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MENNYI JÓT TESZ… 

Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és 

megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és 

Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. 

Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem; 

megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor 

elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet 

szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy 

mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, 

mennyi jót és milyen békességet adok nekik. (Jeremiás 33:6-9) 

A város, amelyről itt elsődlegesen szó van, a babiloniak által lerombolt 

Jeruzsálem. Isten hatalmas ígéretekkel támogatja joggal kétségbeesett 

gyermekeit: mindent megtesz a porrá égetett város újjáépítése 

érdekében. Azonban másodlagos és igazi, teljes értelemben Isten igazi 

városáról, Krisztus testéről, a kihívottak közösségéről beszél. Szoros 

összefüggést tár fel Isten tetteinek megtapasztalása, elfogadása és Isten 

megítélése között.  

Bár teljes körűen mindent Isten cselekszik: bekötöz, meggyógyít, 

újjáépít, megtisztít, megbocsát, békességet (a héber ’salom’ szó áll itt), 

azaz szabadítást, üdvösséget, biztonságot, egészséget, jóllétet nyújt 

gyermekei számára. Ezeket az ajándékokat, valóságokat elfogadva Isten 

gyermekeinek élete letagadhatatlanul tükrözi majd Isten jóságát. Minél 

többet megélünk ezekből a kincsekből, annál nyilvánvalóbbá lesz Isten 

mindenhatósága, és legfőképpen szeretete, jóindulata, kegyelme – tehát 

lelepleződik az Úr igazi arca, amely mindmáig torzképek, hamis 

elgondolások, vádak által van besározva, elfedve. Isten jósága indít 

egyedül megtérésre minden csalódott, megkeményedett szívet. Ha 

jósága a maga teljességében megjelenik gyermekeiben, akkor Isten neve 

végre felmagasztaltatik a Földön! Jézus testének célja tehát – az atyai 

szeretet megélése révén – felmutatni és igazolni az istentagadó világ 

előtt az Atya makulátlan hírnevét, hűségét, örömét, tisztességét, 

becsületét!  
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KÜZDELEM A VILÁGURALOMÉRT 

David Clayton 

Az élet célja 

A földlakók legnagyobb része alig-alig vesz tudomást azokról a nagy 

kérdésekről és célokról, amelyekkel az emberiség az élet létrejötte óta 

szembesül. Legtöbben néhány évtizedet töltenek itt, mielőtt meghalnak 

és visszatérnek a porba, miután végigküzdötték kiszabott idejüket. 

Legtöbbjük élete alig valamivel emelkedett az állati lét szintje fölé. 

Létezésüknek semmi más oka vagy célja nem volt, mint a puszta túlélés 

szükségszerűsége, amíg azt a körülmények lehetővé tették. Így aztán 

nem csoda, hogy olyan sokan fiatalon, önkezükkel vetnek véget 

létüknek. Tény és való, hogy a tartalom nélküli élet, a túlélésnél 

magasabb rendű célokat nélkülöző egzisztencia végső soron 

értelmetlen, s amikor ezt az igazságot az emberek felfedezik, ennek 

megfelelően cselekszenek. 

A Biblia azonban bemutatja, hogy minden egyes Földre született ember 

életének óriási célja van, amely messzemenő következményekkel bír. 

Feltárja, hogy mindegyikünk fontos szerepet játszik azon nagy kérdések 

rendezésében, amelyek egész világegyetemünket érintik. Sokkal többek 

vagyunk véletlenszerűen létező lényeknél, akik célok nélkül tengődnek 

halálukig. Az egész világegyetem érintett minden idők leghatalmasabb 

küzdelmében, minket is beleértve, akár tudjuk, akár nem!  

Küzdelem az univerzum feletti uralomért 

A Biblia sokkal világosabban bemutatja ezt a konfliktust, mint a világ 

bármely egyéb forrása. Megtalálhatjuk benne az univerzum 

középpontjában évezredekkel ezelőtt kirobbant és azóta is tartó lázadás 

leírását. Ézsaiás próféta segítségével bepillantást nyerhetünk a mögötte 

rejlő problémákba, és megismerhetjük azt a személyt, aki az egész 

felkelést elindította.  

 Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, 

népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, 

Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a 
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messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a 

Felségeshez! (Ézsaiás 14:12-14) 

Lucifer a leghatalmasabb angyalok egyike volt, itt azonban azt látjuk, 

hogy feltámadt benne a vágy Isten helyének elfoglalására. Különleges 

kívánság támadt a szívében, mégpedig, hogy egyenlővé váljon Istennel, 

és megengedte magának, hogy ez a rejtett sóvárgás nyílt lázadásba 

torkolljon Isten ellen. A felkelés gondolata szétterjedt az angyalok 

között, és végül tömegesen csatlakoztak Luciferhez. E küzdelem egyik 

jelentős csatájáról olvashatunk Jelenések könyvében: 

 Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra 

keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de 

nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a 

mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit 

ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; 

levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.  

(Jelenések 12:7-9) 

Eszmei konfliktus 

Nyilván nehéz elképzelni, milyen lehetett ez a csata; a legtöbb művész 

úgy ábrázolta ezt a küzdelmet, hogy Sátán és angyalai karddal a 

kezükben harcolnak. De természetesen az angyalok egy másik dimenzió 

lakói, szellemi lények, ezért a harc teljesen más jellegű, mint amihez a 

Földön hozzászoktunk. Tulajdonképpen, mivel Sátán Isten helyének 

elfoglalására tört, nem lehetett szó fizikai jellegű küzdelemről, hiszen 

Sátán soha nem remélheti, hogy fizikai erő bevetése árán legyőzheti 

saját teremtőjét. Nyilvánvalóan a bukott angyal is tisztában van ezzel a 

ténnyel. Jézus azonban elmagyarázta Sátán módszerét és felfedte 

számunkra, hogyan akarja elbitorolni Isten trónját.  

 Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait 

akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt 

meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot 

szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.  

(János 8:44) 
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Jézus szavai szerint Sátán hazug és gyilkos. Ő „a hazugság atyja”, ő a 

hazugság forrása és bevezetője az univerzumban. Sátán szándéka az 

volt, hogy valahogyan megdöntse Isten uralmát, és tudta, hogy ez erővel 

lehetetlen. Lehetetlen Istent megölni, azonban rájött, hogy soha nem 

tudja megvalósítani abbéli ambícióját, hogy olyan imádatban és 

felmagasztalásban legyen része, mint Istennek – mindaddig, amíg Isten 

a legnagyobb befolyással bíró lény. Elhatározta, hogy valami módon, 

nem szó szerinti gyilkossággal, de „elteszi az útból” Istent azáltal, hogy 

félelmetessé teszi mindenki előtt, hogy elvonja tőle az imádatot. Az 

egyetlen lehetséges út, hogy hazugságai révén aláássa Isten jellemének 

makulátlanságát, és jó hírének befeketítése érdekében hazugságaival 

végül sok-sok angyalt teremtője ellen fordított.  

E mennyei küzdelem bizonyosan eszmei jellegű volt: a hazugság 

küzdelme az igazság ellen, a mennyei lények befolyásolása érdekében. 

Sátán csak ilyen értelemben remélhetett győzelmet Isten ellenében. 

Kiterjesztette a küzdelmet Földünkre is, és láthatjuk, hadjárata mennyire 

sikeres. Az emberiség döntő többsége bizalmatlan Istennel szemben, fél 

tőle, és semmit nem akar tőle. Sokan félelmetes lényként tekintenek rá, 

akit jobb kerülni.  

Sátán elve – a szabályok 

Néhány évtizeddel ezelőtt megalapították a Sátán egyházát az USA-ban, 

amely kiadta a Sátán bibliáját. Ha megvizsgáljuk a sátánizmus ott 

kifejtett elveit, világosan kirajzolódik a sátáni uralom filozófiája. Álljon 

itt néhány idézet: 

„Kiállok a világ bölcsessége ellen, megkérdőjelezem ember és isten 

törvényeit!”  

„Egyetlen nyomtatott bálványod előtt sem hajolok meg készséggel, és 

aki azt mondja nekem, „te légy!”, az az én halandó ellenségem!” 

„Egyetlen hitvallást sem lehet elfogadni az „isteni” természetű tekintély 

alapján. A vallásokat meg kell kérdőjelezni. Semmiféle erkölcsi dogmát 

nem szabad természetesnek tekinteni – egyetlen szabály sem isteni 

eredetű. Az erkölcsi kódexekben semmi sem isteni eredetű. Ahogyan a 
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régi korok fabálványait, úgy ezeket is emberi kezek készítették, és amit 

ember csinált, azt az ember le is ronthatja!” 

„Mondd ezt a szívedben: Én vagyok a saját megváltóm!” 

Könnyű meglátni ezen állítások középpontját. Végső soron az ÉNre 

összpontosít, mint a legfelsőbb hatalomra, amely szembeszáll Isten 

tekintélyével és ellenőrzésével. Ez volt Sátán mennyei lázadásának 

gyökere és ez az alapja földi uralmának is.  

Sátán Isten elleni lázadása azon a gondolaton alapult, hogy egy olyan 

életutat képes felkínálni, ami mindenki számára szabadságot biztosít. 

Minden egyes lény a saját maga istene olyan értelemben, hogy 

mindenki maga választja meg a saját életmódját, úgy él, ahogy neki 

tetszik, anélkül, hogy szüksége volna Isten állandó irányítására. Sátán 

elve szerint nincs szükségünk Isten vezetésére, mert már képesek 

vagyunk jónak lenni és jót tenni. Az egyetlen, amire szükségünk van, a 

jó és a rossz felőli tudás, és természetünkből fakadóan tenni fogjuk a 

jót, ehhez nem kell Isten. A sátánizmus lényege az Istennel való 

kapcsolat teljes kiiktatása, az Istentől való teljes függetlenség 

filozófiája. 

Ennek a sátáni eszmének a kifejeződését láthatjuk Éva édeni 

megkísértésében. Sátán azt állította, hogy ha eszik a fáról, szert tesz a jó 

és rossz felőli tudásra, és olyan lesz, mint Isten. Tudva, mi a jó és mi a 

rossz, többé nem lesz szüksége Istenre.  

Sátán rendszere és szabályai 

Ha azonban minden ember önmagát kormányozza és önmaga saját 

istene, hogyan lehetséges bármifajta harmónia és együttműködés az 

ilyen egyének alkotta közösségekben, társadalmakban? Kell egy 

rendszer, amely biztosítja, hogy a jó és rossz felől saját elképzeléssel 

rendelkező egyedek együttélése során bizonyos rend legyen. Létre kell 

hozni egy szabályrendszert, amely az embereket ellenőrzés alatt tartja, 

és az uralkodó vagy a többség akaratának való megfelelésre kényszeríti. 

Ez az alapja az összes emberi kormányzatnak, és ez az alapja a sátáni 

rendszernek is.  
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Érdekes, hogy bár a Sátán azt az ideált mutatja be, hogy mindenki a 

maga ura, saját jóról és rosszról alkotott felfogása szerint élhet, mégis, 

uralma olyan szabályrendszerre szorul, amely mindenkit arra 

kényszerít, hogy mások döntései szerint éljen. Végsősoron egyik embert 

kiszolgáltatja a másiknak, és egyáltalán nem szabadságot, hanem egy 

törvényszerűen zsarnoki rendszert eredményez, ahol a kisebbség uralja, 

ellenőrzi és szolgaságba dönti a többséget. 

A történelem bizonyítja, hogy az emberi kormányzatok sohasem tudnak 

tartós jót produkálni. Ha az embernek kell irányítania önmagát és 

másokat, az eredmény korrupció, igazságtalanság és végül anarchia. 

Nincs más, csak önzés és erőszak. E rendszerek képesek bizonyos fokú 

fegyelmet elérni azáltal, hogy kemény büntetéssel sújtják a 

szabályszegőket, azonban, bár az ember természetes viselkedése 

visszafogott lehet, szíve ugyanaz marad – ezért az összes földi 

kormányzat korrupt, és mindig újra kudarcot vall. Még akik ellenőrzési 

rendszereket állítanak fel, azok sem engedelmeskednek saját 

szabályaiknak, így mindent áthat a csalás, és e kormányzati rendszerek 

csupán a leigázás és rabszolgatartás eszközei.  

De mi van, ha maga Isten állít fel szabályokat? Mi van, ha maga Isten 

magyarázza el, mi a jó és mi a rossz, és olyan világosan teszi, hogy 

mindenki pontosan érti, hogyan kell viselkedni? Mi van akkor, ha az 

ember tökéletesen megérti, mi az, ami erkölcsileg elfogadható, vajon 

nem ez jelenti az igazi különbséget? 

A válasz: nem. Isten bánásmódja az ószövetségi Izrael népével 

világosan bemutatja, hogy nincs különbség, még ha maga Isten állít is 

szabályokat, mert számolni kell az emberi kormányzattal és az emberi 

természettel. Ezért annak ellenére, hogy Isten maga állított rendszert a 

Sinai-hegyen, középpontjában a tíz parancsolattal, semmivel sem tette 

jobbá az embereket, mert az egyéneken kívüli szabályokra épült, 

amelyek ellenkeztek a természetükkel. Ez nem Isten kormányzásának 

igazi módszere, hanem csupán ideiglenes intézkedés volt addig, amíg el 

nem jött a tökéletes igazgatási rendszer felállításának pillanata.  
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 Miért tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, 

akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. 

(Galata 3:19) 

Ezért váltotta fel a Mózesnek adott törvényszövetséget Isten tökéletes 

rendszere, az új szövetség. 

Isten rendszere – az élet 

Az egyetlen, valóban jót és jóságot eredményező rendszer az, amelyben 

maga Isten éli saját életét gyermekein keresztül. Isten tökéletes 

kormányzati rendszere akkor érkezett el, amikor Jézus Krisztus 

létrehozta az új szövetséget. A következő versek világosan bemutatják 

az új szövetség elvét, amely alapvetően megkülönbözteti Isten uralmát a 

többi rendszertől: 

 Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok 

kötni, ha eljön az ideje – így szól az Úr –: Törvényemet beléjük 

helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem 

lesznek. (Jeremiás 31:33) 

 

 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom 

testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom 

belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, 

törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. (Ezékiel 36:26-27) 

 

 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, 

hogy veletek legyen mindörökké: az igazság szellemét, akit a világ 

nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban 

ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (János 14:16-17) 

A nagy különbség abban áll, hogy Isten úgy kormányozza népét, hogy 

személyesen eljön, bennük él és akaratát azáltal viszi véghez az 

életükben, hogy belülről vezérli és motiválja őket. Isten úgy hoz létre 

tökéletes rendszert, hogy minden egyes személlyel megosztja saját 

életét. Ahogyan egy test tagjai tökéletes harmóniában együttműködnek, 

külső irányítás szükséglete nélkül, úgy Isten gyermekei is tökéletes 

harmóniában munkálkodnak együtt anélkül, hogy emberi kormányzásra 
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szorulnának, mert a fej irányítása alatt állnak. E kormányzati módszer 

egyetlen szükséglete, hogy minden egyén behódoljon Istennek, hogy 

elnyerje Isten szellemét és újjászülessen. Egy ilyen rendszer 

működtetése mindenki más számára lehetetlen a világegyetemben, 

beleértve a Sátánt is. Az összes többi, legyen az ember vagy az ördög 

rendszere, külső irányítású, de Isten útja tökéletes, mert ő úgy éri el 

céljait, hogy belülről irányítja gyermekeit. Ez a kormányzás tökéletes 

rendszere, az egyetlen, ami fenntartható. Isten megfogalmazza a 

működési elvet: 

 Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. 

 

 Az én szellememet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy 

rendelkezéseim szerint éljetek. 

 

 az igazság szelleme … bennetek lesz. 

Ez a hatalmas elv az alapja az új szövetségnek, amely a hibátlan 

kormányzat alapeleme. Azért tökéletes, mert lehetővé teszi a tökéletes 

Isten számára, hogy eggyé váljon gyermekeivel és meg tudja valósítani 

akaratát általuk. 

* 
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KRISZTUS KONTRA FENEVAD 

David Clayton 

Rendszerek versenye 

Amint azt az előző tanulmányban láttuk, az Isten és a Sátán közötti 

küzdelem nem elsősorban egyéni párviadal, nem az a kérdés, ki 

hatalmasabb, ki népszerűbb, hanem két irányítási rendszer 

versengéséről van szó. Sátán kritikája elsősorban nem Isten személye, 

hanem az általa fenntartott rendszer ellen irányult. Az a kérdés, hogy 

melyik rendszer a működőképesebb, melyik vezet a legboldogabb, 

legjobb eredményre. Ezt állandóan szem előtt kell tartanunk.   

Sátán rendszere az Istentől való függetlenségen, az énközpontúságon 

alapul. Olyan erkölcsöt hangsúlyoz, amely rendelkezik a jó és gonosz 

tudásával, de Isten bevonása nélkül. Az ördög elmélete szerint a jó 

információ jó emberré tesz. (lásd 1Mózes 3:5) Isten kormányzása 

ellenben azon alapul, hogy Isten a saját életét (szellemét) osztja meg 

minden intelligens létezővel, és ez eredményez igaz életet 

mindegyiküknél. Tehát nem pusztán az erkölcsi információk (szabályok 

és parancsolatok) megszerzésére, hanem az igaz élet (Isten szelleme 

Krisztusban) megszerzésére összpontosít.  

Sátánnak az univerzum számára nyújtott kormányzási elve minden 

személy számára Istentől való függetlenséget kínál. Az ördög szerint ez 

„egy jobb út”, és elmélete szerint, mivel mindenki jónak lett teremtve, 

ezért mindenki természettől fogva képes jót tenni, ha megvan a tudása a 

jó és a rossz felől. Lucifer kormányzásának alapja az erkölcsi 

tudatosság által vezérelt énközpontúság.  

Azonban egyedül Isten jó (Márk 10:18), ezért senki nem tud jó lenni 

Istentől függetlenül. Lehetetlen dolog Istentől függetlenül szent életet 

élni. Sátán kormányzati filozófiája egy megvalósíthatatlan álom, és 

eleve bukásra ítéltetett. Kezdetben azonban ezzel senki nem volt 

tisztában, ezért kellett megengednie Istennek, hogy a világegyetem 

felfedezze ezt a tényt a saját maga számára, és ezért engedte meg a 

Sátánnak, hogy ilyen hosszú ideig folytassa lázadását. Ezen elnyúló 

folyamat során minden intelligens lény szívébe beleíródik a lecke, hogy 
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senki sem képes a jóra Istent nélkülözve. Az értelmes élet egyetlen útja 

az Istennek való önátadás. 

A Sinai-hegyi kormányzás 

A Sinai-hegynél Isten találkozott Izrael népével és kidolgozott 

szabályrendszert adott át nekik, amely életük minden részletét 

szabályozta. Nem csupán azt határozta meg, hogyan kell viselkedniük 

személyes életükben, de felügyelete kiterjedt a kormányzati rendszerre 

és az istenimádatra is, beleértve az „adminisztrátorokat” és a vallási 

közvetítőket, a papokat is. E rendszer első képviselője Mózes volt, 

halála után Józsué követte, mint a nép veztője.  

Manapság sok vallási szervezet próbál hasonló elveken nyugvó 

rendszereket létrehozni, amilyet Isten Mózes idejében alapított. Isten 

Mózest Izrael fejévé tette, olyan vezetővé, akivel közvetlenül 

kommunikált, és abszolút hatalma volt az emberek felett. Minden fontos 

döntést egyedül hozott és senki nem kérdőjelezhette meg tekintélyét. 

Voltak segítői, akiket Isten speciális szellemmel és képességekkel 

ruházott fel, és így tudtak segíteni a kormányzati felelősségvállalásban. 

Isten irányította Mózest ezen rendszer felállításában, és e tény alapján 

az emberek arra a következtetésre jutottak, hogy ez egy tökéletes 

kormányzati rendszer volt, s emiatt sokan törekednek ma is utánozni ezt 

a mintát. Ez az ószövetségi rendszer azonban csupán „árnyéka volt a 

bekövetkezendőnek”, mint egy magasabb rendű valóság makettje! 

Tehát Mózes kormányzati rendszere nem volt, nem lehetett tökéletes. 

Nem ez volt Isten ideálja, még ha maga Isten alapította is. Csupán 

árnyéka volt a jövőben megvalósuló, tökéletes kormányzatnak, csak 

tökéletlen illusztrációként működött.  

Pál apostol ezt a következőkben mutatja be: 

 Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a 

mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket 

évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé 

tenni az odajárulókat. (Zsidók 10:1) 
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A két ügynök 

A Bibliában újra és újra feltűnik egy lény, aki Isten uralma 

biztosításáért küzd. Ez a személy Isten képviselője, aki az ő nevében 

szól. Néha az Úr Angyala, másutt Mihály arkangyal vagy a nagy 

fejedelem. Jelenések könyve 12. fejezetében ő vezeti Isten angyalait a 

Sátán és angyalai elleni küzdelemben. Az Újszövetség szerint ez a 

személy Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus, aki emberré lett, hogy 

örökre véget vessen Sátán lázadásának. Emberként Jézus teljes és 

tökéletes győzelmet aratott Sátán felett, és egyértelművé tette, hogy 

Sátán Isten ellen irányuló vádjai nem egyebek rosszindulatú 

hazugságoknál, és a megváltás révén minden ember számára utat 

nyitott, hogy kimeneküljön Sátán hatalma alól.  

 Kalapácsom voltál, fegyverem. Népeket zúztam össze veled, 

országokat pusztítottam el. (Jeremiás 51:20) 

Bár a világegyetemben zajló nagy küzdelem Isten és Sátán harca, Jézus 

Krisztus küzd Isten nevében, Ő Isten választott harcosa, aki szól és 

cselekszik Isten nevében, tehát a két igazi szemben álló fél Jézus és 

Sátán.  

Mégis, a Jelenések könyve főszereplője a fenevad. Sátán háttérszereplő, 

míg a vadállat a látható, aktív ellenfele Isten földi népének. Másrészt 

azonban nincs Isten népének egyenértékű, látható képviselője; nincs 

földi harcos, vezető vagy ügynök, aki által Isten szembeszáll a 

fenevaddal a küzdelemben. Ezt a tényt világítja meg Dániel könyve 7. 

fejezete az ítéletről szóló jelenetben. Ott azt látjuk, hogy az ítélet két 

entitásra vonatkozik: az egyik a fenevad, a másik Krisztus. Figyeljük 

meg az ítélettétel során születő végső döntést: a fenevad elítélése, illetve 

Krisztus örökkévaló királysága (Dániel 7:9-14). Világos, hogy a 

konfliktus Krisztus és a fenevad között zajlik. De miért a fenevad a 

Krisztussal szembenálló, egyenértékű hatalom?  

Emlékezzünk, hogy a vadállat egy szervezet, egy birodalom, egy földi 

királyság, amelyet emberi kormányzat és emberi bölcsesség irányít. 

Világos, hogy a háttérből a Sátán vezérli ezt a szervezetet, de a fenevad 

a látható, aktív eszköz az ördög munkájának megvalósításában. Tehát 
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van egy látható, evilági kormányzat, amelyet emberi lények igazgatnak 

és ellenőriznek, még ha valójában a Sátán tevékenységéről van is szó.  

Krisztus királyságának nincs ilyen ügynöksége, nincs világi 

kormányzata! A római katolikus egyház meg van győződve arról, hogy 

ő Isten szervezete, hogy a pápa Krisztus helytartója, Isten választott 

eszköze. Sok felekezet, közöttük Jehova tanúi, a mormonok, a 

hetednapi adventisták stb. hiszik és tanítják, hogy kormányzati 

szervezetük, mint például a generálkonferencia Isten földi szószólója. 

Ez az egyik legnagyobb tévedés a keresztény világban – és általában a 

vallásos világban. Az emberi rövidlátás és az evangélium félreértése 

eredményeként mindig megpróbálják emberi „dobozokba” zárni Isten 

munkáját.  

Az igaz, hogy van Istennek egy földi mozgalma, amelyen keresztül 

munkálkodik. Ez Krisztus egyháza, másként Krisztus teste. Azonban ez 

a test nem ugyanazon elvek alapján működik, mint az emberi 

szervezetek és kormányzatok, és elvei, tevékenysége gyökeresen 

különbözik a fenevad rendszerétől és módszereitől.  

Téves az a nézet, miszerint a fő különbség Krisztus egyháza és a 

fenevad rendszere között a kormányzás elveiben és szabályaiban rejlik. 

Hallható olyan nézet, miszerint a fenevad királysága a vasárnap, Isten 

kormányzata a szombat ünneplését parancsolja. Mintha az Isten és a 

Sátán rendszere közötti fő különbséget a különböző szabályok 

jelentenék! Ez azonban téves nézet, az igazi eltérés ennél sokkal 

jelentősebb. 

Leegyszerűsítve: Sátán kormányzati rendszere a fenevad (vagy 

vadállat, lásd Jelenések könyve 13. fejezet) – szabályokon és emberi 

ellenőrzésen alapuló rendszer. Isten kormányzati rendszere 

Krisztus – Krisztus életének átadásán és Krisztus személyes 

irányításán alapul. Más szavakkal Krisztus kormányzata ő maga, nincs 

ugyanis közötte és királyságának tagjai között közvetítő.  
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A sárkány imádata 

 imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak, 

imádták a fenevadat is, és így szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz, 

és ki tudna vele harcra kelni? (Jelenések 13:4) 

Lefordítva ez azt jelenti, hogy a fenevad, mint az emberi kormányzat 

szimbóluma mögött a felbújtó, a mozgatóerő maga a Sátán. Az emberi 

kormányzati rendszer előtti feltétlen hódolattal a földlakók valójában a 

Sátánt dicsőítik és imádják. Vagyis a valódi ellenfél az ördög. A nagy 

küzdelem Krisztus és a Sátán között zajlik. 

De a Sátán nem tud emberi közvetítők nélkül, közvetlenül cselekedni 

világunkban. Ő és elvei a fenevad kormányzati rendszerén keresztül 

valósulnak meg és válnak láthatóvá. Ez a kapcsolat nem olyan, mint a 

démoni megszállottság, a fenevad nem olyan értelemben közvetlen 

médium, mint az Édenben a kígyó volt. Itt azt látjuk, hogy a fenevad 

uralkodása Sátán „ügynöke” abban az értelemben, hogy elfogadja és 

alkalmazza az ő kormányzati elveit. Hisz bennük és az ördög 

filozófiáján alapuló kormányzati rendszert hoz létre, és ilyen értelemben 

a Sátán birodalma. Miközben az emberek úgy imádják a fenevadat, 

hogy alávetik magukat kormányzati elveinek és magukévá teszik őket, 

valójában a sárkányt, a Sátánt imádják.  

Tehát valóban Krisztus királysága áll szemben a fenevad királyságával, 

azonban a valódi kérdés a rendszer, amelyen keresztül mindegyik 

királyság uralkodik, és mivel a fenevad királysága Sátán elvei alapján 

működik, valójában Sátánt imádják azok, akik alárendelik magukat a 

fenevadnak.  

Emlékeznünk kell a krisztusi rendszer és a sátáni rendszer közötti 

alapvető különbségre. Krisztus uralma úgy valósul meg, hogy minden 

egyes egyénben ott él szelleme által: Krisztus bennetek, a dicsőség ama 

reménysége (Kolossé 1:27), így tehát személyesen irányítja királysága 

minden egyes tagját. Ez Krisztus rendszerének alapelve. Minden más 

kormányzati rendszer Sátán filozófiájának ettől eltérő elvein nyugszik. 

Ezen elvek szerint minden teremtmény eredendően jó és képes a jót 

tenni, ha tudatában vannak annak, hogy mi a jó és mi a rossz (1Mózes 
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3:1-5). Sátán királysága erkölcsi normákon nyugszik, és ha a teremtett 

lények megfelelnek ezen normáknak, akkor egy stabil, boldog és 

virágzó társadalom születik.  

Kit imádsz? 

Tehát az igazi kérdés minden ember számára: Kit imádsz valójában? 

Istenimádatodat emberi ügynökök irányítják és ellenőrzik? 

Távolságtartó, közvetítőkön keresztül megvalósuló kapcsolatban állsz 

Istennel, és megpróbálsz engedelmeskedni egyfajta szabályrendszernek 

(még ha azok jó szabályok is)? Vallási életedet egy olyan kormányzati 

rendszer uralja, amely önmagát Isten földi ügynökének vallja? Ha így 

élsz, akkor egyértelmű, hogy Sátán elveire épülő rendszerben hiszel, és 

a nagy, világméretű megtévesztés áldozata vagy. Itt az ideje a sárkány 

imádatától való elfordulásnak és annak, hogy Isten alattvalójává legyél, 

megengedve Krisztusnak, hogy Ő legyen a te életed, hogy Ő éljen 

benned és személyesen vezéreljen téged szelleme által.  

Ezért a „Krisztus a mi igazságunk” üzenet az evangélium szíve; ezért ez 

a válasz a Sátán minden hazugságára és megtévesztésére, ez az indok, 

amiért Isten gyermekeinek meg kell győződnie arról, hogy semmi 

másról nem vesznek tudomást, mint Krisztusról, a megfeszítettről. 

Krisztus mindenünkké kell legyen! A „Krisztus bennetek” 

tapasztalatán keresztül Isten él és az önző én halott. Nincs szükség 

szabályok általi kormányzásra, sem emberi ellenőrzésre, ha Isten a mi 

életünk, ha birtokoljuk a jóság legfontosabb elemét, és Isten akarata 

beteljesedik bennünk.   

Isten segítsen, hogy soha többé ne tévesszen meg minket a Sátán 

rendszerén alapuló vallási filozófia és kormányzat! Isten útja legyen 

felmagasztalva, igazolva és bizonyítva általunk, bennünk, amikor 

megengedjük Krisztusnak, hogy Ő legyen a mindenünk! 

* 
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NEM LESZ TÖBBÉ TENGER… 

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a 

tenger sincs többé. (Jelenések 21:1) 

Jelenések könyve Dániel könyve szerves folytatásaként azt mutatja be 

számunkra, ahogyan a nagy eszmei küzdelem a sátáni és isteni 

világkormányzás között eléri végső kibontakozását, és a bűntörténet 

lezárultával elkezdődik egy új létforma az újjáteremtett Földön. 

Bátorító, hogy már most bizonyosra vehető Jézus Krisztus győzelme, 

akinek kijelentéseiből összeáll a Biblia utolsó könyve. Megfigyelhető, 

hogy a legtöbb részlet szimbolikus jelentéssel bír, nem lehet szó szerint 

értelmezni őket. A megfejtéshez segítséget és támpontot adnak a 

Szentírás további könyvei. Ilyen érdekes, de annál szebb értelmű részlet 

ez a titokzatos kijelentés is arról, hogy tenger sem lesz többé…  

A tenger 

 A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna asszony ül: a népek és 

a seregek, a nemzetek és a nyelvek. (Jelenések 17:15) 

 

 Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki 

hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, 

lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a 

nemzetek háborgását. (Zsoltár 65:6-8) 

 

 Jaj, zúg a sok nép! Zúgásuk olyan, mint a tengerek zúgása. 

Morajlanak a nemzetek! Morajlásuk olyan, mint a hatalmas víz 

morajlása. Morajlanak a nemzetek, ahogyan morajlik a nagy 

víz. De ha megdorgálja az Úr, elfut messzire; kergeti, mint a 

pelyvát a szél a hegyek között, és mint az ördögszekeret a 

szélvihar. (Ézsaiás 17:12-13) 

 

 Azon a napon megbünteti az Úr kemény, nagy, erős kardjával 

Leviatánt, a gyors kígyót, Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli 

a tengerben lakó szörnyeteget. (Ézsaiás 27:1) 
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 De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud 

megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak hullámai. A 

bűnösöknek nincs békességük! – mondja Istenem.  

(Ézsaiás 57:20) 

A fenti igesor alapján egyértelmű, hogy a tenger a nemzetek, népek 

állandóan háborúskodó sokaságát ábrázolja. Valószínűleg maga Petőfi 

is innen merítette közismert verse alapképét:  

„Föltámadott a tenger, a népek tengere,  

ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje.” 

Isten azonban azt mondja, hogy Ő az úr a népek zajgó óceánja felett. 

Bár maga a sárkány, azaz az ördög a felbujtója, karmestere az összes 

konfliktusnak – kicsiben és nagyban egyaránt, de ennek hamarosan 

vége lesz. Ez a viszályterhelt, istentelen rendszer hamarosan 

összeomlik, éppen istentelensége miatt. E földi felállás igazán a bábeli 

torony építése után bontakozott ki, de az újjáalkotott Földön nincs többé 

helye. 

Tenger helyett 

De mi lesz helyette? Isten a tartós békesség, az erőszakmentes szeretet 

Istene. Ebből fakad, hogy egészen más módon építkezik. A félelmetesen 

elromlott rendszer helyett valami csodát készített az Őt imádók 

számára: 

 Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít 

neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz 

ékességed. Nem megy le többé a napod, és a holdad sem fogy 

el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod 

napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az 

ország; facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely 

dicsőségemet hirdeti. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is 

hatalmas néppé. Én, az Úr nem tétovázom, véghezviszem ezt a 

maga idejében! (Ézsaiás 60:19-22) 
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 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim 

ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy 

ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim 

is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat 

is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz 

egy nyáj, egy pásztor. (János 10:14-16) 

 

 De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő 

szavukra hisznek bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, 

ahogyan te, Atyám, bennem, és én benned, hogy ők is bennünk 

legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én 

azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek 

legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én bennük és te bennem, 

hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te 

küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem 

szerettél. (János 17:20-23) 

 

 Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában mint szolga, 

bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett, Krisztus azonban 

mint Fiú hű a maga házához [görög ’oikosz’ = család, háznép]. 

Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység 

dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. (Zsidók 3:5-6) 

 

 Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az 

életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki 

saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága 

és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet 

részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, 

amelyet a kívánság okoz a világban. (2Péter 1:3-4) 

 

 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden 

nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet 

megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt 

álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és 
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hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a 

trónon ül, és a Bárányé! (Jelenések 7:9-10) 

Jézus Krisztusban Isten egy új családot alapított annak érdekében, hogy 

Ádám elveszett gyermekeit kimentse a háborgó hullámok közül, a 

biztos pusztulás elől. A számtalan, egymást öldöklő nemzet helyett 

egyetlen családot, egyetlen nyájat, egyetlen nyelvet teremtett a Fiúban. 

Akik Őt választották jó pásztorul a hazugság atyja helyett, akik 

újjászülettek Krisztus vére által, azokat az Ő élete járja át, azok a 

szeretet egyetlen nyelvét beszélik, bármely földi népcsoportból 

származnak is testileg. A Fiú vére és szelleme, a Fiú tökéletes jelleme, 

múlhatatlan szerelme, isteni természete az eltéphetetlen összekötő 

kapocs az új földi világrend polgárai között. A tartós béke egyetlen 

záloga az Istennel való szoros vérrokonság, a testi-lelki-szellemi egység 

Jézus Krisztussal. Ha Őt választjuk, bizonyosan részünk lehet az örökké 

tartó boldogság királyságában. 

* 
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KOLDUS VAGY KIRÁLYFI? 

avagy mit is kaptunk Krisztusban… 

Mi a különbség a koldus és a királyfi között? Minden tekintetben 

nagyon sok, szó szerint ég és föld. A koldus a palota előtt sorban áll, és 

félelemtől remegve, méltatlansága tudatában, meghallgatást remélve 

várakozik, majd esedezik, legalább részleges meghallgattatásért. Már a 

neki juttatott morzsáktól boldog, de másnap újra kezdenie kell a sorban 

állást. A királyfi pedig? Eleve a palotában lakik, mivel a király fia: mint 

örökös szabadon kijár és bejár, benne él az apai kegyelem légkörében, 

használja, mint családtag a király javait, élvezi hatalma kedvezményeit, 

mivel a szeretet okán, a születés jogán minden az övé.  Melyik 

csoportba tartozunk az Istennel való kapcsolatunk tekintetében? A 

palota előtt didergő koldusok vagy a király jóindulatában, szeretetében 

fürdő örökösök közé?  

Ha szétnézünk a világban, szomorúan be kell vallanunk magunknak, 

hogy ez a kereszténység, kevés kivételtől eltekintve, koldusok 

gyülekezete. Alig-alig van különbség a világ és az Isten gyermekei 

között. Az Úr azonban mindent megtett és megtesz annak érdekében, 

hogy a királyi család tagjai megélhessék és mindenki számára vonzóvá 

tegyék e felfoghatatlan gazdagság valóságát… 

Identitásváltás 

Ha szintet szeretnénk lépni létállapotunkat illetően, halandóságból a 

halhatatlanságba, úgy oda egyetlen szoros kapun át léphetünk be: ez 

pedig Jézus Krisztus. Őbenne a nyomorult, Ádámtól származó 

koldusból királyi gyermekké, a Mindenható örököseivé leszünk.  

 Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 

nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szent szellem 

ajándékát. (Cselekedetek 2:38) 

 

 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és 

íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett 

minket önmagával Krisztus által. (2Korinthus 5:17) 
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 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 

által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek 

magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, 

sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok 

Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám 

utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Galata 3:26-29) 

Királyi gyermek 

Jézus Krisztusban elmerülve mindent megnyertünk, amit csak Isten 

nekünk szánt az idők kezdete előtt: 

 Jöjjetek, mert már minden készen van! (Lukács 14:17) 

 

 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a 

szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított 

meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett 

Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.  

(Kolossé 1:12-14) 

 

 Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, 

hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele 

együtt mindent? (Róma 8:31-32) 

 

 Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, 

hogy Isten gyermekei vagyunk. (Róma 8:16) 

 

 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus 

által... (Efézus 1:5) 

 

 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. (Filippi 3:20) 

 

 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: 

Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.  

(1János 3:1) 
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Örök szeretet 

Azt a szeretetet, ami Istent ki- és betölti, Jézusban nekünk adta, mert 

kimondhatatlanul szeret minket, mindenkit, kivétel nélkül, mindenkit 

személyesen! Betölti a legfontosabb szükségletünket, amely végső 

soron minden boldogság forrása: megajándékozza gyermekeit az ő 

Fiában az elfogadottság és a szeretettség bizonyosságával és 

békességével. A szeretett állapot a bizalom, a biztonság, az öröm, a 

szabadság és a növekedés inkubátora.  

 Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: 

maradjatok meg az én szeretetemben! (János 15:9) 

 

 Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel 

minket szeretett... (Efézus 2:4) 

 

 … magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott 

minket szeretett Fiában. (Efézus 1:6) 

 

 Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei  

(Efézus 5:1) 

 

 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki 

szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó 

reménységgel ajándékozott meg... (2Thessalonika 2:16) 

 

 Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1János 4:19) 

 

Isten ajándékai 

Annak az ajándéknak, ami maga Krisztus, ezer és ezer arca van. 

Őbenne, Jézusban minden a miénk. Minden, ami ebből a csalóka és 

múlékony világból hiányzik. A Mindenható jóindulata, jósága minden 

napunkra előre elkészített bőséges „kegyelemcsomagokat” állított 

össze, amelyek minden kísértéssel, nehézséggel, kihívással szemben, 

már előre győztessé tettek minket. Figyeljük meg, hogy az alábbi igék 
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mind múlt időben íródtak, és már akkor valósággá lettek, amikor még 

meg sem születtünk!  

 A minden 

 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott 

minket mennyei világának minden szellemi áldásával Krisztusban. 

Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése 

előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 

Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, 

akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, 

amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van – az 

ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; 

kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes 

bölcsességgel és értelemmel. (Efézus 1:3-8) 

Bár láthatatlan, mégis valóság és tény, hogy Jézust befogadva Isten 

megváltott a halandóság minden gyötrelmétől, nem kell többé 

bűnközpontú módon szenvedni, mert szent és feddhetetlen mennyei 

gyermekké lettünk a Fiúban. Az istenközpontú, felfelé törekvő 

gondolkodás legfontosabb törekvése, hogy kifejezzük hálánkat a 

naponta gyakorlati módon megtapasztalt kegyelemért, amelyben 

részünk lehet.  

 Gazdagság 

 Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét 

kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel 

rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. 

Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága 

megmarad örökké.” Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül 

kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja 

igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes 

tisztaszívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. 

(2Korinthus 9:8-11) 
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Krisztus velünk megosztott gazdagsága képessé tesz minket a teljes, 

szorongás nélküli bőkezűségre, tudva azt, hogy minél többet adunk, 

annál többet leszünk képesek elfogadni.  

 Isteni jelenlét 

 Ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” 

Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit 

árthat nekem?” (Zsidók 13:5-6) 

 

 Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mert meg vagyok győződve, 

hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 

jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 

mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket 

Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi 

Urunkban. (Zsidók 8:31.38) 

Az első és legfontosabb, hogy a bennünk lakozó Jézus Krisztus 

mennyei Atyját is „magával hozta”, tehát soha, sehol, semmilyen 

körülmények között nem vagyunk többé egyedül! Vége a magánynak 

vagy a magánytól való félelemnek! Nincs több ok a félelemre és a 

reszketésre, ellenkezőleg: boldog biztonságban élhetünk meg minden 

pillanatot. A király őriz minket! 

 Örökkévaló élet 

 Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié 

a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg 

abban. (1János 5:11-12) 

 

 Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 

akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet szellemének törvénye 

megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 

(Róma 8:1-2) 

Az örök élet Krisztus itt és most történő befogadásával kezdődik, nem 

csupán a feltámadás után. Már itt és most nagyon sok vonatkozásban az 

örök élet törvényszerűségei érvényesek Isten gyermekei életében. Az 
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egyik legfontosabb tény: szabadulás a bűn és a halál fogságából, illetve 

a vádak, a kárhoztatás fogságából, amit az állandó bűntudat kelt az 

emberi szívben. Az isteni élet szabad a kényszerektől: nem kell többé 

lopni, csalni, hazudni, mert az újjáteremtés révén belénk plántált élet 

törvényszerűsége az igaz életmód. 

Krisztus értelme 

 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy 

megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, 

Jézus Krisztusban. (1János 5:20) 

 

 Bennünk pedig Krisztus értelme van. (1Korinthus 2:16) 

 

 Jézus Krisztus lett nékünk igazságul, szentségül, bölcsességül és 

váltságul. (1Korinthus 1:30) 

Magától értetődő, de rendkívül fontos, hogy Jézussal együtt az ő saját 

gondolkodásmódját, ítélőképességét, felfogását, értelmét, bölcsességét 

is elnyertük. Ez az, ami révén különbséget lehet tenni jó és rossz, igaz 

és hamis között. Nem vagyunk tehát fegyvertelenek az ördög egyetlen 

eszköze, a hazugság egész arzenálja ellenében sem! Ez az értelem 

lehetővé teszi, hogy felfedezzük és teljes mélységéig megismerjük 

Jézusban a mi mennyei Atyánk jóságát.  

Hatalom 

 Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon 

tapossatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat 

nektek. (Lukács 10:19) 

Az ördög minden ereje hazugságaiban, csalásaiban, csúsztatásaiban 

rejlik. Bár Ádámot és feleségét az Édenben le tudta győzni a lopott 

isteni tudás hazug elméletével, a második Ádám, Krisztus hatalmat vett 

fölötte és megsemmisítette a Sátán erejét a halál által. Végül pedig 

ugyanezt a hatalmat, amely meghátrálásra készteti a gonosz minden 

démonát, megosztotta gyermekeivel. 
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Szellemi gyümölcsök  

Legnagyobb hiányunk a jellemfogyatkozás: az önzés mindent átszövő 

nyomorával születünk világra. Jézusban azonban ott rejlenek mennyei 

Atyánk vonásai, melyek igazán vonzóvá teszik az életet: 

 A szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 

szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5:22)  

Amikor ezek tetten érhetőek valaki kapcsolataiban, ténylegesen 

megváltozik körülötte az életminőség. Nem taszítja, hanem vonzza a 

körülötte élőket, és önkéntelenül is felmutat egy olyan értékrendet, 

amely nem az ellenségeskedést, hanem a tartós békét alapozza meg. 

Kegyelmi ajándékok 

 

 Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a 

kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert őbenne 

meggazdagodtatok mindenben: minden beszédben és minden 

ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött 

bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, 

miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg 

is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk 

Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő 

Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. 

(1Korinthus 1:4-9) 

Jézus Krisztussal együtt minden vonatkozásban beköszönt a bőség és a 

gazdagság: Krisztus beszéde lakozik bennünk gazdagon, mint fegyver a 

kísértő ellen, mint áldás a környezet számára. Jézus szavai gyógyerővel 

és hatalommal, tanítással teljes szavak, amelyek által a világot is 

megteremtette. Amennyiben hittel alkalmazzuk őket a hétköznapi 

helyzetekben, akkor a mi szánkból is ugyanezzel az erővel 

hangozhatnak, mint egykor a tanítványokéból! A görög ’kariszma’, azaz 

kegyelmi ajándék mindazon mennyei eredetű képességeket jelenti, 

amelyek építik és fejlesztik a királyi család tagjait és a közöttük levő 

kapcsolatokat. Bővebben Pál apostol szól ezekről az 1Korinthus 12. 

fejezetében. Ezek az adományok képesítenek arra, hogy szolgáljunk 
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egymás felé az isteni teljesség kibontakozása érdekében: tudomány, 

bölcsesség, tanítás, gondoskodás, gyógyítás stb. 

Gyógyulás 

 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk 

a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok 

meg. (1Péter 2:24) 

Amikor Krisztus sebeiről van szó, nem csupán a főpap szolgájának 

pofonja, a töviskorona, a nádszál ütései, a korbács, a szögek okozta 

fizikai sebekről van szó. Nem csupán a földi édesanyja miatti gúnyos 

szavak, a hitetlenség kétségei, a kereszt alatt állók átkozódásai, a Sátán 

provokáló kérdései okoztak sebeket. Az összes, Isten jóságát 

megkérdőjelező gondolat, kérdés, tagadás mind sebet ütött a Fiún. Mert 

ezek a sebek lékek az univerzumot átszövő bizalmon, amely Istent 

összeköti a teremtmények sokaságával. Ennek helyreállításához az 

emberiség meggyógyításán keresztül vezet az út. Jézus, mint a 

fájdalmak férfija, a betegségek ismerője ezek doktorává lett, test-lélek-

szellem hármasának gyógyítójává. Hiszen bármelyik részünk szenved-

senyved, nem tudjuk a teljes harmóniát megélni.  

     Hit által 

A „hogyan?” kérdésre mindig a hit, azaz az Istenbe vetett bizalom a 

tökéletes válasz: 

A fent felsoroltak Jézusban, egyetlen ajándékban lettek „összekészítve”. 

Amikor tanítványainak megígérte, hogy ismét eljön hozzájuk, hogy 

felruházza őket mennyei erővel, hatalommal, örömmel, azt is pontosan 

meghagyta, hogyan s mikor nyerik el mindezt: pünkösdkor Isten 

kiárasztotta rájuk a Fiú életét. Ezt az életet adták és adják tovább 

tanítványai azóta is minden egyes kézrátétel során. Mivel szemnek 

láthatatlan, szellemi síkon létező ajándékokról van szó, a legtöbb 

kereszténynek nehezére esik ezek megragadása, felfedezése, pedig 

mindnyájunknak rendelkezésére áll. A Mindenható mély megismerése 

ezen ajándékok hittel történő elfogadása révén valósulhat meg. De 

mielőtt elkezdenénk erőlködni e bizalom megteremtése érdekében, 
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fontos tudnunk, hogy a hit is ajándék, Krisztussal együtt Krisztus fiúi 

hitét és ragaszkodását is megkaptuk!  

 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. 

(Róma 10:17) 

 

 a szellem ígéretét hit által megkapjuk (Galata 3:14) 

 

 Krisztus szavai Pál apostolhoz: Azért küldelek el, hogy nyisd meg 

a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán 

hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a bennem való hit által 

megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, 

akik megszenteltettek. (Cselekedetek 26:18) 

 

 Krisztus lakjék szívetekben a hit által (Efézus 3:17) 

 

 A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel 

is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a 

halottak közül. (Kolossé 2:12) 

 

 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 

által. (Galata 3:26) 

 

 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek 

van: Isten ajándéka; (Efézus 2:8) 

Isten várakozik. Arra vár, hogy gyermekei, akik hit által beépültek Fia 

testébe, szellemileg tudatos keresztényekké váljanak, akik tisztában 

vannak boldog állapotukkal, erejükkel, hatalmukkal, lehetőségeikkel 

Krisztusban. Akik tudják, hogy a bennük élő Krisztusnak az ördög 

képtelen ellenállni, hogy győzelmet halmozhatnak győzelemre, hogy 

mihamarabb teljesedjen a prófécia: Minden dologban elsöprő 

győzelmet, megsemmisítő diadalt aratunk Általa, aki minket szeretett, 

aki ragaszkodik hozzánk, aki nagyra értékel minket. (Róma 8:37) 

* 
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A KÚTÁSÓ 

Boldogok a béketeremtők 

Izsák 

Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az 

esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember; 

folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett. Volt 

juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, s ezért féltékenyek lettek 

rá a filiszteusok.  

Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében 

apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel.  

Abímelek ekkor így szólt Izsákhoz: Menj el tőlünk, mert sokkal 

hatalmasabb lettél, mint mi! El is ment onnan Izsák.  

Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák 

azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de 

Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és ugyanúgy nevezte el 

azokat, ahogyan apja nevezte őket.  

Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, 

amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban perlekedni kezdtek 

Izsák pásztoraival, és ezt mondták: Mienk a víz! Ezért nevezte el a kutat 

Észeknek: mert civakodtak vele. Azután egy másik kutat ástak, de amiatt 

is perlekedtek vele, ezért azt Szitnának nevezte el.  

Onnan is továbbvonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem 

perlekedtek vele, ezért azt Rehóbótnak nevezte el, mert ezt mondta: 

Most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a 

földön. Onnan fölment Beérsebába.  

Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: Én vagyok 

atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, 

megáldalak, és megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért! Ezért 
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Izsák épített ott egy oltárt, és segítségül hívta az Úr nevét. Majd felverte 

ott a sátrát, szolgái pedig kutat ástak ott.  

Majd elment hozzá Abímelek Gerárból barátjával, Ahuzzattal és 

hadseregparancsnokával, Píkóllal. Izsák ezt kérdezte tőlük: Miért 

jöttetek hozzám? Hiszen ti gyűlöltök engem, és elűztetek magatok 

közül. De ők ezt felelték: Meg kellett látnunk, hogy veled van az Úr. 

Ezért azt mondtuk: Legyen esküvel kötött megállapodás köztünk és 

közted! Szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, 

ahogyan mi sem bántottunk téged, csak jót tettünk veled, és békével 

bocsátottunk el. Hiszen az Úr áldott embere vagy te! Akkor lakomát 

készített nekik, majd ettek és ittak. Amikor reggel fölkeltek, esküt tettek 

egymásnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el tőle.  

Még aznap megérkeztek Izsák szolgái, és jelentették, hogy kutat ástak, 

és ezt mondták neki: Vizet találtunk!  És elnevezte azt Sibának, ezért 

Beérseba annak a városnak a neve még ma is. (1Mózes 26:12-33) 

 

Izsák leginkább úgy ismeretes, mint az ígéret gyermeke, mint a nevetés 

fia, később pedig mint az ikrek, Ézsau és Jákób elfogultsággal joggal 

vádolható apja. Férfikora teljében hasonló utat járt be, mint édesapja, 

Ábrahám: földet művelt számára idegen területen, időnként legelőről 

legelőre vándorolt, Isten útmutatását követve, szívében őrizve Isten 

ígéreteit, amelyek azonban az ő életében csak korlátozott formában 

teljesedtek. Földi vándorútjának fent leírt szakasza, bár áldásokkal teljes 

volt, hiszen rendkívül gazdaggá lett, azonban állandó keserűséggel is 

szolgált számára. A föld lakóinak, a filiszteusoknak irigysége, 

féltékenysége üldözte egyik helyről a másikra, sehol nem talált tartós 

nyugalomra. Legfontosabb tevékenysége e vándorút során a víz utáni 

kutatás, majd a kútásás volt. Azon a területen, ahol az aszály és az 

éhínség szabályos időközönként pusztított, rendkívüli jelentősége volt a 

kutaknak. Az emberek, állatok élete múlt rajta, találtak-e édesvizet 

maguknak.  
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Izsák viselkedését mai szavakkal élve defenzív, konfliktuskerülő, 

békekereső magatartásként írhatjuk le. Magyarul, ő maga soha nem 

kereste a támadás lehetőségét, minden esetben engedett és kitért az 

erőszak elől, nem állt ellen, nem vágott vissza, nem követelte a jussát, 

hanem újra és újra visszavonult, átengedte a keserves munkával 

megnyitott vízforrásokat. Mindezek betetőzéseként még gyűlölőinek 

fejedelmeit is vendégül látta, noha tisztában volt azok érzelmeivel, 

hozzáállásával. Tisztában volt vele, hogy a szemébe hazudnak, 

ugyanakkor elvárják tőle, hogy lakomával kedveskedjen nekik, sőt, 

esküt tegyen jövőbeni jószándéka mellett. Ezek alapján Izsákot akár egy 

mulya vagy birkatürelmű, esetleg gyáva, meghunyászkodó embernek 

gondolhatnánk. Amit tesz (vagy éppen nem tesz), merő kudarcnak 

tűnik, élhetetlenséget sugall. Azonban ennek ellenére mégsem lesz kára 

mindabból, amit ellenségei ártó szándékkal, önzésből tesznek vele. 

Mégsem lesz kára abból, hogy folyton enged a nyomásnak. Mintha 

mindegy volna számára, hogy a kiásott kutat az ellenség vagy az ő 

pásztorai használják, csak legyen hozzáférhető, felszíni forrás.  

Békességet, béketűrést, önuralmat és nyugalmat árasztó tetteinek 

forrása Istennel való kapcsolatában rejlik. Az az Úr, aki másodszor is 

megajándékozta őt az élet ajándékával Mórija hegyén, forrása volt 

minden gazdagságának, biztonságának. Odafent, az oltáron (lásd 

1Mózes 22:9-17) talán örökre megszűnt félni. Közelről megismerte 

Istent, megismerte az ő bőkezűségét, megértette a megváltást, nem 

aggódott többé, hogy netán éhen-szomjan hagyja őket halni. Mindent 

átengedett, mert tudta, hogy a források Forrása szüntelenül gondoskodik 

róla. Bízott a személyre szabott ígéretekben, emlékezett rájuk a 

konfliktusokkal terhes, szomjúsággal sújtott időszakokban is. Ezért az 

Úr, hűségére válaszolva, mindig utólag, számtalan csüggesztő 

összetűzés után (!), megjutalmazta állhatatosságát.  

A legnagyobb eredmény azonban nem az újabb és újabb források 

felfakadása, hanem ellenségei felismerése volt: Az Úr áldott embere 

vagy! Felismerték tehát az ember mögött az élő, egyedül megbízható 
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háttérhatalmat, amely a jóság, a bőség, ugyanakkor az erő és a csodák 

hatalma: az egyedül igaz Istent. Az már rajtuk múlt, hogy mit kezdenek 

e tudással: csatlakoznak az áldottak köréhez, vagy továbbra is üldözik 

követőit. 

Jézus Krisztus  

Olvassuk most Ábrahám fiának küzdelmeit példatörténetként! A fenti 

életszakaszban Izsák élete számos vonatkozásban hű tükörképe Jézus 

földi életének. Messiási szolgálatát Isten ígéretei, áldásai keretezik; a 

kettő között azonban keserves magvetés, kútfúrás, látszólagos 

vereségek és meghátrálások kísérték, kísérik fáradtságos munkáját. Az 

alábbiakban kiemelünk néhány fontos párhuzamot, ami bevilágít Isten 

Fia áldozatának mélységeibe. 

Vetés és aratás 

 Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az 

esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. 

 

 A magvető az igét veti. (Márk 4:14) 

 

 Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa, mint amikor az 

ember magot vet a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a 

mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. Magától terem 

a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a 

kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a 

sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. (Márk 4:26-29) 

 

 De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, 

sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől 

megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám 

sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a 

nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül 

zsákmányban... (Ésaiás 53:10-12) 
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Jézus Krisztus szavai szerint ő maga a magvető, és ő az aratás 

végrehajtója is. Izsák százszoros termése halvány mása csupán a Fiú 

áldozata termésének… 

A féltékeny ellenség 

Mindaz, amit Izsák megtapasztalt a filiszteusok részéről, egyenes 

következménye volt mindannak, amit Sátán féltékenysége indított el 

még bolygónk megteremtése előtt. Az irigység, a kutak betömése, az 

erőszakos kiszorítás, a szidalmazás, a gyűlölet, az üldözés, a 

hazugságok mind az ördög eszköztárából való eszközök Isten 

munkájának és az ígéretek gyermekeinek ellehetetlenítésére, 

megsemmisítésére. 

 Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa 

ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az 

emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és 

elment. … Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az 

aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a 

konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek 

be csűrömbe! (Máté 13:24-30)  

Jézus a példázat szerint pontosan látja ellenfele minden hátráltató 

hadmozdulatát, azonban türelmesen várakozik, mert tudja, hogy türelme 

bőséges aratást eredményez a végén. Addig is megtesz mindent, hogy a 

konkolyt is megnyerje királysága számára, ahogyan Júdás esetében is 

törekedett a megmentésre. 

A jó pásztor 

Ahogyan Izsáknak hatalmas nyájai voltak, Jézus Krisztus önmagát 

nevezte az igazi, jóságos és gondoskodó, önfeláldozó pásztornak. E 

példázatában alkalmazta a Dávid által választott gyengéd képet, amit 

aztán Ezékiel próféta is felelevenített: 
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 Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön 

terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz 

ösvényen vezet az ő nevéért. (Zsoltár 23:1-3) 

 

 Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai 

között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. 

Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy 

felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm 

az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre; Izráel 

hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén fogom 

legeltetni őket. Jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izráel magas 

hegyein fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és 

kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és 

én keresek nekik pihenőhelyet – így szól az én Uram, az Úr. Az 

elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet 

bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy 

legeltetem őket, ahogy kell. (Ezékiel 34:12-16) 

 

 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én 

vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek 

engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és 

én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek 

nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni 

fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.  

(János 10:11.14-16) 

A kútásó 

A nyájaknak nem csupán legelőre, friss zöldre van szüksége, de inniuk 

is kell. Víz nélkül lehetetlen túlélni. Izsák pásztorai Kánaán sziklás, 

kemény talajában ástak egyre újabb és újabb kutakat, vagy éppen ki 

kellett tisztítaniuk az Ábrahám szolgái által ásottakat. Jézus Krisztus 

egészen speciális értelemben nyitott forrást az emberiség számára.  
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 Az Úr pedig így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy 

magadhoz néhányat Izráel vénei közül! Vedd kezedbe botodat, 

amellyel a Nílusra ütöttél, és menj! Én majd ott állok előtted a 

sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép.  

(2Mózes 17:5-6) 

 

 Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói 

számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. (Zakariás 13:1) 

 

 aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg 

nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.  

(János 4:14) 

 

 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha 

valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, ahogy az 

Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a 

szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem 

adatott a szellem, mivel Jézus még nem dicsőült meg.  

(János 7:37-39) 

 

 Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő 

lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával 

átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta 

ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, 

hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy 

beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg.” Viszont az Írásnak 

egy másik helye így szól: „Néznek majd arra, akit átszúrtak.”  

(János 19:33-37) 

 

 Az Úr pedig a szellem, és ahol a szellem, ott a szabadság. 

(2Korinthus 3:17) 
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 Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 

(Jelenések 22:17) 

A kereszten függő Jézus átszúrt szívéből fakadó vér és víz jelképes 

értelmet hordoz: kifejezi, hogy saját, tiszta életét adja az Istentől 

elszakadt világ lakóinak. A forrás, amiről beszélt, az örök élet forrása, 

azaz saját örökkévaló élete, amelyet szellemi formában osztott meg 

gyermekeivel, barátaival. Pünkösdkor és azóta minden benne hívő 

elnyerheti ezt a forrást, amikor magába fogadja Krisztust, s ezáltal 

„mozgó kúttá” válik azok számára, akik körülötte szomjaznak az igaz, 

jobb, istenközeli élet után.  

 Üldöztetés 

Ahogyan Izsák esetében láttuk, Jézusnak is folyamatosan vonulnia, 

hátrálnia, kitérnie kellett annak érdekében, hogy embereit és nyájait ne 

érje bántalom. Ennek ellenére folyamatosan gyűlöletbe, gyaláztatásba 

ütközött földi pályája során, mégis béketűréssel folytatta a kútásást 

egészen a keresztig, hogy ott nyissa meg véglegesen az örök forrást.   

 Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. 

Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem 

véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik miatt 

köveztek meg engem? (János 10:31-32) 

 

 Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, 

felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a 

szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák; ő azonban 

átment közöttük, és eltávozott. (Lukács 4:28-30) 

 

 Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A 

főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy Jézust 

valamiképpen csellel elfogják és megöljék. (Márk 14:1) 
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 Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát? 

(Lukács 22:48) 

 

 Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a 

helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, 

bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, 

nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: 

Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a 

nádszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a 

köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre 

feszítsék. (Máté 27:27-31) 

 

 Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem 

nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni 

fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják 

tartani. (János 15:20) 

 

 Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a 

szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük.  

Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták 

ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, 

kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak 

nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a 

világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld 

hasadékaiban. (Zsidók 35-38) 

A felismerés 

Ahogyan Izsákkal kapcsolatban üldözői kénytelenek voltak kijelenteni 

felismerésüket, hogy benne az Úr áldott emberével találkoztak, úgy 

Isten szent Fiának sem csupán gúny jutott osztályrészül. Ez a lehetőség, 

ez a tapasztalat évezredek óta nyitott lehetőség minden ember számára, 

nyelvi, faji hovatartozásra való tekintet nélkül.  
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 Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: 

Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! (Márk 10:47) 

 

 Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt 

mondták: Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő 

népét. (Lukács 7:16) 

 

 Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. 

  (Máté 16:16) 

 

 Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, 

az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba. (János 11:27) 

 

 Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így 

lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt!  

(Márk 15:39) 

Boldogok a békességteremtők 

Izsák és szolgáinak magatartása a hosszútűrés, az állhatatos békekeresés 

mintaképe, amely hosszú távon gyümölcsözőnek bizonyult mindnyájuk 

számára. Ugyanez a törvényszerűség igaz Jézus Krisztus és követői 

esetében is. A békességteremtés a lázadók megszelídítése Isten 

állhatatos szeretetének felmutatása révén, a távolvalók közelvalóvá, 

rokonná, vértestvérré tétele Krisztusban. 

 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 

neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a 

mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és 

üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.  

(Máté 5:8-11) 

 

 Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a 

prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mondjuk 
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azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról 

hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen 

irgalmas és könyörületes az Úr. (Jakab 5:10-11) 

 

 Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék 

cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében 

tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is 

szolgáltok. (Zsidók 6:10) 

Legyünk hát bátran Izsáknak, az ígéret gyermekének követői, még ha a 

világ az élhetetlenek közé sorol is minket, és osszuk meg az isteni 

forrást minél többekkel a gazdag termés, a bőséges aratás érdekében! 
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BETTI, A BÁTOR 

Barati Emőke 

 

Elérkezett a tavasz, ezzel együtt báránykáink ellési ideje is. Ilyenkor 

behozzuk az anyákat a legelőről zárt karámba, hogy nyugodtan világra 

tudják hozni utódaikat, és így mi is jobban oda tudunk figyelni rájuk, 

segíteni tudunk, ha esetleg komplikáció lépne fel. Így került hozzánk 

Betti, aki eleinte fejjel futott neki a kerítésnek ijedtében, ha meglátott 

bennünket. Kint a legelőn találkoznak ugyan velünk, de ilyen közel nem 

szoktunk egymáshoz kerülni. Nincsenek szokva ilyen mértékben az 

ember közelségéhez. Húgommal küldetésünknek éreztük, hogy 

megszelídítsük. Napról napra egyre közelebb merészkedett hozzánk. 

Láttuk rajta, hogy jönni akar, de nem mert. Mivel biztosak voltunk 

abban, hogy egy nap majd meg fogjuk tudni simogatni, hogy elég bátor 

lesz ahhoz, hogy ennyire közel jöjjön, megkapta a 'bátor' jelzőt. A név 

ösztönzően hatott, hiszen így is történt. Már nem fél a kezünkből enni, 

odajön, megszagolgat és a puha pofiját is meg tudjuk simogatni.  

Egy szép reggelen megszületett a várva várt kisbárány. Aranyos, 

életerős kosnak adott életet Betti. A picike folyamatosan növekszik, 

ugrál és szaladgál, örül az életnek. Őt nem kellett magunkhoz 

szoktatnunk, nem kell a bizalmába férkőznünk. Magától jön oda 

hozzánk, és hagyja, hogy simogassuk, szeretgessük.  

Lassan elérkezik az idő, amikor a kis kos elég nagy lesz ahhoz, hogy 

visszatérjen Bettivel a legelőre. Itt bent nagyrészt szénát kap, de lassan 

vissza kell szoknia a zöld fűre, hiszen kint a legelőn nem lesz más. A 

kérődző állatok eléggé érzékenyek a hirtelen takarmányváltásra, így 

fokozatosan kaphat Betti újra friss, zöld füvet. Mivel más mód nincs rá, 

hogy kivigyük legelni, egy nyakörvet tettünk rá kötéllel, kitártuk a 

kapukat a zöld fű felé vezető úton, és azt gondoltuk, Betti örömmel 

kirohan majd legelni. De nem így történt... Betti megrémült, egy 

tapodtat sem volt hajlandó mozdulni. Nem tudtuk kivonszolni a jól 

megszokott helyéről. Az árnyékok helyett fény várta, a széna helyett 

zöld, lédús fű. Nem volt hajlandó kimenni. Nem volt mit tenni, ölbe 

kellett kapni és úgy kivinni. Így már működött a dolog: ahogy letettük, 
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habzsolni kezdte a füvet. Mikor jóllakott, visszavittük megszokott 

helyére. Másnap ismét legeltetésre került sor, de most sem ment 

zökkenőmentesen. Betti lecövekelt, és nem mert a szabadba kijönni.  

E kis történet kapcsán eszembe jutott a 23. zsoltár: 

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 

Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 

Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, 

mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 

Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; 

csordultig van a poharam. 

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden 

napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. 

Jézus, a Jó Pásztor ki akar vinni minket a tágas legelőre, ahol bőven 

terem a fű. De mi félünk, pedig Ő jót akar. Bizalmatlanok vagyunk, 

pedig valójában semmi okunk nincs a félelemre. Nem merjük otthagyni 

a rosszat a jóért vagy a jót a jobbért. Nem merünk kockáztatni, pedig a 

kapun kívül ott a szabadság, bőség, egészség, felüdülés. Gyermekként 

egy cseppnyi kételkedés nélkül tudunk bízni a Pásztorban. El sem 

tudjuk képzelni, hogy rosszat akarna nekünk. Ahogy a kisbárány: ő nem 

fél tőlünk. Viszont, ahogy felnövünk, kételkedni kezdünk, és oly 

sokszor feltesszük az ismerős kérdést: ’De mi lesz, ha...?’ A Bibliában 

ott a válasz: 

Ha ki merünk lépni a fényre, bővölködni fogunk. 

Ha ki merünk lépni a fényre, füves legelőkre jutunk, ahol 

megpihenhetünk. 

Ha ki merünk lépni a fényre, örömöt, boldogságot találunk. 

Ha kimerünk lépni a fényre, Isten jósága és kegyelme fog körülvenni 

minket és nem kell félnünk semmitől. 

 Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten; hanem erőnek 

és szeretetnek és józanságnak szellemét. (2Timótheus 1:7) 
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 A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és 

pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én 

vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.  

(János 10:10-11) 

Betti már a saját lábán jön ki legelni, nyomában a kisbáránnyal. Még 

mindig fél, de már tudja, hogy odakint friss fű és napsütés várja. Ha mi, 

emberek, le tudjuk győzni a félelmünket, és át merjük lépni a küszöböt, 

csodálatos dolgokat fogunk megtapasztalni.  

Lépjetek ki a fényre! Hagyjátok magatok mögött az árnyékot, a 

félelmet, szaladjatok Krisztus ölelő karjába, ahol megtaláljátok a 

szeretetet, gondoskodást, védelmet! És ha a saját lábatokon nem is 

meritek megtenni az első lépést: Jézus annyira szeret, hogy ha kell, akár 

az ölében fog elvinni a jobb helyre, ahol megtalálod a boldogságot! 

Legyetek bátrak, mint Betti! 

* 

 

SEBEI ÁLTAL… 

Hollóné Hajdu Erzsébet 

Testvéri találkozóra mentem, mert megbeszéltük, hogy részesülök a 

szellem általi keresztségben. Amikor elindultam, nagyon fájt a bokám, 

eléggé be volt dagadva és alig tudtam ráállni. Előtte nem sokkal ugyanis 

rosszul léptem, rándulás és szalagszakadás történt. A kórházban 

természetesen be akarták gipszelni, de nem engedtem. Bicegve 

érkeztem a testvérekhez, Andi még meg is jegyezte, hogy látja, 

mennyire fáj. Elérkezett az idő, a testvérek imádkoztak kézrátétellel, és 

én boldog voltam. Feri, a bátyám, megjegyezte, mi lenne, ha imádkozna 

a lábam gyógyulásáért. Megfogta a bokám és kérte az Urat, hogy 

gyógyuljon meg. Meggyógyult!!! Amikor én is térden állva 

imádkoztam, már egyáltalán nem fájt! Sokkal könnyebb volt a hazafelé 

vezető út, nem éreztem fájdalmat. Pár nap múlva teljesen eltűnt a 

dagadás, elmúlt a véraláfutás is. Azóta is minden rendben. Azon a 

napon gyógyulást is kaptam az Úrtól! (2020 nyara) 
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ÚJ ÉNEKET AZ ÚRNAK! 

Joachim Neander inspiráló költészete 

Szeretett testvéremnek, SJ-nak ajánlom 

Joachim Neander nevével legelőször gyermekként találkoztam a 

református énekeskönyv szerzői között, két olyan dicséret szövege alatt, 

amelyek még ma is megállják helyüket (264., 266.). Himnuszain 

ugyanis átüt rajtuk a személyes istenszeretet, a felismert igazságok 

ereje, a teremtő iránti őszinte odaadás, az öröm. A fiatalon elhunyt 

prédikátor életútját áttekintve meglepő dolgokra, törvényszerűségekre 

derült fény.  

Megosztom most ezeket az az egyébként hozzáférhető információkat 

azzal a nem titkolt céllal, hogy gondolkodjunk el rajta: itt az ideje a 

felismert, átformáló erejű isteni igazságok új szövegbe-dallamba 

öntésének, mert ez is egy kiváló eszköze lehet a szeretet forrásáról való 

evangélium terjesztésének! Persze, ez nem megy parancsszóra, hanem 

csakis Krisztus szellemének munkája nyomán... De ahogyan Ő, ti. Jézus 

is énekelt dicséretet Atyjának, úgy minket is késztethet erre, sőt, 

képessé tehet új dicséretek megalkotására. 

 

 
Joachim Neander (1650-1680) 

Joachim Neander egy zenész unokája és egy tanár fia volt. 1666 és 1670 

között teológiát tanult a brémai egyetemen. Családneve eredetileg 

Neumann (a német szó azt jelenti, „új ember”) volt, de akkori népszerű 

szokás szerint nagyapja (aki szintén prédikátor, és szintén Joachim) 

megváltoztatta a vezetéknevét annak azonos jelentésű, külföldi 
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megfelelőjére, jelen esetben a görög Neanderre. A fiatalember 1671-től 

Heidelbergben folytatta tanulmányait, zenei területen. 1673-ban 

Frankfurtba költözött, ahol megismerkedett Philipp Jakob Spener 

(1635–1705) és Johann Schütz (1640–1690) pietista tudósokkal. A 

pietizmus eszméi áthatották gondolkodását, felfogását, és ez 

konfliktusokat eredményezett későbbi pályafutása során.  

Röviden összefoglalva a pietista elnevezés eredetileg a "kegyeskedők" 

csúfnévből ered. A pietizmus az Újszövetségen alapult, mozgalom volt 

és nem felekezet, amely az újjászületés szükségességét hangsúlyozta, a 

protestáns egyház megújulásának szükségességével együtt. Legfőbb 

eszméik és törekvéseik: az őskereszténység felelevenítése, a Szentírás 

megismertetése az emberekkel, a gyakorlati keresztény élet megélése, a 

hagyományok és dogmák figyelmen kívül hagyása. Mindezen bibliai 

elvek ellenére (vagy talán éppen ezért) rendzavarónak minősítették 

őket.  

Joachim tehát, nevéhez hűen valóban „új ember” akart lenni, vállalva az 

ezzel járó vesszőfutást is. 1674 és 1679 között a düsseldorfi református 

gimnázium igazgatója volt. Ezekben az években – a sokasodó 

problémák nyomása alatt – gyakran felkereste a félreeső Düssel folyó 

völgyét, amely a 19. században még egy sziklafalak és erdők övezte, 

mély szurdok volt, teli barlangokkal, hasadékokkal és vízesésekkel. 

Neander valószínűleg sok versét írta és énekelte meg ott a természet 

ölén, abban a völgyben, de még összejöveteleket és istentiszteleteket is 

tartott a szurdokban. A 19. század elején róla nevezték el azt a nagy 

barlangot, ahol sokat időzött (Neander-höhle). A század közepén a 

cementipar megkezdte a mészkőfejtést, ennek következtében a keskeny 

szakadék széles völggyé vált, amelyet a prédikátor után Neander-

völgynek neveztek el. A „neandervölgyi embert” 1856 nyarán találták 

meg, így Joachim lett az első és egyetlen himnuszszerző, akiről fosszilis 

hominidát neveztek el. 1679-ben Joachim Neander szülővárosába, 

Bremába költözött, és a St. Martini templomban segédprédikátorként 
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dolgozott. A következő évben súlyosan megbetegedett és meghalt, 

feltehetően pestisben.
1
  

Neander a pietizmus egyik legjelentősebb dalszerzője.  Énekei 

eredetileg nem istentiszteleti célokat szolgáltak, hanem „utazások alatt, 

otthon vagy a szabadban a keresztény örvendezés, hálaadás” céljára, a 

szubjektív hit, kegyesség kifejezésére szolgáltak. A nevéhez köthető 

gyűjtemény 57 dalt tartalmaz, ebből 39-hez dallam is társul, amelyek 

részben tőle származnak. 1800-ig több mint 160 kiadást ért meg. Az 

énekeket hamarosan a lutheránus és a református énekeskönyvekbe is 

felvették, közöttük a leghíresebbet, a „Lobe den Herren, den mächtigen 

König der Ehren“ kezdetűt, amely magyarul a „Dicsérjétek az Urat... 

fordításban ismert. Bach egyik híres kantátája (BWV 137) ennek 

nyomán keletkezett. Neander énekköltészetét erősen befolyásolta a 

genfi zsoltárköltészet. Dalai az önszemlélet, a természet felé való 

fordulás, az érzelmesség, a szenvedélykifejezés, valamint a személyes 

hangvétel miatt döntő mértékben hozzájárultak az egyházi 

himnuszköltészet szekularizációjához.
2
 

Ami igazán figyelemre méltó, hogy az Istennel való magasabb rendű 

kapcsolat megélésére törekedve, az őt és testvéreit ért üldöztetés 

nyomán, a természetbe száműzve készültek halhatatlanná lett alkotásai, 

melyek a teremtővel való együttlét öröméről, háláról, személyes Isten-

ember kapcsolatról szólnak. Nincs nyoma bennük megpróbáltatásainak, 

hallgatósága nem panasz-, hanem hálaáradat fültanúja lehet. Van mit 

tanulni tőle ma is: akik győzni akarnak, azok győzelmi éneket 

énekeljenek, a Bárány énekét… 

* 

                                                           
1
 forrás: https://www.bach-cantatas.com/Lib/Neander.htm 

2 https://www.deutsche-biographie.de/sfz70822.html 


