó hír, amit Isten 
küld nekünk, hogy ez megtörtént. Tudjuk, hogy ez az ellenségeskedés – az 
énje és a Sátán elméje – elválasztotta az embert Istentől, de Isten megnyi-
totta az utat a visszatérésre. Az Úr lehetőséget biztosított az embernek, hogy 
azt a világot válassza, amelyet akar. Ez az egész tanulmányunk tárgya. El 
kell hagynunk ezt a világot, ha teljesen ki akarunk jönni Babilonból. Az Úr 
azt mondta a Sátánnak: „Ellenségeskedést szerzek” közötted és az asszony 
magva között, hogy lehetőséget biztosítson az embernek, hogy válasszon a 
két világ között. Ezért mindig az a kérdés merül fel: Melyik világot választja 
az ember? És ha Isten az Ő bámulatos irgalmában megnyitotta az utat, 
és hatalmat adott nekünk, hogy egy ennél jobb világot válasszunk, akkor 
miért haboznánk?

Lapozzuk a Bibliát az Efézusbeliekhez írt levél második fejezetéhez, 
az első verstől kezdve olvassuk el a jó hírt, miszerint az Isten iránti ellen-
ségeskedés el van pusztítva, hogy minden ember szabad lehet. Kezdjük az 
első verssel: „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek 
és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a 
levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az 
engedetlenség fiaiban munkálkodik.”

E lélek szerint éltünk. Miféle lélek uralkodik az engedetlenség fiaiban? 
A lélek, amely irányítja a világot, az elme, amely gonoszt szült az Édenkert-
ben, és amely ellenségeskedés Isten iránt. Ki a levegőbeli hatalmasság? A 
lélek, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, e világ istene - akinek 
hála Istennek nincs semmije Jézus Krisztusban. „Akik között forgolódtunk 
egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a test-
nek és a gondolatoknak akaratát.” Mivel gondolataink a világ gondolatai, 
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természetesen követik a világ útjait. „[...] és természet szerint haragnak 
fiai voltunk, mint egyebek is.” Igen, voltunk. Mielőtt tovább olvasnánk 
az Efézusbeliekhez írt levél verseit, lapozzunk a Kol 1:21 vershez. „Titeket 
is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok értelmetek által” (KJV). 
Hol van az ellenségeskedés, amely ellenséggé tesz minket? Az elmében, a 
testi elmében. A test elméje ellenségeskedés, és mivel irányít bennünket, 
ellenségessé tesz és ellenségekké tesz – „a gonosz cselekedetek által.” Ol-
vassuk el az Ef 2:11 verset: „Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test 
szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek 
azok, akik [...]” Ki nevezi annak? Az Úr? Nem, hanem „akik kézzel metéltek 
körül, és akiket testben körülmetélnek az ember keze által”. Tehát bizonyos 
természetes emberek bizonyos módon neveznek más természetes embere-
ket, megkülönböztetve őket saját maguktól.

„Emlékezzetek arra, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók 
voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idege-
nek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a 
világon.”Egy másik hasonló rész található az Ef 4:17-18 versekben, amelyet 
elolvasunk, mielőtt tovább lépnénk. „Ezt mondom, és bizonyságot teszek 
az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük 
hiábavalóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elide-
genedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége (vaksága, KJV) 
miatt van bennük.”

Azok, akik természetesek, távol vannak Istentől, gondolataik hiá-
bavalóságában (elméjük hiúságában, KJV) járnak, el vannak idegenedve 
Istentől és el vannak szakadva Isten életétől, elméjükben ellenségek. Ilyenek 
voltunk mi is. Olvassuk újra az Ef 2:13 verset. „Most pedig” Mikor? Gon-
dolkodjatok rajta. Azon gondolkodom, hogy mi, akik itt tanulmányozzuk 
a Szentírást, pontosan úgy kellene engednünk Isten szavának, ahogy írva 
van, hogy az elvezethessen minket, amerre Ő akar. Ezért kérdezem: Mikor? 
Most, pontosan most és itt.

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelva-
lókká lettetek a Krisztus vére által.” Távol kitől? Távol Istentől vagy távol a 
zsidóktól? Az előző vers kijelenti, hogy Istentől távol, „Isten nélkül valók”, 
„Isten életétől idegenek”. „Ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká 
lettetek.” Kihez közelvalókká? Istenhez vagy a zsidókhoz? Istenhez, termé-
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szetesen. „Ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus 
vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, 
és lerontotta a közbevetett választófalat (lerontotta a közöttünk lévő falat, 
KJV), az ellenségeskedést az ő testében.” Hála Istennek! Ő „eltávolította az 
ellenségeskedést”, és mi elszakadhatunk a világtól.

„Lebontotta a közbevetett választófalat.” Közbevetve ki között? Ter-
mészetesen az emberek és Isten között. Hogyan tette? Hogyan döntötte le 
a válaszfalat köztünk és Isten között? Azáltal, hogy „eltávolította az ellensé-
geskedést”. Való igaz, hogy ez az ellenségeskedés megosztottságot okozott a 
föld népe között, a körülmetéltek és a körülmetéletlenek, a testben körül-
metéltek és a testben körülmetéletlenek között. Az ellenségeskedés ezekben 
a megosztottságokban nyilvánult meg, egy másik fal építése által a zsidók és 
a pogányok között – ez igaz –, de ha a zsidók Istenhez ragaszkodtak volna, és 
nem lettek volna elszakadva Tőle, akkor építettek volna egy másik válaszfa-
lat maguk és a pogányok között? Nem, természetesen nem, de a természetes 
elméjük, az elméjükben lévő ellenségeskedés és a hitetlenség miatti vakság, 
amely lepellel takarta a szívüket, mindezek elválasztották őket Istentől. 
Másodsorban, mivel rendelkeztek a törvényekkel és a szertartásokkal, ame-
lyeket Isten adott nekik, elkezdtek bízni bennük, mint bizonyíték, hogy ők 
mindenképp az Úrhoz tartoznak. És mivel szerintük sokkal jobbak voltak 
más népeknél, nagy válaszfalat építettek maguk és más emberek közé. De 
hol található a probléma gyökere, a köztük és más emberek között húzódó 
falnak az alapja? A bennük lévő ellenségeskedésben, és amely előbb Istentől 
választotta el őket. És mivel elszakadtak Istentől, nagyon természetes volt, 
hogy eltávolodjanak egymástól is.

„Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget [...]” 
Melyik kettőből csinált egyet? Természetesen Istenből és emberből. „[...] és 
lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a 
parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy 
új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén.”

Térjünk vissza ehhez. „Testében eltávolította az ellenségeskedést.” A 
következő kifejezést kihagyva (most nem ezzel foglalkozunk), miért távo-
lította el az ellenségeskedést? Miért rombolta le a közbevetett válaszfalat? 
Mi célból? „Hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában a kettőt 
(a kettőből, KJV), hogy egy új emberré teremtse Ő magában” így békét 
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teremtvén. Krisztus új embert teremtett egy zsidóból és egy pogányból? 
Nem. Egy pogányból és valaki másból? Nem. Egy pogányból és egy másik 
pogányból? Nem. Isten egy új embert alkot Istenből és emberből. Krisztus-
ban Isten és az ember találkoznak, hogy így egyek legyenek. Minden ember 
elszakadva volt Istentől, és ezen elszakadás miatt egymástól is el voltak 
szakadva. Krisztus valóban egyesíteni akarja egyiket a másikkal. Amikor 
a világra jött, a „békesség e földön, és az emberekhez jó akarat!” szavak 
kísérték. Ez az Ő célja. Jézus azonban töltött időt azzal, hogy embereket 
békítsen egymással, megpróbálva lerombolni az emberek között minden 
válaszfalat, arra késztetve őket, hogy kimondják: „Ó, felejtsük el a múltat! 
Temessük el a csatabárdot, kezdjük elölről az egészet, és nyissunk egy új 
lapot ezentúl jobb életet élve?”

Krisztus megtehette volna ezt. De ha ezt az utat követte volna, több 
ezer ember lehetett volna, akik engedtek volna a meggyőzésnek, hogy így 
legyen; emberek ezreit győzetett volna meg kimondani: „Elég kár, hogy 
így bántunk egymással, nem jól cselekedtem, és sajnálom. Felejtsünk el 
mindent, kezdjük elölről, és ezentúl csináljuk jobban.” Jézus talált volna 
ilyen embereket, akik ezt elfogadják. De így is maradtak volna? Nem. Mert 
az elszakadást okozó gonosz továbbra is bennük maradt volna. Mi okozta 
az elszakadást? Az ellenségeskedésük, az Istentől való elszakadásuk eredmé-
nyezte az egymástól való elszakadást is. Mi haszna lett volna akkor Jézus 
próbálkozásainak, hogy az emberek megértsék egymást, megszüntetni kö-
zöttük a félreértéseiket, ha nem kezelte volna a probléma gyökerét, ha nem 
távolítja el az szétválást okozó ellenségeskedést? Istentől való elszakadásuk 
elkerülhetetlenül az egymástól való elszakadáshoz vezetett. És az egyetlen 
módja, hogy megsemmisítsék az egymástól való elszakadásukat az volt, 
hogy megsemmisítik az Istentől való elszakadásukat. Ezt tette meg Jézus 
azáltal, hogy megszüntette az ellenségeskedést. Mi, mint szolgálók, ebből 
tanulhatunk egy fontos leckét, amikor az egyházban különböző félreértések 
megoldására szólítanak fel bennünket. Nekünk nem kell önmagában az 
emberek közötti félreértések megoldására törekednünk. Az ember és Isten 
közötti probléma megoldására kell törekednünk, és ha ez megoldódik, 
minden más probléma megszűnik.

Igaz, hogy a zsidók Istentől való elszakadásuk miatt elkülönülést 
hoztak létre maguk és a pogányok között. Való igaz, hogy Krisztus le akarta 
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rombolni ezeket az elkülönüléseket, és meg is tette. De egyetlen módon 
tehette meg, és egyetlen módon tette meg, éspedig, hogy megsemmisítette 
a rosszat, amely elválasztva tartotta őket Istentől. A köztük és a pogányok 
közötti elválasztó falak leomlottak, amikor megszűnt az elszakadás és az 
ellenségeskedés köztük és Isten között.

Mekkora áldás van abban a hírben, hogy az ellenségeskedés meg lett 
semmisítve! Hála Istennek, meg van semmisítve. Ezért egyáltalán nem 
kell a világ barátainak lennünk. Nincs többé semmi okunk, amiért ne 
engedelmeskednénk Isten törvényének, mert Jézus Krisztus eltávolította 
az ellenségeskedést. Eltörölte, megsemmisítette. Azt a rosszat semmisítette 
meg, amiből éppen a világgal való barátság állt, az Isten iránti engedetlen-
séget és a törvény iránti engedelmesség sikertelenségét. Mindezek elmúltak. 
Krisztusban elmúltak. Nem Krisztuson kívül. Krisztusban az ellenségeske-
dés elmúlt, megsemmisült, érvényét veszítette. Hála Istennek, ez valóban 
szabadság.

Ez mindig is jó hír volt. De most, tekintettel arra a helyzetre, amely-
ben az Úr megmutatta, hogy a világban vagyunk, ez az áldott hír az elmúlt 
napokban úgy tűnt számomra, mintha soha azelőtt nem hallottam volna. 
Annyi örömet, igazi keresztény gyönyört okozott nekem, hogy - ó, annyira 
boldog vagyok, hogy keresztény vagyok! Micsoda áldás! Az Úr azt mond-
ja, hogy az, ami elválaszt minket Istentől, ami hozzá ragaszt a világhoz, 
és amiből minden rossz fakad, mind megszűnik Krisztusban, aki a mi 
békességünk. Ma este mindannyian fogadjuk el ezt a jó hírt. Éjjel-nappal 
örüljünk neki, hogy az Úr egyre inkább vezethessen előre bennünket, zöld 
legelőkre és csendes vizekhez, dicsőségének országába, amelybe már átvitt 
minket. „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész 
népnek öröme lészen:  Mert született nektek (számomra megszületett) ma 
a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Hála az Úrnak!
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A szöveg, amellyel tegnap este foglalkoztunk, tanulmányozásunk 
témája lesz a következő néhány lecke során. Ezért, ha átlépünk a szöveg 
valamely részén, és látjátok, hogy nem magyaráztam meg, vagy még csak 
meg sem említettem, ne feledjétek, hogy még nem fejeztük be ennek a 
szövegnek a tanulmányozását, és minden vers a maga idejében meg lesz 
említve. 

Nyissuk meg a Bibliánkat, és olvassuk el az Ef 2:13-18 verseit: „Most 
pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek 
a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két 
nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést 
az Ő testében, [...] hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, 
békességet szerezvén.”

Ily módon békességet szerzett. A békesség létrejött, és csak ilyen 
módon jött létre. És minden „az Ő testében” tétetett meg. Azért kötötte 
ezt a békét, „hogy a kettőt (a zsidókat és a pogányokat) egy testben békítse 
ki Istennel a kereszt által, „megölvén az ellenségeskedést” (KJV). A szöveg 
kijelenti: „a kereszt által”. A lábjegyzet szerint: „saját magában ölte meg 
az ellenségeskedést”. A német fordítás így adja vissza: „saját maga által 
ölte meg az ellenségeskedést”, „eljött, és békességet hirdetett nektek, távol 
valóknak és békességet a közel valóknak. Mert általa van szabad utunk 
egy Lélekben az Atyához.” Újra szeretném elmondani, amire tegnap este 
röviden utaltam, hogy ez a bibliaszakasz megemlíti az elkülönülést, az ellen-
ségeskedést, amely a zsidók és a pogányok között létezett. Valóban, ennek 
az elkülönülésnek és az ellenségeskedésnek a megsemmisítését hozza szóba, 
utána magyarázza azok eltávolítását, valamint az eszközöket, melyek által el 
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vannak távolítva és megsemmisítve. Azonban, ahogy tegnap este mondtam, 
Krisztus nem fordított időt arra, hogy meggyőzze a zsidókat és a pogányo-
kat, hogy béküljenek ki egymással. Nem azzal kezdte a munkásságát, hogy 
próbálta meggyőzni őket, egyezzenek meg egymással, tegyék el az útból 
a nézeteltéréseket, kezdjék elölről, és ezúttal jobban vigyázzanak tetteikre, 
elfelejtve teljesen a múltat. Még legalább két percet sem töltött ilyesmivel, 
és ha tízezer évet is töltött volna ezzel, akkor sem tett volna semmi jót, mert 
az elkülönülés, a köztük megnyilvánuló feszültség csak következménye 
és gyümölcse volt annak az ellenségeskedésnek, amely közöttük és Isten 
között létezett.

Ezért, hogy hatékonyan elpusztítsa az egész rossz fát a termésével együtt 
- amely között ezek is szerepelnek - Ő elpusztította a rossz gyökerét azáltal, 
hogy megsemmisítette a közöttük és az Isten között létező ellenségeskedést. 
És mivel így tett, „Ő eljött és hirdette az örömhírt: békességet nektek, akik 
távol voltatok, és azoknak is, akik közel vannak.” (görög fordítás)

Olvassuk a 13. verset: „Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor 
távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi bé-
kességünk, aki a kettőt eggyé tette”. Igaz, hogy Jézus eggyé tette a zsidókat 
és a pogányokat, de előbb egy másik egységet kellett létrehoznia, amelyben 
a kettő - a zsidó és a pogány – eggyé tétethetett. Ezért a 13. versben szereplő 
„kettő”, akik eggyé tétettek, nem ugyanaz a „kettő”, akikről a 18. versben 
olvasunk. A 13. versben a „kettő” nem más, mint Isten, és az Istentől elsza-
kadt ember, akár közel van, akár távol.

Ezért mindenekelőtt Ő a mi békességünk, Aki a kettőt - az Istent és az 
embert – egybeszerkesztette, lerombolta az ember és az Isten között létező 
válaszfalat, és Testében megszüntette az ellenségeskedést. Az eltávolított el-
lenségeskedés nem volt más, mint az az ellenségeskedés, amely az emberben 
létezik az Isten ellen, amely nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert 
nem is engedelmeskedhet neki. Krisztus saját testében távolította el Isten 
és az ember között létező ellenségeskedést, hogy saját Magában új emberré 
tegye a kettőt, és így békét teremtsen.

Az új ember nem két kívülálló emberből áll, hanem Istenből és em-
berből. Kezdetben az ember „Isten képmására” teremtetett. Ez többet foglal 
magában, mint csupán az Isten formáját. Ha valaki kezdetben az emberre 
nézett volna, akkor Istenre gondolt volna. Az ember Isten képmását tük-
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rözte, Isten képét sugallta azoknak, akik az emberre néztek volna. Isten 
és az ember egy volt. Isten és az ember örökre egyek maradtak volna, ha 
az ember nem hallgat Sátánra és nem fogadta volna el elméjét, ami nem 
más, mint az Isten iránti ellenségeskedés. Amikor az ember befogadta ezt 
az elmét, amely ellenségeskedés az Istennel, akkor ez az elme elválasztotta 
őt az Istentől. Most ketten voltak, nem csak egy. Az ember most már el 
volt szakadva Istentől és teljesen bűnben, ezért Isten többé nem jöhetett 
az emberhez, mert az ember már nem tudta elviselni az Úr jelenlétének 
fedetlen dicsőségét. „Isten egy emésztő tűz” a bűn számára, ezért, ha Isten az 
emberrel maradt volna az emberi én azon állapotában, akkor dicsőségének 
tüze megemésztette volna.

A bűnben lévő emberek nem tudnak megállni közvetlenül az Isten 
jelenlétében, hogy életben maradnának. Erről olvashatunk Jel 6:13-17 
verseiben. Azon a nagy napon, amikor „az ég eltakarodék, mint amikor 
a papírtekercset összegöngyölítik”, amikor Isten orcáját meglátják a föld 
minden gonoszai, „a föld királyai, a fejedelmek, a vezérek, a gazdagok, a 
hatalmasok, minden szolga és minden szabad barlangokba és a hegyek 
kőszikláiba rejtőznek, és így szólnak a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek 
ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül, és a Bárány 
haragja elől! Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg?” 
Az ember, aki bűnben van, az ember, aki a saját énjével van, az Istennel való 
találkozás során szívesebben szeretné, hogy essen rá egy hegy, minthogy 
Isten fedetlen dicsősége ráragyogjon.

Ezért, hogy Isten újra elérje az embert, és újra egyesülve legyen vele, 
hogy újra kinyilatkoztathassa Magát az embernek, és hogy az ember visz-
szakerüljön abba a helyzetbe, amelyre teremtetett, Jézus Önmagát adta, 
és maga Isten nyilvánult meg Benne, dicsőségét emberi testtel betakarva, 
hogy a bűnös ember Istenre tudjon tekinteni és élhessen. Krisztusban az 
ember találkozhat Istennel és élhet, mert Krisztusban Isten dicsősége el van 
takarva, átalakítva oly módon, hogy tüze meg ne eméssze őt. Minden, ami 
Isten, Krisztusban van, mert „Mert benne lakozik az istenség egész teljessé-
ge testileg.” Amikor Krisztus eljött, hogy visszavezesse az embert Istenhez, 
dicsőségének emésztő tüzét eltakarta, hogy az emberek úgy tekintsenek 
Istenre, ahogyan Jézus Krisztusban ragyog az Ő teljes dicsőségében, és 
élhessenek. Míg Krisztuson kívül, önmagában, egyedül senki sem tekinthet 
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Istenre és mégis éljen, Krisztusban mindenki Istenre tekinthet, és életben 
marad. Krisztusban látni Istent életet jelent, mert Őbenne van az élet és az 
élet az emberek világossága.

Az ellenségeskedés elválasztotta az embert Istentől, de Krisztus kö-
zöttük áll, és Őbenne találkozik az ember az Istennel. És amikor ember és 
Isten találkozik Krisztusban, akkor a kettő eggyé válik, és ez az új ember. 
És így, de csak így jön létre a béke. Így Krisztusban Isten és ember eggyé 
válik, következésképpen Krisztus egybeszerkeszti (made at one) az embert 
Istennel. Ha összevonjuk a szótagokat (at-one-ment), azt kapjuk, hogy Ő az 
„atonement”, vagyis az engesztelés. Ó, Krisztus Önmagát adta, és Önma-
gában megsemmisítette az ellenségeskedést, hogy Önmagában a kettőből 
– Istenből és emberből – egy új embert alkosson, és így békét teremtsen.

Nézzük most a másik egybeszerkesztett „kettőt” a 16. versben. „És 
hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt (zsidókat és pogányokat) egy 
testben.” Melyik az a test, amelyben Krisztus kibékíti „a kettőt” Istennel? 
Természetesen az Ő teste, amelyben a megbékélést hozta létre „megölvén 
általa az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett nektek, a távol 
valóknak,” azaz a pogányoknak és a „közel valóknak”, azaz a zsidóknak.

A zsidók „atyáik miatt” közel valók voltak. Önmaguk által, érdemeik 
alapján a zsidók elválasztva voltak Istentől, ezért ugyanolyan távol voltak, 
mint a pogányok. De Isten bizonyos ígéreteket tett az atyáknak, és az atyák 
miatt a zsidók szeretve voltak. Előnyt élveztek, mert náluk volt „a fiúság, 
a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az isteni tisztelet és az ígéretek.” 
(Róm 9:4) Ebben az értelemben a zsidók közel valók voltak. Krisztus pedig 
eljött, hogy hirdesse a békét a közel valóknak; nekik szükségük volt a béke 
hirdetésére.

Így „általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyá-
hoz.” Vizsgáljuk meg azt a kifejezést, amely kijelenti, hogy az ellenségeskedés 
megsemmisül Krisztusban. „Az ellenségeskedést az Ő testében semmisítette 
meg” - megölte saját testében az ellenségeskedést. Önmagában, a kettőből 
egybeszerkesztett, békét teremtett. Minden Benne van. Senki sem élvezheti 
ennek a ténynek az előnyeit, csak Őbenne. Ha a hallgatóságban vannak 
olyan emberek, akiknek ez nem egyértelmű, és azt mondják: „Én nem így 
látom”, és Krisztuson kívül maradva azt hiszik, hogy megszerezhetik a Ben-
ne levő dolgokat Tőle függetlenül, akkor elmondom nekik, hogy ezt ilyen 
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módon sohasem kaphatják meg. Nincs más lehetőség! Minden Benne lett 
teremtve, nem Rajta kívül. Csak Őbenne lehet azokat megismerni, Rajta 
kívül nem. Adjátok át magatokat és engedjetek Neki, merüljön el éneteket 
Benne, és akkor minden világos lesz elmétekben. Csak Őbenne teremtettek, 
és csakis Őbenne ismerhetők meg. A következőkben megvizsgáljuk, hogyan 
teremtettek Őbenne. Utána ennek ismeretében tudni fogjuk, hogy Őbenne 
hogyan teremtettek külön-külön mindannyiunk számára.

Először is szeretném tőletek kérni, hogy fordítsatok különös figyel-
met a „Benne” kifejezésre. A Szentírás nem úgy használja ezt a „Benne” 
kifejezést, mintha Krisztusból kivehetnénk, amire szükségünk van, majd 
magunkra öltjük, vagy magunkra alkalmazzuk azokat. Nem, nem, nem! 
Nem így állnak a dolgok. Ilyen módon semmit sem szerezhetünk. Krisz-
tusból nem vehetünk ki, amit akarunk, hogy utána örüljünk annak, és azt 
mondjuk: „Most megszereztem.”

Nem. Minden Benne van, és mi magunknak kell Benne lennünk, 
hogy rendelkezhessünk mindennel. Saját magunk kell, hogy elmerüljünk 
Benne. Énünknek el kell vesznie Benne. Akkor Ő birtokol minket. Ez csak 
Őbenne valósul meg. Azt, amit keresünk, azt csak Őbenne találjuk meg. 
És ha meg is akarjuk szerezni, csak úgy tudjuk, ha eltűnünk Benne. Soha 
ne gondoljunk arra, hogy Belőle kivehetünk, amit akarunk, és mi magunk 
használhatjuk. Ezért ahol a Szentírás a „Benne” kifejezést használja, a jelen-
tése mindig csak ez. Minden Benne van, és mindent úgy kapunk meg, hogy 
mi magunk Benne vagyunk.

Itt sokan tévednek. Azt mondják: „Ó, én hiszek Benne. Tudom, hogy 
Benne van, amit szeretnék megkapni, és Tőle meg is kapom.” Utána meg-
próbálják elvenni Tőle azt a valamit, és azt hiszik, hogy az övék. Utána na-
gyon hamar elégedettek lesznek, mert azt gondolják, hogy igazak, szentek, 
és végül meg vannak győződve arról, hogy tökéletesek, nem vétkezhetnek 
többé, sőt már nem is kísérthetők. Egy ilyen vízió csak ilyen eredményeket 
hozhat, mert mindent Krisztuson kívül akarnak, ahol ők maguk mindent 
kiviteleznek. De nem ez az út. Ez a Krisztuson kívüli énünk útja. És 
„Nélkülem”, vagyis Krisztuson kívül, „semmit sem cselekedhettek”, mert 
ti magatok semmik vagytok. Benne van minden és csakis Őbenne. Csak 
ha Őbenne vagyunk, akkor részesülhetünk abban, amire szükségünk van. 
A Szentírás ezt nagyon világossá teszi. Úgy találtam, jó ezeket a dolgokat 
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elmagyaráznom, hogy a következő tanulmányokban, amikor arról fogok 
beszélni, hogy mi tétetett meg Benne, és mi adatik meg Őbenne, ne essünk 
abba a hibába, hogy azt higgyük, meg kell találnunk és ki kell vennünk 
Belőle, amit akarunk, majd használjuk azokat. Nem. Nekünk Hozzá kell 
mennünk, hogy Benne megkapjuk mindazokat. Azok mind Benne vannak, 
ezért nekünk hit által kell belépnünk Krisztusba, és a Szentlélek által mindig 
„találtassam Ő benne”. (Fil 3:9)

Térjünk most rá a Zsidókhoz írt levélre, és a tanulmányunk továb-
bi részében az első két fejezetet fogjuk megvizsgálni. A kérdés az, hogy 
Krisztus hogyan semmisítette meg ezt az ellenségeskedést „Saját testében”, 
„Önmagában”. Először elmondom mindkét fejezet érveit, hogy a hátralévő 
percekben át tudjam tekinteni a két fejezetet. Krisztus és az angyalok közötti 
ellentét az egyetlen nagy gondolat ebben a két fejezetben. Nem azt akarom 
mondani, hogy csak ennyiről szól a két fejezet, de ez az egyetlen gondolat, 
amely az összes többi felett áll.

Az első fejezetben végig egészen a második fejezet ötödik versszakáig 
az első kontraszt látható. A második fejezetben az ötödik versszaktól a fe-
jezet végéig a második kontrasztot találjuk. Az első fejezetben és a második 
fejezet első öt versében le van írva Krisztus és az angyalok közötti ellentét, 
hogy Krisztus annyival feljebb való az angyaloknál, mint amennyivel Isten 
magasabban áll az angyalok fölött, mert Jézus Krisztus Isten. A második 
fejezetben az ötödik verstől kezdődően Krisztus és az angyalok közötti 
ellentétet látjuk, de itt a Szentírás úgy írja le Krisztust, mint aki annyi-
val kisebbé tétetett az angyaloknál, mint amennyivel az ember kisebb az 
angyaloknál, mert Krisztus emberré lett. Ez a két fejezet vázlata. Röviden 
ez a téma. Olvassuk el a fejezetet:  „Minekutána az Isten sok rendben és 
sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben 
szólott nekünk Fia által, Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot 
is teremtette, Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának 
képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget [...]” (Zsid 1:1-3)

Vagy ahogy a német fordításban megjelenik: „fenntart minden dolgot 
szava által, amely tele van erővel.” Ez egy másik perspektívát ad nekünk, 
hogy nemcsak hatalmának szava által tart fenn, hanem mindent vezet, 
létükben tart mindeneket hatalmas szava által. Egy pillanatra időzzünk el 
ezen az egyedülálló kijelentésen! Mennyi dolgot tart fenn az Ő szava által? 
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Minden dolgot. A világot? Igen. A napot? Igen. Minden csillagot az égen? 
Igen. Ugyanaz a szó tartja fenn, mint amelyik létrehozta őket? Igen. Ezek 
közé a „minden dolgok” közé tartozunk mi is? Természetesen igen. Fenntart 
titeket hatalmas Szava által? Krisztus csak ezen a módon tart fenn mindent.

Aggódtál már életedben, amikor reggel napkeltekor felébredtél, hogy 
délelőtt vagy napnyugta előtt leesik a nap a helyéről? Ó, nem. Azért aggód-
tatok-e már életetekben amikor reggel felébredtetek, hogy keresztényként 
napnyugta előtt elbuktok? Tudjátok, hogy igen. Miért nem aggódtok ami-
att, hogy a nap leesik a helyéről napnyugta előtt, mint ahogyan magatokért, 
hogy napnyugta előtt elbuktok? Természetesen senki sem tesz fel magának 
ilyen felzaklató kérdéseket a nappal kapcsolatban. A nap mindig a helyén 
van, és ott is marad.

De nagyon helyes, ha a keresztény elgondolkodik, miért nem esik le 
a nap a helyéről. A válasz pedig az, hogy Jézus Krisztus „hatalmas szava” 
helyén tartja a napot, és a nap követi az útját. Ugyanaz az erő tartja fenn azt 
az embert, aki hisz Jézusban. Ugyanannak a szónak kell fenntartania azt, 
aki Jézusban hisz, és a Jézusban hívőnek hinnie kell, hogy az ige ugyanolyan 
biztosan fenntartja őt, mint a napot vagy a holdat is fenntartja. Ugyanaz 
a mindenható szó tartja a keresztényt a maga útján, mint amely a napot is 
a maga útján. Az a keresztény, aki ugyanúgy bízik abban a szóban, amely 
fenntartja őt, mint abban a szóban, amely fenntartja a napot, azt fogja 
tapasztalni, hogy a szó úgy támogatja őt, mint ahogyan a napot is.

Ha holnap reggel, amikor felébredtek és e bibliaversen elmélkedtek, 
tudni fogjátok, hogy Isten tartja fenn a napot. Ez nem lesz meglepetés 
számotokra; elhiszitek, hogy Ő teszi ezt, és nem fogjátok aggódva nézni a 
napot, hogy netán leesik a helyéről. Nem. Egyszerűen munkába indultok 
azzal elfoglalva elméteket, és teljesen Istenre bízzátok a nap fenntartásá-
nak a gondját, Arra, aki a tulajdonosa. Továbbá, amikor holnap reggel 
felébredtek, gondolkodjatok azon, hogy pontosan ugyanaz a mindenható 
szó tart fenn titeket is, mint a napot. Bízzátok ezt is Isten gondjaira, és 
végezzétek munkátokat teljes erőtökből, és elméteket a munkára összpon-
tosítsátok. Engedjétek, hogy Isten gondoskodjon az Ő munkájáról, ti pedig 
foglalkoztassátok elméteket azzal, amivel Ő bíz meg, hogy megtegyétek. 
Így szolgáljátok Istent „teljes elmétekből”. Nem tudjuk megtartani saját 
magunkat az eleséstől. Nem tudunk egyedül megállni. Isten nem bízta 
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ránk, hogy ezt megtegyük. Ez nem mond ellent annak a kijelentésnek 
„Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.”, mert az ember 
abban bízik, hogy Isten fenntartja, és nem függ a saját erőfeszítéseitől. És 
akinek állandóan szeme előtt van, hogy Isten tartja fenn őt, és hogy neki 
szüksége, hogy fenn legyen tartva, az soha nem fog dicsekedni azzal, hogy 
képes állni. Ha teljesen tehetetlen lennék, annyira, hogy ide kellene hozni 
engem a szószékhez, és ha két-három testvérnek kellene támogatnia engem, 
hogy el ne essek, helyénvaló lenne azt mondanom: „Látjátok, hogy állok?” 
Egyáltalán nem állhatnék meg egyedül, mert abban a pillanatban, amikor a 
támogatóim lazítanának a támogatásukban, én elesnék.

Így van ez a kereszténnyel is. Isten Igéje ezt jelenti ki a keresztényről: 
„Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert az Úr által 
képes, hogy megálljon.” (Róm 14:4) Azt az embert, akit Isten támogat, aki 
bízik abban, hogy Isten fenntartja, és aki tudja, hogy egyedül Isten tartja őt 
állva, lehetetlen, hogy az ilyen ember azt gondolja: „Most állok, ezért nem 
áll fenn annak a veszélye, hogy elessek.” Fennáll a veszélye annak, hogy az 
ember elesik, miközben Isten támogatja? Biztosan nem. Ez a veszély csak 
akkor merül fel, amikor kivonja magát az Úr kezéből, és amikor elkezdi 
önmagát fenntartani, hogy majd dicsekedhessen, hogy ő meg tud állni. 
Ebben az esetben nemcsak, hogy ez a veszély áll fenn, hanem az ember már 
el is esett. Már el van esve. Amikor kivonja magát az Úr kezéből, elkerül-
hetetlenül elesik.

„Aki minket önmaga által megtisztított bűneinktől, ült a Felségnek 
jobbjára a magasságban.” (Zsid 1:3, KJV) Mikor ült Isten jobbján? Meny-
nyi idővel ezelőtt? Régen, nagyon sok idővel ezelőtt, amikor feltámadt a 
halálból és felment a mennybe – majdnem tizenkilenc évszázaddal ezelőtt. 
De figyeljétek meg, hogy megtisztította bűneinket, mielőtt leült volna a 
Felségnek jobbjára. „Megtisztított minket” – múlt időben –, „Önmaga által 
megtisztított bűneinktől” (KJV). Örültök ennek? Örültök, hogy olyan ré-
gen megtisztította bűneiteket? Őbenne történt meg mindez. Benne találjuk 
meg ezt. Adjunk hálát ezért. Olvasom tovább:

„Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet 
örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam 
vagy te, én ma szültelek téged? és ismét: Én leszek neki Atyja és ő lesz 
nekem Fiam? Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: 
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És imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól: 
Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, Ámde a Fiúról 
így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te 
országodnak pálcája.” (Zsid 1:4-8)

Mi az Ő neve? Minek nevezi az Atya? Istennek „A te királyi széked, 
óh Isten”. Ez az Ő neve. Hogyan kapta ezt a nevet? Negyedik vers: „különb 
nevet örökölt” az angyaloknál. Te és én, egy nevet örököltünk. Mindany-
nyiunknak lehet négy vagy akár öt neve, de csak egy nevet öröklünk, és ez 
apánk neve. Ezt a nevet akkor kapjuk, amint el kezdünk létezni, és azért, 
mert létezünk. Pusztán e tény miatt, hogy létezünk kapjuk ezt a nevet; 
természetszerűen hozzánk tartozik. Jézus „örökölte” ezt a nevet Istentől. Ez 
a név a létezése okán illeti. Természeténél fogva Hozzá tartozik. Milyen az 
Ő természete? Isten természete. Isten az Ő neve, mert Ő Isten. Ő nem volt 
más kezdetben, majd ezt a nevet kapta, hogy azzá tegye Őt, ami Ő, hanem 
Isten volt, és Istennek hívták, mert Ő Isten.

„Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot és 
gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, 
örömnek olajával a te társaid felett. És: Te Uram kezdetben alapítottad a 
földet és a te kezeidnek művei az egek; Azok elvesznek, de te megmaradsz, 
és mindazok, mint a ruha megavulnak. És palástként összehajtod azokat 
és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.” 
(Zsid 1:8-12)

Benne nincs változás. Figyeljétek meg az összefüggést ezekben a 
szavakban: „azok elvesznek”, „te megmaradsz”; „azok elváltoznak, te pedig 
ugyanaz vagy”. Miközben ezek elvesznek és elmúlnak, Belőle semmi sem 
vész el – Te megmaradsz. Miközben ezek palástként össze lesznek hajtva és 
elváltoznak, Őbenne nincs semmi változás – Te ugyanaz vagy.

„És a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondotta 
pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak 
zsámolyává teszem? Avagy nem szolgáló lelkek-e mindazok, elküldve szol-
gálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Annak okáért annál is 
inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne 
sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden 
bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését: Mimódon menekedünk 
meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel? amelyet, miután 
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kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, 
Velük együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és 
sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.” (Zsid 
1:12-14, 2:1-4)

Ez a legnagyobb ellentét Krisztus és az angyalok között. Milyen mi-
nőségben van leírva Krisztus ebben az ellentétben? Isten minőségében, és 
az angyalok imádják Őt. „Mert, ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt 
és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését: Mimódon 
menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?”

Vizsgáljuk meg a másik kontrasztot! Olvassuk el a Zsid 2:5 versét: 
„Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk.”-
Tegnap este a két világról beszéltem. Isten azt mondta, hogy ellenségeskedést 
szerez az ember és Sátán között. Ezzel lehetőséget adott az embernek, hogy 
megválassza azt a világot, amelyet akar. Mi az eljövendő világot választot-
tuk. Ezt az eljövendő világot Ő nem az angyaloknak vetette alá; erről a 
világról van szó. Az eljövendő világ, amelyet választottunk, nincs alávetve 
az angyaloknak. „De bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az 
ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van 
reá?” (Zsid 2:6, KJV)

Mi a célja, mi az ereje a „de” szónak ezen a helyen? Isten nem vetette 
alá az angyaloknak, de az emberről azt mondta stb. Utal arra, hogy aláve-
tette az embernek? Mit gondoltok? Olvassuk el még egyszer. „Mert nem 
angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, de [...]” - mi-
lyen szó ez a „de”? Ez egy kötőszó. A kötőszó a mondat két részét kapcsolja 
össze. De ez egy speciális kötőszó, ez egy diszjunktív kötőszó. A kötőszó 
egyesít, a diszjunkció elválaszt. Itt egy olyan szóval van dolgunk, amely 
egyszerre egyesít és elválaszt. Azért kötőszó, mert egyesít két mondatrészt, 
diszjunkció, mert elválasztja a két mondatrészben lévő gondolatokat.

Sokan azt mondják. „Hiszek a Bibliának, de [...]”; „Igen, hiszem, hogy 
az Úr megbocsátja a bűnöket, de [...]”; „Igen, megvallottam a bűneimet, 
de [...]”. Ez a „de” elválasztja őket mindattól, amit korábban mondtak; 
bizonyítják, hogy valójában nem hiszik el, amit korábban mondtak. Ebben 
az esetben - a Zsid 2:6 versben - mi az a két dolog, amit ez a „de” elválaszt 
egymástól? Először is, kik azok, akiket a „de” szó elválaszt egymástól? Az 
angyalok és az ember. Nem angyaloknak rendelte alá az eljövendő világot, 
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hanem valakinek, és az a valaki az ember. Tanulmányozzuk tovább ezt az 
áldott igazságot! „Sőt bizonyságot tett valahol valaki mondván: Micsoda 
az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az embernek fia, hogy gondod 
van reá? Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisz-
tességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábai 
alá vetettél. Mert azzal, hogy néki minden alávettetett, semmi sem maradt 
alávetetlenül, de most még nem látjuk, hogy minden alávettetett néki. De 
[...] látjuk, hogy Jézus,” (Zsid 2:6-9)

Hol látjuk Jézust? „Azt, akit kisebbé tettél kis időre az angyaloknál, 
azaz Jézust, látjuk Őt [...]” (KJV). Itt egy másik kontraszt jelenik meg 
Krisztus és az angyalok között. Korábban láttuk Jézust, hogy nagyobb az 
angyaloknál, itt látjuk Őt, hogy kisebb az angyaloknál. Miért? Mert az 
ember kisebbé tétetett az angyaloknál, és a bűn miatt még kisebbé vált. Itt 
látjuk a bizonyosságot, hogy amennyire igaz, hogy Jézus Isten, úgy igaz az 
is, hogy leereszkedett az ember helyzetébe.

Van még egy gondolat, amit ehhez kell kapcsolni. Az, Aki Istennel 
volt, Isten pozíciójában, az emberrel van, az ember pozíciójában. Az, Aki 
Istennel volt, mint ahogyan van Isten, Az az emberrel van, mint ahogyan 
van az ember. És Az, aki egy volt Istennel, mint ahogyan van Isten, egy az 
emberrel, mint ahogyan van az ember. Amilyen igaz, hogy a mennyben 
Isten természete volt, úgy igaz az is, hogy itt a földön ember természete volt.

Olvassunk a Szentírásban erről az áldott valóságról, és ezzel zárjuk 
a ma esti tanulmányunkat. Tizedik versszak: „Mert ez volt méltó ahhoz, 
akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük 
fejedelmét, aki sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletes-
sé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak [...]” 
Krisztus az, aki megszentel, és az emberek azok, akik megszentelődnek. 
Egytől származnak. Krisztus Istennel volt a mennyben; hányan voltak ott? 
Egy, egyek a természetben. Hogyan viszonyul Ő a földi emberhez, hányról 
számol be? Egyről, mindenki egyből.

„[...] ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hir-
detem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged.” 
Hamarosan eljön az idő, amikor Krisztus vezeti az éneket a gyülekezetben. 
Ne felejtsétek el, hogy Krisztus az, aki megszólal ezekben a versekben. „És 
ismét: Belé vetem bizalmamat.” (KJV) Krisztus az, aki itt és a zsoltárokban 
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is megszólal. „[...] és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, akiket az 
Isten nékem adott. 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. És megszabadítsa 
azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert 
nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát. (Nem az 
angyalok természetét vette fel, hanem Ábrahám magvát öltötte magára., 
KJV) Azért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz 
[...]” (Zsid 2:13-17) Aki egy volt Istennel, eggyé lett az emberrel. Ezt a 
gondolatot folytatjuk holnap este.
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Tanulmányunk tárgya ezúttal különösen a Zsidókhoz írt levél má-
sodik fejezetének 11. versébe foglalt gondolat: „Mert a megszentelő és a 
megszenteltek mind egytől származnak”. Akiket Krisztus megszentel, azok e 
világból való emberek, bűnös emberek. Krisztus az, aki megszentel. Krisztus 
és a megszenteltek egyek.

Emlékeztek, hogy a fejezetnek ez a része az emberről szól. Az első 
fejezetben, amint láttuk, Krisztus és az angyalok közötti kontraszt van 
bemutatva, Krisztus feljebb való az angyaloknál, mert Ő Isten. A má-
sodik fejezetben az angyalok és Krisztus közötti kontrasztról olvasunk, 
Krisztus kisebb lévén az angyaloknál. Isten nem angyaloknak rendelte 
alá az eljövendő világot, amelyről olvastunk. Ő az embernek vetette alá, 
és ez az ember Krisztus. Ezért Krisztus emberré lett; Ő vette át az ember 
helyét. Úgy született, ahogy az ember születik. Emberi mivoltában Krisztus 
ugyanabból az emberből származik, akiből mindannyian származunk, ezért 
ebben a versben az „egytől valók” kifejezés megegyezik a „mindenki egytől 
származik” kifejezéssel. Egyetlen ember minden emberi lény forrása és feje. 
És Krisztus családfája - mint olyané, aki közülünk való - egészen Ádámig 
terjed. (Luk 3:38)

Igaz, hogy minden ember és minden dolog Istentől ered, de ennek a 
fejezetnek a témája az ember és Krisztus, mint ember. Mi test szerint az első 
ember fiai vagyunk, ugyanúgy, mint Krisztus. Most Krisztus emberi termé-
szetéről tanulmányozunk. A Zsidókhoz írt levél első fejezete Krisztus isteni 
természetével foglalkozik. A második fejezet Krisztus emberi természetével 
foglalkozik. Ennek a két fejezetnek a témája egyértelműen összefügg a Fil 
2:5-8 szakasszal: „Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a 
Krisztus Jézusban is, Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette 
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zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, 
szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan álla-
potban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, 
még pedig a keresztfának haláláig.”

Ebben a részben Krisztus mindkét formájában be van mutatva. Bár 
Istennek formájában volt, felvette az ember hasonlatosságát (formáját, 
KJV). A Zsidókhoz írt levél első két fejezetében nem a formája, hanem a 
természete van bemutatva. Ismétlem. A Filippi levél második fejezetében 
Krisztus mindkét formájában van bemutatva – Isten és ember formájában. 
A Zsidókhoz írt levél első fejezetében Krisztust két természetben látjuk: 
Isten természetében és az ember természetében. Az lehetséges, hogy vala-
minek emberi formája legyen, de ne rendelkezzen emberi természettel. Egy 
kődarabnak lehet emberi formája, de emberi természete nem. Jézus Krisztus 
emberként találtatott, ez igaz, de Ő magára vette az ember természetét.

Olvassuk itt a Zsid 2:14 versét: „Mivel tehát a gyermekek (Ádám 
gyermekei, az emberiség) testből és vérből valók, ő is ugyanúgy részese 
lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a 
halálon, tudniillik az ördögöt.” (KJV) Az „ugyanúgy” itt azt jelenti, hogy 
„az ő módjuk szerint”, „ugyanolyan módon”. Ezért Krisztus is ugyanolyan 
módon kapta a testet és a vért, ahogy mi is. De mi hogyan kapjuk a hú-
sunkat és a vérünket? Születéskor, és egyértelmű, hogy Ádámtól kaptuk. 
Krisztus születésekor öltötte magára a húst és a vért, és nyilvánvaló, hogy 
ezeket Ő is Ádámtól örökölte, mert meg van írva, hogy „Az ő Fia felől, 
aki Dávid magvából lett test szerint.” (Róm 1:3) Bár Dávid Úrnak nevezi 
Krisztust, Ő egyben Dávid fia is (Mt 22:42-45). Családfája Dávidig ér, de 
nem áll meg ott. Ábrahámig nyúlik vissza, mert Ő Ábrahám magva. Krisz-
tus Magára vette Ábrahám magvát, ahogyan az meg van írva a Zsid 2:16 
versében. Családfája nem áll meg Ábrahámnál, hanem visszamegy Ádámig. 
(Luk 3:38) Ezért Az, aki megszentel az emberek között, és azok, akik meg 
vannak szentelve az emberek közül, egytől valók. Mindannyian egy ember-
től származnak testileg, mind egytől. Tehát, ami az emberi mivoltát illeti, 
Krisztus természete minden bizonnyal a mi természetünk.

Nézzük most a másik aspektust, és szemléljük annak egyediségét, 
hogy láthassuk ennek a kifejezésnek az erejét, amely kijelenti, hogy Ő és mi 
mindannyian egytől vagyunk. A másik aspektus - mint ahogy a Zsidókhoz 
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írt levél első fejezetében jelenik meg – az, hogy Krisztus Isten természetével 
bír. Amint ez a név teljesen Őt illeti, csak mert létezik, olyan bizonyosan, 
mint ahogy létezik, és mivel természeténél fogva illeti meg Őt, ezért bizo-
nyos, hogy Krisztus természete az Isten természete. 

János evangéliumának első fejezetében az első vers ugyanerről ír: 
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennel volt”. (KJV) A „nel” - a főnév 
ragja - nem fejezi ki olyan jól az alany kilétét, mint egy másik szó. A német 
fordítás a szót egyértelműbben határozza meg a görög nyelvben kifejezett 
szónál. Olvasom: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istenből volt.” Ez igaz. 
A görög kifejezés megegyezik azzal, ami azt fejezi ki, hogy a jobb kezem 
a testem része. Ezért olvassuk görög nyelven, hogy kezdetben „Isten volt 
az Ige.” Ennek az aspektusnak a valósága szemlélteti az Ő természetének 
valóságát a másik aspektusban. Mert ami az isteni oldalát illeti, Krisztus 
Istenből való volt, Isten természetével rendelkezett, és valóságos módon 
Isten volt, ugyanúgy, mint ami az emberi oldalát illeti, Ő emberből való 
emberi természete lévén, és valóságos módon ember.

Figyeljétek meg a Jn 1:14 versét: „És az Ige testté lett és lakozék mi 
közöttünk.” Ez ugyanaz a történet, amit a Zsidókhoz írt levél első két 
fejezetében olvastam. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, 
és Isten vala az Ige.” „És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk.” – test 
hússal és vérrel, mint a miénk. Milyen testről van szó? Milyen az az egyetlen 
test, amelyet a világ ismer? Olyan, amellyel mindnyájan rendelkezünk. Ez 
a világ nem ismer más emberi testet és nem is ismert mást, mióta Krisztus 
eljövetele szükségessé vált. Ezért, mivel ebben a világban csak ez a fajta test 
létezik, mint amilyennel rendelkezünk, nagyon igaz, hogy amikor „az Ige 
testté lett”, olyan teste lett, mint a mi testünk. Nem lehetett másképp.

Milyen test a testünk önmagában? Milyen hús? Lapozzuk a Bibliánkat 
Róm 8. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Krisztus emberi természete meg-
felel-e a miénknek, és vajon olyan-e, mint a miénk, azaz bűnös test. Róm 
8:3 verse: „Mert amit a törvény nem tehetett meg, mivelhogy erőtelen volt 
a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátva [...]” (KJV), Ő megtette.

Volt valami, amit a törvény nem tehetett meg, és ezt Isten úgy oldotta 
meg, hogy elküldte egyszülött Fiát. Miért nem tehette meg a törvény, amit 
tenni akart? Erőtelen volt a test miatt. A probléma a testben volt. Ez volt az 
oka annak, hogy a törvény céljában, ami az embert illeti, kudarcot vallott.    
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Isten elküldte Krisztust, hogy megtegye azt, amit a törvény nem tudott 
megtenni. A törvény azonban nem tudta elérni a célját a test miatt, nem 
pedig azért, mert önmagában hiányos lett volna. Ezért Istennek el kellett 
küldenie Krisztust a test segítségére, és nem a törvény segítségére. Ha a 
törvény önmagában túl gyenge lett volna ahhoz, hogy megvalósítsa célját, 
akkor a probléma megoldásához a törvényt kellett volna megerősíteni. De a 
probléma a testtel volt, ezért kellett a test segítségére jönni.

Igaz, hogy ma az emberek Isten iránti ellenségeskedésből azt állítják, 
hogy a törvény nem tudta elérni célját, ezért Isten elküldte a Fiát, hogy 
gyengítse a törvényt, hogy a test képes legyen megfelelni a törvény követel-
ményeinek. De ha én gyenge vagyok, te meg erős és segítségre van szüksé-
gem, akkor az egyáltalán nem segít, ha te is olyan gyenge leszel, mint én; 
azzal én ugyanolyan gyenge és tehetetlen maradok, mint korábban voltam. 
Efféle segítségnek nincs semmi értelme. De ha én gyenge vagyok, te pedig 
erős, és tudsz nekem adni a te erődből, az segítene. A törvény önmagában 
erős volt, de a test erőtelensége miatt nem érhette el a célját. Éppen ezért Is-
tennek, hogy pótolja ezt a hiányt, erőt kellett küldenie a legyengült testnek. 
Krisztust küldte, hogy ezt a szükségletet kielégítse, és ezért kellett Krisztus-
nak oly módon segítenie, hogy erőt hozzon a testnek, amivel mindnyájan 
rendelkezünk, hogy a törvény célja beteljesedjék testünkben. Meg van írva, 
hogy „Isten az ő Fiát elbocsátotta bűn testének hasonlatosságában”, hogy 
„a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, 
hanem Lélek szerint.” (Róm 8:3-4)

Ne értse félre senki a „hasonlatosságában” kifejezést. Nem a formáról 
van szó és nem egy fotóról; nem a kép értelmében vett hasonlatosságról, 
hanem olyan értelemben hasonlatosság, hogy valóságosan azonos. A „ha-
sonlatosság” kifejezés itt nem ugyanazt a gondolatot tükrözi, mint a Filippi 
2. fejezetében, ahol a megjelenésről, a formáról vagy a formai hasonlatos-
ságról van szó, hanem itt a természetben való hasonlatosságról beszél, a test 
hasonlóságáról úgy, ahogy létezik önmagában. Isten ilyen testben küldte 
el egyszülött Fiát, amely hasonlatos a bűnös testhez. És ahhoz, hogy pont 
olyan legyen, mint a bűnös test, akkor bűnös testnek kellett lennie; ahhoz, 
hogy teljes testében olyan legyen, mint ahogy mi vagyunk ezen a világon. 
Neki ugyanolyan testtel kellett rendelkeznie, mint amilyen ebben a világ-
ban létezik, ugyanolyan testtel, mint mi, amely bűnös test. Ezt közli velünk 
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a Biblia a „bűnös test hasonlatosságára”, „a bűnhöz hasonlatos természet” 
kifejezések által. Ez a tény a Zsid 2:9-10 verseiben is be van mutatva: „Azt 
azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyalok-
nál [...]” – de nem csak abban az állapotban, amelyben az ember kisebbnek 
teremtetett az angyaloknál.

Az ember bűntelen volt, amikor Isten egy kevéssel kisebbé teremtette 
őt az angyaloknál. Az akkori testét nem érintette a bűn. De az ember elbu-
kott arról a helyről és abból az állapotból, és a teste bűnössé vált, a bűntől 
beszennyezve. Látjuk tehát, hogy Jézus egy kevés időre kisebbé tétetett az 
angyaloknál, de nem úgy, mint az ember, aki eredetileg egy kevéssel ki-
sebbnek teremtetett az angyaloknál, hanem annyival kisebb, mint amilyen 
az ember, amióta vétkezett, még inkább kisebb az angyaloknál. Ebben az 
állapotban látjuk Jézust. Olvassunk erről: „Azt azonban látjuk, hogy Jézus, 
aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál.”

Miért tétetett ilyennek? „A halál elszenvedése miatt.” Jézus egy kevés 
időre annyival kisebbé tétetett az angyaloknál, mint amennyivel kisebb az 
ember, amióta vétkezett, és a halálnak alávetettje lett. „Azt azonban látjuk, 
hogy Jézus, aki egy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszen-
vedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten 
kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert ez volt méltó ahhoz [...] 
aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiat vezet 
dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé.” Mivel alávetette magát a 
szenvedésnek és a halálnak, ez kellő erővel bizonyítja, hogy az angyaloknál 
alacsonyabb az a pont, amelyre Jézus alászállt és ahol „látjuk Őt”, az a pont, 
ahová eljutott az ember, amikor vétkezett, és lejjebb került annál az állapot-
nál, amelybe Isten teremtette – kisebb az angyaloknál.

Tizenhatodik vers: „Mert nyilván nem angyalok természetét vette 
fel, hanem az Ábrahám magvát öltötte magára.” (KJV) Nem az angyalok 
természetét öltötte magára, hanem Ábrahám természetét. De Ábrahám és 
Ábrahám magvának egyetlen természete az emberi természet volt. És újra: 
„Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafi-
akhoz”. Hány dologban? Mindenben. Tehát az Ő emberi természetében 
nincs különbség Közte és köztetek. Olvassuk el a verset, és tanulmányozzuk 
mélyebben! Vegyük észre, hogy csak erre támaszkodhatunk. Kezdjük az 
elejével! Mindannyian „egytől valók”. Ő ugyanúgy részese lett a vérnek és a 
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húsnak, ahogy mi is részesei vagyunk a vérnek és a húsnak. Krisztus nem az 
angyalok természetét vette magára, hanem Ábrahám magvának természe-
tét. Ezért, következésképpen ezen okok miatt „kellett”. Mi kellett? „Annak 
okáért mindenben olyannak kellett lennie a testvéreihez”. Kik a testvérei? 
Az emberiség. Mindannyian „egytől vannak”, ezért nem szégyelli őket test-
véreinek nevezni. Mivel mindannyian egytől vagyunk, nem szégyell téged 
és engem testvéreinek nevezni. Ezért „kellett olyannak lennie mindenben, 
mint a testvérei” (KJV).

Tehát, amikor Krisztus emberi természetében volt a földön, volt valami 
különbség az Ő emberi természete és a ti természetetek között, amelyben 
vagytok itt ma este? (Néhányan azt válaszolják: „nem”) Szerettem volna, 
ha mindenki a teremből hangosan mondja: „nem”. Túl félénkek vagytok. 
Isten igéje állítja, hogy így van, és nekünk is azt kell mondanunk, hogy így 
van, mert ebben az egyedi tényben van az üdvösség. Valójában nem elég 
csak ezt mondani, hanem ebben az egyedi tényben rejlik Isten üdvössége 
az emberek számára. Nem szabad szégyellnünk ezt kimondani. Ebben van 
a mi üdvösségünk, és amíg nem találjuk meg itt, nem lehetünk biztosak 
a megváltásunkban. Ez a valóság. „Annak okáért mindenben olyannak 
kellett lennie a testvéreihez” Miért? „hogy könyörülő legyen és hív főpap az 
Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert 
amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik 
megkísértetnek.” Nem veszitek észre, hogy éppen ebben áll a mi üdvös-
ségünk? Pontosan abban a pozícióban, amelyben Krisztus lejött hozzánk? 
Pontosan ott jött el hozzánk, ahol kísértve vagyunk, és teljesen olyanná lett,   
mint mi, ott, ahol kísértve vagyunk – és ez az a hely, ahol találkozunk Vele: 
az élő Megváltóval a kísértés ereje ellen.

Olvassuk Zsid 4:14 versét: „Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki 
áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, álljunk meg erősen a hitvallá-
sunkban. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyenge-
ségeinken, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, de 
nem vétkezett.” (KJV) Krisztus nem lett volna megkísérthető mindenben, 
mint én, ha nem lett volna mindenben olyan, mint én. Ezért kellett min-
denben ugyanolyannak lennie, mint én, ha segíteni akart nekem ott, ahol 
segítségre van szükségem. Tudom, hogy emberi természetemben segítségre 
van szükségem. És ó, pontosan ott találom Őt! Hála Istennek! Ebben az 
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emberi természetben jött el Krisztus, és itt a segítségem. „Mert nem oly 
főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon”. Ebben a mon-
datban két tagadás van. Nem olyan főpapunk van, és nem tudna megin-
dulni gyarlóságainkon. Hogyan hangzana ez állító mondatként? Van olyan 
főpapunk, aki megindul a mi gyarlóságainkon, az én erőtlenségeimen, a 
tietekén, a mienkén. Érzi az erőtlenségeimet? Igen. Érzi az erőtlenségeidet? 
Igen. Mik az erőtlenségeim? Hiba, tétovázás, gyengeség – elég kifejező. Sok 
gyengeségünk van. Mindannyiunknak sok van. Érezzük a gyengeségeinket. 
De hála Istennek, van Valaki, aki ugyanúgy érzi. És ő nemcsak érzi őket, 
hanem meg is indul rajtuk. Ez a „megindul” szó többet mond annál, mint-
hogy eljut Hozzá a gyengeségeink érzete, és hogy Ő ugyanúgy érzi azokat, 
ahogy mi is. Úgy érzi őket, ahogy mi is érezzük, ez igaz, de ezen túlmenően 
Ő „megindul”, érinti Őt, tele van együttérzéssel. Megindul szeretetében, 
meghatódik az együttérzésben és a segítségünkre jön. Ennyi mindent foglal 
magában a „megindulni gyarlóságainkon” kifejezés. Hálát mondok az 
Úrnak egy ilyen Megváltóért!

De ismétlem, nem lett volna mindenben megkísérthető, mint én, 
hacsak nem lett volna mindenben ugyanolyan, mint én. Nem tudta volna 
átérezni, amit én érzek, ha nem lett volna ott, ahol én. Más szavakkal, nem 
lett volna mindenben megkísérthető, mint én, és nem érzett volna úgy, 
ahogy én érzek, ha nem Ő lett volna én magam. Isten Igéje azt mondja: 
„mindenben, ahogy mi.”

Haladjunk tovább ezzel a gondolattal! Vannak dolgok, amelyek erő-
sen vonzanak titeket, nagy csábítást jelenthetnek nektek, de számomra csak 
olyanok, mint egy zefír a nyári napon. Valami más erősen kísérthet engem, 
sőt akár le is dönthet, miközben titeket ez egyáltalán nem érint. Ami az 
egyiknek rettenetes csábítást jelent, a másikat egyáltalán nem érintheti. 
Tehát ahhoz, hogy segítsen nekem, Jézusnak azon a helyen kell lennie, ahol 
érezheti, amit én érzek, és mindenben megkísértve lehet, a kísértés minden 
erejével. De mivel az, ami engem kísért, lehet, hogy rátok egyáltalán nem 
hat, és mert az, ami titeket kísért, engem lehet, hogy nem érint, Krisztusnak 
ott kellett állnia, ahol én vagyok, és ott, ahol ti vagytok, hogy találkozzon 
minden kísértésemmel és minden kísértésetekkel. Neki mindenképpen 
érznie kellett mindent, ami az utatokba kerül, és ami engem nem érint, 
valamint mindazzal, amivel én találkozom az én utamon, de titeket nem 
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érint. Neki állnia kellett az én helyemen és a ti helyeteken is. Ez így igaz. De 
léteznek más emberek is. Vannak dolgok, amik olyan kísértést jelenthetnek 
számukra, hogy ledöntik őket, de nem lesznek hatással rám és rátok sem. 
Jézusnak tehát magára kellett vennie minden érzésemet és a természetemet, 
a tiéteket és a többi emberét is, hogy mindenben megkísértve legyen, aho-
gyan én is megkísértve vagyok mindenben, ahogyan ti is kísértve vagytok 
mindenben, és ahogy a többi ember kísértve van mindenben. Ha téged, 
engem és a többieket is Magába fogad, mit gondoltok, mennyit foglal 
magában? Az egész emberi fajt.

Pontosan ez az igazság. Krisztus az egész emberi faj helyén volt, és az 
egész emberi faj természetével rendelkezett. Benne találkozik az emberiség 
minden erőtlensége, így minden ember a földön, aki megkísérthető, Jézus 
Krisztusban talál erőt a kísértés ellen. Minden lélek számára van győzelem 
Krisztusban minden kísértéssel szemben és szabadulás a bűn hatalmától. 
Ez az igazság. Nézzük meg ennek az igazságnak egy másik oldalát! Van a 
világon valaki – Sátán, e világ istene –, aki érdekelt abban, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben kísértve legyünk, de nem kell túl sok időt vagy erőt 
használnia ahhoz, hogy megkísértsen és rávegyen, hogy engedjünk a csábí-
tásainak.Sátán keményen dolgozott, hogy rávegye Jézust, hogy engedjen a 
kísértésnek. Minden kísértést megpróbált Jézuson, amivel engem kísérthet, 
hogy rávegyen a bűnre, és hiába próbálkozott. Teljes kudarcot vallott, 
amikor megpróbálta rávenni Jézust, hogy beleegyezzen a bűnbe, legalább 
egyetlen olyan kísértésbe, amellyel valaha is kísérthető lehetnék.

Sátán próbálta Jézust megkísérteni minden kísértéssel, amellyel valaha 
is megkísértett titeket, hogy rávegyen a bűnre. És megint kudarcot vallott. 
Az én és a ti kísértéseitekről van szó. Jézus legyőzött minden kísértést értem 
és értetek is.Miután megkísértette Jézust mindazokkal a kísértésekkel, ame-
lyekkel kísért titeket és engem, miután sikertelenül próbálkozott, maradtak 
neki más kísértések, amelyekkel megkísérthette Őt. Még hátra voltak azok 
a kísértések, amelyekkel a többi embert kísértette, hogy azok elbukjanak. 
Sátán ezekkel is próbálkozott, és ezúttal is teljes kudarcot vallott.Így Sátán 
rázúdított Jézusra minden kísértést, amellyel engem kísért, mindazokat a 
kísértéseket, amelyekkel kísért titeket, és mindazokat a kísértéseket, ame-
lyekkel más embereket kísért. Következésképpen Sátán megpróbált Jézuson 
minden kísértést, amely felmerülhet bármely korban élő emberben.Sátán 
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minden kísértés szerzője; Jézusra kellett hoznia minden kísértést, amit ki 
tudott találni. És minden próbálkozása kudarcot vallott. Hála Istennek!

Sőt, nemcsak, hogy az összes kísértéssel kellett megkísértenie Jézust, 
amelyekkel megkísért engem, hanem sokkal nagyobb erővel kellett megkí-
sértenie Őt, mint engem. Sátánnak soha nem kellett keményen dolgoznia, 
és nem is kellett sok erőt belevinnie ahhoz, hogy engedjek a kísértéseinek. 
De azok a kísértések, amelyekkel megkísértett engem, hogy vétkezzek, 
vagy amelyekkel meg fog kísérteni, hogy vétkezzek, azokkal a kísértésekkel 
megkísértette Jézust, de sokkal nagyobb kísértő erővel kellett megtennie, 
mint amilyen engem érhet. Gyakorolnia kellett a kísértés minden hatalmát 
Krisztus felett, és kudarcot vallott. Hála Istennek! Így Krisztusban szabad 
vagyok. Sátán kénytelen volt Jézusra gyakorolni mindazokat a kísértéseket, 
amelyekkel kísért titeket, vagy amivel valaha is kísérteni fog, és minden 
erejével kísértette, de ismét kudarcot vallott. Hála Istennek! Következés-
képpen szabadok vagytok Krisztusban. Sátán teljes sátáni erejével kísértette 
meg Jézust minden kísértéssel, amelyekkel megkísértheti a többi embert, és 
újból kudarcot vallott. Hála Istennek! Krisztusban a többi ember is szabad.

Sátánnak meg kellett kísérteni Jézust abszolút minden kísértéssel, 
amivel az embert valaha is megkísértette, és kudarcot vallott. Sátánnak 
minden tudását és ravaszságát fel kellett használnia, hogy megkísértse 
Jézust. Sikertelenül. Minden hatalmát gyakorolnia kellett minden kísértés-
ben, de vereséget szenvedett. Egy háromszoros kudarcot láttunk tehát, az 
ördög minden tekintetben teljes vereséget szenvedett. Krisztus jelenlétében 
a Sátán teljesen legyőzött, és Krisztusban mi is győzünk Sátán felett. Jézus 
azt mondta: „jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije”. Krisz-
tusban megszabadulunk tőle. Krisztusban azt találjuk, hogy a Sátán egy 
teljesen legyőzött és kimerült ellenség.

Ez nem azt jelenti, hogy nekünk többé nem kell harcolnunk. De ez 
azt jelenti - határozottan és örömmel kell mondanunk - hogy Krisztusban a 
győztes harcot harcoljuk. Ha Krisztuson kívül vagyunk, akkor is harcolunk, 
de csak vereséget szenvedünk. Benne tökéletes a győzelmünk, és Őbenne 
tökéletesek vagyunk mindenben. De ne felejtsétek el a kifejezést: Őbenne! 
Tehát, mivel Sátán kimerítette az összes általa ismert kísértést, valamint 
a kísértés minden erejét, milyen ő? Milyen ő Krisztus jelenlétében? Erő 
nélküli. Ha hozzánk akar érni és bántani akar minket, amikor Krisztusban 
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talál ránk, milyen ő? Erő nélküli. Dicsérjétek és magasztaljátok az Urat! 
Örüljünk ennek az igazságnak, örvendezzünk, mert Őbenne győzünk; 
Őbenne szabadok vagyunk; Őbenne teljesen tehetetlen ellenünk Sátán. 
Legyünk ezért hálásak! Őbenne tökéletesek vagyunk!



161

14. prédikáció

Gondolom emlékeztek, mit mondott nekünk Prescott testvér az egyik 
tanulmányban, amikor felhívta figyelmünket Ruth könyvére. (Buletin, 189. 
o.) Ki volt a megváltó Ruth könyvében? A legközelebbi rokon. Boáz nem 
lehetett megváltó, amíg a nála még közelebbi rokon nem bizonyította, hogy 
nem vállalja a megváltó szerepét. A megváltónak nemcsak közeli rokonnak 
kellett lennie, hanem a hozzátartozók közül a legközelebbinek, így Boáz 
nem lehetett megváltó mindaddig, amíg azáltal, hogy a másik lemondott 
pozíciójáról, valóságosan a legközelebbi rokona nem lett. Pontosan ez van 
bemutatva a Zsidókhoz írt levél második fejezetében.

Mint tudjátok Ruth könyvéből, Naómi férje meghalt, és az örökség 
mások kezébe került, így amikor Moábból visszatért, meg kellett váltani 
őt. De senki sem válthatta meg, csak a legközelebbi rokon. Ugyanezt a 
történetet olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél második fejezetében. Itt látjuk 
az embert, Ádámot, akinek volt egy öröksége - a föld -, amelyet elveszített, 
és ő maga is rabszolga lett. Mózes harmadik könyvében azt olvassuk, hogy 
ha valaki elveszítette az örökségét, akkor ő és az öröksége is megváltható 
volt, de csak a legközelebbi hozzátartozójának volt ehhez joga. (3Móz 
25:25, 26, 47-49) Az ember, Ádám, elvesztette mind az örökségét, mind 
saját magát, és ti meg én, akik mindannyian benne voltunk, megváltóra 
van szükségünk. De csak az lehet a megváltó, akihez a legszorosabb vérségi 
kötelék fűz bennünket. Jézus Krisztus közelebb áll hozzánk egy testvérnél 
is, közelebb, mint bárki. Ő egy testvér, de a valóságban Ő a testvérek közül 
a legközelebbi, és így Ő a legközelebbi rokon. Ő nem csak velünk van, 
hanem közülünk való, és mivel Ő közülünk való, ezért egy velünk.

A tanulmányunk, valamint annak vezérgondolata arról szól, hogy 
Jézus mennyire teljesen egy velünk, Ő a mi személyünk. Az előző tanul-
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mányban láttuk, hogy Krisztus teljesen a mi személyünk. Mindenben, 
amiben megkísértve volt, mindenben, amiben mi megkísértve vagyunk, Ő 
a mi személyünk volt. Mivel Ő az én személyem volt, minden helyzetben, 
amiben kísértve lehetek, ellenállt Sátán minden tudásának és találékony-
ságának, amellyel megkísérthet engem. Minden hatalommal szemben, 
amellyel a Sátán megkísért engem, Jézus már előbb állt ott a helyemben 
- Ő volt az én személyem - és győzött. Ugyanezt tette értetek és a többi 
emberért is. Azáltal, hogy az egész emberiséget Magában foglalta, Ő ismer 
minden kísértést, amellyel az emberek közül valaki megkísérthető a világ 
kezdete óta.

Mindezekben Ő a mi személyünk, és Őbenne védve vagyunk minden 
kísértés hatalmától. Benne győztesek vagyunk, mert Ő, a mi személyünk 
lévén, győzedelmeskedett. Ezért mondta: „Bízzatok, én legyőztem a vilá-
got.” Egy másik alkalommal bemutattam, hogyan lett Jézus közülünk való, 
mégpedig azáltal, hogy testből született. Ő „Dávid magvából való test sze-
rint”. Ő nem az angyalok természetét vette fel, hanem Ábrahám magvának 
természetét, és az Ő családfája Ádámig terjed.

Mint tudjátok, minden ember akkor esik kísértésbe, amikor „vonja 
és édesgeti a tulajdon kívánsága.” (Jak 1:14) Ez a „kísértés” definíciója. 
Nincs bennetek vagy bennem egyetlen bűn iránti vonzalom, vagy bűnre 
való hajlam sem, amely ne lett volna meg Ádámban, amikor elhagyta az 
Édenkertet. Minden gonoszság és minden bűn, ami azóta a világban meg-
jelent, a bukott Ádámból fakadt. Még ha nem is látszott meg őbenne, ha 
nyíltan nem is fejeződött ki benne, de láthatóan megnyilvánult, testet öltött 
azokban, akik belőle származtak.

Így a bűnre való minden hajlamom, amely nyíltan megmutatkozik, 
vagy amely bennem van, öröklés által Ádámtól kaptam. Minden bűnre 
való hajlam, amely bennetek van, Ádámtól ered, és minden bűnre való 
hajlam, amely a többi emberben van, Ádámtól származik. Az emberiség a 
bűn iránti összes hajlamát Ádámtól örökölte. Még Jézus Krisztus is érezte 
ezeket a kísértéseket. Ő mindenben megkísértetett abban a testben, ame-
lyet Dávidtól, Ábrahámtól, Ádámtól kapott. Családfájában olyan jellemek 
fordulnak elő, amelyek Elődeiben nyilvánultak meg, és bizony ezek a 
jellemek nem voltak folt nélküliek. Jézus családfájában találjuk Manassét, 
aki gonoszabbul cselekedett Júda összes királyánál, és aki a pogányoknál is 
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gonoszabbá tette Júdát. Ugyanabban találjuk Salamont is, akinek jelleme 
le van írva a Bibliában. Dávid is szerepel Krisztus családfájában, ott van 
Ráháb, Júda és ott van Jákob is. Mindnyájan ott vannak jellemükkel együtt. 
Jézus test szerint született ennek a családfának a végén. És létezik valami, 
amit öröklődésnek hívnak. Nektek és nekem vannak jellem vagy megjele-
nési vonásaink, amelyeket elődeinktől örököltünk – talán nem apánktól, 
talán nem a nagyapánktól, hanem egy dédapától, aki sok évvel előttünk 
élt. Erre utal Isten törvénye, amikor azt mondja: „Megbüntetem az atyák 
vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, azokon, akik engem gyűlölnek. 
De irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és 
parancsolataimat megtartják”. (2Móz 20:5-6)

A törvény, amely szerint „hasonlóból hasonló születik”, egy jó és 
igazságos törvény. Ez Isten törvénye, és akár ha megrontották, ugyanúgy 
működik. A törvény megsértése nem változtatja meg a törvényt, legyen 
szó fizikai vagy erkölcsi törvényről. A törvény akkor is ugyanúgy működik, 
amikor megsértik azáltal a rossz által, amely származik áthágásából, épp-
úgy, mint ahogyan működött volna az igazságban, ha a gonosz soha nem 
jelenik meg. Ha az ember igaz maradt volna, ahogyan Isten teremtette őt, 
akkor utódai makulátlan természetét örökölték volna. Amikor áthágták a 
törvényt, a leszármazottak rossz irányba követték egymást, és a megrontott 
törvénynek rossz következményei lettek.

A gravitáció törvénye - amely szerint a testek tömegközéppontjai töre-
kednek a föld közepe felé haladni - egy nagyon jó törvény. E törvény nélkül 
nem élhetnénk a világban. Ez a törvény a földön tart bennünket, és képessé 
tesz bennünket arra, hogy járjunk és mozogjunk. Ha azonban rés keletkezik 
köztünk és a föld között, ha megcsúszik a lábunk, vagy ha magasban állunk 
valamin és megszűnik a szoros kapcsolatunk a tárggyal, amin állunk, akkor a 
törvény úgy hat, hogy a hirtelen esésünket eredményezi. Tehát ez a törvény, 
amely lehetővé teszi számunkra, hogy éljünk, mozogjunk és kényelmes 
módon járjunk a földön, ugyanaz a törvény, amely olyan jótékony hatású, 
amíg harmóniában vagyunk vele, ugyanúgy működik, amikor már nem 
vagyunk harmóniában vele; ugyanolyan közvetlenül hat, mint korábban 
hatott, de most fáj. Ez az emberi természet törvényének egyszerű illuszt-
rációja. Ha az ember ott maradt volna, ahová Isten helyezte, és olyannak, 
amilyennek teremtette, a törvény közvetlenül és könnyedén hatott volna 
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rá. Amikor az ember már nem volt összhangban vele, a törvény tovább 
hatott, de következménye fájt. Az öröklés törvénye Ádámtól Jézus Krisztus 
születéséig hatott, ugyanúgy, mint Ádámtól bármelyikünk születéséig hat, 
mert Ő egy volt közülünk. Voltak Őbenne Ádámtól örökölt jellemvonások, 
Dávidtól, Manassétól és mindazoktól örökölt jellemvonások, akik a család-
fájában szerepeltek a kezdetektől születéséig.

Így Jézus Krisztus testében – nem Önmagában, hanem az Ő testé-
ben – a mi testünkben, amelyet emberi természetében vett fel – pontosan 
ugyanazok a bűnre való hajlamok voltak, mint benned és bennem – és 
amikor megkísértetett, a kísértés „a testben létező vágyak vonzása” volt. A 
bűnre való hajlamok, amelyek az Ő testében léteztek, vonzották Őt, és arra 
törekedtek, hogy rávegyék, hogy beleegyezzen a rosszba. De Isten szeretete 
és Istenbe vetett bizalma által kapott hatalmat, képességet és kegyelmet, 
hogy minden kísértésre „nem”-et mondjon, és hogy minden bűnt a lába alá 
vessen – így a bűnös test hasonlatosságában elítélte a bűnt a testben.

Minden bennem lévő bűnre való hajlam Jézusban volt, de egyiknek 
sem engedte, hogy megnyilvánuljon Benne. Az összes bennetek található 
bűnre való hajlam Benne volt, de nem engedte, hogy megnyilvánuljon – 
mindegyiket ellenőrzés alatt tartotta. A bűnre való minden hajlam, ami a 
többi emberben van, Benne is megvolt, de Ő nem engedte, hogy ezek közül 
egy is megnyilvánuljon. Mindegyiket legyőzte. És Őbenne győzelmünk van 
mindezen hajlamok felett.

A bennünk található bűnre való hajlamok közül nagyon sok nyilvánul 
meg cselekedetekben, és elkövetett bűnökké, nyílt bűnökké válnak. Kü-
lönbség van a bűnre való hajlam és a bűn cselekvésben való megnyilvánulása 
között. Vannak bennünk bűnre való hajlamok, amelyek nem nyilvánulnak 
meg, míg mások igen. Krisztus legyőzte mindazokat a hajlamokat is, amelyek 
nem nyilvánulnak meg. De mi a helyzet a ténylegesen látható bűnökkel? 
„Az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” (Ézsa 53:6) „Aki a mi bűneinket 
maga vitte fel testében a fára.” (1Pét 2:24) Tehát minden bennünk létező 
és még meg nem nyilvánult bűnös hajlam, valamint minden bűn, amely 
megnyilvánult, Rá lett vetve. Ez szörnyű. Ez igaz. De ó, micsoda öröm! Ez 
a szörnyű igazság magában foglalja üdvösségünk teljességét.

Figyeljetek meg még egy dolgot: bűntudatot érzünk az elkövetett 
bűneink miatt, és tudatában vagyunk, hogy ítéletet vonnak maguk után. 
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Mindezek Rá lettek vetve. Be lettek számítva Neki. Egy kérdés: Jézus 
érezte a neki tulajdonított bűnök vétkességét? Tudatában volt, hogy ezek 
a bűnök – a mi bűneink – amelyek Rá lettek vetve, elítélik Őt? Soha nem 
volt tudatában az Általa elkövetett bűnöknek, mert Ő nem követett el sem-
milyen bűnt. Ez igaz. De a mi bűneink Őrá lettek vetve, mi pedig bűnösök 
voltunk. Realizálta ezen bűnök vétkességét? Tudatában volt annak, hogy e 
bűnök miatt méltó az elítélésre?

Tanulmányozni fogjuk ezt a kérdést, hogy ebben a teremben minden 
lélek „igen”-t mondhasson. Vagy másképp mondom: olyan módon fogjuk 
elemezni ezt a kérdést, hogy a teremben minden lélek mondjon „igen”-t, 
vagy azért mondjon „igen”-t, mert vannak olyanok a teremben, akik nem 
részesültek abban a tapasztalatban, amelyet illusztrációként szeretnék 
használni; vagy azért, mert rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, és azonnal 
„igen”-t tudnak mondani. Mindenki, akinek volt ilyen tapasztalata, egy 
hangon „igen”-t fog mondani.

Isten Krisztus igazságát tulajdonítja annak a bűnösnek, aki hisz. 
Vizsgáljuk meg annak az embernek az esetét, aki egész életében nem ismert 
mást, csak a bűnt, a bűn vétkességét, és a bűn miatti elítélést. Ez az ember 
hisz Jézus Krisztusban, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Utána 
az ember, aki egész életében nem rendelkezett egy csepp igazsággal sem, 
tudomást szerez a Krisztus igazságáról. Valami, ami korábban nem létezett, 
most bekerült az életébe. Most már tudatában van ennek az igazságnak, és 
érzi annak örömét és szabadságát.

Isten Jézus Krisztusnak tulajdonította bűneinket, mint ahogy nekünk 
tulajdonítja az Ő igazságát. De, amikor nekünk tulajdonítja Krisztus 
igazságát, akik csak bűnösök vagyunk, akkor tudatában vagyunk ennek, 
és érezzük az igazság örömét. Hasonlóképpen, amikor Jézusnak tulajdoní-
totta bűneinket, Jézus tudatában volt bűnüknek, és érezte kárhoztatásukat, 
éppúgy, mint ahogy a hívő bűnös is tudatában van Krisztus igazságának, 
békéjének és örömének. Mindebben Jézus teljesen mi magunk volt. Vagy 
másképp, mindenben hozzánk hasonlóvá tétetett. Minden kísértés próbái-
ban Ő mi magunk volt. Egy volt velünk testben; Ő volt a mi személyünk, 
és így a mi személyünk volt mindabban, amiben megkísértetett. És teljesen 
a mi személyünk volt mindenben, ami a bűnt és a kárhoztatást illeti, mert 
a mi bűneink, a mi vétkeink és a mi kárhoztatásunk Őrá lett vetve. Még 
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egy dolog azzal kapcsolatban, amiről beszéltem: „a mi bűneink” – hány 
közülük? Az összes bűn Őrá lett vetve, és ő viselte valamennyiük bűnét 
és elítélését, elszámolt velük, fizetett értük, engesztelt értük. Így Őbenne 
megszabadulunk minden bűntől, amit valaha elkövettünk. Ez az igazság. 
Örüljetek és dicsérjétek az Urat örökkévaló örömmel!

Jézus elvette az összes bűnünket, amit elkövettünk; elszámolt velük, 
örökre eltávolította tőlünk, és mindazokat a bűnre való hajlamokat, ame-
lyek nem cselekedetekben nyilvánultak meg – örökre lába alá vetette őket. 
Így eltávolít minden bűnt, és mi tökéletesek vagyunk Őbenne. Ó, Krisztus 
egy tökéletes Megváltó. Ő az, aki megszabadít minket a megcselekedett 
bűneinktől, és Ő az, aki legyőzi az új bűnök elkövetésére való hajlamot. 
Benne van győzelmünk. Már nem mi vagyunk felelősek a bennünk létező 
hajlamokért, ahogy a nap ragyogásáért sem mi vagyunk felelősek, de minden 
ember felelős ezen hajlamok cselekvésben való megnyilvánulásaiért saját 
magában, mert Jézus Krisztus mindent megtett, hogy a hajlamok többé ne 
nyilvánuljanak meg cselekedetekben. Mielőtt tanultunk volna Krisztustól, 
sok hajlam látott napvilágot mibennünk, és az Úr mindezeket Őrá vetette 
és eltávolította. De mióta Krisztustól tanulunk, azok a hajlamok, amelyek 
nem nyilvánultak meg cselekedetekben, Ő elítéli, mint testben lévő bű-
nöket. Aki hisz Jézusban, megengedi, hogy amit Krisztus testben elítélt, 
továbbra is uralkodjék a testén? Ez annak a győzelme, aki hisz Jézusban.

Való igaz, hogy bár az emberben megvannak ezek a győzelmek Jézus 
Krisztusban, nincs haszna belőle, ha nem hívő Jézusban. Nézzétek azt az 
embert, aki egyáltalán nem hisz Jézusban. Jézus nem tett meg mindent érte, 
akárcsak Illésért, aki most a mennyben van? És ha ez az ember azt akarja, 
hogy Krisztus legyen a Megváltója, ha azt akarja, hogy valamit tegyenek 
a bűneivel, hogy megszabaduljon tőlük, akkor Jézusnak most kell tennie 
még valamit, hogy biztosítsa neki a bűntől való szabadulását? Nem. Már 
mindent megtett érte. Mindent megtett minden emberi lényért, amikor 
testben volt itt a földön, és minden ember, aki hisz Benne, megkapja ezt 
anélkül, hogy Jézusnak bármit is újra meg kellene tennie. „Ő azonban, 
egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért”. És miután megtisztított bűneink-
től, „a Felséges jobbjára ült a magasságban”. Így minden Benne van, és aki 
hisz Benne, annak mindennel rendelkezik Őbenne, és tökéletes Őbenne. 
Minden Őbenne van, és ebben van az áldás. „Mert Ő benne lakozik az 
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istenségnek egész teljessége testileg.” Isten megadja nekünk az örökkéva-
ló Lelkét és az örök életet – az örökkévalóságot, hogy éljünk –, hogy az 
örökkévaló Lélek feltárhassa előttünk és megismertesse velünk az üdvösség 
felfoghatatlan mélységeit, amellyel bírunk Abban, aki az örökkévalóságtól 
származik.

Nézzük ezt egy másik szemszögből. Lapozzuk a Bibliát Róm 5:12 ver-
séhez: „Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a 
bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy 
mindenek vétkeztek.” Anélkül, hogy elolvasnánk a zárójelben lévő verseket, 
folytatjuk a tizennyolcadik verssel: „Bizonyára azért, miképpen egynek 
bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek 
igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert 
miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: 
azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” „Mert a 
törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen 
törvény.  

Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az 
Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek 
kiábrázolása vala.”  Tehát Ádám előrevetítette az Eljövendőt. Ez az eljöven-
dő pedig Krisztus volt. Miben volt Ádám Krisztus előképe? Az igazság által? 
Nem, mert Ádám nem tartotta meg. A bűne által? Nem. Krisztus nem 
vétkezett. Miben volt hát Ádám Krisztus előképe? Abban, hogy mindenki, 
aki a világon létezett, bele volt foglalva Ádámba, és mindenki, aki a világon 
létezik, bele van foglalva Krisztusba. Más szavakkal: Ádám bűne kihatott az 
egész világra; a második Ádám igazsága kihat az egész emberiségre. Ezáltal 
Ádám az Eljövendő előképe. Olvassunk tovább: „De a kegyelmi ajándék 
nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan 
haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy 
ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.”

Tehát két emberről tanulmányozunk: az emberről, aki által eljött a 
bűn, és az emberről, aki által eljött az igazság. „Mert ha egynek bűnesete 
miatt uralkodott a halál az egy által (az első Ádám által), sokkal inkább 
az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által (a második Ádám által) 
azok, akik a kegyelem és igazság ajándékának bővelkedésében részesültek.” 
Mielőtt rátérnénk a téma lényegére, olvassunk el egy másik szöveget. 1Kor 
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15:45-49 verseit: „Így van megírva: az első ember: Ádám élő lélekké lett, az 
utolsó Ádám megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, 
azután a lelki. Az első ember földből való, földi, a második ember az Úr 
mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama 
mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földi ábrázatát, 
hordani fogjuk a mennyei ábrázatát is.” 

Az első Ádám bűne mindannyiunkra kihatott; amit tett, mindannyi-
unkat magában foglalt. Ha Ádám tiszta maradt volna Isten előtt, ebben is 
mindannyiunkat magában foglalt volna. De, amikor elbukott eltávolodva 
Istentől, mi is elbuktunk, és eltávolodtunk Istentől. Bármit is csinált volna 
Ádám, magában foglalt volna minket is, és amit tett, azzá tett minket, amik 
vagyunk. De itt van a másik Ádám. Ugyanannyian vannak Krisztusban 
belefoglalva, mint az első Ádámban? Ez itt a kérdés. Ez a tanulmányunk 
tárgya. Vajon a második Ádám kihat ugyanannyi emberre, mint az első 
Ádám? A válasz pedig ez: minden bizonnyal, hogy mindaz, amit a második 
Ádám tett, magában foglalja mindazokat, akik abban voltak belefoglalva, 
amit az első Ádám tett. És bármit tett volna, mindannyiunkat magában 
foglalt volna.

Tegyük fel, hogy Krisztus engedett volna a kísértésnek és vétkezik. 
Jelentett volna valamit nekünk? Számunkra mindent jelentett volna. Az 
első Ádám bűne mindent jelentett számunkra; a második Ádám bűne min-
dent jelentett volna nekünk. Az első Ádám igazsága mindent jelentett volna 
számunkra, és a második Ádám igazsága mindent jelent mindazok számára, 
akik hisznek. Ez az állítás bizonyos értelemben helytálló, de nem a most 
tanulmányozott tárgy értelmében. Most tanulmányozzuk a két Ádámot. 
Megnézzük őket e tanulmány kontextusában.

A kérdés a következő: A második Ádám igazsága magában foglalja-e 
mindazokat, akiket az első Ádám bűne magában foglalt? Figyeljünk nagyon! 
A beleegyezésünk nélkül, egyetlen hozzájárulásunk nélkül mindannyian az 
első Ádámban lettünk belefoglalva; ott voltunk. Az egész emberiség az első 
Ádámban volt. Azt, amit az első Ádám tett - az első ember – azt mi tettük, 
mindannyiunkat érintett. Azt, amit az első Ádám tett, az bűnre vezetett 
minket, és a bűn végeredménye a halál, amely mindannyiunkat érint, és 
mindannyiunkat magában foglal.  Jézus Krisztus, a második Ember, felvette 
bűnös természetünket. Egy lett velünk „mindenben”. Ő lett a mi szemé-
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lyünk és meghalt. Így Őbenne minden ember, aki valaha élt a földön, az 
első Ádámban lévén belefoglalva, most Bele van foglalva a másodikban, és 
újra élni fog. Lesz egy feltámadás úgy az igazaknak, mint az igazságtalanok-
nak. Minden lélek feltámad a második Ádám által abból a halálból, amely 
az első Ádám által jött.

„Igen – mondhatná valaki – de mi a kezdetben elkövetett bűnön kívül 
más bűnökben is vétkesek vagyunk.” De nem a mi választásunk nélkül. 
Amikor Isten azt mondta: „Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony 
között, a te magod és az ő magva között”, Ő minden embernek szabadságot 
adott, hogy megválassza azt az urat, akinek szolgálni akar, és azóta minden 
ember, aki vétkezett a világon, azért vétkezett, mert úgy döntött, hogy meg-
teszi. „Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azok előtt leplezett, akik 
elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit” - nem 
azokét, akiknek nincs lehetőségük hinni; e világ istene nem tud megvakítani 
senkit addig, amíg az illető akarattal be nem hunyja a hit szemét. Amikor 
az ember akarattal behunyja a szemét a hit előtt, Sátán gondoskodik arról, 
hogy azok a szemek a lehető leghosszabb ideig csukva is maradjanak. Újra 
elolvasom a szöveget: „Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk” - az örök-
kévaló evangélium, Jézus Krisztus evangéliuma, a bennetek lévő Krisztus a 
dicsőségnek ama reménysége, Ádám korától fogva napjainkig, - „Ha mégis 
leplezett a mi evangéliumunk, azok előtt leplezett, akik elvesznek.” El van 
rejtve a hitetlenek elméje elől, kiket „e világ istene megvakított”. Miért 
vakította meg az elméjüket? Mert „nem hisznek”.

Ábrahám, egy pogány, aki pogánynak született, ahogy mi is pogány-
nak születtünk, pogány családban nőtt fel, akik bálványokat és égitesteket 
imádtak. Ábrahám elfordult a bálványoktól az Istenhez, kinyitotta a szemeit 
a hit előtt, és használta azokat, és Sátán nem tudta többé elvakítani a sze-
mét. És mivel Ábrahám, a pogány, elfordult a pogányok közül az Istenhez, 
és Jézus Krisztusban megtalálta a reménység teljességét, ezért Isten példa 
gyanánt mutatta őt az egész világnak. Bebizonyította, mit találhat a földön 
minden pogány. Ez az Isten által elrendelt példa, amely megmutatja, hogy 
egyetlen pogánynak sincs mentsége, ha nem találja meg Istent Jézus Krisz-
tusban az örökkévaló evangélium által. Ábrahám példaként szolgál minden 
nép számára, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, hogy minden pogány 
külön-külön felelős, ha nem találja meg azt, amit Ábrahám talált.
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Tehát, amilyen mértékben az első Ádám hatással van az emberre, 
ugyanolyan mértékben hat a második Ádám az emberre. Az első Ádám 
a bűn ítélete alá vonta az embert, a halál uralma alá vetette őt; a második 
Ádám igazsága semmissé teszi ezeket a hatásokat, és minden ember feltáma-
dásához vezeti. Amint Ádám vétkezett, Isten adott neki egy második esélyt, 
hogy szabadon válassza meg urát, akinek szolgálni akar. Azóta minden 
ember szabadon választhatja meg azt az utat, amelyet követni szeretne, és 
ezért felelős a személyes bűneiért. És amikor Jézus Krisztus megszabadított 
minket a bűntől és a haláltól, amely az első Ádám által ért minket, szabadsá-
got adott minden embernek, és minden ember szabadon választhatja, hogy 
birtokolja ezt a szabadságot.

Az Úr nem kényszerít senkit arra, hogy elfogadja ezt a szabadságot. 
Isten nem kényszerít senkit bűnre, és nem kényszerít senkit arra, hogy igaz 
legyen. Minden ember vétkezik, mert úgy dönt, hogy vétkezik. A Szentírás 
bizonyítja ezt. És minden ember elérheti a tökéletességet, ha ezt választja. 
A Szentírás ezt is bizonyítja. Egyetlen ember sem fog meghalni a második 
halállal, ha nem választotta a bűnt az igazság helyett, a halált az élet helyett. 
Jézus Krisztusban teljes mértékben biztosítva van minden, amire az em-
bernek szüksége van, és amit az igazságban megkaphat. Az embernek csak 
Jézust kell választania, és akkor mindaz, ami Krisztusban felajánlva van, az 
övé lesz.

Tehát, ahogy az első Ádám a mi személyünk volt, úgy a második Ádám 
is a mi személyünk. Mindenben ugyanolyan gyengének látjuk Krisztust, 
mint mi vagyunk. Olvassunk el két szöveget. Jézus azt mondta rólunk: 
„Nélkülem semmit sem cselekedhettek.” Azt mondta Magáról: „semmit sem 
cselekszem magamtól”. Ez a két szöveg elég is, mert mindent elmondanak. 
Krisztus nélkül lenni annyi, mint Isten nélkül lenni. Ilyen körülmények kö-
zött az ember nem tehet semmit. Az ember önmagában teljesen tehetetlen. 
Ez az ember állapota Isten nélkül. Jézus Krisztus azt mondta: „semmit sem 
cselekszem magamtól”. Ez azt bizonyítja, hogy Krisztus testben jött el ebbe 
a világba, emberi természetben, pontosan abban az állapotban, amelyben 
van az ember az Isten nélküli világban. Pontosan az elveszett ember hely-
zetébe helyezte magát. Elhagyta isteni Énjét, és a személyünkké vált. És 
ebben a helyzetben, tehetetlenségben, mint ahogy mi vagyunk Isten nélkül, 
kockázatot vállalt, hogy visszatérjen oda, ahol Isten van, és elvigyen minket 
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Magával. Szörnyű kockázat volt, de hála Istennek győzött. Elérte a célt, és 
Őbenne meg vagyunk mentve.

Amikor olyan állapotban volt, amelyben mi vagyunk, azt mondta: 
„Istenbe vetem a bizalmamat”, és ez a bizalom sohasem hagyta cserben. 
Válaszul erre a bizalomra, az Atya Benne élt, és megtartotta Őt, hogy ne 
vétkezzen. Ki volt Ő? Mi. Így Krisztus elhozta az isteni hitet a világ minden 
emberének. Ez Krisztus hite. Ez az üdvözítő hit. A hit nem valami, ami 
tőlünk fakad, amivel mi hiszünk Benne, hanem valami, amivel Ő hitt – a 
hit, amit gyakorolt, amelyet Ő nekünk ad, amely a miénké válik, és amely 
bennünk munkálkodik – az Isten ajándéka. Erre utalnak ezek a szavak: „Itt 
akik megtartják Isten parancsait és a Jézus hitét”. Ők megtartják Jézus hitét, 
mert ezt az isteni hitet maga Jézus gyakorolta.

Ő, a mi személyünk lévén, elhozta nekünk azt az isteni hitet, amely 
megmenti a lelket – azt az isteni hitet, amely által Vele együtt elmondhat-
juk: „Istenbe vetem a bizalmamat”. És ha így Istenbe vetjük bizalmunkat, 
akkor ez a bizalom nem fog cserben hagyni, mint ahogy akkor sem hagyta 
cserben Krisztust. Isten ekkor válaszolt a bizalomra, és Krisztusban lakott. 
Isten ma is válaszol a bennünk lévő bizalomra, és bennünk él.

Isten Vele lakott, és Ő a mi személyünk volt. Ezért az Ő neve Imma-
nuel, velünk az Isten, nem Vele az Isten. Isten Vele volt a világ teremtése 
előtt. Jézus ott maradhatott volna anélkül, hogy idejön, és Isten Vele maradt 
volna továbbra is, és akkor az Ő neve „Vele az Isten” marad. Úgy jöhetett 
volna erre a világra, ahogyan a mennyben létezett, és az Ő neve „Vele az Is-
ten” maradt volna. De ily módon soha nem lehetett volna „velünk az Isten”. 
Nekünk viszont szükségünk volt a „velünk az Isten”-re. „Vele az Isten” nem 
segít, ha Ő nem a mi személyünk. Ez az áldás. Az, aki egy volt Istennel, 
az eggyé lett velünk. Az, aki Isten volt, a személyünk lett, hogy a „Vele az 
Isten” legyen „velünk a Isten”. Ez az Ő neve! Ez az Ő neve! Örüljetek ebben 
a Névben mindörökké - Isten veletek!
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Továbbra is Jézus nevét tanulmányozzuk, amely „Velünk az Isten”. 
Ahogy korábban is megmutattam, Ő nem lehetett volna „Velünk az Isten” 
anélkül, hogy ne vált volna önmagunkká. Krisztus nem Önmagát nyilvá-
nította ki a világban. Jézust nem úgy látjuk ezen a világon, mint amilyen 
a mennyben volt, nem úgy jött a világra, mint ahogyan a mennyben volt, 
és a Személyisége - amit a világban nyilvánított ki - sem volt az, amellyel 
bírt a mennyben. Megüresítette magát és önmagunkká vált. Utána, mivel 
Istenbe vetette bizalmát, Isten Vele lakott. És Ő, mivel a mi személyünkké 
vált, és Isten Vele volt, ezért tudott „Velünk az Isten” lenni. Ez az Ő neve.

Ha úgy jött volna el hozzánk, ahogyan a mennyben volt, Istenként 
nyilvánítva ki Magát, és Isten Vele lévén, akkor az Ő neve nem lett volna 
„Velünk Isten”, mert ebben az esetben Ő nem lett volna a mi személyünk. 
De Ő megüresítette Magát; nem láttatta saját Magát a világon. Mert meg 
van írva: „Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya” – nem csupán egyetlen 
ember, hanem senki sem ismeri. Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya. „Az 
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni.” 
Nem azt írja, hogy senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és akinek az Atya 
akarja megjelenteni. Nem. Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya. És nem az 
Atya jelenti ki a Fiút a világban, hanem a Fiú az, aki megismerteti az Atyát. 
Krisztus nem Önmaga kinyilatkoztatása. Ő az Atya kinyilatkoztatása a 
világban, a világnak és az embereknek. Ezért mondta: „az Atyát sem ismeri 
senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni.” Tehát az Atya van 
kinyilatkoztatva a világban, kinyilatkoztatva nekünk és kinyilatkoztatva 
bennünk a Krisztusban. Ez az egyetlen dolog, amit mindig tanulmányo-
zunk. Ez a központ, amely körül minden forog. És mivel Krisztus felvette 
a mi emberi természetünket, és mindenben hasonló lett hozzánk, testben, 
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és így lett Ő mi magunk, azért, amikor olvasunk Róla és arról, ahogyan az 
Atya bánt Vele, tulajdonképpen magunkról olvasunk és arról, ahogyan az 
Atya bánik velünk. Amit tett Isten Vele szemben, azt velünk szemben tette 
meg; amit Isten megtett Érte, azt értünk tette meg. És ezért van megírva: 
„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk ő benne.” (2Kor 5:21)

Mindenben olyannak kellett lennie, mint a testvérei, és Ő a mi test-
vérünk, aki a legszorosabb vérségi kötelékben áll velünk. Most rátérünk 
ezen óriási téma másik részének tanulmányozására. Olvassunk először a 
Zsoltárokból - Krisztusról a Zsoltárokban -, és látni fogjuk, milyen sokat 
ír Krisztusról a Zsoltáros, és hogy Krisztus az az egyetlen Személy, akinek 
tapasztalata le van írva a Zsoltárokban.

Lehetetlen, hogy részletesen, egy vagy több tanulmányba belefoglaljuk 
mind a 150 Zsoltárt, de mégis bizonyos értelemben mindet belefoglalhat-
juk, ha megérintünk néhányat közülük, amelyek felfedik mindegyik Zsoltár 
nagy titkát, nevezetesen Krisztust. Tanulmányozni fogunk néhány Zsoltárt, 
amelyeket maga Isten emlegetett Krisztusra utalva, így semmi kétség, hogy 
ezek a Zsoltárok Krisztusra vonatkoznak. Amikor ezeket a Zsoltárokat ol-
vassuk, tudjuk, hogy Jézus Krisztusról olvasunk, és arról, hogy Isten hogyan 
bánt Vele - olvasunk Róla, aki mindig is mi magunk volt, gyenge, mint mi 
vagyunk, Akit a bűn nyomott, mint minket is testben, bűnös kinézetben 
jelent meg, aki mi vagyunk. Olvasunk arról, hogy bűneink és vétkeink Őrá 
lettek vetve, és arról, ahogyan érezte ezeknek a bűnösségét és elítélését, 
ugyanúgy, mint mi.

Elemezzük a 40. Zsoltárt, amely Krisztus világra jöveteléről ír. 
Nyissátok meg a Bibliát a 40. Zsoltárnál és a Zsidóbeliekhez írt levél 10. 
fejezeténél. Kezdjük a Zsolt 40:7 verssel: „Véres áldozatot és ételáldozatot 
nem kedveltél; füleimet fölnyitottad [...]”. Itt van egy hivatkozás a 2Móz 
21:1-6 verseire, amelyben azt olvassuk, hogy ha egy zsidó rabszolga volt, 
akkor bizonyos évig szolgálnia kellett urát, és szabadulása évében szaba-
don kellett engedni. De ha ő azt mondta: „Szeretem az én uramat, az én 
feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni: Akkor vigye őt az ő ura 
a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által 
az ő fülét árral; és szolgálja őt mindörökké.” Az a lyuk, melyet egy árral 
fúrtak a szolga fülébe, egy külső jel volt, amely azt mutatta, hogy annak 
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fülei mindig nyitva vannak gazdája szavára, készen áll a hallásra. Amikor 
Krisztus emberként jött a világra, így szólt az Atyához: „Véres áldozatot és 
ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad.” Vagyis: „Nyitva van fü-
lem a Te Igédre, készen állnak a Te parancsolataid meghallására; nem állok 
ki a szolgálatodból; Szeretem az Uramat és a gyerekeimet. Nem megyek el, 
a Te szolgád maradok mindörökké.”

„Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél [...] Akkor azt mond-
tam: Íme jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem: szeretem teljesíteni 
a te akaratodat, Isten.” (KJV) „Azért a világba bejövetelekor így szól: Ál-
dozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, Égő és bűnért 
való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám: Íme itt vagyok, (a könyv 
fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat. 
Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való 
áldozatokat nem akartál, (a törvény által megkövetelt dolgok) sem nem 
kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek, Ekkor ezt mondotta: Íme itt 
vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja 
a másodikat.” (Zsid 10:5-9)  

A Zsidókhoz írt levélben Isten a 40. Zsoltárt Krisztusra alkalmazza, 
és Krisztus mondta ezeket a dolgokat, amikor lejött a földre. Olvassuk 
tovább a 40. Zsoltárban: „Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem 
és Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igaz-
ságosságot a nagy gyülekezetben. Íme nem tartom vissza ajkamat, te tudod 
ó uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűsé-
gedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy 
gyülekezetben. Te Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és 
igazságod mindig megóvnak engem. Mert bajok vettek körül engem (Kit? 
Krisztust), amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig 
sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott 
engem.”

Ki mondta ezt? Krisztus. Hogyan érték utol bűnei? „Az Úr mind-
nyájunk vétkét ő reá veté.” Nem számosabbak voltak a feje hajszálainál? 
Amikor Önmagára nézett, hogyan látta saját Magát? A hatalmas vétkesség 
és a bűn szörnyű elítélése miatt – a mi bűneink miatt, mely Őrá vettetett, 
azt mondta: „a szívem is elhagyott engem”.  De isteni hite és az Atyába vetett 
bizalma által így folytatja: „Tessék uram néked, hogy megments engemet. 
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Siess uram a segítségemre! Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, akik az 
életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, érje gyalázat azokat, 
akik a bajomat kívánják. Pusztuljanak el gyalázatosságuk miatt, akik ezt 
mondják nekem: «Hehé, hehé!» (Így csúfolták, amikor a kereszten függött.) 
Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Azt mondják 
mindenkor: Magasztaltassék fel az Úr – akik szeretik a te szabadításodat.” 
(Zsolt 40:14-17) Ki mondta ezeket? Az, aki megérezte azon gonoszságok 
nyomását, amelyek számosabbak voltak a feje hajszálainál. Az, akit annyira 
nyomott a bűn terhe – dicsérte az Urat és örült Benne!

„Gondolj rám, noha én szegény és nyomorult vagyok, de az én Uram 
visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!” (KJV) 
(Zsolt 40:18) Olvassuk most el a 40. Zsoltár második versét: „Várván vár-
tam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.”

Ki várt? Krisztus, és Ő a mi személyünk volt. Elmondhatjuk mi is ezt 
az igét: „Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltá-
somat.”? Természetesen igen. Én, aki ennyire tele vagyok bűnnel és ennyire 
bűnös? Ilyen bűnös testtel? Honnan tudhatom, hogy hallja a kiáltásaimat? 
Tudom, mert Ő bebizonyította ezt, egész életemben Ő volt a legközelebbi 
vérrokonom. Jézus bebizonyította a testemben, hogy Isten lehajol hozzám 
és meghallja kiáltásaimat. Jól tudjátok, hogy vannak életünkben pillanatok, 
amikor a bűneink hatalmas hegyeknek tűnhetnek, és olykor nagyon el va-
gyunk csüggedve miattuk. Akkor Sátán jelen van, és készen áll kimondani: 
„Igen, van okod a csüggedésre. Nincs értelme az Úrhoz imádkoznod. Neki 
semmi köze az olyan emberekhez, mint te. Túl bűnös vagy.” Azokban a 
pillanatokban kezdjük azt hinni, hogy az Úr már nem hallgatja meg imá-
inkat. Hessegessétek el az ilyen gondolatokat! Isten nemcsak meghallgatja 
az imákat, hanem nagyon figyelmesen hallgatja meg azokat. Emlékezzetek 
Malakiás kijelentésére: „Az Úr pedig figyelt és hallgatott.” (Mal 3:16) 
Figyelni annyit jelent, mint figyelmesnek lenni a hallásra; Az Úr figyel és 
hallgatja a bűnnel terhelt emberek imáit.

Vannak olyan pillanatok, amikor elönt a csüggedés, amikor a víz 
elborítja a lelkünket, amikor a hitünk alig bátorkodik fel az imádkozásra. 
Ilyenkor, ha a hitünk túl gyenge ahhoz, hogy odaérjen Hozzá, aki hallgat-
ja, akkor felénk hajol, hogy meghallja imáinkat. Hegyezi a fülét, és hall 
minket. Ilyen az Úr. Ilyen a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, aki szereti 
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és megmenti a bűnöst. Ha mély vizeken vezetne át minket, és azok fejünk 
felett összecsapnának, ahogyan az Ő fejét is beborították, akkor bízhatunk 
Benne. Isten felénk hajol olyankor. Lehajol és meghallja kiáltásunkat!

„Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, sziklára állította 
fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba: a mi Is-
tenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 
(Ki mondta ezt? Jézus) Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát és 
nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!” (Zsolt 40:3-5)

Lapozzunk a 22. Zsoltárhoz! Ebben a Zsoltárban mindenki számára 
ismerős aspektusokat találunk, így mindenki tudni fogja, itt ki beszél. Első 
versszak: „Én Istenem, Én Istenem! Miért hagytál el engemet? (Ki mondta 
ezt? Jézus a kereszten.) Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. 
Én Istenem! Kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyu-
godalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei közt lakozol! Benned 
bíztak a mi atyáink. Bíztak és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak 
és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg 
vagyok, s nem férfiú. Emberek csúfja, és a nép utálata. Akik engem látnak, 
mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkukat, hajtogatják fejüket: Az 
Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött 
benne!” (Zsolt 22:2-9)

Tudjuk, hogy ez a keresztre feszítés története; ez a kereszt Zsoltára. 
„Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál 
Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki 
segítsen! Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak Básán bikái. Feltá-
tották rám szájukat, mint a ragadozó oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem. 
Csontjaim mind széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt 
belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint a cserép, a nyelvem ínyemhez 
tapadt. A halál porába fektetsz engem!

Mert ebek vettek körül engem. A gonoszok serege körül fogott, átlyu-
kasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, 
ők pedig csak néznek, és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon és kön-
tösömre sorsot vetnek. De te Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem: 
siess segítségemre! Szabadítsd meg lelkemet a kardtól az én egyetlenemet a 
kutyák körmeiből! Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok 
szarvai közül hallgass meg engem! Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, 
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és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek 
Őt! Jákób minden ivadékai: dicsőítsétek Őt, és féljétek Őt Izrael minden 
magzata! Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát. 
Nem rejti el az Ő orcáját előle, és amikor kiált hozzá, meghallgatja.” (Zsolt 
22:11-25) Ki mondja ezeket a szavakat? Ki mondja, hogy az Atya nem 
fordítja el orcáját a nyomorult ember kiáltásától, a bűnöstől, akinek bűnei 
számosabbak a feje hajszálainál? Krisztus mondja ezt. És Ő tudja, hogy ez 
így igaz. Ki mondja azt, hogy az Atya nem rejti el orcáját az olyan ember 
elől, mint én és amilyen te vagy? Krisztus mondja ezt, és be is bizonyította. 
Nincs most életben és dicsőségben Ő az Isten jobbján? Ezáltal az univerzum 
előtt bebizonyosodik, hogy Isten nem rejti el arcát az elől, akit vétkei elborí-
tottak, és bűnei számosabbak feje hajszálainál. Tehát, örüljetek; és merjetek! 
Ő a mi üdvösségünk. Ő valósította meg ezt az üdvösséget. Jézus minden 
embernek bebizonyította, hogy Isten a bűnösök Megváltója.

„Téged dicsérlek a nagy gyülekezetben: teljesíteni fogom fogadalma-
imat azok előtt, akik félnek Téged.” (KJV) (Zsolt 22:26) Megteszitek ezt? 
Gondoljatok a következő helyzetre: Ki volt Jézus, amikor elmondta ezeket 
a szavakat? Ő mi magunk volt. Napjainkban ki az, aki kimondja ezeket a 
szavakat? Mi mondjuk ki ezeket a szavakat Őbenne, ugyanúgy, mint ahogy 
több mint 1800 évvel ezelőtt is kimondtuk Őbenne? Kimondtuk akkor 
Őbenne, mert abban az időben Ő volt a mi személyünk; és most, hogy mi 
Őbenne vagyunk, nem ugyanaz a helyzet, mint amikor Ő volt mi magunk? 

Most olvassuk el a 22. Zsoltár utolsó két versét: „Az emberek magva 
szolgálja majd őket; és az Úrról beszélnek azoknak, akik ő utánuk jönnek. 
Ezek eljönnek, és hirdetik az Ő igazságát, a népnek, amely megszületik. 
A 23. Zsoltár a 22. Zsoltárt követi. „Az Úr az én pásztorom.” Kinek a 
pásztora? Krisztusé. A 22. Zsoltár a keresztre feszítés himnusza, a kereszt 
Zsoltára. De hol a helye a 23. Zsoltárnak? Lássuk: „Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terel-
get. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet az ő nevéért.” Kit? 
Engem, egy bűnöst? A bűnökkel terheltet? Az igazság ösvényein fog vezetni 
engem? Igen. Honnan tudjuk? Már megtette egyszer. Krisztusban elvezetett 
már egyszer az igazság ösvényén, az Ő nevéért egy életen át. Ezért tudom, 
hogy Krisztusban engem, a bűnöst Ő újra és mindörökké elvezet az igazság 
ösvényein az Ő nevéért. Ezt jelenti a hit.
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Ha úgy értjük ezeket a szavakat, ahogyan ma este Prescott testvér 
leckéjében hallottuk, mint a nekünk ajánlott Isten üdvösségét, akkor ezek 
a szavak Isten üdvösségét fogják munkálni bennünk. Krisztus ily módon 
kapta az üdvösséget. Amikor arra a helyre lépett, ahol mi vagyunk, hol 
talált menedéket? Jézus nem mentette meg Önmagát. Emiatt gúnyolták ki 
a kereszten: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Szálljon le 
most a keresztről, és majd hiszünk néki.” (Mt 27:42) Megtehette volna. De 
ha megmentette volna Magát, akkor mi vesztünk volna el. Mi elvesztünk 
volna, ha Ő megmentette volna magát. De Ő minket ment meg! Akkor 
mi mentette meg Őt? Ezen üdvösség szava mentette meg Őt, amikor Ő 
a mi személyünkké vált, és megment minket, amikor Őbenne vagyunk. 
„Az igazság ösvényein vezet az ő nevéért” – engem, igen engem! És ezt 
azért teszi, hogy minden ember a földön azt mondhassa Őbenne: „igazság 
ösvényein vezet” – engem.

„Még, ha a halál árnyékának völgyében járok is [...]” Hol találtatott 
Jézus a 22. Zsoltárban? A kereszten, a halállal szemben. A 23. Zsoltár a 
megfelelő helyre érkezik, mert itt látjuk Jézust belépni a sötét völgybe. 
„Még, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, 
mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.” Kit? 
Krisztust és minket Őbenne; tudjuk, hogy ez így van, mert Isten már meg-
tette ezt egyszer értünk Őbenne. És továbbra is megteszi értünk Őbenne.

„Asztalt terítesz nékem ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, 
csordultig van poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed elkísér életem 
minden napján,” (KJV) Kit? Engem. Hála Istennek! Honnan tudom? 
Mert ez már elkísért engem Őbenne. A jóság és a kegyelem egyszer már 
elkísért engem ezen a világon, születésemtől a síromig. „Bizonyára jóságod 
és kegyelmed elkísér engem életem minden napján, s az Úr házában lako-
zom életem végéig.” (KJV) Honnan tudom? Ó, mert ez Őbenne egyszer 
megtétetett értem. Az univerzum előtt be lett mutatva, hogy ez így van, én 
pedig elfogadom és örülök

A 24. Zsoltár pontosan a 23. Zsoltárt követi. A 22. Zsoltár a keresztre 
feszítés Zsoltára, a 23. Zsoltár a halál árnyékának völgyén keresztül viszi 
Őt, és a 24. Zsoltár pedig mennybemenetelének a Zsoltára. „Ti kapuk, 
emeljétek fel fejeiteket, emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen 
be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, 
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az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel 
örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!  Kicsoda ez a dicsőség 
királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.” Jézus már megtette ezt értem 
egyszer Őbenne; Őbenne ez továbbra is folytatódik értem; és Őbenne az Úr 
házában fogok lakozni mindörökké.

Ezek a Zsoltárok azt az igazságot képviselik, hogy Krisztus Az, aki 
a Zsoltárokban megszólal. Figyeljetek a 69. Zsoltárra, és világosabban 
fogjátok látni ezt az igazságot. Valójában melyik Zsoltárt olvashatjuk anél-
kül, hogy ezt ne látnánk meg? Ez itt a kérdés. Melyik Zsoltárt olvashatjuk 
anélkül, hogy ne látnánk meg Krisztust? Felolvasok egy-két verset a 69. 
Zsoltárból, és meglátjuk, hogy Krisztus itt is jelen van. 

Ötödik vers: „Többen vannak a fejem hajszálainál, akik ok nélkül 
gyűlölnek engem”. Emlékezzetek, a Szentírásban írva van, hogy ez betelje-
sedett. „Ok nélkül gyűlölnek” Nyolcadik vers: „Teéretted viselek gyalázatot. 
És borítja pironkodás az arcom. Atyámfiai előtt idegenné lettem, anyám 
fiai előtt jövevénnyé. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, 
[...]” „Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te 
házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” „A te gyalázóid gyalázásai hul-
lottak reám.” Pál apostol ezt írja a Róm 15:3 versben: „Mert Krisztus sem 
önmagának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te gyalázóidnak 
gyalázásai hullottak reám.” 

Zsolt 69:21-22 versei: „A gyalázat megtörte szívemet és beteggé 
lettem. Vártam részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt 
ételemben mérget adtak, szomjúságomban ecettel itattak engem.” Ebben 
a Zsoltárban Krisztusról van szó. Nézzétek az első verset: „Szabadíts meg 
engemet ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak! Mély sárba estem, ahol 
meg nem állhatok, feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít. Elfá-
radtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom. Szemeim elbágyadtak, míg vártam 
Istenemet. Ok nélkül gyűlölnek.” A hatodik vers: „Ó Isten, te tudod az én 
balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak előtted.” Kinek a bűnei? 
Krisztusé – az Igazé, aki nem ismert bűnt, aki a mi bűneink hordozójává 
lett! A mi bűneink Őrajta voltak, és a vétkességük és elítélésük nem volt el-
rejtve Isten arca előtt. Milyen szörnyű ez, hogy Krisztus elveszíti Önmagát, 
és mindenben a személyünkké vált, hogy üdvözüljünk - kockázatot vállalt, 
óriási kockázatot, hogy mindent elveszíthet – kockáztatott mindent, hogy 
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mindent megmentsen. És mik voltunk mi saját magunkban? Tetőtől talpig 
a bűn teste. Ennek ellenére mindent kockára tett, hogy megmentsen min-
ket. Bár semmik voltunk. Ez igaz, de szeretetében és irgalmában megtette. 
Adjunk hálát az Úrnak, hogy volt királyi bátorsága vállalni ezt a kockázatot. 
És győzött. És mi meg vagyunk mentve Őbenne.

Itt olvashatjuk Jézus bűnvallomását. Jézus volt mi magunk és a 
mi helyünkben, hogy megvallja bűneinket, amire szükségünk van. Jézus 
megkeresztelkedett helyettünk, mert egyetlen keresztség sem lehet olyan tö-
kéletes a részünkről, hogy el lenne fogadva az igazságban. „Ép legyen, hogy 
kedves legyen” (3Móz 22:21). Önmagában egyetlen ember bűnvallomása 
sem lehet olyan tökéletes, hogy Isten igazságában el legyen fogadva, mert az 
ember tökéletlen. „Ép legyen, hogy kedves legyen”. De hol találunk tökéletes 
bűnvallomást? Ó, Őbenne tökéletes a bűnmegvallásom, mert Ő tette meg 
a bűnvallomást. Milyen sokszor megtörtént már, hogy amikor emberek be-
vallják minden bűnüket, amiről tudnak, Sátán azt sugallja: „Nem vallottad 
be a bűnödet, ahogy kellett volna. Nem sírtál eleget, hogy bocsánatot kapj. 
Igen, ez igaz, megvallottad a bűnödet, de nem kellő keserűséggel. Isten nem 
tud megbocsátani egy ilyen bűnvallomást.” Akkor emeljétek fel Isten szavát 
Isten előtt, és mondjátok Neki: „Van Valaki, aki tökéletes. Ő hordozta a 
bűneimet és megvallotta azokat, ezért amikor rámutat a bűnömre, én erőm 
szerint vallom meg, és amilyen mértékben felfedi előttem Őbenne és az Ő 
megvallása hatékonysága által, az én bűnvallomásom el van fogadva igaz-
ságban. Az Ő vallomása minden tekintetben tökéletes, és Isten befogadja az 
enyémet Őbenne.”

Tehát Őbenne Sátán nem bátortalaníthat el minket azzal a gondolat-
tal, hogy nem valljuk meg eléggé a bűneinket, és nem tartottunk elég alapos 
önvizsgálatot, vagy nem bántuk meg eléggé bűneinket. Krisztusban van a 
bűnbánatunk, Benne van a megvallásunk, Őbenne van a tökéletességünk, 
Őbenne vagyunk tökéletesek. Ő a Megváltó! Alávetve a gyengeségnek, 
ahogy mi vagyunk, megérintve a bűntől, ahogy mi is – egyszerűen a mi 
személyünk volt – Ő élt ezen a világon, és soha nem vétkezett. Őrá is hatott 
a bűn, ahogy ránk is, gyenge volt, mint mi is, tehetetlen, mint az Isten nél-
küli ember, de Istenbe vetett bizalma által Isten megvizsgálta, Vele maradt, 
és oly módon erősítette meg, hogy a bűn megnyilvánulása helyett mindig 
Isten igazsága nyilvánult meg.
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És ki volt Ő? Nem volt más, mint mi magunk. Isten egyszer már 
bebizonyította a világnak és az univerzumnak, hogy Ő úgy fog eljönni 
hozzám és hozzád, hogy élni fog velünk, akik ma a világban vagyunk, és 
megteszi, hogy kegyelme és hatalma velünk maradjon. Így a bűntől meg-
romlott állapotunk ellenére, minden gyengeségünk ellenére Isten igazsága 
és szent befolyása fog megnyilvánulni az emberek előtt a személyünk és 
bűnösségünk helyett.

Isten titka nem egy olyan Istenről szól, aki bűntelen testben nyilvánul 
meg. Semmi titok nincs abban, hogy Isten a bűntelen testben nyilvánul 
meg. Ez nagyon természetes. Hát maga Isten nem érintetlen a bűntől? Van 
valami csoda abban, hogy Isten a bűntől érintetlen test által vagy testben 
nyilvánul meg? Lehet valami csoda abban, hogy Isten Gábriel arkangyalon 
vagy a fényes szeráfokon, vagy kerubokon keresztül mutatja meg hatalmát 
és igazságának dicsőségét? Nem. Ez nagyon normális. De a csoda az, hogy 
Isten meg tudja tenni ezt a bűnös test által és a bűnös testben. Ez Isten titka. 
Isten a bűnös testben nyilvánul meg, a bűn által megrontott testben.

Isten bebizonyította az univerzum előtt Jézus Krisztusban, amikor a 
bűntől megérintett testben volt, hogy képes birtokba venni a bűnös testet 
oly módon, hogy megmutassa jelenlétét, hatalmát és dicsőségét a bűn he-
lyett. És mindazt, amit a Fiú minden embertől kér ahhoz, hogy meg tudja 
tenni benne ezt, nem más, minthogy az ember engedje meg, hogy az Úrnak 
hatalma legyen felette, ahogy Jézus is megengedte.

Jézus azt mondta: „Istenbe vetem a bizalmamat.” E bizalom által 
Krisztus elhozta minden embernek azt az isteni hitet, amely által Istenbe 
vethetjük bizalmunkat. És amikor elválasztjuk magunkat a világtól, és 
minden bizalmunkat Istenbe vetjük, akkor Isten úgy használ fel minket, 
hogy a mi bűnös énünk többé ne nyilvánuljon meg, hogy befolyásoljon 
vagy hatással legyen valakire, hanem Isten fogja kinyilatkoztatni isteni és 
igazságos énjét, kinyilatkoztatja dicsőségét énünk és bűnösségünk ellenére. 
Ez az igazság. Ez pedig Isten titka: „A bennetek élő Krisztus a dicsőségnek 
ama reménysége.” Isten a bűn által megérintett testben nyilvánul meg. 
Sátán sokakat elcsüggeszt ebben a tekintetben is. Sátán ezt mondja a hívő 
bűnösnek: „Túlságosan bűnös vagy ahhoz, hogy kereszténynek nevezd 
magad. Istennek semmi köze hozzád. Nézz magadra. Tudod, hogy semmire 
sem vagy jó.” Sátán ezerszer elcsüggesztett bennünket ilyen érvekkel.
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De Isten egy érvet épített fel, amely megszégyeníti az összes ilyen 
érvelést, mert Jézus eljött – és személyünkké vált – a bűntől sújtva, mint mi, 
a világ bűneivel terhelve sokkal több bűnnel, mint én vagyok. És Benne, 
akire tízszerte több bűn nehezedett, mint rám, Isten bebizonyította, hogy 
egy ilyen emberben, aki annyira bűnnel telített, képes benne élni, kinyilat-
koztatva Magát és igazságát, az ember minden bűnössége, vagy az ördög 
minden akadálya ellenére is. Isten annak segítségére jött, Aki erős, és ebben 
a segítségben minket is magában foglal. Hála Istennek!

Testvéreim, ez a tény teszi azt, hogy jó legyek. Mert tudom, hogy 
ha valami jónak meg kell nyilvánulnia ezen a világon, akkor annak más 
forrásból kell származnia, amely rajtam kívül álló forrásból ered. Ez világos. 
És micsoda áldás! Isten bebizonyította, hogy igazságos Énjét nyilatkoztatja 
ki az én bűnös énem helyett, amikor megengedem Neki, hogy birtokoljon 
engem. Én nem tudom az Ő igazságát kinyilatkoztatni. Nem tudom meg-
mutatni bennem az Ő igazságát. Nem. Megengedem neki, hogy teljesen 
a birtokába vegyen, hogy lenyűgözzön engem. Ő erre vár. Bebizonyította. 
Egész életében bebizonyította, milyen Isten, amikor egyesül velem a bűnös 
testben. És megteheti újra, amint birtokol engem.

Megengeditek, hogy birtokoljon titeket? Mindez túl nagy átadásra 
szólít fel bennünket? Nem! Erre van szükség. Mennyire adta át magát Jézus? 
Teljesen átadta Önmagát. Krisztus lemondott Önmagáról, megüresítette 
Magát. A francia fordítás szerint „megsemmisítette magát”. Semmivé tette 
Magát, és belénk merült, hogy bűnös testünkben, helyettünk Isten nyilat-
koztassa ki magát, és az Ő igazságát bűnösségünk helyett. Válaszoljunk erre 
a tettre, és merüljünk el Őbenne, hogy Isten ma is megnyilvánulhasson 
a bűnös testben. Szeretnék egy olyan közmondást használni, amivel néha 
tréfálkoznak az emberek. Én nagy áhítattal mondom, mert egy nagyon jó 
illusztráció. Ez a közmondás így szól: „Én és a feleségem egyek vagyunk, 
és az az egy én vagyok.” Krisztus és ember egyek, egyetlen test, és a kérdés, 
amely mindig felmerül a következő: Ki az az egy? Krisztus egyesült minden 
emberrel a földön, és sokan azt mondják: „Igen, ez igaz, és én is ennek 
az egyesülésnek az eredménye vagyok.” Sokan arrogánsan elutasítják ezt az 
egyesülést, és kijelentik: „Én vagyok az az egy”, de a keresztény, aki hisz Jé-
zus Krisztusban és engedelmeskedik neki, azt mondja: „Igen, hála Istennek! 
Ő és én egyek vagyunk, és Ő az egyesülés eredménye.”
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Krisztus egyesült minden emberi lénnyel, ez az Ő része, amit meg-
tett. És ha ma este a világon minden emberi lény feladna mindent, és azt 
mondaná: „Igen, ez a valóság, Ő és én egyek vagyunk, és Ő az egyesülés 
eredménye”, minden lélek meg lenne mentve ma este, holnap pedig 
Krisztus ragyogna minden lélekből. Itt közbelép tapasztalatunknak egy 
gyakorlati aspektusa. Krisztus egyesült minden emberi lénnyel. Mennyire 
átfogó az az igazság, amikor Jézus mondja: „Amennyiben megcselekedtétek 
(vagy nem cselekedtétek meg) az enyémek közül a legkisebbel, akkor velem 
cselekedtétek, (vagy nem cselekedtétek)”. Tegyük fel, hogy egy rosszul öl-
tözött csavargó jön az ajtómhoz, lehet, hogy mostanában nem volt alkalma 
megmosakodni. Ki egyesült vele? Jézus. Ki fektette bele mindenét ebbe az 
emberbe? Krisztus. Akkor, ahogyan bánok azzal az emberrel, kivel bánok 
úgy? Krisztussal.

Vajon aszerint fogok bánni azzal az emberrel, hogy Jézus milyen 
értéket fektetett bele, vagy véleményeim szerint és ahogyan a világ tekinteni 
szokott egy ilyen emberre? Ez itt a kérdés. Tegyük fel, hogy egy ember, 
aki nem hisz Jézusban - egy világi ember, aki iszik és káromkodik - valami 
módon eljön hozzám, mondjuk, hogy enni adjak, vagy talán az úton talál-
kozom vele. Tegyük fel, hogy Krisztus iránti tiszteletből az Ő tulajdonaként 
kezelem azt az embert, akibe Krisztus mindent belefektetett, és tételezzük 
fel, hogy az ember soha nem fog hinni Jézusban, és hitetlenként hal meg, 
halálra kárhoztatva. Hogyan látja Krisztus, amit ezzel az emberrel tettem? 
Az ítéleten, ha én a jobb oldalon állok, nem fog mondani semmit erről 
az esetről? De igen, fog mondani. Azt fogja mondani: „Éhes voltam, s 
ennem adtál. Szomjas voltam, s megitattál, meztelen voltam és felruháztál, 
beteg voltam és meglátogattál”. De Istenem, én erről semmit nem tudok. 
Mikor láttalak éhesnek, és mikor etettelek? Mikor láttalak idegennek és 
befogadtalak? Vagy meztelenül, és felöltöztettelek? Semmit sem tudok. Ó, 
„Amennyiben a legkisebb testvéreim közül eggyel tettétek, velem tettétek”. 

De tegyük fel, hogy jön egy ember, és azt mondja: „Éhes vagyok, 
kérlek, adj valamit enni.” Én pedig azt válaszolom neki: „Miért jársz kol-
dulni épkézláb létedre? Miért nem mész dolgozni?” „Nem találok munkát.” 
„Hogyan? Nekem annyi munkám van! Én találok munkát, és még sohasem 
maradtam munka nélkül. Szerintem nem akarsz munkát keresni. Nincs 
mit adnom olyan embereknek, mint amilyen te vagy.” Nem adok neki 
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semmit és elmegy. És azon a napon, amikor mindnyájan Isten trónja előtt 
állunk, és bal kéz felől leszek, és ezt mondom: „Uram, én hiszek Benned! 
Nem emlékszel? Én hiszem az igazságot, hiszek a hármas angyali üzenetben; 
prédikátor voltam, és Battle Creek-ben prédikáltam. Sokat tettem a munka 
előmozdításáért. Sok csodálatos dolgot tettem a nevedben!” De a válasz a 
következő lesz: „Éhes voltam, és nem adtál ennem, szomjas és nem itattál 
meg. Meztelen, de nem ruháztál fel, beteg és fogoly voltam és mégsem 
látogattál meg.” 

Teljes meglepődésemben azt fogom kérdezni: „Mikor láttalak éhes-
nek, betegnek vagy szükséget szenvedni? Azt hittem, hogy Te a mennyben 
vagy, dicsőségben, és nem leszel többé megpróbáltatásokban, és a mennybe 
akartam jutni, hogy találkozzam Veled. Nem tudtam, hogy a földön vagy, 
ahol éhesnek vagy betegnek láthattalak!” Ő pedig így válaszol: „Egy reggel 
az ajtódhoz mentem, és enni kértem tőled, miután egész éjjel fedél nélkül 
voltam.” Azt fogom mondani: „Te? Nem, soha nem láttalak az ajtóm előtt.” 
És akkor megmutatja nekem azokat az alkalmakat, amikor ilyen emberek 
jöttek az ajtómhoz. Ha azt mondom: „Ah, arról az emberről beszélsz? 
De az nem Te voltál!” Végül azt fogja mondani nekem: „Amennyiben a 
legkisebbek közül eggyel cselekedtétek, velem cselekedtétek. Távozz tőlem, 
sohasem ismertelek!” 

Függetlenül attól, hogy egy ember elfogadja vagy sem azt, amit Krisz-
tus belefektetett, nekem, mint olyan ember, aki hiszek Jézusban, el kell fo-
gadnom azt, amit Ő minden emberbe belefektetett. A kérdés nem az, hogy 
az illető elfogadja-e azt, amit Jézus belefektetett. A kérdés, hogy azok, akik 
hisznek az Ő nevében, elfogadják-e azt. Itt gyakran nagy hiány mutatkozik 
meg a keresztény hitvallásban, ugyanúgy, mint azokban, akik megtagadják 
Jézust, vagy nem tartanak igényt az Ő nevére. Nem csoda, hogy egy ember, 
aki nem hisz Krisztusban, nem fogadja el, amit Jézus belefektetett, de mi 
van velem, aki megvallom Jézust? Az viszont csoda, hogy én nem ismerem 
fel azt, amit Jézus tett abban az emberben.

Az Ézsaiás 58. fejezetében az Úr leírja az általa rendelt böjtöt. Ez: „ne 
fordíts hátat a te felebarátodnak!” („ne fordulj el attól, aki test a te tested-
ből” - KJV). Ki test a mi testünkből? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki 
egyesült azzal az emberrel, az én testem. Tehát: „ne fordulj el attól, aki test 
a te testedből”. Ez a Neki tetsző böjt: etesd meg az éhezőket, könnyíts az 
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elnyomottakon, tégy igazságot az árvának, segíts az özvegynek, terjeszd az 
Úr nevének jóságát és irgalmas szeretetét mindenütt. Ő egyesült az emberi 
testtel, és amikor ezeket tesszük, akkor Vele tesszük. Ez a kereszténység.
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Nyissuk meg a Bibliánkat Ézsaiás 58. fejezeténél. Először olvassunk 
egy részletet a fejezetből a tegnap esti tanulmányunkkal kapcsolatban: 
„Kiálts teljes torokból, ne kíméld! Emeld föl hangodat, mint a kürt, és 
jelentsd ki népemnek bűneit és Jákób házának vétkeit! Ők mindennap 
keresnek engem, és szeretnék megismerni útjaimat, mint egy olyan nép, 
amely igazságot cselekszik, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz ítéletet 
kérnek tőlem, és Isten közelségét kívánják. Miért böjtölünk, ha te nem 
nézed, miért gyötörjük lelkünket, ha te nem tudsz róla? Íme, böjtölésetek 
napján kedvteléseiteket űzitek és robotosaitokat hajszoljátok.  

Íme, pereskedve és versengve böjtöltök, és gonoszul, ököllel sújtotok 
le; nem úgy böjtöltök, ahogyan megköveteli az a nap, hogy hallani lehessen 
hangotokat a magasságban! Hát ilyen az a böjt, amelyet én kedvelek” Most 
jön a kérdés vége: „hogy az ember gyötörje a lelkét egy napig?” Amikor az 
ember böjtöl, megvonja magától az ételt, talán reggeltől estig – kínozza 
a lelkét azzal, hogy megvonja magától az ételt, és ezt böjtnek nevezi. Egy 
napig gyötri a lelkét. „Hát ilyen az a böjt, amelyet én kedvelek, hogy ember 
gyötörje a lelkét egy napig? Hogy lehajtott fejjel járjon, mint a káka, zsákon 
feküdjön, és hamut terítsen maga alá? Ezt nevezed te böjtnek és az Úr 
kedves napjának?”

Következik a böjt leírása, amely kedves az Úr előtt: „Hát nem az-e a 
böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az 
iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? 
Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a 
szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját 
testvéred elől?”
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Itt fejeztük be tegnap este. Ez a böjt, amelyet Isten készített az Ő népe 
számára, ez a böjt, amely kedves az Úr előtt. Egy ilyen böjt azonban soha 
nem valósítható meg, amíg azok, akik böjtölni akarnak, nem látják Jézus 
Krisztust egyesülve a földön minden emberrel, hogy mindenkit Krisztus 
és az ember egyesítéseként kezelhessen. Amikor ilyen látásunk lesz – és ez 
Jézus Krisztusban történik –, akkor ez az a böjt, amelyet onnantól kezdve 
meg fogunk tartani.

Szeretnék felolvasni egy részletet abból a bizonyságtételből, melyet 
nemrég olvastam: „Átkutathatjuk az eget és a földet, mégsem találunk 
határozottabban kinyilatkoztatott igazságot, mint az az igazság, amely az 
irgalmasságban nyilvánul meg azok iránt, akiknek szükségük van rész-
vételetekre és segítségetekre, hogy megtörjön igájuk, és az elnyomottak 
megszabaduljanak. Ily módon élik, hallják és prédikálják ezt az igazságot, 
ahogyan Jézusban van.”

Tehát irgalmasságot gyakorolva azokkal, akiknek együttérzésre van 
szükségük, segítve letörni az igát és kiszabadítani az elnyomottakat – ezáltal 
megéljük az igazságot, halljuk és hirdetjük, ahogyan Jézusban van. Ez nem 
Jézushoz vezet minket? Jézus nem ezt tette? Tanulmányunk tárgya az, hogy 
Krisztus egyesült a föld minden lelkével. Minden emberi lényhez kötődik, 
minden bűnös emberhez, és nem szabad hátat fordítanunk annak, aki 
olyan test, mint mi vagyunk. Amikor azok, akik Krisztus nevét vallják, 
tisztelik Jézust minden emberben, akivel Ő egyesült, az adventisták egy 
nagy csoportot fognak alkotni, akik keresztény segítséget fognak nyújtani. 
A keresztény segítő munkája mindenütt és folyamatosan előre fog haladni; 
ez a kereszténység.

Egyetlen szavam sincs a keresztény segélyező szervezetek ellen, de 
elég baj, hogy mindazonáltal kevés az adventista tag ezekben. Ez a baj. 
Miért az egyháznak csak egy része kész részt venni a keresztény segélyező 
munkában, vagy hogy ilyen csoportok tagja legyen? Milyen bizonyságot 
teszünk a világban? Valljuk Krisztus nevét, amely a dolgok természeténél 
fogva megköveteli tőlünk, hogy tiszteljük azt, amit Jézus minden emberi 
lélekbe fektetett, és szolgáljuk a rászorulókat.

Másrészt a keresztény segélycsoportok vagy más ilyen jellegű cso-
portok, melyek csak kötelességtudatból végeznek ilyen munkát buzdítva 
egymást és elkötelezve magukat, hogy megtegyék e szolgáltot anélkül, hogy 
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látnák benne Jézus Krisztust, és anélkül, hogy olyan minőségű kapcsolatban 
lennének Krisztussal, valamint az Iránta érzett szeretettel, amely által az Ő 
érdekeit látnák minden emberi lényben, – azok mind hiábavalók. A ke-
resztény munka más ágai együtt fognak előre haladni, de ez a legfontosabb 
ágazat. „Átkutathatjuk az eget és a földet, mégsem találunk határozottabban 
kinyilatkoztatott igazságot” a keresztény szolgálatban és az igazság hirdeté-
sében, mint azt, amely Jézusban van. Nincs az égen és a földön semmi, ami 
felérne ezzel.

Még napjainkban is, amikor mindenütt szükség van az ilyen böjtre 
és különösen közöttünk, micsoda áldás, hogy az Úr idehozott minket, és 
feltárja ezt a témát megadva nekünk a Szentlelket és a Krisztus nevében 
végzett munka titkát, Érte, az Ő Szentlelkével, és minden lélekért, mivel 
minden lélek Krisztus tulajdona. Bármely emberrel, akivel találkozunk, 
Krisztus rokonságban áll. Bárki is lenne az az ember, az Úr érdeklődik 
iránta; mert abba az emberbe fektetett mindent, amije volt.

Ez az igazság arra késztet bennünket, hogy mindig mindent megte-
gyünk, hogy felfedezzük Krisztus vonzerejét, kegyelmét és jóságát azoknak, 
akik nem ismerik Őt, de akikbe Ő mindent belefektetett, hogy ezáltal 
késztetve legyenek tisztelni Krisztus jóságát és mérhetetlen befektetését, 
amit beléjük tett. Ha az emberek kedvéért teszed, vagy azért, hogy jó 
véleményt alkossanak rólad, természetesen tévedésben lehetsz. De ha ezt 
Krisztusért teszed meg és a Krisztus ember iránti érdeklődése miatt, akkor 
teljességgel lehetetlen, hogy „tévedésben legyél”, mert Krisztus örökké él, és 
soha nem felejt. „Aki tőled kér, adj neki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el 
ne fordulj attól.” Az elv a következő: mindent, amit teszünk, Krisztusnak 
tesszük. Ahogy az előző tanulmányban is elhangzott, még akkor is, ha az 
ember megveti Krisztust, és élete végéig sem hisz Benne, és az élete végén 
elvész; a nagy napon, amikor az Ő jobbján állok, Krisztus akkor sem felejti 
el. És minderre emlékezve azt fogja mondani: „Amennyiben ezek közül a 
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettétek, velem tettétek.”

Emlékezzetek arra, hogy Ő azt mondta, hogy „És aki inni ad egynek 
a kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony 
mondom néktek, nem vesztheti el jutalmát” (Mt 10:42). És ha ez így van, 
amikor egy tanítvány nevében tesszük, akkor mennyivel inkább, ha ma-
gának az Úrnak a nevében tesszük? „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy 
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elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, amit tanúsítottatok az ő 
neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) 
Ti végzitek ezt a szolgálatot? Ez itt a kérdés!

Ez az igazi baráti, testvéri kapcsolat. Sokat beszéltek már napjainkban 
„Istenről, mint Atyáról és az emberek közötti testvériségről”. De mindig 
olyan emberek közötti testvériségről szól, akik elfogadják egymást. „Ha a 
mi szervezetünkhöz tartozol, akkor testvér vagy, de ha nem, akkor semmi 
közünk hozzád.” Sőt, még az egyházak is ezt teszik: „Ha a mi egyházunkból 
való vagy, akkor a testvérek közé tartozol, de ha nem vagy a mi egyhá-
zunkból, akkor irántad nincs különösebb érdeklődésünk, mint egyébként 
azok iránt, akik az egyházunkon kívül vannak.” Ilyen módon fogják fel az 
emberek közötti testvériséget.

De ez nem jelent igazi testvériséget. Az Istennel való igazi kapcsolat, 
mint Atyával és az emberekkel, mint testvérekkel, nem más, mint az ember 
testvérisége Jézus Krisztusban. Ez feltételezi azt, hogy látod Jézus Krisztust 
minden emberi lénnyel rokonságban lenni, és látod, hogy Ő mindent 
belefektetett minden emberbe. Ő lerontotta a közbevetett választófalat. 
Testében, amely a mi testünk volt, Ő lerontotta a közbevetett válaszfalat, 
hogy a kettőből egy embert szerkesszen egybe, igazi békét szerezvén ezáltal. 
„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; 
mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Jézus Krisztusban 
mindnyájan egyek vagyunk, és Isten nem személyválogató.

Csak Jézus Krisztusban találjuk meg az igazi kapcsolatot Istennel, mint 
Atyával és az emberekkel, mint testvérekkel, Jézus Krisztusban pedig csak 
akkor látjuk meg, hogy minden emberrel testvérek vagyunk, ha Krisztust 
minden ember Testvérének látjuk. Meg van írva: „Ezért nem szégyelli őket 
atyjafiainak hívni.” Kiket nem szégyell „testvéreknek” nevezni? Mindenkit, 
aki részese a vérnek és a testnek, Krisztus nem szégyell „testvérnek” nevezni. 
Nem szégyell odamenni hozzá, megfogni a kezét, még akkor sem, ha a 
lehelete italszagú, és azt mondani neki: „Gyere velem, menjünk egy jobb 
úton.” Ez jelenti azt, hogy testvére lenni az embereknek.

Sátán munkája mindig az emberek elhitetése volt, hogy Isten nagyon 
messze van tőlük. De az Úr állandó erőfeszítése az, hogy az emberek lássák, 
hogy Ő nagyon közel van mindegyikükhöz. Ezért van megírva: „Nincs 
messze egyikünktől sem”.
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A pogányság nagy problémája az volt, hogy azt hitte, Isten valahol 
távol van – de nemcsak távol, hanem tele haraggal irántuk, csak arra várva, 
hogy rajtakapja őket valamivel, hogy veszedelembe vigye őket. Mivel ilyen 
víziójuk volt Róla, engesztelő áldozatokat mutattak be, nehogy ártson 
nekik. De Ő soha nem volt messze egyiküktől sem. „Nincs messze”. Ez 
azt jelenti, hogy közel van – olyan közel, hogy csak annyit kellett tenniük, 
hogy „vágyakozzanak Ő utána”. Még ha vakok és sötétben is voltak, csak 
vágyakozniuk kellett volna, és megtalálják Őt. (ApCsel 17:21-28)

Majd megjelent a pápaság, az ember és Isten közötti ellenségeskedés 
megtestesítője. A gonoszságnak ezen megtestesítője a kereszténység neve 
alatt jelent meg. Ez a „kereszténység” ismét olyan távolinak tűntette Istent 
és Krisztust, hogy senki sem tudott a közelségükbe kerülni. Valaki másnak 
kellett Istenhez mennie az emberért. Sőt, olyan távolinak láttatta, hogy 
Máriának, az ő anyjának, apjának – és a katolikus szentek egész seregének 
egészen Szent Johannáig és kitudja, nemsokára még Kolumbusz Kristóf 
is – mindezeknek közben kell járniuk Isten és az emberek között, hogy az 
emberek biztosak legyenek, hogy kapcsolat van köztük és a mennyország 
között, és hogy Isten egyáltalán figyelembe veszi őket.

Mindez Sátán találmánya. Krisztus nincs messze. Ő nincs elég távol 
ahhoz, hogy egyetlenegy embernek is közbe kellene lépnie Közte és köztem, 
vagy Közte és közted. És Isten pontosan így akarja, hogy lássuk Őt – olyan 
közelinek, hogy lehetetlen egyetlen közvetítő ember közbelépése is. De 
vajon Isten hány emberhez került ilyen közel? Ő nincs messze egyikünktől 
sem, még a pogányoktól sem.

Az Isten iránti ellenségeskedés megtestesítője - a pápaság - építette 
ezt a falat, amely elválasztja az embert Istentől. A pápaságban azt a fajta 
gondolkodásmódot találjuk, amit korábban említettünk, nevezetesen azt a 
hamis elképzelést, miszerint Isten annyira szent, hogy az lehetetlen lenne, 
hogy olyan közel jöjjön hozzánk, hogy olyan természetet vegyen fel, mint 
a miénk – bűnös, megromlott, elesett természetet. Ezért kitalálták, hogy 
Mária születésétől fogva makulátlan, tökéletes, a bűntől érintetlen volt, 
feljebb a keruboknál vagy a szeráfoknál, hogy Krisztus megszülethessen 
tőle, és a bűntől teljesen érintetlen emberi természetet vehessen fel. Ez a 
gondolkodásmód a keruboknál és a szeráfoknál is távolabbra helyezi tőlünk 
Jézust, egy szeplőtelen természetbe.
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Ha nem jött közelebb hozzánk, csak egy makulátlan természetben, 
akkor hosszú a Hozzá vezető út, mert nekem szükségem van valakire, aki 
közelebb áll hozzám, mint Ő. Nekem szükségem van valakire, hogy tudjon 
segíteni nekem, aki tud valamit a bűnös természetről, amellyel rendelke-
zem, és az Úr ezt a természetet vette fel Magára. Egy lett velünk. Figyeljétek 
meg, hogy ez minden tekintetben jelenvaló igazság most, amikor a pápaság 
átveszi az uralmat a világ felett, és képmása követi őt, mindent elfelejtve 
arról, hogy mi Isten Jézus Krisztusban, és mindent arról, ami Krisztus a 
világban – akiben megvan a kegyességnek látszata, de megtagadja annak 
erejét. Ezekben a napokban szükséges, hogy Isten újra hirdesse a világnak 
Jézus Krisztus igaz érdemeit és az Ő szentségét.

Igen, Ő szent; teljesen szent. De az Ő szentsége nem az a fajta szent-
ség, amely félne attól, hogy olyan emberekkel legyen, akik nem szentek, 
attól tartva, hogy szentsége megsérül. Bárkinek van ilyen szentsége, hogy 
- Jézus Krisztus nevében - nem akarja, hogy elesett, elveszett és megromlott 
emberek társaságában lássák, nehogy érintve legyen szentsége, az jobban 
teszi, ha azonnal feladja ezt a szentséget, mivel teljesen értéktelen, és fogadja 
el a helyes szentséget.

[Kérdés a teremből: „Mi a helyzet a hírnévvel?” A kereszténynek nem 
hírneve van, hanem jelleme. A keresztény ember nem a hírnévre gondol. A 
jellem, a jellem mindaz, ami a keresztény elméjében van, és ez Isten jelleme, 
amely Jézus Krisztusban nyilatkozik meg.] Sajnos manapság egyre több 
ilyen szentség van a magukat kereszténynek valló emberek között – és nem 
tudom, hogy ez csak a hetednapi adventista felekezeten kívül igaz-e. Ez az a 
fajta „szentség”, amely - ha egy testvér vagy testvérnő az elesett, nyomorult 
emberekért kezd munkálkodni, együtt érezve velük és segítve őket - sokakat 
arra késztet, hogy felkiáltsanak: „Ó, ha te ilyen emberekkel foglalkozol, én 
nem tudok egyesülni veled. Nem is akarok többé a gyülekezet tagja lenni, 
ha ilyen embereknek dolgozol, és elhozod őket a gyülekezetbe.”

A válasz ezekre a kijelentésekre: „Nagyon jó. Ha nem akarsz egy ilyen 
gyülekezet tagja lenni, akkor mielőbb hagyd el a gyülekezetet, mert hama-
rosan Jézus Krisztus gyülekezete tele lesz ilyen emberekkel.” „A vámszedők 
és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.” (Mt 21:31) Jézus 
Krisztus egyháza hamarosan annyira átalakul az Ő kegyelme által, és annyira 
megtelik az Ő szent jellemével, hogy tagjai többé nem félnek majd elmenni 
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az elesettek megmentésére, ahogyan Ő tette. Olyannyira meglesz bennük 
Jézus Krisztus szentsége, hogy nem félnek attól, hogy beszennyeződnek 
azzal, hogy az Ő nevében leereszkednek az elesettekhez.

De az a fajta szentség, amely azt mondja: „Ne közelíts hozzám, mert 
én szentebb vagyok nálad - állj távolabb, nehogy bepiszkítsad a ruhámat” 
- az ördög szentsége! Adjátok fel ezt a szentséget! ten szentsége tiszta, ez az 
igazság; ez olyan szentség, amelynek jelenlétében a bűn nem tud ellenállni. 
Olyan transzcendentális erővel és tisztasággal rendelkező szentség, hogy 
a bűn emésztő tüzévé válik. A bűn feletti pusztító ereje csodálatos tiszta-
ságának köszönhető. Ezért e természetfeletti tisztaság miatt és Isten Jézus 
Krisztusban való szentsége csodálatos tisztaságának ereje miatt Isten vágyik 
arra, hogy kapcsolatba kerüljön a bűnnel terheltekkel, azokkal, akiknél a 
bűn minden sejtjükben áthatolt, hogy ez a szentség egy kis rést találva, 
elpusztíthassa a bűnt és megmentse a lelket.

A Biblia egyik legáldottabb igazsága az, hogy a mi Istenünk emésztő 
tűz az Ő szentsége miatt. Jézus Krisztusban találkozunk Azzal, akinek 
szentsége emésztő tűz a bűn számára, és ez a garancia arra, hogy tökéletesen 
megtisztulunk a bűn minden foltjától. Ennek a szentségnek a ragyogása, 
dicsősége és mindent megemésztő tisztasága eltávolítja a bűn és a bűnös-
ség minden nyomát abból az emberből, aki Jézus Krisztusban találkozik 
Istennel. Így Krisztus el tudott jönni az Ő igazi szentségében, és el is jött 
a bűnös emberekhez abban a bűnös testben, amelyben az emberek is van-
nak. Így Krisztusban és egyedül Krisztusban található meg az ember igazi 
testvérisége. Valóban, mindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban, a mi 
Urunkban.

Egyesek megtalálták a bizonyságtételekben, és mindenki megtalálhat-
ja azt a kijelentést, miszerint Krisztusnak nem voltak olyan „szenvedélyei”, 
mint nekünk. A kijelentés ott van, és bárki megtalálhatja. E tanulmányok 
egyike sem okoz az elejétől a végéig nehézséget, ha ragaszkodtok ahhoz, ami 
elhangzott, és nem léptek túl azon, ami elhangzott, és nem tesztek hozzá 
olyat, ami nem hangzott el, akár az egyház és az állam témájában, a világtól 
való elszakadás témájában, vagy Krisztus a mi testünkben témájában. Ne 
vonjatok le ebből furcsa következtetéseket. A közelmúltban egyesek azt a 
következtetést vonták le - és el tudjátok képzelni, milyen szörnyű követ-
keztetés ez -, hogy ha „Krisztus a mi személyünk lett, és ezáltal Ő a mi 
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testünk, ez azt jelenti, hogy én Krisztus vagyok.” Ők azt mondják, hogy ha 
Krisztus megbocsátotta a bűnöket, akkor én is megbocsáthatok bűnöket; 
ha Ő csodákat tett, nekem is csodákat kell tennem. Ez egy szörnyű érv. Itt 
nincs két lehetőség.

Krisztus azért lett a mi személyünk, azért lépett a mi helyünkre, tele 
gyengeséggel, mint mi vagyunk, és mindenben hozzánk hasonlóvá vált, 
hogy Ő örökké így maradjon, és nem azért, hogy mi Ő legyünk. Nem. 
Mindig Istennek kell megnyilvánulnia és nem magunknak. Hogy ez a cél 
megvalósítható legyen, Krisztus megüresítette Magát és felöltött minket, 
hogy maga Isten eljöhessen hozzánk, megnyilvánuljon bennünk, és rajtunk 
keresztül mindenben. Mindig Isten, és soha nem mi. Az önfelmagaszta-
lásunk tett tönkre kezdetben bennünket, amely által Isten fölé helyeztük 
magunkat. És azért, hogy megszabaduljunk bukott énünktől, Krisztus 
elhagyta igazságos Énjét, gonosz énünk helyébe lépett, és keresztre feszített 
minket, örökre lábai alá vetve, hogy Isten legyen minden mindenben. 
Mennyi lehessen Isten? Minden. Mennyiben? Mindenben. Ezt azért tette, 
hogy Isten legyen minden, ami bennem van, és minden, ami benned van, 
és minden, ami Krisztusban van. Ez az a cél, amiért Krisztus tette azt, amit 
tett. Ne magasztaljuk hát magunkat! Krisztusnak növekednie kell, nekem 
pedig alább szállnom. Neki élnie kell, nekem meg kell halnom. Neki fel kell 
magasztaltatnia, nekem el kell tűnnöm. 
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Ami pedig azt illeti, hogy Krisztusnak nem voltak olyan „szenvedé-
lyei”, mint nekünk: a Szentírásban mindenhol olyan, mint mi, ami a testet 
illeti. Ő Dávid magva test szerint. A bűnös test hasonlatosságára tétetett. 
Ne lépjünk tovább! A bűnös test hasonlatosságára tétetett, nem pedig a 
bűnös elme hasonlatosságára. Ne vonjátok az Ő elméjét is erre a területre! 
Az Ő teste volt olyan, mint a mi testünk, de az elme „Krisztus elméje” volt. 
Ezért van megírva: „Annak okáért az az elme legyen bennetek” (Fil 2:5, 
KJV). Ha átvette volna a mi elménket, hogyan buzdíthatna a Szentírás arra, 
hogy „Annak okáért az az elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is 
volt”? Milyen elme a mi elménk? Ez a bűntől megrontott elme. Nézzük meg 
saját állapotunk leírását az Ef 2:1-3 versekben, de különösen a 3. versben!

Olvashatjátok újra a Buletin 191. oldalán azt a tanulmányt, amelyet az 
ellenségeskedés megsemmisítésével kapcsolatban tanultunk. Tanulmányoz-
tuk akkor, hogyan jelent meg az ellenségeskedés, hogyan jött be a világra 
- ott megtaláljátok. Ádám az Édenkertben Krisztus elméjével rendelkezett; 
isteni elméje volt – az isteni és az emberi egyesült, bűn nem érintette azt. 
Akkor jött Sátán, aki a kísértéseit a vágyon keresztül, a testen keresztül 
mutatta be. Ádám és Éva lemondtak Jézus Krisztus elméjéről, a bennük 
létező Isten gondolkodásmódjáról, elfogadva a másik elme javaslatait és 
vezetését. Így lettek ennek az elmének a rabszolgái, és mi is azok vagyunk. 
Krisztus eljött a világra, magára öltve a mi testünket, és a pusztai szenvedés 
és a kísértések által harcolt a vágy ellen.

Ahol Ádám és Éva elesett, a bűn bejövetelének kapujában, Krisztus 
ugyanazt a csatát vívta meg, megvívta a győzelmet, és ugyanazon a kapun 
jött be az igazságosság. Negyvennapi böjt után – segítség nélkül, ember-
ként, mint mi, éhesen, mint mi – eljött Hozzá a kísértő: „Ha az Isten Fia 
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vagy, változtasd a köveket kenyerekké!” De Jézus így felelt: „Meg van írva: 
nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely az Istennek 
szájából származik”.

Utána az ördög egy másik oldalról kísértette Őt, mondván: „Te bízol 
Isten szavában, ugye? Nos, Isten igéje azt mondja: «Az Ő angyalainak 
parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a 
kőbe». Ha bízol Isten szavában, vesd le magad, mert meg van írva: «Az ő 
angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd 
lábadat a kőbe.» Jézus ismét válaszolt: «Viszont meg van írva: Ne kísértsd az 
Urat, a te Istenedet!»”

Ezt követően Sátán felvitte Jézust egy nagyon magas hegyre, meg-
mutatta neki a világ összes birodalmát, és ezek pompáját – a dicsőséget, a 
kiváltságot – mindezeket megmutatta. Abban a pillanatban fel lett ébresztve 
minden ambíció, amely megnyilvánult Napóleonban, Cézárban, Sándor-
ban és az összes hódítóban együttvéve. De Jézus válasza ugyanaz volt: „Meg 
van írva: Az Urat, a te istenedet imádd, és csak néki szolgálj!” Ekkor az 
ördög eltávozott Tőle egy időre, és eljöttek az angyalok, és szolgáltak neki. 
Így Sátán hatalma le lett győzve az emberben a vágy legyőzése által – a vágy, 
amely által Sátán uralmat szerzett az ember felett. Kezdetben az első ember 
Isten elméjével rendelkezett, de elvesztette azt, és helyébe elnyerte Sátán 
elméjét. Jézus Krisztusban Isten elméje visszakerül az emberek fiaihoz, és 
Sátán vereséget szenved. Ezért dicsőséges igazság: - mint ahogy Dr. Young 
fordításában, valamint a német és görög fordításban olvassuk - „Tudjuk, 
hogy Isten Fia eljött, és elmét adott nekünk.”

Olvassátok el az 1Kor 2:16 vers utolsó szavait: „Bennünk pedig a 
Krisztus értelme (elméje, KJV) van.” Kössétek össze a két mondatot. A 
német, a dán és a görög fordítás megegyezik. „Tudjuk, hogy Isten Fia eljött, 
és elmét adott nekünk” és „bennünk van Krisztus elméje”. Hála Istennek!-
Most olvassunk a Római levélből, - a görögből fogom olvasni - a hetedik 
fejezet 24. versével kezdve. Emlékezzetek arra, hogy a téma a 10. verstől 
egészen a 24. versig erről a küzdelemről szól: „Nem a jót cselekszem, amit 
akarok, hanem a gonoszt, amelyet nem akarok [...] Megtalálom magamban 
ezt a törvényt, hogy a bűn meg van bennem. Látok egy másik törvényt 
a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és rabul ád a bűn 
törvényének, amely az én tagjaimban van.” Ebben a küzdelemben a test 
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uralkodik, és maga után húzza az elmét, teljesítve a test és az elme vágyait. 
De: „Ó én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halál-

nak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Azért 
jóllehet az én elmémmel az Isten törvényének, de a testemmel a bűn tör-
vényének szolgálok. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, 
akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek 
szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított 
engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, 
mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az Ő Fiát elbocsátotta bűn testének 
hasonlatosságában és a bűnért: kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvény 
igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek 
szerint. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a Lélek szerint valók 
pedig a Lélek dolgaira. A test gondolata: halál, a Lélek gondolata pedig élet 
és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az 
Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig 
testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok test-
ben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig 
nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus tibennetek 
van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a Lélek ellenben élet az igazságért.” 
(Róm 7:24-25; 8:5-10)

Elménk beleegyezett a bűnbe. Éreztük a test csábításait, és elménk utat 
engedett nekik. Elménk beleegyezett és teljesítette a test akaratát és vágyait, 
megvalósítva ezzel a test és az elme vágyait. A test vezet, az elménk követi 
azt, testemmel pedig a bűn törvényét szolgálom. Ha az elme uralkodhatna, 
akkor Isten törvényét szolgálná. De mivel az elménk engedett, alávetette 
magát a bűnnek, azért az elménk is bűnössé és erőtlenné is vált, és a bűn 
ereje vezeti őket a testen keresztül.

Jézus Krisztus teste a mi testünk volt, és benne volt mindaz, ami a 
mi testünkben van – a mi testünkben létező összes bűnre való hajlam az Ő 
testében is létezett és arra vonzotta Őt, hogy beleegyezzen a bűnbe. Tegyük 
fel, hogy önként beleegyezett volna a bűnbe. Mi lett volna akkor? Az elméje 
megromlott volna, és akkor ugyanolyan szenvedélyekre tett volna szert, 
mint mi. De ebben az esetben bűnös lett volna, a bűn szolgája lett volna, és 
mindannyian elvesztünk volna – minden elveszett volna. Ebben a témában 
olvasok a Jézus élete című könyv új kiadásából:
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„Igaz, hogy Jézus egy bizonyos alkalommal ezt mondta Magáról: 
«Jön e világ fejedelme, de énbennem nincsen semmije.» (Jn 14:30) Sátán 
egy-egy pontot talál az emberek szívében, ahol meg tudja vetni a lábát. 
Bizonyos bűnös vágyakat melengetünk, amelyek által kísértései megmutat-
ják erejüket.” Honnan indítja Sátán a kísértését? A testből. Sátán a testen 
keresztül jut el az elménkhez; Isten az elmén keresztül jut el a testhez. Ezen 
eszközök által – a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése, 
az emberek és a világ tiszteletének, megnyerésének vágya által – mindezek 
által vonz minket Sátán, vonzza az elménket, hogy engedjünk a kísértésnek. 
Az elménk válaszol erre a vonzásra, és mi szeretjük ezt a vonzást. Sátán kí-
sértései ezáltal megmutatják erejüket. És vétkezünk. De a test vonzerejének 
szeretete előtt nincs szó bűnről. Ez kísértés, de nem bűn. Minden ember 
kísértésbe esik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánságát. Azután 
amikor a kívánság megfogan, megszületik a bűn, a bűn pedig teljességre 
jut, és halált von maga után.

Szeretünk bizonyos bűnös vágyakat, és rajtuk keresztül a gonosz 
kísértései megmutatják hatalmukat. De Sátán nem talált semmit az Isten 
Fiában, ami által bármiféle győzelmet arathatott volna. Jézus nem adta 
beleegyezését a bűnre. Egyetlen gondolattal sem lehetett rávenni, hogy 
engedjen a kísértés hatalmának. Figyeljétek meg, hogy a győzelem ott van, 
ahol a csatatér is van: a test és az elme közötti frontvonalon. A küzdelem 
a gondolatok területén folyik. Mármint a test elleni harc mindig a gon-
dolatok területén zajlik, és a győzelmek a gondolatok területén születnek. 
Ezért jött el Jézus Krisztus pontosan ugyanabban a testben, mint a miénk, 
de olyan elmével, amely megőrizte feddhetetlenségét minden kísértéssel, a 
bűn minden kihívásával szemben – olyan elmével, amely soha, de soha nem 
egyezett bele a bűnbe, a gondolat elképzelhető leghalványabb árnyékának 
mértékébe sem.

És ily módon Ő elhozta ezt az isteni elmét minden emberhez a földön. 
Ezért minden ember választása és döntése alapján rendelkezhet azzal az is-
teni elmével, amely legyőzi a bűnt a testben. Young fordítása szerint 1János 
5:20 verse így hangzik: „Tudjátok, hogy Isten Fia eljött, és elmét adott 
nekünk.” A német fordítás ugyanezt mondja és a görög fordítás is – „elmét 
adott nekünk”. Legyetek biztosak abban, hogy isteni elmét adott nekünk. 
Ezért jött. Természetes elménk volt már, az az elme, amely követi a gonoszt, 
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és engedelmeskedik a testnek. Mi tette rabszolgává Éva elméjét? Látta, hogy 
a fa gyümölcse jó eledelre. Egyáltalán nem volt jó eledelre. Az étvágy, a 
test vágya, a test akarata átvette a vezetést. Éva szakított a fáról és evett. Az 
étvágy vezetett és rabszolgaságba ejtette az elmét – ennek eredményeképpen 
megszületett a testi elme, ez az elme pedig ellenségeskedés Istennel, és a 
Sátántól származik. Ez az elme Jézus Krisztusban megsemmisül az isteni 
elme által, amelyet Ő a testében hozott. Ezen isteni elme által Jézus lábai 
alá vetette az ellenségeskedést és ott tartja. Ezen elme által ítélte el a bűnt a 
testben. Tehát itt a győzelmünk. Benne van a mi győzelmünk, és minden 
arról szól, hogy legyen az az elménk, amely Benne is volt.

Az ellenségeskedés kezdettől fogva bejött a világra, amikor Sátán rab-
szolgává tette az embert és szolgává tette az elméjét. De Isten azt mondta: 
„Ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, a te magod és az ő 
magva között.” Ki volt az asszony magva? Krisztus. „Ez (a nő magva) neked 
a fejedre tapos, te pedig taposod [...]” – a fejét? Nem, nem. „te pedig annak 
sarkát mardosod.” Az egyetlen dolog, amit a gonosz tehetett Krisztussal az 
volt, hogy bemutatta Neki a test vonzerejét, hogy megkísértse Őt a testben. 
Nem tudta megérinteni az elméjét. Krisztus azonban megérinti a sátáni 
elmét, amely ellenségeskedésből áll, és összetöri azt. A Teremtés könyvében 
minden le van írva.

Az áldás az, hogy Sátán már csak a testen tud dolgozni. Ő felébreszt-
heti a testi vágyakat, de Krisztus elméje figyel, és azt mondja: Nem, nem. 
Isten törvénye az, amely tiszteletben van tartva, és a természetes testnek 
engedelmeskednie kell. Ezt a gondolatot kellene tovább követnünk. És 
tegyük meg ezt mindaddig, amíg áldást, örömet és üdvösséget találunk 
benne minden lélek számára. „Az az elme legyen bennetek, amely Krisztus 
Jézusban is volt.” (KJV) Ez az elme legyőzi a bűnt a bűnös testben. Krisztus 
ígérete szerint isteni természet részeseivé tétetünk. Az isteni és az emberi 
újra egyesül, amikor Jézus Krisztus isteni elméje az emberi testben marad 
Jézus isteni hite által. Engedjétek, hogy egyesüljenek bennetek, és örüljetek 
ezért egyre jobban, az örökkévalóságig. Tehát az elme, amellyel rendelke-
zünk, a test természetes elméje. Ez a természet a test uralma alatt áll, és kitől 
kaptuk? Sátántól. Ezért ez ellenségeskedés Istennel. Sátánnak ezen elméje 
nem más, mint az én elméje, amely mindig Isten helyébe állítja az ént. De 
Krisztus azért jött, hogy más elmét hozzon nekünk. Amikor Sátán elméjét 
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bírjuk, és a test uralkodik, akkor a bűn törvényét szolgáljuk. Isten megmu-
tathatja nekünk az Ő törvényét, beleegyezhetünk abba, hogy jó a törvény, 
akarhatjuk megtartani azt, sőt ígéreteket tehetünk és kötelezettségeket 
is vállalhatunk, hogy meg fogjuk tartani, „de egy másik törvényt látunk 
tagjainkban (a testemben), amely ellenkezik elménk törvényével (elmém 
akarata ellen, amelynek tetszik Isten törvénye), és rabul ád bennünket 
a bűn törvényének, amely a tagjainkban van. Ó, én nyomorult ember!” 
(Róm 7:22-24) De Krisztus jön, és hoz nekünk egy másik elmét – a Lélek 
elméjét – és nekünk adja. Ő új elmét ad nekünk az Ő Szentlelke által. 
Utána ennek az elmének köszönhetően – a Lélek elméje, Krisztus elméje, 
amelyet nekünk ad – szolgáljuk Isten törvényét. Hála Istennek.

Figyeljétek meg a különbséget. Róma 7. fejezete azt az embert írja 
le, akiben a test uralkodik, és rossz utakra vezeti az elmét, még az ember 
akarata ellenére is. 1Kor 9:26-27 versekben azt az embert írja le, akiben az 
elme uralkodik. Ez a keresztény. Az elméje uralkodik a test felett, a test pe-
dig engedelmeskedik, és engedelmesség alatt tartatik. Ezért olvassuk Róma 
12:2 versben: „Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a 
ti elméteknek megújulása által”.

Görög nyelven pontosan így hangzik: „Ha valaki Krisztusban van, új 
teremtés az”, új teremtmény – nem egy régi, megváltozott ember, hanem 
egy újból megteremtett ember. Ennek az újból megteremtett embernek 
nem egy régi, megváltozott elméje van, hanem egy újból megteremtett 
elméje. Ez Krisztus elméje, amelyet Isten Lelke munkál bennünk, az Ő 
elméjét adja nekünk, megszülve bennünk és értünk egy teljesen új elmét.

Erről olvashatunk Róma 8. fejezetében: „A test szerint valók a test 
dolgaira gondolnak”, mivel a test cselekedeteit cselekszik, az elméjük követi 
a bűnt. „De a Lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak” (Róm 
8:5) és „Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé” (Róm 8:9). 
A Szentlélek az, aki elhozza nekünk Krisztus elméjét. Valóban, Isten Lelke 
magát Jézus Krisztust hozza el nekünk. A Szentlélek által Krisztus szemé-
lyes, valódi jelenléte velünk van, és bennünk lakozik. Elhozhatja-e nekünk 
a Szentlélek Krisztust anélkül, hogy elhozná nekünk Krisztus elméjét is 
egyúttal? Természetesen nem. A dolgok természetéből adódóan Krisztus 
azért jött a világba, hogy az Ő elméjét adja nekünk. A továbbiakban lássuk, 
hogy mibe került Neki ezt megtenni, és hogyan valósította meg. A test 
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elméje az énünk dolgainak gondolata. Ez Isten iránti ellenségeskedés, és a 
test által áll ellenőrzés alatt. Jézus Krisztus is ebben a testben jött el – Ő, a 
megdicsőült, Ő, aki a világokat teremtette, Ő, az Isten Igéje – testté lett, 
éspedig a mi testünkké. És Ő, az isteni, aki a mennyben volt, eljött a mi 
bűnös testünkbe. Azonban Ő, az isteni a bűnös testben soha nem nyilvá-
nította ki isteni Énjét, hogy ellenálljon a kísértéseknek, amelyek a testben 
kísértették, hanem megüresítette Magát isteni énjétől.

Most ugyanazt a témát tanulmányozzuk, amelyet három-négy éve 
kutatunk, amelyben Isten vezetett minket, aminek nagyon örülök. Há-
rom-négy éve kutatjuk ezt a bibliaverset: „Az az elme legyen bennetek, ami 
volt a Krisztus Jézusban [...]”, és amelytől megüresítette Magát. Ennek az 
elmének bennünk kell lennie, ha meg akarunk üresedni az énünktől, mivel 
mi nem tudjuk elűzni magunkat önmagunktól. Erre csak az Istenség képes. 
Ez a végtelenséghez tartozik. Sátán elméje el tud távolodni önmagától? 
Nem. Ezt nem teheti meg. A bennünk lévő elménk, az énünk elméje ki 
tudja űzni az énjét saját magából? Nem. Nem tudja ezt megtenni. Jézus 
Krisztus, az Isteni, a Végtelen, az Ő isteni személye eljött ugyanilyen test-
ben, mint a miénk, anélkül, hogy engedte volna, hogy isteni ereje egyszer 
is megnyilvánuljon, amikor ellenállt minden kísértésnek, csábításnak és a 
test vonzerejének.

Tehát mi győzte le a bűnt és tartotta vissza Jézust a bűntől? Isten ereje, 
az Atya tartotta Őt távol a bűntől. Hogyan segít ez nekünk? Íme, hogyan 
segít. Mi nem tudjuk önmagunkat elűzni, de az Ő isteni elméje belénk 
hatol, és ezzel az isteni erővel megüresíthetjük magunkat gonosz énünktől, 
utána ugyanezzel az isteni erővel - Jézus Krisztus elméje, az Atya elméje 
- megvéd minket a kísértés erejétől. Így Krisztus, megüresítve Magát, meg-
adja nekünk azt a hatalmat, amellyel mi is megüresíthetjük magunkat, akik 
gonoszok vagyunk. Ily módon semmisítette meg Krisztus az ellenségeske-
dést a testében, és lehetővé tette, hogy az ellenségeskedés megsemmisüljön 
benned és bennem.

Látjátok ezt? Tudom, hogy nagyon mély gondolkodásra van szükség, 
és tudom, hogy amikor időztök e gondolat felett, amíg tisztán nem látjátok, 
akkor az elmétek nem fog tudni továbblépni. Itt elérkezünk Isten titkához, 
és a véges emberi intellektusnak itt meg kell állnia, és ki kell mondania: „Ez 
szent terület. Ez meghaladja az én felfogásomat. Nem tudok tovább halad-
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ni. Átadom magam Istennek.” [Kérdés a teremből: „Krisztus nem függött 
Istentől, hogy megőrizze Őt?” Válasz: „De igen. Pontosan ezt mondom.”] 
Krisztus állandóan az Atyától függött. Maga Krisztus, aki a világot terem-
tette, folyamatosan ebben a bűnös testben volt, a tiétekben és az enyémben, 
amelyet Magára öltött. Az, Aki megteremtette a világot, állandóan jelen 
volt abban a bűnös testben, de soha nem engedte meg, hogy megnyilvá-
nuljon vagy bármit is megtegyen mindabból, amit a földön cselekedett. 
Az Ő személye el volt rejtve, de amikor ezek a kísértések megostromolták, 
megsemmisíthette volna őket egyszerűen azzal, hogy jogosan kijelenti Isteni 
mivoltát. De ha megtette volna, mi megsemmisülnénk. Ha kijelentette 
volna Isteni voltát, ha engedte volna érvényesülnie Önmagát, még akár 
az igazságban is, az a pusztulásunkat jelentette volna, mert nekünk, akik 
teljesen gonoszak vagyunk, semmi más nem lett volna a szemünk előtt, 
csak Jézus énje megnyilvánulásának a példája. Állítsátok a gonosz emberek 
elé követendő példaként az énjük megnyilvánulását - akár az isteni igazság-
ban - és nem tesztek mást, mint még jobban megerősítitek az embereket 
önzésükben és az önzés gonoszságában. Ahhoz, hogy mi, akiket a gonosz 
énünk vezérel, megszabadulhassunk ettől az éntől, ezért a Szent, az Isteni, 
lemondott Önmagáról, átadta Magát Istennek, és visszatartotta igazságos 
személyének minden megnyilvánulását, miközben folyamatosan rejtve 
tartotta magát, és mindent teljesen az Atyára bízott, hogy az Atya tartsa 
meg Őt a kísértésekben. Jézus győzött az Atya kegyelme és hatalma által, 
amely az Őbelé vetett bizalom válaszaként jött Hozzá, miután megüresítette 
Magát.

Itt vagyunk mi. Ily módon jön el hozzád és hozzám. Kísértve va-
gyunk, megpróbálva vagyunk, és mindig van lehetőségünk érvényesíteni 
önmagunkat, hogy valamit megtegyünk, hogy mégis valahogy működjenek 
a dolgok. Olyan felvetésekkel van dolgunk, melyek szerint ezek a dolgok 
„még egy kereszténynek is túl sok ahhoz, hogy elviselje”, és hogy „a ke-
resztény alázatosságot nem kellene túltolni”. Valaki megüti arcotokat, vagy 
összetöri az autótokat vagy a szerszámaitokat, vagy kövekkel dobálja meg 
a gyülekezetet. Sátán a következő javaslattal jön: „Intézkedned kell! Vidd 
a törvény elé! A keresztényeknek nem kell ilyen dolgokat elviselniük sehol 
a világon. Ez nem helyes.” És itt jön a te válaszod: „Így van. Ennek nem 
szabad megismétlődnie. Megleckéztetem azt az egyént.”
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Igen, és talán megteszitek. De mi ez? Ez az önvédelem. Ez az énünk 
válasza. Nem. Adjátok fel az éneteket, mert rossz. Hagyjátok Istent, hogy 
foglalkozzon a dologgal. „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” (Róm 
12:19) – mondja az Úr. Ezt tette Jézus Krisztus. Leköpték, kigúnyolták, 
arcon ütötték, meghúzták a haját; töviskoronát tettek a Fejére, és gúnyból 
meghajoltak előtte, mondván: „Üdvözlégy zsidók királya!” Bekötötték a 
szemét, és megütötték, mondván: „Prófétáld meg, ki az, aki megütött?” 
Mindezt megtették Vele. És emberi természetében mindent eltűrt, mert 
isteni Énjét rejtve tartotta.

Gondoljátok, hogy nem kapott sugallatot arra, hogy tegyen valamit 
a tomboló tömeg feloszlatására? Hogy engedje megmutatni Istenségének 
egyetlenegy megnyilvánulását, amellyel elsöpörheti az egész gyülevész né-
pet? Sátán ott volt, hogy ilyen javaslatokat tegyen. De mit csinált Ő? Úgy 
állt, tehetetlenül, védelem nélkül, mint Isten Báránya. Istenségének egyetlen 
megnyilvánulása nem volt jelen, egyetlen halvány jelét nem mutatta annak 
– csak az ember volt ott, aki mindent Istenre hagyott, hogy azt tegyen, 
amit akar. Azt mondta Pilátusnak: „Semmi hatalmad sem volna rajtam, 
ha felülről nem adatott volna neked” (Jn 19:11). Ez Jézus hite. A prófécia 
pedig erre a hitre hivatkozik, amikor kijelenti: „Itt vannak, akik megtartják 
Isten parancsolatait, és a Jézus hitét.” (Jel 14:12) Rendelkeznünk kell Jézus 
isteni hitével, amelyet ajándékként kapunk az elménk által, amelyet Ő ad 
nekünk. Ez az elme, amit Tőle kapok, ugyanazt a hitet fogja gyakorolni 
bennem, mint amelyet Őbenne gyakorolt. Így módon tartjuk meg Jézus 
hitét.

Ez volt Jézus – az Önátadása által, Ő, mint Isten, rejtve maradt, és nem 
volt hajlandó megnyilvánulni még a legszörnyűbb kísértések során sem – és 
a prófétaság lelkében azt olvassuk, hogy az, amit átélt az árulás éjszakáján, 
az volt a leginkább elviselhetetlen dolog az emberi természete számára. De 
Ő, visszatartva Istenségét, megtette, hogy az emberi természete elviselje azt, 
az Atya erejével, aki megtartotta Őt a bűntől. Ily módon ugyanazt az isteni 
elmét, ugyanazt az isteni erőt hozza el hozzánk, és amikor kigúnyolnak, 
amikor arcon ütnek, amikor leköpnek, amikor üldöznek, mint Őt, akkor 
az az isteni elme, amely Benne volt, és amely nekünk adatott, rejtve tartja 
természetes énünket, bűnös énünket, és mindent Istenre hagyunk. Utána 
az Atya megőriz minket Őbenne, mint ahogyan megőrzött minket akkor 
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Őbenne. Ez a mi győzelmünk. Ily módon semmisítette meg értünk az 
ellenségeskedést. És ha Őbenne vagyunk, mibennünk is megsemmisül. 
Hála Istennek. A továbbiakban olvasni fogok egy részt a prófétaság lelkéből, 
amely segít megérteni ezt a témát. Előbb a Review and Herald 1887. július 
5-ei cikkéből fogok olvasni. Jó, hogy ezek a részek bekerülnek a Buletin 
kiadványba ezzel a tanulmánnyal együtt, mivel így mindenki megszerezhe-
ti, és mindenki meggyőződhet arról, hogy a tanulmányunk során követett 
lépések jók: „Az apostol fel akarta hívni figyelmünket üdvösségünk Szer-
zőjére. Elénk tárja Jézus két természetét: az emberi és az isteni természetet. 
«Nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő.» Ő volt az «Atya 
dicsőségének visszatükröződése, és a valóságának képmása». Ami az emberi 
természetet illeti, Ő «Olyan állapotban találtatott, mint ember, engedelmes 
lévén halálig». Jézus önkéntesen vette fel az emberi természetet. Ez az Ő 
cselekedete volt, az Ő beleegyezésével történt. Isteniségét az emberibe 
öltöztette. Bár mindig Isten volt, nem Istenként nyilatkoztatta ki magát. 
Lefedte az Istenség ragyogását, amely vonzotta a világegyetem imádatát és 
csodálatát. Isten volt a földön, de lemondott Isten képmásáról, és felváltotta 
az ember képmásával és formájával. Értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége 
által meggazdagodjunk. Elhagyta dicsőségét és fenségét. Bár Ő Isten volt, 
egy időre elhagyta Isten képmásának a dicsőségét. Noha szegénységben járt 
az emberek között, áldást osztva, amerre csak járt, Szavára angyalok légiói 
vették volna körül Megváltójukat, és elhozták volna az imádatukat.”

„Amikor Jézus árulásának éjszakáján Péter ellenállt a katonáknak, 
felemelte kardját, és levágta a főpap szolgájának fülét, Jézus azt mondta: 
«Tedd helyére szablyádat! Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném most 
az én Atyámat, hogy adjon ide mellém tizenkét sereg angyalnál is többet?»” 
„De Ő úgy járt a földön, hogy teremtményei nem ismerték fel és nem 
vallották meg, csak néhány kivételtől eltekintve. A légkört, amelyben járt, 
a dicsérő himnuszok helyett bűn és átkok fertőzték meg. Az Ő része a 
szegénység és a megaláztatás volt. Miközben szertejárt küldetésében, hogy 
irgalmat mutasson, betegeket gyógyítson, és felemelje a szenvedőket, ritkán 
hallott egy együttérző hangot, amely áldottnak nevezte, és a nemzet nagyjai 
megvetéssel bántak Vele.” „Micsoda ellentét van ez és a dicsőség bősége, 
a halhatatlan ajkakról áradó dicséret gazdagsága, az univerzum milliónyi 
hangja között, amelyek az imádat himnuszait énekelték. De megalázta 
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Magát, és halandó állapotot öltött Magára. Az emberi család tagjaként ha-
landó volt, de Istenként Ő volt a világ életének forrása. Isteni személyként 
ellenállhatott volna a halálnak, és megtagadhatta volna, hogy az ő uralma 
alá kerüljön, de készségesen letette életét, hogy ezáltal életet adjon, lehetővé 
téve a halhatatlanságot. Ő viselte a világ bűneit, és annak büntetését, amely 
hegyként zuhant isteni lelkére. Áldozatként tette le az életét, hogy az ember 
ne haljon meg örökre. Nem azért halt meg, mert kénytelen volt meghalni, 
hanem az Ő akaratából.”

„Ez alázat volt. A menny egyetlen ajándékban árasztotta ki teljes 
gazdagságát, hogy megmentse a bukott embert. Krisztus magával hozta 
emberi természetében mindazokat az életadó erőket, amelyekre az emberi 
lényeknek szüksége van, és amelyeket el kell nyerniük.” És még most is 
elhozza őket az én emberi természetembe, a ti emberi természetetekbe, és 
az a mi döntésünk, hogy Isten Lelke által beengedjük az Ő isteni jelenlétét, 
amely megszabadít önmagunktól, és Istent teszi nyilvánvalóvá önmagunk 
helyett. „Mily csodás egybeolvadás az ember és Isten között! Krisztus segít-
hetett volna saját emberi természetén, hogy ne érezze a betegség romboló 
következményeit azáltal, hogy isteni természetéből bűntől érintetlen életerőt 
és romolhatatlan ruganyosságot öntött volna bele. Ő azonban megalázta 
Magát azáltal, hogy emberi természetet öltött. Azért tette ezt, hogy betel-
jesedhessék az Írás. Szükség volt, hogy Isten Fia ismerjen minden lépést, 
amellyel le kellett ereszkednie a megaláztatásának útján, hogy engesztelő 
áldozatot hozzon a megkínzott és elítélt világ bűnéért. Micsoda alázat! 
Csodálattal töltötte el az angyalokat. Nyelv soha le nem írhatja, képzelet 
soha fel nem tudja fogni.” 

De mi áldásként fogadhatjuk, örvendezhetünk e tény jótékony ha-
tásának az örökkévalóságon át, és Isten olyan örökkévalósággal ajándékoz 
meg, amelyben megérthetjük ennek teljes jelentőségét. „A halhatatlan Ige 
beleegyezett, hogy testté váljon. Isten emberré lett.” Ember lett. Mi vagyok 
én? Ember. Ti mik vagytok? Emberek. Ő személyünkké vált, és a „Vele az 
Isten” lett „Velünk az Isten”. „De Ő még lejjebb ereszkedett.” Ennél is? 
Igen, uraim. „Ennek az embernek - vagyis Krisztusnak - emberként is meg 
kellett alázkodnia”. Mert nekünk szükségünk van arra, hogy megalázzuk 
magunkat. Jézus nemcsak Istenségét alázta meg, hanem amikor emberré 
lett, megalázta Magát az emberi természetben, hogy mi is megalázhassuk 
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magunkat Isten előtt. Isteni mivoltában megüresítette Magát, és emberré 
lett, majd emberként megalázta magát, hogy mi is megalázzuk magunkat. 
Mindezt azért tette, hogy lehetővé tegye üdvösségünket. Ebben áll a mi 
üdvösségünk. Nem ok ez arra, hogy mindezért éjjel-nappal örvendezzünk 
hálával telve, mint az igaz keresztények?

„De Ő még ennél is lejjebb ereszkedett. Ennek az embernek meg 
kellett aláznia magát emberként is, aki elviseli a sértéseket, szemrehányáso-
kat, igazságtalan vádakat és bántalmazásokat. Úgy tűnt, nincs biztonságos 
hely Számára az általa teremtett földön. Saját élete biztonsága érdekében 
egyik helyről a másikra kellett menekülnie. Egyik tanítványa elárulta, és 
egyik legbuzgóbb követője megtagadta. Megcsúfolták, töviskoronával ko-
ronázták, megkorbácsolták, és a kereszt terhének cipelésére kényszerítették. 
Nem volt érzéketlen erre a szégyenre és megaláztatásra. Alávetette Magát 
mindezeknek, és ó, megérezte a keserűséget úgy, mint egyetlen más lény 
sem érezheti! Ő tiszta volt, szent, folt nélküli, mégis úgy bántak Vele, mint 
egy gyilkossal. A szeretett Megváltó a legmagasabb pozícióból szállt alá. 
Lépésről lépésre halálig alázta meg Magát, de micsoda halál! A legszégyen-
letesebb, a legkegyetlenebb - a kereszthalál, mint egy gonosztevő. Nem halt 
meg hősként a világ szemében, olyan kitüntetésekkel megrakva, mint azok, 
akik a csatában halnak meg. Elítélt gyilkosként halt meg, ég és föld között 
lógva – a szégyen hosszan tartó gyötrelmes halálával halt meg, kitéve a gyil-
koságokkal és rosszindulattal megrakott elesett tömeg gúnyolódásának és az 
ironikus megjegyzésének. «Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, 
félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket.» (Zsolt 22:8) A bűnösök közé 
számláltatott, és vér szerinti rokonai megtagadták. De anyja szemtanúja 
volt a megaláztatásnak, és Ő kénytelen volt látni a kardot, amint átdöfi a 
szívét. Elviselte a keresztet, és megvetette a szégyent. Csekély jelentőségű-
nek tartotta ezeket munkája eredményeihez képest, nemcsak a világ ezen 
töredéke javára, hanem az egész univerzum javára is, minden Isten által 
teremtett világ javára.

Krisztusnak az ember helyetteseként kellett meghalnia. Az ember 
halálos ítélet alatt álló bűnöző volt, amiért megszegte az Isten törvényét, 
mint áruló és lázadó; ezért az ember Helyettesének gonosztevőként kellett 
meghalnia, mert Ő az árulók helyett állt azok összes bűneinek terhével 
együtt ránehezedve isteni lelkére. Nem volt elég, hogy Jézus azért haljon 
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meg, hogy eleget tegyen a megszegett törvény követeléseinek, hanem szé-
gyenteljes halált kellett halnia. «Képemet nem födöztem be a gyalázás és 
köpdösés előtt.»”

„Ha mindezeket figyelembe vesszük, lehet egy kis önfelmagasztalá-
sunk is? Ha az emberek Krisztus életére, megaláztatására és szenvedésére 
gondolnak, akkor is büszkén emelhetik fel a fejüket, mintha nem kellene 
szégyent, megpróbáltatást és megaláztatást elviselniük? Krisztus követőinek 
azt mondom: tekintsetek a Kálváriára, és szégyelljétek gondolataitokat, 
hogy olyan fontosnak tartjátok éneteket. A mennyek Felségének mindezen 
megaláztatása a bűnös és elítélt emberért történt. A menny Felsége egyre 
lejjebb ereszkedett alázatosságában, míg nem volt alacsonyabb hely, ahová 
leszállhatna, hogy felemelje az embert az erkölcsi tisztátalanságából.”

Milyen alacsonyan lehetünk mi, ha ahhoz, hogy Ő felemeljen bennün-
ket az erkölcsi tisztátalanságból, egyre lejjebb és lejjebb kellett lépnie, míg 
nem volt lejjebb, ahová leereszkedjen? Gondoljatok erre, és meglátjátok, 
milyen alacsonyan voltunk! Mindez értetek történt, akik a felsőbbrendű-
ségért harcoltok, és keményen munkálkodtok az emberek dicséretének és 
felmagasztalásának megszerzéséért – saját magatoknak, akik féltek, hogy 
nem kaptok meg az emberektől minden dicséretet és megbecsülést, amit 
megérdemelnétek! Hasonlít ez Krisztushoz?

„Az az elme legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Azért 
halt meg, hogy engesztelést szerezzen és példakép legyen mindazok számára, 
akik a tanítványai akarnak lenni. Van még hely a szívetekben az önzésnek? 
És azok, akiknek nem Jézus a példaképük, azok dicsérni fogják az érdemei-
teket? Nincs egyetlen érdemetek, kivéve azokat, amelyek Jézus Krisztusban 
vannak. Még mindig büszkélkedhettek büszkeségetekkel, miután láttátok 
az Istenséget megalázni magát, majd emberként egyre lejjebb szállni, amíg 
emberként nem volt nagyobb mélység, ahová leszállhatott volna? Álmél-
kodjatok ezen, oh egek, borzadjatok és rémüljetek, ti föld lakói, és ti is így 
válaszoljatok Uratoknak!

Mennyi küzdelem, mennyi gonoszság, mennyi formaság és büszkeség, 
mennyi erőfeszítés tétetik az ember felmagasztalásáért és az én dicsőítésére, 
miközben a dicsőség Ura megalázta magát, a kereszten kínjait és a szégyen-
letes halált elszenvedve értünk. Ki tanul a Példaképtől szelídséget és aláza-
tot? Ki igyekszik komolyan uralni az énjét? Ki veszi fel a saját keresztjét, és 
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követi Jézust? Ki küzd a magával szembeni engedékenység ellen? Ki dönti 
el komolyan és minden erejével, hogy legyőzze a sátáni vonásokat, mint 
az irigység, féltékenység, rossz gyanakvás, megtisztítva a lélek templomát 
minden szennytől, és kinyitva a szív ajtaját, hogy Jézus beléphessen? Segít-
sen az Úr, hogy ezek a szavak lenyűgözzék azok elméjét, akik olvassák őket, 
hogy ápolhassák az alázat kegyelmét, lehessenek önzetlenek, és készek arra, 
hogy másokat fontosabbnak tekintsék önmaguknál, és birtokolva Krisztus 
elméjét és lelkületét, hordozhassák egymás terhét. Ó, ha mindezeket beír-
hatnánk a szívünk mélyére, miközben szemléljük azt a nagy megaláztatást 
és leereszkedést, amelyben Isten Fia leszállt, hogy részeseivé lehessünk az 
isteni természetnek!”

Most olvasok néhány sort a Jézus élete új kiadásának bevezető oldala-
iról. „A megváltás nagy művének véghezviteléhez a Megváltónak a bukott 
ember helyébe kellett lépnie. A világ bűneivel megterhelve oda kellett állnia, 
ahol Ádám elbukott. Pontosan ott kellett elkezdenie munkáját, ahol Ádám 
kudarcot vallott, és ugyanolyan jellegű próbát kellett elviselnie, de végtele-
nül súlyosabbat, mint az, amely legyőzte Ádámot. Lehetetlen az embernek 
teljesen megértenie azokat a kísértéseket, amelyekkel Sátán megkísértette 
Megváltónkat. Bármely gonosz csábítás, amelynek az emberek oly nehezen 
tudnak ellenállni, az Isten Fia elé került, de annyival nagyobb mértékben, 
mint amilyen az Ő jelleme messze felülmúlta a bukott emberét.

Amikor a kísértő megkísértette Ádámot, nem érintette a bűn. Tökéle-
tes férfiúságának erejével állt Isten előtt, minden szerve és képessége teljesen 
kifejlődve és kiegyensúlyozva. Minden szépség vette körül, naponta szent 
angyalokkal érintkezett. Milyen kontraszt ezen tökéletes lény és a második 
Ádám között, amikor a kietlen pusztába vonult, hogy megküzdjön Sátán-
nal. Emberi fajunk már négyezer éve egyre alacsonyodott úgy kinézetre, 
mint testi erejében, és az erkölcsi értéke megromlott. Ahhoz, hogy felemelje 
a bukott embert, Krisztusnak ott kellett elérnie őt, ahol állt. Ezért vette 
magára az emberi természetet, és viselte az emberiség gyengeségeit és elfa-
julását. Megalázta magát az emberi szenvedés legalacsonyabb mélységéig, 
hogy együtt érezhessen az emberrel, és megmenthesse attól a romlástól, 
amelybe a bűn sodorta őt.”

„Mert illendő vala, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat 
vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye 
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tökéletessé.” (Zsid 2:10) „És tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője 
lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek.” (Zsid 5:9) „Annak 
okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, 
hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy 
engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga 
is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.” (Zsid 2:17-18) 
„Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, 
hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt.” (Zsid 4:15)

Való igaz, hogy egy bizonyos alkalommal Krisztus ezt mondta ma-
gáról: „Jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije” (Jn 14:30). 
„Sátán az emberi szívekben talál bizonyos dolgokat, amelyek által helyet 
szerezhet a szívben, egy sarkot, ahol meg tudja vetni a lábát; egy dédelgetett, 
bűnös vágyat, amely által kísértései megmutatják erejüket. De Isten Fiában 
nem talált semmit, ami által győzelmet arathatott volna. Jézus nem egyezett 
bele a bűnbe. Egyetlen gondolat sem kerülhet Sátán kísértésének hatalma 
alá. Krisztusról azonban meg van írva, hogy mindenben megkísértetett 
hozzánk hasonlóan. Sokan azzal érvelnek, hogy Krisztus természete miatt 
lehetetlen volt, hogy Sátán kísértései legyengítsék vagy legyőzzék Őt. Ebben 
az esetben Krisztus nem kerülhetett volna Ádám helyére, nem léphetett 
volna arra a területre, amelyen Ádám elbukott; nem vívhatta volna ki azt a 
győzelmet, amelyet Ádámnak nem sikerült megnyernie. Ha nem lett volna 
megkísértve abban a dologban, amelyben Ádám meg lett kísértve, nem 
válthatta volna meg Ádám kudarcát. Ha az embernek bármilyen módon 
egy nehezebb próbát kellene kiállnia, mint Jézusnak, akkor Krisztus nem 
tudna segíteni rajta, amikor kísértésbe esik. Krisztus magára vette az embe-
rit annak minden kötelezettségével együtt. Felvette az emberi természetet a 
kísértésbe esés lehetőségével együtt, és az isteni erőre támaszkodott.

Az isteni és az emberi egyesülése az egyik legnagyobb titok, egyben 
a megváltási tervnek legértékesebb igazsága. Pál erre a titokra hivatkozott, 
amikor azt írta: «És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: 
Isten megjelent testben.» (1Tim 3:16) Bár lehetetlen a korlátolt elmének 
teljesen felfognia ezt a nagy igazságot, vagy felmérnie teljes jelentőségét, 
mégis létfontosságú leckéket tanulhatunk belőle a kísértésekkel szembeni 
küzdelmünk során. Krisztus azért jött erre a földre, hogy isteni erőt hozzon 
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az emberiségnek, hogy az embert az isteni természet részesévé tegye.”
Figyeljétek meg, hogy biztonságos terepen vagyunk, és ha ki van je-

lentve, hogy Magára öltötte a mi természetünket anélkül, hogy részese lett 
volna szenvedélyeinknek, akkor igaz és helyes, mert az Ő isteni elméje soha 
nem járult hozzá a bűnhöz. És ez az elme a Szentlélek által jut el hozzánk, 
és ingyen, pénz nélkül kapjuk.

„Tudjuk, hogy Isten Fia eljött, és elmét (értelmet) adott nekünk”, 
és „Krisztus elméje (értelme) van bennünk”. „Az az (elme) indulat legyen 
bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.”
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A ma esti tanulmányunkat Róma 7:25 versével kezdjük: „elmémmel 
az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok”. Meg-
ismétlem az előző tanulmányban használt kifejezést, nevezetesen, hogy a 
gondolatok területe az a terület, amelyben szolgáljuk Isten törvényét, ott 
folyik a harc a bűn ellen, és ott lehet győzelmet aratni. A test kívánsága, a 
szemek kívánsága és az élettel való kérkedés – ezek a bűnre való hajlamok, 
amelyek a testben léteznek, és amelyek vonzanak bennünket – ezekben rejlik 
a kísértés. Mihelyt a vágyat megszeretjük, mihelyt beleegyezésünket adjuk 
és beengedjük az elménkbe ott tartva azt, az a bűn. Akár megvalósul a vágy, 
akár nem, a bűn megtörtént. Tulajdonképpen az elménkben már örültünk 
a vágynak. Azzal, hogy beleegyezünk a vágyba, már meg is cselekedjük az 
elménkben, ugyanolyan mértékben, mint amennyire az elménk elképzelni 
képes. Minden, ami azután következik nem más, mint az érzéki aspektus, 
az öröm érzése, amit a test kielégülése ad.

Ezt bizonyítják Megváltónk szavai a Máté 5:27-28 verseiben: „Hallot-
tátok, megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mon-
dom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánsággal a szívében, 
immár paráználkodott azzal.” 

Az egyetlen hely, ahol az Úr segítséget és szabadulást adhat nekünk ép-
pen az a hely, ahol a gondolatok vannak, a bűn gyökerénél, ahol a bűn meg-
fogan és ahonnan elindul. Ezért amikor Krisztus meg lett kísértve, - amikor 
leköpték, amikor arcát és fejét verték, és amikor nyilvános szolgálata során 
a farizeusok, a szadduceusok, az írástudók és papok képmutatásukban és 
gonoszságukban mindent megtettek, hogy ingereljék és irritálják - amikor 
folyamatosan így próbára lett téve, az Ő keze soha nem emelkedett fel az 
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ütés elhárítására, még csak nem is kellett ellenőrzés alatt tartania egy ilyen 
elhárító mozdulatot, mert még annak az impulzusnak sem engedett, amely 
egy ilyen mozdulathoz vezetett volna. Mégis Neki olyan természete volt, 
mint a miénk, amelyben az ilyen késztetések nagyon természetesek. Akkor 
miért nem nyilvánultak meg ilyen védekező mozdulatok Őbenne, mint a 
mi természetünkben?

Azért, mert annyira alávetette magát az Atya akaratának, hogy a Szent-
lélek által Isten ereje a test ellen dolgozott, és éppen a gondolatok területén 
vívta meg a harcot, és olyan erővel tette, hogy soha nem engedte ilyen dolog 
megszületését még a gondolat legfinomabb formájában sem. Így történt az, 
hogy mindezen sértések és nyomasztó megpróbáltatások alatt Ő nyugodt 
maradt, a mi emberi természetünk Őbenne nyugodt volt, mint amikor a 
Szentlélek galamb formájában Őrá szállt a Jordán partján.

„Az az elme (értelem) legyen bennetek”. Nem elég, hogy miután 
egy keresztény nyugtalan lesz, és néhány dühös szót szól, vagy haragosan 
felemeli a kezét, utána azt mondja magában: „Ó, én keresztény vagyok, 
nem kellene ezt tennem, vagy így beszélnem.” Nem. Nekünk annyira alá 
kell vetnünk magunkat Isten erejének és a Szentlélek befolyásának, hogy 
gondolataink teljes mértékben ellenőrizve legyenek, hogy kezdettől fogva 
győzelmet arathatunk, és még csak az impulzusnak sem kell megjelennie. 
Akkor keresztények leszünk, bárhol is lennénk és bármikor, bármilyen kö-
rülmények között, anélkül, hogy befolyásolhatóak lennénk. De amíg nem 
érjük el ezt az állapotot, addig nincs meg az a biztosítékunk, hogy a sértéssel 
szemben bármilyen körülmények között és minden időben, keresztény 
szellemet fogunk tanúsítani.

Ahogy az előző tanulmányban is elhangzott, mindaz, ami Krisztusra 
tornyosult, és amit Ő hordozott, a legelviselhetetlenebb volt az emberi 
természet számára. Mielőtt győzőkké válnánk, nekünk át kell mennünk 
ezeken a dolgokon, amelyek az emberi természet számára a legelviselhe-
tetlenebbek. És ha a csata nincs már megnyerve, ha nem vagyunk igazán 
keresztények, nem lehetünk biztosak abban, hogy éppen akkor a keresztény 
lelkületünk fog megnyilvánulni, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. 
Valójában mindig a legnagyobb szükségünk van a keresztény lelkületre.

Jézusban az Úr nekünk adta azt a hatalmat, amely az Isten kezébe 
helyez bennünket, és alárendel, hogy teljes mértékben irányíthassa minden 
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gondolatunkat, hogy bármikor és bárhol keresztények lehessünk, „foglyul 
ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak” (2Kor 
10:5). „Az Isten országa tibennetek van.” Krisztus bennünk lakik, és Ő a ki-
rály. Isten törvénye, a királyság törvénye a szívbe van írva. Ahol van a Király 
és a királyság törvénye, ott van a királyság. A legtitkosabb rejtekhelyen, a 
szív titkos kamrájában, a gyökérnél, a gondolatok forrásánál - Krisztus oda 
helyezi trónját; ott a Lélek belevési Isten törvényét; ott a Király érvényesíti 
tekintélyét és kidolgozza kormányának alapelveit, és ehhez a királysághoz 
való csatlakozás kereszténységet jelent. Így pontosan a lélek fellegvárában, 
a gondolatok fellegvárában, pontosan azon a helyen, az egyetlen helyen, 
ahol a bűn bejuthat – oda helyezi trónját Isten; oda helyezi királyságát; ott 
rakja össze a törvényt azzal a hatalommal, amely elismertté teszi a törvény 
tekintélyét és megvalósítja az alapelveit az életben, és ennek eredménye a 
béke és mindig csak béke. Ezt a királyságot Krisztus hozta el nekünk, és 
Krisztus elméjében jut el hozzánk.

Vizsgáljuk tovább ezt az aspektust. Amikor Krisztus a mi természe-
tünkben volt, ebben a természetben létezett az Ő Istensége, de belőle semmit 
nem nyilvánított meg a mi természetünkben. Mit tett az Ő Istenségével, az 
isteni énjével a mi testünkben, amikor Ő a mi személyünkké vált? Az isteni 
énje állandóan rejtve maradt – el lett távolítva, azzal a céllal, hogy gonosz, 
sátáni énünk rejtve maradhasson - távol lehessen tartani. Amikor testben 
volt, Ő maga nem tett semmit. Azt mondta: „Semmit sem tehetek magam-
tól” (Jn 5:30). Ő mindig jelen volt. Isteni énje, Aki megteremtette az eget, 
ott volt a testben. De az elejétől a végéig Ő nem kezdett ezzel semmit. Ő 
maga rejtve tartatott, el lett távolítva minden cselekedettől. Ki cselekedte 
akkor Benne azt, amit életében cselekedett? „Az Atya, aki énbennem lakik, 
ő cselekszi e dolgokat.” (Jn 14:10) Akkor ki volt az, aki ellenállt a kísértés 
erejének Őbenne, az emberi testben? Az Atya. Az Atya az, aki megtartotta 
Őt a bűntől. Őt „Isten ereje tartotta meg”, mint ahogy minket is „Isten 
ereje őriz” meg. (1Pét 1:5)

Ő a személyünk volt, testben, és az Ő testében minden bűnre való 
hajlam fel lett forgatva, hogy beleegyezzen a bűnbe. De Ő maga nem 
tartotta meg saját Magát a bűntől. Ha így tett volna, kinyilvánította volna 
saját Magát Sátán hatalma ellen, ami romba döntötte volna a megváltás 
tervét, még akkor is, ha Jézus nem vétkezett volna. És a keresztnél még 
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ha gúnyból is hangzottak el azok a szavak, mégis teljesen igazak voltak: 
„Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani.” (Mt 27:42) Ő maga 
teljesen háttérben lett tartva. Jézus megüresítette Önmagát, és azáltal, 
hogy rejtve tartotta Önmagát, megengedte az Atyának, hogy bejöjjön, és 
munkálkodjon a bűnös test ellen, megmentse Őt, és megmentsen minket 
Őbenne. A bűnösök el vannak válva Istentől, de Isten vissza akar térni a 
testnek arra a helyére, ahonnan a bűn eltávolította Őt. Ő azonban nem 
jöhet hozzánk, mert nem tudnánk elviselni az Ő jelenlétét. Ezért jött 
Krisztus a mi testünkbe, és az Atya Vele lakott. Jézus képes volt elviselni 
Isten jelenlétét a maga teljességében, és így Isten Vele tudott lakni a Maga 
teljességében, és így elhozta Isten teljességét a testünkbe.

Krisztus eljött ebbe a bűnös testbe, de Önmagától semmit sem tett a 
bűn kísértése és hatalma ellen a testben. Megüresítette Önmagát, és az Atya 
az emberi testben munkálkodott a bűn hatalma ellen, és megtartotta Őt 
attól, hogy vétkezzen.

Írva van a keresztényekről, hogy „Isten hatalma őrzi” őket hit által. Ez 
Krisztusban valósul meg. Krisztusnak vetjük alá magunkat, ezáltal Krisztus 
bennünk lakozik és elméjét adja nekünk. Krisztusnak elméje lehetővé teszi 
számunkra, hogy énünk rejtve maradjon. Krisztus elméje elrejti gonosz 
énünket, elrejti és rejtve tart bennünket, és megőriz attól, hogy ne hozzuk 
mi magunkat, ne nyilvánuljunk meg, mert minden megnyilvánulásunk ön-
magában bűn. Amikor Krisztus elméje elrejt bennünket, ez szabadságot ad 
az Atyának, hogy dolgozzon velünk és megvédjen attól, hogy vétkezzünk. 
Ily módon Isten „maga munkálja mind az akarást, mind a véghezvitelt 
jókedvéből.” (Fil 2:13) Mindig az Atyáról, Krisztusról és rólunk szól. Az 
Atya Krisztus által és Krisztusban nyilatkozik meg bennünk. Krisztus 
elméje eltávolít minket és a bűnös énünket, megőrizve, hogy ne nyilvá-
nuljunk meg, hogy az Atya egyesülhessen velünk, és munkálkodhasson a 
bűn hatalma ellen, megőrizve a vétkektől. Így Krisztus „a mi békességünk, 
ki eggyé tette mind a kettőt (Istent és minket), és lerontotta a közbevetett 
választófalat. Az ellenségeskedést az Ő testében [...] hogy ama kettőt egy 
új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén.” (Ef 2:14-15, KJV) 
Mindig szó van az Atyáról, Krisztusról és rólunk; mi bűnösök, Isten bűn 
nélkül; Krisztus egyesíti a Bűntelent a bűnössel, és Önmagában megsem-
misíti az ellenségeskedést, eltávolítja belőlünk az énünket, hogy Isten és mi 
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egyek lehessünk, és így jöjjön létre egy új ember, és legyen béke. És Istennek 
ezen békéje, amely felülmúl minden értelmet, meg fogja őrizni szíveteket és 
elméteket Jézus Krisztus által Krisztusban.

Hát nem az egyik legnagyobb áldás az, hogy Jézus megteszi ezt értünk, 
bennünk marad, és biztosít minket arról, hogy az Atya ugyanúgy meg fog 
óvni minket a bűntől, ahogyan Jézust is megóvta? Kétségtelenül, mert 
amikor Krisztus jelen van bennünk, azzal a céllal van jelen, hogy eltávolítsa 
belőlünk az énünket. És ha az énünk eltűnik, van még valami, ami meg-
akadályozhatja az Atya megnyilvánulását? Amikor őrizve vagyunk attól, 
hogy érvényesítsük magunkat, semmi sem akadályozza meg Isten megnyil-
vánulását a testünkben. Ez Isten titka: „bennetek van Krisztus, a dicsőség 
reménysége” (Kol 1:27, KJV). A testben megnyilvánuló Isten. Nemcsak 
a testben megnyilvánuló Krisztus, hanem a testben megmutatkozó Isten. 
Amikor Jézus a világra jött, nem Krisztus volt az, aki a testben nyilvánult 
meg, hanem Isten, mert „aki engem látott, látta az Atyát”.

Krisztus megüresítette Önmagát, hogy Isten megnyilvánulhasson a 
bűnös testben, és amikor Ő hozzánk jön, és bennünk lakozik - a válasz-
tásunk alapján - megajándékoz bennünket az Ő isteni elméjével, amelyet 
bárki befogad, eltávolítja az énjét. Ahol befogadásra talál, ahol megengedik, 
hogy cselekedjen, Krisztus elméje az, ami elűzi, rombolja és elpusztítja az 
ént. Ezért amikor választásunk után megkapjuk ezt az isteni elmét, az ered-
mény minden bizonnyal a bennünk lévő énünk eltávolítása lesz. És amint 
az énünk el van távolítva, Isten teljes erővel munkálkodik, és megnyilvánul 
ebben a bűnös testben. Itt van a győzelem. Ez a győzelem.

És így az elmémmel szolgálom Isten törvényét. A törvény megnyi-
latkozik, meg van tartva, elvei ragyognak az életben, mert a törvény Isten 
jelleme, amely a bűnös emberi testben nyilvánul meg Jézus Krisztus által. 
Úgy gondolom, hogy ez a gondolat mindannyiunkat Sátán és a bűn hatal-
ma fölé kellene, hogy emeljen. És meg is teszi, ha átadjuk magunkat ennek 
az isteni elmének, és hagyjuk, hogy úgy maradjon bennünk, ahogy Benne 
is megmaradt. Meg fogja tenni.

Ez a kijelentés lett hozzánk küldve: „Kelj fel, világosodjál!” De mi 
magunktól nem tudunk felkelni. Az igazság és Isten ereje az, ami felemel 
bennünket. És nem pontosan az igazságot mutattam be eddig, amely fel-
emeli az embert? Igen, uraim. Felemeli őt a halálból, amint látni fogjuk a 
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tanulmányunk vége előtt. Szükség volt bemutatni ezt a gondolatot ahhoz, 
hogy lássuk, mennyire teljes a győzelem, és mennyire biztos, hogy meg-
szerezhetjük azt, amint átadjuk magunkat Krisztusnak, és elfogadjuk azt 
az elmét, amely Benne volt. Mindig tartsuk elménkben, hogy a bűn elleni 
harcot a gondolatok területén vívják, és hogy a Győztes megvívta a csatát, 
és győzött ezen a területen minden elképzelhető konfliktusban. Az Áldott 
jön, és a gondolatok forrásának fellegvárába helyezi trónját a hívő ember 
bűnös szíve gondolatainak gyökerénél. Oda helyezi a trónját, oda plántálja 
törvényének alapelveit, és ott uralkodik. Így, ahogy a bűn uralkodott a halál 
által, úgy uralkodik a kegyelem. Uralkodott a bűnön? Minden bizonnyal. 
Hatalmasan uralkodott? Igen. De ahogy a bűn uralkodott, úgy a kegyelem 
is uralkodni fog. Ez azt jelenti, hogy a kegyelemnek ugyanolyan biztosan és 
olyan hatalommal kell uralkodnia, mint a bűnnek? Sokkal inkább, sokkal 
teljesebben, sokkal bőségesebben, sokkal dicsőségesebben. Ugyanolyan 
bizonyos, hogy ahogyan a bűn uralkodott bennünk, úgy amikor Jézus 
Krisztusban vagyunk, Isten kegyelme sokkal inkább uralkodik bennünk, 
mert „amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is 
uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által” 
(Róm 5:21). És mivel így állnak a dolgok, győztesen haladhatunk előre a 
tökéletesség felé.

Erről a magaslatról, – helyes így neveznünk – amelyre az igazság 
felemel, örömmel előre haladva, hálával telve azért, amivel bírunk Benne, 
lelkünk teljességében befogadva azt. De amíg az Úr nem vezet erre a magas 
szintre, amíg nem helyez minket oda, ahol uralma van a fellegvár felett, 
amíg nem bizonyosodunk meg arról, hogy Ő ott van, és hogy mi Benne 
vagyunk, addig minden más dolog homályosnak, meghatározatlannak tű-
nik, és valahol rajtunk kívülinek mutatkoznak - néha annyira közel ahhoz, 
hogy megérinthessük őket, és vágyunk arra, hogy valóságban megérinthes-
sük őket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban léteznek, de azok 
mindig egy picivel túl maradnak azon a lehetőségen, hogy megérinthessük, 
és elégedetlenek maradunk. De, amikor teljesen, totálisan, abszolút érte-
lemben, fenntartások nélkül átadjuk magunkat, feladva az egész világot és 
mindazt, ami az övé, akkor megkapjuk az Ő isteni elméjét Isten Lelke által, 
aki átadja neki az irányítást a fellegvár felett. Ez felemel minket arra a magas 
szintre, ahonnan nemcsak elérhetjük ezeket a dolgokat – hanem azok a 



217

https://adventizmusmegrazasa.hu

szívünkben vannak, és örülünk neki az életben! Tehát Őbenne birtokoljuk, 
ismerjük őket, és a felettük való öröm, ahogy Péter apostol mondta, „kibe-
szélhetetlen és dicsőült öröm” (1Pét 1:8).

Mivel az Úr ebbe a magasságba emel, és ott is tart minket, olvassuk 
tovább a Bibliában, és fogadjuk el azt, amit Jézusban bírunk. Kezdjük a 
Róma 6:6 verssel. Ez az a vers, amely közvetlenül kapcsolódik ehhez a gon-
dolathoz, amelyet ma este tanulmányozunk. „Mert tudjuk.” Mit tudunk? 
„Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett”. Rendben! Jézus 
Krisztusban, az Ő testében, keresztre lett feszítve az emberi természet, a 
bűnös test? Kié? Ki volt Ő? Ő ember volt; Ő a mi személyünk volt. Ak-
kor kinek a bűnös testét, kinek az emberi természetét feszítette Krisztus 
keresztre? Az enyémet. Amikor ez az áldott igazság nagyon világosan a 
szívemben és az elmémben van, nevezetesen, hogy Krisztus ember volt, 
emberi természettel, bűnös természettel, és hogy Ő az én személyem volt 
testben – és mivel nekem is ilyen természetem van, ez azt jelenti, hogy 
amikor Ő keresztre lett feszítve, akkor én is keresztre lettem feszítve. Az 
én emberi természetem, én emberi természetben keresztre lettem feszítve 
akkor. Ezért mondhatom teljes bizalommal és hittel: „Krisztussal együtt én 
is megfeszíttettem”. Ez így igaz!

Gyakran hallunk emberektől ilyen kijelentéseket: „Szeretném, hogy 
az énem keresztre legyen feszítve.” Nekik ezt a szöveget olvassuk: „Tud-
juk, hogy a mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett”. De utána így 
válaszolnak: „Szeretném, ha így lenne.” Akkor elolvassuk a másik szöveget: 
„Krisztussal együtt megfeszíttettem” (Gal 2:20). Itt azt olvastuk, hogy én 
voltam keresztre feszítve. Ki? „Nem látod, hogy te vagy az?” Viszont erre azt 
válaszolják, hogy nem látják, hogy róluk lenne szó. „Szeretném, ha ez így 
lenne, de nem látom, hogyan lettem én keresztre feszítve, és nem tudom 
elfogadni, hogy ezt a kijelentést egyszerűen elolvasva és állítva azt, hogy 
ez így van, akkor meg is cselekszi, hogy így legyen.” De hát ezt Isten Igéje 
jelenti ki, és azért van így, mert Isten ezt mondja, és ez igaz és valóságos 
mindörökké. Ebben az esetben ez így van, mert így van. Isten nem azért 
mondja ki ezt a szót, hogy az teljesüljön bennünk; Ő azért mondja ki ezt a 
szót, mert így van bennünk, Krisztusban.

A Zsidókhoz írt levél első fejezetében, ha emlékeztek, volt egy ilyen 
jellegű példa. Isten nem azért nevezte Krisztust Istennek, hogy Istenné 
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tegye. Nem. Istennek nevezte, mert Isten volt. Ha Krisztus nem lett volna 
Isten, akkor az „Isten” szónak a puszta kimondása Jézust azzá tette volna, 
mert ilyen az Isten szavának ereje. De itt nem ez volt a helyzet. Az egyszerű 
kimondott szó megtette volna, de itt másképp van. Ő Isten volt, és amikor 
Isten Istennek nevezte Krisztust, azért tette, mert Ő Isten volt. Ez tehát 
örökké így van, két okból is. Így van ez „két változhatatlan tény miatt” 
(Zsid 6:18).

A mi esetünkben ugyanez van. Az óemberünk keresztre lett feszítve, 
mégis amikor Isten szava kijelenti, hogy ez így van, amikor elfogadjuk ezt 
a kijelentést és alávetjük magunkat neki, akkor azzá válik minden egyes 
ember számára, aki befogadja, mert a kijelentésében benne van az isteni 
erő, amely megteszi, hogy ez úgy legyen. És ezen kimondott szó által ez 
örökké így van, még ha csupán a kimondott szó létezne is. De nemcsak a 
kimondott szó létezik, hanem Jézus Krisztusban az emberi természetünk 
keresztre lett feszítve, reális módon, valóságosan, és ez a természet az én em-
beri természetem, tehát ott én magam is Őbenne lettem keresztre feszítve. 
Ezért mondja Isten mindenkiről, aki Krisztusban van: „keresztre van feszít-
ve”. Tehát a két változhatatlan dolog által, ezen kettős cselekedet által van 
így. Ezért teljes szabadsággal kijelenthetjük, ez nem dicséret, semmi esetre 
sem arrogancia, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit egyszerű megvallása 
„Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve.” Krisztus keresztre lett feszítve? 
Ha én Benne vagyok, akkor nem feszíttettem meg Vele együtt? Isten Igéje 
jelenti ki, hogy ez így van. „A mi óemberünk ővele feszíttetett meg” (Róm 
6:6). Nagyon jó! Adjunk hálát Istennek, hogy ez így van.

Mi értelme tehát annak, hogy próbálkozzunk, hogy kívánjuk az énünk 
keresztre feszítését, hogy elhiggyük, hogy Isten befogadott minket? Ez már 
megtörtént, hála Istennek! Benne ez már megtörtént. Ha a lélek hit által 
elmerül Jézus Krisztusban, azzal az isteni erővel, amelyet Tőle kap, hogy 
megtegye ezt, akkor felfedezi, hogy ez egy isteni valóság, és ez így is van. 
És ezt kimondani, elismerni az isteni valóságot, hogy „Krisztussal együtt 
megfeszíttettem”, egyszerűen az igaz hit kifejeződése. Jézus elmerítette 
Önmagát az emberi természetünkbe, és vele együtt keresztre lett feszítve. 
Amikor mi elmerülünk Benne, az ugyanaz, mert Őbenne tétetett minden. 
Minden Őbenne van. Egy gondolatra szeretném felhívni a figyelmeteket, 
amit az előző esték egyikén említettem, mégpedig arra, hogy nem vehetünk 
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ki Belőle valamit, hogy alkalmazzuk magunkra. Nem, hanem Benne van 
abban az értelemben, hogy minden ott van, és amikor Benne vagyunk, ami-
kor elsüllyedünk Benne, akkor mindenünk megvan Benne, mert Őbenne 
vagyunk.

Ezért mondjuk mindannyian Jézus Krisztus hite által: „Tudjuk, hogy 
a mi óemberünk vele együtt azért feszíttetett keresztre.” „Krisztussal együtt 
megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” 
Krisztus feltámadt. És mivel Ő él, mi is élünk. „Élek pedig többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az 
Isten Fiában való hitben élem.” Isten Fiában? „az Isten Fiában való hitben 
élem” - azt az isteni hitet, amelyet az emberi természetbe hozott, és amelyet 
megad nekem és neked. Én élek „az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és önmagát adta értem” (Gal 2:20). Igen, szeretett engem! 
Ha Jézus önmagát adta, és lemondott értem minden dicsőségéről és az Ő 
mérhetetlen értékéről, értem, aki semmi vagyok, akkor túl sok, hogy én is 
átadjam magamat Neki?

Róma 6:6 verse sokkal többet tartalmaz: „Tudván azt, hogy a mi 
óemberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, 
(hogy megsemmisüljön) hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.” Rendben! 
Krisztusban van a győzelmünk, győzelmünk a bűn felett. Létezik győzelem 
a bűn felett, és ezáltal tudjuk, hogy Vele együtt vagyunk megfeszítve.

Azt mondtam, hogy ez az áldott valóság, amelyet Őbenne találunk 
meg, erre a magas szintre emel, és ugyanez a valóság tart itt bennünket. 
Ez így igaz! Ebben valódi erő van. Lehetőségünk lesz ezt részletesebben ta-
nulmányoznunk. Mi következett Jézus keresztre feszítése után? Mi történt 
azután, hogy keresztre szegezték? Meghalt. Ugyanebből a fejezetből olvas-
suk el a nyolcadik verset: „Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal” – mi 
más következhet, ha nem a halál? Természetesen, ha Vele együtt keresztre 
lettünk feszítve, akkor Vele együtt meg is haltunk. Mivel Vele együtt ke-
resztre lettünk feszítve, Vele együtt meg is haltunk.

Meghaltunk Vele együtt? Tudjuk ezt? Tekintsetek vissza a negyedik 
versre. Mi történt azután, hogy Jézust keresztre feszítették és meghalt? Elte-
mették – a holtat eltemették. És velünk mi történt? „Eltemettettünk azért 
ővele együtt a halálba.” Vele együtt eltemetve! Keresztre lettünk feszítve 
Vele együtt? Meghaltunk Vele együtt? Az Atya és a Fiú megvalósították 
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az emberi természetben a bűnös énnek a halálát? Igen. Kinek az énjének a 
halálát? Az enyémnek. Látjátok, hogy mindez a hit ajándéka, amit mind-
azzal együtt kell elfogadni, amit Isten hit által ad nekünk? Krisztusban 
valósul meg az óember halála. Benne van ez a halál, és hálát adhatunk érte 
Istennek. Az óember Vele együtt lett keresztre feszítve. Az óember meghalt 
Vele együtt, és amikor Jézust eltemették, az óember is eltemettetett. Régi 
énem,   a bűnös, az emberi énem meghalt, és Vele együtt temettetett el. És 
amikor én Őbenne vagyok, Vele együtt vagyok eltemetve. De ha Rajta kívül 
vagyok, akkor természetesen nincs részem ebben. Aki Krisztuson kívül van, 
az semmit sem részesül ebből. Csak Őbenne van minden. És mindent az 
Őbelé vetett hit által kapunk.

Most tanulmányozni fogjuk azt, amit bírunk Őbenne, és amit csak hit 
által kaphatunk meg. Ezek a hit cselekedetei. Hálát adunk az Úrnak, hogy 
ez egy valós tény – hogy az óemberünk keresztre feszíttetett, meghalt, és 
Vele együtt temettetett el, és hogy Őbenne van ez az ajándékunk. Őbenne 
van az óemberünk halálának ajándéka és valós ténye - a bűnös emberi 
természetünk halála és eltemetése. És ha az, ami régi keresztre van feszítve, 
meghalt és el van temetve, akkor a következő vers, a hetedik kijelenti: „Aki 
meghalt, megszabadult a bűntől.” Ezért, ha tudjuk, hogy „a mi óemberünk 
ővele feszíttetett meg”, akkor ezentúl többé nem szolgálunk a bűnnek, mert 
megszabadulunk a bűntől. Testvéreim, örülök, hogy napról napra és egyre 
inkább hálát adhatunk Istennek, hogy megszabadított a bűn szolgaságából, 
mint ahogyan a lélegzetért is hálát adunk. Ismétlem: Egyre inkább köteles-
ségünk és kiváltságunk, hogy ezt Krisztusban kérjük - csakis Őbenne és az 
Őbelé vetett hit által -, és adjunk hálát Istennek, hogy megszabadított a bűn 
szolgaságából, ahogy hálát adunk Neki, a lélegzetért, amivel minden reggel 
megajándékoz.

Hogyan részesülhetek ennek áldásában és hasznában, ha nem foga-
dom el? Ha állandóan tétovázok, és attól tartok, hogy nem vagyok szabad a 
bűntől, akkor mennyi időre lesz szükség, hogy megszabaduljak a bűn szol-
gaságából? A habozás és a félelem a hitetlenségből fakad, és ez önmagában 
bűn. De Őbenne, mivel Isten valóságosan szabadított meg minket a bűn 
szolgaságából, jogunk van hálát adni érte Istennek, és ha kérjük, és hálát 
adunk, akkor örülni fogunk neki. „Aki meghalt, felszabadult a bűn alól” 
(a széljegyzet szerint „megigazult a bűnnel szemben”). Ez Őbenne történik 
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meg, és rendelkezünk vele, ha hit által Benne vagyunk. Ezért olvassuk el a 
Róm 6:1 versét: „Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a 
kegyelem annál nagyobb legyen? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűn-
nek, mi módon élnénk még abban?” Élhet-e az ember abban, ami a halálát 
okozta? Nem. Akkor élhet-e még bűnben az az ember, aki meghalt a bűn 
miatt? Élhet-e még a bűnnel? Egy személy delírium tremensben vagy tí-
fuszban hal meg. Élhet-e még mindig delírium tremensben vagy tífuszban, 
ha valahogyan vissza lehetne hozni a halálból az életre, és megértené, hogy 
halott volt? Az egyetlen dolog, ami eszébe jutna, amikor ezekre gondolna, 
a halál lenne, mivel ezek már egyszer okozták a halálát. Így van ez azzal az 
emberrel is, aki a bűnnel szemben hal meg. A bűn puszta látványa, a bűn 
puszta megjelenése a szeme előtt halált jelent. Ha a lelkiismerete elég éber 
és van benne elég élet ahhoz, hogy felismerje a bűn jelenlétét, akkor újra 
meghal a bűn miatt. Nem tudna abban élni, ami a halálát okozta.

De sok ember számára az a nagy probléma, hogy nem elég betegek 
a bűn miatt, hogy meghaljanak amiatt. Ez a baj. Betegek talán bizonyos 
bűnök miatt, és szeretnék abbahagyni, „meg akarnak halni” e bűnökkel 
szemben, és azt hiszik, megszabadultak tőlük. Utána más bűnök miatt 
betegszenek meg, amelyeket megítélésük szerint nem illene, hogy éppen 
ők kövessék el – ilyen bűnökkel már nem élvezhetik az emberek kegyeit és 
megbecsülését, és megpróbálnak megszabadulni tőlük. De ők nem a bűntől 
betegek – magától a bűntől, a bűntől, mint fogalomtól, a bűntől, mint 
esszenciától, amely valamilyen formában nyilvánul meg. Nem betegednek 
meg eléggé magától a bűntől, hogy meghaljanak a bűnnek. Amikor az em-
ber eléggé beteg – nem a bűnöktől, hanem a bűntől, a bűn puszta sugallata, 
pusztán a bűn gondolata – képtelenné teszi őt benne élni. Nem tud többé 
benne élni. Egyszer már okozta a halálát, és nem tud tovább élni abban, ami 
a halálát okozta.

Mindig adódik lehetőség, hogy vétkezzünk. A bűn lehetőségei mindig 
megvannak. Napról napra megvannak a lehetőségek a bűn elkövetésére, és 
a bűnben élésre. De meg van írva: „Mindenkor testünkben hordozzuk az 
Úr Jézus halálát”. „Naponként halál révén állok.” És minden bizonnyal, 
ha meghaltam a bűnnek, a bűn puszta sugallata számomra halált jelent. 
Halált jelent számomra Őbenne. Ezért meglepetés, megdöbbenés formá-
jában vetődik fel a kérdés: „Hogyan is élhetnénk abban, ha már egyszer 
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meghaltunk iránta? Vagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk 
a Krisztus Jézusban, az ő halálába keresztelkedtünk meg”? A keresztség az 
Ő halálába való keresztséget jelent. A keresztség által ugyanis ővele együtt a 
halába temettettünk el, hogy amiképpen feltámadt Jézus a halálból az Atya 
dicsősége által, akképpen mi is új életben járjunk

Lapozzuk a Bibliát a Kol 2:20 verséhez. Ha emlékeztek, ez a bibliavers 
egyik nap Durland testvér tanulmányában lett megemlítve: „Ha tehát 
Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, (a világ elemei, a világ 
szelleme és a világba menő dolgok – ellenségeskedés), miért terheltetitek 
magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel?”

Ez a szöveg a bűn szolgaságától való megszabadulásunkról beszél. 
Ugyanazt állítja, mint a Róma 6:6 verse, de más szavakkal: „Tudván azt, 
hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűn 
teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.” Akkor miért tegyük ugyanazo-
kat a dolgokat, mintha Rajta kívül élnénk? Nem! Róm 6:14 verse: „Mert 
a bűn tirajtatok nem uralkodik”. A bűn uralma alól felszabadult ember 
megszabadul a bűn szolgaságából. Jézus Krisztusban ez valóság. Olvassuk 
tovább a Róm 6:6-14 verseket: „Tudjuk azt, hogy a mi óemberünk ővele 
együtt megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután 
ne szolgáljunk a bűnnek: mert aki meghalt, az megszabadul a bűntől. 
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele.”

Jézus él? Igen. Hála Istennek! Ki halt meg? Jézus halt meg, és mi is 
meghaltunk vele. De Ő él, és mi, akik hiszünk Benne, élők vagyunk Vele 
együtt. És ez később sokkal teljesebben lesz igaz. „Tudván, hogy Krisztus, 
aki feltámadt a halálból többé meg nem hal, a halál többé rajta nem ural-
kodik. Mert hogy egyszer meghalt, a bűnnek halt meg, hogy pedig él, az 
Istennek él.” Tartsuk észben mindezt. Adjunk hálát Istennek most és ezen-
túl, nap mint nap, észben tartva, hogy „Vele együtt én is megfeszíttettem.” 
Mert Ő megfeszíttetett, és én is megfeszíttettem; mer Ő meghalt, és én is 
meghaltam Vele; mert Őt eltemették, és én is eltemettettem Vele, és mivel 
Ő feltámadt, én is feltámadtam Vele, hogy ezentúl többé ne szolgáljam a 
bűnt. Őbenne megszabadulunk a bűn uralma alól és a bűn szolgaságából. 
Köszönjük Istennek ezt a kimondhatatlan ajándékot!
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Hasonlítsuk össze a Zsid 2:14-15 verseit a Róma 6:11-14 versekkel! 
„Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen része-
se lett azoknak, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a 
halálon, tudniillik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való 
félelem miatt egész életükben rabok voltak.”

Ezt tette Krisztus, hogy megszabadítson minket. Most olvassuk el a 
Róma 6:11-14 verseket: „Ekképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok 
a bűnnek, de éltek az Istennek a mi urunk Jézus Krisztusban. Ne ural-
kodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő 
kívánságaiban! Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisság fegyvereiül a 
bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból 
feltámadtatok, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn 
tirajtatok nem uralkodik;”

Ahogyan Krisztus alávetette magát, hogy megszabadítson minket, 
ugyanúgy nekünk is alá kell vetnünk magunkat, hogy megszabaduljunk. 
Amikor ezt tesszük, megszabadulunk. Krisztus azért vetette alá magát 
Istennek, hogy megszabadítson minket, akik rabszolgaságban éltünk egész 
életünkben. Amikor alávetjük magunkat, megszabadulunk a szolgaságból, 
és a bűn már nem uralkodik rajtunk. Így a Róm 6:11-14 szakasz az egyén-
ben lévő hit válasza arra, amit Krisztus megtett, amint azt a Zsid 2:14-15 
versekben olvashatjuk.

Az Úr többet tett Krisztusért, minthogy feltámasztotta a halálból, és 
többet tesz értünk Őbenne, minthogy feltámaszt a halálból. Ő meghalt és 
feltámadt a halálból. Mi meghaltunk Vele, és utána mi történt? Feltámad-
tunk Vele? Van-e Általa nekünk is feltámadásunk? Életet nyerünk-e Benne 
a halálból? Vele együtt keresztre feszíttettünk. Vele együtt haltunk meg. Vele 
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együtt temettetünk el, és Ő feltámadt a halálból. Mi történt velünk? Vele 
együtt támadtunk fel. De Isten többet tett Érte, mint hogy feltámasztotta a 
halálból. Feltámasztotta és jobbjára ültette a mennyben. Mi történt velünk? 
Itt megálltunk? Nem, testvérek. Nem vagyunk mi Őbenne? Ha Benne 
voltunk, amikor a földön élt, ha Benne voltunk a kereszten, ha Benne vol-
tunk a halálban és Benne voltunk a feltámadásban, akkor Benne vagyunk a 
mennybemenetelben és Benne vagyunk most az Isten jobbján.

Ez következik természetes módon abból, amit tegnap este olvastunk, 
de olvassuk el a Szentírásból, hogy biztosak legyünk ebben. Ha eddig kö-
vettük Isten Krisztusban végzett munkáját, vajon végig követjük-e? Tegnap 
este, akárcsak az előző tanulmányokban, örültünk, hogy Vele együtt men-
tünk át a kísértéseken, és győzelmet arattunk. Tegnap este örültünk annak, 
hogy Vele voltunk a kereszten, és ott találtuk magunkat megfeszítve, hogy 
igaz hittel elmondhassuk: „Krisztussal együtt megfeszíttettem”. Örültünk 
annak, hogy elmentettünk Vele a sírba, a halálban voltunk Vele, és láttuk, 
hogy az igaz hit kifejeződése, ha valóban halottnak tekintjük magunkat. 
Örültünk mindezeknek. Örüljünk annak is, hogy Vele együtt feltámadtunk 
a halálból, hogy egy új életet élhessünk, mint az Övé. És ha Vele együtt fel-
támadtunk a halálból – „Ha meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy 
élni is fogunk Vele együtt.” –, akkor nemcsak a halálból emeltetünk fel 
Vele együtt, hanem arra a helyre is, ahol Ő van. Ha Isten azt mondja, hogy 
ez így van, ha el akar vinni minket oda, akkor menjünk? Természetesen, 
hogy igen. Ne tűnjön furcsának, ha megteszi. Kövessük Őt oda is, mint 
ahogyan követtük Őt, és Vele voltunk a kísértésekkel szemben a kereszten 
és a halálban is.

Lapozzuk a Bibliát az Ef 2:4 vershez: „Az Isten gazdag lévén irgal-
masságban, az Ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett – minket, 
akik halottak voltunk vétkeink miatt – megelevenített együtt a Krisztussal.” 
Életre keltett, élőkké tett minket Krisztussal együtt. A következő vers: „És 
vele együtt feltámasztott” (felemelt, KJV). Együtt kivel? Krisztussal. „és 
vele együtt ültetett” Együtt kivel? Krisztussal. Hol? „a mennyei helyeken 
Krisztus Jézusban” (KJV). A „helyeken” szó hozzáadott szó az angol bib-
liafordításunkban. Ugyanúgy az Ef 1:3; 1:20 versekben is hozzá van adva.

Görögül „epouraniois”, aminek szó szerinti fordítása: „mennyeiek”. 
Isten életre keltett minket Ővele: feltámasztott Vele együtt, és Vele együtt 
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ültetett oda, ahol Ő is van. És hol van Ő? „a Felségnek jobbjára ült a 
magasságban” (Zsid 1:3). Isten „együtt feltámasztott és együtt ültetett a 
mennyekben, Krisztus Jézusban” oda, ahol Ő van.

A német fordítás világosabb, mint az Authorized Version, és még vilá-
gosabb, mint a görög: „Da wir tot waren in den Sunden, hat er uns saint 
Christo [...]” (a „saint” szó jelentése „valamivel”. Ez szó szerint a görög szó. 
A görög kifejezés azt jelenti, hogy „valamivel”, „együtt” és „ugyanabban 
az időben”. Így fejezi ki a német fordítás) „[...] hat er uns saint Christo 
lebendig gemacht (Vele támasztott fel) [...] und hat uns saint ihm aufer-
wecket [...]” (Ő felkeltett minket, de nem úgy, mint aki felébred reggel, 
kinyitja a szemét, és még ágyban marad, hanem úgy keltett fel minket, 
mint aki valóban feláll. Tehát Vele együtt feltámasztott, és felkeltett minket 
úgy, hogy felálltunk és felállunk Vele együtt.) „[...] und saint ihm in das 
himmlsiche Wesen gesetzt, in Christo Jesu.”

Kikerestem a „Wesen” szó összes jelentését: esszencia, létezés, lény, lét, 
természet, jellem, hajlam, levegő, viselkedés, magatartás, léteszközök, tulaj-
don, gazdaság, egzisztenciális elrendezés, rendszer, foglalkozás. Tehát Isten 
Krisztussal együtt ültetett minket a mennybe, a mennyei létbe, a mennyei 
esszenciába, ültetett minket Vele együtt a mennyei létbe, a mennyei lét-
módba, a mennyei természetbe, a mennyei jellembe, a mennyei levegőbe, 
a mennyei viselkedésbe, az égi vezetésbe; Vele ültetett minket a mennyei 
lét eszközeibe, – mert „életünk Krisztussal együtt van elrejtve Istenben”-, 
léteszközeink a mennyben vannak - „a mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma” –, a mennyei tulajdonunk, az államunk, a gazdaságunk, az 
egzisztenciális elrendezésünk, a dolgok egzisztenciális rendje. A mennyor-
szághoz tartozunk, az egész mennyei rendszerhez tartozunk.

Isten oda helyezett minket Krisztusban. És ha mi, Vele együtt, a 
mennyei létben Jézus Krisztusba tétettünk; az esszenciában, a levegőben, 
a hajlamban és a mennyország többi dolgaiban, akkor akarjátok, hogy ott 
maradjunk Őbenne? Más szavakkal, akarjátok, hogy felkeljünk? Mit mond 
az Ige? „Kelj fel, világíts!” Először kelj fel, utána világíts. Nem világíthatunk, 
amíg nem kelünk fel. Mit tehet azonban értünk ez az igazság? Nem emel 
fel? Milyen magasra emel fel? Értitek, hogy ez az igazság kivesz minket a 
világból, és Jézus Krisztussal együtt a mennyek országába helyez bennünket? 
Nem látszik, hogy Jézus Krisztus földre hozta a mennyországot azok számá-
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ra, akik hisznek? Ezért van megírva: „Aki megszabadított minket a sötétség 
hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába” (Kol 1:13). A 
mennyek országa hasonlatos a ..., a mennyeknek országa olyan, mint ..., 
a mennyek országa közvetlenül mellettünk van. És mi a mennyek országa? 
Az Úr áthelyez minket oda - áthelyezett minket abba. Készen állunk arra, 
hogy benne lakjunk és örüljünk áldásos légkörének, egész rendszerének és 
létmódjának, ami ehhez a birodalomhoz tartozik és ami a miénk benne?

Mi nem tudunk odáig emelkedni; nekünk engedelmeskednünk kell 
az igazságnak, és az igazság emel fel minket. Nézzük át még egyszer az 
egészet! Az Efézus levél első fejezetének tizenötödik versétől kezdődően: 
„Hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és az összes szentek iránt tanúsított 
szereteteteket, nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezvén rólatok 
könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség 
Atyja adja meg néktek a bölcsességnek és a kijelentésnek Lelkét az Ő 
megismerésében;” Kinek adja ezt a Lelket? Hány ember számára íródott 
ez az ima? Úgy tartjátok, hogy ma este nektek szól ez az ima? Szeretnétek 
megkapni az ebben az imában kért dolgokat? Kié ezek a szavak? Ez csak egy 
ember imája? Nem Isten szava ez? Nem Jézus Krisztus szava ez, amely Lelke 
által kifejezi akaratát és vágyát velünk és azzal kapcsolatban, ami a miénk 
lehet? Arra bátorítalak benneteket, hogy fogadjátok el. Ez az Ő akarata. Ol-
vassuk tovább: „Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudjátok, mi 
az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a 
szentek között, és milyen az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik 
hiszünk”. Az Ő akarata, hogy megismerjük hatalmának végtelen nagyságát 
irántunk, akik hiszünk. Az itt használt görög kifejezés az a szó, amelyből a 
„dinamit” szavunk származik.

„Amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta Őt a 
halálból, és a maga jobbjára ültette Őt a mennyekben.” A német fordítás azt 
mondja: „jobbjára helyezte Őt a mennyben”. Istennek ez az ereje támasztot-
ta fel Jézus Krisztust, és az Ő jobbjára helyezte a mennyben. Bármelyikünk 
mondhatja, hogy ez így van, de Isten azt akarja, hogy te és én megismerjük 
ennek a hatalomnak a munkáját mibennünk, amely Krisztust felemelte és 
a mennybe helyezte. És amikor megismerjük ennek az erőnek a munkáját 
mibennünk, mit tesz ez az erő velünk? Felemel minket és a mennybe helyez 
bennünket.
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A Kol 2:12 verstől kezdődően ugyanerről olvasunk: „Miután eltemet-
tettünk Ővele együtt a keresztség által, és feltámasztva vele együtt, az Isten 
erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. Titeket, akik holtak 
voltatok a bűneitekben és a testetek körülmetéletlenségében, Isten meg-
elevenített titeket vele együtt, miután megbocsátotta minden bűnötöket. 
Eltörölte a parancsolatokban ellenünkre szóló kézírást, eltette azt az útból, 
odaszegezvén azt a keresztfára.” „Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, az 
odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van az Istennek jobbján ülvén.” (Kol 
3:1) Azoknak, aki feltámadtak, a mennyei dolgokat kell keresniük. Meny-
nyire magasak ezek a dolgok? Ott vannak, ahol Krisztus van. De hogyan 
kereshetem azokat a dolgokat, amelyek ott vannak, ahol Krisztus van, ha 
nem vagyok elég közel ahhoz, hogy megtekinthessem, utánuk járhassak és 
gondolhassak rájuk? Minden ebbe van belefoglalva.

„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, 
ahol Krisztus van az Istennek jobbján ülvén [...] Mert meghaltatok, 
és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” Akarjuk-e 
pontosan úgy elfogadni ezeket a szavakat, ahogy Isten kimondta, habozás 
nélkül? Ez olyan csodálatos! Tudom, hogy sokak számára túl szépnek tűnik, 
hogy igaz legyen, de abban, amit Isten tesz, nincs semmi olyan, ami túl 
szépnek tűnik, hogy igaz legyen, egyszerűen azért, mert Isten teszi ezeket. 
Ha ezeket a szavakat valaki más mondta volna, akkor túl szépek lennének, 
hogy igazak legyenek, mert nem lettek volna megvalósíthatóak. De, amikor 
Isten kijelent valamit, az a valami nem túl szép, hogy igaz legyen, hanem 
nagyon szép és nagyon igaz, mert Isten megcselekszi azt, amit mond. Ezért, 
testvéreim, keljünk fel! Ez elválaszt minket a világtól, és elvisz minket arra 
a helyre, amelyről a prófétának látomásban már oly régen megmondta a 
kísérője, hogy nézzen egy kicsivel feljebb, amikor látni akarta azokat, akik 
az igaz úton járnak. Fel akarunk adni mindent, és meghalni Vele? Akarjuk-e 
elfogadni azt a halált, amely Őbenne van, és hagynunk, hogy az a halál, 
amellyel Őbenne meghaltunk, dolgozzon bennünk? Utána az élet, amely 
Őbenne munkálkodott, az az erő, amely Őbenne kibontakozott, megteszi 
értünk azt, amit Őérte is megtett. Kihoz minket Babilonból; nem marad 
semmi bennünk, ami Babiloné. Távol leszünk Babilontól és köntöseitől, 
mert mennyei ruhákba öltözve fogunk állni az Isten jobbján; ezek az 
egyetlen ruhák, amelyek most alkalmasak Isten népének, mert hamarosan 
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belépünk a menyegzőbe, és a finom gyolcs, amellyel a menyasszony és a 
vendégek fel vannak öltöztetve, a szentek igazsága. De mindezek Őbenne 
vannak. Mindenünk megvan Őbenne.

Nézzük ezeket a dolgokat más szemszögből! Nem sietek túllépni ezen 
a gondolaton, és azt hiszem, jó, ha időzünk rajta ma este a hátralevő időben. 
Vizsgáljuk meg egy másik szemszögből! Több tanulmányon át foglalkoztunk 
azzal, hogy emberi természetben Krisztus mi magunk volt, és azt, hogy Ő 
mibennünk – és mi Őbenne – találkozott Sátán kísértéseivel és erejével, és 
teljesen legyőzte őket, mert Vele volt Isten. Isten dolgozott Vele, támogatta 
és őrizte Őt. Krisztus mindent alárendelt, és Isten megőrizte Őt. Krisztus-
ban mi alávetünk mindent, és Isten megőriz minket. Az Úr munkája Vele, 
nem más, mint az Úr munkája velünk, és ez elvezet minket a keresztre 
feszítéshez. Ez az igazság! Krisztus isteni igaz énjének keresztre feszítése a 
gonosz énünk keresztre feszítéséhez vezet, amely elválaszt minket Istentől. 
Benne az ellenségeskedés megsemmisül. Isten emberi természetben kísérte 
Őt egész Életében, míg itt volt ezen a világon, de Isten nem csak ezen a 
világon dolgozott emberi természetével.

Az Atya nem szűnt meg Krisztussal dolgozni az Ő emberi termé-
szetében, és nem szűnt meg az emberi természettel dolgozni Krisztusban, 
amikor a Fiú a kereszten függött. Istennek többet kellett tennie az emberi 
természettel, mint hogy a keresztre helyezze. Egészen haláláig viselte ezt a 
természetet, de nem állt meg itt az emberi természettel kapcsolatos szán-
dékában. Felvitte a keresztre, és meghalt, de nem állt meg itt. Nem hagyta 
ott, hanem kihozta a sírból a halhatatlanságra. Mindezt megtette, és még itt 
sem állt meg, hanem fogta azt az emberi természetet, amelyet feltámasztott 
a halálból halhatatlanságban, felemelte, és az Ő ragyogásának teljességével 
megdicsőült jobbjára helyezte - a mennyben. Ezért Isten szándéka az emberi 
természettel kapcsolatban, veletek és velem kapcsolatban, mindaddig nem 
teljesül, amíg meg nem lát minket jobbján, dicsőségben.

Ebben az áldott igazságban életadó erő rejlik. Jézus Krisztusban az 
Atya a világegyetem elé tárta Szívének gondolatait az emberiséggel kapcso-
latban. Ó, mennyit veszíthet az ember a céljából, a maga létezéséből, ha 
bármi kevesebbel megelégszik, mint amit Isten készített neki! Testvéreim, 
nem érzitek, hogy elégedettek voltunk azzal, hogy sokkal lejjebb legyünk? 
Nem veszitek észre, hogy megelégedtük azzal, hogy elménk túl távol legyen 
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attól, amit Isten nekünk szánt? Ez a valóság. De most, hogy Isten eljön és 
magasabbra hív minket, menjünk oda, ahová Ő vezet. A hit teszi ezt; ez 
nem vélemény, ez az egyetlen igaz dolog, amit meg kell tenni. Aki ezt nem 
teszi meg, az olyan messze marad, hogy hamarosan el is pusztul. A mennyei 
pásztor elvezet minket oda fel. Zöld legelőkre és csendes vizekre vezet ben-
nünket – azokhoz a csendes vizekhez, amelyek Isten trónjáról fakadnak, - az 
élet vizéhez. Gyerünk, igyunk belőle eleget, és éljünk!

Vizsgáljuk ezt tovább! Elmondom újra, hogy az Úr ahhoz, hogy 
megmutassa az emberiségnek, mit készített nekünk, mi a célja minden 
emberrel, egy példát adott, hogy mindenki láthassa Isten szándékát vele, 
és lássa, miként valósítja meg életében. Istennek az a célja velünk ebben a 
világban, hogy a bűn teljessége és Sátán minden hatalma ellenére megőriz-
zen minket a bűntől. Az a célja Önmagával és velünk ebben a világban, 
hogy meg tudjon nyilvánulni bűnös testben. Vagyis az Ő erejében, Őmaga 
nyilvánulhasson meg helyettünk. Ez azt jelenti, hogy az énünk, amely 
gonosz, keresztre kell feszíteni, meg kell halnia és el kell temettetni, majd 
fel kell támadnia a bűn halott állapotából és a test körülmetéletlenségéből 
az élet megújulására Jézus Krisztusban és Istenben, és álljunk az Ő jobbján 
dicsőségben. Ez Isten célja veletek és velem. Olvassuk el Róma 8:28 versét. 
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” 

Honnan tudjuk? Ő nemcsak kijelentette ezt, de szemünk előtt be 
is bizonyította. Ezt élőben bebizonyította, és ezen keresztül vezet most 
minket. „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra 
van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.” Mely terv? Amely az örök-
kévalóságtól fogva gondolt minden teremtményével, valamint az emberrel 
kapcsolatban, és amelyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban tervezett meg. 
Ez az örökkévaló terv Jézus Krisztusban készült, és amikor Jézus Krisztus-
ban vagyunk, ez a terv bennünket is magában foglal. Amikor alárendeljük 
magunkat Krisztusnak, amikor elmerülünk Benne, részesei vagyunk 
ennek az örökkévaló tervnek, és mivel Isten terve biztos, hogy teljesedik, 
biztonságban vagyunk, mivel bele vagyunk foglalva az Ő tervébe. És ahogy 
Sátán semmit sem tud tenni Isten terve ellen, ugyanúgy nem tehet semmit 
ellenünk sem, mert mi ebben a tervben vagyunk. Mert mindaz, amit a 
Sátán tesz, és mindaz, amit Isten igazságának ellenségei tehetnek, akik Isten 
és az Ő isteni terve ellen harcolnak, és végső soron ellenünk, nem tudják 
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legyőzni vagy károsítani az örökkévaló tervet, nem tudnak legyőzni vagy 
károsítani minket sem, mert Krisztusban belefoglaltatunk ebbe a tervbe. Ó, 
minden Benne van, és Isten újra teremtett minket Őbenne.

Olvassunk tovább! Isten elmondta nekünk, honnan tudhatjuk, „hogy 
azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése 
szerint hivatalosak”. „Mert” - mit jelent ez? Ez azt jelenti: „mert hogy”. 
Vagyis azért tudjuk ezt, mert Isten tett valamit, ami ezt bizonyítja, és ami-
ből tudhatjuk, hogy így van. Mi az a bizonyos valami, ami által tudhatjuk, 
hogy így van? Onnan tudjuk, hogy így van, „Mert akiket előre ismert, azok 
felől előre rendelkezett, hogy az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.” 
Mi tehát Isten eleve elrendelése? Mi az a terv, amit eleve kidolgozott, amit 
előre elkészített bármely ember számára a világon? Mindenkit előre ismert; 
mindenkit elhívott. „Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek 
minden határai!” (Ézsa 45:22)

Milyen sorsot készített eleve minden ember számára? Hogy minden 
ember legyen hasonlatos az Ő Fia képmásához. Hol? Itt, ebben a világban, 
legyen hasonlatos Fiának képmásához, ahogy a Fia hasonlatos volt Isten 
képmásához a világban. De Isten nem hagyta Fiát ebben a világban, hanem 
kivette belőle. És ha az Ő örökkévaló terve szerint kivette Krisztust ebből 
a világból, akkor ugyanezen terv szerint magában foglal minket is feljebb 
ennél, és a világon túl visz minket. És ha az Ő előre elkészített terve az, 
hogy ebben a világban Jézus Krisztus képmásához legyünk hasonlatosak, 
ahogyan Ő is volt ebben a világban, akkor bizonyára a másik világon is 
hasonlatosak leszünk Jézushoz, mint ahogy Ő van azon a világon.

Isten örökkévaló terve, amelyet előre elkészített mindannyiunk szá-
mára, számotokra és számomra az, hogy hasonlatosak legyünk Jézus Krisz-
tushoz, ahogyan Ő van, dicsőségben, Isten jobbján. Isten ezt bebizonyította 
Krisztusban. Őbenne, születésétől a mennyei trónig, Isten minden ember 
számára kinyilatkoztatta az Ő tervét. Ezzel bebizonyította az univerzum 
előtt, hogy ez az Ő nagy szándéka az emberi lényekkel.

Isten embereszménye az emberrel kapcsolatban nem az, hogy az 
ember olyan legyen, mint ahogy van ezen a világon. Vegyük példának a leg-
tetszetősebb emberi lényt, aki valaha is létezett a világon – a legmagasabbat, 
a legarányosabbat, a legműveltebbet, a legkiválóbbat minden tekintetben, a 
legtökéletesebbet és leggerincesebb embert. Ez lenne Isten eszménye az em-
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berrel kapcsolatban? Nem! Ha emlékeztek, néhány tanulmánnyal korábban 
láttuk, hogy Isten embereszménye az emberrel kapcsolatban nem más, mint 
az Isten és az ember egyesülése egy új emberben, Krisztus Jézusban az ellen-
ségeskedés lerombolása által. Az Isten és az ember egyesüléséből létrejött új 
ember, ez Isten eszményképe az ember számára.

Mégis, ha vesszük az embert az ő tökéletességének abszolút arányossá-
gában, és egyesítjük Istennel oly módon, hogy csak Isten nyilvánuljon meg 
benne - ez még nem Isten teljes ideálja az emberrel kapcsolatban, mert az 
ember még mindig ezen a világon van. Isten embereszménye addig nem 
teljesül, amíg az ember nem áll Isten jobbján a mennyben, a dicsőségben. 
Igen, Isten nagyszerű dolgokat készített nekünk, és én örülni akarok neki! 
Igen, testvéreim, nyitott akarok lenni, és hagyni akarom, hogy ez a csodála-
tos hatalom munkálkodjon, és munkálkodásának örömét adja nekem.

Olvassunk tovább! „Akiket előre ismert, azok felől előre rendelkezett 
is, hogy az Ő Fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött 
a sok testvér között”. Igen. „Ő nem szégyelli testvéreinek nevezni őket, mert 
a megszentelő és a megszenteltek is egytől valók mindnyájan. Akik felől 
pedig előre rendelkezett, azokat el is hívta, (azok, akikben az elhívás eléri 
célját, akikben a hívás érvényesül. Isten minden lelket elhív, ez az igazság 
az Ő részéről, de az elhívás nem mindenkiben éri el a célját. Csak azokat, 
akik válaszolnak és teljesítik a hívás tervét, amelyben a hívás el van fogadva), 
meg is dicsőítette. Akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig 
megigazított, (figyeljük meg, hogy nem azokat, akik igaznak tartják magu-
kat, hanem azokat, akiket Ő igaznak tart) meg is dicsőítette.”

Látjátok, hogy Istennek az emberrel kapcsolatos terve nem teljes, 
amíg az ember nem dicsőül meg? Ezért született Jézus a világra, ahogy mi 
is születünk. Úgy vette fel az emberi természetet, mint ahogyan mi felvesz-
szük a születésünk által. Emberi természetben volt ezen a világon – Isten 
dolgozott az emberi természettel. Keresztre feszítették és meghalt – Isten 
dolgozott az emberi természettel a kereszten, a sírban, a feltámadásában 
és a dicsőségben az Ő jobbjára ültette – ez az Isten örökkévaló terve. Ez 
az örökkévaló eleve elrendelése, amelyet Isten adott nekünk. Ez az a terv, 
amelyet Ő készített, és hozott létre számotokra. Megengeditek Neki, hogy 
végrehajtsa a tervét? Mi nem tudjuk teljesíteni, de Neki meg kell tennie. 
És megmutatta az erőt, amellyel megvalósíthatja. Bebizonyította. Senki 
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sem tagadhatja. Bebizonyította, hogy képes megvalósítani tervét az emberi 
természettel, a bűnös testtel, amely a világon van. És ennek örülök.

Jegyezzetek meg valamit! „Akiket elhívott, azokat megigazította, aki-
ket megigazított - mit tett ezután? - meg is dicsőítette.” Akiket megigazít, 
azokat megdicsőít; nem dicsőítheti őket, amíg meg nem igazítja őket. Mit 
jelent tehát a megigazulásnak e különleges üzenete, amelyet Isten ezekben 
az években küldött az egyháznak és a világnak? Ez azt jelenti, hogy Isten 
arra készül, hogy megdicsőítse népét. De csak az Úr eljövetelekor dicsőü-
lünk meg; ezért a megigazulás üzenetének, amelyet Isten küldött nekünk, 
az a szerepe, hogy felkészítsen minket az Úr eljövetelének dicsőítésére. Ezzel 
Isten a lehető legerősebb bizonyítékot adja nekünk, hogy a megigazulás 
után az Úr eljövetele következik.

Ő erre készít fel bennünket. Egyedül nem készülhetünk fel. Eleget 
próbálkoztunk eddig megigazítani saját magunkat, hogy igazakká váljunk, 
és így készen álljunk az Úr eljövetelére. Megpróbáltuk a lejobbat tenni, ami 
tőlünk telik, ahhoz, hogy jóvá hagyjuk saját magunkat, hogy elégedettek 
legyünk, és azt mondhassuk: „Most találkozhatok az Úrral.” De sosem 
voltunk elégedettek. Nem. Mert ezt nem így kell megvalósítani. „Akiket 
megigazított, meg is dicsőítette.” És ha Isten az, aki megigazít, az az Ő 
munkája, és amikor úgy gondolja, hogy készen állunk az Úrral való találko-
zásra, az jó lesz, mert Ő maga készített fel minket erre a találkozásra. Ezért 
bízunk Benne, engedelmeskedünk Neki, megkapjuk az Ő megigazulását, és 
egyedül csak az ettől való függéstől leszünk felkészülve az Úr Jézussal való 
találkozásra, bármikor döntsön Isten, hogy elküldi Őt.

Tehát most arra készül, hogy megdicsőítsen minket. Ismétlem: való-
ban megelégedettek lettünk azzal, hogy túl alacsonyan éljünk a csodálatos 
kiváltságokhoz képest, amelyeket Isten készített számunkra. Hagyjuk, hogy 
az értékes igazság oda emeljen minket, ahol Isten szeretné, hogy legyünk. 
Egyetlen művész sem tekint úgy a félig kész munkájára, hogy kritizálja azt 
és hibákat keressen benne. Lehetnek hibák benne, de a mű még nincs kész. 
És miközben dolgozik, hogy kiküszöbölje az összes hibát, már úgy látja, 
ahogyan a végén fog kinézni, ahogyan eredeti tervében gondolta.

Szörnyű lenne, ha a mesterek Mestere úgy nézne ránk, mint ahogy 
vagyunk, félig megmunkálva, és azt mondaná: „Ez nem jó semmire.” Nem. 
Ő nem csinál ilyet. Olyannak lát minket, amilyenek vagyunk Krisztusban 
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az örökkévaló tervében, és előrehalad csodálatos munkájában. Ti vagy én 
ránézhetünk erre a munkára, és azt mondhatjuk: „Nem tudom elképzelni, 
hogyan csinálhat az Úr belőlem egy keresztényt, és hogyan leszek felkészülve 
a mennyország számára, vagy bármi másra.” Talán így is van, ahogy látjuk. 
És ha Ő úgy nézne ránk, mint ahogy mi nézünk saját magunkra, ha sze-
gény munkás lenne, mint mi, akkor így is maradnánk; nem lehetne semmi 
értékünk. De Ő nem közülünk való mesterember, ezért nem úgy néz ránk, 
ahogy mi. Nem. Ő úgy lát bennünket, mint amilyenek leszünk, amikor 
befejezi művét. Bár nyers az állapotunk, hibásak, befejezetlenek vagyunk 
önmagunkban, mégis Ő úgy lát minket, ahogyan Krisztusban vagyunk.

Ő a Munkás. És amilyen mértékben bízunk Benne, olyan mértékben 
hagyjuk, hogy végezze munkáját, és miközben Ő megteszi, úgy látjuk mi is 
az eredményt, ahogy Ő látja. Nem mutatott nekünk példát, hogy milyen 
munkát végez? Isten Krisztus személyében teljes mértékben szemünk elé 
állította a bűnös testtel végzett munkáját. Krisztusban fejezte be, és az Ő 
jobbjára állította. Most azt mondja nekünk: „Nézzétek meg, ezt teszem a 
bűnös testtel! Vesd Belém bizalmadat, és hagyjál dolgozni; te figyelj és meg-
látod, mit fogok tenni. Bízz az Én kezem munkájában! Engedj dolgozni; 
te csak bízzál Bennem, és Én elvégzem a munkát.” Az Úr az, aki elvégezi a 
teljes munkát. Egyáltalán nem a mi feladatunk.

Ha kimentek az épületből, és kintről nézitek a szószék mögötti ablakot, 
látni fogjátok, hogy úgy néz ki, mintha összekevert fekete üvegdarabokból 
lenne, amely nem mond semmit. De ha bejöttök, és bentről nézitek, egy 
csodálatos alkotást láttok, amelyre világos szavakkal van írva: „Megigazulva 
hit által a mi Urunk Jézus Krisztus által.” Látszik Isten törvénye teljes 
egészében, és a következő szavak: „Itt vannak azok, akik megtartják Isten 
parancsait, és a Jézus hitét”. 

Ugyanígy ti és én is legtöbbször csak kívülről tudjuk magunkat nézni, 
és minden ferdének, sötétnek, értéktelennek, nagyon kusza dolognak tűnik. 
Isten belülről nézi, mint ahogyan Jézusban vagyunk. De, amikor Jézusban 
vagyunk, és az Istentől kapott világosság által belülről nézzük magunkat, 
ahogyan Jézus Krisztusban vagyunk, akkor ugyanúgy látni fogjuk Isten 
Lelkének világos szavait: „Megigazulva hit által a mi Urunk Jézus Krisztus 
által”. Látni fogjuk Istennek teljes törvényét a szívbe beírva és életünkben 
ragyogva, és látjuk ezeket a szavakat: „Itt vannak, akik megtartják Isten 
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parancsait és Jézus hitét”. Mindezt Isten világosságában fogjuk látni, olyan 
mértékben, ahogy ez a világosság tükröződik és ragyog Krisztusban.

Szeretném, ha tudnátok, hogy ez minden bizonnyal így van. A Buletin 
182. oldalának alján ez a mondat található: „Szeretném, ha minden lélek, 
aki látja az igazság bizonyítékait [...]” – látjátok, testvéreim? Nincs itt elég 
bizonyíték, hogy megmentsen minket? „Szeretném, ha minden lélek, aki 
látja az igazság bizonyítékait, elfogadná Jézus Krisztust személyes Megváltó-
jának.” Fogadjátok-e most Őt teljes mértékben személyes Megváltótoknak, 
olyan mértékben, amelyben Ő kinyilatkoztatta Magát, ott, ahol Ő van, 
és minket Őbenne, ahol Ő van? Akarjátok megtenni ezt? Olvassuk el a 
következőket!

„Akik így elfogadják Krisztust, azokat Isten nem úgy látja, mint 
ahogyan Ádámban vannak, hanem úgy, mint Krisztusban, Isten fiaiként 
és leányaiként.” Isten olyannak lát minket, amilyenek vagyunk Krisztus-
ban, mert Ő teljesítette tervét velünk kapcsolatban. Örültök? Gyerünk 
testvérek, fogadjuk el ezt a tervet! Ó, a lelkem annyira jól érzi magát, nap 
mint nap, ahogy az Úr kinyilatkoztatja nekünk ezeket a dolgokat! Annyi 
jót tesz velem, és szeretném, ha ugyanezt tenné értetek, ezért fogadjuk el 
ezt a tervet teljes hittel, amelyet Krisztus hozott nekünk, és amelyből az 
énünk feladása származik. Fogadjuk el ezt a tervet, és adjunk hálát érte 
Istennek nap mint nap. Hagyjuk, hogy hatalma munkálkodjon bennünk, 
emeljen fel a halálból, és vezessen minket Isten jobbjára a mennyei helyeken 
Jézus Krisztusban, ahol Ő van. Miért nem tartunk egy hálaadó összejövetelt 
azért, amit Isten tett értünk? Szombat van. Nem kell ennek örülnünk? Mit 
gondoltok?
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A János 17:4 versének első gondolatát Jézus szavaiban találjuk, a 
mindannyiunkért mondott imájában: „Én dicsőítettelek téged a földön”. 
Az előző tanulmányban megvizsgáltuk Isten tervét az emberrel kapcsolat-
ban, vagyis az Ő örökkévaló tervét, és láttuk azt, hogy ez a terv az egész 
világegyetem szeme előtt beteljesedett Jézus Krisztusban, az emberi testben. 
Az ember létének célja az Isten dicsőítése, és ez a cél Jézus Krisztusban lett 
bemutatva a világegyetem előtt, mert Isten örökkévaló terve az emberrel 
kapcsolatban Krisztusban volt eltervezve és Krisztusban lett beteljesítve 
minden ember számára, amióta az ember vétkezett; ezért mondta Jézus: „Én 
dicsőítettelek téged a földön”. Ez azt bizonyítja, hogy Isten terve az ember 
teremtésével az, hogy az ember dicsőítse Őt. Ma este azt tanulmányozzuk, 
hogyan dicsőíthetjük Istent, hogyan dicsőül meg Isten az emberben, és mit 
jelent az Isten dicsőítése.

Amikor Krisztust tanulmányozzuk, és látjuk, hogy mit tett Ő és mit tett 
Isten Benne, megértjük, mit jelent Istent dicsőíteni. És Jézusban megértjük, 
mi a teremtésünk és létezésünk célja, sőt, mi a célja bármely értelmes lény 
teremtésének és létezésének a világegyetemben. Az előző tanulmányokban 
láthattuk, hogy Krisztus földi élete során csak Isten nyilvánult meg Benne. 
Maga Krisztus nem nyilvánult meg; Ő rejtve tartatott. Megüresítette Ma-
gát, a mi személyünkké vált, ami az emberi testet illeti, utána csak Isten 
nyilvánult meg Benne. Mit jelent tehát Istent dicsőíteni? Azt jelenti, hogy 
abban a helyzetben lenni, amikor egyedül csak Isten nyilvánul meg az 
egyénben. Ez minden angyal és minden ember teremtésének és létezésének 
a célja. Isten dicsőítéséhez szükséges mindannyiunknak olyan helyzetben 
lennünk, amikor senki más nem nyilvánulhat meg bennünk, mert ilyen 
helyzetben volt Krisztus is földi élete során. Ezért mondta: „A beszédeket, 
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amelyeket én mondok néktek nem magamtól mondom” (Jn 14:10). „Nem 
azért szállottam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem 
annak akaratát, aki elküldött engem.” (Jn 6:38) „az Atya, aki énbennem 
lakik, ő cselekszi e dolgokat.” (Jn 14:10) „Én semmit sem cselekedhetem 
magamtól” (Jn 5:30). „Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja 
azt, aki elküldött engem” (Jn 6:44). „Aki engem látott, látta az Atyát; mi-
módon mondod azért te: Mutasd meg nekünk az Atyát?” (Jn 14:9) „Aki 
magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, 
aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.” (Jn 7:18)

Az ok, amiért Jézus azt mondta: „A szavakat, amelyeket én mondok 
nektek, nem magamtól mondom”, az volt - mint ahogy a másik versben 
kijelentette: „Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi”. Krisztus azonban 
nem a saját dicsőségét kereste, hanem annak dicsőségét, aki elküldte Őt; 
ezért mondta: „A szavakat [...] nem magamtól mondom.” Ezzel annak 
a dicsőségét kereste, aki elküldte Őt, és arról, aki ezt teszi, az van írva, 
hogy „igaz az, és nincs abban hamisság.” Krisztus annyira megüresedett 
Önmagától, olyannyira hiányzott bármiféle megnyilvánulása, hogy az Atya 
befolyásán kívül semmilyen más befolyás nem származott tőle. Ez a befolyás 
olyan mértékben nyilvánult meg, hogy senki sem jöhetett Hozzá, hacsak 
nem az Atya vonzotta őt. Ez mutatja, mennyire el volt rejtve a háttérben, 
és mennyire megüresítette Magát. Ez az elrejtés annyira tökéletes volt, hogy 
egyetlen ember sem jöhetett Hozzá, és nem érezhetett más befolyást az Atya 
befolyásán kívül. Csak az Atya megnyilvánulása vonzotta az embereket 
Krisztushoz.

Ez egy egyszerű szemléltetése annak a nagy igazságnak, amelyet most 
tanulmányozunk – mit jelent Isten dicsőítése. Azt jelenti, hogy olyan mér-
tékben üresedjünk meg saját magunktól, hogy semmi más ne nyilvánuljon 
meg bennünk, csak Isten, és egyetlen befolyás se származzon tőlünk az Isten 
befolyásán kívül. Azt jelenti, hogy annyira megüresedünk önmagunktól, 
hogy minden megnyilvánulás, minden szó csak Istenről tesz bizonyságot.
„Én megdicsőítettelek téged a földön.” Amikor Jézus a földön járt, a mi bű-
nös emberi testünkben volt. Amikor pedig megüresítette Magát, és Őmaga 
rejtve maradt, az Atya lakott és nyilvánult meg Benne, oly módon, hogy 
minden testi cselekedete el lett nyomva, és bármilyen emberi mivolthoz 
tartozó cselekedet helyett Isten dicsősége, jelleme és jósága nyilvánult meg.
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Ugyanezt láttuk az egyik előző tanulmányban is, nevezetesen, hogy 
a bűnös testben megnyilvánuló Isten nem más, mint Isten titka – nem a 
bűntől érintetlen testben, hanem a bűnös testben megnyilvánuló Isten. Ez 
azt jelenti, hogy napjainkban Isten oly módon akar lakni a bűntől érintett 
testünkben, hogy bár a testünket átitatta a bűn, annak vétkessége ne legyen 
érezhető, ne vegyük észre és már ne terjessze befolyását maga körül. Isten 
úgy akar a bűnös testben lakni, hogy a megromlott test bűnössége ellenére 
bármerre is jár az illető, Isten befolyását, dicsőségét, igazságát és jellemét 
nyilvánítsa ki.

Ugyanez történt Jézussal, amikor testben volt. Ily módon Isten meg-
mutatta az embernek, hogyan kell dicsőítenie Őt. Bemutatta az egész uni-
verzumnak, hogyan fogja az egész mindenség dicsőíteni Őt – azáltal, hogy 
egyedül Isten és csak Isten nyilvánul meg a világegyetem minden értelmes 
lényében. Ez volt Isten szándéka kezdettől fogva. Ez volt az Ő terve, az Ő 
örökkévaló terve, amelyet Jézus Krisztusban tervezett. Elolvashatjuk most 
is, bár később is lesz lehetőségünk hivatkozni erre. Elolvasom azt a szöveget, 
amely néhány szóban összefoglalja az egészet. Ef 1:9-10 „Megismertette 
velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott 
magában.” Mi ez az akarat, amit Önmagában tervezett? Mivel Ő Isten volt, 
a tervet Önmagában tervezte meg, és amely ugyanaz a terv, amiről másutt 
olvasunk, az Ő „örökkévaló terve”. Mi Isten örökkévaló terve, amelyet a mi 
Urunk, Jézus Krisztusban tervezett? A 10. versben részletezve van: „az idők 
teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, 
mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak.”

Nézzük meg, mit jelent az, hogy Isten „Krisztusban mindeneket 
egybeszerkeszt”. Ki az az „egy”, akiben Isten mindent egybeszerkeszt? 
Ez az „egy” Isten. Ki volt Krisztusban? „Isten volt Krisztusban.” Istenen 
kívül senki más nem nyilvánult meg Benne. Isten Krisztusban lakott. 
Krisztusban Isten újra egybeszerkeszt mindent, „amelyek a mennyben, 
mind amelyek a földön vannak.” Éppen ezért Isten terve az, hogy amikor 
betelik az idő, Krisztusban mindent újra egybeszerkesszen. Krisztus által, 
Krisztussal és Krisztusban minden, ami a mennyben és a földön van, ismét 
egy Istenben lesz egybeszerkesztve, hogy csak Isten nyilvánuljon meg min-
denütt a világegyetemben. Amikor betelik az idő, amikor Isten örökkévaló 
terve megvalósul az egész univerzum előtt, akkor bárhová nézünk, akárkire 
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nézünk, Isten visszatükröződését fogjuk látni. Látni fogjuk Isten képmását 
tükrözve. És Isten lesz „minden mindenben”. Ezt látjuk Jézus Krisztusban. 
Most olvassuk el 2Kor 4:6 versét: „Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sö-
tétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy 
felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”

Mi Jézus Krisztus arcára nézünk. És mit látunk? Istent látjuk. Látjuk 
az Atyát. Nem Krisztust látjuk Jézus Krisztus arcán visszatükröződve. Ő 
megüresítette Magát, hogy Isten visszatükröződhessen, hogy Isten ra-
gyoghasson az ember előtt, aki emberi testben nem tudná elviselni az Ő 
jelenlétét. Jézus Krisztus felvette az emberi testet, amely, mint egy függöny, 
megváltoztatta Isten dicsőségének fényes sugarait, hogy Reá nézhessünk és 
életben maradjunk. Mi nem nézhetünk Isten fedetlen arcára, mint ahogyan 
Izrael fiai sem nézhettek Mózes arcára. Ezért Jézus magára vette az emberi 
testet, és betakarta az Atya ragyogó és emésztő dicsőségét, oly módon, hogy 
mi az Ő arcára tekintve láthassuk Istent visszatükröződve, lássuk és szeres-
sük Őt olyannak, amilyen Ő, és így bírjuk azt az életet, amely Őbenne van.

Ez a gondolat van megemlítve a 2Kor 3:18 (KJV) versben. Ebben az 
előadásban csak részben érintjük ezt a verset, de később lesz lehetőségünk 
többet beszélni róla: „Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal 
látjuk [...]”. Hol szemléljük az Úr dicsőségét? „Jézus Krisztus arcán.” Itt azt 
olvassuk, hogy mintegy tükör által látjuk. Mi a szerepe a tükörnek? A tükör 
nem ragyog önmagától. A tükör visszaveri a rávilágító fényt. Mi mindany-
nyian fedetlen arccal nézzük Jézus Krisztus arcát, és mint egy tükörben 
látjuk Isten dicsőségét; ezért Krisztus az, aki által az Atya tükröződik vissza 
az egész világegyetemre.

Csak Ő tudja visszatükrözni az Atyát egész teljességében, mert az Ő 
eredete az örökkévalóság napjaiból való, amint a Péld 8:27,30-ban olvas-
suk: „Mikor készítette az eget, ott voltam Vele; mint aki Vele együtt nőtt 
fel” (KJV). Krisztus egy volt Istennel, egyenlő Istennel, természete Isten 
természete volt. Ezért az egyik fő ok, amiért csak Ő jöhetett el a világra 
megmenteni az embert, az volt, hogy az Atya akarta, hogy az emberek előtt 
Ő tökéletesen legyen kinyilatkoztatva, és az univerzumban senki sem nyi-
latkoztathatta ki az Atyát a maga egész teljességében, kivéve az Ő egyszülött 
Fiát, aki az Atya képe. Ezt egyetlen más lény sem tehette meg, mivel nem 
ismerte Őt teljesen. Csakis az, Akinek a napjai az örökkévalóságtól fogva 
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vannak, csak Ő tehette meg. Következésképpen Jézus eljött, és Isten Benne 
lakott. Hogy milyen mértékben lakott Benne? „Az istenségnek egész teljes-
sége” tükröződik Benne, de nemcsak a földi ember számára, hanem az idő 
teljességénél Isten Krisztusban fog egybeszerkeszteni minden dolgot, ami a 
mennyben és a földön van. Krisztusban Isten megnyilatkozik az angyalok-
nak, és tükröződik a világban élő embereknek, mint ahogy egyébként nem 
láthatnánk Őt.

Sok mindent láthattunk abból, hogy mit jelent Istent dicsőíteni, és 
hogyan dicsőült meg Isten. Azt jelenti, hogy annyira megszabadulni az 
éntől, hogy csak egyedül Isten nyilvánul meg igazságában, jellemében, ami 
az Ő dicsősége. Krisztusban mutatkozik meg Istennek velünk kapcsolatos 
szándéka. Mindaz, ami Krisztusban tétetett, azért volt, hogy megmutassa, 
mit tesz meg bennünk, mert Ő a mi személyünk volt itt a földön. Ezért az 
egyetlen nagy gondolatot kell szem előtt tartanunk, azt, hogy dicsőítsük Is-
tent a földön. Benne és Általa bírjuk azt az isteni elmét, amely Krisztusban 
megüresítette Őt az igaz énjétől. Ezen isteni elme által igazságtalanságunk 
el van távolítva, hogy Isten megdicsőüljön bennünk, és esetünkben igaz 
legyen, hogy „megdicsőítettelek téged a földön”.

Olvassuk el 2Kor 4:6 versét: „Mert az Isten, aki szólt: világosság 
ragyogjon a sötétségből, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy 
felragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete a Jézus Krisztus arcán.” 
Most nézzünk magunkra! Mit tett először Isten? Beragyogta a szívünket. 
Miért? „Hogy felragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete a Jézus 
Krisztus arcán.” Figyeltétek, hogy Isten Jézus Krisztusban nyilvánul meg, 
Jézus arcáról árasztva dicsőségét, amely mibennünk tükröződik vissza, és 
ugyanakkor megvilágít másokat is? Ezért: „Ti vagytok a világ világossága”. 
Mi vagyunk a világ világossága, mert Isten dicsőségének világossága, amely 
Jézus Krisztus arcáról ragyog a szívünkben, visszatükröződik, átterjed má-
sokra, hogy az emberek látva minket, látva jócselekedeteinket, dicsőítsék 
Istent a „vizsgálatuk napján”. „Dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Tanulmányozzátok ezt a folyamatot! Íme az Atya, aki olyan világosság-
ban él, amelyet senki sem közelíthet meg, Akit egyetlen ember sem látott, 
és nem is láthat ilyen felülmúlhatatlan  dicsőségben, melyben szentségének 
ragyogása annyira mindent megemésztő, hogy egyetlenegy ember sem 
nézhet Rá és éljen. De az Atya azt akarja, hogy nézhessünk Rá és éljünk. 
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Ezért az Ő Egyszülöttje önként, ajándékként alávetette Magát, és emberi 
természetben önmagunkká vált, hogy az Atya Őbenne elfedje emésztő 
dicsőségét és annak ragyogó sugarait, hogy Reá tekinthessünk és éljünk. 
És amikor Rá nézünk és élünk, az a ragyogó dicsőség Jézus Krisztus arcáról 
megvilágítja szívünket és tükröződik a világra.

És most ismét nézzük a harmadik fejezet utolsó versét: „Mi pedig 
az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra el-
változunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől”. Kinek az 
ábrázata? Jézus Krisztusé. Mi „ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről 
dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől”. Jézus Krisztus Isten képmását 
tükrözi; mi, ugyanarra az ábrázatra elváltozva, Isten képmását tükrözzük.

A német fordítás még a mienknél is szélesebb megértést ad. „Most 
azonban az Úr dicsősége tükröződik mindnyájunkban.” Figyelitek? „Most 
azonban az Úr dicsősége tükröződik mindnyájunkban.” Az angol és a német 
fordításban szereplő gondolat egyaránt helyes. Mi szemléljük a dicsőséget 
Jézus Krisztus arcán, és ugyanarra az ábrázatra változunk dicsőségről dicső-
ségre, és így az Úr dicsősége tükröződik mibennünk is.

A vers többi részét olvasom németül: „De most tükröződik miben-
nünk az Úrnak teljes dicsősége fedetlen arccal, és mi is ugyanarra az áb-
rázatra dicsőülünk dicsőségről dicsőségre, mint amely az Úrtól származik, 
aki a Lélek.” Az Úr, aki a Lélek; az előző vers kijelenti, hogy az a Lélek 
az Úr. Figyeljük meg, hogy a teljes jelentősége az, hogy Isten megdicsőül 
mibennünk, hogy megdicsőüljünk ezen dicsőség által, és ez tükröződhessen 
minden ember számára, hogy higgyenek és dicsőítsék Istent.

Lapozzuk a Bibliát újra Jn 17. fejezetéhez! Jn 17:4,5 verse ugyan-
azt állítja, mint a Jn 17:22 verse. Olvasom újra Jn 17:4,5 verseket: „Én 
dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, 
hogy végezzem. És most te dicsőíts meg engem Atyám te magadnál azzal a 
dicsőséggel, amellyel bírtam tenálad a világ léte előtt.” Most a 22. vers: „És 
én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam.” Ő adta nekünk 
a dicsőséget. Tehát a miénk. A dicsőség a Jézusban hívő emberé. Amikor 
alávetjük magunkat Neki, akkor Ő nekünk adja azt az isteni elmét, amely 
eltávolítja belőlünk az énünket, és utána Isten Jézus Krisztusban ragyog a 
szívünkben, amely tükrözi az Ő dicsőségét, isteni képmását. Ez a munka 
olyan tökéletesen valósul meg, hogy eljövetelekor Önmagát fogja látni 
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minden hívőben, akire csak rátekint. „Ül és mint ötvös megolvasztja és 
megtisztogatja az ezüstöt” (Mal 3:3, KJV) és visszatükrözve láttatik meg az 
Ő népében, mert minden hívő Isten képmását és dicsőségét fogja tükrözni.

Használjunk egy példát a természetből, hogy a lehető legvilágosabban 
megérthessük ezt. A nap világít az égen. Mi szeretnénk a napra nézni, és 
olyannak látni, mint amilyen. De ha csak egyetlen pillantást vetünk a 
napra, csillogása annyira megvakítja a szemünket, hogy szükségünk van né-
hány másodpercre, hogy visszanyerjük a látásunkat. Tehát nem nézhetünk 
a napra, hogy lássuk annak teljes ragyogását. A napnak nagy dicsősége és 
szépsége van, amikor ragyog az égen. Ha a prizmát úgy tartjátok, hogy a 
napsugarak áthaladhassanak rajta, akkor a falon, a földön vagy bármi máson 
látni fogjátok a visszatükröződött képet – látni fogjátok a visszatükröződött 
napot a maga valóságában. És pontosan mi látszik? Egy szivárvány. Van 
szebb a szivárványnál? Nincs szebb színkeverék a szivárványnál. A szivár-
vány pedig egyszerűen a nap képe, a szétszórt dicsőségével, és ránézhetünk, 
gyönyörködhetünk szépségében. Minden dicsőség a napban van, de nem 
láthatjuk. Nem nézhetünk dicsőségére, rátekintve a napra. A nap túl fényes. 
A szemünk nincs hozzá szokva ennyi fényhez. Nem fogadhat be olyan 
nagy fényt. De a prizma megragadja ezt a dicsőséget, és olyan sugarakban 
ragyogtatja, amelyre ránézhetünk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk 
a napot, amelyre egyébként nem tudnánk ránézni. Tehát, amikor a szivár-
ványra nézünk, egyszerűen a napot látjuk. Amikor a szivárványt nézzük, 
egyszerűen a nap dicsőségét látjuk, amellyel bír, amikor ragyogni látjuk 
az égen. Amikor szabad szemmel a napra nézünk, nem látjuk olyannak, 
amilyen a valóságban, de ha a tükröződésében nézzük, olyan módon látjuk 
a dicsőségét, amely megörvendeztet.

De Isten sokkal ragyogóbb a napnál. Ha a napra vetett egyetlen pil-
lantás elvakítja a szemünket, milyen hatással lenne az Úr felülmúlhatatlan 
dicsősége a halandó, bűnös szemünkre? Megemésztene minket. Ezért van 
az, hogy mi nem tekinthetünk Rá, mint ahogy van, az Ő fedetlen, mó-
dosítatlan dicsőségére. A természetünk nem bírná ki. De Isten azt akarja, 
hogy lássuk az Ő dicsőségét. Azt akarja, hogy az egész világegyetem lássa az 
Ő dicsőségét. Ezért állt Jézus Krisztus az Atya és miközénk, hogy az Atya 
minden dicsőségét kinyilatkoztassa Benne, és az Arcáról ragyogó dicsősége 
oly módon szóródik szét, alakul át, hogy teljes elbűvölő szépségében láthat-
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juk. Így módon láthatjuk Istent olyannak, amilyen. Jézus Krisztusban nem 
látunk mást, mint az Istent az Ő fedetlen dicsőségének teljes pompájában.

Minden napon ragyog a nap a fizikai égbolton, és megmutatja teljes 
dicsőségét az emberek fiainak. Az egyetlen dolog, ami szükséges ahhoz, 
hogy a nap dicsőségét állandóan láthassuk ebben a csodálatos formában 
nem más, mint egy prizma – egy olyan környezet, amelyen keresztül 
megtörhető dicsőségének ragyogása – és még valami, amire ezek a sugarak 
a prizmán való áthaladás után vetődnek és visszatükröződnek. Minden 
nap láthatunk szivárványt, ha van prizmánk és van valami, ami a megtört 
sugarakat visszatükrözi.

Ugyanígy minden nap láthatjuk Isten dicsőségének megnyilvánulását, 
ha minden nap szemünk előtt tartjuk Jézus Krisztust, mint egy prizmát, 
amely megtöri Isten dicsőségének fényes sugarait, és ha mi magunk is 
úgy állunk Isten elé, ahogyan Ő szeretné, hogy ezek a megtört sugarak 
vetődjenek ránk, hogy visszatükröződhessenek. És akkor nemcsak ti, ha-
nem mások is mindig látni fogják Isten dicsőségét. Ahhoz, hogy az ember 
lássa és megismerje az Ő dicsőségét, Istennek szüksége van egy prizmára, 
amin keresztül világítson. Jézus Krisztusban a tökéletes prizma kínálkozott. 
Utána szüksége van valamire, amire vetítse ezeket a megtört sugarak, hogy 
azok majd visszaverődjenek, és az emberek láthassák azokat. Szeretnétek, 
hogy ti legyetek azok, akik nyitottak Isten dicsősége megtört sugarainak 
visszavetítésére, amelyek átragyognak az áldott prizmán, Jézus Krisztuson? 
Engedjétek, hogy ezek a sugarak rátok vetődjenek, hogy az emberek, ami-
kor rátok néznek, lássák visszatükrözve Isten dicsőségét! Erre vágyakozik 
a menny! Egy másik gondolat. Tartsatok egy prizmát a napon. A megtört 
fénysugarak a ház falára vetődnek, és ott visszatükröződik a csodálatos 
szivárvány. De a vakolt fal csak agyag. Az agyag kinyilatkoztathatja a nap 
dicsőségét? Az agyag megdicsőítheti a napot? Igen, minden bizonnyal. Az 
agyag visszatükrözheti a napsugarakat és lehet gyönyörű? Hogyan teheti ezt 
az agyag? Ó, a titok nem az agyagban van, hanem a dicsőségben. Tartsátok 
a prizmát a napsugarak irányába, és hagyjátok, hogy a megtört sugarak 
a földre vetődjenek. Ha így tartjátok, akkor a föld megmutathatja a nap 
dicsőségét, nem azért, mert a földnek önmagában dicsősége volna, hanem 
a nap dicsősége miatt.

És ha ez így van, akkor túl sok elhinni, hogy a bűnös testünk, ez az 
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értéktelen por és hamu, kinyilváníthatja az Úr Jézus Krisztus által megtört 
Isten dicsőségét, azt a dicsőséget, amely ragyog Jézus Krisztus arcáról? 
Lehetsz agyag; lehetsz a föld leggyengébb eleme; lehetsz olyan bűnös, mint 
bármely más emberi lény, de állj e sugarak elé, és engedd, hogy rád ragyog-
janak Isten akarata szerint, és így dicsőíteni fogod Istent. Ó, milyen gyakran 
hangzik ez az elbátortalanító kérdés: „Hogyan dicsőítheti Istent egy olyan 
ember, mint én?” Szeretett testvéreim, a titok nem tibennetek, hanem Isten 
dicsőségében van. Nincs bennetek egyetlenegy erény sem, amely jobban 
felragyogtatná ezt a dicsőséget, mint az agyag, amelyen a szivárvány ragyog. 
Művészet az, hogy felajánljuk azt a helyet, amire a dicsőség vetődhet, és 
ragyogjunk Isten dicsőségének csodálatos visszatükröződő sugaraiban. 
Az erény nem mibennünk, hanem a dicsőségben van. Ez jelenti Istent 
dicsőíteni. Szükség van az énünk eltávolítására, hogy Isten megdicsőüljön 
Krisztusban. Krisztus elméje végzi el az énünk eltávolítását, és akkor Isten 
megdicsőül. Még ha egész életünkben bűnösök voltunk, és bár bűnös 
testünk van, Isten megdicsőül, nem a bennünk lévő valamely érdeme által, 
hanem a dicsőségben lévő érdem által. Erre a célra teremtette meg Isten a 
világegyetem minden lényét. A cél pedig az, hogy minden lény egy eszköz 
legyen, amely visszatükrözi és ismertté teszi Isten jellemének dicsőséges 
ragyogását, ahogyan azt Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta.

Valamikor régen volt egy ragyogó lény, aki annyira telve volt az Úr 
dicsőségével, hogy azt hitte, ez önmagától jön, és önmaga akart ragyogni. 
Saját dicsőséget akart szerezni. A maga dicsőségét akarta tükrözni. De 
sohasem sikerült igazi világosággal ragyognia. Attól fogva mind a mai napig 
minden világossága sötétség. Ez az univerzum sötétségének az eredete. És 
az ebből származó eredmények, az elsőtől az utolsóig, annak az egyetlen 
erőfeszítésnek az eredménye, hogy hagyni az ént megnyilvánulni, ragyogni 
és dicsőíteni az ént. Ennek az erőfeszítésnek a vége a pusztulás és a kihalás 
lesz. Dicsőíteni az ént annyit jelent, mint eltűnni, megszűnni létezni. Is-
tent dicsőíteni annyit jelent, mint örökké megmaradni. Az emberek Isten 
dicsőítésére lettek megteremtve. Aki Őt dicsőíti, nem tud mást tenni, mint 
örökké élni. Isten ilyen lényeket akar a világegyetemben. Valójában minden 
embernek feltevődik a kérdés: „Lenni, vagy nem lenni; ez itt a kérdés.” 
Vajon választjuk azt, hogy eszközök legyünk, amely által Isten mindörökké 
meg fog dicsőülni? Vagy úgy döntünk, hogy saját magunkat dicsőítjük 
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egy rövid ideig, és ezt is csak a sötétben, hogy végül örökre eltűnjünk a 
sötétségben? Tekintettel arra, amit Isten tett, nem nehéz eldöntenetek, 
melyik utat választjátok, igaz? Nem nehéz eldöntenetek. Nem jobb most és 
mindörökké csak az Úr útját választani? Vajon úgy döntünk-e, hogy Őt és 
egyedül Őt dicsőítjük?

Jn 12:23 erről szól. Olvassuk el ezt a bibliaverset! „Jézus így szólt hoz-
zájuk: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek fia.” „Most az én 
lelkem háborog. Mit mondjak? Azt, hogy Atyám, ments meg engem ettől 
az órától? Hiszen ezért az óráért jöttem a világra!”  Mit mondott utána? 
„Atyám, dicsőítsd meg a nevedet!” Amikor ezt mondta, a Gecsemáné-kert 
árnyékában volt. Tudta, hogy közeledik az óra, és tudta, mit jelent az az óra. 
Ezért háborgás nyomta isteni lelkét, mintha vissza akarná Őt húzni. „Mit 
mondjak? Azt, hogy Atyám, ments meg engem ettől az órától?” Az egyetlen 
dolog, amit mondhatott - mert ez volt a cél, amiért eljött azon óráig - ez 
volt: „Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet.” Ezután a Gecsemáné következett, 
a kereszt és a halál. Ebben az engedelmességben azonban: „Atyám, dicsőítsd 
meg a te nevedet!” megtörtént az a lépés, amely győzelmét biztosította a 
Gecsemáné-kertben, a kereszten és a halál felett.

Ebben állt az Ő győzelme, és nekünk is ezt az utat kell követnünk. 
Már ebben a helyzetben vagyunk – abban az időben, amikor ez kéretik tő-
lünk. Át kell mennünk ezen a tapasztalaton, és miközben tanulmányozzuk, 
kísértve leszünk kimondani: „Vajon szükséges ezt elviselni? Nem több ez, 
mint amit Isten megkövetel az embertől?” „Mit mondjak? Azt, hogy Atyám, 
ments meg engem ettől az órától?” Ki hozott bennetek eddig az óráig? Ki 
hozott benneteket ezen nehézségekkel szemben? Hogyan kerültetek ide? 
Az Atya gondoskodik rólunk, Ő hozott ide minket. És ha az Ő keze alatt 
eljutunk odáig, hogy azt érezzük, ha elfogadjuk, akkor a helyzet kipréseli 
az erőnket, mit mondunk? „Atyám, ments meg engem ettől az órától? De 
éppen ezért az óráért jöttem.” Céllal vezetett minket ide. Talán nem tudom, 
hogy ezen túlmenően milyen tapasztalatokat készített nekem; lehet, hogy 
nem értem ennek a megpróbáltatásnak az isteni tervét, de egy dolgot tudok. 
Úgy döntöttem, hogy dicsőséget adok Istennek. Istent választottam, hogy 
megdicsőüljön bennem, és az Ő útjai látszódjanak meg énbennem az én út-
jaim helyett. Ezért nem mondhatom: „Atyám, ments meg ettől az órától.” 
Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy engedelmeskedünk; az egyetlen 
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szó, amit kimondhatunk: „Atyám, dicsőítsd meg a nevedet.” A Gecsemáné 
azonnal következhet. A kereszt biztosan eljön, de ebben a Gecsemánéban 
van a győzelem. Ez a kereszt feletti győzelem és minden feletti győzelem, 
ami azután következik.

Ez nagyon igaz, és Isten nem hagyott minket Ige nélkül ebben a 
tekintetben. Olvassunk tovább: „Mit mondjak? Atyám, ments meg ettől az 
órától? De azért jutottam ez órára! Atyám dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat 
jött azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem!” (Jn 12:27-
28) Ez az ige velünk van minden megpróbáltatásban, mert: „átadtam nekik 
a dicsőséget, amit nekem adtál.” Ez a dicsőség a miénk. Gondoskodik arról, 
hogy ez tükröződjön rajtunk és rajtunk keresztül, hogy az emberek tudják, 
hogy Isten most is testben nyilvánul meg. Tehát mi lesz a választásunk? 
Döntsünk egyszer és mindenkorra. Mit választunk, lenni vagy nem lenni? 
Mit választunk? Lenni? De lenni azt jelenti, hogy dicsőítjük Istent. A világ-
egyetemben való létezés egyetlen célja az, hogy dicsőséget adjunk Istennek. 
Ezért a lenni-t választani azt jelenti, hogy Isten dicsőítése mellett döntünk, 
és Isten dicsőítésé melletti döntés az én eltávolítása melletti döntést jelenti, 
a megsemmisülését, hogy egyedül Isten nyilvánuljon meg és legyen látható 
mibennünk.

Amikor ez megtörtént, akkor az 1Kor 15:24 és a 28 vers felteszi a pon-
tot az i-re: „Aztán a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának, 
amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. Mert addig 
kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind a lába alá veti. Mint utolsó 
ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett. [...] Amikor 
pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, 
aki neki mindent alávetett. Amikor pedig minden alá vettetett, akkor maga 
a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alá vetett, hogy az Isten legyen 
minden mindenben.”

Mindenben mennyiben? Ő lesz minden bennem, Ő lesz minden 
benned, Ő lesz minden az összes teremtményben Jézus Krisztus által. 
Akkor a terv tökéletességre jut. Akkor az egész univerzum, és minden, ami 
benne van, Istent fogja tükrözni. Isten minden embernek megadta ezt a 
kiváltságot. Ezt a kiváltságot adta az univerzum minden teremtményének. 
Lucifer és az őt követő sokaság visszautasította ezt a kiváltságot. Az emberek 
elutasították. Te és én mit fogunk tenni? Elfogadjuk? Felfoghatjuk-e ennek 
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a kiváltságnak a nagyságát? Mennyibe került a kiváltság megadása? Meny-
nyibe került? Isten Fiának határtalan árába került.

Egy kérdés. Ez az ajándék csak harminchárom évig tartott? Más sza-
vakkal, mielőtt a földre jövetele előtt már egy örökkévalóság óta létezett, 
Jézus csupán harminchárom évre jött el a világunkba, emberi testben, hogy 
majd menybemenetele után a következő örökkévalóságon át újból minden 
tekintetben olyan legyen, mint amilyen korábban volt? Így az Ő áldozata 
gyakorlatilag csak harminchárom évre szólt? Az Ő áldozata csak harminchá-
rom éven át tartó áldozat volt vagy örök áldozat? Amikor Jézus Krisztus 
elhagyta a mennyet, megüresítette magát és belénk merült – mennyi időre 
tette? Ez itt a kérdés. És a válasz az, hogy az örökkévalóságra tette meg. Az 
Atya nekünk adta a Fiát, Krisztus pedig nekünk adta Magát mindörökre. 
Soha többé nem lesz ugyanaz minden tekintetben, mint volt földre jövetele 
előtt. Nekünk adta az Ő életét.

Ezt most nem fogom bebizonyítani. Csak néhány szót fogok felol-
vasni a prófétaság lelkétől, hogy tudhassátok, hogy ez a valóság, és hogy 
biztonságos talajon vagyunk, hogy áldott igazságként fogadjátok, és hagy-
játok Istent, hogy megmagyarázza nekünk egy örökkévalóságon át. Íme az 
idézet: „«Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.» Nemcsak azért adta, 
hogy emberek között éljen, elviselje bűneiket, és mint áldozat haljon meg 
értük; odaadta Őt a bukott emberiségnek. Krisztusnak azonosulnia kellett 
az emberiség érdekeivel és szükségleteivel. Az, Aki egy Istennel, soha el nem 
szakadó kötelékek által egyesült az emberek fiaival.”

Miben egyesült velünk? A testünkben, a természetünkben. Milyen 
mértékben egyesült velünk? „A soha el nem szakadó kötelékek által egyesült 
az emberek fiaival.” Hála Istennek! Elhagyta az isteni természetet, amellyel 
bírt Istennél a világ megalapítása óta, felvette és örökké hordozni fogja a ter-
mészetünket. Ez az az áldozat, amely meghódítja az emberek szívét. Ha úgy 
értjük, ahogyan sajnos sokan, hogy Krisztus áldozata csak harminchárom 
évig tartott, azután meghalt a kereszten, és pontosan ugyanúgy tért vissza 
az örökkévalóságba, mint azelőtt volt, akkor az emberek azt mondhatják, 
hogy összehasonlítva a földre jövetelét megelőző örökkévalóságot és a 
harminchárom évet követő örökkévalóságot, azt a harminchárom évet sem-
miképpen sem lehet nevezni az örökkévalóságért tartó végtelen áldozatnak. 
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De ha megértjük, hogy egy örökkévalóságra merítette bele az Ő természetét 
az emberi természetünkbe, ez valóban áldozat. Ez Isten szeretete. És senki 
sem mondhat ellene semmit. A világon egyetlen szív sem mondhat semmit 
e valóság ellen. Akár elfogadják, akár nem, akár hisznek benne, akár nem, 
van benne egy erő, amely legyőz, és a szívnek csendben kell maradnia e 
lenyűgöző tény előtt.

Ez az az áldozat, amelyet Ő hozott. Tovább olvasom: „Az, Aki egy 
Istennel, soha el nem szakadó kötelékek által egyesült az emberek fiaival. 
Jézus «nem szégyelli őket testvéreknek nevezni»; az Áldozatunk, a Szó-
szólónk, a Testvérünk emberi kinézetünket viseli az Atya trónja előtt az 
örökkévalóságon át; egyesülve azokkal, akiket megváltott.” Ez az ára: Annak 
örök áldozata, aki egy volt Istennel. Ezt az árat kellett megfizetni azért, hogy 
az emberek visszakapják Isten dicsőítésének kiváltságát.

Egy másik kérdés. Ez a kiváltság megért ekkora áldozatot? Vagy 
a kifizetett ár teremtette meg a kiváltságot? Jól gondoljátok meg. Mi a 
kiváltság? Láttuk azt, hogy minden lélek kiváltsága Isten dicsőítése. Mibe 
került Istennek, hogy nekünk adja ezt a kiváltságot? Ez Fiának örök 
feláldozásába    került. Meghozta ezt az áldozatot, hogy megteremtse a 
kiváltságot, vagy a kiváltság létezett, és megérdemelt egy ilyen áldozatot? 
Látom, hogy ez sokaknak új gondolat, de ne féljetek tőle! Minden rendben 
van. Csak alaposan vizsgáljátok meg, és gondolkodjatok rajta! Csupán erre 
van szükség. Megismétlem még egyszer, ha kell, kétszer-háromszor is, mert 
teljesen megéri. Amióta feltárult előttem az az áldott igazság, miszerint 
Isten Fiának áldozata az örökkévalóságra szólt, és hogy értem tétetett meg, 
mindig eszembe jutnak ezek a szavak: „Életem minden napján leborulok az 
Úr előtt.” (Zsolt 23:6, KJV)

A feltett kérdés a következő: Ő teremtette meg a kiváltságot a megho-
zott áldozat által, vagy a kiváltság már létezett, de mivel elveszett, megért 
egy áldozatot, hogy visszakapjuk azt? Ki tudja igazán értékelni azt a kivált-
ságot, amelyet Isten kínál nekünk, hogy dicsőíthetjük Őt? Egyetlen elme 
sem képes felfogni. Hogy ilyen árat megérdemeljen – egy örök áldozatot. 
Dávidot valóban lenyűgözték ezek a dolgok: „Ó, Istenem [...] egy ilyen 
csodálatos ismeret, túl csodálatos számomra, túl magas, hogy elérhessem” 
(Zsolt 23:6), és „Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te 
vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet.” (Zsolt 94:19).  „És minden 
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versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben.” 
Az Emberfia, vagyis mi, felmagasztaltatott dicsőségben. Ezáltal visszaadta 
nekünk Isten dicsőítésének örök kiváltságát. És ez megérte az árat, amit 
fizetett. Álmodni sem tudtuk volna, hogy ez a kiváltság ennyire nagy, de 
Isten rátekintett a kiváltságra, Jézus Krisztus rátekintett erre a kiváltságra, 
és meglátta, mit jelent Istennek dicsőséget adni. A kiváltságra tekintve és az 
állapotra, amelybe kerültünk, Ő azt mondta: „megéri az árát”, „megfizetem 
ezt az árat”. És „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”, 
megadva nekünk azt a kiváltságot, hogy dicsőíthetjük Istent.
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Még mindig folytatjuk a tanulmányozást, hogy mit bírunk Krisztus-
ban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Úr felmagasztalt bennünket, és 
jobbjára helyezett a mennyei létben. És köszönetet mondunk az Úrnak, 
hogy odahelyezett az Ő dicsőséges királyságába. Tanulmányozzuk tovább, 
mit bírunk Őbenne, ott, ahol Ő van, és melyek azok a kiváltságok és kincsek, 
amelyekkel bírunk Őbenne. A ma esti tanulmányozásunkat kezdjük az Ef 
2:11,12,19 verseivel: „Emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben 
pogányok, akiket körülmetéletlenségnek nevezett amaz úgynevezett, és a 
testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti abban az időben Krisztus 
nélkül valók voltatok. Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségeitől 
távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül éltetek e világon.” 

„Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgár-
társai a szenteknek, és családtagjai az Istennek.” Ennek örülök. Kaptunk 
egy másik helyet, kaptunk egy másik állapotot. És mindezek Krisztusban 
valósulnak meg; ez a változás bennünk történik meg miközben Őbenne 
vagyunk, ezt a változást Őbenne kaptuk meg, mert Ő a „mi békességünk.”

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, 
közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a 
kettőt egybeszerkesztette (Istent és minket) és ledöntötte a válaszfalat, 
az Ő testében eltávolította a kettőjük közötti ellenségeskedést [...], hogy 
békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse Önmagában. [...] Mert 
Általa van szabad útja mindkettőnknek (mind a távol lévőknek, mind a 
közel lévőknek) egy Lélekben az Atyához. Ezért (mivel Általa szabad utunk 
van – ez okból) nem vagytok sem idegenek, sem vendégek a házban, hanem 
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polgártársak a szentekkel együtt.” (Ef 2:13-19, KJV) A német fordítás más 
perspektívát kínál a 19. vers szavainak (az angol fordításhoz képest – a 
ford.): „már nem vendégek vagytok és idegenek, hanem polgárok.” Ezeknek 
a kifejezéseknek az ereje világosabban meglátszik majd, amikor olvassuk a 
3Mózes 25:6 versben, hogy „az idegen és az, aki egy ideig köztetek lakik” 
(KJV); a német Biblia szerint: „a vendég és az idegen, aki köztetek van”. 
Krisztusban nem vagyunk többé idegenek és vándorok; már vendégek sem 
vagyunk. Sokkal közelebbiek vagyunk.

„Nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem együtt polgártársak 
Isten házában.” A vendég nem tartozik a háznéphez, hanem ő egy szívesen 
fogadott ember, de csak megérkezik, majd távozik, míg az, aki a háznéphez 
tartozik, megérkezik és ott is marad. A német „házból való nép” kifejezés 
segít megérteni a valódi kapcsolatot. A „Hausgenossen” szó az „essen” 
szótőből származik, ami azt jelenti, hogy „enni”. Hausgenossen az az em-
ber, aki otthon eszik és ott él. Ő otthon van; amikor belép a házba, nem 
vendégként lép be, hanem azért megy be, mert a házhoz tartozik. E szöveg 
a nagy ellentétre mutat aközött, hogy mik voltunk és mik vagyunk most. 
Vannak más szövegek is, amelyek még világosabban kidomborítják ezt a 
kontrasztot. Nyissuk meg a Bibliát a Galata 4. fejezeténél, és olvassuk az 
első verstől kezdve:

„Mondom pedig: ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem külön-
bözik a szolgától, jóllehet ura mindennek. Hanem gyámok és gondviselők 
alatt van az atyjától rendelt ideig. Azonképpen mi is, amikor kiskorúak 
voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Mikor pedig eljött az 
időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, törvény 
alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. 
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő Fiának Lelkét a ti szí-
vetekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy szolga többé.” Mi nem 
szolgaként vagyunk a házban – többé nem vagyunk szolgák. Az Úr szolgái 
vagyunk, ez igaz, és az Urat kell szolgálnunk, de most az Úrral való kapcso-
latunkat tanulmányozzuk és a helyet, amelyet Ő ad nekünk a családban. A 
tanulmány azt mutatja, hogy az Úr egy közelebbi kapcsolatot kínál Vele, 
mint szolga a házban. Mi nem szolgaként vagyunk a mennyei család tagjai, 
hanem mint fiak. „Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, 
akkor Istennek örököse is Krisztus által.” (Istené Krisztus által, KJV). Itt 
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egy gyermekről van szó, talán a szülők egyetlen fiáról, és mindaz, amivel 
a szülei rendelkeznek az örökösé lesz az örökség jogán; de az örökös még 
gyermek, gyámság alatt áll, és az atya kívánsága szerint nevelik és képezik 
ki, amíg el nem éri azt a kort, amikor az atya egy közelebbi kapcsolatra 
hívja őt, hogy részt vegyen a családi ügyekben, valamint a tulajdon problé-
máiban és ügyeiben. Amíg a fiú csak gyermek, semmit sem tud a tulajdon 
adminisztrációival kapcsolatos problémákról. Neki más tanulnivalója van 
mielőtt az apja mellé kerülne, de miután megszerezte az apja által kívánt 
tudást, és eléri a megfelelő kort, akkor az apa maga mellé veszi, és szorosabb 
kapcsolatban lesz vele. Utána elmondja neki a vállalkozással kapcsolatos 
dolgokat, és talán az üzlet jó részének az adminisztrációját is rábízza.

Lapozzuk a Bibliát Jn 15:13-15 verseihez. Ebben a részben Krisztus 
szólal meg: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét 
adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, 
amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak”. 
„A szolga nem marad mindörökké a házban, a fiú ott marad mindörökké.” 

Ez egy komoly oka annak, amiért Jézus többé nem nevez minket szol-
gáknak. Mi örökre a házban maradunk. A háznéphez tartozunk, ott van a 
mi otthonunk. „Nem mondalak többé titeket szolgáknak.” Fiaknak hívlak 
benneteket, mert a fiú mindörökre a házban marad. Valamikor idegenek 
és vándorok voltunk, de Ő közelebb hozott minket, és már vendégek sem 
vagyunk, még kevésbé idegenek. Még a szolgánál is közelebbi pozícióba 
helyezett, aki pedig méltán gondolhatja, hogy egész életében a házban 
maradhat. Annál is közelebb hozott, mint az a gyermek, aki még nem érte 
el a férfikort. Mindezeknél feljebb emelt minket, barátok és fiak státuszát 
adta nekünk, akiket elhívott, hogy tanácskozzunk Vele, aki teljes tulajdon 
Feje és Birtokosa.

Olvassuk el az egész verset! „Nem mondalak titeket többé szolgáknak, 
mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket barátaimnak mon-
dottalak.” Nem nevez többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit csinál 
az ura. Barátoknak hív minket, mert nem akar semmit sem elrejteni elő-
lünk. Jézus azt mondta: „Nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga 
nem tudja, mit tesz az ura.” Akarom, hogy közelebb legyetek: barátaimnak 
mondalak titeket. Miért? „Mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, 
tudtul adtam néktek.” 
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Amint látjátok, be akar vonni minket Házának tanácskozásaiba. Nin-
csenek titkai, amelyeket rejtegetni akar előlünk. Nem akar elrejteni semmit. 
Ez nem jelenti azt, hogy egy nap alatt majd mindent elmond nekünk. Nem 
tudja megtenni, mert nem vagyunk eléggé érettek ahhoz, hogy mindent 
megértsünk, még akkor sem, ha megpróbálna mindent elmondani. A 
fontos az, hogy közli velünk: „Mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, 
tudtul adtam nektek.” Hivatalosak vagytok megismerni ezeket a dolgokat, 
és időt ad, hogy átfogjuk teljes igazságát. Mennyi időt biztosít nekünk? Az 
örök életet; az örökkévalóságot. Ezért azt mondhatjuk: „Uram, ez a Te időd, 
beszélj, tudasd velünk akaratodat. Várjuk a tanításodat.”

Olvassuk el újra az Ef 1:3-7 verseket! Itt van egy szó, amely a német 
fordítással összehasonlítva jobban illusztrálja ezt a tényt: „Áldott legyen az 
Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden 
lelki áldással a mennyekben, Krisztusban. (A német fordítás szerint „meny-
nyei tulajdonban”, „mennyei javakban”) Benne Isten kiválasztott minket 
a világ teremtetése előtt, hogy legyünk szentek és feddhetetlenek Ő előtte 
szeretet által. Miután előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad 
Jézus Krisztus által, akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének 
magasztalására, mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben. Benne 
van a mi váltságunk, az Ő vére által van a bűnök bocsánata, kegyelmének 
gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel ránk árasztott, minden bölcsesség-
gel és értelemmel, mert jónak látta megismertetni velünk akaratának titkát, 
terve szerint, amelyet Önmagában tervezett.”

„Megismertette velünk akaratának titkát.” A „titkát” kifejezésre hasz-
nált német szó a „geheimnis”. Természetesen németül a „geheimnis” ugyan-
azt jelenti, mint a „titok” angol szó, valami, ami titkos. De ha a szó gyökerét 
nézzük, akkor látni fogjuk, hogy itt milyen titokról van szó. Valójában a 
„geheimnis” valami titokzatos, valami elrejtett vagy eldugott. A „titkos 
módon” németül „heimlich”. Arimatheai József az Úr tanítványa volt, de 
a zsidóktól való félelem miatt - „heimlich” –  titokban, rejtett módon volt 
tanítvány. Mit jelent ez a „heimlich” szó? A „Heim” az „home”, azaz ház. A 
„geheimnis” a ház magánügyeire hivatkozik, vagy szó szerint a ház titkaira 
utal. Minden családban van valami, amit családi titkoknak neveznek. Csak 
a családnak van joga tudni róluk. Idegen nem avatkozhat azokba. A vendég 
megérkezhet és elmehet, de soha nincs joga megismerni a családi titkokat. 
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Ezeket nem tudatják vele. Ez a „titok” szó - a családi ügyek szent titka, férj, 
feleség és gyermekek között - amelyek személyes módon csak a családhoz 
tartoznak, a ház érdekeihez, a családi titkos tanácskozáshoz - ezt adja vissza 
a német „titok” vagy „rejtély” szó. Jézus tehát bevitt minket a Házába, és 
tudatta velünk akaratának „geheimnis”-ét, a mennyei otthon családi titkait. 
Az Úr olyan bensőséges kapcsolatra vezet bennünket Vele, hogy a család 
titkos dolgait – még a legtitkosabbakat sem titkolja el előlünk. Azt mondta, 
hogy Ő az ajtó.

Van még egy vers, amit olvashatunk ezzel kapcsolatban. De ne feled-
jétek: vannak problémák az isteni családban, vannak családi titkok, és ezek 
már jóval azelőtt léteztek, hogy a családba beléptünk volna. Mi idegenek 
voltunk a mennyei család számára. Semmi kapcsolatunk nem volt vele. 
De az Úr elhívott minket, mi eljöttünk, Ő befogadott a családba, és olyan 
szoros kapcsolatba vont Vele, hogy feltárhatja előttünk a család titkait. És 
mint már láttuk az imént, szükséges sokáig ott lennünk; Neki is hosszú 
időre lesz szüksége, hogy megtegye, mert a mi kapacitásunk túl kicsi ahhoz, 
hogy megértsük a dolgoknak súlyát.

Sőt, nekünk szükségünk van valakire, aki a kezdetektől fogva ismeri 
a család problémáinak minden részletét, hogy elmondja azokat nekünk. 
Van-e valaki a családban, aki a kezdetektől ismeri a családi titkokat, és aki 
szeretné megmutatni és elmondani azokat, amiket tudnunk kell? Lapozzuk 
a Bibliát a Péld 8. fejezetéhez, és olvassuk a 22. verstől kezdődően: „Az Úr 
az ő útjának kezdetéül szerzett engem (művei kezdetétől fogva birtokolt 
engem, KJV), az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, 
kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem 
voltak, akkor születtem, amikor semmi források, vízzel teljesek még nem 
voltak. Mielőtt a hegyek leülepedtek volna, a halmok előtt születtem. 
Amikor még nem készítette a földet és mezőket, a világ porának kezdetét. 
Amikor készítette az eget, ott voltam, amikor felvetette a mélységek színén 
a kerekséget, amikor megerősítette ott fenn a felhőket, amikor erősekké let-
tek a mélység forrásai, amikor felvetette a tenger határait, hogy a vizek át ne 
hágják parancsát, amikor megállapította e föld fundamentumait: mellette 
voltam, mint kézműves. Gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte 
(én Belőle voltam, mint aki Vele együtt nőttem fel, KJV) minden időben.

Ő az, aki ezt mondta nekünk: „Nem mondalak titeket szolgáknak, 
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hanem barátaimnak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ura, de én 
mindent kijelentettem néktek, amit az Atya tudtomra adott.” És Krisztus 
olyan, mint aki Vele nőtt fel, és az örökkévalóság napjaiból való. És azt 
mondta nekünk: „Barátaimnak nevezlek titeket, mert mindent elmondok 
nektek, amit az Atya mondott nekem”. Nemcsak időt biztosít nekünk, 
hogy tanítson, hanem Ő az, aki tanítani is tud minket, mert Ő kezdettől 
fogva volt. Minden titkot ismer, és azt mondta, hogy nem akar eltitkolni 
előlünk semmit. Ez a hozzáállás megmutatja, mennyire bízik bennünk. A 
továbbiakban egy idézetet fogok olvasni, amely az utolsó postával érkezett 
Ausztráliából, és gondolom, hogy felismeritek a hangot: „Az ember nem-
csak hogy bocsánatot nyer az engesztelő áldozat által, hanem hit által el 
van fogadva a Szerelmesben. Visszatérve az Isten iránti hűséghez, akinek 
törvényét megszegte, az embert nemcsak eltűrik, hanem Isten fiaként, 
a mennyei család tagjaként tisztelik. Ő az Isten örököse és örökös Jézus 
Krisztussal együtt.”

„Mégis mennyire természetes azt gondolnunk magunkban, hogy 
Isten éppen csak elszenved bennünket, amikor hiszünk Jézusban; mennyire 
természetes azt gondolnunk, hogy ha erre kényszerítjük Őt, tovább fogja 
szenvedni útjainkat, és valamilyen módon elég jókká tudjuk tenni ma-
gunkat ahhoz, hogy elég kedvesek legyünk Előtte, hogy bízzon bennünk. 
Ismétlem, annyira természetes ilyen megvilágításban látnunk magunkat. És 
Sátán teljesen kész arra, hogy ezt hallassa velünk, és hogy segítsen ebbe a 
pozícióba helyeznünk magunkat.”

Az Úr azonban nem akarja, hogy tétovázásokkal és kétségekkel telve 
legyünk az Előtte való állapotunkkal kapcsolatban. Nem, uraim. Ő azt 
mondja: „Amikor hittetek Bennem, amikor elfogadtatok Engem, akkor 
Magamba fogadtalak benneteket, és Én nem csupán eltűrni akarlak titeket 
megpróbálva mellettetek járni. Mint barátban akarok megbízni és Akaratom 
tanácsára hívni benneteket, hogy rátok bízzam az örökséggel kapcsolatos 
dolgoknak egy részét. Nincs semmi, amit elrejtve akarok tartani előttetek.” 
Ez valóban bizalom!

Sok embert hallottam azt mondani, hogy annyira elégedettek az Úrba 
vetett bizalmukkal. Nincs semmi kifogásom ellene, de nem hiszem, hogy 
ez egy nagy teljesítmény, vagy nagyon dicséretre méltó egy olyan Lényben 
bízni, mint az Úr, tekintettel arra, hogy ki vagyok én és ki Ő. Nem gondo-
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lom, hogy nagyobb ajánlásom lenne attól, ha bízom az Úrban. De az, hogy 
Ő bízik bennem, az valami csodálatos. Ebben van a csoda. Látva, ki Ő és 
ki voltam én, és mégis elfogadjon engem és világos szavakkal elmondja, mit 
akar velem kezdeni, milyen közel akar vinni Magához, mennyi bizalmat 
vetett belém - ez valóban csodálatos. Bárhogyan is nézem ez a tényt, valami 
csodálatos számomra, ami hálára indít az Úr iránt, mert bízik bennem. 
Nagy dolog részéről, hogy Neki legalább egy szemernyi bizalma legyen 
irántam, de az igazság az, hogy a belénk vetett bizalmának nincs határa.

Az olvasott szövegekből egyértelműen kiderült, hogy a bennünk való 
bizalma nem ismer határokat. Az ember bizalmának van-e határa a barátja 
iránt, akit a házába fogad, helyet ad a családjában, és feljogosítja őt, hogy 
megismerje a családjának és az otthonának titkait? Tudjátok jól, hogy ez 
a bizalom legmagasabb szintje, amit az emberi lények közötti barátság 
elérhet, hogy a család titkait feltárják a barát előtt. Ha valaki beenged egy 
másik embert háza dolgaiba és családjának titkaiba, az azt mutatja, hogy az 
az ember nem szab határt az illetőbe vetett bizalmának. Az Úr pontosan így 
bánik azokkal, akik hisznek Jézusban.

A másik ember elárulhatja a barátjának szent bizalmát, de ez nem 
változtat azon a tényen, hogy megbízott benne. Lehet, hogy tévedünk Isten 
belénk vetett bizalmának értékelésében, és az emberek elárulhatják ezt a 
szent bizalmat, de az igazság az, hogy Isten nem kérdezi, hogy meg fogjuk-e 
tenni vagy sem. Ő nem néz ránk gyanakodva, és nem csak tolerál. Ő azt 
mondja: „jöjjetek énhozzám”. „Ti el vagytok fogadva a Szerelmesben. Én 
bízom bennetek. Gyertek, legyünk barátok. Lépjetek be a házamba, az én 
házam népéhez tartoztok ezután. Foglaljatok helyet az asztalnál, és egyetek 
itt. Mostantól a család tagjai vagytok, egyenlőek azokkal, akik mindig is itt 
voltak.” Ő nem szolgaként, hanem királyként kezel benneteket, megismer-
tetve veletek mindazt, ami megismerhető.

Testvéreim, ez a bizalom nem ébreszt bennünk hálát és a barátság 
érzését az Úr iránt? Nem kellene úgy bánnunk Vele, ahogy Ő bánik velünk? 
Nem kellene megengednünk, hogy ez a bizalom magával ragadjon, és az 
Iránta való engedelmességre vezessen bennünket, érdemesnek bizonyulva 
erre? Való igaz, hogy semmi sem vált ki több emberséget az emberből, mint 
amikor valaki megbízik benne. Ha gyanakvó, az nem segít rajta.

Olvassuk el most Jn 16:12 versét! „Még sok mondanivalóm van hoz-
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zátok”. Kihez? Ne gondoljuk, hogy e szavak csak azokhoz a tanítványokhoz 
szóltak. Jézus nektek és nekem is mondja, itt és most. Isten nem támasztott 
fel minket a halálból? Nem Ő keltett minket életre Jézus Krisztussal együtt? 
És nem magasztalt fel minket Vele együtt? Nem ültetett minket magával az 
Ő jobbjára a mennyben? „Még sok mondanivalóm van hozzátok”. Kinek? 
Jézusnak. „de most el nem hordozhatjátok.” Igen. De az örökkévalóság 
lehetőséget ad arra, hogy növekedjünk tudásban és megértésben, hogy 
elhordozhassuk őket. Az ilyesmi nem kapkodva történik.

„De amikor eljön amaz, az Igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket 
minden igazságra, mert nem magától fog szólni.” Ez nem azt jelenti, hogy 
nem fog beszélni Róla; nem ez a gondolat van itt. Igaz, hogy a Lélek nem 
magáról fog beszélni; de itt az a gondolat van, hogy Ő nem fog úgy be-
szélni, mintha Ő lenne a szavak forrása. Ő nem helyezi Magát az előtérbe, 
és semmit nem akar úgy szólni, mint ami Önmagától származik, ahogyan 
Jézus sem tette, amikor ezen a világon volt, nem Magától beszélt. Jézus azt 
mondta: „Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött 
engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.” (Jn 
12:49) És ahogyan Jézus nem Önmagát nyilatkoztatta ki, saját Magától 
szólva, hanem azt mondta, amit az Atyától hallott, ugyanúgy a Szentlélek 
sem Magától szól, hanem amit Isten Lelke hall, azt beszéli.

„Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a 
bekövetkezendőket megjelenti néktek.” Nagyon jól. Tehát mi a mennyei 
családhoz tartozunk. Jézus az, aki kezdettől fogva a mennyei családhoz tar-
tozott, és akire gondozásunk rá lett bízva. Ő az, aki mindent megismertet 
velünk. És meg van írva, hogy ők „követik a Bárányt, amerre csak megy”. 
Tehát Jézusnak mondanivalója van, mutatni akar valamit, ezért a Szentlel-
ket adja személyes Képviselőjeként, aki elhozza nekünk személyes jelenlétét, 
hogy ezen keresztül kinyilatkoztathassa nekünk ezeket a dolgokat, és általa 
elmondhassa nekünk a mondanivalóját.

„A bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, 
mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek.” (Jn 6:13-14) Miért mondta 
Jézus, hogy a Szentlélek „az enyémből vesz, és megjelenti nektek”? Mert 
„minden, ami az Atyáé, az enyém, azért mondtam, hogy az enyémből vesz, 
és megjelenti néktek”. Hány dolgot fog kinyilatkoztatni nekünk a Szent-
lélek? Minden dolgot. Kinek a dolgait? „Mindent, ami az Atyáé.” Nincs 
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semmi, ami rejtve marad. „Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem 
látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se gondolt, ezeket készítette Isten 
az őt szeretőknek.” 

Mi Isten örökösei és Jézus Krisztus örököstársai vagyunk, és Isten 
Jézust „minden dolgok örökösévé” tette. „Minden dolog”, vagyis mind-
azt, ami a világegyetemben van, Isten elkészítette az Őt szeretők számára. 
„Mindent, amije van az Atyának” elkészített azoknak, akik szeretik Őt. Már 
önmagában ez is szeretetet kellene, hogy ébresszen bennünk Isten iránt. 
De hogyan ismerhetnénk meg azokat a nagy dolgokat, amelyeket szem 
nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt? Ah! Isten a 
Szentlélek által tudatta velünk ezeket, mert „a Lélek mindent megvizsgál, 
még az Isten mélységeit is”.

Milyen célból kutatja a Lélek Isten mélységes dolgait? Hogy felfedje 
őket nekünk. Túl mélyek számunkra. Ha az Úr egyszerűen elénk tárná őket, 
és azt mondaná: „Gyertek, és keressetek, amit csak akartok”, akkor semmit 
sem találnánk. Túl mélyek. De Ő nem hagy minket ebben az állapotban, 
hanem fel akarja fedni előttünk, ezért mindent Jézus kezébe adott, aki Belőle 
való, és aki közülünk való, és Jézus Krisztus az Ő Lelke által kinyilatkoztatja 
nekünk. „Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanem 
ha az ember lelke, amely benne van. Akképpen az Isten dolgait sem ismeri 
senki, hanem csak az Isten Lelke. Mi pedig nem e világ lelkét vettük, hanem 
az Istenből való Lelket.”

Mit olvastunk itt? Megkaptuk Isten Lelkét. Adjunk hálát az Úrnak, 
hogy megkaptuk. Pár nappal ezelőtt egy idézetet olvastam a Bizonyságté-
telből, amely szerint egyesek várják a Szentlélek kiáradásának idejét. De 
a Bizonyságtétel kijelenti, hogy az idő „most” van, és nekünk most kell 
kérnünk és befogadnunk Őt. „Úgy tekintenek a Szentlélek egyházra való 
kiáradására, mint valamire, ami valamikor a jövőben történik majd; de az 
egyház kiváltsága, hogy most legyen az övé. Keressétek Isten Lelkét, imád-
kozzatok Érte, higgyetek Benne.” Az Úr azt mondja: „vegyetek Szentlelket”. 
„Amint Atyám küldött engem, úgy küldelek én is titeket!” „Kaptuk [...] 
az Istentől származó Lelket.” Átadtuk magunkat Neki? Teljesen átadtuk 
saját magunkat Neki? Megnyitottuk-e szívünket Jézus Krisztus elméjének 
befogadására, hogy megismerjük Azt, aki igaz, és Őbenne legyünk, az 
Igazban, vagyis az Ő Fiában, Jézus Krisztusban? Ő az igaz Isten és az örök 
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élet. „Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe.” 
Isten küldte Őt, ezt mondja Ő. Ezért adjatok hálát Neki, hogy elküldte Őt, 
és „vegyetek Szentlelket”. Fogadjuk a Szentlelket hálaadással, és engedjük, 
hogy használjon minket ahelyett, hogy várjunk és vágyakozzunk csodálatos 
munkájának külső megnyilvánulására, olyan érzések után, amelyek alapján 
így gondolkodunk: „Most valóban megkaptuk az Isten Lelkét, most már 
nagy dolgokat tehetünk.” Isten Lelke soha nem fog eljönni ezen az úton. 
Ha ma este ránk áradt volna a Szentlélek, mint Pünkösdkor, akinek ilyen 
elvárásai lennének, nem kapna Szentlelket.

Meg kell változtatnunk a gondolatainkat ezzel kapcsolatban, fel kell 
hagynunk a külső megnyilvánulás várásával, amelyet szemünkkel látha-
tunk, vagy ami olyan érzést ad, melynek alapján tudjuk, hogy bírjuk az 
Isten Lelkét, és képesek vagyunk nagy dolgokat megtenni. Isten kimondta 
az igét, és megtette az ígéretet. Felemelt minket a mennybe, és jobbjára 
helyezett bennünket Krisztusban, és most ezt mondja: „Minden nyitva áll 
előttetek, és a Lélek megadatott nektek, hogy mindent megmutasson, min-
dent megjelentsen nektek, hogy mindent megismerjetek.” Mit kérhetnénk 
Tőle, ami világosabban kifejezhetné Vágyakozását és Jóakaratát, hogy most 
bírjuk az Ő Lelkét?

A menny arra vár, hogy ránk árassza a Szentlelket. Mit vár tőlünk 
Isten, hogy megkapjuk Lelkét? Keressétek Őt, imádkozzatok Érte, higgye-
tek Benne. Amikor ezek megtörténnek, semmi sem fogja megállítani Őt. 
Amikor ezek megtörténtek, akkor csak annyit kér tőlünk, hogy vegyünk 
Szentlelket. Az Úr elmondta, hogyan fogadjuk Lelkét: keressétek Őt, imád-
kozzatok Érte, higgyetek Benne. És aki hisz, az meg is kapta. „Ha kérünk 
valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meg-
hallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, 
amelyeket kértünk ő tőle.” (1Jn 5:14-15)

Isten Lelke vezet bennünket. Így vezetett minket az Úr az Ő igazsá-
gában. Igazságával olyan magasságokra emelt mindannyiunkat, melyeket 
korábban soha nem ismertünk. És miért emelt fel minket oda? Hogy meg-
mutassa, mi fontos. Nevezetesen: hogy örökre lemondjunk erről a világról 
és mindarról, ami Istenen kívül van; hogy átadjuk minden tervünket, és 
mindazt, ami elvonja a figyelmünket; hogy kivessük az énünket, a világot 
és minden mást, és befogadjuk Istent, nem kötődve semmi máshoz, csak 
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Istenhez. Akkor leszünk Jézus Krisztusban, Isten jobbján. Akkor az egész 
világegyetem és az örökkévalóság nyitva áll előttünk, és megkapjuk a Szent-
lelket, hogy megtanítson mindezekre, és feltárja Isten titkait azoknak, akik 
hisznek.

„Mi pedig nem a világ lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, 
hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.” A következő 
szöveg képezze köszönetünknek és imáinknak a szövegét, amelyre áment 
mondhatunk. Ef 3:14-21 „Ezokáért meghajtom térdeimet a mi urunk 
Jézus Krisztus Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és 
földön, [...] hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben 
meggyökerezve, alapot véve, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, 
mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának.”

Miért mindez? Hogy megismerjük, megértsük, befogadjuk és meg-
tartsuk, amit adott nekünk, örökké örvendve mindannak, amit ingyen 
adott nekünk Jézus Krisztusban. „És megismerjétek a Krisztusnak minden 
ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek 
egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcse-
lekedhet, feljebb, hogynem mint kérjük, vagy elgondoljuk a mibennünk 
munkálkodó erő szerint: annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus 
Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen.” 

És az egész nép mondja: Ámen és örökre Ámen.
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Ma este az Ef 1:18-21 verseivel kezdjük tanulmányunkat, amely 
folytatása annak a tanulmánynak, hogy mit bírunk Krisztusban ott, ahol 
Ő van. A bibliaversek részét képezik az értünk mondott imádságnak, „hogy 
megtudjátok [...] mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik 
hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amit megmutatott a 
Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és a maga jobbjára ültette 
a mennyekben” - vagy a mennyei létben, ahogy a Ef 2:6 versben olvassuk. 
Ugyanezt a gondolatot találjuk a Fil 3:8-10 verseiben:

„Most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének 
gazdagsága miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek 
ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam őbenne, mint akinek 
nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban 
való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt, 
és az ő feltámadásának erejét.”

Ugyanez jelenik meg ezekben a szövegekben; az Úr azt akarja, hogy 
megismerjük. „Hogy megtudjátok [...] mi az ő hatalmának felséges nagysá-
ga irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amit 
megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból.” Utána Pál 
azt mondta: „Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét.” Ez 
nem csupán az a hatalom, amely feltámasztja Pált halála és temetése után. 
Nemcsak ennyiről van szó, hanem az Ő feltámadása erejének a megismeré-
séről is, most, amikor élünk. Ezt a hatalmat Őáltala kapjuk, és Vele együtt 
vagyunk keresztre feszítve, meghaltunk és vele együtt eltemettetünk; Vele 
együtt támadunk fel, a mennybe vitetünk, és Vele együtt Isten jobbjára 
leszünk ültetve. Ezek a versek erre a hatalomra utalnak. „Hogy megismer-
jem őt és az ő feltámadásának erejét és részesülésemet az ő szenvedéseiben, 
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hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak 
feltámadására.” (a halottak közül, KJV) Pál akarta megismerni Krisztus 
feltámadásának hatalmát, hogy eljusson a halálból való feltámadásra. Az 
az ember, aki ebben az életében nem ismeri meg Krisztus feltámadásának 
erejét, az eljövendő életében sem fogja megismerni. Valóban, még ha fel is 
támad a halálból, nem fogja megismeri azt az erőt, amely feltámasztotta őt a 
halálból, és az, aki nem ismeri meg Krisztus feltámasztó erejét még mielőtt 
meghalna, nem ismeri meg Krisztus halálból való feltámasztó erejét.

Az Úr imája az, hogy megérthessem, milyen mérhetetlenül nagy a hí-
vők iránti végtelen erejének nagysága, amelyet Krisztusban nyilatkoztatott 
ki azáltal, hogy feltámasztotta Őt a halálból, és a mennyben jobbjára ültette. 
Krisztusban ismerjük meg azt az erőt, amely Ővele együtt feltámaszt min-
ket vétkeinkből és bűneinkből, és Vele együtt ültet a mennyei létbe. Most 
olvassuk el Ef 1:20-21 verseit: „A maga jobbjára ültette őt a mennyben, 
felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és uraságon, és min-
den néven, amely neveztetik nemcsak a világon, hanem az eljövendőben is.”

Ma este tanulmányozni fogjuk Istennek e hatalmát, amely Krisztusban 
felemel bennünket a világ minden fejedelemsége fölé, minden hatalmasság, 
erő és uraság fölé. Ezért először is tanulmányoznunk kell a világban létező 
fejedelemségek és hatalmasságok természetét. Előtte még egyszer jegyezzük 
meg azt, hogy Krisztusban bírjuk az erőt és meg kell ismernünk ezt, amely 
Őbenne és Vele együtt felemel bennünket a világ minden fejedelemsége és 
hatalmassága, ereje és urasága fölé. Létezik elkülönülés az egyház és állam 
között; létezik a világtól való elkülönülés, ami olyan pozícióba helyez ben-
nünket, amelyben sokkal nagyobb védelemben részesülünk, mint ahogyan 
e világ hatalmai védeni tudnának. És ez a hit cselekedete.

Ezen fejedelemségek és hatalmasságok természetéről tovább olvassuk a 
második fejezetben: Ti „holtak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ame-
lyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. A levegőbeli hatalmasság 
fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban 
munkálkodik.” Van egy lélek, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, 
és ez a lélek a levegőbeli hatalmasság fejedelmének lelke. A német fordítás 
szerint: „az úr, aki a levegőben uralkodik, vagyis a lélek, aki mind a mai 
napig a hitetlenség gyermekeiben munkálkodik”. Kezdetben, amikor ha-
lottak voltunk bűneinkben, akkor „a levegőbeli hatalmasságok fejedelme 
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szerint” éltünk. A „fejedelem” szó a „fejedelemség” szóból származik. A 
monarchikus államformákban vannak uraságok (fejedelemségek), herceg-
ségek, királyságok és birodalmak. A fejedelemség (uralom) egy fejedelem 
joghatósága, területe, tartománya; a hercegség egy herceg területe; a 
királyság egy király tartománya; egy birodalom pedig a császár birodalma. 
E szöveg szerint Krisztus fölébe emelt minket minden uraságon, fejedelem-
ségen, hatalmasságon, erőn és minden néven, amely neveztetik nemcsak a 
világon, hanem az eljövendőben is. A lélek uralma fölé emelt minket, amely 
az engedetlenség fiaiban uralkodik.

Boldogok lehetünk és hálát adhatunk az Úrnak, hogy Krisztusban e 
fejedelem joghatósága és hatalma fölé emeltetünk. A fő gondolat az, hogy 
Krisztusban Isten messze feljebb emelt minden uraságon, fejedelemségen, 
hatalmasságon, erőn és minden néven, amely neveztetik nemcsak a vilá-
gon, hanem az eljövendőben is. Olvassuk el az Ef 6:10 verstől kezdődően: 
„Végezetre atyámfiai legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! 
Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög 
minden ravaszságával szemben!” Ki ellen kell harcolnia a kereszténynek ezen 
a világon? Kivel kell harcolnia a kereszténynek, ami a világ fejedelemségeit, 
hatalmait és birodalmait illeti? Az ördöggel. „Hogy megállhassatok az ördög 
minden ravaszságával szemben.”

Tehát amikor egy kormány egy keresztény ellen támad, beavatkozik a 
dolgaiba és üldözi őt, akkor a kereszténynek harcolnia kell azon kormány 
ellen? Harcolnia kell ellene? Nem. Neki az ördöggel kell harcolnia. Ezt a 
gondolatot szem előtt kell tartanunk. Meg kell értenünk, hogy amikor a 
fejedelemségek, hatalmasságok, erők és uraságok üldöznek minket, akkor 
nem közvetlenül azokkal van dolgunk, hanem magával a hatalommal. 
Nem hirdetünk háborút ellenük. Nem harcolunk velük. Mi az ördög ellen 
harcolunk, a küzdelmünk ellene folyik.

Ezt sugallja egy tavasszal érkezett Bizonyságtétel, amely szerint a 
misszionáriusoknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy bárhol és 
bármikor figyelmeztessék az embereket, hogy e világban felmerülő harcok, 
agitációk, viták és konfliktusok nem egyszerűen e világból és a látható 
dolgokból származnak, hanem ezek a szellemi hatalmak látható munkál-
kodásának az eredményei, amelyek el vannak rejtve az emberi szem elől. 
A világon működő gonoszságnak minden eleme, melyet olyan gyorsan 
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látunk közeledni, nem más, mint annak a gonosz léleknek a munkálkodása, 
amely mögöttük van. Azok az eszközök pedig, amelyeket az Úr üzenetének 
terjesztésében látunk munkálkodni, előmozdítva az Ő ügyét, bizonyítják 
a Szentlélek látható cselekedeteit, valamint a mögötte lévő Isten erejének 
a jelenlétét. Az említett bizonyságtétel kijelenti, hogy nekünk, a mun-
kásoknak, látnunk kell ezeket, és fel kell hívnunk az emberek figyelmét 
arra, hogy ezek a zavargások, konfliktusok, valamint a jó és rossz közötti 
küzdelem egyszerűen viták Jézus Krisztus és a Sátán között – ez nem más, 
mint minden korszak nagy küzdelme.

Annyira könnyű az elménk számára kormányokat és uralmakat vizs-
gálgatni, és azt gondolni, hogy küzdenünk kell ellenük. Nem. Nekünk nem 
kell megvívnunk egyetlen harcot sem a kormányok ellen. Semmit sem kell 
tennünk a kormányok ellen, mert meg van írva: „Minden lélek engedelmes-
kedjék a felső hatalmasságoknak.” Nekünk nem kell harcolnunk a kormány 
ellen. Minden keresztény mindenkor összhangban lesz a kormányok által 
elfogadott összes igazságos törvénnyel. Tehát soha nem foglalkozik a kor-
mány által elfogadott törvények kérdésével, amíg a kormány a hatáskörén 
belül alkotja azokat. A keresztényt nem érdekli, hogy milyen törvényeket 
fogad el a kormány itt a földön, mert élete, mint istenfélő keresztény, soha 
nem kerül összeütközésbe egyetlen igazságos törvénnyel sem, amelyet a 
kormány elfogad – egyetlen törvénnyel sem, amelyet a császár azon hatás-
körén belül hoz, amelyet Isten rendelt neki.

De amikor a császár túllépi a hatáskörét, és a törvényhozás határait át-
lépve az Isten országának területére merészkedik, akkor minden bizonnyal 
minden általa elfogadott törvény összeütközésbe kerül a kereszténnyel, mert 
a kereszténynek igaz, a törvény pedig hibás. Nem a keresztény változtatta 
meg a hozzáállását, hanem a másik hatalom. Éppen ezért nem kell azon 
gondolkodnunk, hogy harcolnunk kell-e a kormány ellen vagy sem. Ehhez 
semmi közünk. Szem előtt kell tartanunk, hogy ha a kormány elhagyja a 
harmóniát az igazságossággal, és olyan utat választ, amely konfliktusba hozza 
velünk, akkor nem kell harcolnunk ellene – nekünk mindig az ördög ellen 
kell harcolnunk. „Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk.” A 
kormányok test és vér. Az emberek, a bíróságok, a bírák, a törvényhozók – 
ezek mind test és vér. „Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének 
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világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” 
(Ef 6:12) A „mennyei helyeken” (KJV) úgy tűnik, hogy arra a mennyei 
joghatóságra utal, amely felett Jézus Krisztus uralkodik. Az Ef 6:12 vers szó 
szerinti fordítása így hangzik: „Nekünk nem test és vér ellen kell harcolunk, 
hanem az uralkodók ellen, a hatóságok ellen, e korszak sötétségének ural-
kodói ellen, a mennyei gonoszság lelki ereje ellen.” Ugyanarról a „mennyei 
dolgokról” van szó, amelyekbe Isten felemelt minket Vele együtt, és ame-
lyekben magával ültetett feljebb minden fejedelemségen és hatalmasságon 
és erőn és uraságon, amely létezik ezen a földön.

A német fordítás ezt ugyanolyan erőteljesen adja vissza, mint a görög. 
„Mert nem hússal és vérrel kell harcolnunk, hanem a fejedelemmel és a 
hatalommal, vagyis e világ urával.” E világ istenéről van szó - Sátánról. 
Ezért nem hússal és vérrel kell harcolnunk, hanem e világ urával: „Ez élet 
sötétségének világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak.” Ez kemény. 
Erőteljes ez a fordítás. Látjuk, ki ellen kell harcolnunk - e világ ura ellen - aki 
e világ sötétségében uralkodik - e világ fejedelme, aki uralja e világ sötétjét.

Most már tudjuk - vagy legalábbis tudnunk kellene - hogy nem sokáig 
tart még, amíg e föld minden uralma e világ urának uralma alá hajtja fejét, 
aki a sötétségben uralkodik, és mindegyik egységesen Isten igazsága ellen 
kél, és azok ellen, akik ezt az igazságot képviselik a világban. Szeretném, ha 
mindenki tudná, hogy hamarosan ebbe a helyzetbe kerülünk. Szeretném, 
ha minden hetednapi adventista ismerné a valóságot, hogy most olyan idő-
szakban vagyunk, amikor minden földi birodalom és uralom Isten igazsága 
ellen támad. Ha vannak itt olyanok (nem mondom, hogy vannak), akik ezt 
nem tudják, hamarosan kénytelenek lesznek tudomásul venni a dolgok va-
lós állapotát, szem előtt tartva, hogyan alakultak és alakulnak az események.

Ahogy már korábban említettem, az egész világ úgy tekint az Egyesült 
Államokra - mint ahogy mindig is tekintett -, mint a jogok és a lelkiismereti 
szabadság igazi fellegvárára. Svájc pedig az egyetlen kis ország volt, az egyetlen 
köztársaság Európában, ahol teljes szabadság létezett. Most azonban Svájc 
és az Egyesült Államok az a két földi ország, amelyek a leginkább fellépnek 
az egyház maradéka és magva ellen, aki megtartja Isten parancsolatait és 
Jézus Krisztus bizonyságtételét. Anglia pedig szorgalmasan csatlakozik 
hozzájuk. És ha ezek az országok, amelyek példamutatóak voltak a világon 
az ember jogai és a lelkiismereti szabadság terén, az Isten és az Ő igazsága 
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ellen fordulnak, akkor nincs itt az az idő, amiről beszéltem, amikor az egész 
világ Sátán uralma alá kerül, készen állva arra, hogy szembeforduljon Isten 
igazságával és Jézus Krisztus hatalmával?

Azonban, bár látjuk mindezeket, Jézus Krisztusban védve vagyunk, 
mert Őbenne munkálkodik az az erő, amely Ővele együtt felemel minket 
a halottak közül, és Isten jobbjára helyez a mennyei létben, feljebb minden 
fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és uraságon, amik csak léteznek ezen 
a világon, és amelyeket Sátán a kezében tart. Nem áldás, hogy most, amikor 
kénytelenek vagyunk belemenni ebbe a konfliktusba, Jézus Krisztus felra-
gyogtatja előttünk csodálatos igazságait, és felemel minket oda, ahol Ő van, 
hogy megtudjuk, hogy mindezek felett állunk, és győzelmünk van rajtuk?

Ezeket a dolgokat mélyebben fogjuk tanulmányozni. Beszéltünk 
eleget az uralkodásokról. Jézus azt mondta, hogy feljebb emel bennünket 
minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn. A „hatalom” szónak a görög 
nyelvben az abszolút jelentése: „autoriter hatalom, amelyet az erős gyakorol 
az igazzal szemben”. Ez a szó jelentése. Szó szerinti fordításban „tekintélyt” 
jelent. A szónak van szokásos jelentése is az abszolút jelentése mellett. 
Szokásos használatában a hatalom jellegét az adja meg, akivel kapcsolatban 
áll. Például, ha ez a szó Krisztus hatalmának és az Úr tekintélyének leírására 
van használva, akkor igazságos és törvényes hatalomról van szó, mert az 
Úr tekintélyéről szól. De amikor a világ hatalmainak leírására használjuk, 
minden esetben e világ természetéhez és a világban uralkodó lelkülethez 
kapcsolódik, és ez elvezet bennünket a szó abszolút jelentéséhez, ami az 
„autoriter hatalom, amelyet az erős gyakorol az igazzal szemben”.

Mikor történt először az univerzumban, hogy valaki használta erős 
tekintélyét vagy hatalmát az igazzal szemben? Lucifer lázadása alkalmával 
történt, az énjének megnyilvánulása által. Ezt a hatalmat ő hozta ebbe a 
világba, és ide kényszerítette azt, amikor megtévesztéssel átvette a világ 
feletti uralmát. Ezért helyesen van használva ez a szó annak közlésére, hogy 
ha Krisztus minden uralom és hatalom fölé emelt minket ezen a világon, 
akkor ez azt jelenti, hogy az erős hatalma fölé emelt, amely az igaz ellen 
nyilvánult meg, és ez nem más, mint Sátán hatalma, amelyet ő vezetett be 
és használ ebben a világban.

Ez csak hangsúlyosabbá teszi azt a gondolatot, amelyet korábban 
említettem, nevezetesen, hogy a mi harcunk egyszerűen az a küzdelem, 
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amely kezdettől fogva folyik a két lelki hatalom között, a törvényes és a 
törvénytelen között, az igaz hatalma és az erős hatalma között, valamint az 
erős hatalom az igaz hatalommal szemben. A harc e két lelki hatalom között 
folyik. Mi az erős hatalma alatt voltunk, amely megnyilvánul az igazzal 
szemben – az erőszak hatalma alatt. Jézus Krisztus azonban megismertette 
velünk az erőssel szemben megnyilvánuló igaznak hatalmát, - a szeretet 
hatalmát. Mi kijöttünk az erős hatalma alól, amely megnyilvánul az igazzal 
szemben, - az erőszak ereje alól -, és átálltunk az erőssel szemben meg-
nyilvánuló igaznak hatalma alá - a szeretet hatalmának oldalára. És most a 
küzdelem e két hatalom között zajlik, és rólunk szól. A küzdelem mindig 
e két lelki hatalom között zajlik, függetlenül attól, hogy milyen eszközöket 
használnak ezen a világon a hatalom külső megnyilvánulásaként. A küz-
delem mindig a két lelki hatalom között zajlik: Jézus Krisztus és a bukott 
herceg között.

Kövessük továbbra is ezt a gondolatot, és nézzük meg, hol van a 
győzelmünk, és hol győzünk e törvénytelen hatalom, az igaz elleni erős 
hatalom felett. Olvassuk el a Kol 2:9 verstől: „Benne lakozik az istenségnek 
egész teljessége testileg. Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fe-
jedelemségnek és hatalmasságnak. Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül 
való körülmetéléssel, levetkőzvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körül-
metélésében. Eltemettetvén vele együtt a keresztségben, akivel egyetemben 
fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a 
halálból. Titeket, akik holtak voltatok bűnötökben, testetek körülmetélet-
lenségében ő vele együtt megelevenített, megbocsátván minden bűnötöket.”

Ővele együtt elevenített meg! Figyeljétek meg, hogy itt ugyanarról 
van szó, mint amit tegnap este olvastunk az Efézus második fejezetében – 
nevezetesen, hogy feltámasztott minket a halálból, és oda helyezett minket, 
ahol Ő van. Itt azonban arról is olvasunk, hogy miként győzünk Őbenne. 
„Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, (erősségeket, KJV) 
nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk a kereszt 
által.” (Kol 2:15, Káldi) Vagy ahogyan a német fordításban olvassuk: „dia-
dalmaskodott rajtuk Önmagában”. Az itt használt „hatalom” szó megegye-
zik a görög kifejezéssel, amely az erős hatalmát jelenti az igazzal szemben. 
Gondolom, nem szükséges megnyitnunk a Bibliát Jézus példázatánál, Lk 
11:21,22 verseknél. „Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, 
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békességben van. De amikor a nála erősebb reá jővén legyőzi őt, minden 
fegyverét elveszi, amikben bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja.” Sátán 
van az erősnek tekintélye gyökerénél, aki az igazzal szemben nyilvánult meg. 
Sátán megtévesztés által lett e világ fejedelme, amikor irányító hatalommá 
vált a fölött, aki e világ jogos fejedelme volt. És azáltal, hogy átvette az irá-
nyítást Ádám és uralma felett, ő lett a világnak a feje, minden uralomnak, 
fejedelemnek és erőnek az ura.

De jött a világra valaki, Aki nálánál erősebb. Tudjuk, hogy erősebb 
Sátánnál, mert megvívták a küzdelmet, és Krisztus győzött. Megjelent a 
második Ádám, nem olyan természetben, mint amelyben volt az első 
Ádám, hanem amilyenben voltak az első Ádám leszármazottjai. A második 
Ádám átvette azt a degenerált állapotot, amelyre az emberiség az első Ádám 
bukása után jutott, és ebben az állapotban megkérdőjelezte uralkodásának 
jogát annak, aki ellopta az örökséget. Kettejük között folyt a harc itt a 
földön. Küzdelem folyt annak eldöntéséért, hogy a zsákmányt fel kell-e 
osztani, vagy érintetlenül kell hagyni annak a kezében, aki az igazság ellen 
megnyilvánuló hatalom erejével szerezte meg. Az, Aki ennek a lázadónak 
a területére lépett, bebizonyította, hogy erősebb annál, aki az uralmat 
birtokolta, és földi életének minden lépésénél legyőzte őt. Utána, hogy 
megmutassa az univerzumnak, mennyivel hatalmasabb, Jézus nemcsak 
legyőzte Sátánt élete minden lépésénél, hanem utána holtan adta Önmagát 
annak a hatalomnak, aki uralta a földet. Sátán pedig, akinek uralma volt 
a föld felett, teljes erejével a halálba zárta Őt. Krisztus azonban még itt 
is szétzúzta a Sátán hatalmát. Ezzel bebizonyította, hogy nemcsak akkor 
erősebb Sátánnál, amikor él, hanem akkor is, amikor halott. Halott állapo-
tában is erősebb volt Sátánnál, ezért a sírból kilépve örömében így kiáltott a 
világegyetemnek: „Én vagyok az élő, aki halott voltam, és íme élek örökkön 
örökké. Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel 1:18). Igen! 
Krisztus él, hála Istennek!

Ha pedig a halott Krisztus erősebb az ördögnél, akkor mit nem tehet 
meg az élő Krisztus, aki napjainkban ott van Isten jobbján? Lehet még 
okunk a csüggedésre? Lehet még okunk a félelemre, akár az összes király, 
uraság, fejedelemség vagy hatalmasság előtt, akiket Sátán összegyűjthet a 
földön? Nem! Mert Az, aki Élő és velünk van, amikor halott volt, erősebb 
volt Sátán minden erejénél. Jézus Krisztus örökkön örökké él; mi Őbenne 
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élünk; és értünk munkálkodik az Ő ereje - az Ő halhatatlan ereje. Még 
a halál által korlátozott Jézus hatalma is elég lett volna számunkra, nem 
de? De Ő nem csak ennyit ad nekünk. Jézus az élő, halhatatlan hatalmát 
adja nekünk. Örüljetek és örvendezzetek, és legyetek győztesek ebben a 
hatalomban!

Jézus annak területére lépett, aki bitorolta ennek a világnak a hatalmát 
- az erő hatalmát az igazság ellen - és végül belépett az illegitim hatalom 
erődjének fellegvárába és a fellegvár erődjébe. Az, aki erősebb a másiknál, 
belépett, birtokba vette, és kijött a kulcsokkal, amelyek még mindig nála 
vannak. Hála Istennek! Tehát, ha ez az illegitim hatalom bezárna minket 
arra a helyre, abba a börtönbe, akkor nem lenne gond. Sátán nem tarthat 
bennünket ott, mert a Barátunknál vannak a kulcsok. Amikor Ő akarja, 
hogy kijöjjünk onnan, elfordítja a kulcsot, kitárja az ajtót, és kivezet min-
ket a börtönből. És hogy biztosak legyünk, hogy Nála vannak a kulcsok, 
amikor kijött az erődből, elvette és örökre Magánál tartja. Ezért olvassuk az 
Ef 4:7-8 versekben:

„Mindegyikünknek a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint ada-
tott a kegyelem. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba, foglyokat 
vitt fogva és adott ajándékokat az embereknek.” „Fejedelemségeket és hatal-
masságokat fegyverzett le”, és amikor kijött, sok foglyot hozott ki Sátán és a 
halál uralma alól. Máté 27:51-53 versekben Krisztus keresztre feszítésének 
idejéről azt olvassuk: „A föld megindult, a kősziklák megrepedeztek, a sírok 
megnyíltak, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Kijöttek a sírokból Jézus 
feltámadása után [...]”

Krisztus keresztre feszítésekor a sírok megnyíltak. Mikor jöttek ki 
a halottak? Krisztus feltámadása után. Meg van írva, hogy amikor kijön, 
„megosztja a zsákmányt”. Amikor kijött a sírból, foglyok nagy sokaságát 
hozta ki, és amikor a mennybe ment, Magával vitte, mint a foglyok első 
seregét, akiket kiszabadított az ellenség földjéről. Erre az eseményre utal-
nak, amikor azt olvassuk, hogy „Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban.” Az 
itt használt „diadalt vévén” kifejezés a római diadalra utal. A római diadalt 
az a római hadvezér kapta, aki miután legyőzött egy ellenséges országot, 
zsákmányt és foglyokat vett, és bevitte magával a városába. Ha voltak római 
foglyok abban az országban, hazahozta őket. Amikor győzelme teljes volt 
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és hazatért, a szenátus diadalmenetet engedélyezett neki. Ebben a diadal-
menetben a győztes hódító egy szép pompás szekéren állt, amely előtt hat 
vagy több azonos színű fajtiszta ló volt befogva. Zsákmányával és foglyaival 
vonult végig Róma utcáin, az emberek pedig ujjongtak azon a nagy ünnep-
napon, tisztelve diadalát.

Jézus Krisztus, a mi Győztesünk, aki értünk győzött, eljött az ellenség 
földjére, és megvívta a csatákat. Mi foglyok voltunk, az illegitim hatalma 
alatt, de Barátunk, Tábornokunk eljött és megvívta a csatákat. Belépett az 
ellenség erődjébe, széttörte annak láncait, és kinyitotta az erődöt. Elvette a 
kulcsokat, elvitte a zsákmányt, kivitte a foglyokat, és diadalmasan bevezette 
őket dicsőséges városába. Most pedig: „hála legyen az Istennek, aki minden-
kor diadalra vezet minket a Krisztusban” (2Kor 2:14). Őbenne diadalmas-
kodunk e törvénytelen hatalom felett, afelett, aki az erő hatalmát birtokolja 
az igazság ellen. És ebben a Sátán feletti diadalban az egész világegyetem 
előtt bontakozik ki az igazság hatalma az erővel szemben.

Egy dolgot jegyezzetek meg: az igaz hatalma az erőssel szemben soha 
nem használhat semmilyen erőszakot. Észrevettétek ezt? Észrevettétek, 
hogy éppen ebben áll a keresztény lelkülete, amely pontosan Jézus Krisztus 
lelkülete, és amely nem ellenségeskedő lelkület? Használhatott volna Krisz-
tus erőszakot, hogy bemutassa az igazság hatalmát az erőszak felett? Nem.

Ahhoz, hogy az erőszak megőrizze hatalmát az igazság felett, minden 
alkalommal erőszakot kell alkalmaznia, mert csak ezzel tud győzni. Ebben 
az esetben az igazság csak mellékesen számít, ha egyáltalán figyelembe 
veszik.

De másrészt az igazság hatalma az erőszak felett az igazságosságban 
rejlik és nem a hatalomban. A hatalom magában az igazságosságban rejlik. 
Aki kezese lesz az erőszakkal szembeni igazságosság elvének, az sohasem 
folyamodhat semmilyen erőszakhoz. Nem használhat semmilyen erőszakot, 
még az igazság hatalmának megvédésére sem. Az ilyen csak magától az 
igazság hatalmától függ, hogy győzzön, és hogy legyőzze az ellene felsora-
koztatható minden erőszakot. Ez a titka.

Értitek, hogy ez azonnal megmagyarázza, miért állt Krisztus Bá-
rányként az Ellene összegyűlt hatalmak és erők előtt? Ő nem volt érdekelt 
abban, hogy erőszakot használjon az ellenálláshoz. Amikor Péter kirántotta 
kardját, hogy megvédje Őt, így szólt hozzá: „Tedd el a kardot, aki fegy-
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vert fog, fegyver által hal meg.” Amikor ragaszkodunk ezekhez, minden 
világos lesz, hogy mi a teendőnk itt, vagy ott, vagy máshol. Elkötelezve 
vagyunk az igazság hatalma oldalán az erőszakkal szemben – a szeretet 
oldalán. Jézus Krisztus úgy halt meg, mint egy gonosztevő, bántalmazták, 
ide-oda lökdösték, kigúnyolták, leköpték, tövisekkel koronázták meg, 
minden elképzelhető dologgal ingerelték, és Ő ezek terhe alatt halt meg, 
az erőszakkal szemben az igazság hatalmára hivatkozva. Az igazságnak ezen 
ereje, amelyért Ő meghalt, azóta is megmozgatta a világot, és a mai napig 
mozgatja, ahogy még soha. 

Amint Isten talál olyan embereket, akik elhatározzák, hogy ennek az 
elvnek a bizonyítékai lesznek, akik elkötelezettek ezen elv mellett és semmi 
másra nem gondolnak, akik nem akarnak máshoz folyamodni, mint az 
igazság és a hatalom abszolút elvéhez, akkor látni fogjuk, és a világ is látni 
fogja, hogy ez az erő úgy működik, mint még soha.
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Tegnap este egy Bizonyságtételre utaltam a lelki hatalmak közötti 
harccal kapcsolatban. Most elolvasom, mert nemcsak erről szól, hanem 
arról is, amit itt tanulmányozunk, hogy a győzelem érdekében feltétlenül az 
igazság hatalmától kell függenünk. Nem kell aggódnunk, megsértődnünk 
vagy bármi ehhez hasonlót tennünk, hanem ragaszkodnunk kell az elvhez, 
ebben bízva a győzelemhez.  

„Ezekben a rendkívül komoly időkben Isten nyája őrzőinek taníta-
niuk kellene az embereket, hogy küzdelem folyik a lelki hatalmak között; 
nem az emberi lények generálták ezeket a felkorbácsolt érzelmeket, amelyek 
most a vallásos világon uralkodnak. A Sátán lelki zsinagógájától származó 
hatalom kavarja fel a világ vallási elemeit határozott lépésekre késztetve 
az embereket, hogy használják ki azokat az előnyöket, amelyeket a Sátán 
szerzett, amikor rávette a vallásos világot, hogy hadat üzenjenek azok ellen, 
akik ragaszkodnak Isten Igéjéhez és a tanításuk egyetlen alapjává teszik. 

Sátán ügyes erőfeszítéseit arra használja fel, hogy minden elvet és erőt 
összegyűjtsön Isten törvénye kötelező követelményeinek módosítására - 
különösen a negyedik parancsolat ellen, amely meghatározza, ki az ég és a 
föld Teremtője. A bűn embere úgy gondolta, hogy megváltoztatja az időket 
és a törvényt; de megtette? Ez itt a kérdés. Róma és minden egyház, amely 
az ő gonoszságának poharából ivott meg akarva változtatni az időket és a 
törvényt, Isten fölé emelkedtek, és megrontották Isten nagy emlékművét, a 
hetedik nap szombatját. A szombatnak az isteni hatalom illusztrációjának 
kellett maradnia az Ő hatnapos világteremtő művében és az Ő pihenésében 
a hetedik napon. «Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé 
azt», mert azon a napon megpihent minden munkájától. A nagy megtévesz-
tő ügyes munkájának az volt a célja, hogy elfoglalja Isten helyét. Az idők és a 
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törvény megváltoztatására tett erőfeszítései során pedig azon munkálkodott, 
hogy fenntartson egy hatalmat Istennel szemben, amely felette áll. 

Itt van a nagy probléma. Itt találkozik a két ellentétes hatalom – Isten 
fejedelme, Jézus Krisztus és a sötétség fejedelme, Sátán. Ezen a ponton dúl 
a konfliktus. Csak két csoport létezik a világon, és minden emberi lény a 
két zászló egyike alatt áll – a sötétség fejedelmének zászlaja, vagy Krisztus 
zászlaja alatt.” De vajon a konfliktus melyik oldalára lépünk, amikor erőhöz 
folyamodunk az igazság védelme érdekében? Azt jelenti, hogy azon erő ol-
dalán foglalunk állást, amely az igazság ellen munkálkodik. Ez pedig a rossz 
oldal, és így mi is a rossz oldalon állunk, bármi legyen is a hitvallásunk. 
De állhatatosnak maradni az igazság elve mellett, amely az erő felett áll, és 
amely önmagában rendelkezik a győzelem hatalmával - azt jelenti, hogy az 
Istenség oldalán állni.

„Isten Szentlelkét fogja árasztani igaz és hűséges gyermekeire. A Szent-
lélek Isten képviselője, és hatalmas aktív Közvetítő lesz a világunkban, aki 
kévékbe gyűjti össze az igaz és hűséges gyermekeit az Úr magtára számára. 
Sátán is keményen dolgozik, hogy egybegyűjtse a konkolyát a búza közül.
Krisztus minden igaz követének tanítása most nagyon ünnepélyes és komoly 
kérdés. Egy háború részesei vagyunk, amely nem ér véget, amíg meg nem 
születik az utolsó döntés is az örökkévalóságra. Jézus minden tanítványa 
emlékezzen arra, hogy «nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének 
világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.» 
(Ef 6:12) Ebben a konfliktusban az örök érdekek forognak kockán, ezért 
a felületes munkának nincs helye, sem megtévesztő tapasztalatnak. «Meg 
tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az 
ítélet napjára büntetésre fenntartani [...] az angyalok, akik erőre és hatalom-
ra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet.» 
(2Pét 2:9,11)”

Ez az elv. Nekünk nincsenek vádjaink, nincsenek gúnyos ítéleteink 
senki ellen, még az ellenkezőink iránt sem. Bízunk az igazságban, amit 
hirdetünk. A hatalom az igazságban van, nem mibennünk. Az igazság 
pedig nemcsak saját magát, hanem minket is megvéd, ezért nekünk nem 
kell megvédenünk az igazságot, elítélve másokat. „Az Úr azt akarja, hogy 
minden emberi intelligencia, amely az Ő szolgálatában áll, tartózkodjon 
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a súlyos és támadó vádaktól. Utasítva vagyunk, hogy bölcsen viseltessük 
magunkat a kívülállókkal szemben. Hagyjátok Istenre a kárhoztatás és 
az ítélet munkáját.” Ez mindig így van: az igazság a saját védelmezője; az 
igazságosság a saját támasza, de a mi támaszunk is.

„Krisztus hív minket: «Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek: én megnyugosztlak titeket! Vegyétek fel 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 
szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.» Mindaz, aki elfogadja 
a meghívást, Krisztussal együtt magára veszi az igát. Krisztus szelídségét 
és alázatát kell kinyilvánítanunk mindenütt és mindenkor. Akkor az Úr 
képviseltetve lesz követei által, és szószólójává teszi őket; és az, aki Isten 
szószólója, soha nem fog emberi ajkakra venni olyan szavakat, amelyeket 
a mennyei Felség soha nem mondana ki az ördöggel folytatott vitájában. 
Egyetlen biztonságunk az, ha isteni ihletet kapunk a mennyből. Csak ez 
teheti képessé az embereket arra, hogy Krisztus munkatársai legyenek.”

Ebben az irányban folytatjuk az elv tanulmányozását. Ahogy az előző 
tanulmányunkban láttuk, az igazsággal szemben fellépő erő hatalma átvette 
ezen a világon az irányítást azáltal, hogy megtévesztette és uralma alá vonta 
azt, aki birtokba kapta Istentől ezt a világot. Az Úr, a menny Istene, nem 
akart használni semmilyen fizikai erőt vagy erőszakot ahhoz, hogy vissza-
szerezze az uralmat Sátán kezéből, noha jogtalanul szerezte meg azt. Nem 
lett volna igazságtalanság, ha ilyen módon veszi vissza. De ez nem Isten 
munkamódszere; és erről szól a mai tanulmányunk.

Leszögezem itt ezt a dolgot, és az örökkévalóságon át gondolkodhattok 
rajta: Isten univerzuma az önfeláldozás elvén alapul. A pillére, magának az 
univerzumnak az alapja nem más, mint az én feláldozásának az elve a győ-
zelem érdekében; ezt jelenti győzni ellenkezés nélkül – győzni önmagában 
az igazság hatalmának tiszta elve által. Ezt tartja fenn az univerzumot. Ezen 
támaszkodik az univerzum. És ez egyszerűen az evangélium. Elég lenne azt 
mondanunk, hogy az evangélium az, amely fenntartja a világegyetemet, de 
az evangélium alapelve Jézus Krisztus önfeláldozásának az elve, és Istené, 
aki megtagadja Magát, és átadja Magát Őbenne.

Tehát ahhoz, hogy az Úr visszaszerezze az elveszett területet, nem akart 
olyan hatalmat használni, amely önmagában nem igazság. Ezért, amikor az 
emberiséggel együtt vissza akarta szerezni ezt a területet, oly módon tette, 
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hogy sem Sátán, sem követői soha nem mondhatják, hogy nem igazságban 
tette. Azt, amit az ember elveszített, visszaszerezte az Ember. Ezt láttuk a 
Zsidókhoz írt levél második fejezetében, a tanulmányunk elején:

„Nem angyaloknak vetette alá az eljövendő világot, amelyről szólunk. 
Sőt bizonyságot tett valahol valaki mondván: Micsoda az ember, hogy 
megemlékezel róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé 
tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad 
őt, úrrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábai alá vetettél. Azzal, hogy 
néki minden alávettetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De [...]Jézust 
látjuk.” (Zsid 2:5-9)

Jézust Emberként látjuk az ember helyében. Isten nem angyaloknak 
vetette alá az eljövendő világot, amelyről beszélünk, hanem az embernek 
vetette alá, és az Ember nem más, mint Jézus Krisztus. Ő a második 
Ádám. Mondhatjuk tehát, hogy ami ember által veszett el, az Ember által 
lett visszaszerezve. Ádám által veszett el, és Ádám által vissza lett szerezve. 
Az Ádám, aki visszaszerzett mindent, nem az első Ádám helyzetéből tette 
meg, amelyben volt, amikor mindent elveszített, hanem az első Ádám 
leszármazottjainak helyzetéből, amelybe kerültek a degeneráció miatt a bűn 
hatalmának hatására egészen a második Ádám megérkezéséig, aki azért jött, 
hogy megkérdőjelezze Sátán jogát.

Természetesen arra a pillanatra gondolok, amikor megérkezett a 
harctérre, a fizikai, testi küzdelem helyszínére. Ide gyakorlatilag az univer-
zum létrejötte előtt lépett be, és az ember bűnbeesésével együtt ugyanúgy 
bekapcsolódott, de nem öltötte Magára még a testet, és akkor még nem 
lépett be a tényleges küzdelembe, amíg emberi testben nem jött a világra. 
Krisztus nyílt terepen szállt harcba a Sátánnal, abban az emberi testben, 
amely a világra való születése pillanatáig folyamatosan degenerálódott. És 
ott, az emberi természet gyengeségében, amely létezett a világban a testben 
való eljövetelekor, Ő megvívta a harcot.

Az emberi természet soha nem lesz gyengébb, a világ soha nem lesz 
önmagában rosszabb, az emberi természet soha nem ér el alacsonyabb álla-
potot annál, mint amikor Jézus Krisztus a világra jött. Az emberi természet 
csak úgy lehet még rosszabb, ha ugyanezt a gonoszság állapotát keresztény-
ségnek nevezi. Az ember állhat teljesen csak gonoszságból, mint amilyen 
volt a világ, amikor Krisztus a világra született, és mégis, ha nem nevezi 
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magát kereszténynek, ha nem vallja az evangélium egyik alapelvét sem, 
akkor Isten elérheti elveszett állapotában az evangélium által, és segítségével 
meg tudja menteni.

De ha az ember a maga gonoszságában vallja meg az evangéliumot, 
és az evangélium hirdetését csak formának használja, takaróként, amely 
alatt elrejtheti gonoszságát, akkor ezzel kiveszi az Isten kezéből az egyedüli 
eszközt, amellyel az Úr rendelkezik az elveszett megmentésére, és megrontja 
azt, hogy támogassa saját gonoszságát. És ez a tény még rosszabbá teszi őt 
ebben a tekintetben, mert elvágta saját üdvösségének az útját, köpenyként 
használva az Isten által elrendelt üdvösség eszközét, amellyel elfedi törvény-
telenségét és alátámasztja gonoszságát. Önmagában, a saját emberi testében 
a gonoszsága gyakorlatilag semmivel sem lett nagyobb; csak magatartása 
által annyira képmutató, mint amennyire gonosz. A világ az utolsó napok-
ban önmagában nem lesz gonoszabb, mint amikor Krisztus megszületett 
a világba. Egyetlen módon lesz gonoszabb, mert bírni fogja a kegyesség 
látszatát, de megtagadja annak erejét, mivel a keresztény nevet használja 
bűnösségének elfedésére, megrontva ezzel az egyetlen Isten által elrendelt 
üdvösségi eszközt.

Jézus Krisztus az emberi testnek legromlottabb állapotában jött a 
világra, és ebben a testben, mint ember, harcolt az ördöggel. Ily módon még 
az ördög sem találhat egyetlen hibát sem a megváltás ezen módjában. Sátán 
akkor csapta be az embert és helyezte uralma alá, amikor az ember Isten 
dicsőségét és képmását bírta, felruházva Isten minden áldásával, erejével 
és jóságával. A második Ádám emberi testben jött el, abban az állapotban, 
amelybe a Sátán vezette az emberiséget a bűn következtében, és mindezen 
gyengeségeket Magán hordozva szállt harcba, hogy Sátán soha se mond-
hassa, hogy a küzdelem nem volt korrekt, mert Krisztus előnyt élvezett. 
Sátán soha nem mondhatja Jézusnak: „Előnyben voltál a bűnös emberrel 
szemben, ezért a küzdelmünk nem volt korrekt. Túl kemény páncélzattal 
jöttél erre a világra, különleges védelemmel ahhoz, hogy tisztességes legyen 
a kettőnk közötti küzdelem.” Sátán nem mondhatja ezt, mert Krisztus 
magára vette a testnek azt a gyengeségét, amelyre Sátán legyengítette az 
embert. Krisztus éppen ebben a gyengeségben jött erre a világra, és ebben 
a gyengeségben mondta: „Készen állok a küzdelemre.” És a mi Testvérünk 
legyőzte őt! Hála Istennek! Dicsőség az Ő nevének!
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És most egy másik szempont. Emlékeztek, hogy az imahét egyik 
leckéjének az Isten iránti hűség volt a témája, mely idézte Jób könyvéből 
azt a részt, amikor Isten fiai eljöttek az Úr elé és Sátán is eljött velük. A 
lecke gondolata az volt, hogy az Isten fiai, akik az Úr előtt megjelentek, más 
világok képviselői voltak – a világegyetem különböző részeiből – olyanok, 
mint Ádám, amikor kezdetben, teremtéskor, megkapta e világ feletti ural-
kodást. A Szentírás kijelenti, hogy Ádám Isten fia volt. De amikor a Sátán 
eljött erre a világra, és birtokba vette, hatalma alá hajtva uralkodóját, ott 
maradt azon a helyen, ahol Ádámnak kellett lennie. Ezért amikor Isten fiai 
más világokból megjelentek az Úr előtt, Sátán is velük jött, mint az uralma 
alatt álló világ képviselője. Ezt azért vázoltam fel, hogy felhívjam a figyelmet 
a tanulmány további gondolataira.

Még amikor Sátán megalapította uralmát ezen a földön, Isten hívta 
magához e világ népét.   Azon a napon, amikor Sátán megszerezte az uralmat 
e világ felett, Isten azt mondta, hogy „ellenségeskedést szerzek közted és az 
asszony között, a te magod és az ő magva között.” Isten hívta az embereket, 
hogy lépjenek ki Sátán soraiból és jöjjenek az Ő uralma alá. Az idők során 
sokan kijöttek Sátán uralma alól. De Sátán mindig azzal vádolta Istent, 
hogy ez nem korrekt. Így érvelt: „Ezek az én jogos prédáim, és te elveszed 
őket tőlem, és Magadhoz fogadod. Mit tettél azért, hogy jogod legyen 
ehhez? Itt én győztem.” Ily módon állandóan megkérdőjelezte Isten jogát, 
hogy Magához hívjon embereket, és egyúttal vádolta mindazokat, akiket 
Isten Magához hívott ebből a világból. Éjjel-nappal vádolta őket Isten 
előtt. Sátán kijelentései a következők voltak: „Ezek itt az én tulajdonaim. 
Jogos alattvalóim. Mindannyian meg vannak terhelve bűnökkel és teljesen 
gonoszok. Azonban Te hívod őket, megigazítod őket, és úgy mutatod be 
az univerzumnak, mintha sohasem vétkeztek volna. Ez nem korrekt. Azok 
mind bűnösök, gonoszok. Olyanok, mint a többiek itt ezen a világon.” Ily 
módon ő a testvérek vádolója, aki éjjel-nappal Isten előtt vádolja mindazo-
kat, akik kiléptek az ő hatalma alól, és átmentek az Isten hatalmához.

Jézus bizonyítani jött erre a világra, hogy joga van ezt megtenni, és 
igazságos, amit tesz. Ebből a célból leereszkedett a gyengeség azon állapotá-
ba, amelyet korábban már bemutattam, és szembeszállt az ördöggel, hogy 
igazságosan visszaszerezze az elvesztett uralom vezetését. Egy dolgot vegyetek 
figyelembe: Sátán elnyerte Ádámtól az Istentől kapott uralom vezetését, de 
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nem igazság által, hanem azon erő által, amely szembeszáll az igazsággal. A 
második Ádám nem azzal az erővel jött el, amely szembeszáll az igazsággal, 
hanem azzal az igazsággal, amely ellenáll az erőnek, és visszanyerte ennek a 
világnak a vezetését mindazzal, ami hozzá tartozik. Ezért, amikor feltámadt 
a halálból, feljebb emeltetett minden fejedelemségen és hatalmasságon és 
erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, 
hanem az eljövendőben is.

Lapozzuk a Bibliát a Jelenések könyvének 12. fejezetéhez. Itt találunk 
egy szakaszt, amelyből származik mindaz, amit eddig elmondtam. A látomás 
Krisztus világra születésének idejével kezdődik, amikor az ördög készen állt 
arra, hogy felfalja Krisztust, amint megszületett. Hetedik verstől: „És lőn az 
égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a 
sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. És vetteték a nagy sárkány, ama 
régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld 
kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. 
És nagy szózatot hallottam az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az 
üdvösség és az erő, a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, 
mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, aki éjjel és nappal vádolja őket 
a mi Istenünk előtt.” (Jel 12:7-9)

A „vádoló” görög szó, jelentése: „az, aki valakit megvádol a bíróság 
előtt” – napjainkban az ügyésznek felel meg. A német fordítás pontosan 
ugyanezt a gondolatot tükrözi. Az „accuser” angol kifejezésünk nem teszi 
elég világossá ennek jelentését, mert az ember igazságtalanul megvádolhat 
egy másik embert, hazugságokat állítva róla, ahogy azt sokan teszik is. Ez 
a módszer természetesen összhangban van Sátán ugyanazon elvével, de itt 
nem erről van szó. Ez a vádoló ebben a versben olyan valaki, aki ügyész a 
bíróságon. Íme a helyzet: egyik oldalon Sátán állt, akinek volt egy uralma, 
másik oldalon pedig Isten állt, aki a Sátán hatalma alattiakat hívta Magá-
hoz, és befogadta mindazokat, akik vissza akartak térni Hozzá. De Sátán 
azt állította, hogy mindegyikhez joga van. Így hát Sátán az ügyészség kép-
viselőjeként ment be Isten bíróságához, és megvádolta mindazokat, mint 
alattvalóit, ahogyan az Egyesült Államok rabszolgatulajdonosai szokták a 
szökevény rabszolgatörvény értelmében. Sátán mindannyiukat bíróság elé 
állította, és azt követelte, hogy kerüljenek vissza a hatalmába, mondván, 
hogy nem igazságos és korrekt, hogy elvegye tőle őket.
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Lehetőséget kapott arra, hogy előadja érveit, amelyekben látszólag 
volt az igazságnak némi árnyéka, mivel a harcot még nem vívták meg, a 
csata még nem zajlott le, és még nem volt meg a teljes győzelem, amely 
megsemmisítette minden érvét és annak jogát, hogy ügyészként vádoljon. 
Való igaz, hogy Isten ígérete biztos volt, a győzelem biztos volt és Isten 
ígérete garantálva volt, de még nem lettek bizonyítva nyílt konfliktusban, 
emberi testben. Így, amikor Krisztus eljött testben, akkora kísértés érte 
Sátán ereje által, mintha nem is létezett volna ígéret a megváltásra. Tényleg 
akkora nagy lett volna? Amikor testben jött el, valóban létezett mindenfajta 
kísértés, amivel Sátán megkísértette, és a kísértések annyira valóságosak 
voltak, mintha nem létezett volna a megváltás ígérete? Minden bizonnyal. 
Ha nem így lett volna, akkor Ő nem lett volna megkísértve mindenben, és 
a Sátánnal való küzdelem nem lett volna valós, hanem csupán egy elképzelt 
küzdelem.

Jézus eljött erre a világra, hogy bebizonyítsa Sátán érvelésének igaz-
ságtalan voltát, amellyel vádolta Istent, mint ahogyan az ügyészek szoktak 
vádolni a bíróság előtt. Ez a fő gondolat; és ez így teljesen törvényes. A 
Sátán területére érkezett Jézus, és magára vette az emberi természetet, amely 
abban az állapotban volt, amelybe Sátán lesüllyesztette. Ebben az emberi 
természetben találkozott Jézus Sátánnal az ő saját területén, és Sátán min-
den ereje ellenére Krisztus legyőzte csak az igazságba vetett bizalom erejével, 
amely diadalmaskodik az erő felett. Ő maga nem gyakorolta Igazságának 
árnyékát sem, hogy Önmagától tegyen bármit is, hogy megvédje vagy se-
gítse Magát. Teljesen és maradéktalanul bízott az igazság isteni hatalmában, 
és mindabban, amit ez a hatalom megtehet. Krisztus győzött, és ezáltal Feje 
lett ennek a világnak és mindazoknak, akik megváltatnak innen a földdel 
együtt.

A szó, amely kijelenti, hogy az atyánkfiainak vádolója „levettetett”, 
görög nyelven azt a gondolatot fejezi ki, hogy a vádlónak, aki eljön a bíró-
ságra, nincs már, akit vádoljon. Őt elutasítják. Ugyanúgy Sátán érveit már 
nem hallgatják meg. Miért? Mert most van egy Ügyvédünk a bíróság előtt, 
az igaz Jézus Krisztus. Igen. Hála Istennek!

A bíróságon - mielőtt Jézus Krisztus testet öltött volna – a mi atyánkfi-
ainak vádlója képviselte az ügyészséget, és érvelt a törvényes jogaiért, amely-
lyel rendelkezett uralmának alattvalói felett, akik elmenekültek birtokáról 
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másvalakihez. Érvelését az igazság látszatával adhatta elő, mert az uralma 
és tekintélye még nem lett látható módon megkérdőjelezve. De Krisztus 
eljött, és megkérdőjelezte Sátán uralmának a jogszerűségét, és ezt annyira 
becsületesen és minden lépésnél annyira igazságosan tette, hogy maga Sátán 
nem vádolhatta semmi tisztességtelenséggel mindabban, amit tett. És mivel 
győzött, most Krisztus áll a bíróság előtt, de nem a vád képviselőjeként, 
hanem a védelem szószólójaként. És attól a pillanattól kezdve, hogy Krisz-
tus jogos Ügyvédként lépett be a bíróságra, a vádolót, a vád képviselőjét 
elutasították, ki lett vetve. Már nem indíthatott pert azok ellen, akiket 
megszeretett volna vádolni. És ez jó; ez annyira jó!

„Ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik 
[...]” a vádoló még mindig ott van. Lehet, hogy a vád képviselőjeként éppen 
elmondja az érvelését, de most már „van szószólónk az Atyánál, az igaz 
Jézus Krisztus” és azzal, hogy Krisztus ott van, a vádolót elutasítják, kivetik, 
ledobják. Ez a történet. Ez az Ügyvédünk értéke a bíróság előtt. Kirekeszti a 
vád képviselőjét, ezért neki nincs helye a bíróság előtt. Hála Istennek!

Térjünk át egy másik pontra. Egy válaszról van szó arra a kérdésre, 
amely egyesek fejében merült fel azzal kapcsolatban, amit tegnap este mutat-
tam be, nevezetesen, hogy Jézus a mennybemenetele után soha többé nem 
lesz minden tekintetben ugyanolyan, mint korábban volt, mielőtt a földre 
jött volna. Van egy szöveg a Szentírásban – aznap este olvastam –, amely így 
szól: „És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőség-
gel, a mellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.” (Jn 17:5) Ez a dicsőség az 
Övé lesz. Az a dicsőség, amivel korábban rendelkezett, a világ megalapítása 
előtt, most is az övé és örökké az övé lesz. Ha elolvassátok a Buletin 331., és 
332. oldalát, megtaláljátok azt a Bizonyságot, amelyet Krisztus megalázta-
tásáról olvastam. Az, Aki Isten formájában született, emberi formát öltött. 
„Testben Krisztus mindig Isten volt, de nem nyilvánult meg, mint Isten.” 
„Isteni mivoltát levetette, és helyette az ember alakját és formáját öltötte 
magára.” „Egy időre lemondott Isten képmásának dicsőségéről.” Figyeljétek 
meg a különbséget: „Egy időre lemondott Isten képmásának dicsőségéről.” 
De önmagában Isten képmásáról örökre lemondott. Ez a kontraszt jelenik 
meg a Szentírásban és ezekben a szövegekben is. Bár Isten képmása volt, 
Magára vette az ember képmását. A Buletin 382. oldalán ismét találkozunk 
ezzel a Bizonyságtételekből való szöveggel: „emberi képmásunkat viselve az 



282

23. prédikáció

Atya trónja előtt az örökkévalóság korszakain keresztül”. Észreveszitek? A 
különbség nem a dicsőségben van. A különbség abban rejlik, hogy a di-
csőség milyen formán nyugszik, amelyen keresztül megnyilvánul, amelyen 
keresztül tükröződik.

És van még valami, ami ehhez a gondolathoz tartozik. Krisztus Isten 
képmása volt – de lemondott róla, megüresítette Magát attól, vagy ahogy a 
francia fordítás adja vissza: „megsemmisítette magát”, ami elég határozot-
tan jelenti ki, hogy a megjelenés tekintetében „semmisítette meg Magát”, 
amellyel bírt valamikor, és az a képmás soha többé nem lesz látható Benne. 
Ő viseli „az emberi képmásunkat az Atya trónja előtt minden korszakon 
át”. És az a dicsőség, amelyet Isten képmásában viselt – ezt a dicsőséget a 
mi emberi képmásunkban viseli. „És én azt a dicsőséget, amelyet nekem 
adtál, őnekik adtam.” (Jn 17:22) Isten dicsőségét nekünk adta, az emberi 
megjelenésnek, az emberi testnek mindörökre.

Ahelyett, hogy ez lealacsonyítaná Krisztust, mi felmagasztaltatunk. 
Ahelyett, hogy az Istenséget lealacsonyítaná vagy lekicsinyítené, az emberi 
felmagasztaltatik és megdicsőíttetik. Ahelyett, hogy Krisztust örökre a mi 
alacsony állapotunkra hozná, Ő felemel minket az örökkévalóságba, oda, 
ahol Ő van. Ahelyett, hogy dicsőség nélküli legyen a mi állapotunkban 
maradva, amelyben nincs dicsőségünk, Krisztus lemondott róla egy időre, 
a mi személyünkké vált, és az örökkévalóságra felvette a képmásunkat, 
hogy Ő ebben a képmásban, mi pedig Őbenne, arra a dicsőségre legyünk 
felmagasztalva, amellyel bírtunk Őbenne a világ megalapítása előtt.

Van itt még valami. Milyen formája volt Krisztusnak a Sátán elle-
ni harcban? Emberi formája, az én formám, az én természetemben, a ti 
természetetekben. Az univerzum mekkora részéért vívta meg a harcot? Az 
univerzum mekkora része volt belefoglalva? Az egész univerzum. Tehát eb-
ben a világban és testünkben vívta meg a csatát, és itt az egész világegyetem 
számára vívta meg a győzelmet. Ilyen vagy olyan módon, egyik oldalon vagy 
a másik oldalon, az egész univerzum részese volt ennek a küzdelemnek.

Ezért ahhoz, hogy megvalósítsa Isten örökkévalóságtól létező tervét, 
Krisztusnak el kellett jönnie ebbe a világba, fel kellett vennie testünket 
és természetünket, mert az örökkévalóságtól létező terv, Istennek ez a 
szándéka, itt, ebben a világban lett megkérdőjelezve, a testünkben és a 
természetünkben, amely a viták középpontja lett. Az, Aki egy volt Istennel, 
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megüresítette Magát, felöltötte testünket és természetünket, és ebben a 
testben és ebben a természetben harcolt, és a küzdelmet ebben a testben és 
ebben a természetben nyerte meg. Milyen testhez és természethez tartozik 
a győzelem? Testünkhöz és természetünkhöz. A dolgok természeténél fogva 
ez a győzelem a mi testünkhöz és a természetünkhöz tartozik Jézus Krisz-
tusban, valamint ahhoz a természethez, amely Jézus Krisztussal egyesült. 
Vegyük észre tehát, hogy ez a küzdelem és ez a győzelem nem csak abban az 
állapotban reintegrál minket a világegyetembe, amelyben Ádám volt, nem 
is csupán oda, ahová eljutott volna, ha nem vétkezik, hanem ahol isteni 
jogán Jézus Krisztus van. Milyen csodálatos! Így van, és ami még szebb, 
hogy minden igaz.

Túl gyakran tévesztjük szem elől ennek a valóságnak a dicsőségét, és 
csak azt a nyomorúságot szemléljük, amelyet a bűnnek világunkba való 
betörése okozott. Valóban szerencsétlenség volt a bűn megjelenése az 
univerzumban. És ebben az értelemben szerencsétlenség volt, hogy a bűn 
megérintette ezt a világot, és a világegyetemért folytatott harcot itt, a mi 
világunkban kellett megvívni. De az a tény, hogy a bűn megérintette a mi 
világunkat és bevonta a küzdelembe, bevont engem is és titeket is, mert itt, 
természetünkben kellett megvívni a küzdelmet az univerzumért, és hálát 
adhatunk Istennek a győzelemért, és nekünk is van részünk a világegyetem 
győzelmében. Ezért nem mondhatjuk, hogy minden csak szerencsétlenség 
volt, mert Isten a legnagyobb szerencsétlenségeket a legnagyobb győzel-
mekké változtathatja. A legnagyobb szerencsétlenség lett volna számunkra, 
ha nem lett volna megváltás. De amikor Isten valamit a kezébe vesz, a 
legnagyobb szerencsétlenségek a legnagyobb győzelmekké válnak. És Isten 
ezt a nagy szerencsétlenséget az univerzum számára a világegyetem nagy 
győzelmévé változtatta. Ó, a világegyetem abszolút és örök diadalává vál-
toztatta!

Krisztus megüresítette Magát Isten képmásától, és felvette a mi emberi 
képmásunkat. Megüresítette Magát Isten természetétől, és felvette emberi 
természetünket. És ezzel elhozta az istenit az emberinek. Ezzel elérte, hogy 
az emberi legyőzze Sátánt és a bűnt. Krisztus győzelmet aratott emberi 
természetünkben a Sátán teljes hatalma ellen, ezért Ő nemcsak azt mondja: 
„Dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bír-
tam te nálad a világ létele előtt” (Jn 17:5), hanem így folytatja: „Az Istennek 
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pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért!” (Jn 17:22) Ahelyett, 
hogy örökre abba az állapotba került volna, amelyben mi voltunk, Krisztus 
felemelt minket az örökkévalóságba, ahol Ő van.

„Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért!” 
(2Kor 9:15) Van egy Közbenjárónk a mennyei udvarokban, aki jogainak 
teljes erejében a mi Ügyvédünkként áll, és elhallgattatja a vádlót, aki 
éjjel-nappal vádolni akar minket Isten előtt. Jézus Krisztus megnyeri a 
pereinket, mert már megnyerte azokat. És ez azért van így, mert bár Isten 
képmása volt, megüresítette Magát, és szolgai formát vett fel. „megalázta 
magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Ezért az 
Isten is felmagasztalta őt (vele együtt minket is), és oly nevet ajándékozott 
néki, amely minden név felett való, hogy a Jézus nevére minden térd meg-
hajoljon: mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus úr, az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2:8-11)

Örömünkre szolgál, hogy térdet hajthatunk Előtte most is, és még 
inkább azon a napon, az Ő dicsőségére. Függetlenül attól, hogy most valaki 
megteszi vagy nem, de azon a napon, amikor Jézus Krisztust megkoronáz-
zák a világegyetem előtt győzelmének koronájával minden térd meghajol, 
Lucifertől kezdve az utolsó emberig, aki elutasította Őt, meghajol, és 
mindenki elismeri az Atya dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És azon a 
napon az univerzum minden nyelve elismeri az igazság isteni mivoltát és az 
igazság elvének az erőszakkal szembeni örök igazát.
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A mai tanulmányunk alapszövege ApCsel 10:28 versében található: 
„Tudjátok, hogy mennyire tilos zsidó embernek más nemzetbelivel barát-
kozni vagy ahhoz bemenni, [...]” A görög fordítás sokkal erőteljesebben 
fogalmazza meg ezt a gondolatot, mint a mi fordításunk. „Tudjátok meny-
nyire tiltja a törvény, hogy egy zsidó egy más faj társaságában legyen, vagy 
hogy megközelítse.” Nemcsak, hogy „mennyire tilos”, hanem „mennyire 
tiltja a törvény” ilyesmit tenni.

Valóban elítélte a törvény? Illegálisnak tekintették, hogy egy zsidó 
kapcsolatba lépjen vagy társuljon egy másik nemzethez tartozó emberrel? 
A zsidók ezt törvénytelennek tartották, de vajon így volt? A zsidó nép Isten 
népe volt. Évszázadokon keresztül ezt vallották. Egész idő alatt meg kellett 
volna tanulniuk, hogy csak az, amit Isten mond, az törvényes, és hogy 
semmi abból, amit ember mond, az nem tartozhat a törvényhez, ezért nem 
mondható törvényellenesnek, ha valaki megsérti azt, amit az ember mond. 
Ezt meg kellett volna tanulniuk, de ahelyett pont az ellenkezőjét tanulták 
meg, vagyis valójában, amit az emberek mondtak, azt kötelezőbbnek tar-
tották, mint amit Isten mondott. Az emberek parancsolatai, szokásai és 
útjai értéktelenné tették Isten Igéjét, ezért Jézusnak ezt kellett mondania: 
„erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által”. (Mt 15:6)

Azonban Krisztus munkájában, amelyet a világban végzett, és amelyet 
Önmagában végzett mindazokért, akik Őbenne vannak, a dolgok sorrendje 
pont fordított volt. Krisztus olyan módon fordította meg a dolgokat, hogy 
mindenki előtt világos legyen: amit egy ember vagy egy embercsoport 
mond, az soha nem képezheti a törvény betűjét, és a keresztény soha ne 
tekintsen ilyesmire, mint amit a törvény jóváhagy, vagy hogy e szavak meg-
szegését a törvény elítéli. Csak azt hagyja jóvá a törvény, amit Isten mond, 
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és amit Isten nem mond, azt a törvény tiltja. Ez az az elv, amit egy-két alka-
lommal vagy talán több alkalommal is tanulmányozni fogunk. Ezt az elvet 
szükséges most tanulmányoznunk, mert hamarosan bekövetkezik az az idő, 
amikor a világ ugyanúgy az emberek parancsolatainak, hagyományainak és 
előítéleteinek rabszolgaságába kerül, amelyek eltörlik Isten törvényét, mint 
Jézus Krisztus világrajövetelekor. Ezért, ha Isten oldalán állunk, ahogyan 
állnunk is kell, akkor annyira ragaszkodunk ahhoz, amit Isten mond, hogy 
csak az Ő Igéje lesz életünk egyetlen szabálya. Ez csak Krisztusban lesz 
útmutatónk, ahogyan Krisztusban van megélve és Őbenne bebizonyítva.

Amikor ez az idő bekövetkezik, amikor a világ szoros kapcsolatban 
lesz azokkal a formákkal, szertartásokkal és hagyományokkal, amelyek 
érvénytelenítik Isten törvényét, az igazak úgy fognak viszonyulni azokhoz, 
akik hagyományaik szerint cselekszenek, ahogyan Krisztus is viszonyult 
a maga idejében. Isten sohasem akarta, hogy illegálisnak számítson más 
nemzethez tartozó emberekkel való társulás. Ha a zsidók hűségesek marad-
tak volna Istenhez, akkor egyikük sem tekintette volna törvénysértésnek, 
ha más nemzethez tartozókkal társul vagy lép kapcsolatba. Azért jutottak 
erre a gondolkodásra, mert becsukták a szemüket, és hátat fordítottak Isten 
tanításainak és annak a módnak, ahogyan viszonyult más emberekhez 
kezdetektől fogva mindaddig.

Vizsgáljuk meg röviden a zsidók álláspontját, ahogyan Péter apostol 
leírta ebben a szövegben, és amely a zsidó nemzet koncepcióját fejezte ki. 
Véleményük szerint Isten elűzte maga elől az összes többi nemzetet, és azok-
nak semmi közük nem volt Vele. Az Úr azonban sokszor megmutatta, hogy 
ez nem így van. Jónás napjaiban, az asszír királyság dicsőséges idejében, mi-
előtt a babiloni királyság bevonult volna a történelembe, Isten elhívott egy 
embert az Ő népe közül - Jónást -, hogy elküldje egy pogány néphez azért, 
hogy figyelmeztesse őket az ítéletről, amely fenyegeti őket, és a rájuk váró 
pusztításról, hogy a figyelmeztetés hatására lehetőségük legyen megtérni, és 
elkerüljék a pusztulást. De Jónás így válaszolt az Úrnak: „Semmi értelme, 
hogy ilyet tegyek, hiszen Te kegyelmes Isten vagy, és megbánod a rosszat, 
amit gondoltál ellenük. Ha elmegyek, és elmondom nekik, amit mondtál 
és ők megtérnek elfordulva gonoszságuktól, akkor Te nem pusztítod el a 
várost. Akkor mi értelme, hogy odamenjek és elmondjam nekik, hogy el-
pusztul a városuk? Te nem pusztítod el, ha ők megtérnek gonosz útjuktól!”
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De az Úr ragaszkodott hozzá, hogy Jónás elmenjen Ninivébe. Jónás 
azonban nem adta fel tervét, és Joppéba ment, hogy Tarsisba meneküljön. 
Az Úr azonban visszahozta őt, és közben Jónás meggyőződött, hogy jobb 
lesz, ha elmegy mégis Ninivébe. Elment Ninivébe, és három napig prédikált 
a városban. „Még negyven nap és Ninive elpusztul.” A hír eljutott Ninive 
királyához, aki megparancsolta az egész népnek, hogy térjenek meg gonosz 
útjukról, öltözzenek zsákba és szórjanak magukra hamut, mind böjtöljenek 
még az állatok is, és imádkozzanak Istenhez. Az Úr meghallotta kiáltásukat, 
elfogadta bűnbánatukat, és megbocsátott a városnak. Jónás azonban kiment 
a városból, és megállt egy közeli dombon, hogy lássa, elpusztítja-e Isten a 
várost vagy sem. De Isten nem pusztította el, ami egyáltalán nem tetszett 
Jónásnak. Azt mondta: „Ah, nem pontosan ezt mondtam, mielőtt elindul-
tam otthonról? Mondtam Neked, hogy ha idejövök és átadom üzenetedet, 
akkor megbánják a bűneiket, és Te megbocsátasz nekik, és nem pusztítod el 
a várost, ezért jobb lett volna otthon maradnom.”

„És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, és 
megbánta azt a gonoszt, amelyről megmondta, hogy végrehajtja rajtuk, és 
nem hajtotta végre. Igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. 
Könyörgött azért az Úrhoz, és mondta: Kérlek Uram! Avagy nem ez volt az 
én mondásom, amikor még a hazámban voltam? Azért siettem, hogy Társ-
isba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy 
türelmű, nagy irgalmasságú, de a gonosz miatt bánkódó. Most azért vedd el 
kérlek az én életemet tőlem, mert jobb meghalnom, mintsem élnem. Az Úr 
pedig ezt kérdezte: Avagy méltán haragszol?” (Jón 3:10; 4:1-4)

Ezután olvassuk, hogy Jónás elment, és letelepedett a város keleti 
oldalán, ahol árnyékos helyet készített, és úgy döntött, ott marad, amíg 
meg nem látja, mi fog történni a várossal. Isten pedig egy          tökbokrot 
növesztett, amit kevés idő után elsorvasztott, Jónás pedig nagyon dühös 
lett, és újra imádkozott, hogy meghaljon.

„És mondta az Isten Jónásnak: Méltán haragszol-e a tök miatt? Ő 
így felelt: méltán haragszom mindhalálig. Ekkor az Úr mondta: Te szánod 
a tököt, amelyért nem fáradtál, amelyet nem neveltél, amely egyik éjjel 
támadt, a másik éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, 
amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különb-
séget tenni jobb és balkezük között, és barom is sok van?” (Jón 4:9-11)
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Feltételezik, hogy Jónás végül megtanulta ezt a leckét, a feljegyzést 
pedig szent könyvként őrizték, amelyből tanították a népet. Ezért nekik 
meg kellett volna tanulniuk azt a leckét, amely leírja, hogyan törődik az 
Úr más nemzetekkel, és akarja, hogy népe is gondoskodjon róluk. Jónás 
tudta - mondta is, hogy tudja - hogy „irgalmas és kegyelmes Isten, nagy 
türelmű, nagy irgalmasságú, de a gonosz miatt bánkódó.” Ennek tudatában 
még készségesebben kellett volna mennie ahhoz a néphez, hogy hirdesse ne-
kik az Úr üzenetét, hogy megtérjenek és így megmeneküljenek. De annak 
ellenére, hogy a zsidók rendelkeztek ezzel a könyvvel, benne Jónás tapasz-
talatának pozitív tanulságaival, a zsidók azóta is teljesen ellenségesek voltak 
ezzel szemben. Kezdték azt hinni, hogy Isten nem törődik a pogányokkal, 
hacsak nem térnek át a judaizmusra. A Megváltó azonban azt mondta az 
így gondolkodóknak, hogy azokat a pogányokat, akikért körbejárták a 
„tengert és a földet”, a gyehenna fiaivá tették, kétszerte gonoszabbakká saját 
maguknál. És így is volt.

Amikor elindultak ezen az igazságtalan úton, eltávolodva Isten igaz 
meglátásától, ami őket, valamint a körülöttük lévő többi pogányokat illeti, 
kizárólagosnak tartva saját magukat, magukba zárkóztak és rosszabbak lettek, 
mint a körülöttük lévő pogányok. Akkor Isten szétszórta őket a körülöttük 
lévő pogányok közé, ahol kénytelenek voltak más nemzetekhez tartozókkal 
társulni, mert nem volt más lehetőségük. Péter mégis azt mondta: „Ti tud-
játok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy 
hozzá menni” – olyanokkal, akik nem voltak körülmetélve. A tizenegyedik 
fejezetben a jeruzsálemi testvérek megfeddték Pétert, mert „körülmetéletlen 
emberekhez mentél be, és együtt ettél velük!” (ApCsel 11:3).

Dániel és a három fiatal társa hosszú éveken át egy asztalnál evett egy 
pogány királlyal és más pogányokkal együtt, és Isten mindig velük volt. 
Dánielt pedig a legnagyobb próféták egyikévé tette, majd kihozta őket az 
izzó kemencéből. Miért íratott le mindez, és miért adta Isten a kezükbe 
ezt a könyvet, amit folyamatosan tanulmányozniuk kellett? Megértheti-
tek, milyen könnyű volt másra tanítani a zsidókat, mint amit mondtak 
és cselekedtek. Sőt, Dániel könyvének harmadik fejezetében ezt olvassuk: 
„Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelveknek, akik az 
egész földön lakoznak! Békességetek bőséges legyen! A jeleket és csodákat, 
amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom 
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megjelenteni. Mily nagyok az ő jelei, mily hatalmasak az ő csodái! Az ő 
országa örökkévaló ország, az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre áll.” 
(Dán 3:31-33)

Nabukodonozor minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek 
hirdette az igazságot az igaz Istenről, az Ő jóságáról és hatalmas cselekedete-
inek nagyságáról. A zsidók kezében volt ez a történet is. Saját könyveikben 
írva volt, hogy Isten álmot adott Nabukodonozornak, Dánielnek pedig 
megadta az álom magyarázatát, így ezzel Isten arra késztette Nabukodo-
nozort, hogy küldje el ezt a bizonyságot minden nemzetnek és minden 
nyelvnek, és általa hozza tudomásukra, hogy milyen jó az igaz Isten, milyen 
nagy Ő, és mennyire jó bízni Benne. Figyeljétek meg a fejezet utolsó versét. 
Nabukodonozor elmondja tapasztalatát, hogy mennyire megbántotta 
Istent, hogyan lett eltávolítva az emberek közül, és hogyan hozta vissza őt 
Isten a kitűzött időpontban:

„Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, országom di-
csőségére az én ékességem, méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim, 
főembereim felkerestek engem, visszahelyeztettem országomba, és rendkí-
vüli nagyság adatott nékem. Most én, Nabukodonozor magasztalom, és 
dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, az ő utai 
ítélet, azokat pedig akik kevélységben járnak, megalázhatja.”

Ez az újabb lecke folyamatosan a szemük előtt volt, mely által az Úr 
próbálta megtanítani őket, hogy ezen elképzeléseik teljesen ellentétesek az 
igazsággal. Isten tanítani akarta őket, hogy Ő el akarja érni a pogányok 
szívét, és hogy Ő különítette el Izraelt a pogányoktól, hogy megismerhes-
sék Istent, és másoknak is bizonyságot tegyenek Róla. Ha kezdettől fogva 
Isten szándéka szerint cselekedtek volna, akkor Ő nem bízta volna ezt a 
feladatot egy pogány királyra, mert Isten népe minden nemzetnek hirdette 
volna az Ő dicsőségét. De mivel elfordultak Istentől, és így elfordultak más 
népektől, Istennek fel kellett használnia a pogány nemzetek vezetőit, hogy 
minden népnek hirdesse a Róla szóló ismeretet.

Most nézzük meg a hatodik fejezetet. Itt Dáriusról olvasunk, Dániel 
üldözéséről és szabadulásáról. Olvassuk el Dárius rendeletét a huszonötödik 
versben: „Dárius király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az 
egész földön lakoznak! Békességetek bőséges legyen! Éntőlem adatott ez 
a végzés, hogy birodalmam minden országában féljék és rettegjék Dániel 
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Istenét, mert ő az élő Isten, ő örökre megmarad, országa meg nem romlik, 
uralkodása mindvégig áll. Ő megment és megszabadít, jeleket és csodákat 
cselekszik mennyen és földön, ő, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok 
hatalmából.” (Dán 6:25-27)

Itt is arról olvasunk, hogyan lett ismertté az igaz Isten minden nép, 
minden nemzet és minden nyelv előtt egy olyan ember által, akit a zsidók 
kitaszítottnak tartottak, akit Isten teljesen elhagyott és elutasított. Pedig ez 
a beszámoló a saját nyelvükön létezett, kezükben tartották évről évre, és ez 
pont az ellenkezőjére tanította őket, mint amit ők tanítottak és cselekedtek.
Megemlítek még egy példát, amely Ezsdrás könyvének első fejezetében van 
lejegyezve, és amelyet összeköthetünk Krónikák második könyve utolsó 
fejezetének utolsó két versével: „Círus perzsa király első esztendejében, 
hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá 
az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, 
élőszóval és írásban is, mondván: Így szól Círus, a perzsa király: Az Úr, a 
mennynek Istene e föld minden országait nekem adta, és Ő parancsolta 
meg nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van; 
Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és 
menjen fel Jeruzsálembe.” (Ezsd 1:1-3)

Elég is lesz ennyi. A Szentírásban még sok olyan példa található, amely 
bizonyítja, hogy a zsidók mennyire becsukták a szemüket, és mennyire há-
tat fordítottak Istennek, hogy abba a helyzetbe kerüljenek, mint amelyben 
voltak, amikor Krisztus a világra jött. Az igaz, hogy Mózes könyvében, de a 
Biblia más könyveiben is olvasunk arról, hogy amikor az Úr kihozta Izrael 
fiait Egyiptomból, az lett mondva nekik, hogy elkülönülve legyenek min-
den nemzettől. Ez így volt, de az is közölve lett velük, hogyan valósul meg 
ez az elkülönülés. A 2Móz 33:14-16 versekben ezt olvassuk: „Az én orcám 
menjen veletek, hogy megnyugtassalak? Mondta Mózes: Ha a te orcád nem 
jár velünk, ne vigyél ki minket innen! Miről ismerhetjük meg, hogy én és 
a te néped kedvet találtunk teelőtted? Nem arról-e, ha velünk jársz? Így 
vagyunk megkülönböztetve én és a te néped, minden néptől, amely a föld 
színén van.”

„Ezáltal leszünk megkülönböztetve” (KJV). Mit is jelent „ezáltal”? 
Ha „Te magad nem jössz velünk.” (KJV) Itt tanítva lettek arra, hogyan 
gondolta az Úr, hogy elkülönülve legyenek minden néptől.
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Ha keresték volna az Ő jelenlétét és bírták volna azt, akkor valóban 
elkülönültek volna minden nemzettől, mind szívükben, mind életükben. 
De ugyanakkor minden emberhez közel kerültek volna a földön. Elmentek 
volna minden nemzethez, nyelvhez és néphez, és bizonyságot tettek volna 
nekik Isten dicsőségéről, jóságáról és hatalmáról, mint ahogy Nabukodo-
nozor, Dárius és Círus is tették. De ehelyett nem keresték az Úr jelenlétét, 
nem arra törekedtek, hogy Ő velük legyen, hogy megszentelődjenek – 
elkülönülve lenni a világtól jelenti a megszentelődést. Ha az Úr jelenléte 
megszentelte volna őket, bárhová mehettek volna a világon, és mégis elkü-
lönülve maradtak volna minden nemzettől.

De mivel nem bírták azt, ami elválasztotta volna őket, az egyetlen 
eszközt, amely által elkülönítve maradtak volna, és mivel mégis elkülönítve 
kellett legyenek, akkor ezt hogyan oldották meg? Mi volt az egyetlen módja 
annak, hogy elkülönülve maradjanak? Tudjuk, hogy nem bírták, Akinek 
jelenléte megtehette volna ezt. Akkor az egyetlen módja annak megvalósí-
tására az volt, hogy önmaguk különüljenek el, a saját elképzeléseik szerint, 
hogy mire gondolt Isten, amikor azt mondta nekik, hogy elkülönülve 
legyenek más nemzetektől. De az ember véleménye arról, hogy mit is akart 
mondani Isten – tudjuk jól, milyen mértékben állhat közel az igazsághoz. 
Isten azt mondta: „Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a 
ti utatok az én utam – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabbak az 
egek a földnél, annyival magasabb az én utam a ti utatoknál, gondolatom 
a ti gondolataitoknál.” (Ézsa 55:5-8) Olyan messze voltak, mint amennyire 
messze van az ember.

Mivel nélkülözték Isten jelenlétét, az Egyetlent, aki ezt az elkülönülést 
elvégezhette volna értük és bennük, ezért a saját kezükbe vették ezt a felada-
tot; és meg is kellett tenniük, ha elkülönülve akartak lenni. De ha nélkülözték 
az Isten jelenlétét, az Egyetlent, aki ezt az elkülönülést elvégezhette volna, 
akkor az elkülönülési kísérletük csak hová vezethetett? Gondolkodjatok, 
mi lehetett ennek a kísérletnek az egyetlen eredménye? Nem vezethetett 
máshová, csak az énjük növekedéséhez, megerősödéséhez és felsőbbren-
dűségéhez, az önbizalomhoz, a büszkeséghez, az önfelmagasztaláshoz, az 
önigazuláshoz - mindenféle önzéshez – egyre jobban növekedett az énjük, 
miközben hiábavalóan próbálták beteljesíteni az Úr által elmondott Igét, 
miszerint elkülönülve legyenek minden más nemzettől.
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És amikor e módszer következtében rosszabbá váltak, mint a kö-
rülöttük lévő pogányok, az Úrnak ki kellett űznie őket az országból, és 
szét kellett szélesztenie őket a nemzetek között. Úr kiűzte az országból és 
szétszélesztette őket a nemzetek között. Amikor így szétszóródtak, jobban 
elkülönültek a pogányoktól, mint bármikor azelőtt az országba bejutásuk 
óta. Mert amikor szétszóródtak, keresték az Urat, ahogyan a saját földjükön 
sem tették, bíztak Benne, ahogy nem bíztak a földjükön, megtalálták Őt, 
ahogyan nem ismerték a földjükön, és az Ő jelenléte az életükben elválasz-
totta őket a pogányoktól, amikor szétszóródtak a pogányok között.

Az Úr mindenféle módon próbálta megmutatni nekik, hogy nem jó 
úton járnak, és próbálta megtanítani nekik az egyetlen igaz módját ennek 
megtételére. Erőfeszítései ellenére azonban rossz utat választottak. Sőt, Isten 
jelenléte nélkül - amely értelmet adott volna minden Általa kimondott 
Igének, és minden szertartásnak, amelyet adott nekik, hogy szolgálataikban 
és istentiszteleteik során betartsák őket - az énjük utáni járás elvezette őket 
az Isten által előírt istentiszteleti formák megrontásához. Arra késztette 
őket, hogy ezeket a formákat az üdvösség eszközének tekintsék. Amikor ezt 
megtették, azt hitték, hogy ez igazzá teszik őket, és mivel a többi nép nem 
rendelkezett az üdvösség eszközeivel, logikus, hogy nem is kaphattak igaz-
ságot. Utána azt állították, hogy Isten erre a célra adta ezeket a formákat, és 
mivel más népeknek nem írta elő, ez azt jelentette, hogy Isten mindenkinél 
jobban értékeli őket.

Ezáltal nemcsak, hogy Isten helyébe helyezték magukat, hanem 
megrontottak minden szolgálatot is, amelyet Ő más célokra rendelt el, és 
az önigazulás, az önfelmagasztalás és a kizárólagosság szolgálatába állították 
azokat. Ha a zsidók bírták volna az Isten jelenlétét, az Ő terve szerint, 
mindezek az előírt formák isteni jelentőséggel bírtak volna számukra, és az 
elrendelt szolgálatok minden szakaszában isteni életre találtak volna. Akkor 
megtalálták volna magát Jézus Krisztust, élő jelenlétével és átalakító erejével, 
és ez a szemük előtt teljes életenergiát adott volna minden előírt formának 
és minden szimbólumnak. Akkor mindezek a dolgok élénk érdeklődést 
keltettek volna bennük, mert mindenki a jelenlévő Krisztust képviselte 
volna – Krisztust, aki jelen van közöttük. Krisztus jelenlétének hiánya az 
életükben, a megtért szívükben arra vezette őket, hogy Isten kárára növeljék 
énjüket, és arra késztette őket, hogy az Úr által elrendelt isteni formákat 
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csupán külső szertartásoknak és formáknak tekintsék, amelyek által életet 
reméltek. Odáig mentek, hogy ezeket a dolgokat Isten helyére tegyék, és az 
üdvösséghez vezető útnak tekintsék. Azt hiszem, van elég időnk elolvasni 
néhány idézetet, amelyek leírják, mit csináltak mindezekből Krisztus idejé-
ben. Szeretném, ha nagyon figyelnétek ezekre a szavakra.

Itt van nálam Ellen White Jézus élete című írásának új kiadásából az 
első fejezetek közül néhány. Sok olyan dolog van itt a témával kapcsolatban, 
amiről ma este tanulmányozunk, és úgy gondolom, hogy értékes lenne kü-
lönösen minden misszionárius és munkás számára, de egész népünk számára 
is, ha az összes idézetet össze tudnánk foglalni a Buletin-ben, hogy szemünk 
előtt legyen az előttünk álló időben. Ezért hoztam ezeket az idézeteket, és 
ma este komment nélkül fogom elolvasni, de a következő tanulmány alkal-
mával levonjuk a következtetéseket. Ezek az idézetek nagyon szükségesek a 
következő tanulmányunkhoz. Mivel a Jézus élete még nincs kinyomtatva, 
csak kéziratos formában van nálam, erre hivatkozást nem tudok mondani.

„A zsidó vezetők tartózkodtak attól, hogy a sajátjuktól eltérő más 
osztályhoz tartozókkal érintkezzenek. Nemcsak a pogányoktól tartották 
távol magukat, hanem saját népük túlnyomó többségétől is, nem törekedve 
arra sem, hogy megnyerjék barátságukat, vagy hogy áldásukra legyenek. 
Tanításaik arra késztették a zsidók minden rétegét, hogy olyan módon 
különüljenek el a világtól, ami önigazulttá, önzővé és intoleránssá tette 
őket. Ez a szigorú elszigeteltség és a farizeusok fanatizmusa leszűkítette 
befolyásukat, és olyan előítéletet teremtett, amelyen a Megváltó változtatni 
akart, hogy küldetésének hatása minden teremtményre eljusson. Ez volt az 
a cél, amiért Jézus részt vett a menyegzőn, elkezdve megdönteni a kizáró-
lagosságot, amely a zsidó vezetőknél volt, és hogy utat nyisson nekik, hogy 
elvegyüljenek az egyszerű emberekkel.”

„A zsidók annyira eltávolodtak Jehova régi tanításaitól, hogy azt 
állították, igazak lesznek Isten szemében, és megkapják az ígéreteik betelje-
sedését, ha szigorúan betű szerint betartják a Mózes által kapott törvényt. 
Az a buzgóság, amellyel a vének tanításait követték, nagy ájtatosságot 
keltett bennük. Mivel nem találtak megelégedést a szolgálatok teljesítésé-
ben, amelyet Isten Mózes által rájuk bízott, azért folyamatosan új, nehéz 
és merev kötelességeket kerestek. Szentségüket a szertartások számával és 
sokaságával mérték, miközben szívük tele volt képmutatással, büszkeséggel 
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és kapzsisággal. Miközben azt állították, hogy ők az egyetlen igaz nemzet a 
földön, Isten átka sújtotta őket gonoszságaik miatt.”

„Szentségtelen és zavaros értelmezést fogadtak el a Mózestől kapott 
törvénnyel kapcsolatban; hagyományt hagyományra gyűjtöttek, korlátoz-
ták a gondolkodás és a cselekvés szabadságát, mígnem Isten parancsolatai, 
rendelései és szolgálatai elvesztek az értelmetlen szertartások és rituálék 
szüntelen körforgásában. A vallásuk a szolgaság igája volt. Folyamatosan 
rémisztette őket az a gondolat, hogy tisztátalanokká válhatnak. Mivel ál-
landóan ezeken rágódtak, elméjük eltörpült, életmódjuk pedig beszűkült.”

Egy kérdés: mi volt ezeknek a dolgoknak a gyökere? Az énjük, az ön-
zés. „Jézus azzal kezdte reformmunkáját, hogy szoros együttérzést tanúsított 
az emberiség iránt. Zsidó volt, és tökéletes mintát akart hagyni annak, aki 
belülről zsidó. Miközben mélységes tiszteletet tanúsított Isten törvénye 
iránt, és tanította a parancsolatok iránti engedelmességet, megfeddte a 
farizeusokat állítólagos jámborságukért, és igyekezett megszabadítani az 
embereket az értelmetlen követelések hatalmától, amelyek rabszolgává 
tették őket. Jézus megfeddte a mértéktelenséget, a saját vágyak kielégítését 
és az ostobaságot; mégis társas természetű volt. Elfogadta a meghívásokat, 
hogy együtt vacsorázzon a tudósokkal és a nemesekkel, de a szegényekkel 
és az elnyomottakkal is. Ezeken az alkalmakon beszélgetései építőek és 
tanulságosak voltak. Nem helyeselte a komolytalanságot és a féktelenséget, 
de az ártatlan öröm kedvére való volt. A zsidókkal a menyegző ünnepélyes 
és lenyűgöző alkalom volt, és örömteli légköre megörvendeztette az Em-
berfiát. Az ezen az ünnepen megtett csoda pontosan a zsidók előítéleteinek 
ledöntését célozta meg. Jézus tanítványai az együttérzést és az alázat leckéjét 
tanulták meg belőle.”

Egy másik fejezetben Nikodémusról és a Krisztusnál tett látogatásáról 
olvashatunk: „Abban az időben az izraeliták úgy tekintették az áldozati 
szertartásokat, mint amelyek önmagukban hordozzák a bűnért való en-
gesztelés erényét, és így szem elől veszítették Krisztust, akire az áldozatok 
mutattak. Isten meg akarta tanítani őket, hogy minden szolgálatuk önma-
gukban értéktelen, akárcsak a rézkígyó, de Krisztushoz, a bűnért hozott 
nagy áldozathoz kellett az elméjüket vezetniük.” A samáriai asszonyról ezt 
olvassuk: „Ez az asszony, bár bűnben élt, mégis kedvezőbb helyzetben volt, 
hogy Krisztus országának örökösévé váljon, mint azok a zsidók, akik bár 
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magas istenfélelemről tettek bizonyságot, mégis a külső szertartásokra és 
formák betartására bízták üdvösségüket. Nem érezték, hogy szükségük 
lenne Megváltóra vagy tanítóra; de ez a szegény asszony vágyott arra, hogy 
megszabaduljon a bűn terhétől [...]”

„Jézus zsidó volt, mégis szabadon elvegyült a szamaritánusok között, 
értéktelenné téve nemzete szokásait és fanatizmusát. Már elkezdte lebontani 
a zsidók és pogányok közötti elválasztó falat, és hirdetni a világ üdvösségét. 
Szolgálatának kezdetétől fogva nyíltan megfedte a felszínes erkölcsösséget és 
a zsidók hivalkodó kegyességét [...]” „Volt egy válaszfal a jeruzsálemi temp-
lomban, amely elválasztotta a külső udvart magától a templom épületétől. A 
pogányok beléphettek a külső udvarba, de a törvény szerint a belső udvarba 
csak a zsidók léphettek be. Ha egy szamaritánus ember átlépte ezt a határt, 
akkor az életével kellett fizetnie a templom tisztátalanná tételéért, amelyet 
így megszentségtelenített. De Jézus, aki gyakorlatilag a templom Szerzője 
és Alapja volt, az emberszeretet és barátság kötelékével vonzotta magához 
a pogányokat, miközben isteni kegyelme és ereje felajánlotta nekik azt az 
üdvösséget, amelyet a zsidók megtagadtak.”

„Jézus szamáriai tartózkodásának nem az volt az egyetlen célja, hogy 
világosságot hozzon azokba a lelkekbe, akik oly komolyan hallgatták szava-
it. Ez egy lecke volt tanítványai számára is. Bár őszinték voltak Krisztushoz 
való ragaszkodásukban, még mindig a fanatizmus tanításainak és a zsidók 
szűklátókörűségének hatása alatt voltak. Érezték, hogy a nemzetiségükhöz 
való hűségük bebizonyításához kötelesek ellenségeskedést ápolni a szama-
ritánusokkal szemben.” Látjátok a kapcsolatot ez utóbbi és az előtte lévő 
idézet között? Miközben a szamaritánus asszonnyal beszélt, Jézus el kezdte 
lebontani a zsidók és a többi nemzet közötti válaszfalat; a tanítványok pedig 
kötelességüknek tartották az „ellenségeskedés” táplálását. Látjátok, hogy 
amikor Jézus el kezdte lebontani a válaszfalat, az ellenségeskedés lerombo-
lása által tette?

„Ők teljesen elcsodálkoztak Jézus magatartásán, Aki lebontotta a 
válaszfalat a zsidók és a szamaritánusok között, és ezzel egyértelműen 
félretette az írástudók és a farizeusok tanításait. A tanítványok nem tudták 
megtagadni, hogy kövessék Mesterük példáját, mégis minden lépésnél ér-
zéseik fellázadtak. Az indulatos Péter, még a szerető János is nehezen tudta 
alávetni magát az új helyzetnek. Nehezen tudták elviselni a gondolatot, 
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hogy olyan emberekért kell munkálkodniuk, mint a szamaritánusok.” „A 
két nap során, amikor az Úr munkájának részesei voltak Szamáriában, a 
Krisztushoz való hűség kordában tartotta előítéleteiket. Nem akartak tisz-
teletlenséget tanúsítani Iránta, szívükben mégsem voltak megbékülve. De 
ez lényeges lecke volt, amit meg kellett tanulniuk. Krisztus tanítványaiként 
és követeiként a büszkeség, a harc és gyűlölet érzései át kellett, hogy adják 
a helyet a szeretetnek, az irgalmasságnak és az együttérzésnek. Szívüknek 
nyitottnak kellett lennie mindenki előtt, akiknek hozzájuk hasonlóan 
szeretetre, kedvességre és türelemre volt szükségük.”

„Jézus nem azért jött a világra, hogy csökkentse a törvény méltósá-
gát, hanem hogy felemelje azt. A zsidók megrontották azt előítéleteikkel 
és félreértelmezéseikkel. Értelmetlen követelményeik és szigorításaik 
szállóigévé váltak más nemzetek között. Különösen a szombatot kötötték 
gúzsba mindenféle értelmetlen szigorításokkal. Ezt már nem lehetett szent 
napnak nevezni, az Úr szent napjának, mert az írástudók és a farizeusok 
keserű igává tették. Zsidónak nem volt szabad tüzet gyújtania szombaton, 
még gyertyát sem volt szabad aznap gyújtania. Az emberek nézetei annyira 
szűkösek voltak, hogy saját haszontalan szabályaik rabjává váltak. Ennek 
eredményeként a pogányoktól váltak függővé számos olyan szolgáltatás 
miatt, amelyet szabályaik nem engedtek megtenni.

Nem gondolták, hogy ha ezek az élethez szükséges kötelezettségek 
bűnös dolgok lennének, akkor azok, akik szombatnapon pogányokat bíztak 
meg megtételükre, ugyanolyan bűnösek lennének, mintha ők maguk tették 
volna. Úgy gondolták, hogy az üdvösség a zsidókra korlátozódik, és hogy a 
pogányok állapota annyira kilátástalan, hogy azon nem lehet sem javítani, 
sem rontani. De Isten nem adott olyan parancsolatot, amelyet ne tudna 
minden ember megtartani. Az Ő törvényei nem szentesítenek semmilyen 
igazságtalan gyakorlatot, sem öncélú korlátozásokat [...]”

„Tanításainak egyszerűsége tömegeket vonzott, akiket nem érdekelt a 
rabbik élettelen szónoklata. Mivel a rabbik maguk is szkeptikusok voltak és 
szerették a világot, ezek a tanítók habozva beszéltek, miközben próbálták 
magyarázni Isten szavát, mintha az Ő tanításai egyvalamit vagy az ellenke-
zőjét is jelentenék [...] Jézus mind szavaival, mind irgalommal és jóakarattal 
teli tetteivel szétzúzta a vének hagyományai és az emberi parancsolatok 
elnyomó erejét, helyettük pedig Isten szeretetét mutatta be a maga teljes-
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ségében [...]” „Ahelyett, hogy a szombat az az áldás lett volna, amilyennek 
lennie kellett, átokká vált a zsidók által támasztott követelmények miatt. Jé-
zus meg akarta szabadítani a népet ezektől a tehrektől [...]” „Az Ószövetség 
írásai - amelyekben bevallásuk szerint hittek - világosan beszéltek Krisztus 
küldetésének minden részletéről. De a zsidók elméje összezsugorodott és 
beszűkült igazságtalan előítéleteik és ésszerűtlen fanatizmusuk miatt [...]” 
„A zsidó vezetők tele voltak lelki büszkeséggel. Az énjük dicsőítésének 
vágya még a templomi szolgálataikban is megmutatkozott. Szerették, hogy 
meghajolnak előttük a piacokon, és megelégedettséggel töltötte lelküket, 
amikor emberi ajkak mondták ki címeiket. És mivel az igazi kegyesség 
elveszett, egyre féltékenyebbek lettek hagyományaikra és szertartásaikra.”

Van még egy idézetünk. „Ezek a büntetések meghozták a hatásukat, és 
mivel csapásokat szenvedtek és ismételt üldözéseket a pogány ellenségeik-
től, a zsidók visszatértek a szent törvény minden külső formájának szigorú 
betartásához. Mivel elégedetlenek voltak ennyivel, nehéz és elviselhetetlen 
terheket adtak hozzá ezekhez a szertartásokhoz. Büszkeségük és fanatiz-
musuk Isten követelményeinek szűk értelmezéséhez vezette őket. Idővel az 
őseik hagyományaival és szokásaival vették körül saját magukat, mígnem 
az emberek által támasztott követelményeket olyan szentnek látták, mint 
az eredeti törvényt. Ez az önmagukban és saját szabályaikban való bizalom 
a többi néppel szembeni velejáró előítéletekkel együtt arra késztette őket, 
hogy ellenálljanak a Szentléleknek, aki ki akarta javítani ezeket a hibákat, 
ami miatt még jobban eltávolodtak más népektől. 

Krisztus napjaiban ezek a követelmények és megszorítások annyira 
fárasztóvá váltak, hogy Jézus kijelentette: «elviselhetetlen és nehéz terheket 
raknak az emberek vállára». A kötelességről alkotott hamis felfogásuk, a fe-
lületes istenfélelmük és kegyességük lehetetlenné tette Isten igaz és igazságos 
követelményeinek meglátását. A külsőséges szertartások merev megtartása 
során figyelmen kívül hagyták a szív szolgálatát.”
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Annak érdekében, hogy a téma, vagy inkább a téma veleje tiszta legyen 
a szemünk előtt, megismétlek néhány kifejezést az idézetekből, amelyekkel 
zártam a tegnap esti tanulmányt: A kánai menyegzőn Jézus el kezdte lebon-
tani a zsidók kizárólagosságának falát. Vallásuk a szolgaság igája volt.

„A menyegző csodája közvetlenül a zsidók előítéleteinek megdöntését 
célozta.” „Jézus zsidó volt, mégis szabadon elvegyült a szamaritánusok 
között, értéktelenné téve nemzete szokásait és fanatizmusát. Már el kezdte 
lebontani a zsidók és pogányok közötti elválasztó falat, és hirdetni a világ 
megmentését.” „Úgy érezték, ahhoz, hogy bebizonyítsák a nemzetiségükhöz 
való hűségüket, kötelesek ellenségeskedést ápolniuk a szamaritánusokkal 
szemben. Ők teljesen elcsodálkoztak Jézus magatartásán, Aki lebontotta a 
zsidók és a szamaritánusok közötti válaszfalat, és ezzel egyértelműen félre-
tette az írástudók és a farizeusok tanításait. [...] A két nap során, amikor az 
Úr munkájának részesei voltak Szamáriában, a Krisztushoz való hűségük 
kordában tartotta előítéleteiket. Nem akartak tiszteletlenséget tanúsítani 
Iránta, szívükben mégsem voltak megbékülve. De ez lényeges lecke volt, 
amit meg kellett tanulniuk.” „Jézus nem azért jött erre a világra, hogy 
csökkentse a törvény méltóságát, hanem hogy felemelje azt. A zsidók meg-
rontották a törvényt előítéleteikkel és rossz értelmezéseikkel. Értelmetlen 
követelményeik és szigorításaik szállóigévé váltak más nemzetek között. 
Különösen a szombatot kötötték gúzsba mindenféle értelmetlen szigorítá-
sokkal. Ezt már nem lehetett szent napnak nevezni, az Úr szent napjának, 
mert az írástudók és a farizeusok keserű igává tették. Zsidónak nem volt 
szabad tüzet gyújtania szombaton, sőt még gyertyát sem volt szabad aznap 
gyújtania. Az emberek nézetei annyira szűkösek voltak, hogy saját haszon-
talan szabályaik rabjává váltak.”
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„Ahelyett, hogy a szombat az az áldás lett volna, amilyennek lennie 
kellett, átokká vált a zsidók által támasztott követelmények miatt.” „A zsidó 
vezetők tele voltak lelki büszkeséggel. Az énjük dicsőítésének vágya még a 
templomi szolgálataikban is megmutatkozott.” „Ezek a büntetések meg-
hozták a hatásukat, és mivel csapásokat szenvedtek és ismételt üldözéseket 
a pogány ellenségeiktől, a zsidók visszatértek a szent törvény minden külső 
formájának szigorú betartásához. Mivel elégedetlenek voltak ennyivel, 
nehéz és elviselhetetlen terheket adtak hozzá ezekhez a szertartásokhoz. 
Büszkeségük és fanatizmusuk Isten követelményeinek szűk értelmezéséhez 
vezette őket. Idővel az őseik hagyományaival és szokásaival vették körül 
saját magukat, mígnem az emberek által támasztott követelményeket 
olyan szentnek látták, mint az eredeti törvényt. Az önmagukban és saját 
szabályaikban való bizalom, és az ezzel együtt járó, többi néppel szembeni 
előítéletek arra késztették őket, hogy ellenálljanak a Szentléleknek.”

„Jézus minden tanításában megmutatta az embereknek a ceremoni-
ális törvények iránti engedelmesség értéktelen voltát [...] A zsidók a földi 
gondolkodásuk miatt nem tudták megkülönböztetni a lelki dolgokat. Ily 
módon, amikor Krisztus feltárta előttük azokat a nagy igazságokat, amelyek 
egész szolgálatuk lelkét képezte, ők - csak a külsőségekre tekintve - azzal 
vádolták Őt, hogy meg akarja rontani azokat. [...] Jézus tudta, hogy az 
irgalmasság cselekedeteit erőteljes érvként fogják felhasználni, hogy lenyű-
gözzék a tömegeket, akiket a zsidók korlátozásai és a követelmények egész 
életükben kötve tartottak. E ténynek ismerete azonban nem akadályozta 
meg Jézust abban, hogy lebontsa a szombatot korlátozó babona haszonta-
lan falát. 

Az Ő könyörületteljes cselekedete által tiszteletet mutatott a szombat-
nap iránt, míg az Ellene panaszkodók a haszontalan szertartások és rituálék 
sokaságával meggyalázták a szombatot.” „A zsidók azzal vádolták Krisztust, 
hogy megszegte a szombatot, pedig Ő csupán a szombat eredeti jellegét 
igyekezett helyreállítani. A rabbik törvénymagyarázata, minden aprólékos 
és megterhelő követelésükkel eltérítette a szombatot valódi céljától, és 
hamis koncepcióban mutatták be a világnak az Isten törvényét, valamint 
az Ő jellemét. Gyakorlatilag tanításaik által azt mutatták, hogy Isten olyan 
törvényt adott, amelyet még a zsidók sem tudtak megtartani, és még kevés-
bé a többi ember. Ily módon a földi természetükben, lélekben elszakadva 
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Istentől, miközben azt állították, hogy szolgálják Őt, pontosan Sátán aka-
ratát hajtották végre, aki azt akarta, hogy megkérdőjelezzék Isten jellemét, 
és arra késztesse az embereket, hogy zsarnoknak tekintsék Őt; azt higgyék, 
hogy a szombat megtartása, ahogyan azt Isten megkívánta, érzéketlenné, 
részvétlenné és kegyetlenné teszi az embert.”

„Krisztus nem azért jött, hogy érvénytelenítse azt, amit a pátriárkák és 
a próféták mondtak, mert Ő maga beszélt e neves emberek által. Ő maga 
volt az igazság forrása. Az igazság minden gyöngye Krisztustól származik. 
De ezeket a felbecsülhetetlen értékű ékszereket hamis foglalatba helyezték. 
Értékes fényüket hazugságra irányították. Az emberek saját hagyományaik 
és babonáik díszítésére használták őket. Jézus azért jött, hogy kiszedje őket 
azokból a hamis foglalatokból, és az igazság keretébe helyezze őket.”

Mi fejezhette ki világosabban az erő nélküli kegyesség látszatát, mint 
azok az emberek és az akkori szolgálataik? El tudjátok képzelni? Ezen 
idézetek mindegyike egyszerűen egy újabb módja annak az igazságnak a be-
mutatására, hogy bírták a kegyesség látszatát, de megtagadták annak erejét. 
Most a világtörténelemnek abba a korszakába érkeztünk, amikor ugyanaz 
az erő nélküli kegyesség látszata egy átok a világ számára. És ugyanazokat a 
dolgokat, amelyeket lejegyeztek a Szentírásban az akkori kegyesség látszata 
ellen, Jézus világosságát és igazságát képezi a kegyesség látszata ellen napja-
inkban is. Ami akkor megmentette az embereket az erő nélküli kegyesség 
látszatától, ugyanaz, mint ami megmentette az embereket az értelmetlen 
formák forgatagától, a szertartásoktól és a ceremoniális törvényektől; és 
ami megmentette az akkori embereket, ugyanaz megmenti a napjaikban 
élő embereket is.

Mi szabadította meg az embereket abban az időben a kegyesség 
formájától? „Ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte 
a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. A tételes parancsolatokból 
álló törvényt (erő nélküli szertartások, formák) eltörölte, hogy békességet 
szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.” Teljesen alárendelni 
Krisztusnak az univerzumban található minden érdeklődést, ezáltal meg-
találva Benne az ellenségeskedés megsemmisítését, volt az, ami akkoriban 
megmentette az embereket a szertartásosságtól, és napjainkban sem más 
valami menti meg az embereket a szertartásosságtól. Semmi más nem menti 
meg a hetednapi adventistákat a szertartásosságtól és attól, hogy ugyanazon 
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régi ceremoniális törvények nyomdokaiba lépjenek. (Prescott professzor: 
Szeretném tudni, hogy jól értettem-e, mert úgy érzem, hogy ez a dolog 
lényege. Meg kell értenünk tehát, hogy Jézus Krisztus akkor valóságosan 
semmisítette meg nemcsak azt a ceremoniális törvényt, hanem ennél többet 
tett, megsemmisítve a mindenkori és a mindenhonnani ceremoniális tör-
vényt, függetlenül a megnyilvánulási formájától?)

Igen. Pontosan úgy van. Még visszatérünk erre a gondolatra más úton. 
Mi volt az oka ezeknek a szertartásoknak? Mi volt az oka a zsidók és a 
pogányok közötti elkülönülésnek? Mi volt az oka annak, hogy erő nélküli 
kegyesség látszatával bírtak? Mi volt a tanítványok problémája, amikor 
Jézussal voltak Szamáriában? Az ellenségeskedés, a bűn, az énjük. Az én-
jük Isten helyébe állítása volt az, ami nemcsak hogy megrontotta az Isten 
által elrendelt szolgálatokat és ezeknek a szolgálatoknak a formáit, hanem 
egy hegynyi saját szertartást és kiegészítést is adtak hozzá azokhoz – mint 
olvastam az idézetekben. Mi volt a céljuk ezeknek? Miért tették mindezt? 
Hogy megváltva legyenek, hogy igazak legyenek. De nem létezik egyetlen 
olyan szertartásforma sem, még olyan sem, amit Isten rendelt el, amely 
üdvösséget szerezne az embernek. Ezt vesztették el szem elől. Emberek ezrei 
veszítik ezt szem elől napjainkban is. Ez pedig az erő nélküli kegyes-
ség látszata, ez a szertartásosság, és ha elfogadjátok, akkor ez a 
ceremoniális törvény, amely megsemmisült akkor, amikor Jézus 
megsemmisítette az ellenségeskedést az Ő testében, és ezzel 
lerombolta a közbevetett elválasztó falat.

Jézus jelenlétének a szívben élő hit általi hiánya volt az, ami arra 
késztette őket, hogy az üdvösség érdekében ezekben a dolgokban bízzanak. 
Mivel nélkülözték Jézus Krisztust az üdvösséghez megtették a többi dolgot, 
hogy általa megigazuljanak. Ily módon megragadták azokat az eszközöket, 
amelyeket Isten más célokra rendelt el: a Tízparancsolatot, a körülmetélést, 
az áldozatokat, az ajándékokat, az égőáldozatokat és a bűnért való áldozato-
kat. Mindezeket, amit Isten más célokra rendelt, az üdvösség elnyerésének 
eszközévé tették, arra használva, hogy megtartásuk által megigazulást 
szerezzenek.

Mégsem találtak megigazulást ezek megtartása által. Nem leltek békét. 
Nem leltek békét, nem nyerték el a szívbéli megelégedést, hiszen az nem 
ezekben rejlik. Minden saját maguktól származott. Ezért ahhoz, hogy 
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megszerezhessék azt, amit nem találtak, kénytelenek voltak hozzáadni az 
Isten által elrendelt dolgokhoz, megkülönböztetett esetek tízezreit és sző-
rszálhasogatásokat, hogy biztosak legyenek abban, hogy jó úton haladtak, 
és megtalálják a keresett igazságot. Ezek a dolgok azonban mégsem bizto-
sítottak megelégedést. Amiért itt sem találtak szívüknek nyugalmat, sok 
általuk kitalált dolgot kellett hozzáadniuk, és mindez az ő találmányukká 
vált. Minden szertartásosság volt az elejétől a végéig, és mindezt azért tették, 
hogy általuk igazakká váljanak.

Azonban a Jézusba vetett hiten kívül semmi más nem teheti igazzá 
az embert, és csak ez tarthatja igaznak őt. De nem rendelkeztek ezzel a 
hittel. Nem rendelkeztek Krisztussal, hogy élő hit által uralkodjon a 
szívükben, hogy ezáltal az Ő erényei ragyogjanak életükben az Istentől 
elrendelt dolgok által, amelyeket maga Krisztus rendelt el erre a célra. És 
mivel ezen erőfeszítések által – amelyek egyszerűen csak az elméjük kifeje-
ződése volt – igyekeztek megigazulást szerezni, ezért szem elől tévesztették 
a valódi megigazulást. Ily módon az énjük felépítette bennük azt, amit a 
bizonyságtételek „közbevetett falnak”, „választófalnak”, „értelmetlen köve-
telményeknek”, „maguk körüli kerítésnek” neveznek - újra és újra használva 
ezeknek a kifejezéseknek minden formáját.

Milyen okból építették ezt a falat? Isten építette? Nem. Ki építette? 
Saját maguk. És mi képezte ennek a falnak az alapját? Az énjük. Az ember 
énje pedig, amint azt annyiszor tanulmányoztuk már, ellenségeskedés 
Istennel. Nem engedelmeskedik Isten törvényének, és nem is tud engedel-
meskedni annak. Korábban említettem, hogy a tanítványok „úgy érezték, 
ahhoz, hogy nemzetiségükhöz való hűségüket bebizonyítsák, kötelesek 
ellenségeskedést ápolni a szamaritánusokkal szemben.” Szerezniük kellett 
az ellenségeskedést? Nem, hanem ápolniuk és dédelgetniük.

Ha az ellenségeskedés miatt - amely egyszerűen az ember énjének a 
kifejeződése - épült meg a fal, akkor mi lehetett az egyetlen módja annak, 
hogy Jézus Krisztus ledöntse és megsemmisítse azt a falat? Hogy kell egy 
falat, vagy egy épületet ledönteni? Fentről kezded, és egy-egy téglát bontasz 
innen-onnan? Vagy középről kezded és találomra kihúzol egy-egy követ? 
Nem. Ha le akarod dönteni az egész épületet, megbontod az alapját, és az 
épület összeomlik. Jézus Krisztus teljesen le akarta rombolni a falat. Azt 
akarta, hogy a fal teljesen összedőljön, és romokban heverjen. Ezért az alap-
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jára mért csapást. És mivel a haszontalan falnak az alapja az ember énje volt, 
Jézus oly módon bontotta le a falat, hogy „megsemmisítette testében az 
ellenségeskedést” és ezzel együtt „a tételes parancsolatokból álló törvényt”.

(Mr. Gilbert: Még az „igazság” kifejezést is annyira megrontották, 
hogy az „igaz” szó jelentése az alamizsnát osztogató ember; ez azt jelenti, 
hogy aki bizonyos mennyiségű alamizsnát osztogat, az igazságot nyer.)

Gilbert testvér, aki születés szerint zsidó, és most már igazi zsidó, azt 
mondja, hogy a zsidók között még mindig ugyanez a gondolkodás ural-
kodik. Az „igazság” kifejezésését, sőt az igazság fogalmát is megrontották, 
amely most egyszerűen azt jelenti, amit kapnak a tetteik következménye-
ként, mivelhogy alamizsnát adnak, vagy mert bármi mást megtesznek, 
amit igaznak gondolnak. Mindez nem más, mint cselekedetek által szerzett 
igazság, Jézus Krisztus nélkül. Mindez nem más, mint szertartásosság. És 
ez ugyanolyan veszélyes napjainkban a hetednapi adventisták számára, 
mint a júdeai farizeusokra ezernyolcszáz évvel ezelőtt. Ezért mindazok, akik 
kereszténynek mondják magukat, de Krisztus nélküliek, akikben megvan 
a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, azok ezt a cselekedetek 
általi igazságot bírják. Ez az ellenségeskedés gyümölcse.

Bárhol és bármikor jelen van az ellenségeskedés, jelen van a szertar-
tásosság is. Nem szabadulhattok meg a szertartásosságtól, amíg meg nem 
szabadultok az ellenségeskedéstől, és amíg jelen van az ellenségeskedés, 
meg is fog nyilvánulni. Egyes helyeken az emberek bőrszínének stílusában 
jelenik meg, máshol nemzeti stílusban jelenik meg – német stílusban, 
skandináv stílusban stb. - így amikor teljesen kifejlődik, annyi stílus lesz a 
harmadik angyal üzenetében, ahány nemzet és szín van a földön. De Jézus 
Krisztusban soha nem létezhet ilyesmi. És ha nem vagyunk Jézus Krisztus-
ban, akkor nem vagyunk a harmadik angyal üzenetében sem.

Jézus Krisztusban az ellenségeskedés megsemmisül, ezért Benne nincs 
különbség az ember bőrszínének tekintetében. Nincs skandináv stílus. 
Nincs német stílus, vagy bármilyen más stílus. Nincs se fehér, se fekete, se 
német, se francia, se skandináv, se angol, se másfajta ember, hanem csak 
Jézus Krisztus, aki megnyilvánul mindenki felett és mindenki által és mind-
nyájatokban. De senki sem részül ebben – a hetednapi adventisták sem – 
addig, amíg az ellenségeskedés nem semmisül meg a Jézus Krisztusba vetett 
élő hit által, amely Őneki aláveti az akaratot, hogy elfogadhassa azt az élő, 
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isteni képet, amelyről ma este hallottunk Prescott testvér előadásában. Ez a 
jelenlenvaló igazság a napjaink hetednapi adventistái számára, ahogy min-
den más ember számára is. Ugyanez a kiáltás szól mindenkihez: „Fussatok 
ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok 
az ő csapásaiból! Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten 
az ő gonoszságairól”. (Jel 18:4-5)

Van még egy idézet, amely leírja a teljes történet mindkét oldalát: 
„Azokban a napokban az izraeliták úgy tekintettek az áldozati szertartá-
sokra, mintha önmagukban erejük volna engesztelni a bűnt, így szem elől 
tévesztették Krisztust, akire a szertartások mutattak. Isten meg akarta taní-
tani őket, hogy mindezek a szolgálatok önmagukban értéktelenek, akárcsak 
a rézkígyó, de a rézkígyóhoz hasonlóan a szertartásoknak is Krisztusra, a 
bűnért való nagy áldozatára kellett irányítaniuk elméjüket. Akár sebeik 
gyógyításáról, akár bűneik megbocsátásáról volt szó, semmit nem tehettek 
önmaguktól, mint hogy kinyilvánítják az Istentől rendelt gyógymódba 
vetett hitüket. Fel kellett tekinteniük ahhoz, hogy éljenek.”

És most a jelenvaló igazság: „Ezrek akadtak a keresztény korban, 
akik a zsidó néphez hasonló tévedésbe estek. Úgy gondolták, ahhoz, hogy 
kivívják Isten kegyeit, a saját engedelmességükre kell támaszkodniuk a 
törvény megtartása tekintetében.” Kik estek bele a zsidó néphez hasonló 
megtévesztésbe? Azok, akik gondolják, hogy a saját engedelmességükre kell 
támaszkodniuk a törvény megtartása tekintetében ahhoz, hogy kivívják 
Isten kegyeit. Ti is közéjük tartoztok? Láttatok ilyen embert életetekben? 
Hála legyen Istennek, hogy lebontotta a közbevetett válaszfalat.

„Szem elől tévesztették a hit természetét és fontosságát, ezért sokak-
nak nehéz volt hinniük Krisztusban, mint személyes Megváltójukban.” Az 
ellenségeskedésnek ugyanaz az ellenállhatatlan késztetése ez, amely nem tű-
nik el, amíg nem lesz megfeszítve, nem hal meg, és nem lesz eltemetve Jézus 
Krisztussal együtt – az ellenségeskedés az, ami vonz és újra vonz minket. 
„Ó, tennem kell valamit. Nem vagyok elég jó ahhoz, hogy az Úr kedvében 
járjak. Ő nem annyira jóságos ahhoz, hogy törődjön ilyen rossz emberrel, 
mint én. Tennem kell valamit, hogy egyengessem az utat. Tennem kell va-
lamit, hogy lebontsam Isten és a köztem létező korlátokat, és elég jó legyek 
ahhoz, hogy jóindulatúan nézhessen rám. Tehát meg kell és meg is fogom 
tartani a Tízparancsolatot. Szövetséget írok alá, és kötelezettséget vállalok 
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arra, hogy megteszem ezt.” Utána minden erődből elkezded cselekedni.
Farrar-nek a Pál apostol élete című könyvéből a 40. oldalról olvasok 

egy idézetet: „A zsidó papok azt képzelték, és így tanították az embereket, 
ha valaki nem érez hajlandóságot egy bizonyos dolog megtételére, akkor 
erőltetnie kell magát, hogy megtegye, fogadalomtétellel kötelezve el magát.”

Ha nem viselitek szíveteken egy bizonyos dolog megtételét, akkor is 
meg kell tennetek, bárhogyan is, mert az a dolog helyes, és akarjátok tenni, 
ami helyes, ezért aláírtok egy fogadalmat, egy esküt tesztek: „Ó, ezúttal 
fogadalom által köteleztem el magam, így most muszáj megtennem. Nem 
okoz örömet a megtétele, ez egy keserű iga, de aláírtam a fogadalmat, és 
mindenképp be kell tartanom a vállalásomat.” Ez szertartásosság, és abból 
az ellenségeskedésből fakad, amely az ember énjében van. „Ezrek akadtak 
a keresztény korban, akik a zsidó néphez hasonló tévedésbe estek. Úgy 
gondolták, ahhoz, hogy kivívják Isten kegyeit, a saját engedelmességükre 
kell támaszkodniuk a törvény megtartása tekintetében. Szem elől tévesz-
tették a hit természetét és fontosságát, ezért sokaknak nehéz volt hinniük 
Krisztusban, mint személyes Megváltójukban.”

Amikor hiszel Krisztusban, mint személyes Megváltódban, amikor 
igaz hit él és uralkodik a szívedben, nincs szükséged fogadalmakra, hogy 
erőlködj bizonyos dolgok megtételében. Nem, mert a szív örömmel mindig 
így kiált: „Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te 
törvényed keblem közepette van.” (Zsolt 40:9).

Jézus Krisztus szétrombolta a közbevetett válaszfalat. Testében meg-
semmisítette az ellenségeskedést, amely a hit ellen harcolt, és amely minden 
embert távol tartott Istentől. Jézus megsemmisítette azt az ellenségeskedést, 
amely távol tartotta az embert Istentől, és amely mást, bármi mást állított 
Krisztus helyére, és amely arra készteti az embereket, hogy üdvösség tekin-
tetében támaszkodjanak bármilyen dologra a nap alatt, bármire, csak Jézus 
Krisztusra ne – holott valójában semmi másra sem lehet támaszkodni, ami 
a nap alatt van, sem arra, ami a mennyben, vagy a földön, sem máshol van, 
csak Jézus Krisztusra. Ez az üdvösség egyetlen módja. És ha valaki üdvözülni 
akar azáltal, amit Krisztusba vetett hitnek nevez, és ezenkívül még valami 
más által is, akkor ugyanazzal a szertartásossággal van dolga. Ez is az ellensé-
geskedésnek egyik munkálkodása. Az emberek nem üdvözülnek Krisztusba 
vetett hit és még valami más által. Talán egyesek azt gondolhatják, hogy ez 
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a megállapítás túl kemény, de jobb lenne elolvasnom a mondat többi részét: 
„Amikor arra szólítják fel őket, hogy hittel tekintsenek Jézusra, és higgyék 
el, hogy saját jócselekedetük nélkül menti meg őket, kizárólag engesztelő ál-
dozatának érdemei által, akkor sokan készek kételkedni ennek valóságában. 
Nikodémushoz hasonlóan ők is felkiáltanak: «Mi módon lehetnek ezek?» 
A Szentírás azonban semmit sem tanít világosabban, mint azt, hogy Krisz-
tuson kívül «nincsen senki másban üdvösség, nem is adatott az emberek 
között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk.» 
(ApCsel 4:12) Az embernek nincs mit felmutatnia engesztelésként, nincs 
mit felajánlania az isteni igazságszolgáltatásnak, ami ellen a törvénynek ne 
lenne kifogása. Még ha ezentúl teljes mértékben engedelmeskedhetnénk is 
a Törvénynek, ez nem tehetné jóvá a múlt hibáit.

A törvény megköveteli az embertől a teljes engedelmességet egész 
életében. Lehetetlen, hogy a jövő engedelmessége akár egyetlen régi bűnt 
is jóvátegyen. Krisztus szívet megújító kegyelme nélkül nem tudunk en-
gedelmeskedni Isten törvényének. Szívünk természeténél fogva gonosz, 
hogyan jöhetne ki belőle valami jót? «Ki adhat tisztát a tisztátalanból? 
Senki.» (Jób 14:4) Mindazt, amit az ember Krisztus nélkül megtehet, önzés 
és bűn szennyezi. Ezért, aki a törvény megtartásának igyekezete által próbál 
a mennyországba jutni, az lehetetlenre vállalkozik. Igaz, hogy az ember 
nem üdvözülhet az engedetlenségben, de a cselekedetei nem tőle kell, hogy 
származzanak. Krisztus az, akinek munkálnia kell benne mind az akarást, 
mind a véghezvitelt, jó tetszése szerint. Ha az ember cselekedetei által 
menthetné meg saját magát, akkor önmagában kellene léteznie valaminek, 
ami örömet okozna, amikor engedelmeskedik. De csak Krisztus kegyelme 
által kaphatunk erőt az igaz cselekedetek megtételére.

Sokan tévednek, amikor azt gondolják, hogy a bűnbánat annyira 
értékes, hogy képes engesztelni a bűnt, de ez lehetetlen. A bűnbánat sem-
miképpen sem fogadható el engesztelésként. Sőt, a bűnbánat még csak nem 
is gyakorolható Isten Lelke befolyása nélkül. Mielőtt bűnbánatot tudna 
tartani, az embernek részesülnie kell a kegyelemben, és értékelnie kell az 
engesztelő áldozatot.

Péter apostol Krisztusról szólva kijelenti: «Ezt az Isten fejedelemmé 
és megtartóvá emelte jobbjával, hogy ő adjon Izraelnek bűnbánatot és 
bűnbocsánatot» (ApCsel 5:31). A bűnbánat Krisztustól származik, ahogy 
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a bűnbocsánat is. Krisztus segítsége nélkül a bűnös képtelen megtenni a 
bűnbánat első lépését. Isten először bűnbánatot ad azoknak, akiknek 
megbocsát.” Semmi, semmi más, csak a Jézus Krisztusba és egyedül az 
Őbelé vetett hit menti meg a lelket, és semmi más nem őrzi meg a lelket az 
üdvösségben.

A zsidók nagy problémája a kezdettől a végéig az volt, hogy annyira 
távol tartották az Urat, hogy még azokat a dolgokat is, amelyeket Isten azzal 
a céllal rendelt, hogy megmutassa, mennyire közel van hozzájuk, annak 
jeleként használták, hogy az Úr valahol messze van tőlük. Az áldozatokat, 
az ajándékokat, a frigyládát, a templomot, annak szolgálatait, mindezeket 
a zsidó tanítók és a nagy tömegek úgy használták fel, hogy számukra az 
istentiszteletek egy távoli Krisztusra mutattak, aki számukra elérhetetlen. 
Megértették, hogy mindez a Messiást jelképezi, de egy tőlük távoli Mes-
siást. Ezért elég jóvá kellett válniuk ahhoz, hogy közel hozhassák Őt, és 
mindezekre úgy kellett tekinteniük, mint amikben önmagukban erény van, 
és ezáltal megigazulást adnak.

Nem vagyok benne biztos, hogy a hetednapi adventisták túlléptek 
a gondolaton, hogy azok az ótestamentumi dolgok egy távoli Krisztusra 
mutattak volna. Nem azt akarom mondani, hogy a hetednapi adventisták 
azt hiszik, hogy Krisztus most messze van. De attól tartok, hogy nem adták 
fel azt a gondolatot, hogy amikor a zsidók a Szentsátorra, a szolgálataira, 
az áldozatokra és az ajándékokra néztek, akkor egy távoli Krisztust kellett 
látniuk mindezekben, Aki valahol távol volt tőlük. Tehát mindezek Krisz-
tusra mutattak. És Krisztusra mutattak, ez az igazság. De egy közeli nem 
pedig egy távoli Krisztusra mutattak. Isten szándéka volt, hogy mindezek 
a szívükben élő Krisztusra mutassanak, nem egy ezernyolcszáz évvel ezelőtt 
élt Krisztusra. Nem egy olyan Krisztusra, aki olyan messze van, mint a föld 
az égtől, hanem a mindennapi tapasztalatukban élő Krisztusra. Amikor 
megértjük ezeket a dolgokat, és miután tanulmányozzuk a szentélyt, az 
áldozatokat, az ajándékokat, azaz Mózes harmadik könyvének evangéliu-
mát – akkor látjuk, hogy mindezek Krisztust jelentették, az élő Megváltót, 
Aki mindennap közöttük volt, és megértjük, hogy mindezek számunkra 
napjainkban is érvényesek.

Van evangélium, van keresztény tapasztalat a Mózes harmadik, Mózes 
ötödik, Mózes első könyvében és az egész Bibliában. De ha ezeket a könyve-
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ket olvasva kijelentjük, hogy az áldozatok és az ajándékok a zsidóktól távol 
álló Krisztusra mutattak, és úgy gondoljuk, hogy e szolgálatokon keresztül a 
zsidóknak látniuk kellett azt a Krisztust, aki valamikor a jövőben jön el - ha 
ilyen módon olvassuk és nézzük ezeket az írásokat, akkor pontosan úgy 
olvassuk, ahogy a zsidók olvasták, és pontosan ugyanabban a helyzetben 
vagyunk, mint ők.

De ennek nem kell így lennie. Nem. Nekünk nem úgy kell tekinte-
nünk a szentélyre, annak bútorzatára, és az Úr által elrendelt szertartásokra, 
azt gondolva, hogy mindezek arra tanították őket, hogy Isten csak a meny-
nyei szentélyben lakik. Ha így tesszük, akkor könnyen elhihetjük, hogy az 
Úr nagyon közel van hozzánk, mert megértettük, hogy nagyon közel volt 
hozzájuk is. De ha másképpen nézzük, ha mi lettünk volna akkor a helyük-
ben, hogyan viszonyultunk volna Istenhez? Ugyanúgy, ahogy ők tették, ami 
azt bizonyítja, hogy ha mi lettünk volna a helyükben, akkor pontosan az ő 
állapotukban lettünk volna.

A természetes hajlam még a mi esetünkben is, hogy amikor a Szent-
sátorról és a benne végzett szolgálatokról olvasunk, a Szentsátorban lakozó 
Istenről, és amikor azt a verset is hozzáolvassuk: „Készítsenek nekem szent 
hajlékot, hogy közöttük lakjam.” (2Móz 25:8), akkor azt mondjuk: „Igen, 
Isten közöttük lakozott a Szentsátorban, és a földi Szentsátor a mennyei 
szentélyre mutat, és arra az időre, amikor Isten ismét népével fog lakni, 
amint írva van az új földről: «Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik, 
azok az ő népei lesznek, maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.» Tehát, 
amikor az új földön leszünk, Isten újra az Ő népével fog lakni.” De hol van 
most Isten?  Mindenképp tudnunk kell, hol van. Mit segít nekem most az a 
tény, hogy az Ő népével fog élni az új földön? Hogyan segíthet nekem ez az 
ígéret, ha Ő most nem él velem? Ha most nem lakhat velem, akkor biztos, 
hogy soha nem tud velem lakni az új földön sem és sehol máshol, mert nem 
lesz rá alkalma, hogy megtegye. Amit nekem tudnom kell, és amit minden 
léleknek tudnia kell, hogy Ő most velünk lakik. Ha csak a múltban látjuk 
Őt, a zsidók idejében, tőlük távolinak, és a jövőben, távolinak tőlünk, 
messze az új földön, mit segít ez a jelenben nekünk? Most Ő hogyan van 
velünk? Ezt kell kutatnunk szüntelenül.

Megérthetitek, hogy az egész ceremoniális szertartásban sokkal többről 
van szó, mint csupán valami múló dologról, ami egy rövid ideig felkavarta 
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a zsidókat, majd eltűnt. Az emberi természet ma is létezik, és továbbra is 
problémákat okoz nekünk, amíg az ördög él, és amíg ellenségeskedés van az 
emberi szívben. Mert ez az elme, amely nem engedelmeskedik Isten törvé-
nyének és nem is engedelmeskedhet, az az elme, amivel a világ rendelkezik, 
és mindaddig, míg ilyen elméje van, a világ a szertartásosság átka alatt lesz. 
És amíg ebből az elméből van valami a szívemben, fennáll a veszélye annak, 
hogy a szertartásosság átka alá kerüljek.

Ilyen szabadulást kell találnunk Jézus Krisztusban, teljes győzelmet 
és felemelkedést Isten jobbjára a mennyben, hogy ez az ellenségeskedés 
teljesen megsemmisüljön magunkban Őbenne. Akkor szabadok leszünk a 
szertartásosságtól; akkor mentesek leszünk az emberek hagyományaitól és 
parancsolataitól, és azoktól az emberektől, akik lelkiismeretté akarnak válni 
számunkra. Ezek az emberek azt mondják: „Ezt kell tenned, hogy üdvözülj. 
Ha ezt nem teszed meg, nem üdvözülhetsz.” Nem, nem. Higgyetek Jézus 
Krisztusban, mert ha nem hisztek, nem üdvözülhettek. Ha igaz hitetek van 
Jézus Krisztusban, akkor üdvözültök.

Ugyanez a küzdelem volt tapasztalható Pál apostol idejében is, az 
ő szolgálatában. Pál csak a Jézus Krisztus általi üdvösséget hirdette. De 
néhány farizeus azok közül, akik „hittek”, követték Pált, és azt mondták: 
„Igen, elég jó dolog hinnetek Jézus Krisztusban, de van még valami. Körül 
kell metélkednetek, és meg kell tartanotok Mózes törvényét, különben nem 
üdvözülhettek.” Ez a küzdelem évekig tartott, és Pál apostol minden módon 
küzdött ezen elképzelések ellen. E tekintetben egy hajszálnyit sem engedett. 
„Ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.” „Ti, akik a 
törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.” (Gal 5:2,4) 
Semmi más, csak Krisztus és a Krisztusba vetett hit! Végül a zsinat elé vitték 
az ügyet, és ott Isten Lelke válaszolt a kérdésre, hogy Krisztus és nem a 
szertartásosság az üdvösség útja. Erről szólt az egész történet. Egyik oldalon 
volt ez a kísérlet, összeragasztani a szertartásosságot a kereszténységgel, azaz 
inkább a kereszténység helyébe állítani; másik oldalon pedig Jézus Krisztus 
élő elve volt, élő hit által, amely megváltoztatja a Benne hívők életét és 
szívét.

Óriási különbség van a szertartásosság és az elv között. Jézus Krisztus 
vágya, hogy Őt személyesen, egész teljességében bírjuk, oly módon, hogy 
Isten igazságának alapelvei, ahogyan azok Jézus Krisztusban vannak, 
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legyenek a mi vezetőink; és azok az élő alapelvek, amelyek megvilágítják 
az ember életét Jézus Krisztus dicsőségével, vezessenek minket minden lé-
pésnél, hogy a megfelelő időben tudjuk, mit kell tennünk. Akkor nem lesz 
szükségünk fogadalmakra bizonyos dolgok megtételéhez. Ez a különbség a 
szertartásosság és a Krisztus szívben élő jelenlétének elve között. Az egyik 
a formalizmus és a külső szolgálat Krisztus nélkül, a másik pedig minden 
Krisztusban és Krisztus minden mindenkiben.

Lássuk azokat a dolgokat, amelyeket a zsidók a templomi szolgála-
tok során végeztek. Tehát mindnyájan tudjuk, hogy a földi szent sátor a 
mennyei szentély ábrázolása volt. Az áldozatok Jézus Krisztus áldozatának 
előképei voltak, és azt is tudjuk, hogy a papság minden szertartásával együtt 
Krisztus papságának a jelképe volt. Mindezekkel Isten meg akarta tanítani 
a zsidókat - és minket is - Önmagáról, oly módon, ahogy Krisztusban 
nyilatkozik meg. Először egy szent sátor létezett, majd a szent sátor helyére 
épült a templom. A templom a jeruzsálemi Sion hegyén helyezkedett el. 
Ezzel Isten azt üzente, hogy az igazi templom a mennyei Jeruzsálemben, a 
Sion hegyén van. Isten ebben a templomban lakott a Sion hegyén a földi 
Jeruzsálemben, és ezáltal megmutatta, hogy Ő a mennyei Jeruzsálemben, a 
Sion hegyén lévő mennyei templomban lakik.

Isten a következőket mondta - ami mindkét helyre igaz volt - „Így szól 
a magasságos és felséges, aki örökké él, és akinek szent a neve: Magasságban 
és szentségben lakom [...]” Ezenkívül máshol is lakik? „[...] de a megtörttel 
és alázatos szívűvel is.” Mikor volt ez így? Mikor élt a „megtörttel és alázatos 
szívűvel”, ahogyan a „magasságban és szentségben” is? Hétszáz évvel Krisz-
tus előtt lakott így, miközben Ézsaiás beszélt? Igen! Csak akkor kezdett az 
Úr a „megtörttel és alázatos szívűvel” lakni ugyanúgy, mint ahogyan Sion 
hegyén a „magasságban és szentségben” lakott? Nem!

Dávid idejében, Krisztus előtt ezer évvel is velük lakott? Igen! Csak 
akkortól kezdett együtt lakni az emberrel? Nem. Mindig és mindörökké 
mindkét helyen lakik – a „megtörttel és alázatos szívűvel” és a „magasság-
ban és szentségben.” A földi templom által nem tanította Isten őket, hogy 
nemcsak a mennyei királyságban lakik, hanem a szív templomában is? Min-
den bizonnyal tanította. Sion hegye a szemük előtt volt, amely a mennyei 
Sion jelképe, amelyet Isten hitszemük előtt tartott. Ott, a Sion hegyén, a 
földi Jeruzsálem magaslatán volt a templom, amelyben Isten lakott. Ezzel 



312

25. prédikáció

Isten azt a gondolatot közvetítette, hogy nemcsak ott lakik, hanem a szív 
templomában is, a megtört és alázatos szívű ember lelkének szentélyében. 
Azzal, hogy templomát bűnös emberek közé helyezte, és Ő maga is abban a 
templomban lakott, megmutatta, hogy Krisztus testének templomában fog 
lakni, bűnös emberek között, bűnös testben.

A jeruzsálemi Sion hegyén található földi templomnak volt egy 
papsága is. Volt egy papság a pusztai szentsátornál, Silóban. Ez a papság, 
igaz, Krisztus papságára mutatott. De vajon Kr.e. 1 előtt is szintén Krisztus 
papságára mutatott? Úgy értem, csak Krisztus papságára mutatott, valahol 
a jövőben? Nem. A jeruzsálemi papság ugyanúgy, mint a pusztai taberná-
kulum papsága is egy már létező papságra mutattak, a Melkisédek rendje 
szerinti papságra. Pap leszel te mindörökké Melkisédek rendje szerint? 
Ezt olvassuk? Nem, nem! „Pap vagy te mindörökké Melkisédek rendje 
szerint.” Nemde pap volt Melkisédek Ábrahám idejében? És Krisztus pap-
sága nem örökkévaló papság Melkisédek rendje szerint?

Értitek, hogy az Izraelnek adott szent sátor szolgálati rendszerének az 
volt a célja, hogy tanítsa őket, hogy Krisztus ott és akkor jelen van közöttük, 
az ő idejükben akart lelküknek üdvösséget szerezni, nem pedig ezernyolc-
száz, vagy kétezer év, vagy négyezer év távlatában? Sátán megtévesztése és 
hatalmának munkája mindig is arra törekedett, hogy elhitesse az emberrel 
- a mindenkori emberrel - hogy Krisztus a lehető legnagyobb távolságra van 
tőle. Minél távolabbnak látják maguktól az emberek Krisztust - még azok 
is, akik vallják, hogy hisznek Benne - annál elégedettebb az ördög. Akkor 
felébreszti a természetes szívben létező ellenségeskedést, és munkába állítja, 
hogy felépítse azt a szertartásosságot, amelyet Krisztus helyébe állít.

A zsidók ugyanakkor megkapták a körülmetélést is. A körülmetélés 
egy olyan jel volt, amely valami eljövendőre mutatott? Nem. Ez Isten 
igazságának jele volt, amelyet ők hit által szerezhettek meg, és amely jelen 
volt azokban, akik hittek, és akkor, amikor hittek. Ezt jelentette Ábrahám 
számára a körülmetélés, és Isten akarata az volt, hogy minden ember szá-
mára ezt jelentse. De ehelyett a körülmetélést a megigazulás jelévé tették, 
amelyet magával a körülmetéléssel lehet elérni, azaz cselekedetek által. Így 
félretették Krisztust, és helyébe a körülmetélést állították. A körülmetélés a 
hit által szerzett megigazulás jele volt, de nekik nem volt hitük, ezért olyan 
megigazulás jelévé tették, amelyet más úton lehet elérni, és így csupán az 
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önszeretet jelévé vált.
Isten nekik adta törvényét – a Tízparancsolatot. Vajon azért adta, hogy 

megigazuljanak általa? Nem, de a törvénynek arról a megigazulásról kellett 
tanúskodnia, amelyet Jézus Krisztusba vetett hit által szerezhettek meg, és 
amely jelen volt a szívükben. Ez volt a Tízparancsolat szerepe, és napjaink-
ban is ez a szerepe. Tehát az áldozatok nem Krisztus jelképei voltak? De 
igen. De ezek annak a Krisztusnak a jelképei voltak, aki jelen van hit által. 
Nem volt ott Krisztus? Nemde Krisztus volt a világ kezdete óta a megöletett 
Bárány? Nemde Krisztus volt az Isten ajándéka, aki a világ megalapítása 
előtt adatott? Amikor Ádámtól kezdve Isten hívta az embereket, amikor 
megtanította őket, hogyan áldozzanak, mi másra tanította őket, ha nem 
arra, hogy ez a jele volt annak a nagy áldozatnak, amit Isten már meghozott 
értük, és amelynek részesei is lehetnek, ha szívükben van az az ajándék, 
Jézus Krisztus?

Nem hiszem, hogy folytatnunk kellene más példákkal is. Amit bemu-
tattam, elegendő illusztráció. Talán nem elég világos, hogy mindannak, amit 
Isten akkor adott nekik, az volt a célja, hogy tanítsa őket az élő Megváltóról, 
aki személyesen jelen lett volna velük, ha be akarták volna fogadni Őt? A hit 
volt az egyetlen dolog, amire szükségük volt ahhoz, hogy befogadják Őt. Az 
evangélium hirdettetett nekik. Olvassuk Zsid 4:1-2: „de nem használt nekik 
a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.” „Mivel 
tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, 
vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láttassék.” 
Hogyan kerültek abba az állapotba, hogy nélkülözzék azt? Mert nem látták 
a keresztre feszített Krisztust, aki jelen volt a cselekedeteikben.

Nos, ha újra olvassuk ezeket a dolgokat, és tanulmányozzuk őket, 
például a szentélyt, és látjuk a deszkákat, a deszkák tartóit, a függönyöket 
és a többit, mint a mennyei dolgok képeit, de ha itt megállunk és minde-
zekben nem látjuk Krisztust, nem látjuk Őt a személyes tapasztalatunkban, 
akkor mi a különbség a zsidók és miközöttünk? Ha valaki így nézi ezeket a 
dolgokat, mi a különbség közte és a régi zsidók között? Nincs különbség. 
Napjainkban Krisztus messze van? Nem. „Nincs messze egyikünktől sem.” 
Mit jelent a „nincs messze”? Nem azt olvastuk, hogy nincs túl messze. Nem. 
Azt olvastuk, hogy „nincs messze”. És bárhol is keresnétek a „nem messze” 
definícióját, a „közel” szót találjátok. Az Úr mindannyiunkhoz közel van, 
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és mindig is így volt. Közel volt hozzájuk is, mindig közel volt. De a hitet-
lenség miatt nem láthatták közelinek Őt. Mindazokban a szolgálatokban, 
amelyeket a zsidóknak adott, valamint mindabban a szolgálatban, amelyet 
nekünk adott, arra vágyik, hogy mindannyian lássuk, milyen közel van az 
élő Krisztus, aki a szívben lakozik, és világít a mindennapi életben. Ezt 
akarja, hogy mindannyian lássuk.

Egy másik gondolat. Mi vezetett mindezekhez? Mi késztette őket arra, 
hogy félretegyék Krisztust, és szertartásosságra változtassák a szent, élettel 
teli szolgálatokat? Az ok az „ellenségeskedés” volt. Az énjük ellenségeskedése 
volt mindennek az oka. Ez az önösség hitetlenségben fejezte ki magát, mert 
nem veti alá magát Isten törvényének, mivel, hogy nem is teheti. Ez egy 
leplet rakott az arcukra, és így nem láthatták a végét annak, ami a szemük 
előtt volt.

„Nem látták az elmúlandónak végét” (2Kor 3:13). Nem mintha ez a 
vég olyan messze lett volna, hogy ne láthatták onnan, ahol voltak; nem ez a 
gondolat. Nem látták a célját annak, ami múlandó. Nem látták, mi a mu-
landó szándéka velük az ő idejükben. Túlságosan hajlamosak vagyunk azt 
a magyarázatot adni erre a kifejezésre, hogy volt valami, ami másvalamire 
mutatott, ezért ők nem láthatták annak végét abból a helyzetből, amelyben 
voltak. De ez teljesen hamis. Céljuk ezeknek a dolgoknak, amelyek állan-
dóan szemük előtt voltak, hogy mutassanak Krisztusra, aki személyesen 
nagyon közel volt hozzájuk akkor, a szívükben. Ez volt a vége annak, ami 
mulandó. Ez mindennek a célja és az értelme.

Tehát az ellenségeskedés által ez a hitetlenség, amely formalizmushoz 
vezetett, elvakította a szemüket, és leplet rakott az arcukra, amiért nem 
láthatták annak jelentőségét és célját, ami mulandó. Csak természetes, 
hogy nem láthatták, és napjainkban is, amíg ez az ellenségeskedés létezik az 
ember szívében, hitetlenséget eredményez a szívben, és leplet rak az arcára, 
hogy ne lássa ezeknek a mulandó dolgoknak a végét. Az ilyen ember nem 
láthatja, hogy e dolgok célja a szolgálat egésze során Krisztus élő jelenléte 
volt a szív templomában nap mint nap. Mindent Krisztus jelentett, és azt, 
hogy Ő nincs messze, hogy mindennek a vége nagyon közel van, de ők nem 
láthatták. Miért? Olvassuk el 2Kor 3:1 versétől kezdve:

„Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat? Talán szükségünk lenne úgy, 
mint némelyeknek ajánlólevélre hozzátok, vagy tőletek? A mi levelünk ti 
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vagytok beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Akik 
felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele 
vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, nem kőtáblákra, 
hanem a szív hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus 
által van. Nem mintha magunktól volnánk képesek valamit gondolni ma-
gunkból, ellenkezőleg, a mi képességünk Istentől van. Aki alkalmassá tett 
minket arra, hogy újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé.” 

Kinek a betűje? Az „újszövetség” betűje. Ők rendelkeztek az újszö-
vetség betűjével, nem? Ők rendelkeztek az újszövetség betűjével, ahogy az 
ószövetség betűjével is, de minden, amivel rendelkeztek a betű volt, és amit 
a betű tartalmazott. „Aki alkalmasakká tett minket arra, hogy újszövetség 
szolgái legyünk, nem betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl”.

Melyik betű öl? Kinek a betűje öl? Az újszövetség betűje öl, ugyanúgy, 
mint bármely más betű. Itt van ez egy könyv. Betűk vannak benne. Ezek 
egyszerűen gondolatokat kifejező formák. Azok a betűk önmagukban nem 
gondolatok, hanem csak formák, amelyek gondolatokat tartalmaznak, és 
továbbadják nekünk. Az ótestamentumi dolgok betűk voltak, formák, 
amelyek tartalmazták a gondolatokat, a Lelket és Isten kegyelmét. Igaz, 
de mindebben csak a betűket látták. Felfogták ők azt a gondolatot, hogy 
kegyelem és Lélek? Nem. A formánál megálltak, a betűnél, mint ahogyan 
olvassuk Róm 2:20 versben: „bírván a törvényben az ismeret és igazság for-
máját.” Íme Isten törvénye. Nézzétek a törvényt a maga betűjében, ahogy 
az ember látja, és az nem más, mint az igazság és a tökéletes ismeret és 
annak formája. Nézzetek a törvényre, amint Jézus Krisztusban van, és bírni 
fogunk mindazzal, ami benne van, a benne kifejezett egész gondolattal, 
valamint a törvény teljes kegyelmével és lelkületével.

Hogy ezt tisztábban lássuk, elolvasom az egyik legfinomabb kifejezést, 
amit valaha hallottam erről a témáról: „A törvény igazsága Krisztus jellemé-
ben lett bemutatva a világnak.” A törvény betűjében látjuk a formáját. Ha 
az ember rátekint, és úgy látja, ahogy egy kőtáblára vagy egy papírlapra van 
írva, akkor az ismeret és az igazság formáját látja, de az igazi szubsztancia és 
eszme Krisztusban van. A betűben látjuk a tökéletes modellt, az ismeret és 
az igazság tökéletes formáját; mégis csak egy forma. Krisztusban azonban 
magát a szubsztanciát látjuk, ennek az ismeretnek és az igazságnak a gondo-
latát, amelyet e szavak, betűk és formák fejeznek ki. Így hát ahogy a betű öl, 
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„a Lélek megelevenít”. Dicsőség az Úrnak!
„Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges 

volt, annyira, hogy Izrael fiai nem is nézhettek arcára, az arcának elmúló 
dicsősége miatt, hogyne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata? [...] 
Nem, miként Mózes, aki leplet borított orcájára.” 

Miért kellett leplet raknia az arcára? Hogy ne lássák az arcát? Nehogy 
lássák arca ragyogásának a végét? Nem. Azért tette, mert „eltompult az értel-
mük” (az elméjük elvakult, KJV). Mózes Isten dicsőségétől ragyogó arccal 
jött le a hegyről. De bűnösségük, amely hitetlenségük következménye volt, 
amely a maga során az ellenségeskedésük következménye volt, megijesztette 
őket, és féltek Isten ragyogó fénnyel teli dicsőségétől, és elmenekültek. 
Amikor Mózes megértette, hogy miért nem közelednek hozzá, egy lepellel 
eltakarta az arcát. És arra az arcát eltakaró lepelre egyszerűen azért volt 
szükség, mert a hitetlenség leple takarta be a szívüket. Értitek?

Nem láthatták annak a dicsőségnek a célját Mózes arcán. Miért? Mert 
„eltompult az értelmük”. De csak akkor és csak ez alkalommal tompult 
el az értelmük? Nem. „Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az 
ószövetség olvasásánál.” Hol? Mikor? Az ószövetség olvasásakor a lepel még 
mindig ott van.

De ó, amikor a szív „megtér az Úrhoz, lehull a lepel”, mert Krisztus-
ban megsemmisül az ellenségeskedés, amely kiváltotta a hitetlenséget. „De 
eltompult az értelmük, mert amikor az ószövetséget olvassák, ugyanaz a le-
pel mind e mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban 
tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. 
De, amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel.” 

Hány szíven van ott a lepel? Minden természetes szíven, mert a ter-
mészetes szív elméje ellenségeskedés Istennel, mert nem engedelmeskedik 
Isten törvényének, és nem is tud engedelmeskedni. „Az Úr pedig a Lélek, és 
ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” Hol? Benne, akiben megtaláljuk az 
ellenségeskedés megsemmisülését, Akiben megszűnik a formalizmus, Aki-
ben megtaláljuk a szertartásosság megsemmisülését, és Akiben megtaláljuk 
az Ő életét, fényét, dicsőségének ragyogását - Őbenne van a szabadság. Az 
ószövetségben, az Isten által elrendelt szolgálatokban, a szertartásokban és az 
Általa adott formákban Krisztust láthatjuk; és mindannak beteljesedésében, 
ami be lett mutatva, csak Krisztus szeretetének kifejezését láthatjuk, amely 
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a szívben létezik már hit által.
„Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve 

ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.” 
Boldog vagyok, hogy Jézus Krisztus megsemmisítette a formalizmust. Ő 
eltávolította, lerombolta és romokban hagyta a közbevetett falat, amely az 
emberek között volt, félretette és a keresztre szögezte. Amikor mi Őbenne 
és Vele együtt vagyunk a keresztre szegezve, akkor azt tapasztaljuk, hogy az 
ellenségeskedés elpusztul, a közbevetett fal leomlik, és mindannyian egyek 
vagyunk Jézus Krisztusban; Krisztus minden mindenkiben, hogy Isten 
legyen minden mindenkiben.
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A mai tanulmányunkat azzal kezdjük, amivel az előző tanulmányt 
zártuk: 2Korinthus 3. fejezetével. Kezdetnek szeretném felidézni azt a 
gondolatot, amelyet abból a kijelentésből merítettem, miszerint a zsidók 
„nem látták az elmulandónak végét”, vagyis azt a gondolatot, hogy a vég, 
amelyről itt szó van, nem más, mint a cél. Az itt használt görög „telos” ki-
fejezés jelentése: „egy bizonyos dolog teljesítése vagy befejezése”; a tökélyre 
vitele, az eredmény, és NEM a megszűnése vagy a vége. A „telos” szigorú 
jelentése nem egy múltbeli állapot vége, hanem egy másik teljes és tökéletes 
állapot kezdete. Figyeljétek meg tehát, hogy a szöveg gondolata az, hogy 
ezeknek a szimbólumoknak és szertartásoknak a célja el volt rejtve a szemük 
elől, úgy, hogy nem láthatták. Az elrejtésének oka pedig a hitetlenségük és 
a szívük megkeményedése volt.

A hitetlenségük miatt lepel került a szívükre, ezért Mózes leplet rakott 
az arcára és elrejtette arcának dicsőségét, így jelképezve azt a leplet, amely 
a szívükön volt a félelem miatt, ezért képtelenek voltak ránézni a dicsőség 
ragyogására. Nyissuk meg a Bibliát a 2Kor 3. fejezeténél. Német fordításból 
fogok olvasni, a harmadik verstől kezdve:

„Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem 
tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív 
hústábláira. Ilyen bizodalmunk van Krisztus által Isten iránt. Nem mintha 
magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dol-
gokat. Ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk Istentől van, (vagyis alkalmas 
voltunk Istentől származik) aki alkalmassá tett minket arra, hogy az újszö-
vetség szolgái legyünk, nem a betű tett azzá, hanem a Lélek, mert a betű 
megöl, a Lélek pedig megelevenít.
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De ha annak a szolgálatnak, amely betű által öl, és amely kőbe van 
írva (szó szerint - beépítve), olyan dicsősége volt, hogy Izrael fiai nem 
nézhettek Mózesre az ő arcának ragyogása miatt, mennyivel inkább több 
dicsőséggel kell bírjon a Lélek szolgálata.” Ha volt dicsősége annak, ami 
megszűnt, mennyivel több dicsősége lesz a maradandónak. Ha tele volt 
dicsőséggel az, ami betű által ölt, mennyivel dicsőségesebb lesz az, ami a 
Lélek által megelevenít.

„Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicső-
ségesebb az igazságot hirdető szolgálat? Tulajdonképpen arra a szolgálatra, 
amely dicsőséget kapott, nem kell úgy tekinteni, mint amelynek dicsősége 
van, a felülmúló dicsőséghez képest. Ha volt dicsősége annak, ami meg-
szűnt, mennyivel nagyobb dicsősége van a maradandónak.” (2Kor 3:9-11, 
német ford.) Jó lenne tanulmányoznunk egy kicsit a halált hozó szolgálatot. 
Angolul ezt olvassuk: „A kövekbe írt és vésett halált hozó szolgálat tele volt 
dicsőséggel.” Németül pedig: „a betű által ölő szolgálat” - a betű szolgálata, 
amely halált jelentett - szó szerint összhangban van a mi fordításunkkal. A 
betű szolgálata, amely halált jelentett, tele volt dicsőséggel. Nos, most hogy 
tudjuk, melyik volt a halált hozó szolgálat, vizsgáljuk a szöveg második 
felét, hogy láthassuk az egész történetet. Hogy jobban megértsük, melyik 
az a halált hozó szolgálat, újra felolvasok néhány részletet Jézus Bizonyság-
tételéből. (Jézus élete)

„A zsidó vezetők tele voltak lelki büszkeséggel. Az önfelmagasztalásuk 
vágya még a szentély szolgálatában is megnyilvánult.”  E kijelentés alapján 
milyenek voltak a templomi szolgálataik? Milyen szolgálat volt az? Az énjük 
szolgálata volt, nem? De mi az ember énje? Az, ami az ellenségeskedésből 
fakad, ez a bűn. Mi a vége? A halál. Mi volt tehát a halált hozó szolgálat? 
Mi volt azon dolgoknak a betűszolgálata, aminek nem látták a jelentőségét? 
Halál, és nem volt benne üdvösség. Ezt a gondolatot tisztábban fogjuk 
látni, ahogy előre haladunk a tanulmányunkban.

„Ily módon, a saját földi természetükben, lélekben elszakadva Isten-
től, miközben azt állították, hogy szolgálják Őt, pontosan azt a munkát 
végezték, amire a Sátán ösztönözte őket.” Kit szolgáltak a szentélyben 
ajándékaikkal és áldozataikkal? Sátánt. Tehát, milyen szolgálat volt ez? 
Nem lehetett más, mint egy halált hozó szolgálat. „Pontosan azt a munkát 
végezték, amelyre Sátán ösztönözte őket, és ily módon megkérdőjelezték 
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Isten jellemét, arra késztetve az embereket, hogy zsarnokként tekintsenek 
az Úrra.” A szolgálatuk módja által, ahogyan teljesítették szertartásaikat, 
azt a benyomást keltették az emberekben, hogy Isten egy zsarnok. Az ilyen 
szolgálat csak a halál szolgálata lehetett – az elítélésé, a kárhoztatást hozó 
szolgálaté.

„Amikor bevitték áldozataikat és ajándékaikat a templomba, olyanok 
voltak, mint a színészek, akik egy színdarabot játszottak.” Az idézetek a 
prófétaság lelkéből valók. Miféle istentisztelet volt ez? Miféle szolgálat? „A 
rabbik, a papok és a vezetők már nem láttak túl azon az igazságon (szim-
bólumon), amelyet külső szertartásaik által közvetítettek.” Csak külsőséges 
szertartásokat végeztek, úgy szerepeltek, mint a színészek a színpadon. És 
a mód, ahogyan ezt tették, arra késztette az embereket, hogy zsarnoknak 
tekintsék Istent. Ily módon minden csak szolgálat volt – a halál kárhozta-
tásának szolgálata.

„Krisztus evangéliuma a rituális áldozatokban és a lévitai jelképekben 
lett előrevetítve.” Ezért voltak ezek a szolgálatok dicsőségteljesek, értitek? 
A szertartások önmagukban hordozták a dicsőséget, de ők elrejtették ezt 
a dicsőséget a lepel által, amely a szívükre borult. A papok nem látták ezt 
a dicsőséget, és nem is engedték meglátszani. És mivel ez a halált hozó 
szolgálat dicső volt - mert mindenben, amit végeztek benne, Krisztus 
evangéliumának dicsősége ragyogott át – ha engedték volna, hogy lehulljon 
szemükről a fátyol, hogy lássák azt a dicsőséget, akkor meglátszott volna 
a Lélek szolgálatának megnyilvánulása, - az élet szolgálatáé. A halált hozó 
szolgálat tele volt dicsőséggel a benne rejlő igazság miatt – a dicsőség nem 
a szolgálatuk módjának volt köszönhető. Azzal, hogy szem elől tévesztették 
Krisztust, akit az egész szertartásrend jelképezett, halált hozó szolgálattá 
változtatták. Ennek ellenére dicsőséges volt a benne rejlő igazság miatt, 
amelyet nem engedtek meglátszódni.

„Az áldozatokban és a lévitai jelképekben Krisztus evangéliuma vetí-
tődött előre. A prófétáknak magasztos és szent fogalmaik voltak ezekről, és 
abban reménykedtek, hogy meglátják a tanítások lelkiségét a napjaikban 
élő nép között; de évszázad évszázad után telt el, és a próféták meghaltak 
anélkül, hogy látták volna reményeik megvalósulását. Az általuk bemu-
tatott erkölcsi igazság, és amely oly fontos volt a zsidó nemzet számára, 
nagyrészt elvesztette szentségét a szemükben. Amilyen mértékben szem elől 
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veszítették a lelki tanításokat, olyan mértékben szaporították a szertartáso-
kat. A lelki istentiszteletet nem a maga tisztaságában, az Isten és a felebarát 
iránti szeretetben nyilvánították ki. Nem tartották meg sem az első négy, 
sem az utolsó hat parancsolatot, mégis megsokszorozták a törvény külső 
követelményeit.”

Ahogy Gilbert testvér már elmondta: „csak a negyedik parancsolathoz 
négyszázegy követelményt fűztek hozzá.” „Nem tudták, hogy köztük van Az, 
akit a templomi szolgálatok előrevetítettek. Nem tudták felismerni az Utat, 
az Igazságot és az Életet.” Nem látták annak a végét, ami mulandó; nem 
bírták szemlélni a célt, és a célját annak, ami mulandó. „Bálványimádásba 
süllyedtek, és külső formákat imádtak. Folyamatosan bővítették a cseleke-
detek unalmas rendszerét, amelyben bíztak az üdvösségük elnyerése miatt.” 
Örülök annak, amit Gilbert testvér ma mondott, mert előkészítette a talajt 
ehhez a tanulmányhoz. Azok, akik jelen voltak, látták az általa bemutatott 
néhány illusztrációból, hogy a mai napig mély lelki igazság rejlik e formák 
alatt, amelyeket a zsidók használnak. Maga az igazság, az igazságosság és 
Jézus Krisztus élete megtalálhatók e formák mélyén, azonban minden rejtve 
volt a szemük elől, ezért nem láttak semmi mást, csak egy külső formát, 
amelyben bíztak az üdvösségük elnyeréséért.

A természetes szívben jelenlévő ellenségeskedés elvakította az elméjü-
ket, hogy ne lássák a mulandó dolgok végét. Ha szívük az Úrhoz fordult 
volna, világosan látták volna, hogy ami mulandó volt, az elmúlt. De ne-
künk, akiknek szíve az Úrhoz fordult, meg kell értenünk ezeket a dolgokat, 
különben ugyanannak a forma- és szertartásrendszernek a csapdájába 
esünk, még a Krisztus által rendelt dolgok tiszteletben tartása által is.

Amikor Gilbert testvér ma ezekről a dolgokról beszélt, megértettem, 
hogy felkészít minket erre a tanulmányra, hogy megértsük a 2Kor 3. feje-
zetében foglalt igazság valóságát a halált hozó szolgálattal kapcsolatban. Ez 
a szolgálat dicsőséges volt a benne foglalt igazságok miatt, még akkor is, ha 
azok rejtve voltak, de mégis nélkülözte a dicsőséget ahhoz a dicsőséghez 
képest, amely a Krisztusba vetett élő hit által nyilvánul meg, Aki ledöntötte 
a közbevetett válaszfalat, megsemmisítette az ellenségeskedést, és szabadon 
engedte az Ő népét, hogy fedetlen arccal szemléljék az Úr dicsőségét, tükör 
által, hogy az Úr Lelke által az Ő képére változzanak, dicsőségről dicsőségre. 
A természetes elme ellenségeskedése az alapja a felemeltetett falnak, a köz-
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bevetett elválasztó falnak, a szertartásosságnak, és amely valóban a szertartás 
törvénye abban a formában, amelyben volt Krisztus földi napjaiban. Ennek 
az ellenségeskedésnek a megsemmisítésével Krisztus lerombolta a közbe-
vetett falat mindazok számára, akik Benne vannak, megsemmisítette, és 
örökre megsemmisítve tartja, mert minden Őbenne valósult meg.

Isten törvénye mellett mindig is létezett egy igazi ceremoniális 
törvény, Izrael fiai megvakított szívének szertartásosságán kívül. Ezeket a 
szolgálatokat, amelyeket a zsidó papok csupán formákká változtattak, Isten 
rendelte el, hogy általuk az emberek láthassák a teljesen kinyilatkoztatott 
Krisztust, valamint Isten mindennapi jelenlétét, és ezáltal értékelni tudják a 
bűnből való megszabadulás dicsőségét – Isten törvényének áthágásából való 
megszabadulást. De ők nemcsak, hogy eltorzították ezeket a szertartásokat, 
amelyeket Isten erre az áldott célra rendelt, hanem Isten egész törvényét 
ugyanarra a szertartásos rendszerre változtatták, és így minden arra mu-
tatott, hogy mind a megigazulás, mind az üdvösség a törvény megtartása 
által nyerhető el - cselekedetek, tettek és szertartások által. És mivel mind-
ezek a dolgok, amelyeket Isten elrendelt és amelyeket ők eltorzítottak, nem 
elégíthették ki szívük szükségletét, ezért kénytelenek voltak ezekre felhal-
mozni egy hegynyi saját kitalált dolgot, hogy pótolják a hiányt, és biztosak 
legyenek az üdvösség elnyerésében; azonban mindez halált jelentett. Így a 
„parancsolat, amely életre adatott” (Róm 7:10), nekik halálukra volt. 

Mint mondtam már, mindig is létezett egy igaz ceremoniális törvény, 
és ők mindig is bírták volna az igaz ceremoniális törvényt, ha hűségesek 
lettek volna Istenhez. És ha hűségesek lettek volna, az igazi ceremoni-
ális törvény arra késztette volna őket, hogy lássák Krisztust, aki annyira 
jelen volt mindenben, és annyira közel állt hozzájuk, bennük élve, hogy 
eljövetelekor az egész nemzet örömmel fogadta volna Őt. Akkor Krisztus 
visszatükrözve látta volna Magát bennük, ahogyan a második eljövetelkor 
látni fogja Magát visszatükröződni az övéiben. Létezett tehát egy igazi 
ceremoniális törvény, amelyet Isten rendelt erre a célra, hogy általa meg-
láthassák Isten törvényének lelkületét, amely Krisztus jelleme és az Ő igaz-
sága visszatükrözve a törvényben, és amelyek csak Őbenne találhatók meg. 
Ezeknek a szertartásoknak segíteni kellett volna abban, hogy megértsék 
Krisztust, hogy meglássák Benne a tízparancsolat beteljesedését, dicsőségét 
és gyakorlatba ültetését, és megtalálhassák Benne minden szertartás végét és 
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célját – a tízparancsolatot a többi mindennel együtt. De mivel az elméjük 
eltávolodott, és megvakult ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mindent 
pusztán egy formasággá változtattak, ami mindig is meg fog ismétlődni, 
ahol ellenségeskedés van.

Ugyanaz a rossz ugyanazokat a rosszakat eredményezi. De hála 
Istennek, az Ige kijelenti, hogy amikor a szív az Úrhoz tér, a lepel eltű-
nik, és fedetlen arccal szemlélhetjük Isten dicsőségét. Nem láttok ebben 
egy megbízást az Úrtól, hogy menjünk el a zsidó néphez, hogy hirdessük 
nekik Krisztus áldott igazságát és hatalmát? Mutassuk meg nekik, hogy a 
Krisztusban való üdvösség mindezen dolgok célja, értelme és vége! Adná 
az Úr, hogy ezek az igazságok hirdetve legyenek minden embernek, hogy 
minden lehetséges eszközzel szívük az Úrhoz forduljon, a lepel lehulljon, és 
mindnyájan fedetlen arccal szemlélhessék az Úr dicsőségét.

De ha a lepel nem hullt le a saját szívünkről - ha a szertartásosság nincs 
eltávolítva az életünkből -, akkor soha nem teljesíthetjük ezt a megbízást. 
Mi értelme volna, ha valaki, aki átitatódott a szertartásossággal, elmenne 
azokhoz, akik a szertartásosságban el vannak merülve, hogy kivegye őket 
onnét? Ezért tárta elénk most Isten ezeket a szavakat, melyek szerint 
Krisztus testében „a tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy 
békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában” (Ef 2:15). 
És ily módon mind a zsidóknak, mind nekünk szabad „menetelünk van egy 
Lélekben az Atyához”.

Nem gondolom, hogy időznünk kellene e szempont felett, hiszen a 
témát a kereszt ezen oldalán is szemléltetni tudjuk. Ez már szinte tökéletes 
napjainkban a törvényszegés titkában, amely ellen úgy kell munkálkod-
nunk, mint még soha. Jegyezzük meg: amikor Krisztus eltávolította az 
összes formát és szertartást, még azokat is, amelyeket Ő rendelt, amikor 
mindezek Őbenne találkoztak – Ő volt a célja, értelme és vége mindezek-
nek –, akkor más szertartásokat hagyott a kereszt ezen oldalán. Így hagyta 
az úrvacsorát, a keresztséget, és Isten egész törvényét nem betű szerint, 
hanem ahogyan Őbenne van, mert az ember szívében létező ellenségeske-
dés napjainkban is ugyanúgy változtatja meg a törvény betűjét ugyanazzá 
a halált hozó szolgálattá, mint ahogy mindig is tette. Az az ember, aki a 
tízparancsolat megtartása által próbál életet találni, és azáltal, hogy megtanít 
másokat a tízparancsolat megtartására, ugyanazt a halált hozó szolgálatot 
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végzi. Általánosan elismert igazság, hogy Pál apostol, amikor farizeus volt, 
a szertartások embere, kijelentette, hogy „a parancsolat, amely életre való, 
nekem halálomra van”.

A kereszt ezen oldalán Jézus elrendelte az úrvacsorát, a keresztséget, a 
szombatot és minden mást. Krisztusban mindezek mély és isteni jelentőség-
gel bírnak. De mi volt az oka annak, hogy a régiek nem látták meg Krisztust 
ezekben a dolgokban, és ezért önmaguk felmagasztalására és dicsőítésére 
használták fel őket? Az az ellenségeskedés, amely nem engedelmeskedik 
Isten törvényének, és nem is engedelmeskedhet; az ember énjének a vágya, 
hogy dicsőítve és felmagasztalva legyen. Meg volt jövendölve az énnek az 
önmagasztalása és öndicsőítése a kereszt ezen oldalán? Természetesen, hogy 
igen. Meg kellett jelennie „a bűn emberének, a veszedelemnek, aki ellene 
veti és fölébe emeli magát mindennek”. Láttuk azt, hogy a kereszt másik 
oldalán az ember énje – az ellenségeskedése –, szertartásossággá változtatta 
az Isten rendeléseit. Mit fog tenni az ember énje – ellenségeskedése – a 
kereszt ezen oldalán? Ugyanezt fogja tenni. Mindig és mindenkor ugyanezt 
fogja tenni.

Az ellenségeskedés a kereszt ezen oldalán ugyanúgy megnyilvánul 
azokban, akiknek szíve nem fordult az Úrhoz, akik megtéretlenek. Ezek a 
szavak: „Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.” (2Kor 3:16) a meg-
térés gondolatát közvetítik. Nem csupán fizikai visszafordulásról van szó, 
hanem mint ahogy a német és a görög fordításban is, a közvetített gondolat 
a megtérés általi visszatérés az Úrhoz. Azok, akiknek megtéretlen szívük 
van, de mégis kereszténynek vallják magukat, bírják a kegyesség látszatát, 
de megtagadják annak erejét. 

Most pedig térjünk át azokra a szertartásokra, amelyeket az Úr ren-
delt, és amelyeket Őbenne kell gyakorolnunk. Ezek a formalisták, akik nem 
rendelkeznek Jézus Krisztus üdvösségével önmagukban élő hit által, akik 
nincsenek Őbenne, az általuk megtartott formák által várják az üdvösséget. 
Ezért a pápaság úgy véli, hogy az újjászületés a keresztség által történik. 
És ha az újjászületés a keresztség és nem Krisztus által történik, akkor a 
keresztség az üdvösség lényeges részévé válik. A pápaság tette a keresztséget 
Krisztus helyére, ugyanúgy, mint ahogy a zsidók tették a körülmetélést 
Krisztus helyére. Emiatt a papok mindig kötelességüknek érzik, hogy 
azonnal odasiessenek a haldokló ágyához - akár egy újszülött esetében is - 
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hogy keresztjelet vessenek rá, és meghintsék vízzel, hogy ezáltal a gyermek 
újjászülethessen és üdvözülhessen. Az újjászületést keresztség általi üdvös-
ségnek tekinteni - akár gyermek, akár felnőttkeresztségről legyen szó – nem 
más, mint ellenségeskedés, szertartásosság. 

Valóban, a keresztnek ezen oldalán létezik a törvényszegés titka. Ami 
az úrvacsorát illeti, Jézus azt mondta: „Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg 
eljövend”, „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11:26,24). De 
a pápaság az úrvacsorát Krisztussá tette. Azt mondták, hogy az úrvacsora 
maga Krisztus, ezért amikor elfogyasztják az úrvacsorát, akkor Krisztust 
veszik magukhoz, és nem az Ő emlékezetére vesznek úrvacsorát. Így azt hi-
szik, hogy üdvözülnek, mert úrvacsorát vesznek. Krisztus azt tanította, hogy 
jelenléte mindig az Ő népével lesz. „És íme, én veletek vagyok mindenkor 
a világ végezetéig.” Ezt a Szentlélek által valósítja meg, a Szentlélek pedig 
hit által van befogadva. De a pápaságnak, mivel nincs hite, és ezért nincs 
Szentlelke, következésképpen nincs vele Krisztus jelenléte, az úrvacsorát a 
Róla szóló megemlékezésről megváltoztatja magára Krisztusra, és úgy véli, 
hogy amikor lenyelik az ostyát, az Úr van bennük.

Ez a pápai rendszer ezekben a rendelésekben. Ami pedig a paran-
csolatokat illeti, mivel nem bírnak az Úr Jézus életével, amely önmagában 
minden parancsolat kifejeződése, ezért rengeteg saját szabályt és mindenféle 
előírást kell hozzáadniuk. Pontosan, ahogyan a farizeusok tették Krisztus 
előtt. Itt van például egy idézet Farrar könyvéből, melynek címe Pál apostol 
élete, a 26. oldalról, a farizeusok rendszeréről, abból az időből, amikor Pál 
még ennek a rendszernek a tagja volt, amikor Krisztus a világra jött. A 
szöveg a pápaságot írja le szóról szóra minden aspektusában:

„Amikor a farizeusságról beszélünk, a formalizmusban megkövesedett 
engedelmességre gondolunk, a rituálékban lealacsonyodott vallásra, a 
szőrszálhasogatás miatti elfekélyesedett erkölcsi tanításokra; megértjük a 
legrosszabb és legeredménytelenebb elemek győzelmét és állandósulását a 
vallási pártok lelkületében.” Az „erkölcsi tanítások” rendszerében a kazuiszt-
ria erődítménye található. Ebben a rendszerben az igazi erkölcsi tanítások 
meg vannak fertőzve, és az esettanulmányok miatt a halál elemeivé válnak.

Így működik az ellenségeskedés – ez a formalizmus és a szertartásosság 
története – Krisztus keresztjének mindkét oldalán. Miért? Nem létezett a 
pápaság a kereszt másik oldalán, ahogy ezen az oldalon? Íme, az ok: a kereszt 
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másik oldalán még nem látták Krisztust a maga teljességében, olyannak, 
amint van és amilyen volt, amikor a világunkba jött. Léteztek szertartások 
– formák –, amelyeket Isten azért adott, hogy tanítsák Róla az embereket, 
de ők eltorzították ezeket a formákat. Majd, amikor betelt az idő, eljött 
Krisztus, és a pápaság magát Krisztust is formalizmussá változtatta.

Megismétlem ezt a gondolatot. Krisztus eljövetele előtt a farizeusság, 
ez az ellenségeskedés, ez az önfelmagasztalás eltorzította azokat a szertar-
tásokat, melyek által Isten tanítani akarta őket Krisztusról egészen az Ő 
eljöveteléig. De miután Krisztus eljött a maga teljességében, a pápaság 
eltorzította Őt, ugyanúgy, ahogy eltorzította az általa hagyott összes for-
mát; ahogyan eltorzította az Ő teljességében megnyilvánuló igazságot, és 
mindent ugyanarra a szertartásosságra és formalizmusra változtatott.

De Krisztus, ahogyan kinyilatkoztatva lett a világnak, nem más, 
mint Isten titka. Isten testben nyilatkozott meg, és Krisztus Isten titkának 
a szolgája volt a maga teljességében. Ő az igazsághozó szolgálat, amely 
dicsőségében messze felülmúlja a másikat. Nos, ha mindezeket a Sátántól 
származó ellenségeskedés torzította el, ami önmagában bűn és Isten elleni 
ellenségeskedés, amely nem engedelmeskedik Isten törvényének, és nem 
is engedelmeskedhet neki - ha Isten titka ily módon lett eltorzítva, akkor 
továbbra is titok marad. De miféle titokká változott? A törvényszegés tit-
kává. Ezért jelent meg a törvényszegés titka a kereszt ezen oldalán, és nem 
a másikon. Ugyanaz a lelkület munkálkodott mindkét oldalon, de nem 
ugyanolyan mértékben. Mindig és örökké ugyanaz a halált hozó szolgálat 
teszi ezt.  Vizsgáljuk meg a hátralévő néhány percben az igaz kereszténysé-
get. Lapozzuk a Bibliát Gal 5. fejezetéhez. Az első hat verset olvasom:

 „A szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok 
meg, és ne kötelezzétek el magatokat ismét szolgaság igájával.” Olvastuk, 
hogy mi volt ez a rabság igája – az egész rabszolgaság, amelybe önmaguk 
mentek be, mindazok a formák és szertartások a szolgaság igája volt. Krisztus 
megszabadított minket mindezektől, ahogy olvastuk Kolossé második feje-
zetében, az Efézus levél második fejezetében és a 2Korinthus levél harmadik 
fejezetében. Krisztus megszabadított a formalizmustól, a szertartásosságtól, 
a szabályok és az előírások szerinti éléstől, hogy mindig Krisztus életének 
létfontosságú alapelve vezessen, inspiráljon és motiváljon bennünket. Az 
elv és a szabály közötti különbség az, hogy az elv magában foglalja Krisztus 
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életét, míg a szabály az ember által megállapított forma, amelyben kifejezi, 
hogyan látja ő azt az elvet, és amelyet rákényszerít nemcsak önmagára, 
hanem mindenkire, hogy mindenki úgy tegyen, ahogyan ő. Ez a különbség 
a kereszténység és a szertartásosság között. Ez a különbség az elv és a szabály 
között. Az egyik élet és szabadság, a másik szolgaság és halál.

Következik egy részlet az Evangélium szolgái című könyvből, a 319. 
oldalról. Krisztusra utal. „Nincs olyan szerzetesrend a földön, amelyből 
Krisztus ne lenne kizárva az előírt szabályok megszegése miatt.” Pontosan. 
Isten életét nem korlátozhatjátok szabályokkal, és főleg nem korlátoz-
hatjátok emberi szabályokkal. Ő azt akarja, hogy legyünk átitatva Jézus 
Krisztus életével és magával Krisztussal, hogy Jézus Krisztus valódi élete 
és Isten igazságának alapelvei ragyogjanak és működjenek az életben, hogy 
Krisztus élete újra felfedezhető legyen az emberi testben. Isten idevezetett 
minket Őbenne. Ide vagyunk vezetve Őbenne, azáltal, hogy hit által Vele 
együtt keresztre feszíttettünk, Vele együtt haltunk meg és temettettünk el, 
Vele együtt feltámadunk és felmagasztaltatunk, és Vele együtt vagyunk a 
mennyei létben ott, ahol Ő van, az Úr jobbján, Isten dicsőségében.

A Biblia nem a szabályok könyve; hanem az elvek könyve. A Biblia 
kijelentései semmiképpen sem szabályok, hanem Jézus Krisztus életének 
alapelvei, Isten életének alapelvei, Jézus Krisztus írott formában. A keresz-
ténység munkája az, hogy kiemelje Krisztust ebből a formából, és Isten 
Lelkének munkája által visszahelyezze Jézust ezen írott formából az emberi 
formába. Amikor a világon élt, Krisztus volt a Biblia, Isten Igéje, emberi 
formában. Mielőtt Krisztus a világra jött volna, Isten Igéje, a Biblia írott 
formájában létezett. Most, hogy visszatért a mennybe, 

Ő azt mondja: „Krisztus tibennetek, a dicsőség ama reménysége.” 
Krisztus teljes formát öltsön bennetek; Krisztus minden mindenkiben; 
mindazt, amit tudni akarok rólatok, hogy Krisztus bennetek van. Ha 
Krisztus teljes formát ölt bennetek és bennem, akkor Isten Igéje - Jézus 
Krisztus - újra át lesz ültetve a Biblia írott formájából emberi formába. 
Akkor Isten ráhelyezi pecsétjét erre az emberi formára, és megdicsőíti, aho-
gyan egykor már megdicsőítette ezt az emberi formát Jézus Krisztusban, aki 
Isten szavának átültetése, átváltoztatása volt. Erre a pontra vezetett Krisztus 
bennünket ebben a tanulmánysorozatban. Készen állunk Vele együtt lenni 
abban a mennyei létben, amelybe felemelt minket?



329

https://adventizmusmegrazasa.hu

„A szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok 
meg, és ne kötelezzétek el magatokat ismét szolgaság igájával. Én Pál mon-
dom néktek, ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. 
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, 
hogy köteles az egész törvényt megtartani.” (Gal 5:1-3)

Miért prédikálták azok az emberek a körülmetélkedés szükségességét? 
Az üdvösség megszerzéséért. Akkor a körülmetélt köteles volt megtenni 
mindazt, amit az üdvössége érdekében Isten mondott. „Elszakadtatok 
Krisztustól, ha a törvény által akartok megigazulni: a kegyelemből kieste-
tek.” Ez napjainkban is igaz, nem? És ezek a bibliaversek, amelyek akkor a 
szertartásosság ellen irányultak, ezek Isten élő erejét jelentik a szertartásosság 
és a pápaság ellen, az erőtlen kegyesség formája ellen, amely átok alatt tartja 
a világot az utolsó napokban, egészen Jézus Krisztus eljövetelének napjáig.

„Elszakadtatok Krisztustól, ha a törvény által akartok megigazulni: 
a kegyelemből kiestetek. Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság 
reménységét.” És most a hatodik vers. „Mert Krisztus Jézusban” Hol? Kí-
vülről nézve Jézus Krisztusra? Kimerítve Belőle azt, amit használni akarok 
Krisztuson kívül? Nem. „Jézus Krisztusban”, Őbenne! Őbenne „sem a kö-
rülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet 
által munkálkodó hit.” Ez a kereszténység. Minden, ami ennél kevesebb, 
szertartásosság napjainkban, ahogy szertartásosság volt régen. Bármi, ami 
ennél kevesebb, az a törvényszegés titkos bűne. Bármi, ami ennél kevesebb, 
az a fenevad bélyege. Akinek életében pedig nincs meg az életadó erőnek 
ezen élő elve, és így imádni fogja a fenevadat és annak képét, „a földnek 
minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a 
Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta” (Jel 13:8). „Az Istennek pedig 
legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.” (2Kor 9:15)

Mit jelentett a körülmetélés a zsidók számára? Valójában mindent 
jelentett, mert a körülmetélés a cselekedetek általi tökéletes megigazulás 
pecsétje volt. Valójában Krisztus helyét foglalta el. De Jézus Krisztusban a 
körülmetélés értéktelen. Számukra a körülmetélés olyan tetteket jelentett, 
amihez minden energiára szükség volt az igazság és az üdvösség elnyeré-
séhez. Pál egy „mondd meg, mit tegyek, és megteszem” farizeus volt. Ez 
a fajta farizeus volt Pál. Ez számára pedig a körülmetélést jelentette. Ez 
olyasvalami volt, ami a cselekedetek egész rendszerét jelentette az üdvösség 
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megszerzéséhez. De Jézus Krisztusban mi az, aminek értéke van az üdvösség 
elnyerésében? „Sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmeté-
letlenség” az üdvösség elnyerése szempontjából, sem a cselekedetek, csak a 
munkálkodó hit. A hit elfogadja Jézus Krisztus üdvösségét, mint egy élő 
erőt, amely Isten igazságát munkálja a hívő ember életében, az Ő szeretete 
által, és ezen szeretet által megtartjuk az Ő törvényeit. Ó, hagyjátok a ke-
reszténységet uralkodni! Hagyjátok a kereszténységet mindenfelé terjedni! 
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtés-
nek!” (Mk 16:15)

Tanulmányunk utolsó részében felolvasok néhány verset a Kolossé 
levélből. Lapozzuk a Bibliát Kol 1:25 vershez. A 25. verstől kezdve a kö-
vetkezőket olvasom az evangélium titkáról: „Ennek lettem szolgájává Isten 
megbízásából, amelyet rátok nézve adott nekem, hogy betöltsem az Isten 
igéjét, mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve örök időktől fogva és nem-
zedékek óta, most pedig kijelentette az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul 
akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a 
gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.  

Őt hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes 
bölcsességgel, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban.” 
(Kol 1:25-29, KJV)  Ki hirdeti Őt? Hol hirdeti Őt? „Őt hirdetjük, intve 
minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden 
embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban.” Benne, mindig Őbenne, 
„hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban.” Jézushoz 
kell vezetnünk őket, hogy Krisztusban maradjanak, Benne éljenek, Őben-
ne járjanak. „Ezért fáradozom én is, tusakodva az ő ereje szerint, amely 
hatalmasan munkálkodik bennem. Mert szeretném, ha tudnátok, hogy 
milyen nagy küzdelmem van értetek és azokért, akik Laodiceában vannak, 
és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint testben.”

Kik azok, akik nem látták Őt személyesen testben? Mi is azok között 
vagyunk? Az üzenet nekünk szól. Mi következik? „Hogy vigasztalást vegyen 
az ő szívük – rendben - és szeretetben összeforrjon.” Hogyan legyünk? 
Egybekötve vagy összefonva? (KJV: összefonva) Nem, ez nem elég, hanem 
ahhoz, hogy egyesülve legyenek, a szövés minden szemének tartania kell egy 
másikat, hogy egy fonallá legyenek – Krisztus és az Ő szeretete – az egész 
szövésben. „Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, a szeretetben egybekötve, 
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hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten, 
az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére.” (Kol 2:2)

  „Egybekötve a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyő-
ződésének teljes gazdagságára, az Atya Isten titkának megismerésére, aki a 
Krisztus.” (KJV) Mi ez a titok? A bennetek élő Krisztus, a szertartásosság 
megsemmisítése, az ellenségeskedés megszűnése, minden fal lebontása, 
amely elválasztja az emberek szívét. „Amelyben van a bölcsességnek és 
ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom [...]” (Kol 2:3-
4) Miért mondja ezeket nekünk, akik nem láttuk Őt testben? „Ezt pedig 
azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel”, amelyek 
szertartásossághoz, formalizmushoz, dogmákhoz és hamis tanításokhoz 
vezetnek. „Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen 
járjatok Ő benne.” Benne, Benne, mindig Őbenne. Úgy gondolom, tanul-
mányunk során annyiszor találkoztunk ezzel a kifejezéssel, hogy ezeknek 
a találkozóknak a mottójává válhatna. Jó védelemre lelhetünk a „Benne” 
szóban. Nem tudom, mi lehetne jobb annál, mint hogy a fülünkben és az 
elménkben visszhangozna, bármerre mennénk – Benne, Őbenne; Őbenne 
prédikálni, Őbenne imádkozni, Őbenne dolgozni, Őbenne tanítani az em-
bereket; Őhozzá vezessük az embereket, hogy Őbenne találtassanak, hogy 
mindnyájan mindig Őbenne járhassunk, Őbenne gyökerezve és épülve.

„Meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővöl-
ködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket. Vigyázzatok, hogy 
rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely 
emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus 
szerinti.” (Kol 2:7-8) Figyeljetek erre, óvakodjatok ettől. Szemtől szemben 
állunk a törvényszegés titkos bűnével. Óvakodj a hamis filozófiától, a 
megtévesztéstől, az emberi hagyományoktól, e világ elemi dolgaitól – a 
természetes elmétől és szívtől. Óvakodj ezektől. Krisztus, Krisztus, Őbenne; 
csak Őbenne, Jézus Krisztusban. Semminek sincs értéke, csak a szeretet 
által munkálkodó hitnek, és ez a szeretet Isten szeretete, amely megtartja 
Isten parancsolatait.

„Őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, Őbenne 
vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. 
Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetve az 
érzéki bűnök testét, ami a krisztusi körülmetélés.” (Kol 2:9-11)
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Krisztus úgy vetette le az érzéki földi természet testét, hogy megsem-
misítette az ellenségeskedést a bűnös testben; azáltal, hogy legyőzve a bűnös 
test minden hajlamát és a teljes embert, Isten törvénye iránti engedelmes-
ségre hozta. Ez Krisztus körülmetélése, és ezt Isten Lelke valósította meg. 
És ugyanez az áldott munka valósul meg mindenkiben, aki Őbenne van.

„A Szentlélek száll tereád, és a Magasságos ereje árnyékoz meg 
téged, ezért, ami születik is szentnek hivatik: az Isten Fiának.” (Lk 1:35) 
„Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiai-
nak neveztetünk!” (1Jn 3:1) „Eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, 
akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki 
feltámasztotta őt a halálból.” (Kol 2:12) „És titeket, akik holtak vagytok” 
Halottak vagytok? Meghaltatok Vele együtt? Őbenne? És „megelevenített 
együtt Ő vele” a halálból, amelyben voltatok „a bűnökben és a ti testeteknek 
körülmetéletlenségében”?

„[...] megbocsátván minden bűnötöket” Hála Istennek. A feljegy-
zések tiszták; Isten eltávolította bűneinket, „eltörölte a parancsolatokban 
ellenünk szóló kézírást”, és az Ő igazságát nekünk számította be. Mi miatt 
voltak ellenünk ezek a parancsolatok? Az ellenségeskedés miatt, amely 
önimádattá változtatja mindazt, amit Isten ad. Eltörölte „a parancsolatok-
ban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette 
az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket 
és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. 
Senki azért titeket meg ne ítéljen [...]” Senki ne legyen a lelkiismeretetek. 
Senki ne ítéljen meg benneteket, senki ne ítéljen helyettetek. Jézus Krisztus 
szívben lévő szeretete ítéljen és teljesítse azt, ami helyes. „Senki azért titeket 
meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnep, újhold, vagy szombatok dolgában, 
melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, a valóság a Krisztusé.” 

„Senki tőletek a pálmát el ne vegye”. Senki el ne térítsen a céltól, 
ahogy a Buletin 166. és 167. oldalán olvastuk. „Senki tőletek a pálmát el 
ne vegye, önmagából származó alázatoskodásban.” (KJV) Mi más lenne az 
önmagából származó alázatoskodás, mint az általunk alkotott szabályok 
betartása és Isten parancsolatainak megrontása saját útjaink követése által? 
„[...] ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.” (18 vers) Mik a test 
gondolatai? Mi ez a testi elme? Ez „a test gondolata ellenségeskedés Isten 
ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is 
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teheti” (Róm 8:7). De Jézus Krisztus megsemmisítette ezt az ellenségeske-
dést az Ő testében, és Őbenne a mi testünk ellenségeskedése megsemmisül, 
és ezáltal győzelmünk van.

„[...] ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. Nem ragasz-
kodván a főhöz, akiből az egész test miután kapcsok és kötelek által segítsé-
get vett, egybeszerkesztetett: növekedik Isten szerint való növekedéssel. Ha 
meghaltatok Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért 
terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok efféle rendelésekkel: 
«Ne fogd meg, meg se kóstold, ne is illesd!» Amelyek mind arra valók, 
hogy elfogyasztva megsemmisüljenek; az emberek parancsolatai és tanításai 
szerint, amelyek ugyan bölcsességnek látszanak a maga választotta vallásos-
kodásban, az alázatoskodásban és a test sanyargatásában, de nincs bennük 
semmi becses, csak a test kielégítésére vannak. Azért, ha feltámadtatok 
Krisztussal, az odafenn valókat keressétek,” (Kol 2:18-23, 3:1)

Győztetek Vele együtt? Felvitt Magával? Ott vagyunk Ővele? „Az 
odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti 
életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Amikor Krisztus a mi 
életünk megjelenik, ti is vele együtt megjelentek dicsőségben.” (Kol 3:2-4) 
„Lássátok, mily nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak 
neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. 
Szeretteim! Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, 
mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk hozzá, 
mert meg fogjuk látni őt, amint van.” (1Jn 3:1-2)

Az a nap közel van, és Ő egyre közelebb hozza. „Az Istennek pedig 
legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.” (2Kor 9:15) „Hála pedig 
az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő 
ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.” (2Kor 2:14) 
Ámen.
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