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FEJBEN DŐL EL? 

„A gazdagság fejben dől el”, halljuk lépten-nyomon a szlogent – 
sőt, nemcsak az anyagi jóllét, hanem minden egyéb 
vonatkozásában igaznak tűnik: bizonyítékok támasztják alá, 
hogy mentális állapotunk, beállítódásunk jelentős hatást 
gyakorol az egészségünkre, különböző teljesítményeinkre, 
kapcsolatainkra, sorsunk alakulására. 

Még inkább igaz ez az Isten által kínált gazdagságra, amely 
először láthatatlan(nak tűnik), de nem nekünk kell 
megteremtenünk, hanem tőlünk függetlenül létező valóság. 
Minden azon múlik, tudomást veszünk-e róla, foglalkozunk-e 
vele, elfogadjuk-e, mint felkínált ajándékot. Korlátolt emberi 
elképzeléseinket messze meghaladó, feltétel nélküli szeretettel 
akarja Isten minden ember szívét megnyerni az örökkévalóság 
számára: 

 … örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért 
terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (Jer 31:3) 

 Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg 
sem gondolt, olyat készített Isten az Őt szeretőknek. (1Kor 
2:9) 

Az egyetlen mód ezen gazdagság megragadására, amit Jézus 
Krisztus ajánlott: 

 Az pedig az örök élet [útja], hogy megismerjenek téged, az 
egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.  
(Ján 3:16) 

A Fiú megismerése a kulcsa az örökkévaló gazdagságnak. Ő a 
minden: az Isten tökéletes tükre, a kegyelem és igazság foglalata, 
a gyógyulás, a szabadság, a tisztaság, a békesség, a tökéletesség 
forrása. Ő a szolgád, testvéred, megváltód, főpapod, közbenjáród, 
királyod, vigasztalód, örömöd és erőd. Ismered már? Vele élsz 
már? Benned él már? Akkor eldőlt minden… 
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A (LEG)JOBB SZÖVETSÉG 
Imad Awde 

Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert,  
amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója,  
amely jobb ígéretek alapján köttetett.   
(Zsid 8:6) 

A szövetség szó fogalma és tartalma 

A szövetség megállapodás két fél között bizonyos cél vagy célok 
elérése érdekében. Alapja lehet egy szerződés, megállapodás, illetve 
ígéret. Mindkét félnek van valamilyen szerepe, tennivalója, legyen az 
akár annyi, hogy egyszerűen hinnie kell – mint Ábrahámnak Isten 
ígéreteiben –, vagy bizonyos feltételeknek meg kell felelnie, mint ahogy 
az Ószövetségben1 annyiszor láthatjuk. 

Az ó szövetség 

Az ó szövetséget Isten kötötte Jákób leszármazottaival, és kötelezte 
magát, hogy beviszi őket az ígéret földjére. Mózes többször a nép elé 
tárta ennek a szövetségnek a részleteit és feltételeit annak érdekében, 
hogy megértsék, mi az ő részük és feladatuk ebben: 

 Mózes pedig vette a vért, és ráhintette a népre, és azt mondta: Íme, 
a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött veletek, mindazon beszédek 
szerint. (1Móz 24:8) 
 Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, 
Izráel, azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok 
nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat! Az 
ÚR, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem a mi 
atyáinkkal kötötte meg az ÚR ezt a szövetséget, hanem velünk, 
mindnyájunkkal, akik itt ma életben vagyunk. (5Móz 5:1-3) 

                                                           
1
 Az Ószövetség = a Biblia első része, Mózes első könyvétől Malakiás prófétáig.  

Az ó szövetség = az a szövetség, amit Isten Jákób, azaz Izrael leszármazottaival kötött.  
Az Újszövetség = A Biblia második része, Máté evangéliumától Jelenések könyvéig.  
Az új szövetség = Isten új és örök szövetsége az ember megváltása érdekében.  
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Az új szövetség 

De kik a szerződő felek az új szövetség esetében? Ma a keresztények 
túlnyomó többsége azt gondolja, hogy minden kétséget kizáróan Isten 
és a keresztények között létesült ez a szövetség. De vizsgáljuk meg 
alaposan az alábbi igéket!  

  Így szól az Úr: Alkalmas időben [ti. az isteni kegyelem idején] 
meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartalak, és a 
nép szövetségévé teszlek [szövetségéül adlak], hogy megépítsd a 
földet, és kioszd az elpusztult örökségeket; (Ésa 49:8) 

Az új szövetség valójában Isten és Fia, az Emberfia között köttetett. 
Nem Isten és az ember között! Az „alkalmas idő”, azaz a „kegyelem 
ideje” Jézus földi életének és szolgálatának ideje volt. Minden 
Krisztusról szól! Isten tette Őt a nép szövetségévé: Krisztus maga a 
szövetség! 

 Így szól a Seregek Ura: Van egy férfi, akinek Sarj a neve, mert 
kihajt a helyéről, és megépíti az ÚR templomát. Mert ő fogja megépíteni 
az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog 
az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz 
kettőjük között. (Zak 6:12-13) 

Krisztus nemcsak békét hoz Isten és ember viszonyába, hanem Ő maga 
a békességünk! A Seregek Ura maga az Atya, a férfi, a Sarj pedig Jézus 
Krisztus. A békesség tanácsa nem más, mint az új és örök szövetség 
kettejük között az emberiség megmentése érdekében! Ez az a 
szövetség, amelyen keresztül békességünk van az Istennel.  

 Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem 
Dávidnak, az én szolgámnak: Mindörökké megerősítem a te magodat, 
és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet.  
(Zsolt 89:3-4) (Dávidról szól, de prófétikusan Krisztusra utal.) 
 Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom 
kősziklája! Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és feljebbvalóvá a föld 
királyainál. Örökké megtartom neki az én kegyelmemet, és az én 
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szövetségem bizonyos marad ő vele. És az ő magvát örökkévalóvá 
teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait. (Zsolt 89: 26-29) 
 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten 
neki adja atyjának, Dávidnak trónját, És uralkodik a Jákób házán 
mindörökké; és az ő királyságának nem lesz vége! (Luk 1:32-33) 

Nyilvánvaló, hogy itt nem Dávidról van szó, hiszen nem ő az, aki 
feljebbvaló volt a Föld minden királyánál. Saját fia, Salamon is 
meghaladta gazdagságban, bölcsességben. A szövetséget pedig Dávid 
és Isten között pontosan maga Salamon törte meg, amikor bálványokat 
imádott; így trónja sem maradhatott állandó. Ez a prófécia valójában 
Jézusról szólt. Róla, aki a Királyok Királya, s akivel Isten szövetsége 
állandó és bizonyos. A Dávid név jelentése egyébként Szeretett, kedvelt. 
Jézus, a Fiú az Atya kedveltje, szíve gyönyörűsége volt, ezért utal rá így 
több helyen is a prófécia: 

 Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; 
minthogy meg van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad 
mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat 
cselekedje. (Gal 3:10) 
 … áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem 
akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek, de 
azután így szólt: "Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." 
Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat: Amely akarattal 
szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által. (Zsid 10:8-10) 

Soha egyetlen ember sem volt képes – Ádám bukása után – MINDEN 
dologban megmaradni a tökéletesség útján és maradéktalanul 
betölteni Isten akaratát. Csak egyetlen személy tudta az Isten akaratát 
cselekedni, Jézus Krisztus. S ezzel az isteni akarattal vagyunk 
megszentelve. Ez nem azt jelenti, hogy én magam be tudom tölteni az 
Isten akaratát, és ezáltal vagyok megszentelve. Ellenkezőleg! Az tesz 
bennünket megszenteltté, hogy Jézus betöltötte Isten akaratát. Ez a 
szövetség azt jelenti, hogy azok, akik Jézusban hisznek, egy betöltött, 
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beteljesített szövetségbe lépnek bele – az ő részük ebben a 
szövetségben már be van töltve, el van végezve! 

A szövetségesek feladatai 

Krisztus azért jött erre a Földre, hogy elvégezze a rá bízott feladatot. 
Már ifjúkorában tudta, mi lesz a dolga: 

 Nem tudjátok, hogy azokkal kell foglalkoznom, amelyek az én 
Atyám dolgai? (Luk 2:49) 

Élete végén pedig a következőképp szólt Atyjához: 

 Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a 
munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts 
meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az 
enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett! (Ján 17:4-5) 

Más szavakkal: „Elvégeztem a szövetség rám eső részét; végeztem a 
feladattal, amit rám bíztál, beteljesítettem, amit nekem kellett 
megtennem. Most, Atyám, Te következel!” Mit jelent vajon Jézus kérése 
a megdicsőítésre vonatkozóan? 

 Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben 
való törvényét eltörölve; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse 
önmagában, békességet szerezve; (Ef 2:15) 

Ama kettő nem más, mint két hatalmas embercsoport, amely 
mindenkit magába ölel. A zsidók és a pogányok – őket Krisztus 
önmagában egy új nemzetséggé tette! Saját élete és halála által egy új 
emberi fajt hozott létre, amelynek Ő a feje. Mint az új emberiség feje 
kérte megdicsőítését. Amikor pedig megdicsőíttetett, akkor vele együtt 
mindenki, aki tőle született vagy tőle fog majd születni, ugyancsak 
dicsőséget nyert! Mindenki, aki úgy dönt, hogy ehhez az új emberi 
fajhoz akar tartozni. (Ne feledjük, hogy amikor Ádám elbukott az 
Édenben, vele együtt elbukott az egész emberiség!) Már akkor 
dicsőséget nyertünk Krisztussal, amikor még bűnösök voltunk! 
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 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, 
amellyel minket szeretett, minket is, amikor még halottak voltunk a 
vétkek miatt, életre keltett [életet adott] a Krisztussal együtt – 
kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a 
mennyei helyekre ültetett Krisztus Jézusban. (Ef 2: 4-6) 

A szövetség feltétele 

Az új szövetség megvalósulásához szükség volt valakire, aki 
„bepecsételi” a bűn történetét: 

 Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget 
ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és 
eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, 
és felkenik a szentek szentjét. (Dán 9:24) 

Kellett valaki, aki elítéli a bűnt a testben (Róm 8:3), aki megtöri a bűn 
átkát. Ezt kizárólag egyetlen ember tudta megtenni! Ha az új szövetség 
köztünk és Isten között jött volna létre, akkor elvesztünk, hiszen mi 
nem tudjuk betölteni és véghez vinni ezeket az igazságokat. Egyedül 
Krisztus volt erre alkalmas és méltó. Ő egyszer és mindenkorra 
betöltötte az áldozat szerepét, ezzel eltörölve a bűnt – tökéletessé téve 
a megszentelteket! Tehát Jézus elvégezte az egyezség rá eső részét, és 
tökéletes munkát végzett. Nem mi vagyunk a partnerek, a társak az új 
szövetségben, nem a mi feladatunk betölteni, beteljesíteni az új 
szövetséget – mert mi soha nem is tudnánk ezt megtenni! A betöltő az 
Krisztus, s ő már MINDENT elvégzett!  

A Biblia minket örökösöknek, nem pedig partnereknek hív, és 
valójában azok is vagyunk:  

 Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten 
gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei 
Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. (Róm 8:16-17) 
 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek 
fel. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és 
ígéret szerint örökösök. (Gal 3:27.29) 
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 Hogy az ő kegyelméből megigazulva, örökösök legyünk az örök 
élet reménysége szerint. (Tit 3:7) 

A kezes 

 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. (Zsid 7:22) 
 Hanem ez lesz az a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával 
kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet belsejükbe helyezem, és szívükbe 
írom, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. (Jer 31:33) 

Az egyezség, amely az emberiség megmentéséről szól, az Atya és a Fiú 
között áll fenn. Jézus egyúttal garanciává, biztosítékká lett, ahogyan a 
banki hitel felvételénél szükség van egy kezesre. Isten ugyanis 
kezdettől tudta, hogy mi nem tudnánk „fizetni”, teljesíteni a ránk eső 
részt. Így a velünk (Izrael házával) kötött szövetség biztosítéka, kezese 
Krisztus! Ő az, aki a feltételeknek maradéktalanul megfelelt, és be 
tudta teljesíteni ezt a szövetséget – mi pedig ennek a szövetségnek az 
áldásait élvezhetjük. A keresztény nem „szerződő fél” ebben a 
szövetségben, hanem „haszonélvező”. (Ha a banki hitel esetén valaki 
nem tud fizetni, akkor a kezes rendezi helyette a kölcsönt, mégis ő 
lakik a házban, amit a hitelből vett). Az új szövetség tehát egy 
megállapodás, egyezmény az Atya és Fia között, egyúttal ígéret 
számunkra, hogy a törvények az elménkbe és szívünkbe irattatnak, s 
az Atya Istenünkké lesz, mi pedig népévé. Isten ígérete: „Én teszem 
meg érted, Fiam által, aki betölti a szövetséget helyetted!” 

Milyen „szerződés” köttetett az Isten és a Fia közötti szövetség során? 
Vér általi – azaz Krisztus vérében, élete árán, életében létrejött – 
szövetség. Tehát Krisztus maga a szövetség.  

 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt 
mondta: E pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek 
kiontatik. (Luk 22:20) 
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Három szövetség 

ELSŐ SZÖVETSÉG Ó SZÖVETSÉG ÚJ SZÖVETSÉG 
Isten – Ádám (1 ember) Isten – Izrael (nép) Isten – Fia (1 ember) 

Valóság (örök élet) Árnyék Valóság (örök élet) 
Határtalan ígéretek Korlátozott ígéretek Határtalan ígéretek 

Korlátlan hozzáférés Korlátozott 
hozzáférés 

Korlátlan hozzáférés 

Ádám elbukott - 
bűnösök 

Izrael elbukott – 
bűnösök 

Jézus teljesítette – 
tökéletes 

Szereteten alapul Félelmen alapul Szereteten alapul 
Tökéletes Tökéletlen Tökéletes 

A szerződő felek 

Az első szövetség esetében Isten így szólt: „Minden a tiéd, de ha eszel 
ebből a gyümölcsből, meghalsz. Áldásokat kapsz, ha betartod a 
feltételeket. Ne egyél a gyümölcsből, azaz ne veszítsd el a belém vetett 
bizalmad”! Ez a megállapodás ember – méghozzá egyetlen ember – és 
Isten között jött létre.  

Az ó szövetség Isten és Izrael, azaz Jákób leszármazottai, egy nép 
között jött létre.  

Az új szövetség Isten, az Atya és a Fiú, Jézus Krisztus között született. 
Ahogyan Ádám az emberi faj első feje volt, úgy Jézus, az Emberfia, mint 
az utolsó vagy második Ádám az új, örökéletű emberiség fejévé lett.  

A szövetségek jellemzői 

Az első szövetségben Ádám szó szerint az Éden kertjében sétált 
Istennel – nem volt határ az Istennel való kapcsolatában – és szó 
szerint örök élettel bírt, hiszen tökéletesnek alkották meg. E szövetség 
pedig szereteten alapult – hiszen Isten már azelőtt szerette Ádámot, 
hogy ő életre kelt volna –, és tisztaság jellemezte. Azaz nem volt 
szükség semmilyen áldozatra. Az ígéretek száma pedig határtalan 
lehetett volna. Amikor azonban Ádám elbukott, bűnössé vált. Az 
áldások és átkok pedig tőle, azaz egyetlen embertől öröklődtek tovább.  
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Az ó szövetség a Sínai-hegynél árnyék volt csupán, nem valóság. Földi 
áldásokról szólt, és nem az örök életről; limitált, földi ígéretek, 
elveszített tökéletesség – azaz tökéletlen állapot – jellemezte. Nem is 
tudtak tökéletessé válni, hiszen eltorzult életet örököltek, a bukott 
Ádám leszármazottjaiként. Az eljövendő valóságnak csupán az árnyéka 
tehát ez a szövetség, amely nem volt tiszta, hanem pontosan 
megtisztításra szorult – a törvény által. Az áldások és átkok a 
személyes döntésektől függően teljesedtek. Itt csak a főpap 
kapcsolódhatott korlátozott módon Istenhez, de ő is egy évben csupán 
egyszer. Az emberek immár mind bukottak, bűnösek voltak az első 
Ádámtól örökölt természetük miatt. Szüntelen áldozatra volt szükség, 
emlékezve a bűnökre. A szövetséget átjárta a félelem: 

 És azt mondták Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, 
de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk! Mózes azonban így 
felelt a népnek: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen 
benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek! A nép tehát 
távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az 
Isten volt. (2Móz 20:19-21) 

Az új szövetség szintén valóság, és ugyancsak szereteten alapul, 
melyben Isten személyesen végezte a megtisztítást, s így  

 …Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié 
a Fiú, azé az élet… Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának 
nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van… (1Ján 5:11-13) 

Ezáltal már most, valóban, szó szerint örök – és új életünk van. Ebben 
az alvás – ahogy Krisztus nevezte az elmúlást – egy ideiglenes szünet: 
Aki hisz bennem, soha meg nem hal (Ján 11:15), mert lesz feltámadás-
felébredés. Akárcsak az első Ádám esetében, úgy itt is egyetlen ember 
által örököljük az áldásokat vagy átkokat. Az ígéretek száma szintén 
határtalan, s bátran járulhatunk az Isten elé, Ő mindig itt van nekünk. 
Krisztus az Ő el nem bukott tökéletességében betöltötte a szövetséget, 
és örökkévaló igazságosságot hozott számunkra. Őbenne Isten 
tökéletessé tett minket és megszenteltté lettünk. Jézus áldozata döntő 
és végleges áldozatként szolgált. 
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Párhuzamok 

Az első és az új szövetség közötti párhuzam nagyon tisztán látható. 
Földi szüleink által egy sérült, törött szövetségbe, míg Krisztustól – az 
ő személyes, saját életétől, szellemétől – születve egy teljes, betöltött 
szövetségbe születünk. Ez már nem arról szól, hogy én mit teszek – 
mint az ó szövetségben, – hanem arról, hogy kinek az élete van 
bennem. Mert ez határozza meg, hogy milyen örökséget kapunk.  

De figyeljük meg az ószövetségi képeket és azok újszövetségi 
megjelenési formáját is: Az ó szövetségben Mózes volt a közbenjáró, a 
pap pedig Áron, az újban pedig mindkét szerepet maga Jézus töltötte 
be. Akkoriban bikákat, bakokat, bárányokat áldoztak, aztán pedig maga 
Krisztus lett az áldozat. Az állatok vérét szét kellett hinteni, azután 
magának az Isten Fiának élete (vére) árad pünkösdkor.  

Az ó szövetségben Isten népe a szó szerinti Izrael volt, az új 
szövetségben Jézus az: 

 …de te ezt mondd a fáraónak: Így szól az ÚR: Izráel az én 
elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, 
hadd szolgáljon nekem!... (2Móz 4:22-23)  
 Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból 
hívtam ki fiamat (Hós 11:1)  
 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és 
elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, 
amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat.  
(Mt 2:15-15) 

A szövetség tehát Isten és Krisztus között töltetett be. A menny Ura 
nem ránk vár, hogy betöltsük. Krisztus elvégezte az egyezség rá eső 
részét. Az új szövetség ígéreteinek azonban mi vagyunk az örökösei. 
Ádám része a szövetségben az volt, hogy higgyen és éljen – éljen az 
Isten felé bizalommal. A Sínai hegyi szövetség – és élet – feltétele az 
engedelmesség volt. Az új szövetségben a részünk az, hogy higgyünk az 
Úr Jézus Krisztusban, s így üdvözüljünk. Az első Ádámmal kötött, s 
aztán megtört szövetséget a második Ádám, Krisztus állította helyre és 
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töltötte be. Isten pedig tőlünk csak annyit kér, hogy fogadjuk be az Ő 
Fiát és a benne nyert áldásokat, s engedjük, hogy Ő bennünk élje saját, 
tökéletes életét – így létezhetünk ezen új és jobb szövetség keretei 
között.  

Az új szövetség gyakorlati következményei 

1. Megváltásunk megingathatatlanul biztos. Az állapotunk 
megváltoztathatatlan Krisztusban. Ő elvégezte a munkát, betöltötte 
feladatát: 

 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tette a 
megváltottakat. (Zsid 10:14) 

2. Az Atya része a megtartás, a megszentelés: 

 Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig 
tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet 
nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Nem azt kérem, hogy vedd ki 
őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból 
valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az 
igazsággal: a te igéd igazság. (Ján 17:11. 15-17) 
 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem 
ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, 
mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én 
és az Atya egy vagyunk. (Ján 10:28-30) 

Ez azt jelenti, hogy nem a kereszténynek kell magát megtartania, 
megszentelnie, eggyé tennie testvéreivel. Ez az Atya munkája, ezt Ő 
maga végzi, csodák útján! Az egyetlen kérdés: te megengeded-e Neki 
mindezt? Az Atya kezében vagyunk, és senki nem ragadhat ki onnan! 
Bízunk-e ebben, bizonyosságunk van-e effelől? 

3. A megváltás elvégeztetett. Nem tehetünk hozzá semmit. Sem 
engedelmességgel, sem a cselekedeteinkkel nem szerezhetünk 
érdemeket.  
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 Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell 
következnie; mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a 
végrendelkező él, addig érvénytelen. (Zsid 9:16-17) 
 Testvéreim, emberi módon szólok: a megerősített végrendeletet, 
még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem toldhatja 
meg. (Gal 3:15) 

Ha egy szövetség egyszer megerősíttetett, akkor sem elvenni, sem 
hozzáadni nem lehet. Amikor Krisztus – a végrendelkező – meghalt, s a 
kereszten így szólt: „Elvégeztetett”, akkor ez a szövetség megerősítést 
nyert. Amit tehetünk, hogy belépünk ebbe a szövetségbe azáltal, hogy 
Krisztusban vagyunk. Az ajtó kitárult előtted, sétálj be rajta! 

4. Segít, hogy Isten szeretete tudatosuljon bennünk, és 
felmagasztosuljon az életünkben. Ő ugyanis már akkor megkötötte a 
rólunk szóló szövetséget Fiával, amikor mi még bűnösök voltunk. 
Krisztus pedig még akkor eljött és betöltötte azt! Irántunk való 
szeretetükből tették ezt – és nem azért, mert mi bármi jót tettünk!  

 …Örök szeretettel szerettelek… (Jer 31:3) 
 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5:8) 
 Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.  

(1Ján 4:19) 

Isten megmentett annak ellenére, amilyen voltál. Azt mondja: „Vedd az 
örök életet, és élj! Szerettelek, amikor te még gyűlöltél engem. 
Kerestelek, amikor te elrejtőztél előlem. Utánad futottam, mikor 
elfutottál tőlem. Örök életet adtam neked, amikor te a halált akartad. 
Világosságra hívtalak, amikor te még a sötétséget választottad.” 
Micsoda dicsőséges terv a megváltás műve! Micsoda szeretet áll az új 
szövetség mögött! A menny kapui szélesre vannak tárva – csak sétálj 
be rajta!”  
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AZ ANTIKRISZTUS ÉS A VIGASZTALÓ 
David Clayton 

Van egy szó a Bibliában, amely évszázadok óta foglalkoztatja az 
emberek képzeletét, ez pedig az „antikrisztus” kifejezés. Manapság is 
izgalomban tartja a legkülönbözőbb csoportokat, keresztényeket és 
nem keresztényeket egyaránt, számos film és regény központi 
motívuma lett. Legtöbbek elképzelése szerint az „antikrisztus” egy 
különös, titokzatos, a vég idején fellépő gonosz alak, aki nagy 
szerencsétlenséget zúdít bolygónkra. Bibliai szemszögből van némi 
jogosultsága a hatalmas, karizmatikus, de gonosz személyről szóló 
elképzelésnek, aki szembehelyezkedik Krisztussal az utolsó időkben. 
Az érdeklődés nagyrészt erre az értelmezésre koncentrál, de ha 
alaposan megvizsgáljuk a bibliai szóhasználatot, kiderül, hogy vannak 
olyan rendkívül fontos szempontok, amelyek felett elsiklik a 
tekintetünk, vagy éppen eddig teljesen figyelmen kívül hagytuk őket. 

Anti-Krisztus 

Miközben számtalan elképzelés kering az antikrisztus személyéről, 
ugyanennyi elgondolás született tanításának központi magjával 
kapcsolatban is. János apostol a leveleiben pontosan ezt az alapelvet 
tárgyalja, és mi is ezt fogjuk most közelebbről szemügyre venni. 
Megvizsgáljuk Jánosnak az antikrisztusra vonatkozó állításait annak 
érdekében, hogy kiderítsük, mi tanításának leglényege. Először is 
megállapítható, hogy az ’anti’ és a Krisztus’ tagokból álló összetételről 
van szó. Szó szerint azt jelenti: „Krisztus ellen”. Tehát az antikrisztus 
munkája és tanítása szemben áll Krisztus munkájával és tanításával. 
Krisztus ügyének számolatlan ellensége volt az évszázadok folyamán, 
azonban ez az antikrisztus és tanítása nyilvánvalóan olyan természetű, 
hogy alapjaiban támadja a Megváltót és az általa képviselt igazságot. 
Ezért alkalmazza János az ’antikrisztus’ kifejezést erre a személyre, 
méghozzá ebben a különleges, egyedi formában. Tanítása ugyanis 
alapjaiban igyekszik megrendíteni a keresztény hitet és tapasztalatot. 
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Az antikrisztus „keresztény” 

Nagyon érdekes, hogy az antikrisztus nem pogány, sem pedig egy 
teljességgel világi személy, nem ateista, és nem is más világvallás 
képviselője. A Biblia világossá teszi, hogy az antikrisztus vallásos 
keresztény, aki belülről dolgozik, hogy megrontsa a keresztény hitet és 
ezen az úton a lehető legnagyobb pusztítást érje el. Pál azt írja, hogy ő 
az, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, amit Istennek vagy 
istentiszteletre méltónak mondanak, annyira, hogy maga ül be, mint 
isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. (2Thess 
2:4) Tehát az antikrisztus elfoglalja Isten templomát, amely a 
keresztény egyház(ban van). 

János apostol a következőket írja: Szeretteim, ne higgyetek minden 
szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-
e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten 
Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, 
az Istentől van; És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent 
Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről 
hallottátok, hogy eljön; és most e világban van már. (1Ján 4:1-3) 

János úgy hivatkozik azokra, akikben az antikrisztus szelleme van és az 
antikrisztus tanítását képviselik, mint „hamis prófétákra”. Amennyiben 
hamis próféták, akkor világos, hogy igaz prófétáknak és Isten igaz 
képviselőinek vallják magukat. Kereszténynek állítják be magukat, de 
üzenetük bizonyítja, hogy antikrisztusok, vagy legalábbis az 
antikrisztus üzenetének közvetítői. Az antikrisztus munkája azért 
rendkívül veszedelmes, mert nem áll nyíltan szemben Krisztussal és az 
ő tanításával, hanem rejtett romlást, veszélyes torzítást tartalmaz, 
amely nagy hatalommal igyekszik megtéveszteni az óvatlanokat. Ez az, 
amit János a keresztény egyházban kibontakozni látott élete utolsó 
éveiben, ez az a félelmetes megtévesztés, amely az első keresztények 
többségének halála után megjelent. Ez volt János nagy aggodalma, ami 
miatt leveleit és evangéliumát megírta. 
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Miért csak János? 

A szó ’antikrisztus’ kizárólag János apostol írásaiban jelenik meg. 
Mások is beszélnek egy személyről, aki ellene szegül Istennek és az ő 
igazságának az utolsó napokban, de János az egyetlen, aki ezzel az 
elnevezéssel illeti. Ugyancsak ő ad nagyon érdekes betekintést e 
személy jellemébe, valamint a munkája és tanítása alapjául szolgáló 
alapelvekbe. Ésszerű tehát a következtetés, hogy ha meg akarjuk érteni 
az antikrisztus munkáját, akkor meg kell vizsgálnunk, mint mond János 
e témában. Noha Péter, Jakab és Pál is írtak több levelet az 
evangéliumokon kívül, mégis János az egyetlen, aki ezt a kifejezést 
alkalmazza. Bizonyára okkal teszi ezt. 

János túlélte valamennyi apostoltársát, idős korában írta könyveit, és 
közel százéves volt, amikor az érintett leveleket megfogalmazta. A 
Biblia könyvei között az általa írottak keletkeztek utolsóként, amikor a 
korai hívők többsége már meghalt. János egyedül maradt, és látta azt, 
amit a többiek már nem láthattak. Pál apostol figyelmeztetett, hogy 
röviddel halála után gonosz erők jelennek meg az egyházban, és nagy 
pusztítást okoznak majd: Mert tudom, hogy távozásom után jönnek 
közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, közületek 
is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a 
tanítványokat maguk után vonják. (Csel 20:29-30) Ez a hitehagyás 
akkor vált teljessé, amikor János a leveleit írta, és kettőben is figyelmet 
szentel neki. Azokra nézve, akik az antikrisztus tanait hirdetik, János a 
következő megdöbbentő tanácsot adja: ha valaki elmegy hozzátok és 
nem ezt a tudományt viszi (a Krisztusról szóló igaz tanítást), ne 
fogadjátok azt be házatokba, és ne köszöntsétek; mert aki köszönti, 
részes annak gonosz cselekedeteiben. (2Ján 1:10-11) Míg a 
keresztényeket arra buzdítják, hogy legyenek vendégszeretők, 
kedvesek és nagylelkűek, ez alól kivételt képeznek az antikrisztusi 
elvek tanítói, velük nem szabad még udvariasan bánni sem! Ez némi 
képet adhat nekünk arról, mennyire veszélyes is ez a tanítás! Mit 
láthatott János, ami ekkora aggodalommal töltötte el?! Milyen elv, 
milyen hamis tanítás ütötte fel a fejét a keresztény egyházban, amely 
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annyira halálos volt, hogy János fontosnak látta ilyen szigorú szavakkal 
fellépni ellene? 

A Krisztusról szóló tanítás 

Mivel e tanítást az antikrisztus tanításának nevezik, észszerűen arra 
következtethetünk, hogy ellentmond Krisztus tanításának, vagy más 
szavakkal, ellentmond a kereszténység központi eszméjének. János 
világossá teszi ezt második levelében: Mert sok hitető jött e világra, 
akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az 
antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit 
munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk! Aki félrelép és nem marad 
meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki 
megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az 
övé. (2Ján 1:7-9) Mi tehát Krisztus tanítása vagy tudománya? Mi a 
legnagyobb, legjellemzőbb, legfontosabb eleme a kereszténységnek? A 
keresztények általában Krisztus kereszthalálára mutatnak, mint a 
keresztény hit középpontjára. Senki nem vitatja a Kálvária fontosságát, 
hiszen az univerzum történetének egyik legnagyobb eseménye, és 
egyben a megváltási terv alapja, de ami a gyakorlati keresztény 
tapasztalatot illeti, abban a tekintetben nem a Kálvária a 
legjelentősebb esemény! 

A fontosabb mozzanat – az elem, amely a kereszténységet minden más 
vallástól megkülönbözteti – az Krisztus és az Atya érkezése, hogy a 
keresztényekben lakozzanak! Ez az Újszövetség egyik legfontosabb 
témája és érthető módon az apostolok ezt a tapasztalatot tekintették a 
keresztény hit középponti elemének. Pál apostol a következőképpen 
utal erre: Tudniillik ama titok, amely el volt rejtve ősidők óta és 
nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szentjeinek, Akikkel az 
Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között 
eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti 
bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. (Kol 1:26-27) Pál 
számos helyen beszél arról a nagy titokról, amely korszakokon át 
rejtve volt, de Krisztus eljöttével napvilágra került. E titkos terv 
Istennél létezett, mint egy csodálatos módszer, amely az ember 
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helyreállítását szolgálja, amely által Krisztus népében él – Krisztus 
bennetek, a dicsőség reménysége. 

Ez ugyanaz a hatalmas üzenet, amelyet Jézus egész szolgálata alatt 
hangsúlyozott. Üzenete a királyság evangéliuma volt. Ugyanaz a jó hír, 
amelyet Keresztelő János hirdetett, és amelyet Jézus a tanítványaira 
bízott. Természetesen sokan azok közül, akik hirdették, beleértve 
Keresztelő Jánost is, nem fogták fel valódi értelmét. János maga is, 
miként a tanítványok, azt hitték, hogy Jézus fizikai értelemben állítja 
fel királyságát a Földön. Jézus kijelentette, hogy „elérkezett a mennyei 
királyság”, és mindenki azt várta, hogy ott és akkor megdönti a Római 
Birodalmat, hogy Izraelt a Föld legnagyobb királyságává tegye. Ez 
azonban téves elképzelés volt.  

Jézus Isten királyságának igazi természetét az alábbiakban jellemezte: 
Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: 
Íme, itt, vagy: Íme, amott van; mert íme, az Isten országa ti bennetek 
van. (Luk 17:21) Más szavakkal, a Krisztusról szóló tanítás az az 
igazság, hogy Isten Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban véghez 
vitte azt az ősidők óta elrejtett tervet, amely szerint Isten népe eggyé 
válik Vele, azáltal, hogy Ő bennük lakozik! Ez tökéletesen teljesedett 
Jézus Krisztus által. Ez az új szövetség lényege, ez a királyság 
örömüzenete, amely szerint Isten gyermekeiben vesz lakozást, a 
menny és a Föld egyesül, Isten népe mennyei helyet foglal el Krisztus 
Jézusban! Ez Krisztus igazi tanítása, ezt jelenti kereszténynek lenni! 
Ettől válik a keresztény élet a legnagyobb tapasztalattá, amit csak 
ember megélhet. Ez hoz örömet, békességet, bizonyosságot és örök 
életet Isten népének tapasztalatába. Ez a Krisztusról szóló tudomány, 
és világos, hogy az antikrisztus tanítása tagadja ennek valóságát! Ez 
nyilvánvalóvá válik, ha megvizsgáljuk Jánosnak az antikrisztusra 
vonatkozó állításait:  

 Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: valamely szellem Jézust 
testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely szellem 
nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől: és az 
az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön; és most e 
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világban van már. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek 
azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. 
(1Ján 4:2-4) 

A testben megjelent Krisztus 

Számos különböző elmélet létezik arra, mit értett János a „testben 
megjelent” Krisztus alatt. A legnépszerűbb felfogás ahhoz a tényhez 
kapcsolódik, hogy Jézus Krisztus valódi emberré lett és magára vette a 
bukott emberi természetet. E nézet szerint az antikrisztusi tanítás azt 
vallja, hogy Jézus nem igazi ember, hanem valójában szellemi lény volt, 
embernek álcázva; vagy pedig, ha mégis ember volt, akkor nem 
ugyanazt a bukott emberi természetet örökölte, mint a többi ember. 
Más szavakkal, nem volt kitéve ugyanazon gyengeségeknek és 
korlátoknak, mint az emberiség többi tagja. Ez azonban János 
szavainak helytelen értelmezése, és mint ilyet, el kell utasítanunk. A 
bizonyítékok nem támasztják alá ezt az elképzelést.  

Nézzük meg ismét a már idézett részletet, ezúttal azonban a közvetlen 
előzményekkel együtt: 

 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is 
abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, 
amelyet nekünk adott. (1Ján 3:24) 
 Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok 
meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki 
a világba. Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: valamely szellem 
Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely 
szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az 
Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön; 
és most e világban van már. (1Ján 4:1-4) 

János azt mondja, az antikrisztus szelleme tagadja, hogy Jézus Krisztus 
testben jelenik meg, de figyeljük meg, mit mond közvetlenül e 
megállapítás előtt: és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a 
SZELLEMből, amelyet nekünk adott. Arra a tanításra és tapasztalatra 
utal, amely Krisztus nekünk adott szelleméből fakad. Az Ő szelleme 
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arra tanít minket, hogy Jézus bennünk él! Majd közvetlenül ezután 
beszél egy MÁSIK szellemről, amely pontosan ellentétes Krisztus 
szellemének tanításával. Míg a nekünk adott szellem tudatja velünk, 
hogy Ő bennünk él, az antikrisztus szelleme tagadja ezt az igazságot! 
Ez a szellem tagadja, hogy Jézus „testben” él, vagy inkább, a mi 
testünkben él. János azzal fejezi be figyelmeztető szavait, hogy 
megismétli: amióta Krisztus bennünk él, legyőzhetjük az antikrisztus 
szellemét, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van.  

János egyértelműen kiemeli, hogy Krisztus gyermekeiben lakozik. 
Ebben az összefüggésben tagadja tehát az antikrisztus, hogy Krisztus 
testben jelenik meg. Vegyük észre, nem azt mondja, ’megjelent’! Jelen 
időben beszél, Krisztus jelenlétéről beszél a hívőkben, Jézus valós idejű 
eljöveteléről, hogy a keresztényekben éljen, itt és most. Természetesen 
nem csupán ez a szakasz bizonyítja, hogy János erre a témára helyezi a 
fő hangsúlyt. Az apostol levelei tele vannak utalásokkal arra nézve, 
hogy szó szerinti, valódi közösségünk van Istennel a bennünk élő 
Krisztus által. Nézzünk meg néhány igeverset ezzel kapcsolatban:  

 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is 
közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő 
Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek 
teljes legyen. (1Ján 1:3-4) 

Itt János nagyon világosan közli levele okát. Az a célja, hogy a hívők 
ugyanazt a közösséget élvezzék, ami az ő osztályrésze Istennel és az Ő 
fiával. Hangsúlyozza e tapasztalat valódiságát: valóban… szövetségünk 
van az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ez az igazi célja János 
első levelének; az a törekvése, hogy a címzettek is felismerjék és 
megtapasztalják az Atyával és a Fiúval való közösséget.  

 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, 
annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, 
mind az Atya, mind a Fiú az övé. (2Ján 1:9) 

Ha megértjük a Krisztusról szóló igaz tanítást, akkor ez a fenti igevers 
is tökéletes értelmet nyer! Mit jelent Istent „birtokolni”? Mit jelent 



20 

mindkettőjüket, az Atyát és a Fiút birtokolni? Nem pusztán annyit, 
hogy elhisszük Isten létezését, vagy azt, hogy tudjuk, szeret minket; 
nem csak annyi, hogy hisszük, Isten értünk adta a Fiát. Istent birtokolni 
azt jelenti: Ő itt és most bennünk él! A Krisztus tudománya egyszerűen 
az az igazság, hogy Krisztus a hívőkben lakozik. Krisztuson keresztül 
az Atya ugyancsak ott él gyermekeiben, tehát, aki tagadja a Krisztusról 
szóló tanítást, arról elmondható, hogy sem az Atya, sem a Fiú nem az 
övé. Hát persze, hogy nem! 

 És ez az a bizonyíték, hogy örök életet adott nekünk az Isten és ez 
az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten 
Fia, az élet sincs meg abban. (1Ján 5:11-12) 
 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is 
abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, 
amelyet nekünk adott. (1Ján 3:24) 
 Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a 
maga szelleméből adott nekünk. (1Ján 4:13) 

János Vigasztalója 

Az antikrisztusról szóló tanítás nem az egyetlen hangsúlyos elem, ami 
kizárólag János apostolnál jelenik meg. Könyvei jelentősen különböző 
szemszögből íródtak az Újszövetség tovább irataihoz, illetve a többi 
apostol műveihez képest. Az egyetlen kivétel ez alól Pál apostol, aki 
ugyanazon eszméket képviseli, mint János, azonban rendszerint más 
fogalmakat használ, és más megközelítéssel alkalmazza őket. Például 
János az egyetlen személy, aki följegyezte Jézusnak a Vigasztalóra 
vonatkozó kijelentéseit. Míg a többi evangéliumi szerző beszámol a 
szent szellem kitöltetéséről, addig János egyedülálló módon úgy beszél 
a szent szellem, mint a Vigasztaló érkezéséről, mint aki egy valóságos 
személy valós tulajdonságokkal. Szavai nyomán kétségtelen, hogy ez a 
Vigasztaló személy, lehetetlen másképp értelmezni. Ez olyan 
egyértelmű bizonyíték, hogy sokan azok közül, akik tagadják, hogy 
Krisztus valójában népében él, kénytelek úgy értelmezni ezt a 
Vigasztalót, mint egy különleges angyalt! Nézzünk meg néhányat a 
Vigasztalóra vonatkozó meglepő kijelentésekből: 
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 És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek 
maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét: akit a világ be nem 
fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert 
nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árván; eljövök 
hozzátok. (Ján 14:16-18) 
 De amikor eljön amaz, az igazság szelleme, elvezérel majd titeket 
minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket 
hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. (Ján 16:13) 

Először is János hímnemű személyes névmással utal a Vigasztalóra. 
Minden egyéb helyen, ahol a szent szellemre személyes névmás mutat, 
semleges nemet alkalmaz az eredeti nyelv is. A ’szellem’ ugyanis 
semleges nemű szó. Azonban nem minden esetben fordítják így, mert a 
fordítók néha elfogultak és a semleges nemet hímnemre cserélik, még 
akkor is, ha a görög vagy héber eredeti szövegben semleges nemű 
névmás áll. Mindazonáltal e szakaszban, ahol János a Vigasztalóról 
beszél, a szent szellemet egyértelműen hímnemű személyes névmással 
helyettesíti. Ez nem fordítási hiba, hanem János gondos és szándékos 
választása a szent szellem személyként történő azonosítására. 

Másodszor azt látjuk, hogy Jézus a szent szellemet önmagával 
azonosítja, noha egy másik formában, mert ezt mondja, nálatok lakik és 
bennetek marad. Maga János is megerősíti, hogy akkoriban még nem 
adatott a szent szellem (Ján 7:39), tehát mit értett Jézus az alatt, hogy 
nálatok lakik? A válasz világos: Jézus maga volt, aki akkor közöttük 
időzött, és a folytatásban világossá teszi, hogy a jövőben ez a személy 
(Ő maga) bennük lakik majd. Kétségtelenné teszi a 18. versben, hogy 
én eljövök hozzátok. 

De nézzük meg, mennyire egyértelműek Jézus szavai egy másik helyen 
is:Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok 
engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, 
hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.  
(Ján 14:19-20) 

Itt Jézus megmagyarázza, miért beszél úgy önmagáról, mint egy másik 
személyről. Amikor ismét visszatér ebben a korábbitól különböző 
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formában, akkor két embercsoport lesz, akiket jövetele valamilyen 
módon érint majd. Először is a világ: a világ nem lát engem többé. 
Népéről azonban azt mondja, hogy ti megláttok engem, vagy meg 
fogtok látni engem. Annyira egyértelműen szól Jézus erről a más 
formában való visszatéréséről, hogy észrevétlen marad azok számára, 
akik nem az ő tanítványai. Ezért beszél erről az új identitásáról, mint a 
más(ik) Vigasztalóról. De népe vajon tudni fogja, hogy Ő az? 
Tökéletesen! Azt mondja gyermekeinek: azon a napon megtudjátok 
(amikor Ő visszatér, mint Vigasztaló), hogy én az én Atyámban vagyok, 
és ti én bennem, és én ti bennetek. (Ján 14:20) Ez a lényege Jézus 
szavainak, és ez az, amit János hangsúlyoz! Maga Krisztus az, aki az 
Atyával együtt a hívőkben él. Egy valóságos, szó szerinti személy él 
bennük, ellentétben az antikrisztusi tanítással, amely megpróbálja 
megdönteni ezt a valóságot. Más szavakkal, a megígért szent szellem 
nem csupán egy befolyás, nemcsak az Isten népének ajándékozott 
hatalom, nem csupán új gondolatok, új viszonyulási formák, hanem az 
Atya és a Fiú szó szerinti, személyes jelenléte! Ez a Biblia 
legcsodálatosabb igazsága, ez a központi magva a Krisztusról szóló 
igaz tanításnak. 

Ismét szembesülünk a kérdéssel, miért hangsúlyozza János olyan 
erőteljesen, hogy ez a Vigasztaló egy valóságos személy? Ha tudjuk e 
levelek keletkezésének idejét, ti. hogy mind akkor íródott, amikor az 
antikrisztus tana kezdett gyökeret ereszteni a keresztény egyházban, 
akkor egyértelművé válik, miért kellett ilyen nagy hangsúlyt fektetni 
erre a dologra. János evangéliuma és levelei úgy íródtak, hogy 
közvetlenül és nyomatékosan ellensúlyozzák e hamis tantétel 
befolyását. 

Miért olyan veszélyes? 

A legnagyobb tragédia, ami valaha történt a Föld nevű bolygón, az a 
bűn okozta szakadás és elidegenedés volt Isten és ember között. Isten 
korszakokon átívelő célja volt e kapcsolat helyreállítása. A megváltás 
terve a helyreállítás története, méghozzá a lehető legcsodálatosabb 
módon! 
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Amikor Isten a Sínai-hegyen törvényt adott Izraelnek, azt mondta 
Mózesnek, készíts nekem hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Itt 
láthatjuk, hogy az Úr első lépésben hogyan kívánt kapcsolatba lépni 
népével: felállíttatott egy sátrat, közöttük. Vagyis kijelölt egy 
találkozási pontot a Földön, ahol kinyilváníthatja jelenlétét, és ahová az 
emberek eljöhetnek, hogy egyfajta interakcióba lépjenek vele 
valóságos és értelmes formában. De egyáltalán nem ez volt az Isten 
szerinti ideális megoldás, ennél sokkal hatalmasabb, tökéletesebb 
dolgot akart elérni! 

Ezerhatszáz évvel később életbe lépett az isteni terv következő fázisa 
az emberiséggel való kapcsolat helyreállítása érdekében, amikor 
elküldte egyszülött Fiát, hogy az emberi nemzetség tagjává legyen, és 
hogy az istenit az emberivel az örökkévalóságra szólóan egyesítse! Az 
ige ezt mondja: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiút, és annak nevét 
Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1:23) 

Isten terve egy lépéssel közelebb jutott szíve vágyának 
megvalósulásához. A Mózes-féle szent sátor révén Isten népe KÖZÖTT 
lakozott, de Fiában az EMBEREKKEL élt. Jézus úgy utalt önmagára, 
mint Isten temploma, mint Isten lakhelye: rontsátok le ezt a templomot, 
és én három nap alatt felépítem azt. (Ján 3:19) 

Azonban Isten legmagasabb rendű és legnagyobb célja az ember 
számára ebben az életben akkor teljesedett, amikor a Vigasztaló eljött 
gyermekeihez! Jézus megvilágította a csodálatos kiváltságot, amelyben 
részünk lehet: veletek lakik (Isten velünk) és BENNETEK marad!  
(Ján 14:16-17) 

Isten először KÖZÖTTÜNK lakott, azután VELÜNK élt Krisztus által, 
végül pedig BENNÜNK időz! Ez az az igazság, amit Isten nekünk adott 
Jézus Krisztusban, ez a Vigasztaló, minden ajándékok ajándéka, Isten 
és a Fiú élő jelenléte közöttünk, velünk és bennünk, mindörökké! Ez az 
új szövetség, ez a Krisztusról szóló tanítás, ez az a hatalmas igazság, 
amit az antikrisztus és képviselői igyekeznek semmivé tenni! 
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Ezért van, hogy bár Keresztelő János a legnagyobb volt a valaha a 
Földön élt emberek között a teremtéstől fogva saját koráig, mégis, 
Isten gyermekei, akik utána, Isten királyságának beköszönte után 
élnek, még nála is nagyobbak! (Mt 11:11) János megtapasztalta az 
„Isten velünk” valóságát, és abban a kiváltságban volt része, hogy 
bemeríthette Jézust a Jordánban. De mégsem élhette meg SOHA a 
királyságot, nem tapasztalhatta meg az Atya és a Fiú benne való 
lakozását, nem ismerte a Vigasztaló jelenlétét. Tapasztalata csekélyebb 
volt azokénál, akiknek része van az Atya és a Fiú bennük lakozásában! 
Valójában ez a legnagyobb hír, amit csak ember valaha hallott vagy 
megtapasztalt! 

Szeretteim, ápoljuk ezt a csodálatos valóságot, és tartsuk szemünket 
mindazon, amit elnyertünk; ne hagyjuk, hogy bárki is elszakíthasson 
minket a Krisztusról szóló igaz tanítástól! Manapság rengeteg a hamis 
próféta a világban, akik az antikrisztusi elveket vallják, pontosan úgy, 
ahogyan János apostol idejében. Döbbenetes módon magukat 
kereszténynek vallók tagadják azt az alapvető igazságot, ami az 
evangélium ereje és veleje, és ami Krisztusban van elrejtve! Félelmetes 
időkben élünk, de mennyire bátorító, hogy mégis lehet 
bizonyosságunk: Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek 
azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. 
(1Ján 4:4) 

Úgy lakik-e benned Isten Fia, mint Atyja házában? Annyira eggyé lettél-e már 
Jézus életével, hogy egyszerűen csak Isten gyermeke vagy, aki mindent Vele 
beszél meg, és mindent az Ő kezéből vesz el? Benned az örök gyermek él-e 
Atyja házában? Benned ható élete által szétárad-e a kegyelem otthonodban, 
munkahelyeden, baráti körödben? Szeretnéd tudni, miért mégy át mindazon, 
amin átmégy? Nem azért van, mert neked kell átmenned rajtuk, hanem azon 
helyzet miatt, amelybe Isten Fia jutott megszentelődésed e szakaszában. 
Legyen úgy, ahogyan Ő akarja, s te maradj tökéletesen egy Vele! Az Úr 
életének a te saját egyszerű, élő életeddé kell lennie; mint ahogyan itt a 
Földön az emberek kötött élt és munkálkodott, úgy kell élnie benned is. 
(Oswald Chambers) 


