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Kedves Olvasóim! 

Pontosan tíz év telt el az első szám megjelenése óta. A 

különszámokkal együtt eddig összesen 45 füzet látott napvilágot. 

Rengeteg idő, amit – reményeim szerint – két szóban lehet 

összefoglalni: fejlődés és közeledés. Istennel, Atyánkkal kapcsolatban 

az Ő megismerésében való fejlődés, és ebből következően a Vele való 

viszonyban a szeretet, a meghittség fokozódása. Minden lapszám új, 

örömteli felismeréseket tartalmaz, amelyek erőforrást jelentettek és 

jelentenek – de, biztos vagyok benne, hogy még mindig van tovább 

és tovább... ebből a szempontból semmi sincs kőbe vésve. A lényeg, 

és minden felismerés ezt szolgálja, az egyre boldogabb, forróbb apa-

gyermek viszony, amit Jézus, a mi szerelmes vőlegényünk által 

naponta átélhetünk. 

Abban bízom, hogy minden Olvasó számára ugyanakkora 

nyereséggel járt ez az út, mint számomra, számunkra, akik írtuk, 

szerkesztettük és fényképeztük. Szívből köszönök mindenfajta 

támogatást, amiben csak részünk volt és van mindmáig. 

Nagy örömömre szolgál, hogy tavaly megindult a Hangzó 

reménység c. Youtube-csatorna, ahol az egyes számok hallgatható 

formában megtalálhatók. Hálás köszönet az áldozatos munkáért 

barátaimnak!  

Rohamosan közeleg a mi Urunkkal való személyes találkozás 

időpontja, használjunk ki addig is minden percet az Ő 

megismerésére, hogy félelem nélkül állhassunk majd meg arcának 

fényében! 
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A VÉGTELENBE – ÉS TOVÁBB! 

 Újévi gondolatok a „fejlődéskényszerről” 

Érdekes kérdés indította el az alábbi igesor és a hozzákapcsolódó 

gondolatfutam létrejöttét: egy vita során szembesültem azzal a 

jogos megállapítással, hogy „Korábban így és így gondoltad, 

évekkel ezelőtt meg voltál győződve arról, hogy…. – most miért 

látod másként?” Valóban, ez egy alapvető kérdés, miért. Mitől, 

mi okból változtatunk állás- és nézőpontot, szemléletet bizonyos 

döntések előtt? (A címül választott mondat a Toy story c. 

népszerű film Buzz Lightyear nevű figurájának száját hagyta el, 

azonban bizonyos szempontból szorosan kapcsolódik 

témánkhoz.) 

Az élet törvénye 

Jézus Krisztus – bár az összefüggés más volt – egy megfontolásra 

érdemes felhívással kezdte az aggodalmaskodás elleni intelmét: 

Nézzétek a liliomokat, miként növekednek...! (Lukács 12:27) Az 

eredeti görög szöveg megengedi a Figyeljétek meg! fordítást is, 

ami a megfigyelést, megfontolást és következtetést is magában 

foglalhatja. Vagyis a Megváltó egy hosszabb szemlélésre 

érdemes, csodateljes titokra irányította tanítványai figyelmét. A 

növekedést jelentő görög ’auxanó’ a következő jelentésekkel bír: 

elsődlegesen ’növel, gyarapít, növekedést ad’ – tehát „valami 

vagy valaki” forrása a növekedésnek; másodsorban ’nő, 

növekszik, gyarapodik, erősödik, szaporodik’. Bár épp a lényeg 

marad megfejtetlen, hiszen a hogyan?, miként? részletezés 

nélkül áll ott – mégis: a végeredmény, amit láttak, látunk, ti. a 

mezők liliomai, ott vannak kifejlődött, törékeny, mégis 

lenyűgöző szépségükben. Közvetve tehát ennyiből is 

kiolvasható, hogy az élet egyik titokzatos lényege a fejlődés, a 
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kibomlás, a növekedés, a szaporodás. Ez a törvényszerűség 

mikro- és makroszinten egyaránt igaz. 

A növekedés fogalma 

Ha a biológiai folyamatokat vesszük szemügyre a növekedés 

megfigyelése céljából, akkor az alábbi meghatározásra 

juthatunk: a növekedés a hozzáférhető és kapcsolódható energia 

felvételét és feldolgozását követő, illetve ezzel egyidejű 

mennyiségi és minőségi átalakulás, fejlődés egy korábbinál 

érettebb, teljesebb létállapot elérése érdekében. A mező 

vadvirágainál maradva: (kezdetben kicsiny) gyökereik és 

leveleik révén különféle tápanyagtípusokat képesek magukba 

szívni, amelyek beépítése nyomán, látványos átalakulási 

szakaszokat követően, virágzó és színpompás liliomok, 

harangvirágok, margaréták stb. alakjában érik el fejlődésük 

csúcspontját.  

A növekedés forrása 

Az igék egybehangzó tanúsága szerint az élet, és ezáltal a 

növekedés egyedüli forrása a teremtő hatalommal rendelkező 

Isten: 

 az Úr Isten, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a 

földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és 

szellemet a rajta járóknak (Ézsaiás 42:5) 

 

 Isten nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt 

szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és 

mindent. (Cselekedetek 17:25) 
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 Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint a liliom, gyökeret 

ver, mint a Libanon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és 

illatos, mint a Libanon. Akkor majd ismét Isten oltalmában élnek, 

gabonát termesztenek; virulnak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a 

libanoni bor. (Hóseás 14:6-7) 

 

 Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. 

Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, 

aki a növekedést adja. (1Korinthus 3:6-7) 

Isten uralmának növekedése 

A próféciák és példázatok különféle képek segítségével 

ábrázolják, hogy a Jézus Krisztus halálával kezdődő isteni 

térhódítás, a mennyei királyság földi térfoglalása is kicsiben 

indult, de a történelem előrehaladtával egyre nagyobbá lesz, sőt, 

növekedése az örökkévalóságba nyúlik. Isten országának 

növekedése belülről kifelé, mintegy koncentrikus körökben 

zajlik: Jézusból indul, majd az őt befogadó keresztényben 

fejlődik, az összekapcsolódó keresztényekből létrejön Krisztus 

élő teste az amúgy istentagadó világban, majd amikor elérte 

maximális nagyságát és hatóerejét, megtörténik a tényleges, 

fizikai találkozás a fő és a test között a Megváltó visszatérésekor.  

 Miközben nézted, lezuhant egy kő anélkül, hogy valaki hozzányúlt 

volna, ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta az 

egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan 

lett az egész, mint nyári szérűn a pelyva, amelyet elvisz a szél, és 

nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, 

nagy heggyé változott, és elfoglalta az egész földet. (Dániel 2:35) 
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 Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az 

útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. ... A többi viszont 

jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik 

hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. (Máté 13:4.8) 

 

 Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba 

foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb 

minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb 

lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában 

fészket rakhatnak az égi madarak. (Márk 4:30-32) 

 

 Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

(Cselekedetek 2:47) 

 

 Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a 

tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett 

a hitnek. (Cselekedetek 6:7) 

 

 Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt.  

(Cselekedetek 12:24) 

A Megváltó növekedése 

Ádám döntése óta a földi létezést át- meg átszövi a bűn és a halál 

törvénye (Róma 8:2). Ennek egyetlen „ellenmérgét”, orvosságát 

Isten saját Fiában nyújtja számunkra: A Jézus Krisztusban rejlő 

örökkévaló élet szellemének törvénye szabadít meg és állíthat valós-

tartós növekedési-fejlődési pályára minden embert. Az Isten 

királysága számára elveszett Föld visszahódítása a megváltói 

szerepet felvállaló Istenfia által vált lehetségessé. A megváltó az 

Ószövetség rendelkezései szerint a legközelebbi (vér)rokon 
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lehetett, aki visszavásárolta az adósrabszolgaságba dőlt testvérét 

a szabadságra. Jézus beleszületett és mintegy belenőtt ebbe a 

megváltói szerepbe, ahogyan azt Isten gyönyörű próféciák sora 

által bemutatja számunkra: a lemetszett mandulaág, a csemete, a 

vesszőszál, a sarj, a példázatbeli szőlőtő, a kisgyermek Jézus 

növekedése, kibontakozása, majd a Messiás szolgálata – mind 

Istennek a Fiában testet öltött szeretetéről és a növekedési 

pályára átállított emberiségről szól. 

 Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a 

Lévi házából való Áron vesszeje kihajtott, bimbót fakasztott, virágot 

növelt, és beérett rajta a mandula. (4Mózes 17:8) 

 

 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás1 sarjad gyökereiről. Az 

Úr szelleme nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és 

erő szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.  

(Ézsaiás 11:1-2) 

 

 Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. 

(Ézsaiás 53:2) 

 

 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom 

az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 

Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a 

békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és 

megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A 

Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! (Ézsaiás 9:6-7) 

 

                                                           
1 nécer = 1) hajtás, sarj 2) ág 
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 Így szól a Seregek Ura: Van egy férfi, akinek Sarjadék2 a neve. 

Minden sarjadásnak indul a kezei alatt, ő felépíti majd az Úr 

templomát. (Zakariás 6:12) 

 

 és [József] amikor odaért, egy Názáret3 nevű városban telepedett 

le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják őt 

nevezni.” (Máté 2:23) 

 

 Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. 

(Jelenések 22:16) 

Az igaz ember növekedése 

A korábbiakból is kitűnik, hogy Isten királyságának növekedése 

kicsiből, az egyetlen mennyei Magból, illetve az egyes emberi 

szívekből indul. Nem erőszakkal, fegyverekkel, lerohanással, 

globális diktatúra bevezetésével, hanem a szeretet magjának 

elvetésével kezdődik. Az igaz ember Jézus Krisztusba 

beleszületve – illetve egyidejűleg fordítva is igaz, hogy Krisztus 

az emberben születik meg – válik igazzá és kizárólag Őbenne 

maradhat növekedésben. 

 Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. 

Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvaraiban. 

Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és 

hirdetik: Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!  

(Zsoltár 92:13-16) 

 

                                                           
2 cemah = 1) hajtás, sarj, gyümölcs, termés 2) Sarj, Csemete, a 

Messiás neve 
3 ág, hajtás vagy őrködés jelentéssel bír 
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 De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. 

Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti 

gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. 

Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. 

(Jeremiás 17:7-8) 

 

 Eljön majd az idő, mikor gyökeret ver Jákób, virágozni, virulni fog 

Izráel, termésével pedig elárasztja a világot. (Ézsaiás 27:6) 

 

 A gyermek Sámuel pedig nőttön-nőtt, és kedves volt mind az Úr 

előtt, mind az emberek előtt. (1Sámuel 2:26) 

 

 Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, 

a Seregek Istene. (2Sámuel 5:10) 

 

 A gyermek [Jézus] pedig növekedett és erősödött, megtelt 

bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. (Lukács 2:40) 

 

 neki növekednie kell, nekem pedig alább szállnom4. (János 3:30) 

 

 és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan 

megújul, hogy egyre jobban megismerje Őt. (Kolossé 3:10) 

 

 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, 

képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött 

csecsemők a tiszta, hamisítatlan tejet kívánjátok, hogy azon 

növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 

(1Péter 2:1-3) 

                                                           
4 alább száll = görögül elattoó = kisebbedik, csökken, gyengül 
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 Ti tehát, szeretteim ... növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, 

üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. (2Péter 3:18) 

Mit jelent gyakorlati értelemben az igazságban való növekedés? 

Az újjászületés fürdője és a szellem elnyerése után, ami Krisztus 

bennünk való megjelenését és hatalomátvételét jelenti, 

kezdődhet a növekedés. Ennek forrása egyrészt az „anyatej”, 

amely Isten igéje, és megerősít bennünket abban a tudatban, 

hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, minden szellemi 

áldással ellátva az üdvösségre. Az igék feltárják ezeket az 

ajándékokat, megérthetjük belőlük-általuk az Úr jóságának 

határtalanságát. Amit pedig megértettünk, abban „járhatunk” is, 

azaz a hétköznapi helyzetekre alkalmazhatjuk ezt a láthatatlan 

szellemi valóságot. Tehát pl., ha azt olvassuk, hogy „nem hagylak 

el, sem el nem távozom tőled”, akkor nem kételkedem tovább Isten 

segítő jelenlétében, bármilyen helyzetbe is kerülök a nap 

folyamán, hanem benne bízva teszem a dolgom. Ha azt olvassuk, 

hogy „az Ő sebei által meggyógyultunk”, múlt időben írva, akkor 

ezt az igazságot „érvényesíteni kezdem”, elfogadom a 

legkülönfélébb problémák esetében is. Igaz a 

szenvedélybetegségekből való kigyógyulásra, a testi-lelki 

gyengeségek minden formájára. Minél jobban ismerjük a 

határtalan szeretet Krisztusát, annál nagyobb mértékben 

növekszik bennünk a belé vetett bizalom. Az ige tején kívül 

maga az Úr személyesen is vezérelni kívánja gyermekeit 

szelleme, bennünk megszólaló hangja által. Minél 

engedelmesebbnek bizonyulunk szólításaira, annál gazdagabb 

lesz a hitünk és a békességünk. Ne essünk kétségbe, ha a hitünk 

meg-meginog és kudarcot vallunk! A kisgyermek is felbukik 

sokszor járás közben, miközben fokozatosan megtanul biztos 
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lábakon előre haladni. Később azonban akár világcsúcstartó futó 

is válhat belőle, ha eléggé kitartóan gyakorol…  

Krisztus testének növekedése 

A következő, tágabb kör Krisztus teste, amelyet az egyes Jézus-

hívők, a világból kihívottak alkotnak, mint sejtek, mint 

testrészek. Ezt az isteni vér és szellem által egyben tartott és 

koordinált, irányított egységet egyháznak, Isten templomának, 

épületének is nevezi a Szentírás. Nem pusztán a megtérők 

számbeli gyarapodását értjük növekedés alatt. A második, 

magasabb növekedési szintet inkább érésnek tekinthetjük. 

Ahogyan az ember a kisgyermekkor, a pubertás, a fiatal felnőtt 

kor szakaszai után önálló cselekvésre, felelősségvállalásra, 

szeretet adására, ön- és családfenntartásra képes érett férfivá 

fejlődik, úgy képzelhetjük el a Krisztus testének növekedését is. 

A hitben befogadott, fentebb leírt tápanyagok feldolgozása érést 

eredményez: a csecsemőgondolkodású, csak önmaga 

szükségletei körül forgó keresztény felnő arra, hogy mások 

szükségleteinek betöltésében közreműködjön, azaz Istentől 

Krisztusban kapott ajándékait mások számára kamatoztassa. 

Elkötelezetté válik arra, hogy segítse testvéreit azzal, amije van: 

vezetőként, tanítóként, prófétaként, pártfogóként, gyógyítóként 

stb. munkálkodjon a többiek javára. Mindenki különbözik a 

többiektől, miként nincs két egyforma hópehely sem. Egymás 

nélkül a keresztények védtelenek és gyengébbek, mint 

összekapcsoltan és egymást segítve-kiegészítve. A cél pedig, Pál 

apostol szerint, az igazságban és a szeretetben való közös 

felnövekedés. 

 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan 

megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is 
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mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy 

szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus 

Krisztus által. (1Péter 2:4-5) 

 

 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok 

elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja 

mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. 

... És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét 

másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse 

a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg 

eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a 

felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne 

legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak 

és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 

hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben 

mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test 

egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével 

úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test 

növekedését, hogy épüljön szeretetben. (Efézus 4:4-6.11-16) 

Az istenismeret növekedése 

Ahogyan mindennek Isten terveiben, Krisztus teste 

növekedésének is határozott célja van: az üdvösség mindenkinek 

szól, az örökkévaló élet lehetősége az összes ember számára 

elvégzett dolog. Ezt azonban sokan nem hallották még, 

félreértették vagy egyenesen dühödten elutasítják, mégis igaz: a 

teremtett világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek megjelenését. 

Jézus élő testének feladata a Föld összes szegletének 

meghódítása, az istenismeret gyakorlati valóságának 

bemutatása a szeretet cselekedetei által.  
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 Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre 

világosabb lesz délig. (Példabeszédek 4:18) 

 

 De a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a 

tengert víz borítja. (Habakuk 2:14) 

 

 Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti a földet az 

Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. (Ézsaiás 11:9) 

 

 Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a többi 

hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlenek hozzá a 

népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Úr 

hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az ő 

ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje 

Jeruzsálemből.  Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, 

ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Kardjaikból ezért kapákat 

kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem 

emel, hadakozást többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy 

fügefája alatt ülhet, és senki sem háborgatja őket. Maga a Seregek Ura 

mondta ezt! (Mikeás 4:1-4) 

 

 És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és 

a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, 

és az ő neve lesz a homlokukon. (Jelenések 22:3-4) 

 

 Azután jön a vég, amikor [Jézus Krisztus] átadja az uralmat az 

Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden 

hatalmat és erőt. ... Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor 

maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy 

Isten legyen minden mindenekben. (1Korinthus 15:24.28) 
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A végső cél tehát a szeretet teljességre jutása, Isten mindent és 

mindenkit betöltő jelenlétének újbóli megvalósulása 

bolygónkon. Ezzel a pillanattal ér célt a megváltás terve, örök 

békességet szerezve a világegyetemnek.  

Hol a határ? 

Talán a fentiek után egyértelmű a következtetés, hogy 

amennyiben az ember az Istentől származó élet részesévé válik, 

akkor az az élet csírázásnak és növekedésnek indul benne. Az 

igazság őszinte keresése radikális változásokat eredményez. Ha 

engedjük, hogy a földi, testi, világ szerinti természet, 

gondolkodásmód meggyengüljön, meghaljon, akkor Jézus élete 

növekedésnek indul bennünk és átformálja, átalakítja a 

látásunkat, életmódunkat, indulatainkat, tetteinket. Akkor 

biztosan nem úgy reagálunk egy-egy kérdésre, bántásra, 

kihívásra, mint korábban. Hiszen minél mélyebbre hatolunk 

mennyei Atyánk és Fivérünk megismerésében, a belőlük fakadó 

források felhasználásában, az irántuk érzett bizalomban, annál 

inkább tükröződik az isteni szeretet az ítéleteinkben, 

meglátásainkban és döntéseinkben. Ha növekszik a 

szellemünkben, lelkünkben, testünkben lakozó Krisztus, akkor 

pozitív irányban változunk, gyümölcstermő állapotba juthatunk, 

és meglátszik majd összes megnyilvánulásunkon. E változások 

határa pedig a végtelen, csillagos ég, hiszen ki mondhatja el 

valaha is magáról – az örökkévalósággal is számolva! – hogy én 

már mindent tudok a mindenható Isten szeretetéről? 

Ha tehát ismét feltesszük a kiindulási kérdést: Mitől, mi okból 

változtatunk állás- és nézőpontot a korábbiakhoz képest? Akkor 

keresztényként azt kell mondjuk: Krisztustól, a bennünk élő 



14 
 

Istenfia által indíttatva alakulunk át és öltünk fokozatosan 

istenarcot, ha hitben járva élünk. 

Nem marad egyéb cél előttünk, mint amiért Pál apostol is 

könyörgött a testvérei kapcsán:  

 Ezért tehát … szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, 

hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden szellemi 

bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes 

mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó 

cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg 

minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes 

állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. (Kolossé 1:9-11) 

A végtelenbe – és tovább…! 

 

 

1. ábra A növekedést támogató erők 

 

 

Krisztus 
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2. ábra A növekedés mennyei törvénye 
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ANTIKRISZTUSOK 

… azért imádja őt a Föld összes lakosa, akinek neve nincs beírva az élet 

könyvébe. (Jelenések 13:8) 

A mottóul választott igerészlet jól kifejezi, hogy milyen globális 

megtévesztés áldozata az emberiség: zömmel valaki mást 

imádnak az élő Isten helyett. A téma időszerűségét a világ 

mostani tragikus állapota is jelzi: a csalás, megtévesztés, 

hazugság virágkorában tényleg semmi és senki nem az, aminek 

vagy akinek látszik.   

 Az antikrisztus fogalma 

 amint hallottátok, hogy antikrisztus jön (1János 2:18) 

A magyar Krisztus szó a héber Messiás és a görög Krisztosz 

megfelelője, aki a Felkent, felszentelt, vagyis a szent olajjal 

leöntött, az isteni elhívást elfogadó kiválasztott, aki az 

üdvösséget elhozta nem csupán Izraelnek, de az egész világnak. 

A Biblia szerint ez a személy az evangéliumok Jézusa volt, aki 

meghalt és feltámadott, örök életet adott és ma is szolgál az 

emberiség megmentése érdekében. A görög ’anti’ előtag 

jelentése: ’helyett, ellen’. Az „antikrisztosz” kifejezés tehát azt 

jelenti, hogy ’a Felkent ellen és/vagy helyett’ munkálkodó 

személy, intézmény, szellem, erő. Krisztus nevében lép fel, őt 

helyettesítve tart igényt az imádatra, de a valóságban mindent 

megtesz, hogy az igazi Krisztust kiiktassa, hatástalanítsa, tehát 

burkoltan, de ténylegesen ellene harcol. Maga a kifejezés 

összesen négyszer fordul elő a Szentírásban, egyedül János 

apostol használja első és második levelében. Ennek ellenére Pál 

és Péter apostol, de már személyesen Jézus is figyelmeztet 

fellépésére, működésére és hazug, sokakat megtévesztő 
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befolyására. Talán furcsának tűnik, de „sokan vannak”, vagyis 

nem egyetlen személyről van szó, majd látni fogjuk, hogy miért 

indokolt a többes szám használata az apostolok részéről: íme, 

most sok antikrisztus jelent meg. 

Az antikrisztusok egyéb elnevezései 

 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek 

hozzátok, de belül ragadozó farkasok. (Máté 7:15) 

 

 az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak 

adják ki magukat (2Kor 11:13) 

 

 … befurakodott áltestvérek …, akik csak azért férkőztek be közénk, 

hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk 

(Galata 2:4) 

 

 De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek 

is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek 

becsempészni. (2Péter 2:1) 

 

 sok hamis próféta jött el a világba (1János 4:1) 

 

 Mert sok hitető jött el a világba, akik … : ez a hitető és az 

antikrisztus. (2János 1:7) 

Láthatjuk, hogy a leggyakrabban előforduló kifejezések a ’hamis, 

ál, hitető’ melléknevek. Az igazinak csupán a működésképtelen 

pótlékát kínálják, meggyőző megtévesztésbe csomagolva. És 

ráadásul rengeteg van belőlük… Hogyan tehetünk szert tiszta 

látásra a témában, hiszen a kereszténynek mondott 
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felekezetekből is legalább 33.000 van jelenleg, nem beszélve a 

nem keresztény vallásokról? 

A háttérhatalom 

 … maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem 

meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; 

de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. (2Korinthus 11:15) 

 

 A szellem pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben 

némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi 

tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon 

hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. (1Tim 4:1) 

Egyértelmű, hogy a lázadó és elbukott angyal, Lucifer áll az 

antikrisztusi erők mögött démonaival, akiről Jézus Krisztus így 

beszélt: 

 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) 

 

 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.  

(János 10:10) 

 

 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 12:9) 

Legfőbb eszköze a hazugság, a leplezett megtévesztés, törekvése 

pedig az Istennek és Fiának járó imádat elhódítása saját maga 

számára. Száz és ezer eszközt bevet, ezért beszél a Szentírás 

többes számban a hamisítványokról. 
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Az antikrisztusok végső céljai 

Gyakorlatilag már az elnevezés megadja a célt: Jézus Krisztus 

személyének teljes kiiktatása, helyének elfoglalása. Attól a 

pillanattól fogva, amikor a Sátán gondolkodása megromlott, 

egyetlen kívánsága a Fiú hatalmának és dicsőségének, s ezzel 

együtt az emberi világ imádatának megszerzése volt. Miután 

kiderült számára, hogy Istenfia soha nem hódol meg előtte, az 

evangéliumok számtalan esetet rögzítettek, amikor az ördög a 

Fiú fizikai elpusztítását próbálta megvalósítani emberi eszközei 

és angyalai által. Végül a kereszthalál látszólagos diadalt 

jelentett számára: különös kegyetlenséggel elkövetett, hosszan 

tartó kínzást követő gyilkosság által remélte megakadályozni a 

megváltás kivitelezését, illetve Jézus mennybe való visszatérését. 

Saját, Föld feletti hatalmának konzerválását az önzés 

rabszolgaságába vetett emberiség hódolata biztosítja, illetve 

Krisztus követőinek üldözése és kivégzése. 

 … ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé 

emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. 

Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!  

(Ézsaiás 14: 13-14) 

 

 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, 

… Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta 

neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: 

Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. (Máté 4:3.8-9) 

 

 csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, 

amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. 

(Galaták 2:4) 
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Azonban a Szentírás szerint a sátáni terv meghiúsul, az ördög 

uralma időleges, Jézus Krisztus végső győzelme már most 

bizonyos:  

 Jézus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne 

nincsen bűn. (1János 3:5) 

 

 Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. 

(1János 3:8) 

 

 Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a Sátánt villámként leesni az 

égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon 

tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek. 

(Lukács 10:18-19) 

Megjelenésük ideje és helye 

A Biblia az „utolsó időkre”, és a világból „kihívottak” közé, azaz 

az egyház köreibe helyezi az antikrisztusi befolyások virágkorát 

és színterét:  

 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a 

próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk  

(Zsidók 1:1) 

 

 Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan 

jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – 

és sokakat megtévesztenek. (Máté 24:4-5) 

 

 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy 

antikrisztus jön, és íme, most sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, 

hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk 
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valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna 

közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk 

valók. (1János 2:18-19) 

 

 hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.  

(1János 4:3) 

 

 Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, 

akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik 

hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. ... 

(Cselekedetek 20:29-30) 

 

 De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek 

is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek 

becsempészni. (2Péter 2:1) 

A Biblia meghatározása szerint a megváltási terv utolsó 

szakaszában jött el Isten Fia, mint emberfia, Ő volt Jézus, a 

Krisztus. Értelemszerű tehát, hogy Földre születésének várható 

időpontjától kezdve az utolsó napokig folyamatos a 

hamisítványok megjelenése és hatása, mind személyek, mind 

intézmények, mind pedig eszmék formájában. Erre utal az 

Apostolok cselekedeteinek egyik részlete is, ahol a zsidó vezetők 

éppen az „igazi” Messiás követőit akarták kivégezni. Itt rögtön 

két hamis messiási mozgalomról is szó esik: 

 Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról 

tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagytanácsban egy 

farizeus, név szerint Gamáliél, az egész nép előtt tiszteletben álló 

törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket 

az embereket. Azután így szólt a nagytanácshoz: Izráelita férfiak! Jól 
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gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel! Mert 

nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki, 

csatlakozott is hozzá mintegy négyszáz ember, de végeztek vele; akik 

pedig bíztak benne, azok mind elszéledtek, és ügyük semmivé lett. 

Azután felkelt a galileai Júdás az összeírás idején. Sokakat állított a 

maga pártjára, de ő is elpusztult; akik pedig bíztak benne, azok is mind 

szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom: hagyjátok békén ezeket 

az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a 

szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől 

való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy 

tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, behívatták az 

apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne 

szóljanak Jézus nevében, és elbocsátották őket. (Cselekedetek 5:37-40) 

Az időhatárok tehát egyértelműek, és ugyanígy elmondható 

földrajzi hely tekintetében is: ahol a Földön Krisztus igazi 

evangéliuma hirdettetik, ott azonnal megjelenik az ellenerő is a 

maga képviselői által, legtöbbször a szentség, a buzgó 

vallásosság, képmutatás köntösébe öltözve, igen gyakran 

politikai erőkkel szövetségben, jelentős erőt képviselve.  Krisztus 

kora egyben az antikrisztusok kora is. Tehát ilyen értelemben 

ugyancsak valóság Jézus próféciája arról, hogy a búza mellett 

azonnal megjelenik a konkoly is, amelynek mérgező magvai akár 

a takarmány, akár a kenyérgabona közé keveredve mérgezést, 

legrosszabb esetben fulladásos halált okozhattak:  

 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. Amikor a vetés szárba szökkent, 

és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. ... Hadd nőjön együtt 

mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: 
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Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a 

búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe! (Máté 13:24-30) 

Tanításuk az evangélium tagadása 

Az apostolok antikrisztusokról szóló szavai nyomán 

kristálytisztán kirajzolódik az evangélium magva, és út nyílik a 

hazugságok útvesztőjében: 

 veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel 

megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást 

hoznak magukra. (2Péter 2:1) 

 

 Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta 

meg van írva: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra 

használják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus 

Krisztust megtagadják. (Júdás 1:4) 

 

 Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez 

az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, 

azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is.  

(1János 2:22-23) 

 

 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják a Jézust 

testben megjelent Krisztusnak: ez a hitető és az antikrisztus. 

(2János 1:7) 

Lényegében négy pont van, amelyek gondos vizsgálata nyomán 

láthatóvá válnak előttünk az üdvösség pillérei: 

1. Jézus a Fiú 

2. Jézus a Krisztus 

3. Jézus a Megváltó 
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4. Jézus a testben megjelent Krisztus 

Gyakorlatilag dióhéjban „ennyi” az evangélium. Aki nem ezt 

hirdeti, az máris átsorolódhat az antikrisztusi csoportba. 

Az üdvösség pillérei 

A megváltás összes eleme szükséges az ember megmentéséhez. 

Bármelyik hiányzik, az Jézus valóságának és velünk való 

összekapcsolódásának csonkulását eredményezi. Ő a 

középpontja a megmentésnek, az összes isteni ajándék foglalata. 

Egyfelől tehát hihetetlenül keskeny mezsgye, hiszen csupán 

egyetlen személy az üdvösség, ugyanakkor mégis annyira tágas, 

hogy az összes ember számára tökéletes megoldást kínál. 

Jézus a Fiú 

Bár a kijelentés, hogy a mindenható Istennek egyetlen Fia van, 

sokak szemében közhelynek tűnik, mégis nagyon sokféle 

szempontból éri támadás. Mivel az Ószövetség irataiban nem 

sok nyoma van e ténynek, ezért a zsidó nép tömegei nagy 

ellenérzéssel fogadták ezt az állítást, mint a monoteizmus 

(egyistenhit) kizárólagos képviselői a Földön. Egyrészről Jézus, 

másrészről viszont Isten saját szavai is megerősítik ezt a tényt: 

 Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába 

a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld 

határát? Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? 

(Példabeszédek 30:4) 

 

 Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem 

voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a 

halmok létrejötte előtt megszülettem; amikor még nem alkotta meg a 

földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor 
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megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. 

... amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam mint kedvence, 

és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor. 

Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. 

(Példabeszédek 8:24-31) 

 

 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, 

csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú 

akarja kijelenteni. (Máté 11:27) 

 

 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 

aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16) 

 

 Ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől 

származtam, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el 

engem. (János 8:42) 

 

 Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is 

megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, 

hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. (János 17:1) 

 

 Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang 

hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt 

hallgassátok! Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és 

nagy félelem fogta el őket. (Máté 17:5) 

 

 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak 

tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor 

feltámasztotta Jézust. Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: 

„Fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” (Cselekedetek 13:32-33) 
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 Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, 

hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma 

nemzettelek téged.” (Zsidók 5:5) 

 

 Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és 

ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett 

Fiam, akiben gyönyörködöm”, mi hallottuk ezt a mennyből jött 

szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. (2Péter 1:17-18) 

A valóságos apa-fiú kapcsolat, amely az örök szeretet foglalata, 

alapvető feltétele a megváltás teljességének. A szentháromság-

tan, amely a 4. századtól fogva vert gyökeret a kereszténységben, 

és azóta alapvető tanítása, különféle változataiban mind tagadja 

Jézus tényleges istenfiúságát. Magától értetődő, hogy a – részben 

a Tóra alapján létrejött – iszlám sem ismeri el ezt a tényt, a többi 

világvallásról már nem is beszélve. Mindenesetre a Biblia szerint 

egyértelmű, hogy az örökkévaló Isten vallomásai alapján 

valamikor, a teremtés előtt, fia született, aki aztán minden 

munkájában szerepet játszott, beleértve az emberiség 

megmentését, ahol egyenesen „főszerepet” vállalt. Az irántunk 

érzett isteni szeretet fokmérője és az elkötelezettség bizonyítéka, 

hogy a Mindenható a saját, egyetlen, szeretett fiát adta értünk és 

nekünk. A Fiút, akiben ugyanaz az isteni természet lakik, mint 

ami az Atyában. 

Jézus a Krisztus 

Az olaj, amit az Isten által kiválasztott papok és a főpap fejére 

öntöttek, Isten szellemét jelképezte, amely emberi szemnek 

láthatatlanul ugyan, de betölti őket. A papok és a főpap arra az 

egyetlenre utaltak, aki kizárólagosan végigküzdhette a Messiás 
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avagy a Krisztus szerepét. Az „öröm olaja”, ahogyan Pál apostol 

nevezi, az Atya állandó jelenlétére utal.  

 Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Végy a legkiválóbb 

balzsamokból: folyékony mirhát ötszáz sekelért, balzsamos fahéjat 

feleannyiért, azaz kétszázötvenért, balzsamos nádat is kétszázötvenért 

és kassziát is ötszázért a szent sekel szerint, és hozzá egy hín olívaolajat. 

Készíts belőle felkenésre való szent olajat: illatos olajkeveréket, ahogyan 

a kenetkeverők készítik. Fölkenésre való szent olaj lesz ez. ... Kend fel 

Áront és fiait is! Szenteld fel őket, hogy papjaim legyenek! Izráel fiaihoz 

pedig így beszélj: Felkenésre való szent olajom lesz ez nemzedékről 

nemzedékre. Más ember testére nem szabad belőle önteni, se hasonlót 

készíteni ilyen összetételben. Szent az, hát tartsátok is szentnek! Ki kell 

irtani népe közül azt, aki hasonló kenetet készít, vagy illetéktelent ken 

meg vele. (2Mózes 30:22-33) 

 

 Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 

hét hét telik majd el a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, 

és bár viszontagságos idők jönnek, a terek és a falak újjáépülnek. A 

hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz.  

(Dániel 9:25-26) 

 

 Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a 

könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: „Az 

Úrnak szelleme van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot 

hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem 

a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon 

bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 

Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A 

zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött; ő pedig így kezdett 



28 
 

beszélni hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. 

(Lukács 4:17-21) 

 

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

ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér 

fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. (Máté 16:16-17) 

 

 Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és 

az ő Felkentje ellen.” Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, 

valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a 

pogányokkal és Izráel népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed 

és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék.  

(Cselekedetek 4:26-28) 

 

 a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi 

pálcád az igazság pálcája.  Szereted az igazságot, és gyűlölöd a 

gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid 

fölé.” (Zsidók 1:8-9) 

A fenti igecsokor szerint Jézus volt a Krisztus. Akik tehát 

továbbra is várják, hogy a Messiás eljöjjön, vagy másban, nem 

pedig Jézusban találtak rá, azok tragikusan elvétették az igaz 

ösvényt. Nem véletlen, hogy maga Jézus is felhívta a figyelmet a 

hamis messiások fellépésére. Napjainkban is többen vannak, 

akik azt állítják magukról, hogy ők Isten felkentjei. 

Jézus a Megváltó 

A megváltó a mózesi törvények értelmében a rabszolgaságba 

süllyedtek esetében léphetett közbe az illető szabadságának 

visszaállítása érdekében. (5Mózes 24:18) Jézus Krisztus önmagát 

adta fizetőeszközként, nem aranyat, ezüstöt, hanem saját vérét. 
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A világegyetem legértékesebb lénye áldozta fel magát, hogy 

életet adhasson az elveszetteknek. A megváltás lényege az ember 

istenarcúságának, méltóságának és eredeti rendeltetésének 

helyreállítása és ezen keresztül Isten dicsőségének helyreállítása 

is.  

 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por 

fölött (Jób 19:25) 

 

 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítelek – így 

szól az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje. (Ézsaiás 41:14) 

 

 Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki 

megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. 

(Ézsaiás 54:5) 

 

 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 

született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, 

hogy Isten fiaivá legyünk. (Galata 4:4-5) 

 

 Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, 

üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a 

megígért szent szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa 

tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efézus 1:13-14) 

 

 önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden 

gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó 

cselekedetre törekszik. (Titusz 2:14) 

 

 … nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 

atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan 
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és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ 

teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent értetek. 

(1Péter 1:18-20) 

 

 Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, 

mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden 

törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből; és a mi Istenünk 

papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. 

(Jelenések 5:9-10)  

 

MEGVÁLTÁS 

az elveszettség állapotából Isten céljaira 

minden gonoszságtól jó cselekedetekre 

a törvény szolgasága alól Isten gyermekeinek 

szabadságára 

a haszontalan, felesleges 

élettől 

Isten dicsőségének 

magasztalására 

a haláltól örökkévaló uralkodásra 

 királyokká és papokká 
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Jézus a testben megjelent Krisztus 

Az utolsó feltételt több szinten kell értelmezni annak érdekében, 

hogy a megváltás teljességre juthasson és elérje végső célját. A 

magyar ’test’ főnév helyén a görög szövegben a ’szarx’ szó 

szerepel, amely az ember fizikai, hús-vér testét, illetve az ehhez 

kötődő, önző emberi természetet egyaránt jelöli. Az első bibliai 

állítás szerint, mely az evangélium sarokköve, Jézus ugyanolyan 

halandó testben és kísérthető természet birtokában jött a világra, 

mint valamennyi ember, aki Ádámtól és leszármazottaitól 

megszületett, mivel Mária révén földi édesanyja volt, akinek 

Salamonon és Júdán keresztül Ádámig vezethető vissza a 

családfája. Jézus afölött a romlott természet fölött aratott az isteni 

természetében rejlő erővel győzelmet, amely a halál forrása, 

amely elszakít minket az Atyától. 

 Ellenségeskedést támasztok közötted és az asszony között, a te 

utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát 

mardosod. (1Mózes 3:15) 

 

 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint 

az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 

(János 1:14) 

 

 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 

született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, 

hogy Isten fiaivá legyünk. (Galata 4:4-5) 

 

 Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő 

Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
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emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és 

engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

(Filippi 2:6-8) 

 

 Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test 

miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát 

küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt 

a testben (Róma 8:3) 

 

 Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges 

gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most 

megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, 

hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.  

(Kolossé 1:21-22) 

 

 Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait 

karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, 

hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy 

engesztelést szerezzen a nép bűneiért. (Zsidók 2:16-17) 

Jézus a testemben megjelenő Krisztus 

Az utolsó pont, ami tulajdonképpen a végső célja mindezeknek: 

hogy Jézus megjelenhessen az ő gyermekeiben, hogy betölthesse 

őket személyes jelenlétével, hogy vigaszt nyújthasson általuk a 

világ szenvedőinek. Így állhat helyre a megromlott kapcsolat 

Isten és ember között. 

 Azon a napon [pünkösd napja volt az a nap] megtudjátok, hogy 

én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.  

(János 14:20) 
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 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én 

őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok 

cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett 

vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha 

megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor 

bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám 

dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim 

lesztek. (János 15:5-8) 

 

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

legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy 

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

engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.  

(János 17:22-23) 

 

 Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ővele. Vagy nem tudjátok, 

hogy testetek a bennetek levő szent szellem temploma, akit Istentől 

kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: 

dicsőítsétek tehát Istent testetekben! (1Korinthus 6:17.19-20) 

 

 Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: 

„Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. 

(2Korinthus 6:16) 

 

 Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja 

van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. (1János 3:9) 
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Az evangélium lényege 

Az antikrisztusok jellemzői 

Mindezek tagadásából egyenesen következik, hogy milyen 

módon szólnak és milyen magatartást tanúsítanak azok, akik 

antikrisztusi eszméket hirdetnek és követnek. A velünk született, 

önző emberi alaptermészet minden vonását megtalálhatjuk, 

képmutatás mögé rejtve. Az Isten elleni lázadás gőgje és a 

romlott test kívánságai vezérlik tetteiket, ezeket pedig hangzatos 

szólamok takarják. Sátán a vallásos, de a valóságban 

megváltatlan embereket és eszméiket használja fel céljai 

érdekében: 

A TEST(EM)BEN 
MEGJELENŐ 

KRISZTUS

A 
MEGVÁLTÓ

A 
FELKENT

JÉZUS, A 
FIÚ
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 Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket 

Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, 

akik megismerték az igazságot. (1Timótheus 4:3) 

 

 Sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni 

fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak 

kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és 

nem kerülik el kárhozatukat. ... Ezek gyönyörűségnek tartják a dőzsölést 

fényes nappal, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban 

tobzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna 

vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az állhatatlan 

lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek 

elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és követték Bálámnak, Beór 

fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, ... Mert üres, fellengzős 

szólamokat hangoztatva testi vágyaik kiélésére csábítják feslett életükkel 

azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévelygésben élőktől. Szabadságot 

ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz 

annak, ami legyőzte. (2Péter 2:2-3.18-19) 

 

 Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, 

és sokan vannak, akik azon járnak. (Máté 7:13) 

 

 Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a 

bűnt kezdettől fogva. (1János 3:8) 

 

 Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk 

hallgat. (1János 4:5) 
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A felismerés módszere 

Ha ismerjük az antikrisztusi tanításokat és megértettük azok 

lényegét, nagy lépéssel közelebb jutottunk a tisztánlátáshoz. 

Jézus emellett ad egy másik, nagyon fontos támpontot is: a testi 

természet és a krisztusi természet indítékai és megnyilvánulásai 

közötti különbségek felismerése. 

 Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok 

meg a szellemeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el 

a világba. Az Isten szellemét erről ismeritek meg: amelyik szellem vallja, 

hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. (1János 4:1-7) 

 

 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e 

szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt 

terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Amelyik fa nem terem 

jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről 

ismeritek meg őket. (Máté 7:16-20) 

 

 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: 

házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, 

varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, 

széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és 

ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már 

korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten 

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

szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen 

nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették 

szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. (Galata 5:19-23) 
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Az antikrisztusok elleni oltalom 

Ha egyetlen szóban összefoglaljuk a védelem lényegét: maga 

Jézus Krisztus a védelem az antikrisztusi hazugságok és 

megtévesztések ellen. Itt értékelődik fel igazán az újjászületés! 

Akiben az Atya és a Fiú szellemi formában lakozást vesz, arra 

igazak az alábbi igék. Annak az emberben egyetlen feladata van: 

a hit gyakorlása, ami nem más, mint a Krisztusban való 

megmaradás, időzés és növekedés művészete.  

 Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 

nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szent szellem 

ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, 

akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 

(Cselekedetek 2:38-39) 

 

 Nektek kenetetek van a szenttől, és mindent tudtok.  … Amit tehát 

ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! … a 

megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket 

mindenre, … maradjatok őbenne. (1János 2:20.27) 

 

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

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

 

 Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert 

nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. … Mi 

Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem 

Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság 

szellemét és a tévelygés szellemét. (1János 4:4-6) 

 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében! 

Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 
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mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, 

hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság 

szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért 

vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és 

mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve 

derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás 

páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma 

hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel 

kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség 

sisakját is, és a szellem kardját, amely Isten beszéde. (Efézus 6:10-17) 

 

A lelkiismeret létezik – ez minden embernek saját tapasztalata. A 

lelkiismeretet az evolúció nem képes létrehozni, mert nem anyagi, 

hanem lelki természetű. Isten szellem. Az ő teremtésének része az 

emberben a lelkiismeret, mely, ha őszinte, akkor Isten szerinti helyes 

döntéseket hoz. Isten hatalmasabb és bölcsebb azoktól, akiket 

megteremtett. A lelkiismeret törvénye, mivel Istentől származik, 

magasabb hatalommal bír, mint az emberek által alkotott törvények. 

Ha az ember által alkotott törvény a lelkiismereti törvényt felül 

akarja írni, akkor valójában Isten hatalmát kérdőjelezi meg, és az 

embereket Isten megtagadására kényszeríti.  Mivel Isten szabad 

választást adott minden teremtményének, az embert az a hatalom 

fogja uralni, amelynek alárendeli magát, de aki az Isten 

kinyilatkoztatásaira nézve a lelkiismerete szerint dönt, azt 

semmilyen más hatalom nem tudja engedelmességre bírni, hanem 

Isten hatalma őrzi azt az örök életre. Bár az ilyen embert ezen a 

világon meg lehet alázni, meg lehet fosztani minden javától, ki lehet 

rekeszteni a társadalomból és el lehet pusztítani ... de legyőzni soha. 

(HF 2021.09.15.) 

 


