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MIT CSINÁL MOST JÉZUS?
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2020. november 22.

Ma egy kicsit nehezebb tanítással készültem. Egy kicsit jobban belemegyünk az Ige mélyébe, az Ige rejtelmeibe és hiszem, hogy Isten megértést fog nekünk adni olyan dolgokról, amiket
még nem értünk annyira, vagy nem sokszor esett róla szó. Talán egy kicsit jobban el fogunk ma
mélyülni az Igében. Vannak olyan nehezebben érthető részek is a Bibliában, amit nem árt, ha
előásunk. Hiszen ha igaz értéket akarunk, ha igaz kincseket akarunk, akkor mélyre kell ásni, és
ma egy kicsit mélyre fogunk ásni az Igében. Ennek a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy:
Mit csinál most Jézus? Ha megkérdezném ezt a hívőktől, nagyon érdekes válaszokat kapnék.
Biztosan és nektek is biztosan megvan a válaszotok. Mindannyian tudjátok, hogy miután Jézus
befejezte a kereszt munkáját, még negyven napig itt tartózkodott a földön, majd felvitetett a
mennybe. Az ötvenedik napon elküldte a Szent Szellemét és odaült az Atya jobbjára. Ezért
nagyon sok hívő azt gondolja, hogy most Jézus ott ül a mennyben. Ezt a részt fogjuk megnézni,
hiszem, hogy ma eljutunk egy darabig. Egy dolog talán már most előre látszik, mégpedig, ha
csak felolvasnánk az ezzel kapcsolatos Igéket, akkor sem érnénk a végére, tehát valószínűleg ez
át fog tevődni a következő alkalomra is. Előtte azonban szeretnék fölolvasni egy igeverset.
Zsidó 1,1–2.
1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a
próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.
Szeretnék néhány szót szólni magáról az írásról, magáról a Bibliáról. Ha megkérdeznénk,
hogy mit jelent az a szó, hogy Biblia, lehet, hogy nem tudnánk rá választ adni, mert mindenki
erre a könyvre gondol. Itt van ez a gyönyörű könyv, és ez a Biblia. Magának a szónak a
jelentése is az, hogy „könyvek”. Tehát a biblia a szó azt jelenti, hogy könyvek. Ugyanis a
Biblia az nem volt mindig ilyen egységes egész, ahogy ezt ma látjuk, hiszen azért is olvastam
fel ezt az igeverset, ez is azt mondja, hogy sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az
atyák által. Tehát a Biblia nem úgy keletkezett, Isten Igéje nem úgy keletkezett, hogy valaki
leült és gondolt egyet, hogy na, most írok egy könyvet és most megírom a Bibliát. Nagyon
sok embernek ez az elképzelése Isten Igéjéről és a Bibliáról. Nem, nem, nem! Isten
folyamatosan nyilatkoztatta ki az Ő beszédét, és ez annak idején tekercsek, pergamenek és
könyvek formájában jelent meg. Tudjuk, hogy a Biblia hatvanhat könyvből áll, harminckilenc
ószövetségi könyvből és huszonhét újszövetségi könyvből. Most nem szeretnék rátérni a
keletkezésére, hogy honnan lett, hogyan lett. Mindenki tudja azt, hogy Isten a Szelleme által
jelentette ki a prófétáknak az Ő beszédét. Lapozzunk oda a Péter apostol második leveléhez,
2Péter 1,17–21.
17. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a
felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm:
18. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.
Ez akkor történt, amikor Jézus megdicsőült, és mindennek résztvevője volt maga Péter
apostol. Most a 19. versre szeretném a hangsúlyt tenni:
19. De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha
figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag
kél fel szívetekben.
20. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent
Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
Ha megnézzük az egész a Bibliát, megnézzük a könyveket, akkor láthatjuk, hogy Isten
beszéde, Isten Igéje egységes egész, bár nagyon sok könyvből áll, mégis egy egységet és egy
egészet képez, mégpedig Isten beszédét, amit Isten jelentett ki. A Biblia első könyve, az
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ószövetségi könyvek Krisztus előtt 1500-ból keletkeztek, a szerző maga Isten, és Mózesen
keresztül adta nekünk a Mózes könyvét. Az Ószövetség legutolsó könyve pedig a Malakiás
könyve. Volt egy 400 éves időszak Malakiás után, amikor Isten egyáltalán nem szólt az
emberekhez, nem szólt a prófétákon keresztül, és ezért mondja a Zsidókhoz írt levél, hogy az
utolsó időszakban, az utolsó időkorszakban pedig szólott nekünk a Fia által. Mikor az Ószövetség véget ért, hát tulajdonképpen az ószövetségi írások befejeződtek, utána keletkezett az
Újszövetség. Egy dolgot tudni kell ezekről a könyvekről, hogy biztosan Isten Igéjét tartod a
kezedben, hogy a teljes Írás Istentől ihletett. Honnan tudjuk, hogy a teljes Írás Istentől ihletett? Honnan tudjuk azt, hogy biztosan Isten Igéjét tartjuk a kezünkben? Azért mert ezek a
könyvek mind egymásra épülnek, és egymást igazolják. Ezt megállapították már az ószövetségben, rendezték és pontosan kiválogatták azokat, hogy melyek azok a könyvek, amelyek
valóban Istentől származnak, és melyek az apokrifek és egyéb vallásos jellegű iratok. Mert ezek
a könyvek folyamatosan egymásra épülnek. Azt tudnunk kell, hogy az ószövetség nem befejezett, az ószövetség előre mutat az újszövetségre. Az ószövetség az újszövetségben teljesedik be,
de még ez sem befejezett, hiszen hátra van még olyan időszak, aminek be kell következni.
Miért beszélek én erről? Ahhoz, hogy megértsük az Írásokat, meg kell nézni az egésznek a
folyamatát, hiszen maga Jézus is az ószövetségi írásokra hivatkozott. Azokra az Írásokra,
amelyek előre kijelentettek Isten Szelleme által, azokra a beteljesedett vagy még nem
beteljesedett írásokra. Az Újszövetség utolsó könyve a Jelenések könyve. Azt tudnotok kell,
hogy ennek legalább a hetven százaléka az ószövetségi próféciákra épül. Ezt most azért
mondom el, mert meg fogunk nézni ószövetségi igehelyeket is azért, hogy megértsük az
Újszövetséget és megértsük az újszövetségi Írásokat. Ha megértjük az előképet, megértjük az
árnyékot, akkor kijelentést és több megértést fogunk kapni az Igéről, és Isten munkájáról. Az
ószövetség ó nem teljes, amint mondtam, nem befejezett, és bizony volt egy időszak, amikor
Isten hallgatott és nem szólt a próféták által. Ez olyan 400 éves időszak. Az emberek azonban
kíváncsiak voltak, vágytak Isten Igéjére, és az ószövetségi írásokat is lefordították még görögre is. Hogy a diaszpórában élő zsidók is tudják olvasni a Bibliát, ezért görögre is lefordították
már körülbelül Krisztus előtt 200 évvel. Ezeket az írásokat hívják szeptuagintáknak. Hetven
ember fordította azért, hogy Isten Igéje elterjedjen, és hogy azok az emberek, akik jövevények, prozeliták voltak és nem értették a héber nyelvet, ők is meg tudják ismerni Isten Igéjét.
Az Ige megismerése pedig egy másik kérdés.
Mi az, ami az emberek életében a legfőbb tekintély? Vannak olyan elgondolások, hogy a
legfőbb tekintély az egyház, és mindent az egyház alá kell rendelni. Amit az egyház mond, az
igaz és az fölülírhatja Isten Igéjét. Ez nyilván nem helyes, hiszen Isten Igéje az egyetlen,
amihez nekünk igazodni kell, hiszen az Ige maga Isten. Ezt Ő jelentette ki. Senki és semmi
nem írhatja fölül Isten Igéjét. Aztán vannak olyanok, akik csak a betűt nézik. Olvassák magát
a betűt, és a betűből akarják megismerni az Igét, a betűből akarják megismerni Istent. Ez sem
lehetséges. Vannak, akik a szellemi megtapasztalásaikkal akarják fölülírni Isten Igéjét. Vannak olyan emberek is, akik fehér foltokat találnak, nem értenek valamit és saját magyarázatot
fűznek Isten Igéjéhez. Ez mind, mind, mind eltévelyít bennünket és elvisz az igazságtól. Az
ószövetségi ember valójában nem ismerte személyesen Istent. Ismerte a betűt, de magával
Istennel nem volt közvetlen kapcsolata. Azt tudjuk, ez az ember bukása miatt van.
Isten valójában mit szeretne? Azt szeretné, hogy megismerjük Őt. Ismerjük meg személyesen. Szeretném megkérdezni, hogy meg tudsz-e ismerni valakit úgy, hogy olvasol róla csak
egy leírást? Tudsz teljes ismeretet szerezni? Nyilván nem. Ha találkozol vele személyesen és
valójában megismered őt, nem leírások alapján, nem versek alapján, nem a betű alapján –
ahogy az írás is mondja, hogy a betű megöl, a szellem az pedig megelevenít. Ezért adta Isten
az Ő Szellemét, hogy közösségben tudjunk lenni vele, hogy meg tudjuk ismerni Őt az Írásokból. Isten maga vállalta fel ezt a szerepet a Szelleme által, és azt mondja az Igében, hogy
Istentől tanítottak leszünk. Ő fölvállalta a mi képzésünket, oktatásunkat, mégpedig olyan
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formában tette ezt, hogy a Szellemét belénk adta. És azt mondta, hogy az a kenet, ami
bennetek van, majd megtanít benneteket mindenre. Nyilván ehhez szükséges, hogy elolvassuk
az Igét, a Logoszt, elolvassuk a betűt, és abból fog jönni a kijelentés, abból fog jönni az épülés
a Szent Szellem által. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy épüljünk föl szellemi házzá,
szent papsággá. A kőműves téglákkal dolgozik, amikor építkezik, Isten pedig az Ő Igéjével
dolgozik, az Ő felkent Igéjével. Ezért fontos tudni azt, hogy az Írás az teljesen megbízható
százszázalékosra megbízható, hiszen maga Jézus az Ige, maga Jézus a testté lett Ige.
Ez egy kis bevezető volt. A kérdésünk, amire ma a választ keressük Isten Igéjéből az, hogy
mi történik Jézus mennybemenetele és a visszajövetele között? Valójában mi az, amit Jézus
csinál? Valójában mi az, amit Jézus tesz? Nézzük, hogy mielőtt elment volna, mit mondott:
János 14,1–3.
1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.
2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam
volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.
Egy kicsit megállunk. Tehát azt mondta Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek,
higgyetek énbennem! Higgyetek Istenben, higgyetek énbennem! Hiszen Jézus a testté lett Ige.
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van. És azt mondta: Elmegyek, hogy helyet készítsek
néktek. Azt látták a tanítványok, hogy a feltámadt Jézus egyszerűen csak fölemeltetik és
elmegy. Előtte kétségbe voltak esve, hogy mi lesz velük, hiszen az Ószövetség rengeteg
ígéretet tartalmazott egy fajta királyságról. Azt gondolták a tanítványok, hogy Jézus be fog
ülni Dávid királyi székébe és uralkodni fog. Gondolták ezt azért is, mert akkor elnyomás alatt
volt Izrael, római uralom alatt állt és úgy gondolták, hogy a Messiás, Jézus azonnal egy fizikai
királyságot fog létrehozni. De Ő azt mondta, hogy ez nem a ti dolgotok most, ugyanis Izrael
népe elutasította Őt. Olvassuk ezt a Máté evangélium 13. részében is, amikor visszautasítják a
Messiásukat, visszautasítják Jézust. Jézus egyszerűen felvitetett és az Atya jobbjára ült.
3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek
titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
Tulajdonképpen láttunk két eseményt, látjuk azt, hogy Jézus felvitetik, és kaptunk egy
ígéretet, hogy majd vissza fog jönni értünk, a gyülekezetért, hogy mi is mindannyian, mint az
Ő népe, az Ő gyermekei ott legyünk, ahol most Ő van. Ezt hívják elragadtatásnak, erről beszél
a Biblia. Nagyon érdekes dolog, hogy sok keresztény van, aki egyáltalán nem hisz az elragadtatásban. A Biblia nagyon sokat beszél erről, Jézus beszélt a tanítványoknak, hogy mi
fog történni, miután Ő elmegy. Nézzük meg, hogy vannak-e Írások az Ószövetségben, hogy
mi az, amit Jézus tenni fog, vagy csak úgy megtörténtek a dolgok?
Zsoltárok 110,1.
1. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet a Te lábaid
alá vetem zsámolyul.
Ezt az Ószövetségben Isten már kijelentette, tehát minden, amit Jézus megtett, azt az
Ószövetség mind előre leírja. Hiszen ószövetségi próféciák teljesedtek be. Az, hogy Jézus a
Krisztus, hogy Jézus a Megváltó, hogy Ő a Messiás, azt pontosan be lehet azonosítani az
ószövetségi Írásokból, hiszen Isten előre kijelentette, amit tenni fog, Dávid szája által szólt.
Elterjedtek itt olyan tanítások is, hogy Jézus addig nem fog visszajönni, amíg le nem győzünk
itt minden betegséget, amikor majd legyőztünk itt mindent. Ez nem erről szól, hanem Jézus
uralmáról, Jézus uralkodásáról szól.
Máté 22,41–46.
41. Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
42. Mondván: Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának néki:
A Dávidé.
43. Monda nékik: Miképpen hívja tehát Őt Dávid a Szent Szellem által Urának, ezt
mondván:
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44. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a Te
ellenségeidet a Te lábaid alá zsámolyul.
Itt megint visszautal a 110. zsoltárra:
45. Ha tehát Dávid Urának hívja Őt, mi módon fia?
Egyébként Jézus egyszer ezzel szerelte le a szadduceusokat is, amikor a feltámadás felől
kérdezősködtek, hogy van-e vajon föltámadás? Jézus ezt az igeverset hozta, és a szadduceusok elhallgattak. Mire hivatkozott? Nem a hagyományokra, a tradíciókra, nem arra, hogy ki
mit gondol erről, hanem az ószövetségi Írásokra. Amikor a Bibliát tanulmányozzuk, akkor
nagyon fontos megértenünk azt, hogy a hitünket Isten Igéjével kell igazolni. Azt mondja az
Írás, hogy két-három tanúbizonyságon megáll minden dolog. Tehát amikor valamit nem
értünk, a magyarázatot nem a hagyományokban, a tradíciókban, az élményeinkben kell
keresnünk, hanem Isten Igéjében. Ezt nevezik írásmagyarázásnak.
Ha tehát Dávid Urának hívja Őt, mi módon fia? Ugye ez itt a kérdés.
46. És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala Őt e naptól
fogva többé senki megkérdezni.
Amikor Péter apostol Jézus feltámadásáról és Jézus Úr voltáról, Messiás voltáról tesz
bizonyságot pünkösd napján az Apostolok cselekedetei 2,33-ban, akkor ugyanezt olvassuk,
Péter is az ószövetségi Írásokra hivatkozott.
Apostolok cselekedetei 2,33–36.
33. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent
Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok,
Ez is előre ki lett nyilatkoztatva, hogy Isten ki fogja tölteni az Ő Szellemét, ami pünkösd
napján meg is történt.
34. Mert nem Dávid ment fel a mennybe; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én
Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől,
Miért beszélt erről Péter a zsidóknak? Mert ők ismerték az Írásokat. Tudták, hogy mi lett
megjövendölve a Messiás felől, és ezért hivatkozott az ószövetségi Írásokra.
35. Míglen vetem a Te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Itt jön a lényeg a 36-os versben.
36. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette Őt
az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
Mi történt, miután Jézus fölment a mennybe? Visszavette az uralmának a helyét, amivel a
földre jövetele előtt is rendelkezett. Jézust megtaláljuk már a Biblia első versében, a János
Evangéliuma is úgy kezdődik, hogy:
János 1,1.
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige
Jézusról szól ez az egész könyv, hiszen Ő maga az Ige, Ő maga az élő Ige. A Filippi levél
2, 8. ugyanerről szól:
Filippi 2,8–11.
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes
lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
A Filippi levélnek ezt a részét el is nevezték Jézus himnusznak.
9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely
minden név fölött való;
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt
valóké.
11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Mit jelent ez az Isten jobbján ülés? Ez nem azt jelenti, hogy Jézus egy valóságos helyen
fönt van a mennyben és ül valahol, hanem ez egy kép, egy jelkép, amely az uralom helyét
jelenti. Azt jelenti, hogy az Atya után Ő az első. Ezt a Máté 28-ban is kijelentette.
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Máté 28,18–20.
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én
tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Ez egy nagyon fontos kijelentés megint az Úrról. Hogy veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig. Amikor Jézus kijelentette a tanítványainak, hogy Ő elmegy, akkor Jézus
beszélt a Vigasztalóról, beszélt a Paraklétoszról, beszélt egy másik személyről, akit el fog
majd küldeni az Atya. Ő elmegy és azt mondta, hogy még jobb lesz, hogy Ő lesz veletek, mint
hogy én maradok veletek. Ő majd el fog vezetni benneteket minden igazságra, meg fog
tanítani benneteket, meg fogja ítélni a világot bűn tekintetében, igazság tekintetében. A Szent
Szellem lesz a ti társatok, Ő az, aki el fog jönni. Tehát mit ígért Jézus? Hogy ugyan Ő el fog
menni, de mégis velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Hogyan van velünk? A
Szelleme által. A tanítványok ebben a hatalomban lettek kiküldve. Ezt nevezik az átruházott
hatalomnak. Jézus befejezte az földön a munkáját és azt mondta, hogy jó, én bevégeztem,
elvégeztetett, azaz beteljesedtek az Írások. Innentől kezdve én a munkámat bevégeztem egy
időre. Jézus még nem végzett, hiszen a megváltásról azt tudjuk, hogy még nem teljes, hiszen a
testünk még nem lett megváltva. Tehát a teljes megváltás még nem befejezett, Jézus
ellenségei még mindig virulnak, ugyanis itt vannak az atmoszférában. Ugyanúgy jelen van
még mindig a fizikai halál, jelen van a betegség, a háborúk, és azt látjuk, hogy itt az ördög
virul és garázdálkodik jobbra-balra.
Hát akkor mit oldott meg a megváltás? – fölmerülhet ez a kérdés. A döntő csata valójában
megtörtént, a sátán legyőzettetett, Jézus hatalmat szerzett fölötte. Megszerezte a hatalmat, és
azt kell megértenünk, hogy ezt a hatalmát Jézus átadta az Ő Testének, az Ő Gyülekezetének.
Ahhoz, hogy mi ebben a hatalomban tudjunk állni, hogy ebben a hatalomban tudjunk járni,
szükségünk volt Isten erejére, ezért mondta az Írás, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem
eljön reátok. Jézus azt mondta, hogy ezt nem ti magatok kell megcsinálnotok, én ott ülök az
Atya jobbján, én a hatalom helyén, de ti képesek vagytok itt a földön arra, hogy cselekedjetek,
és a legyőzött ellenséget a talpatok alatt tartsátok. Hogy a legyőzött ellenségen tudjatok
uralkodni, mert a sátán legyőzettetett. Ezt Jézus nem fogja megtenni helyettünk! Nagyon sok
keresztény, nagyon sok hívő nem érti a hatalom kérdését. Amikor Jézus azt mondta: nekem
adatott minden hatalom, de ti menjetek – akkor Jézus elvégezte az Ő részét, bevégezte az Ő
részét. Nekünk kell megtenni a mi részünket. A mi részünk az, hogy Isten erejével, a krisztusi
hatalmunknál fogva tapodjunk az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Ez a
mi feladatunk.
Tulajdonképpen a döntő csata még hátra van, azt tudjuk, hogy akkor fog megtörténni,
amikor az Úr megkötözi a hamis prófétát, meg fogja kötözni az ördögöt – ez a legeslegvégén
lesz. Az ördög kötözésről majd egy kicsit beszélek, hogy nincs ahhoz hatalmunk és jogunk,
hogy megkössük az ördögöt és a pokolba hajítsuk. Ehhez nincs hatalmunk, ha ezt valaki
megtehette volna, az Jézus lehetett volna, de nem tette meg. Miért? Pontosan azért, mert van
egy idő intervallum. A gonosz sajnos legálisan tartózkodik itt, Ádámtól kapta a hatalmát. A
sátán ugyan legyőzettetett, de még az ideje nem telt be. Isten nem erőszakos, nem vesz át
erőszakkal hatalmat. Istennek megvan a megváltási terve, Ő ezt igazság és jogosság által fogja
elvégezni. Tehát tulajdonképpen még a testünk megváltása hátra van, és a legvégén az lesz,
hogy az ördög és maga a bűn is a pokolba hajíttatik, ez lesz a legvégül. Ha megnézzük az
egész Írást, akkor látjuk, hogy az Ószövetség előremutat, és hogy a mostani időben is vannak
előremutató jelek, amik a végkifejlet felé mennek. Nem tudjuk jelenleg, hogy mennyi ez az
idő. Persze erre is vannak az embereknek tippjeik, ezek azok a bizonyos fehér foltok,
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amelyeket saját magyarázattal próbálnak betölteni, hogy mikor jön vissza az Úr. Az Úr azt
mondta, hogy nem a mi dolgunk, ez az Ő akaratába van helyezve.
Ha Jézust most megkérdeznénk, most is ugyanazt mondaná, mert Jézus Krisztus tegnap és
ma és örökké ugyanaz. Nyilván az idők jeleiből láthatjuk azt, hogy bizony a Krisztus
ellenségeinek a teljes megsemmisítése még nem történt meg. Ha ellapoznánk a Bibliánkat, a
Jelenések könyvének az 5. részére, ott az az Ige beszél egy hétpecsétes könyvről, amit még
magának Jézusnak kell kinyitni. Bizony még a döntő csata hátra van. A sátán viszont a földre
vettetett.
Jelenések 12,9–12.
9. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak,
ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele
levettetének.
Azt látjuk, hogy a sátán ki lett vetve a mennyből. Ki lett hajítva a mennyből
10. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és
az erő, és a mi Istenünk királysága, és az Ő Krisztusának hatalma; mert a mi
atyánkfiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Mit jelent ez a most, hogy most lett meg? Ez a most a keresztet jelenti, amikor Jézus
legyőzte a sátánt. Most lett meg az üdvösség, most lett meg az erő és most lett meg a mi
Istenünk országa. A sátánnak többé nincs bejárása a mennybe. Ha emlékeztek a Jób könyvére,
ott azt látjuk, hogy a sátán odament Isten trónjához és simán bevádolta Jóbot. Most is vádol
bennünket, de most már a mennyből kivettetett, nincs bejárása a mennybe, úgyhogy semmi
módon nem tud bennünket Isten előtt vádolni. Hogy miért nem, erre mindjárt rá fogok térni.
11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az
ő életüket nem kímélték mind halálig.
Kik azok az ők? Azok, akik hisznek Őbenne. Azok, akik a Bárány vére miatt, az örök
engesztelő áldozat miatt a beszédükben erről bizonyságot tesznek. Itt az üdvösség kérdéséről
beszél az Írás, és az ő életüket nem kímélték mindhalálig.
12. Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger
lakosainak; mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja,
hogy kevés ideje van.
Itt is beszél az időszakokról, az időkorszakokról és az ördögök egy dolgot tudnak, hogy az
ő idejük lejár. Nem tudják a jövőt, nem tudják, hogy mi fog történni a jövőben, de ezt tudják.
Jézusnak is mondta egy démon, amikor Jézussal találkozott, hogy: Mi közöm hozzád,
Názáreti Jézus? Idő előtt akarsz minket meggyötörni? Tehát a sátán pontosan tudja, hogy
hamarosan le fog járni az ideje, és pontosan tudja a végét, és ezért nagyon nagy harag, nagyon
nagy düh van benne. Talán az eszét vesztette, és úgy tesz, mintha a Krisztussal való küzdelemből ő került volna ki győztesen. Megpróbál úgy viselkedni, mint ordító oroszlán, holott az
igazi oroszlán Júda oroszlánja, maga Jézus. A sátán a nagy haragjával mit tud tenni? Nagyon
hangosan tud kiabálni, fenyegetőzni, tud bajokat és káoszt okozni, de tudnunk kell, hogy
nekünk hatalmunk van felette. Nagyon fontos az, hogy meg kell tagadnunk az életünk felett a
sátán uralmát. Nagyon sokszor hallom keresztényektől, hogy a sátán ezt tette, a sátán azt tette,
a sátán amazt tette. Igen, az ördög végzi a dolgát, neki ez a dolga, azt mondta Jézus, hogy
emberölő volt kezdettől fogva. Azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson, hazudjon – ez az ő
dolga. Viszont a mi dolgunk az, hogy álljunk ellene az ördögnek. Az Írás is mondja a Jakab
levélben is olvassuk, hogy vessétek alá magatokat Istennek, álljatok ellen az ördögnek és
megfut tőletek. Meg kell tagadnunk sátán hatalmát, és ehhez megkaptuk a mennyei erőt, megkaptuk a Szent Szellemet. Megkaptuk Jézustól a hatalmat. Itt van a bizonyságtételünk újra:
Jelenések 12,11.
11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az
ő életüket nem kímélték mind halálig.

6

Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org

Nagyon fontos, hogy mit beszélsz, mi a te bizonyságod, a félelmeidet fogalmazod meg.
Valójában a sátánnak a keresztények adnak erőt azzal, hogy fölhatalmazzák a beszédükkel
arra, hogy cselekedjen az életükben. A félelmet hozza a gonosz, ezért mondja a 2Timótheus
levél, hogy nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erő, a hatalom, a józanság szellemét
kaptuk Istentől. Ez az, ami a miénk.
2Timótheus 2,11–13.
11. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
Amikor Jézus meghalt a kereszten, amikor magára vette a mi bűneinket, magára vette a
fájdalmainkat, magára vette a betegségeinket, mi az Ő halálában ott voltunk. Ne felejtsd el,
hogy mi a Krisztus Teste vagyunk! Még meg sem születtünk, de akkor is ott voltunk, mert Ő
volt a mi helyettesítőnk, Ő volt a mi helyettesítő áldozatunk.
12. Ha kitartunk, vele együtt fogunk uralkodni is; ha megtagadjuk, Ő is megtagad
minket;
Jogodban áll élni azzal a hatalommal, amit Krisztus adott, de jogod van hívőként is azt
mondani, hogy én fölteszem a kezem, hát mit tehettek én? Ezért fontos, hogy megismerjük az
Ige mélységeit, ezért fontos megismernünk, hogy mi az, ami hozzánk tartozik? Mi az, ami a
miénk? Mi az, amihez jogunk van? Ha tudod, hogy mihez van jogod, mihez van meg az erőd,
mihez van meg a hatalmad, ez fog adni neked egy magabiztosságot, és tényleg erős oszlopává
válsz Istennek. Hiszen Krisztusnak nincs más itt a földön, mint az Ő Teste, az Ő Gyülekezete.
Itt a földön az lesz elvégezve, amit mi elvégezünk. Ha mi hagyjuk uralkodni a gonoszt, akkor
a gonosz uralkodni fog. Ha mi nem végezzük jól a dolgunkat, akkor majd a gonosz jól fogja
végezni a dolgát. Ezért kell tudatosabban Krisztus tudatúnak lenni, és tudatában kell lenni
annak az átruházott hatalomnak, amit Krisztus ruházott az Ő Testére. Ezzel a hatalommal
bizony élnünk kell.
13. Ha hitetlenkedünk, Ő hű marad: Ő magát meg nem tagadhatja.
Ha te nem hiszed el, akkor sem fog téged Jézus megtagadni, nem fog kivetni, hiszen ha
egyszer újjászülettél, akkor beleszülettél Isten országába, beleszülettél az Ő Testébe. Új
teremtéssé váltunk, mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak ímé, újjá lett
minden. Mi egy új teremtés vagyunk Krisztusban. Nagyon sajnálatos dolog, hogy annyit kell
hangsúlyozni, hogy Ő szült bennünket azt mondja az Ige Péter levelében, hogy az igazság
Igéje által az Ő gyermekei, az Ő fiai vagyunk. Nem az Ő népe vagyunk, mert a görögben két
szó van a népre az „etnosz” és a „genosz” A genos-ból származik a genetika. Amikor azt
mondja az Írás, hogy mi az Ő gyermekei, az Ő fiai, az Ő leszármazottjai vagyunk, akkor azt
mondja, hogy az Ő genosza, ezt írja a görög. Tőle születtünk, Isten családjába születtünk bele.
Egy új emberi faj született akkor, amikor te befogadtad Jézust. Egy bukott, ördögi, sátáni
természetű emberből Isten gyermeke lett. Az ördög gyermekéből Isten gyermeke lett. Ez egy
új faj, amely képes uralkodni a gonosz fölött. A világnak ez nem adatott meg, mert a világ
legyőzetett, és a sátán hatalma alatt van, de lehet gazdát cserélni.
Egy kis előzmény volt ez, és most megnézzük, hogy mit tesz jelenleg Jézus az egyházért.
Meg kell értenünk Krisztus papi, vagy közbenjáró szolgálatát és meg kell értenünk azt, hogy
Felkent. Megint egy kicsit vissza fogunk menni az Ószövetségbe, hogy ezt még jobban
megértsük. A Felkent azt jelenti, hogy Messiás, azt jelenti, hogy Krisztus, Felkent. Az
Ószövetségben kik voltak fölkenve? A papok, a próféták és a királyok. Egyébként erről szól a
Zsidó levél. Amikor arról beszélünk, hogy a Felkent, a Messiás, a Jeshua, akkor ez a
felkenetés egy személyben ott van Jézuson. Jézus egy személyben pap, próféta és király volt.
Az Ószövetségben ezek a szolgálatok el voltak különítve. A pap az pap volt, sőt még a papi
nemzetségen belül is volt kétfajta nemzetség, a főpapi rend és a papi rend. A papi rend a
léviták rendje, ezen belül van a főpapi rend, az pedig az Áron rendje, a koheniták, ahonnan
lehetett választani a főpapot. Isten terve az volt, már amikor kijöttek Egyiptomból, hogy az
egész Izrael az Ő papja legyen. Isten szerette volna, ha az egész nép az Ő papja, de őt
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visszautasították, bálványokhoz fordultak, ezért Lévi törzsét választotta ki Isten. Megnézzük,
hogy mi a pap szerepe? Tehát pap, próféta, király. Miért van szükség ezekre a szolgálatokra?
Ahol van pap, ott kell lenni templomnak is, hiszen a pap semmit nem ér a templom nélkül.
Isten folyamatosan vágyott az emberrel való kapcsolatra. Már az hatalmas kegyelme Istennek,
hogy amikor az ember elbukott, akkor nem hagyta el őt, és nem mondta azt, hogy többet nem
foglalkozom veled és legyen veled, ami lesz, nem érdekelsz! Mondhatta volna Isten. De Ő
továbbra is gondoskodott az emberről és folyamatosan azon munkálkodott, hogy az elveszett
gyermekét visszaszerezze. Ő egy igazságos Isten, gyűlöli a bűnt. Ő nem tud azonosulni a
bűnnel. De tud azonosulni a bűnössel, tud azonosulni az emberrel. Pontosan ezért volt a pap
és ezért voltak a templomok is. Nézzük, hogy mi a papnak a szerepe. A pap azért adatott, mert
a bűnös ember saját személyében soha nem járulhatott oda Isten elé. Nem volt olyan, hogy
egyszerű halandó odaáll Isten elé. Isten nem azonosul a bűnnel, és nem vállal közösséget vele,
mégis úgy döntött, hogy közöttük lakozik. Mózesnek mondta, hogy építsél sátrat nekem,
építsél egy templomot nekem, hogy közöttetek tudjak lakozni. Ezt a sátrat megépítették a
pusztában, azért, hogy ott Isten köztük tudjon lenni. Ott akart lenni! Ez az Ő szívét mutatja,
Isten szeretetét mutatja, közel akar lenni ehhez az esendő, halandó, bűnnel terhelt, gonosz
kívánságokkal terhelt emberhez. Isten kegyelme az, hogy közöttük volt, az Ő népe között.
De az emberek közvetlenül nem tudtak érintkezni vele, és Isten azért adta a papságot, azért
van a papság, hogy közbenjárjon Isten és az ember között. Azért beszélek most az ószövetségi
papságról, hogy majd megértsük Jézus főpapi szolgálatát, hogy megértsük Jézus munkáját,
hogy mit végez Ő most a mennyben. Mit tettek a próféták az ószövetségben? Isten üzenetét
közvetítették, ők prédikáltak, ők prófétáltak. A prófétának az volt a dolga, hogy közvetítse
Isten üzenetét. Ezt mind Isten Szelleme által tette, mégpedig olyan formában, hogy ez a kenet
rajtuk volt. Isten Szelleme nem volt bennük, úgy ahogy most az újszövetségben, de rajtuk volt
ez a kenet. Mit tettek a királyok? Uralkodtak. Milyen hatalma volt egy királynak akkoriban?
Volt törvényhozói szerepe. Ez nagyon fontos az újszövetségben, mert a Zsidókhoz írt
levélben olvassuk, ha megváltozott a papság, akkor az megváltoztatta a törvényt is, de
Jézusnak, mint királynak törvényhozói szerepe van. Van végrehajtói szerepe, ezt majd látjuk
Jézus szolgálatában, amikor majd kettéválasztja a kecskéket a juhoktól, van bírói szerepe. A
bíró mit csinál? Ítéletet hoz. Van gazdasági, és van katonai szerepe. Tehát, ha megnézzük a
király helyét, és Jézust, mint Messiást, mind a három együtt, pap, próféta és király. Ezt
kijelentették az ószövetségi Írások is, Isten előre kijelentette az Igében. Na, most nézzük meg
a papnak a szerepét, ehhez nézzünk meg Ószövetségi próféciákat!
Zsoltárok 110,4.
4. Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy Te örökké, Melkhisédek rendje
szerint.
Ez nagyon érdekes, a papságot Isten a léviták törzséből jelölte ki, itt pedig kijelent egy
másfajta papot, egy másfajta közbenjárót, aki a Melkisédek rendje szerint fog eljönni. És az a
pap nem halandó pap lesz, nem földi pap lesz, hanem ez a Melkisédek rendje szerint való pap
lesz. Tehát egy más papság fog támadni. Egy más papság lesz.
Zakariás 6,12–13.
12. És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú,
a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát!
Erről a Csemetéről olvashatunk Ésaiás könyvében is. Ki az a Csemete? A Messiás, akit
kijelentett az Úr, hogy szűztől fog születni, és azt is, hogy az uralom az Ő vállán lészen.
13. Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége, és ülni
és uralkodni fog az Ő székében, és pap is lesz az Ő székében, és békesség tanácsa lesz e
kettő között.
Tehát itt is kijelenti a Messiás voltát, hogy a Messiás uralkodni fog. A Messiás pap lesz, a
Messiás próféta is lesz, a Messiás király is lesz, hiszen Ő uralkodni fog. Nézzük meg
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Melkisédek személyét! Azt tudjuk, hogy az Ószövetségben az 1Mózes 14. fejezetében
találkozhatunk Melkisédekkel. A neve nagyon érdekes, két szóból áll, megnéztem a héber
szótárban, az egyik a „melek”, ami királyt jelent, a „cedek” pedig igazságot jelent. Tehát az
igazság királya. Egyébként a Zsidókhoz írt levél 7. fejezete Melkisédekkel foglalkozik. Tehát
a papi nemzetség a levitákból állt, és a zsidók ezért folyamatosan kérdezték Jézus származását. Honnan való vagy te? Galileai vagy? Nem ezt mondják az Írások, a próféta nem onnan
jön. Tehát, amikor Jézust kikezdték, akkor pontosan erre hivatkoztak, mert tudták, hogy a
Messiásnak honnan kell származnia.
Mi az, ami megváltozott Krisztusban? Ami megváltozott Jézus királyságával és Jézus
uralmával? Az első, ami megváltozott, az a szövetség, mert egy teljesen más alapon köttetett
szövetség jött létre. Erről a Jeremiás 31-ben is olvasunk, hogy új szövetséget kötök Izrael
házával, nem azon szövetség szerint, amit az atyáikkal kötöttem, hanem ez egy sokkal, de
sokkal jobb szövetség lesz. Mi változott még? Megváltozott a templom is. Tehát gyakorlatilag
Jézus halálával, feltámadásával megváltozott maga a templom. Az ószövetségi templom teljesen az érvényét veszítette. Mi változott még meg? A papság. Azért nagyon fontos különválasztani az Ószövetséget és az Újszövetséget. Az Újszövetség nem az Ószövetség folytatása,
hanem a beteljesedése. De minden, amit az Újszövetségben olvasunk, mármint beteljesedett
tényt, az mind meg van írva az Ószövetségben.
Tehát megváltozott először is a szövetség, mert azt mondta a próféta, hogy nem az ószövetség szerint lesz az újszövetség, hanem ez egy más szövetség lesz. Más lesz a templom.
Jézus többször kijelentette, hogy lerombolom a templomot és egy új templomot fogok építeni.
Megváltozott a papság is, hiszen az Írás kijelentette, hogy nem az ószövetségi papi rend
szerint lesz az újszövetség papságának a szolgálata, hanem a Melkisédek rendje szerint, aki a
Sálem királya, a békesség királya és az igazság királya. Tehát az ároni papságot fel fogja
váltani a melkisédeki papság, és örökkévaló pap lesz Jézus. Ugyanis az ószövetségi papság
folyamatosan változott, hiszen ezek a papok halandó emberek voltak. Ezek a papok ugyanúgy
meghaltak, ugyanúgy bűnös emberek voltak és ugyanúgy folyamatosan más papra volt szükség. Azt is tudjuk, hogy az ószövetségi áldozatok időlegesek voltak. Egy évben egyszer mutattak be a népért engesztelő áldozatot, Jom Kippur napján a főpap áldozatot mutatott be a népért.
Megváltozott és megszűnt az ószövetségi templom. Mi lett helyette? Lett helyette egy
mennyei templom. Ne zavarjon meg titeket az a kijelentés, hogy Isten temploma szent, ezek
vagytok ti. Valóban mi is Isten temploma vagyunk, hiszen Isten Szelleme lakozik bennünk.
De ettől az igazi templom, az igazi mennyei templom létezik. Létezett akkor is, amikor volt a
földi templom, de az ószövetségben a földi templomon volt a hangsúly, és ott folytak a
történések a templom körül. De van egy mennyei templom, mert amikor Mózesnek mondta az
Úr, hogy építsd meg a hajlékot és mindent aszerint csinálj, amit mondok, mint a mennyeinek
az árnyéka. Tehát az ószövetség az újszövetség előképe, az árnyéka.
Zsidó 9,11–13.
11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és
tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be
egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra
hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára.
Tehát ezt olvassuk a Zsidókhoz írt levélben, hogy van egy mennyei templom. Jézus nem
egy földi templomba ment be, hanem a mennyei templomba ment be az Ő tulajdon vérével.
Jézus ezt is előre kijelentette, a Máté 23,38-ban olvassuk:
Máté 23,38–39.
38. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.
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Mit ért ez alatt? A templomot. Mert a földi templom megszűnt, a földi papság megszűnt. A
földi templom és a földi papság érvényét veszítette teljesen.
39. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt
mondjátok: Áldott, aki jön az Úrnak nevében!
Jézus kijelentette, hogy ez a földi templom meg fog szűnni, és a földi templom megszűnt,
amikor azt mondta, hogy elvégeztetett. Miért? Mert kettéhasadt a kárpit. Isten Szelleme kijött
a templomból, és ezért beszél a Zsidókhoz írt levél arról, hogy hiába viszik a papok naponként
az áldozatokat, mert azok soha nem képesek tökéletességre juttatni az odajárulót. Tehát
kettészakadt a kárpit! Valójában, ahova Jézus felült, az Atya jobbjára, ott létezik a mennyei
templom, és erről a mennyei templomról szintén ír a Zsidókhoz írt levél.
Zsidó 8,1–2.
1. A lényege pedig azoknak, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki
mennyei Felség királyiszékének jobbjára ült,
2. Mint a szentélynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember
épített.
Itt betekintést kapunk egy kicsit a mennybe, betekintést kapunk a mennyei templomba és a
mennyei szent helyre, amelyet az Úr, és nem ember épített. A hetedik trombitaszónál is látjuk,
a Jelenések 11,19-ben:
Jelenések 11,19.
19. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az Ő szövetségének ládája az Ő templomában; és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések,
és földindulás és nagy jégeső.
Jelenések 15,5.
5. És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma.
Most felmerülhet egy kérdés, hogy miért van egyáltalán templom? Mi szükség van
egyáltalán a templomra? Miért kellett a földi templom? Miért kell a mennyei templom?
Kapunk egy választ, mégpedig a Jelenések 21,22-ből, ez már azokról az időkről szól, amikor
a sátán és a bűn megszűnt, és eljött az új Jeruzsálem. Azt mondja itt az Írás:
Jelenések 21,22.
22. És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
Ez egy nagyon érdekes dolog: amikor az új Jeruzsálem le fog ereszkedni, akkor nem lesz
szükség a templomra. Nem lesz templom! Miért volt korábban is a templom? A 2Mózes 25,8ban mondja az Úr Mózesnek, hogy készítsetek nekem szent hajlékot, hogy őközöttük
lakozzam. Mi a lényege a templomnak? A templom a bűn rendezésének a helye volt. A
templom azért volt, hogy ott rendezze Isten a nép bűneit. Ugyanis az áldozatok útján lehetett
megszabadulni az ószövetségben a bűntől, és ez egyetlenegy helyen volt lehetséges, mégpedig
a templom és a papi szolgálat által. A templom mindig a bűn rendezésének a helye volt, a pap
pedig a bűn rendezésben működött közre az ószövetségben. Meg kell értenünk, hogy miben
állt a papi szolgálat, mert enélkül nem fogjuk megérteni Jézus főpapi szolgálatát sem. Ha a
bűnös vétkezett – Mózes 2. könyvének az eleje –, akkor a bűnösnek el kellett mennie a paphoz.
Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus tíz leprást megtisztított? Azt mondta, hogy
menjetek fel a paphoz, mutassátok meg magatokat, és bizonyságul vigyetek áldozatot! A
papságot is ketté kell választani, volt az úgynevezett papság, és volt a főpap. Mit csináltak
ezek a papok? Naponta szolgáltak a templomban. A szentélyben az oltár körül szolgáltak
minden nap. Ha megnézzük a Zsidó 9-et, le van írva a szentélynek és a templomnak a
berendezése, és a Szentek Szentjének a berendezése is. A papok bemehettek a szentélybe, de
nem mehettek be a Szentek Szentjébe. Mielőtt a szentélybe mentek, előtte meg kellett
mosakodni. Ott voltak a mosakodó medencék. Ez azt jelképezte, hogy maga a pap sem
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tökéletes, maga a pap sem tiszta, ő sem tud megállni Isten jelenlétében tisztán. Ott volt még a
kenyerek asztala, az oltár, ahol az egészen égő áldozatokat mutatták be. Mit csinált a pap
naponta? Amikor a bűnös vétkezett, akkor vinnie kellett egy állatot az anyagi helyzetétől
függően, hogy jómódú volt, vagy kevésbé volt jómódú. Az állat fejére rá kellett tennie a
kezét. Ez azt jelentette, hogy a bűnös erre az áldozatra hárította az ő bűnét. De nem elég, hogy
csak rátette a kezét, hanem ezt az állatot neki meg kellett ölnie. Ez megint a Messiásnak,
Jézusnak az előképe. Érdekes helyzet, hogy én vagyok a bűnös, és egy bűntelen, védtelen
állatra ráhelyezem a bűnt, sőt ez nem elég, meg kell ölnöm az állatot. Én vagyok a bűnös, én
érdemelném a halált, és ezt az oktalan állatot kell megölni. Annak kell a pusztulását okozni,
aki valójában megérdemelné a büntetést.
Mit csináltak ennek az állatnak a vérével? A vért odaadták a papnak, és a pap két dolgot
tehetett vele, elolvashatjátok Mózes harmadik könyvében: vagy rákente az áldozati oltár
szarvára, vagy pedig a szent hely felé hétszer hintett az ujjával. A bűnösnek a bűne így elfedeztetett, átháríttatott. De ezzel még mindig nincs vége, mert egy évben egyszer a főpapnak
volt jogosultsága arra, hogy az egész népért mutasson be áldozatot. Egy egyszerű levita pap
ezt nem tehette meg. Odajárulhattak folyamatosan az emberek a kis bűneikkel, és ott
rendezték a pap által, a közbenjáró által rendezték. De ez még nem volt elég, mert végül is a
főpap egy évben egyszer bemehetett a Szentek Szentjébe, fogva ezt az egész bűn csomagot.
Azt tudjuk, hogy a Szentek Szentjében volt a frigyláda, kerubok voltak a fedelén, benne Áron
kihajtott vesszeje, a mannás korsó és a megtört törvény, amit megsértett Izrael népe. A főpap
mehetett be különleges szertartásokkal a Szentek Szentjébe, amikor az egész nép bűnéért
áldozott. Az egész nép bűnéért mutatta be az áldozatot. Ez a főpapnak a szerepe.
Ha megnézzük, akkor Isten egyszerre igazságos és kegyelmez. Isten nem egyezik a bűnnel,
de megmenti a bűnöst. Mi történt ezzel? A bűn először az áldozati állatra hárult, utána az
egész bűn a szentélyre hárult. Ezért kellett a templom, a bűn rendezésének a helye volt. Ez
befedezést jelentett, a Jom Kippur azt jelenti, hogy befedezés. Tehát a nép bűne egy évre el
volt törölve. Isten valójában kegyelmes, Ő nem egyezik a bűnnel, de mégis fölmenti az
embert a bűn alól, mégpedig olyan módon, hogy a bűnt magára vállalta. A szentélyre helyeztetett a bűn. Ebben állt a helyettes áldozat. A pap szerepe pedig, hogy közvetítsen.
Most nem akarok rátérni itt a nagy engesztelés napjára. Tudom, hogy egy kicsit nehéz ez
az anyag, egy kicsit bonyolultnak is tűnhet elsőre, de ha ezt megértjük, akkor meg tudjuk
érteni Jézus főpapi szolgálatát, hogy Jézus most mit tesz a templomban, hiszen Ő egy személyben pap is, próféta is, király is, sőt főpap. Te vagy a főpap – énekeltük. Tehát Ő a pap is.
Nézzük meg Jézus főpapi szolgálatát. Nincs templom pap nélkül és fordítva sincs, semmi
értelme. A Zsidókhoz írt levél 10,12 azt mondja, hogy Ő azonban egyetlen áldozattal
áldozván a bűnért, mindörökre leült az Isten jobbjára.
Zsidó 10,12–14.
12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek
jobbjára,
13. Várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az Ő ellenségei.
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Megszűnt a naponkénti áldozás, megszűnt az a fajta papi szolgálat, ami volt az ószövetségben. Az ószövetségi templom érvényét veszítette. Nincs a világon egyetlen földi templom,
ami a bűnrendezés helye lenne. Nagyon sokszor elmennek az emberek a templomba, a
templom most a gyülekezeti házat jelenti, a templom nem az a templom abban a klasszikus
értelemben, ami volt az Ószövetségben. Ha egy zsidónak azt mondod, hogy templom, akkor
ez alatt ő egyetlen templomot ért, mégpedig az ószövetségi, a jeruzsálemi templomot. Először
volt a szent sátor, majd később a jeruzsálemi templom. Jézus egyetlenegy áldozatával örökre
tökéletessé tette a megszentelteket. Mit jelent az, hogy Jézus közbenjáró? Azt jelenti, hogy a
bűnös egyetlenegy módon, Jézuson keresztül tud csak bűnbocsánatot nyerni. Nincs az a földi
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ember, akin keresztül egy földi halandó, egy földi bűnös üdvösséget kapna. Nincs az a jó
cselekedet, sem semmi az égvilágon, nincs más lehetőség, csak egyedül a pap, mégpedig a
Főpap. Soha az üdvtörténelem során, soha nem mehetett az ember csak úgy oda Istenhez,
ahhoz szükség volt egy közvetítőre, szükség volt egy papra. Egy olyan Főpapunk adatott, aki
odaült az Isten jobbjára.
Zsidó 10,21–22.
21. És lévén nagy főpapunk az Isten háza felett,
22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult
a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és a testük meg van mosva tiszta
vízzel.
A bűnös Jézuson keresztül tud üdvözülni, és az üdvözült szentek, azaz az újjászületett
hívők is a Jézus nevében, a Főpap nevében mehetnek az Atyához. Hiszen Jézus a mi
Főpapunk, egyben a közbenjárónk is. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Mit
jelent ez? Hogy hiszünk az Ő bevégzett munkájában, hiszünk abban az örök és egyetlen
engesztelő áldozatban, amit elvégzett a kereszten, hogy önmagát áldozta föl, a saját tulajdon
tiszta, szeplőtelen vérével ment be. Jézus maga is bűntelen volt. Ő maga volt az áldozó és az
áldozat is egyben, akinek a vére örökre megmosott bennünket. Nincs senki földi személy, aki
által mi oda tudnánk menni hozzá. Éppen ezért Jézus képvisel bennünket az Atya előtt.
Jelenések 3,16.
16. Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
Mit jelent ez? Ha valaki hitetlenül megy oda a Jézus nevében. Lehet, hogy hozzábiggyeszti, hogy a Jézus nevében. Ezentúl, amikor Jézus nevében imádkozol – és azért is
hoztam ezt az üzenetet ma –, akkor ez legyen tudatos, ez legyen hittel teljes és legyen teljesen
szívből jövő.
Tudjad azt, hogy mi áll e mögött a név mögött! Tudjad azt, hogy nem lenne erre jogosítványod, hogy ezt megtedd, de Jézus vére miatt, Jézus munkája miatt, Jézus főpapi
szolgálata miatt odamehetsz. Jézus azt mondja, hogy ha te odajössz hozzám szívvel, odajössz
hozzám hittel, akkor nem vetlek ki a számból. Mit jelent ez? Azt, hogy szólok, közbenjárok az
Atyánál, védelmezlek téged az Atyánál.
1Timótheus 2,5.
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus
Jézus,
Ugye, a pap közbenjáró, és ugyanaz és jogosság és igazság által jár közben.
Itt világosan mondja a Biblia, hogy nincs több közbenjáró Isten és ember között, csak
maga Jézus. Ha megnézzük a Bibliát, bár később a teológia elég sok mindent változtatott,
ugye, itt a közbenjáró Jézus, de valakik földi személyeket közbenjárónak tettek. Társmegváltónak tették meg őket. Ezek 19. századi rendelkezések voltak. A Biblia 66 könyvét úgy
hívja a teológia, hogy kánon. Ezeket a könyveket kanonizálták az első század végére, a
második század elejére. Minden hívő és minden keresztény egyetértett. Azt jelenti a kánon,
hogy Istentől ihletett. Csak azok a könyvek, csak az a 66 könyv került be, amit Istentől
ihletettnek tartottak és ezt megvizsgálták, és ezt minden hívő, minden keresztény annak idején
elfogadta. Erről írások is vannak, biztos hallottatok már a Vulgatáról, az a latin fordítása a
Bibliának, az úgynevezett szent Jeromos-féle fordítás.
Tehát pontosan le van írva az Írásokban. Bizony jogosság és igazság által történik mindez.
Isten nem egyezhet a bűnnel, mint már sokszor mondtam, Istent nem tudod meggyőzni a
bűnnel szemben. Ez a közbenjárás nem egy ilyen protekcionális közbenjárás, hogy Jézus
odamegy, és győzködi az Atyát, hogy mégiscsak meg kellene neki bocsátani, jó lenne! – és
akkor felsorolja az illető érdemeit. Nem. Az Ésaiás 6,27 egy nagyon fontos alapelvet mond ki,
mégpedig azt, hogy Sion jogosság által váltatik meg. Jogosság által! És megtérői pedig
igazság által. Tehát Isten jogosság és igazság által bocsát meg, nem pedig származás által,
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protekció által. Nem szeretnék senkit megsérteni a hitében, és nem szeretnék senkit megbántani, de Mária nem lehet közbenjáró! Ez egy butaság, amely nagyon későn, a 19. századi
teológiák egyike lett. Ez nem lehetséges!
Ilyen még a szentek közbenjárása. Nem tud senki közbenjárni, ember nem járhat közben!
Nincs rá semmilyen igazság alapja, nincs semmilyen jogalapja. Még a katolikus teológia is
írja, hogy Mária ugyanúgy kegyelemre szorult, mint bárki más. Ezzel nem akarjuk őt bántani
és az érdemeit lekicsinyíteni, hiszen az ő hitéből mindannyian sokat meríthetünk és
táplálkozhatunk, de ezek hamis, hazug dolgok. Sem Mária, sem a szentek, semmilyen szent
nem lehet közbenjáró. A Biblia annyira világos és annyira egyértelmű, hogy egy a közbenjáró
Isten és ember között! Papnak, királynak, vagy prófétának kell lennie annak, akin keresztül az
Atyához mehetünk. És ez egy személyben maga a Felkent! Tehát nem a saját érdemeinkre
hivatkozva mehetünk oda. Nem azért mehetünk oda, hogy mondjuk származási alapon. Jézus
világosan beszélt erről, amikor szóltak neki, hogy itt van az anyád és a testvéreid. A Lukács
evangéliumban egy asszony odakiabált Jézusnak, hogy boldog az az emlő, amely téged
szoptatott. De Jézus azt mondja, hogy sokkal boldogabbak azok, akik Őbenne bíznak, akik az
Ő nevében hisznek. Az Atyát nem kell megpuhítani a bűnnel szemben.
A földi templom ma már nem alkalmas semmilyen áldozatra, ugyanis semmilyen ismételt
áldozatot Isten nem fogad már el többé. Ezek nagyon téves tanítások, amik itt elszaporodtak.
Nincs más engesztelő áldozat, az egyetlen örök engesztelő áldozat bemutattatott. A
gyülekezeti ház nem templom, nem a bűn rendezésének helye, hanem az összegyülekezés
helye, ahol egybegyűlünk, egybegyűl az Ő népe. A földi pap pedig nem képviselheti a bűnöst.
És akkor még beszélhetnénk Jézus közbenjárásáról. Arról is beszél az Ige, hogy a mi
imádságaink jó illat Isten előtt. A Lukács 1,9-ben olvasunk Zakariásról, Keresztelő János
apjáról, aki főpap volt, aki bent volt a Szentek Szentjében, az illatozó oltárnál szolgált, hogy
jó illatot gerjesszen Istennek. Ez egy csodálatos kép. Most láthatjátok Jézus közbenjárását az
imádsággal kapcsolatban. Mit csinált a nép, amíg a főpap a jó illatot gerjesztette? Imádkozott.
Ez egy kép, hogy a szentek imádsága a főpapon keresztül egy jó illattá vált Istennek. Ma ezt
végzi Jézus. Erről is olvashatunk a Jelenések 8-ban például.
Jelenések 8,2–4.
2. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita.
3. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjénezőt tartva; és adaték
annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltárra, amely
a királyiszék előtt volt.
A tömjén egy illatozó szer.
4. És felméne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elébe.
Milyen csodálatos kép ez az imádságról! Ez egy kicsit meg fogja változtatni az imahozzáállásodat is. Itt nem csak a nyelvek imájáról van szó, figyelem! Az ószövetségben nem volt
nyelvek imája, és mégis a szentek imádsága, mint jó illat ment fel Isten elé. Ezzel párhuzamban ma a Főpapunk, Jézus nevében elmondott imádságok kerülnek jó illatként Isten elé.
Aztán ha megnéznénk a pap ruházatát, akkor még jobban megértenénk Jézus szolgálatát. A
főpapnak megvolt a ruházata és ez volt az efód. Az efód két vállán volt egy-egy ónix kő,
ezekbe bele volt vésve Izrael tizenkét törzsének neve. Azután pedig beszélnünk kell még egy
másik ruhadarabról, a hósenről. A hósen egy négyzet alakú táska volt a ruhán, amelyre négy
sorban három-három követ tettek fel, összesen tizenkettőt, ezekbe is Izrael tizenkét törzsének
nevét vésték. Mit jelent ez? Amikor a főpap bement, hogy bemutassa a népért való áldozatot,
akkor bemutatta a tizenkét törzsért is az áldozatot. Vagyis egész Izrael népéért mutatta be a
főpap. Most ezekre a kövekre a te neved van fölírva! Ez azt jelenti, hogy Jézus hordja a
vállain a mi terhünket, a te saját neveddel. Az Ő szíve megindul a mi gyarlóságainkon, amint
írja az Írás, mert ez a hósen a főpap szíve fölé volt elhelyezve. Azon szintén a te neved
vannak belevésve drágakőbe! Ez azt jelképezi és szimbolizálja, hogy te milyen csodálatos,
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milyen drága, milyen értékes vagy Isten előtt. Azt mondja az Ige, hogy nem olyan Főpapunk
van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Jézus így képvisel téged, engem és
mindannyiunkat az Atya előtt. Ezek nagyon csodálatos képek! Jézus még a védőügyvédünk
is, nemcsak a Szent Szellem, a Paraklétosz és a Vigasztaló, amikor a sátán vádol bennünket.
A Biblia azt mondja, hogy az újszövetség kezese. Úgy néz ki, hogy a legvégére hagytam, ami
egy nagyon csodálatos dolog:
Jelenések 2,1.
1. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az Ő jobb
kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között:
Nézd meg, hogy milyen csodálatos kép! János Patmosz szigetén találkozott a feltámadt
Krisztussal, és a hét gyülekezetnek írott levél egyike az efézusi gyülekezethez írott levél. Itt
egy csodálatos képet látunk. Jobb kezében tartja a hét csillagot. Ezt később megmagyarázza,
hogy a hét csillag a hét gyülekezet pásztora, vezetője. Tehát ebből egy dolgot látunk ma is, a
feltámadt, a megdicsőült Jézus szolgálata, hogy kezében hordozza a szolgálókat, a szolgálatokat. Még egy csodálatos kép van: az arany gyertyatartók. Az arany gyertyatartó a gyülekezetet szimbolizálja. Azt mondta Jézus, ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, én
ott vagyok közöttetek. Úgy képzeld el, hogy amikor összejövünk, amikor összejönnek a
gyülekezetek, akkor Jézus ott jár az arany gyertyatartók között. Csodálatos kép Jézusról!
Gyönyörűséges kép! Ha megértjük Jézus szolgálatát, akkor egy kicsit más képünk lesz a
templomról, más képünk lesz a megváltásról, és egy kicsit más lesz a hozzáállásunk Jézus
szolgálatához.
Lehet, hogy egy kicsit nehéz, egy kicsit bonyolult volt, amit elmondtam, de olvasgassatok
ezzel kapcsolatban és erősítsétek meg magatokat, erősítsétek meg a szíveteket! Egy olyan
Főpapunk van, aki közbenjár értünk, mi Isten gyermekei vagyunk. Mi vagyunk a templom,
abban az értelemben, hogy Isten Szelleme lakozik bennünk. Mert miután Jézus bemutatta az
engesztelő áldozatot a Szentek Szentjében – Isten Szelleme emésztette meg az áldozatot –, azt
mondta, hogy kérem az Atyát és más Vigasztalót ad nektek. Elküldte a Szent Szellemet, hogy
bennünk lakozzék, hogy Istennel élő kapcsolatunk, élő közösségünk lehessen. Azt mondja az
Ige, hogy papokká és királyokká tett minket az Ő templomában. Péter apostol is írja, hogy
szent nemzet, királyi papság, megtartásra való nép vagytok. Mitől vagyunk mi az Ő papjai?
Nem attól leszünk mi az Ő papjai, hogy milyen a végzettségünk! Nem érdekel ez senkit,
hanem attól, hogy Krisztus elhívott bennünket, elhívott téged! Azt akarja, hogy mindenki az
Ő papja legyen, mindenki Őt képviselje és Őáltala tudjon odajutni. Az igehirdetés bolondsága
által papi és prófétai szolgálatot is végzünk, amikor hirdetjük Isten Igéjét. Így tudnak az
emberek odakerülni a Megváltójukhoz, így tudnak Isten királyságába bekerülni. Látjuk, hogy
Jézus mennyi mindent tesz. Még vissza vannak azok az idők, amikor a megváltás már be lesz
befejezve, amikor már nem lesz szükség a templomra, nem lesz szükség a papra, mert maga
az Atya, és maga a Bárány lesz annak a temploma, tehát meg fog szűnni a bűn. Addig pedig
mi szabadok vagyunk a bűntől, mert Jézus megváltott, megszabadított bennünket, és a bűnöst
pedig oda tudjuk vinni az igazi paphoz, az igazi Főpaphoz, hogy örökre és végérvényesen
elrendezhesse kapcsolatát Istennel. Úgyhogy köszönjük az Úrnak! Dicsőség legyen az Úrnak
az Ő Igéjéért! Jövő héten egy másik témával folytatjuk! Hálát adunk az Úrnak!
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi.
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak.
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