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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 4. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

Gyülekezetek 1. 
 
Jelenések 1:10-15 
„Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy 

trombitáét, Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az elsı és utolsó; és: Amit 
látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, 
Szmirnában, Pergámumban, Thiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. 
Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt; megfordulván pedig, láttam hét 
arany gyertyatartót; És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érı ruhába 
öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az İ feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér 
gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tőzláng; És a lábai hasonlók voltak az izzó 
fényő érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek 
zúgása.” 

 
Jánosnak nehézsége volt abban, hogy szavakat találjon, hogy hogyan írja le Jézus Krisztus szent 

megjelenését az İ megdicsıült testében.  
Azt is megjegyzem most az elején, hogy folytatjuk az elızı kazettánknál abbamaradt résztıl a 

tanítást, és mivel nagyon sok a mondanivaló ezen a területen, ezért nem ismételjük meg az elızı 
kazettákon hallottakat, hanem folytatjuk, és mindenki utána kell nézzen az elızıknek. 

 
Jelenések 1:16 
„A jobb kezében pedig hét csillag volt, és a szájából kétélő éles kard jött ki; és az İ orcája, 

mint a nap, amikor fénylik az ı erejében” 
 
Jánosnak egy nyílt látomása volt Jézus Krisztusról, a megdicsıült testő Jézusról. Jánosnak nem 

Jézus születésérıl, a jászolban való kis Jézusról volt látomása, sem pedig a kereszten szenvedı 
Jézusról volt Jánosnak látomása, sem pedig a sírboltban fekvı Jézusról. Nem errıl volt Jánosnak 
látomása. Jánosnak az a Jézus Krisztus jelent meg, a megdicsıült Jézus Krisztus, aki jelenleg is a 
Mennyei Atya jobbján ül a trónon, és ott azt a szolgálatát is betölti, hogy értünk mindenkor 
könyörögjön. A keresztényeknek pedig meg kell érteniük a Jézus Krisztus jelenlegi, jelen idejő, 
mindennapi szolgálatát miértünk!  

Jézus Krisztus az İ megdicsıült testében olyan csodálatosan fehéren fénylik, mint maga a hó. 
Egyszer nekem is megadatott, hogy volt egy nyílt látomásom, és beláttam a mennyországba, és 

ott minden tiszta fehér, és a Mennyei Atya fényessége és dicsısége vesz mindent körül. Jézus 
Krisztusnak a nagy dicsıségét láttam magam körül. És bármi, ami ehhez hasonló, az ilyen látomás, 
megmutatja Jézus Krisztus szent erejét. Nem feltétlenül szükséges, hogy valakinek ilyen nyílt 
látomása legyen, de Jézus gyakran megadja ezt a látomást, mert akarja bátorítani az embereket a 
szolgálatában.  

„És a jobb kezében hét csillagot tartott.” Tanulmányoztuk a múltkori kazettánkon a kétélő 
kardot, amely Jézus szájából jött, és a hétágú gyertyatartót is.  

Nagyon fontos dolog, hogy az Igéket próféciák tükrében kell magyarázni! Nem úgy, ahogy mi 
esetleg arról gondolkodunk! És nem úgy kell magyarázni az Igéket, hogy az a te számodra esetleg 
kedvezı hatással legyen, vagy olyat magyaráznál bele, amit szeretnél. Ez történik a Jelenések 
könyvével - manapság a keresztények azt magyaráznak ki belıle, amit szeretnétek. Olyan dolgok is 
ezek, amit nem is hinnél el igazán.  

A próféciákat további Igékkel kell megmagyarázni. És Isten nem akarja elrejteni ezeknek a 
különbözı szimbólumoknak a jelentését elıled sem.  
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Jézus Krisztus annak idején azért beszélt és tanított példabeszédekben, mert nem akarta, hogy a 
kívülállók megértést kapjanak arról, amirıl beszél, mert ez a megértés csak Isten családjának jár.  

Nézzük meg a 20. versben, hogy mit jelképez a hét csillag! Itt meg fogjuk magyarázni.  
 
Jelenések 1:20 
„A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét 

csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.” 
 
Szóval pontosan ezt jelenti: a hét gyertyatartó a hét gyülekezetet képviseli, akinek a levél szól. 

És nézzétek, ki volt a hét gyertyatartó között! Ki volt a hét gyertyatartó között? Maga Jézus. Ez 
annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus ma is az İ gyülekezeteiben van, ıközöttük van. Jézus Krisztus 
gyülekezetei magát Jézust kell, hogy dicsıítsék és felmagasztalják. És azokról a dolgokról, 
amelyeket a gyülekezeti tagok mondanak Jézusról, meg tudjuk mondani, hogy az valóban Jézus 
gyülekezete-e, hogy a gyülekezet valóban İt szolgálja-e, és hogy a gyülekezeti tagok az İ képére 
változnak-e át, hogy a programok, amelyeket a gyülekezetek visznek, azok Krisztus felé 
orientálódnak-e.  

És ez nagyon szomorú itt Magyarországon, hogy a kormányzatban lévık nem látják a 
különbséget Jézus Krisztus valódi elhívott gyülekezetei között, és azok között az okkult 
gyülekezetek között, akik nagy számban szintén megtalálhatók. Olvastam egy cikket egy nagyon 
neves hetilapban, ahol az én tevékenységemet, nevemet és szolgálatomat együtt említik 
boszorkánysággal, varázslással, és okkultizmussal. Pedig nagyon nagy különbség van maga a sátán, 
és az ı emberei, és a Jézus Krisztus és az İ szolgálata között! Ha mi Isten gyülekezete vagyunk, 
akkor Jézus kinyilatkoztatja magát a mi köreinkben. És minden, amirıl beszélünk, és amit 
cselekszünk, az İróla szól, és azért vagyunk ott, hogy mi még többet megtanuljunk Jézusról, és 
hogy átváltozzunk, és átalakuljunk az İ képére. Vagyis minden programunk Krisztus felé irányul, és 
Krisztus-centrikus.  

A Jézus Krisztus valóságos gyülekezeteit a nemzetközi kereszténység tanácsa elismeri. Hacsak 
valaki nem ismeri föl a zsidó Messiást, és az İ megváltó, megmentı munkáját, akkor az nem 
gyülekezet. Ezért a Jehova tanúit nem lehet gyülekezetnek nevezni. A mormonokat sem lehet 
keresztény gyülekezetnek nevezni, mert a gyülekezetek nemzetközi tanácsa nem ismeri el ıket. Ha 
valaki Jézust helytelenül ismeri, akkor minden más hibássá válik. Ha Jézus Krisztus nem 
nyilatkoztatja ki önmagát a gyülekezetben, és az emberek ajkain nem Jézus neve hangzik el 
rendszerességgel, és ha az aktivitás és tevékenység középpontjában nem Jézus áll, ha az örömhírt, az 
Evangéliumot nem hirdetik a világ felé, és ha ez a gyülekezet nem táplálja az embereket, a hívıket 
azzal, hogy növekedni tudjanak, és hogy hasonlóvá váljanak Jézushoz egyre inkább – tehát ha a 
gyülekezet nem errıl szól, akkor az nem Isten gyülekezete! Nem Jézus Krisztus gyülekezete! És 
ilyenkor jobb, ha abból a gyülekezetbıl elkerülsz, mert Jézus Krisztus az İ gyülekezeteiben fordul 
meg.  

Nézzük meg, hogy mi az, ami Jézus Krisztus szájából jön ki. Az Ige így írja: „és a szájából 
kétélő éles kard jön vala ki.” Tudjuk természetesen, hogy ez maga Isten Igéje. Jézus maga Isten 
Igéje. Ez, amirıl itt szó van, ez a kimondott Ige.  

Megkérdezhetné valaki, hogy miért kétélő ez a kard? Egy karddal lehet vágni, de a kétélő 
karddal két irányba lehet vágni. A kétélő kardnak egyik éle a hívık felé irányul.  

 
2Timóteus 3:16 (Vida fordítás szerint) 
„Minden írás, amely Istentıl ihletett, jól használható tanításra, meggyızésre, 

helyreigazításra, az igazságosságban való nevelésre.” 
 
Erre kapták a hívık az Igét. 
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Zsidó 4:12 
„Mert az Istennek Igéje élı és ható, és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a 

szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velıknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait.” 

 
Isten Igéjére szükségünk van ahhoz, hogy ketté tudjuk osztani a szellemünknek és a lelkünknek a 

dolgait. Természetesen a kétélő éles kardnak a másik éle pedig a világ felé létezik, a világ 
megítélésére. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy a te ellenséged számára szolgál a másik éle a 
kardnak. Ez pedig a kimondott Isten Igéje, amely a te szádból jön elı. Isten Igéje nem fog teremni a 
számodra addig semmit sem, amíg ki nem jön a szádból. Természetesen elıször ehhez hinned kell az 
Igét, és utána, amikor azt a szádra, az ajkaidra veszed, és kimondod, akkor termi meg az Ige a 
gyümölcsét, akkor válik kétélő fegyverré. 

Nézzük a csillagokat, amelyeket szintén a látomás tartalmaz. Azt mondja az Ige, hogy ezt a hét 
gyülekezetnek az angyalai. Kérdezhetné az ember, hogy miért angyalok? A görög eredetiben ez 
annyit jelent, mint küldöttek. Tehát nem mindig angyalok Istennek ezek a küldöttei, lehetnek 
személyek is. Lehetnek emberek, vagyis emberi lények is, akik üzenetet adnak át Istentıl a helyi 
gyülekezet számára. Ez pedig a gyülekezet pásztora. És ezt szinte minden egyes Bibliaoktató vonal 
elfogadja, hogy ezek az angyalok, amelyek itt említésre kerülnek, ezek a küldöttei Jézus 
Krisztusnak. Vagyis ezek a csillagok a gyülekezet pásztorai – mint ahogy fogjuk látni, hogy a 2. és 
3. fejezetben kikhez szólnak az üzenetek. Tehát ık Krisztus küldöttei. Fogjuk látni, hogy a 2. és 3. 
fejezetet úgy címzi az Úr, aki küldi, a pásztoroknak, személyeknek címzi. Tehát: ha nem teszed ezt, 
és ha nem cselekszed ezt, akkor ez és ez történik. Maguk az angyalok nem tudják prédikálni az Igét, 
ezek mindenképpen prédikátorokhoz szóló üzenetek - vagyis a hét gyülekezet hét pásztorához 
címezte Jézus ezeket a sorokat.  

A hét csillag Jézus Krisztus jobb kezében van - ha nézzük az Igében. Ez mutatja azt, hogy a 
pásztor hivatala az egy nagyon szent hivatal, és Jézus Krisztus jobb kezében helyezkedik el, nem 
emberek kezében, és nem a diakónus vezetıség kezében helyezkedik el. És nem a püspököknek és 
érsekeknek a kezében helyezkedik el, hanem Jézus Krisztus kezében. Vagyis semmilyen emberi 
bizottság és vezetıség kezébe nem helyezhetı. A pásztor lesz felelısségre vonva mindenért, ami 
abban a gyülekezetben történik a hívıkkel, Jézus Krisztus személyesen fogja felelısségre vonni.  

A Biblia azt is tanítja, hogy Jézus Krisztus adott ajándékokat az embereknek. Jézus adta ezeket, 
és Isten elhelyezett a gyülekezeti testben szolgálati ajándékokat, és ezeket a szolgálati hivatalokat 
maga a mindenható szent Isten helyezte el a gyülekezetekben. És mégis nagyon sok mindent hallani 
az úgynevezett szekretáriánus keresztényekrıl. Pedig én nagyon hiszek a pásztorok 
függetlenségében, mert a pásztor teljességgel saját maga felelıs a gyülekezetéért, senki más nem 
felelıs érte. İ az egyedüli felkentje ennek a hivatalnak, és ı a felelıs az egész nyáj pásztorkodásáért, 
ıt fogják felelısségre vonni. A nyájnak a pásztora teljességében felelıs a nyájért.  

Sehol nincs a Bibliában egy olyan fajta utalás sem, hogy emberek szavaznak meg valakit egy 
szolgálati hivatalra, azért, mert ı végigjárt egy-két szemináriumot, vagy ez az ember pásztor kell, 
hogy legyen, mert egy nagyon jó Bibliaiskolát járt ki. Nem ez, amely megadja a minısítését egy 
embernek ahhoz, hogy ı szolgálatba léphessen! És az ilyen szolgálatba a gyülekezeti vének sem 
helyezhetnek senkit, mert Isten helyezi el ezeket a szolgálatokat a gyülekezetben!  

Honnan tudjuk akkor, hogy valaki Istentıl elküldött szolgáló? A gyümölcseikrıl fogjuk 
megismerni ıket. Amikor belépsz egy gyülekezetbe, az elsı pillanatban meg tudod mondani, hogy 
az egész gyülekezet halott-e. Minden dicsısége hiányzik az Úrnak, és nincs ott a kenete az Úrnak. A 
rabok szabadon bocsátásának gyümölcsét sem találod meg. Tehát egy olyan helyre kell járnod 
gyülekezetbe, ahol nem emberek kinevezte pásztor prédikál, és Istennek a kompromisszumok 
nélküli, tiszta Igéjét hirdetik. Vagyis oda kell menned, ahol az Igét hirdetik, és úgy hirdetik, ahogy 
azt hirdetni kell. Ha egy prédikátor egy egész bizottságnak kell, hogy megfeleljen, az igényeknek és 
elvárásoknak, egy vezetıségi bizottságnak, akkor nyilván nem fog olyanról prédikálni, ami a 
bizottság akár egyetlen egy tagját is sérti, vagy ellenzi.  
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Vagyis nem fog sem a nyelvekrıl prédikálni, sem a Szent Szellem ajándékokról, csak arról, 
amelyet a bizottság jóváhagy. Ezért van az, hogy az igazi pásztorai Jézus Krisztusnak Jézus Krisztus 
jobb kezében vannak, és nem ember kezében! És neked is ilyen pásztorra van szükséged! Túl sok 
ember vándorol egyik helyrıl a másikra ebben az országban. Olyan helyre kell menned, ahová téged 
Isten elhívott, és ahol egy valóságos Istentıl elrendelt pásztor van! Mert az az a szolgálat, amelyen 
keresztül Isten el tudja hozzád küldeni a kenetet, amely a te életedre szükséges. És az az isteni kenet 
képes arra egyedül, hogy a te életedben a dolgokat megváltoztassa pozitív irányban. 

 
Jeremiás 23:4 
„És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék ıket, és többé nem félnek és nem 

rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr.” 
 
Ez csodálatos! Nem rettegnek többet, ne félnek, nem fogyatkoznak meg, nem lesz hiányuk 

semmiben. Ezek szerint mindenkinek szüksége van egy pásztorra. Azt mondja itt az Ige, hogy a 
pásztori kenet a félelmeket megszalasztja. A bátortalanság, a depresszió elmúlik, és azt fogja hozni 
neked, hogy nem lesz hiányod semmiben. Ez a fajta kenet folyik keresztül egy pásztori hivatalon, és 
szolgál feléd. Mert ilyen módon rendelte el Isten. Ha egy olyan gyülekezetben vagy, ahol nem kapod 
meg ezt a táplálást, vagy csak egy egyszerő kis csoportban vagy, ahol nincs pásztor, aki nem 
pásztora a gyülekezetnek, hanem csak béres. Ahogy Jézus errıl tanít a János 10:12-ben: 

 
János 10:12 
„A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és 

elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.” 
 
Ez az a szolgáló, akit nem Jézus helyezett a szolgálatba - vagy olyan helyen végez szolgálatot, 

ahová az Úr nem hívta ıt el. Ha olyan helyen vagy tehát, ahol nem táplálják az Igét beléd, onnan, 
arról a helyrıl el kell kerülnöd! 

Sokszor hallani az emberektıl ilyen kijelentést: Isten engem ebbe a gyülekezetbe hívott el, 
akármilyen halott is. Az az újságom van a számodra: Isten senkit nem hív el arra, hogy a sötétségben 
üljön! Isten oda hív el téged, ahol a táplálékodat is meg tudod kapni - hiszen ez az egyedüli mód, 
hogy te tudjál növekedni, és Jézus Krisztushoz hasonlóvá tudjál alakulni. És ez az egyedüli út, hogy 
valaha is képes leszel arra, hogy te is az elhívott szolgálatodba tudjál állni, és hatékonnyá válj Isten 
királyságában. Vagyis meg kell értened, hogy Isten nem akarja, hogy te abban a halott 
gyülekezetben üljél, és ezért ne próbálj érveket keresni a magad igazára. Isten nem akarja, hogy ott 
ülj! Ha kényelmesen érzed is magad, és 40 évig is ott akarsz ülni, akkor sem! Az emberek nem 
követelnek tıled túl sokat, a hústested nagyon kényelmesen érzi magát - pedig arra lenne szükséged, 
hogy Isten Igéjével tápláljanak, és hogy felnövekedj Isten Igéjén!  

Vannak olyan hívıi Jézus Krisztus testének, akik azért nem járnak gyülekezetbe, mert ott 
sérelmeket kaptak. Eljártak egy darabig a gyülekezetbe, és utána megsértették ıket. Lehet, hogy a 
pásztor visszaélt a hivatalával, és elment a pénzzel, lehet, hogy a pásztornak nem volt elhívása, és 
minden szétesett. Egyszer beszéltem egy pásztorral, aki jól beszélt angolul, és elmondta, hogy három 
évig pásztorkodott, és aztán szétesett a gyülekezete. Aztán elment egy másik gyülekezetbe, és ott 
úgy kezelték ıket, mint a börtönbıl jötteket - és bizony sérelmeket szenvedett. És amikor az 
emberek sérelmeket szenvednek, akkor az ördög nagyon könnyen meg tudja ıket kaparintani, mert 
nagyon könnyen föladják ezek az emberek.  

Jézus itt a hét pásztor közül öt pásztor esetében azzal kell foglalkozzon, hogy hamis tanításokba 
keveredett a pásztor. Nézzük meg a Jeremiás 23:1-ben, hogy szól az Úr ezeknek a pásztoroknak! 

 
Jeremiás 23:1 
„Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezımnek juhait, azt mondja az 

Úr.” 
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Sokszor a hívık azért nem találnak rá a jó gyülekezetre, mert már nagyon rossz tapasztalataik 
vannak ezekkel a fajta pásztorokkal. Az embereket sérelem éri másik pásztorok esetében, és többet 
nem akarnak errıl hallani sem, hogy ık gyülekezetbe menjenek – és ez nagyon nagy szégyen, hogy 
így történt! Ha egyszer megcsípett egy rovar, mondod-e azt vajon, hogy: soha többet nem megyek ki 
a kertbe, mert már megcsípett egyszer valami?  

Megmutatom neked mindjárt azokat az okokat, hogy miért van szükséged egy pásztorra!  
 
Jeremiás 23:3-4 
„Juhaimnak maradékát pedig összegyőjtöm minden földr ıl, amelyekre előztem ıket, és 

visszahozom ıket az ı legelıikre , és szaporodnak és megsokasodnak. És pásztorokat rendelek 
melléjük, hogy legeltessék ıket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem 
fogyatkoznak, azt mondja az Úr.” 

 
Isten egy olyan nyájba akar téged behelyezni, ahová beleillesz, és ott egy pásztort akar föléd 

helyezni, és ez Istennek a csatornája tefeléd. Soha ne nézd az ember személyét - de magának a 
hivatalnak meg kell adnod a tiszteletet! És ez nagyon fontos, és itt Magyarországon meg kellene, 
hogy értsék ezt az emberek! Nagyon sok olyan ember van, akit múltbeli sérelem ért, és elszéledt a 
nyáj. Ezért tanítok valójában a Jelenések könyvérıl. Nagyon sok hamis tanítást lehet megtapasztalni, 
és ezáltal sok minden kitisztul majd benned is. 

 
Jelenések 1:17 
„Mikor pedig láttam İt, leestem az İ lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az İ jobb 

kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az elsı és az utolsó,” 
 
Itt János a szellemben volt, és szellemben leesett Jézus lábaihoz, mint egy holt. Mégis sokszor 

mondják az emberek, hogy nincs az sehol a Bibliában, hogy a Szellem ereje alatt holttá válunk, és 
leesünk a földre. És János is éppen úgy hátra esett, mint amikor Jézus esetében a katonák, akik el 
akarták fogni a Gecsemáné kertjében, Jézus szavára ık is hátrahanyatlottak. Vannak emberek, akik 
azért nem tudják befogadni ezt az isteni erıt, mert nagyon megkeményítik magukat, merevek. A 
többiek, akik megnyitják magukat, azok el tudják fogadni Jézus Krisztustól az İ áldásait, és 
felszívják magukba ezt a csodálatos erıt, mintha élı víz folyamaiból innának, és táplálkoznának.  

 
Jelenések 1:18 
„És az élı; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a 

pokolnak és a halálnak kulcsai.” 
 
Ezt követi a 19. versünk, ami a kulcsvers az egész könyvhöz: 
 
Jelenések 1:19 
„Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek:” 
 
Ez a kulcsfontosságú Igevers az egész Jelenések könyvének megértéséhez! Tehát Jézus megadja 

az utasítást Jánosnak, hogy hogyan kell megírni ezt a könyvet, és ezt mi is tartsuk meg a fejünkben! 
Nézzük meg, mi az, amit János utoljára látott! Egy látomást kapott Jézusról. Megnézzük azokat a 

dolgokat, ’amelyek vannak’. Mik azok a dolgok, ’amelyek vannak’? Ezek a gyülekezeti korszak 
dolgai. Vagyis most, miután megnéztük, hogy mik, ’amik voltak’, most megnézzük, mik azok, ’amik 
vannak’ – vagyis a gyülekezet korszakát. Amirıl a következıkben szó lesz, az mind a gyülekezeti 
korszakra vonatkozik.  
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Jelenések 2:1 
„Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az İ jobb kezében 

tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között:” 
 
Ki az angyal? A pásztor. A görög szó, ’angelos’, ami szó szerint jelenti azt, hogy ’küldött’. 22 

esetben a Jelenések könyvében az ’angyalok’ szó emberre vonatkozik. Vagyis Jézus Krisztus levelet 
diktál ezen gyülekezetek pásztorainak. És a görög eredeti nyelvben a ’gyülekezet’ szónak a 
definíciója ’eklézsia’, ez pedig annyit jelent, mint az ’elhívottak’, a ’kihívottak’. Az elsı vers azt 
mondja, hogy: írd meg a gyülekezetnek. Te is egy kihívottja vagy a gyülekezetnek? Igen, te is része 
vagy a gyülekezetnek. Vagyis Jézus ezt neked is írja!  

Ezeknek a leveleknek több mint egyfajta alkalmazásuk lehetséges. Ezek a levelek nemcsak János 
korában vonatkoznak a gyülekezetekre. Az egyfajta alkalmazása és vonatkozása ezen leveleknek. De 
a gyülekezet azt is jelenti, hogy ’elhívott’, és ilyen értelemben van az egyetemleges gyülekezet, 
aztán a helyi gyülekezet, és ezen a helyi gyülekezeten belül, te, mint magad, egy személyben a Szent 
Szellemnek, Isten Szellemének a temploma vagy. Isten Szelleme pedig a te szellemedben vett 
lakozást, mert szellemi lény vagy. Ezeknek a leveleknek tehát hármas jelentésük van. És ezt meg 
kell értenünk, ahogy megyünk folyamatosan végig ezeken a leveleken! Vagyis ezeket a sorokat nem 
csak az akkori idık gyülekezetei számára kell értelmeznünk, hanem a mai gyülekezetek számára is - 
vagyis a helyi gyülekezetek számára, amelyek jelenleg is léteznek. Ez azért van így, mert még 
mindig a gyülekezet korszakában élünk.  

Vagyis hét különbözı fajta gyülekezetrıl lesz szó a levél következı részében. Vagyis Jézus hét 
levelet küld, és ez hét különbözı fajtájú, típusú gyülekezetnek címzıdik. És azok a gyülekezeti 
típusok ma is léteznek. Jelképezik egyben bizonyos fajtáit a hívıknek is, akik jelenleg ma itt a 
földön élnek. Te is bele kell, hogy tartozz egy, vagy esetleg több ilyen kategóriába. És a 
gyülekezetünk is, ahová tartozunk, beleesik valamelyik fajtájába ezen gyülekezeti típusoknak - 
ahogy minden létezı mai gyülekezet is beletartozik valamelyikbe ezen csoportok közül, valamelyik 
típusba.  

Vannak olyan bibliai tanítások és tanítók, akik úgy hiszik, hogy ezek a gyülekezetek a 
gyülekezeti idıkorszak teljességének egyes idıkorszakait jelképezik – de ez így nem lehet pontos, 
mert ezek a levelek személyeknek címzıdtek. Másrészt pedig az alap Igénkkel, a kulcsigénkkel, a 
Jelenések 1:19-el nem esik egybe, amely így szól: 

 
Jelenések 1:19 
„Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek:” 
 
Jelen esetben most az a rész következik a Jelenések könyvébıl, ’amik vannak’. Vagyis helytelen 

dolog lenne a levélnek ezt a részét idıkorszakokra felosztani.  
János olyan sorrendben írja ezeknek a helyi gyülekezeteknek a levelet, hogy földrajzi értelemben 

elvihetıek legyenek ezek a levelek, egyik helyrıl a másikra. Tehát nem idırendben készültek el a 
levelek, hanem földrajzi szempont szerint kerültek egymás után a levélrészek. Elıször a 
legközelebbi gyülekezetnek írt, és aztán a következı távolabbinak, és aztán a még távolabbinak. 
Vagyis rögzítsük le, hogy ezek a levelek a helyi gyülekezeteknek íródtak, amelyek még a mai napon 
is vannak! 

Azt is fogjuk látni, hogy Jézus a hét gyülekezetbıl ötöt megdorgál, mert a sátán beleívódott a 
gyülekezetükbe. És azt is szeretném majd, hogy lássátok, hogy miért. Minden egyes esetben, amikor 
Jézus megdorgálja ıket, minden egyes esetben az ördög hamis és téves tanításokon keresztül jutott 
be a gyülekezetekbe. Minden esetben a hamis tanításokon keresztül tudott az ördög bejutni a 
gyülekezetekbe, és ez volt a gyökere és az alapja az ördög munkájának ott. Hadd mondjam ezt még 
egyszer el! Az ördög hamis tanításokon keresztül került be a gyülekezetbe, és csak hamis 
tanításokon keresztül tudott bejutni a gyülekezetbe!  
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Hangsúlyozom, hogy kizárólag Isten Igéje lehet az alapja, bármi is legyen az! Bármire is 
vonatkozik ez: ami vagyunk, amivé akarunk válni, vagy amilyen döntéseket akarunk hozni. Egyedüli 
mód, hogy elkerüljük a hamis tanításokat, elkerülni azon hamis tanításokat, amelyek aztán az 
életedet befolyásolják: mindent meg kell mérned Isten Igéje mércéjével! Mindent le kell 
ellenıriznünk tehát, mindent meg kell mérnünk, meg kell vizsgálnunk Isten Igéjének mércéje 
alapján! Nem lehet feltételezni, hogy bármi, amit hallasz, az Isten Igéje, még amit én tanítok, azt is 
le kell ellenırizned az Igébıl, hogy valóban úgy tanítja-e az Ige - mert a hamis tanítások által 
kerültek bele ezek a gyülekezetek mind a tévedésekbe és hibákba. Jézus Krisztus gyülekezeti 
testének minden egyes hibája a mai napon is a téves tanításokra vezethetı vissza. Ez az alapja annak, 
hogyan kerül be a sátán a jelenlegi gyülekezetekbe, vagy a sátán hogyan kerül be az egyének életébe. 

És aztán, ahogy olvasod, figyeld meg, hogyan dorgálja meg Jézus a gyülekezeteket - és neked is 
ugyanazt a gondolatmenetet kell követned, amelyet Jézus követ! Jézus mindig a pozitívval kezdi, 
ami jót tettek, arról tesz említést, megdicséri ıket, aztán megdorgálja ıket, és a legvégén pedig egy 
pozitív állítással zárja Jézus, hogy mi az a rész, amelyet le kell gyızniük, ki kell javítaniuk.  

 
Jelenések 2:1-3 
„Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az İ jobb kezében 

tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: Tudom a te dolgaidat, a te 
fáradozásodat és állhatatosságodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted 
azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad ıket; 
És terhet viseltél, és állhatatos vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.” 

 
Jézus megmutatja mindazokat a jó dolgokat, amelyeket ezen gyülekezetnél megemlít. 
 
Jelenések 2:4-5 
„De az a mondásom ellened, hogy az elsı szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, 

honnét estél ki, és térj meg, és az elıbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök 
ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyébıl, ha meg nem térsz.” 

 
Azt mondja az Ige, hogy: elmozdítom a gyertyatartódat. Mi ez? Ez volt a jelképe a 

gyülekezetnek. Ez azt jelenti, hogy nem lesz többet Krisztus gyülekezete, vagyis meg kell térniük. 
Hiszen a keresztény alaptanok egyike a Zsidó 6:1-2 verse alapján is a megtérés holt cselekedetekbıl. 
A megtérés a keresztények világában legtöbbször csak annyit jelent, hogy bőneinknek megvallása. A 
megtérés holt cselekedetekbıl annyit jelent, hogy megváltoztatni a cselekedeteket. Tehát nemcsak 
annyit ért ezalatt Jézus, hogy meg kell bánni a rosszat és a bőnöket, és: jaj, Uram, bocsáss meg – 
hanem meg kell változni! 

 
Jelenések 2:6-7 
„De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit győlölöd, amelyeket én is győlölök. 

Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A gyızedelmesnek enni adok 
az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.” 

 
Tehát ennek a résznek ez a zárása megint csak a részedre is van, nemcsak az efezusi 

gyülekezetnek. Merthogy írja a 7. vers: „amit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A 
gyızedelmesnek” - vagyis kinek? Az efezusi gyülekezet egy cselekedetekre törekedı gyülekezet 
volt. A jó cselekedetek nagyon szépek, és a motívumaik is tiszták voltak. Mégis elhagyták azt az 
elsı szeretetet, ahogy Jézusra találtak. Ki az elsı szeretetük? A Jézus Krisztus. Olyan szorgossá és 
elfoglalttá válhatunk, hogy végezzük a szolgálat munkáit, olyan mélyen elsüllyedhetünk a 
cselekedetekben, hogy elhagyjuk az elsı szeretetünket. Hogyan lehet elhagyni az elsı szeretetünket? 
Jézus volt az élı Ige, amely testben jelent meg közöttünk. Olyan elfoglalttá válhatunk, hogy már 
nincs idıd többet, hogy az Igébe belekerülj és belemélyedj.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

8/8 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 4.  

 

Hogyan lehetne más módon elhagyni az elsı szerelmet? Hogyan beszélsz az Úrhoz az 
imaéletedben. Olyan elfoglalttá válhatunk, hogy már nincs idınk az imádságra, nincs idınk az Igére 
többet. Olyan elfoglalttá is válhatunk a szolgálat által, hogy nincs többé idıd arra, hogy az Urat 
dicsérd, és áldozz neki hálaáldozatot.  

Ez is egyfajta gyülekezet, látjátok, és ma is létezik Jézus Krisztus gyülekezeti testében ez a fajta. 
Ezen a területen magunkat is kell figyelni! Még akkor is, ha a szíved igaz Isten elıtt, nagyon 
veszélyes az, amikor az idıdet megvagdossák olyan más dolgok, amelyek elveszik az idıdet az Úr 
dicséretétıl, az Igével töltött idıdet elveszik, a hálaadásra szánt idıdet elveszik, hiszen innen tudjuk 
az életünket felújítani, ez az életünk forrása. És akkor már nem leszünk többet gyülekezet.  

Láttam Ausztráliában olyan gyülekezetet, amely a cselekedetekbe olyan mélységekig belefulladt, 
hogy elvesztették az Úr szeretetét. Tíz évre rá nagyon keveset tudtak már csak Isten Igéjébıl. És 
bármilyen szele sodort végig az ördög tanainak, abba ık mind benne voltak. Ettıl még szerették az 
Urat, és egy bizonyos értelemben több embert vezettek üdvösségre, mint bármelyik más gyülekezet. 
Nagyon nagymérető evangelizációs munkát végeztek el, de az egész szolgálatuk nem állt másból, 
mint evangelizációs alkalomból. Az egész szolgálatuk az evangelizációs munkára, és a gyógyító 
kenetre összpontosult. És ha valakinek az Ige hiányzik az életébıl, akkor válik valóban nyitottá az 
ördög tanaira, és az ördög tudományára. 

Nézzük meg a következı gyülekezetet, a smirnabeli gyülekezetet. A smirnabeli gyülekezet egy 
üldözött gyülekezet volt. Ez volt az egyik gyülekezet a kettı közül, amelyet Jézus nem dorgált meg, 
mert nem tudott az ördög úgy beleívódni a gyülekezetükbe, mint a többiekébe. 

 
Jelenések 2:8-11 
„A smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az elsı és utolsó, aki 

halott volt és él: Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy; 
és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ık zsidók, és nem azok, hanem a sátán 
zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé, a sátán közületek 
egynéhányat a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való 
nyomorúságtok. Légy hő mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, 
hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Aki gyız, annak nem árt a második halál.” 

 
Smirna azon helyek közé tartozott, ahol bálványimádása folyt az ördögnek, a bálványimádás 

pedig együtt jár minden esetben a szegénységgel. A legszegényebb népeket és nemzeteket ha 
megnézed, minden esetben bálványimádásban vannak. India is egy ilyen példa. Egy másik velejáró 
pedig az üldözés. Például Kínában mai napon is a keresztényeket igazi üldözés éri. Jézus pedig azt 
mondja nekik, hogy legyetek hőségesek ebben a szenvedésben is, ha kell, még a halálig is. Mindig 
vannak olyan keresztények, akiknek több szenvedésben kell részt venniük, mint a többieknek. 
Vannak olyan prédikátorok, akik az elhívásuk tekintetében több szenvedésben kell, hogy 
részesüljenek. A világ minden területén voltam már, bárki, akiknek a köpönyegében ott van a 
gyógyító kenet, azt mindenképpen üldözni fogják. Láttam csodálatos szolgálatokat, akiket minden 
esetben csak meggyilkolnak. Hogyan gyilkolják ıket? Emberek, szájukkal gyilkolják, szavakkal 
gyilkolják ıket. Jézus itt is megadja a kulcsot, hogy: ne félj ezektıl a dolgoktól! 

 
Jelenések 2:10 
„Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé, a sátán közületek egynéhányat a 

tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hő 
mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.” 

 
A másik dolog: tudnod kell, hogy mi a problémád gyökere. Az ördög. Ez a gyökere az 

üldözéseknek. Nagyon sok hamis tanítás van ezzel kapcsolatban is: Isten üldözéseket helyez rád, és 
oszt ki rád, hogy téged megtanítson valamire.  

 


