ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ TERVE VELÜNK
2017. február 12.
– Sandersné dr. Kovács Erzsébet és Bozsogi Tibor tanításának élőben elhangzott szövege
belső használatra –

Sanders Erzsébet: Egy nagyon rövid Igével szeretnék ma kezdeni. Nem én fogok ma prédikálni, mert vendégszolgálónk van, Bozsogi Tibor, aki ma az Igéből szolgál nektek, szolgál felétek.
Róla annyit el kell elmondanom itt az elején, és majd észreveszitek ti is, hogy nagyon régóta igen
szorgalmasan tanulja az Igét héberül, görögül, kutatja a szótöveket, a különböző fordításokat.
Amikor először leírta a vázlatát, akkor angolul írta. Mondtam, hogy angolul is akarsz
prédikálni majd? Tolmács is kell melléd? Mondta, hogy ő mindig angolul olvassa, mert abban
van a sok választási lehetőség, a különböző verziókban, és aztán volt olyan kegyelmes, hogy
lefordította magyarra. Egy olyan tanítást fogtok hallani, ami egy igazi tanítónak a tollából jött.
Tibor sokáig pásztorolt Pécsett, így biztos, hogy már képben lesztek. Megérett a szívén
sokévi imádság után, hogy a pásztorlást átadja a felnövekedett helyi pásztornak. Ők is itt
vannak. Kérlek, álljatok fel! Tibor, te is, és a drága utódaid is!
Nagyon nagy dolog ez, hogy amikor megérik a szívünkön a váltás ideje, amikor érezzük,
hogy nem vagyunk már a helyünkön, és olyan szorosnak érezzük, ha régen jó is volt az, de az
Úr elkezd foglalkozni velünk, hogy most itt a váltás ideje. Ez a váltást Tibor meghallotta, hogy
neki a pásztorbotot, a stafétabotot oda kell adnia. Mint a váltófutásban, hogy most már egy
újabb korszak indul az ő szolgálatában, és a tanítói szolgálat felé indult a szíve, és az én
szívemen is így volt.
Mert azt kell nektek mondanom – és ez az egy Ige, amit fel fogok olvasni –, hogy a Krisztus
Testében az öt szolgálatot azért adta az Úr Jézus Krisztus az Ő kegyelméből, hogy mind az öt
a helyén funkcionáljon. Így lesz egy nagyon jó fúziója a krisztusi Testnek, hogy minden egyes
szolgálati helyről, akik felnőtt korba kerültek, és már képesek betölteni ezt a helyet, azok által
a Test növekedjen és épüljön. Ez Isten rendelése.
Ezért nemcsak a pásztornak kell szolgálnia egy gyülekezetben, nemcsak az evangélistának
kell rátennie a kezét a betegre, nemcsak hogy a tanítónak kell tanítania, hanem még ott vannak
azok a szolgálatok, amiket az Ige szerint adott az Úr. Például az apostolok. Itt volt múlt héten
Jens Jönsson köztünk, aki egy apostoli kenetben állt itt, és ő gondozza imádságaival és
szolgálatával a mi munkáinkat.
Hiszem, hogy az Úr minden egyes hivatali helyéről megerősít minket úgy, hogy óriási
növekedés, egy egészséges növekedés jöhessen! Nem gondolom, hogy helyes lenne a Szellemet
korlátozni bármilyen formában. Hogyha a Szellem hozza, és van egy indítás a Szellemtől, annak
minden alkalommal megnyitjuk az ajtót, és ha Tőle van, akkor óriási békesség van vele, és nagy
gyümölcsözés, és nagy dicsőségkiáradás van.
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Nézzétek meg, mi az Úr akarata! Mert az Úr rendelte ezt nekünk. Ezt a részt szeretném nektek
felolvasni. Egy rövid kis igerész, nagyon közismert rész, elolvasom nektek, hogy miről szól az,
hogy ma egy másféle szolgálatot láttok bemutatkozni. Egy tanító szolgálatot. Jézusról írja az Írás:
EFÉZUS 4,8. 11–13.
8. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és
adott ajándékokat az embereknek.
Jézusnak gondja volt rá akkor is, miközben ment fel a magasba, hogy az itt maradt krisztusi
Test ne maradjon ajándékok nélkül. Nézzük meg, milyen ajándékokat hagyott itt nekünk:
11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
Ezeket tehát Ő rendelte. Ezek hivatalok, ezek ajándékok, ezek kívülről való palástok.
Kenet palástok, amelyeket az Úr ráejt az életünkre, elhívásokkal járó palástok, és ezeket az
ajándékokat az illető nem a saját életére való épülésre kapja. Ez a tanító kenet, ami Tibornál
van, amit fogtok látni majd, és fogtok benne épülni, azt nem saját magának kapta.
Ha ő tanulni akarja az Igét, akkor benne van az a kenet, amit az 1János 2-ben olvastunk pár
hete, hogy az a kenet megtanít minket mindenre. Az a kenet mindannyiunkban ott van, és
minket tanít és épít. Az a kenet mindannyiunkban benne van! Amikor arról beszélünk, hogy
egy tanító jön a szolgálatba és tanít, akkor pedig az egy külső palásként van rajta. Ez a kenet
azért van rajtunk, hogy – és most figyeljünk! Miért adja ezt az Úr?
12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:
Ez a szentek számára ajándék. Nektek, akik itt ültök, a tanító szolgálata egy ajándék.
Miközben ő szolgál, ez az ajándék folyik majd, árad, a Szellem szolgál, és titeket fog tökéletessé
tenni igei megértésben, igei felfogásban, hogy az Ige mélyen bekerüljön a szívetekbe,
megvilágosodásban.
Amikor ezt a tanítást befogadjátok, amit a Szellem ma készített, akkor annak a végére jutva,
vagy többször meghallgatva megértést nyertek. Lehet, hogy elsőre kicsit keményebb eledelnek
tűnik, mert Tibor nagyon kemény eledellel készült. Ha úgy lesz ez, hogy nem tudjátok elsőre
feldolgozni, ne keseredjetek el, menjetek neki újra és újra, mert ez a ti épülésetekre, a ti
tökéletesítésetekre szolgál.
Ha ebből a megértést elveszitek, akkor az által ti egy teljesedésre juttok, ami előtte nem volt
az életeteken. Tehát a ti épülésetekre van, a Krisztus Testének építésére. Így írja. Tehát egy
infúzió a Krisztus Testének ezek a szolgálatok. Általa tökéletesedik a Test. Ez az ajándék nem
az ő saját épülésére, és nem a szolgálók épülésére, hanem a Krisztus Testének az épülésére van.
13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak
mértékére.
Ezekben az ajándékokban mindnyájunknak részesednünk kell. Fontos a hit, és mellé párosul
egy megismerés azért, hogy a hit és a megismerés karöltve járjon. Hogy ne csak azt mondhassuk
el, hogy hiszek, hanem azt is elmondhassuk, hogy én ma ezt megismertem. Ez tudom, hogy így
van, egy belső értelem, egy kiépült megismerés van a hitem mellett.
Akkor hathatós a hitünk, ha senki nem tudja elbizonytalanítani a szívünket, hogy az nem úgy
van. Én ezt már megismertem! Tudom, hogy így van! Nemcsak hiszem, hanem tudom is, hogy
ez így van! Van bennem egy belső megismerés erről!
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Erre fog minket ez a drága mai szolgálat elvinni, hogy dicsekedhessünk a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékével. Ebben a mértékben is van növekedés. Eljutunk hitről
hitre, erre a mértékre. Tibor, kérlek, állj föl!
Meg fogjuk tapsolni, ő ugyan nem fogja ezt szeretni, de valahogy köszöntenünk kell őt.
Minden dicsőséget Jézusnak adunk! Fogadjátok szeretettel Bozsogi Tibort! Próbáltam limitálni
az idejét, mert mindnyájunkkal előfordulhat, hogy nem vesszük észre, hogy elszaladt az idő.

Bozsogi Tibor: Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében! Mielőtt
elkezdődne bármilyen tanítás, szeretnék köszönetet mondani először Erzsikének, hogy
meghívott. Nekem ez egy kiváltság, hogy itt lehetek, olyan embernek a gyülekezetében, aki a
kemény próbákon is hittel és hűséggel ment át.
Ez az, amit a legjobban megbecsülök bármilyen keresztényben. A hitet és a hűséget. Nem
azért, mert ezt én megbecsülöm, hanem azért, mert az Úr Jézus Krisztus ezt megbecsüli. Ez a
legnagyobb dolog, amit adhatsz, a te hűséged, és a te hited.
Köszönöm szépen nektek is, hogy eljöttetek a gyülekezetbe. Ez is csodálatos dolog, hogy
vasárnap, amikor annyi mindent lehetne csinálni, ti az Úr elé jöttetek dicsérni, Neki hálát adni,
Neki dicséretet énekelni, és eljöttetek azért, hogy az Úrtól valamit átvegyetek. Remélem, hogy
a szívetekben van egy kis éhség, vagy kíváncsiság, mert az nagyon-nagyon fontos! Aki
szomjúhozza az igazságot, ő az, aki megelégíttetik.
Ez a tanítás biztosan nagyon sokatokban nagyon sok kérdést fel fog vetni. Amikor én
hallgatok egy tanítást, akkor mindig arra gondolok, hogy ő vajon ezt honnan veszi? Honnan
gondolja, hogy ez így van? Hol vannak azok az Igék, amikre épít abban, amit elmond? Az
embernek ilyenkor utána kell járni. Tehát házi feladat, hogyha hazamész, utánajárni ezeknek a
dolgoknak. Tudniillik ez egy hatórás tanítás, amit én most egy órába sűrítek bele, és csak a
nagyon lényeges dolgokat fogom neked elmondani.
De hidd el, hogy minden egyes gondolat mögött, amit hallani fogsz, van Ige. Ezt nem én
találtam ki, hanem Isten Igéjéből fog ez előjönni. Isten Igéjéből jött ez elő. Nagyon szívesen
válaszolok kérdésekre, nagyon szívesen megyek el esetleg gyülekezetekbe elmondani ezeket a
dolgokat, ha esetleg meghívsz.
Szeretném megkérni a kedves testvéreket, hogy akkor most egy tollat, egy papírt, és egy
Bibliát vegyetek elő. Mert a tanítói kenethez hozzátartozik az, hogy nagyon sok Igét fogsz
hallani. Szeretném, ha leírnád azokat az Igéket, amik a legfontosabb részei ennek a tanításnak.
Lehet, hogy sok más Igét is fogok idézni, de azoknak a helyét most nem mondom, mert nem
vagytok ti kezdők, tudjátok. Biztos meghalljátok azt, hogy igen, ez meg van írva.
A tanítás arról szól, hogy mi Istennek az örökkévaló célja veled. Ezen nem szoktak
keresztények nagyon sokat gondolkodni, mert általában a hétköznapi hit dolgai, a próbák, és a
hétköznapi feladatok lekötik a keresztény embernek az életét, bőségesen is.
Lehet ez a saját problémád, a gyülekezet problémái, a család problémái, és arra állítod be a
hitedet, hogy hit által elvedd azokra a megoldásokat, hiszen minden jó adomány és tökéletes
ajándék – tökéletes megoldás, így szoktam mondani – Istentől száll alá, a világosságok Atyjától.
De ehhez kell a te hited. Ez bőven lefoglal téged.
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Viszont nagyon fontos tudni, és az talán lelkesít, és talán bátorít is, hogy Isten nem csak
annyit szán neked, hogy itt leéled az életedet, és utána majd gondtalanul élsz a dicsőségben, jól
fogod érezni magad, jókat kirándulsz a mennyei hegyeken. Biztosan ez is benne lesz.
Istennek nem ez az utolsó korszaka, amivel lehúzza a függönyt. Lesznek még korszakok az
emberiség életében. Te, amikor keresztény lettél, akkor belecsöppentél egy isteni menetrendbe,
aminek nem baj, ha látod az egészét.
A tanítás erről szól, Isten örökkévaló terve velünk, amennyi abból a Bibliában ki van
jelentve. Mielőtt elkezdem, egy röpke imádságot engedjél meg nekem, és egy ámennel nyugtázd, ha úgy gondolod, hogy egyetértesz!
Drága mennyei Atyánk, Jézus nevében köszönjük a Te Igédet, köszönjük a teremtést,
köszönjük az elhívást, köszönjük, hogy Te kigondoltad és létrehoztad a mi helyünket! Köszönjük,
Uram, hogy mi ebbe már beleléptünk, és menetelünk a felé a helyzet felé, amibe, ha eljön a
világ megfelelő világkorszaka, bele tudunk majd lépni! Köszönjük, Atyám, Tiéd a dicsőség és a
hála ezért! Uram, azért imádkozunk, hogy legyen kenet a tanításon, legyen kenet a
hallgatóságon, hogy ne csak az elme megértése, hanem a szívnek a hite is épüljön belőle! Jézus
Krisztus nevében! Ámen!
A tanítás öt részből áll, öt fejezete van. Mindig jelzem majd, hogy hol tartunk, hogy tudjad,
körülbelül hol lesz a vége. Nagyon alaposan megnézem azt az órát, és tudom, hogy a mutatónak
hol kell állnia, amikor énnekem be kell ezt fejeznem.
Az első dolog egy ilyen nagy általános gondolat, hogy Istennek volt egy királysága, volt egy
uralma, ez érintette ezt a bolygót, a Földet. Azt látjuk az Igéből, hogy ez a föld a menny része
volt, amikor azt látod az Igében, hogy kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet. Akkor
ez egy olyan időszak, amikor még nem létezett az az ég, amelyben most a csillagok, a hold, a
nap és mindenféle egyebek vannak.
Miután ez az időkorszak véget ért, és még mielőtt a hatnapos teremtés elkezdődött volna, azt
mondja az Ige, hogy a föld pedig kietlenné és pusztává lett, és sötétség volt a mélység színén.
Isten Szelleme lebegett a vizek felett. Az utána kezdődő hatnapos teremtésben Isten újra
alakította ezt az egészet. Sok igei tanúbizonyság van arról, hogy ez így van, nem fogok
belemenni most, mert ténylegesen nincs rá idő.
De mi történt ezzel a civilizációval? A Biblia azt mutatja, hogy volt egy bukás benne. Ennek
a civilizációnak a vezetője, a fényes csillag, hajnal fia elbukott, és Isten megítélte. Isten
kifundált az Ő elméjében egy örökkévaló célt, amivel helyettesíti azt a mennyei sereget, ami
elbukott, és ezt az örökkévaló célt, amit eredetileg velük tervezett, azt mással fogja betölteni.
Az a más az te vagy, testvérem!
Aki most itt ülsz, és lehet, hogy azon gondolkodsz, hogy hűha, én? Igen, te! Ezt nem a te
dicsőségedre, nem a te erőddel fogja Isten megcsinálni, hanem az Ő örökkévaló elhívásával, és
az Ő kenetével, az Ő Szellemének a munkálkodásával, és a korszakok előre haladtával fogja
megcsinálni. Nézzük tehát az első részt. Ez pedig az első mennyei bukás és következményei.
JELENÉSEK 12,3–4. 9.
3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét
feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
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Ez a diadém szó görögül.
JELENÉSEK 12,3–4. 9.
4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.
Ez a sárkány egy birodalom, a jelenlegi világkorszakában lévő birodalom mögött áll, az
erejét adja neki, de most ebben az esetben a sárkány a sátánt jelképezi. Ezt honnan tudjuk? A
9. versből. Néhány dolgot megindokolok az Igéből, hogy honnan tudjuk. Nézd csak meg:
9. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és
sátánnak, ki mind az egész földkerekséget elhiteti, vetteték a földre, és az ő
angyalai is ővele levettetének.
Nincs kérdés, azonosítva van, hogy kiről szól a történet. Ez a történet ugyanakkor egy
nagyon nagy sűrítés. Tehát nem egy perc alatt történt ez meg. Nem egyszerre történt meg ez a
folyamat. A sátán kivettetett az égből, kivettetett a mennyből, és majd a végén a földre fog
vettetni. Ez évezredek kérdése. De a folyamatot itt leírja egyszerre a Biblia.
Sokan beszélnek arról, hogy a Jelenések könyve lineáris szerkezetű. Én nem így látom. Nem
lineáris szerkezetű. Oda is, vissza is ugrál, egy nagyon jó példa erre, hogy amikor a Jelenések
könyve elkezdődött, akkor még a sátán nem vettetett le a földre, itt meg már arról beszél, hogy
a földre vettetik. De ezt most csak azért olvastuk fel, hogy azonosítsuk, ki ez a személy, és
értelmezzük, hogy miről szól.
Azt mondja az Írás a 12,3–4-ben, hogy az ég csillagainak harmadrészét a földre veti. Azokat
maga után vonszá, és a földre veti azokat. Nem magyarázom, egyszerűen csak mondom neked.
Ha megkérdezed utána, akkor szívesen beszélek erről, mert órákat lehet róla beszélni, hogy mi
ez az ég csillagainak a harmadrésze.
Amikor ez megtörtént, akkor az ég csillagai nem azok az ég csillagai voltak, amiket ma látsz,
ha éjszaka fölnézel az égre. Mert azokat a csillagokat, ha figyelmesen nézed a Teremtés
könyvét, a Genezist, Isten a negyedik napon teremtette. Sokan problémáznak ezen, hogy
hogyan lehetett világosság akkor, amikor csak a negyedik napon lett nap.
Hát Isten dicsősége jelent meg, az volt a világosság, és Isten a dicsőségét, azt a világosságot
a napra és a csillagokra vetette. Különféle okokból, mert Ő szándékozott kimenni ebből a
rendszerből. Szándékozott távozni. Tehát ezek a csillagok nem azok a csillagok, amiket ma az
égen látsz. Ezek a csillagok a héber kifejezésrendszerben Isten fiait, az angyalokat, az angyalok
seregét jelentik, jelképezik.
Nagyon sok keresztény tanító megegyezik abban, különböző bibliai részek kapcsán – én is
így gondolom –, hogy ez az angyalok harmadrésze, akit a sátán megtévesztett, és akik lebuktak
vele együtt, és levettettek a földre, majd le fognak vettetni a mélységbe, de mindenesetre
kivettettek az égből.
Nagyon fontos dolog az, hogy neked velük van problémád igazából, és velük van harcod,
hogyha néha harcolni kell velük. Nagyon fontos dolog ez, hogy megértsed, hogy ők ma itt
vannak, és itt működnek ebben a világban, és ennek a világnak az irányításában részt vesznek.
De először a bukásról. Jézus is beszél erről a Lukács evangéliumban.
LUKÁCS 10,18.
18. Ő pedig monda nékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.
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Jézus látta ezt az eseményt. Még akkor, mikor az Atya kebelében volt, mint Ige. Ő ott volt,
amikor Isten kivetette a sátánt az égből. Azt magyarázatul mondja, hogy miért van hatalma az
embernek, miért van hatalma az ember Fiának kígyókon és skorpiókon taposni, és miért tudja
ezt a hatalmat átadni az Ő Gyülekezetének.
Erről se beszéljünk most, hanem még egy Igét megnézünk, hogy lássuk, hogy sok Ige van a
Bibliában arról, hogy a sátán kivettetett az égből. Ez pedig az Ésaiás 14,12. Tehát most
elmegyünk az Ószövetségbe.
ÉSAIÁS 14,12.
12. Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki
népeken tapostál!
Ez, drága testvérem, nem akkor történt, amikor az ember meg volt teremtve, még jóval előtte
történhetett ez az esemény. De lényeg az, hogyha végigolvasod ezt a szakaszt, akkor fogod
látni, hogy ez hogyan történt meg. Ha kíváncsi vagy még mélyebb részletekre, akkor az Ezékiel
28. fejezetében szintén erről van szó, és ezt meg tudod nézni.
De lényeg az, hogy ezt akkor tisztáztuk, hogy volt egy személy, a sátán, aki levettetett az
égből, és a fényes csillag, hajnal fia, vagy fényes hajnali csillag, így is lehet mondani – nagyon
érdekes, hogy a Bibliában ez egy pozíciót jelent. A földön való uralom pozícióját.
Két személyt hív a Biblia hajnalcsillagnak. Az egyik a sátán, a másik Jézus. Ez azért van,
mert a sátán hatalma megtört, mert elbukott, Jézus viszont hatalomhoz jutott, mert győzött. Ez
egy nagyon-nagyon fontos dolog.
A Jelenések könyve egyik pontban kijelenti, hogy aki velem együtt győz, annak odaadom a
hajnalcsillagot. Pontosan azt a pozíciót, amiben ezt a földet uralni lehet, természetesen Isten
akarata szerint. Ezt, ugye, hozzá sem kell tenni, mert mindannyian ebben vagyunk.
Mi a jelen állapot? Erről beszél az Efézusi levél. Ez is egy nagyon fontos kijelentés. Nagyon
komoly igei dózist fogsz ma kapni, testvérem, és megértem, hogy kicsit nehéz lesz követni.
Próbálom nagyon világosan és nagyon egyszerűen mondani.
A sátán jelenleg a mennyekben van az angyalaival.
EFÉZUS 2,2.
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság
fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban
munkálkodik;
Van ennek a világnak egy folyása. Sok mindenféle dolog van benne, nagyon szeretem
Erzsike verselemzéseit is, ez egy nagyon csodálatos kenet, hogy részletesen megvizsgáljuk,
mint mond az Ige. Ezt otthon magad is megteheted, hogy elolvasol egy Igét és megkérdezed,
hogy mit mond ez az Ige nekem? Mik azok az állítások, amiket tesz?
Először is, hogy a világnak van egy folyása, ami nem önmagától van, hanem a levegőbeli
hatalmasság fejedelme által van. Ezt a világot nem Isten uralja jelen pillanatban. Nem isteni
rendszer uralkodása van itt.
De nagyon fontos dolog, hogy a hatalmasság fejedelme szerint kifejezésben a hatalmasság
szó görögül az exusia. Ami azt jelenti, hogy delegált hatalom. Ez megdöbbentő, testvér! Lehet,
hogy ezen most nagyon meg fogsz döbbenni, de amikor a Bibliában az exusia szó szerepel,
akkor mindig arról van szó, hogy Isten által delegált hatalom.
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Emlékszel a századosra? Ő pontosan értette ezt az exusiát. Hogy én is hatalom alá rendelt
ember vagyok, és ha engem küldenek, én megyek, de ha én küldök valakit, akkor ő megy.
Minden hatalom Istenből indul, mert Ő a kezdet és Ő a vég. Ő mindennek a forrása, és annak a
hatalomnak is Ő a forrása, amely most gonoszul uralkodik az emberek fölött, bármily furcsa.
Általában el szoktuk intézni azzal a dolgot, hogy Isten az uralkodást az embernek adta a
földön. Az uralmat az embernek adta a földön, az ember pedig átadta azt a sátánnak. Ez nem
ilyen egyszerű volt. Ebbe Istennek bele kellett egyeznie. Majd nézünk egy-két Igét, ami ezzel
kapcsolatos.
A másik Ige szintén az Efézusi levélben van. Nagyon szeretjük ezt az Igét. Szeretünk rámutatni, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. De akármilyen bajod van, akárki ellened jön, a
szomszédodnál elszakad a húr és elkezd téged piszkálni, akkor tudjad, hogy nem ővele van bajod!
Nem test és vér ellen van problémánk, hanem valaki felhergelte szegényt, mert az előző
Igében azt olvastuk, hogy ez a levegőbeli hatalmasság az engedetlenség fiaiban munkálkodik.
Tehát azt is kiolvashatjuk ebből az Igéből, hogy akik Istennek engedetlenkednek – tudatosan,
vagy akár tudatlanul – azokban tud a sátán bizonyos mértékig munkálkodni.
A másik is igaz, tudva vagy tudatlanul engedelmeskedik valaki Istennek és az isteni morális
rendszernek, akkor lepattan róla ez a lehetőség, hogy a sátán munkálkodjon benne. Ezt nagyon
fontos tudnod! Hálát adunk Istennek ezért a védelemért!
Vannak olyan személyek, akik a kultúrájukból hoztak bizonyos morális értékeket, és mivel
azokat megélik, a sátán nem tudja megragadni őket. Ez akár nemzetek szintjén is így van. Vannak a hatalmas nemzetek, akik nem hoztak ilyet – ez egész pontosan a zsidó kultúra egyébként.
Isten nem azért adta, hogy ne védjen meg a sátántól, hanem azért, hogy megvédjen. Aki a
kultúráját erre építette, ott nehezebb dolga van a sátánnak, és nehezebb dolga van ennek az
angyali [démoni] rendnek, hogy munkálkodjon azokban az emberekben. Ezt nagyon fontos
tudnod! Dicsőség Istennek!
EFÉZUS 6,12.
12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a
gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Ez a jelen állapot. Az efézusiaknak írt levél óta ez nem változott meg. Ámen. Ez most is így
van, és a lényeg az, hogy ezekről értelmesebb és bővebb képet ad majd az Ószövetség mindjárt.
Mindjárt olvassuk az Igéket.
Ez az uralom egy nem tisztességes uralom. Nagyon érdekes szó egyébként az ez élet
sötétségének világbírói, a kozmokrátor szót használja a Biblia, ami azt jelenti, hogy uralkodni
ítélet által. Ez egy nagyon izgalmas történet.
Terajtad ezek azért nem tudnak uralkodni a sötétség erői, mert ítélet által uralkodni két
feltétellel lehet. Gondolj bele, hogy van törvény és van bűn. Ha van törvény, akkor világos a
bűn. Ha van törvény, de nincs bűn, akkor nincs mit megítélni. Ha van bűn, de nincs törvény,
nincs mivel megítélni. A sötétség világának a világbírái így uralkodnak az embereken.
És mit törölt el a te életedben Jézus Krisztus? A bűnt és az ellened szóló kézírást, testvérem!
Tehát nagyon fontos tudnod, hogy rajtad nem tudnak ezek fogást venni, mert Jézus Krisztusban
vagy! Mert Jézus Krisztus ezt eltörölte az Ő szent vérével! Ezt nagyon fontos tudnod! Ámen.
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Azok a személyek, akik kint vannak a világban, és nem engedelmeskednek Istennek, azok
sajnos a sátán fennhatósága alá esnek, és sajnos őket meg tudják ragadni, mert a bűn ott van.
A bűnt ugyan Jézus Krisztus eltörölte, de ők az életükben ezt nem fogadták el, és nem jöttek be
Krisztus kegyelmébe, és ez nagyon fontos dolog.
Az Ószövetségben részletesebb látást kaphatunk ezekről a személyekről, hogy kik ezek a
fejedelemségek, hatalmasságok, erők és uraságok, sokféleképpen hívja őket az Ige. Ezek a
kozmokrátorok, a sötétség világbírái. Szeretném, ha a 82. zsoltárba eljönnél velem.
Meg kell mondanom, hogy nagyon sokféle fordítást használok, az eredeti szövegekkel is,
ahogy Erzsike már említette, és próbálkozom, bár egy kicsit héber tudósnak állított be, ez
messze nem így van.
De vannak héber tudósok, akiknek elemzéseit bárki elolvashatja. Dicsőség Istennek! Ez egy
lévita dicsőítő ember hatalmas kijelentései az Úrtól. Aszáfnak, akinek van egy belátása a
mennybe. Belát a mennybe, és a következőket mondja: Az emberek gonoszul uralkodnak.
ZSOLTÁROK 82, 1–7. (ASZÁF ZSOLTÁRA)
1. Isten áll az istenek gyülekezetében, ítél az istenek között.
Itt két szó használtatik az Istenre, illetve az istenekre. Az egyik, amiből tudjuk, hogy
melyikre gondol, a többes szám, illetve egyes szám. Tehát Isten a mindenható, akit úgy hívunk,
hogy El, vagy El Elion, a mindenekfölött való, és az Elohim, aki többes száma az istenek fölött.
Ez az ítélet lesújtó, és számon kérő hangnemű.
2. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.
3. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és szükségben lévőnek
szolgáltassatok igazságot!
4. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.
Ez azt jelenti, hogy Isten ad egy ítéletet, hogy meddig gonoszkodtok még, nem így kell
csinálni, hanem megmondja, hogyan csináljátok. Sajnos ennek még nem engedelmeskedtek
ezek a szellemi fejedelemségek, és azt mondja:
5. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak; a földnek minden fundamentuma inog.
Testvérem! Az emberek kint a világban nem értik, hogy mi zajlik ezen a bolygón. Sötétségben vannak, fogalmuk sincs, nincs erről látásuk, hogy ennek a földnek, ennek a világnak a
sorsa mindig valahogy háborúba vezet, járványba vezet, tragédiába vezet, valami természeti
katasztrófába vezet. Miért van ez így? Nem értik. Sötétségben vannak.
Azért van ez így, mert többségükben nem vették el a bűneik eltörléséért való áldozatot, ezért
ezek a fejedelemségek, hatalmasságok joggal tudnak rajtuk uralkodni, és megbüntetni rajtuk a bűnt.
De azt mondja Isten, hogy nektek kegyelmesnek kellene lenni, nem így kellene csinálni,
hanem a szegényt megmenteni, a szűkölködőt a gonoszok kezéből kimenteni, és nem pedig a
gonosznak a személyének kedvezni. Érted?
Azt mondja, hogy a földnek minden fundamentuma inog. Ez egy nagyon fontos dolog! Isten,
ha földet teremtett, teremtett rajta lényeket. Ha teremtett rajta lényeket, akkor morális rendszert
is, társadalmi, szociális rendszert is teremtett, és annak az alapja Isten szeretete, Isten morálja.
Mindig. Testvér, figyelj!
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Nagyon sokféle válságról beszélünk manapság. Van gazdasági válság, társadalmi válság,
etnikai válság, migráns válság, mindenféle válság van. Igaz? Egy dolgot jegyezzél meg!
Minden válság alapja a morális válság.
Amikor Isten rendtartásától elszakad valaki, abból valamilyen másik válság lesz. Ez
gyűrűzik a végtelenségig. Isten ezt a földet, ezt a civilizációt az Ő rendjére alapította, és azt
mondja, hogy most már minden fundamentuma inog. Hogy ezek teljesen el vannak már rontva,
és ez a jelen helyzet. A 6. verstől hirdettetik az ítélet.
ZSOLTÁROK 82, 1–7. (ASZÁF ZSOLTÁRA)
6. Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
7. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely
főember.
Ez lesz az ítéletük ezeknek a szellemi fejedelemségeknek azért, amit művelnek. Ez az ítélet
még nem jött el, Isten azt mondja a Bibliában, hogy mindennek rendelt ideje van. Ez azt jelenti,
hogy amíg el nem jön a rendelt idő, addig nem jön az ítélet. Nagyon sok nyomát láthatjuk a
Bibliában. De el fog jönni.
Ezekről a személyekről, ezekről a lényekről beszél még a Dániel könyve. Egyébként nagyon
sok bibliai hely beszél ezekről. Nagyon fontos, én csak azokat emelem ki most, amelyek
teljesen egyértelműek, és teljesen tiszták, és még Károli is helyesen fordítja őket.
Nem csak ezek az Igék vannak, sokkal több. Amiknek nagyon sok esetben a fordításai sajnos
egy kicsit megcsúsztak, és egy kicsit homályosak, vagy bizonyos fordítók egész egyszerűen
nem merték úgy fordítani, ahogy azokat fordítani kell. Itt például az isteni tanácsról van szó
ebben az Igében. Él, tanács, tanácskozás, sok-sok, aki belát ezekbe az Igékbe, látja ezeket a
dolgokat. Nagyon érdekes dolgok vannak.
A Dániel 4. fejezete ír még ezekről. Dániel könyve több nyelven íródott, általában ezt sem
szokták tudni. Azt szoktuk mondani, hogy az ószövetségi Szentírás héberül íródott, de nem
teljesen. Itt arámi részek is vannak, és van egyfajta ellentmondásosság is, hogy ki ezeket hogyan
fordítja, és ki hogyan számozza.
A Károli fordítás igen jó, csak a számozása nem egyezik a többi nyelv fordításaival, tehát
amit föl fogok olvasni, az a 10, 14, 20. versek. Ha valaki másfajta Bibliákban keres, akkor itt a
13, 17, 23-as verset kell majd keresnie. Ez nagyon fontos dolog. A számozás, tudod, eredetileg
nincs benne a Bibliában.
Az 1500-as években egy Robert Estienne nevű nyomdász kezdte el először számozni a Biblia
verseit. Nemcsak nyomdász volt, hanem Bibliákat is adott ki, és hogy egységesen lehessen a szövegekre hivatkozni, ezért kezdte el számozni a verseket. Ezt csak úgy zárójelben jegyeztem meg.
DÁNIEL 4,13, 17.
13. Látám fejem látásaiban az én ágyamban, és ímé: egy Vigyázó és egy Szent
szálla alá az égből;
Látod, az égből száll le a Vigyázó és a Szent is, tehát ezek nem emberek. Csak ennyit akartam
ebből felolvasni, csak ezt a két kategóriát akarom neked megmutatni, hogy az Ószövetségben
ezek a vigyázók, vagy ezek − úgy is lehet mondani őket, hogy rostálók −, ezek ott voltak már
az emberiség fölött, ahogy azt az Efézusi levél írja, és Dániel is megörökíti.
Itt arról van szó, hogy van egy Nabukodonozor nevű király, vagy Nebuchadnezzar –
sokféleképpen mondják –, Babilon uralkodója, akivel kicsit elszalad a ló, istennek kezdi magát
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képzelni, és az Úr meg akarja mutatni neki, hogy ez így nem helyes. De hogy ez hogyan
történik, az nagyon izgalmas.
DÁNIEL 4,13, 17.
17. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a
végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek
birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra.
Igazából eredetileg a „szentek követelése ez a végzés”, a parancsolata helyett. Tehát ez az
elhatározás, ez a határozat a szentek követeléséből és a vigyázók rendeléséből van. Így szól
eredetileg a szöveg, egy kicsit másként, mint magyarul. Tehát, ez a szentek követelése. Tehát
két részt látunk itt, a szenteket, amelyet úgy hív a héber, hogy kodashim, hakodashim.
Nagyon érdekes, olvastad azt az Igét, hogy Jézus Krisztus alkalmassá tett bennünket a
szentek közösségében való részvételre? (Kolosse 1,12) Ezeknek a szenteknek a közösségében
való részvételre. Ezek azok az isteni angyalok, akik az Úrnak a szentjei. Aki szent, az Isten
számára van elválasztva, az nem romlott, tehát ezek nem a bukott angyalok.
A vigyázók, vagy rostálók – akiknek a dolga az lenne, hogy a földet helyesen ítéljék – viszont
kényszerítve vannak most arra, hogy a kedvencüket, Nabukodonozort egy kicsit móresre
tanítsák azért, hogy az élők meglássák ezen a példán, hogy Isten uralkodik az emberek
birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt.
Testvér, ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, és hogyha Isten delegált is hatalmat, ezt
a jogot akkor is ott fenntartotta magának. A szentek követeléséből van ez a dolog. Azt láthatjuk,
hogy helytelenítették bizonyos angyalok, hogy mennyire felfuvalkodott ez a király, és úgy
látták, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és az Atyához fordultak, hogy ez így nincs jól.
Ő hozta a végzést, hogy Nabukodonozornak el kell buknia. Egyébként Isten nagyon szerette
Nabukodonozort, tehát Ő nem bántani akarta. Gondolj bele, hogy megmutatta a világbirodalmakat neki folyamatosan álomban, és még egy Dániel nevű embert is adott mellé, aki
lefordította neki a látást.
Tehát Isten a szeretet Istene marad mindig is, de az Ő dicsőségét másnak nem adja.
Ugyanebben a fejezetben a 20. vers még erről beszél, nézd meg majd, most nem olvassuk fel.
Nagyon érdekes a vége. Mi lesz a vége ezeknek a lényeknek?
Nem fog örökké tartani ez a dolog, a tanításnak ez az egyik lényeges pontja. Nem fog örökké
tartani az ő hatalmuk, hanem meg lesznek ítélve. A Jelenések könyvébe és az Ésaiásba fogunk
most elmenni, hogy időrendbe szedve lássad, mi lesz a vége, és hogy történik mindez.
ÉSAIÁS 24,21−22.
21. És lesz ama napon: megbünteti az Úr a magasság seregét, amely egykor a
magasságban volt, és a föld királyait a földön.
Ez az Úr napja. Testvér, az Úrnak napja sem egy nap, de eljön az Úr napja. Érted, amiről
szól? Tehát eljön még az én napom − szokták mondani az emberek is. Ez nem egy nap, hanem
eljön még az én időm. Tehát, eljön az Úr ideje, és a végén fog Isten ítélni.
Amikor Isten visszaveszi a föld használati jogát, akkor ítélettel fogja kezdeni. Meglátogatja az
Úr a magasság seregét a magasságban, tehát ezek nem emberek megint csak. Meglátogatja, ítélettel látogatja meg. A legtöbb fordítás nem meglátogatást, hanem megbüntetést ír [a mi fordításunk
is], egyenesen megbüntetem a mennyeiekben a magasság seregét, és a föld királyait a földön.
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ÉSAIÁS 24,21−22.
22. És összegyűjtve összegyűjtetnek sírgödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak
tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak.
Ez most már nem a föld királyairól szól, hanem az eredeti alanyról, a magasság seregei ők a
mennyben. Ez nagyon érdekes, mert pontosan ezt írja a Jelenések könyve is. Figyeld csak meg,
mi történik a Jelenések könyvében! A Jelenések végére megyünk el.
JELENÉSEK 20,2−3. 10.
2. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözé
azt ezer esztendőre,
3. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé őfelette, hogy többé el ne
hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni
egy kevés időre.
Látod Ésaiásnál, hogy ez az az egy darabig, és majd sok nap után meglátogattatnak. Tehát
Ésaiás ugyanarról beszél, mint János a Jelenések könyvében. Megint világos, hogy ki a sátán, a
Jelenések könyve nagyon pontosan azonosítja. Ahogy a Biblia nevezi, mindegyik nevét megemlíti.
Ámen. Ha akárki akármelyiket hallotta, az tudja, hogy kiről van szó. A 10. vers még erről szól:
10. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a
fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
Tudjuk, hogy a kettő között eltelik ezer év, az a bizonyos sok nap után megítéltetnek vagy
meglátogattatnak, az ezer év. Ésaiás ezt nem tudta, János jelenti ki nekünk. Ez az a bizonyos
millenniumi királyság. A millennium azt jelenti, hogy ezer év. Latin fordítás, semmi extra.
Jézus Krisztus eljön, és ezer évig fog ezen a földön uralkodni, és addig ezek a szellemi
fejedelemségek le lesznek zárva, és nem jöhetnek ki onnan. Amikor kijönnek, akkor egy rövid
időre megint el lesznek engedve.
Nagyon szívesen beszélnék arról, hogy hogyan és miért, de erre most nincs idő. Tehát ez
lesz a vége, a tűznek tava, ahova ők vettetni fognak. Viszont hiányozni fognak abból a
pozícióból, ahonnan kivettettek, és majd itt jössz te a képbe. Ámen.
Ehhez – csak egy kis görög nyelvészkedés kedvéért – megnézünk egy második bukást is. A
második bukásról van szó, tehát elérkeztünk a második ponthoz a tanításban. Nem fogok róla
sokat tanítani, nem fogok róla sokat beszélni. A Júdás levélre szeretnék most elmenni. Ez nem
az a Júdás, aki Jézust elárulta. Egy fejezetből áll az egész, a 6. verset fogjuk nézni.
JÚDÁS 1,6.
6. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
Ezek kicsodák? Ezek micsodák? A 2Péter 2,4-ben hasonló dolgot mond Péter apostol. Ez
nem a második Péter, hanem ez a Péter második levele. Egy Péter volt, de két levele.
2PÉTER 2,4–5.
4. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem az alvilág
mélyébe taszította őket, hogy a sötétség láncain őrizzék őket az ítéletre;
5. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét, nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
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Ez egy második bukás, testvérem, és itt arra utal. A bukást pedig a Genezis 6. írja le. Ez egy
nagyon érdekes történet, nagyon sokféle tanítás kering róla, csak egy pillantást vetünk a
Genezis 6-ra. Tehát az 1. Mózes – a Genezis a teremtést jelenti – a Teremtés könyve.
Itt is szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a Bibliának ez a része nem időrendben íródik, bár a Bibliában az 1. Mózes 4. az 1. Mózes 6. előtt van, de a sorrend fordított a valóságban.
1MÓZES 6,1−2. 4.
1. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenének a föld színén, és leányaik
születének.
2. És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek
maguknak feleségeket mindazok közül, kiket megkedvelnek vala.
Ezek azok az Isten fiak, akikről beszélt a 8. zsoltár. Egy részük nem elégedett meg azzal a
bukással, ami addig történt az életükben, hanem még tovább buktak. Erről van egy héber
történet, hogy valójában, amikor ők lejöttek, akkor az igazságra akarták az emberiséget tanítani,
ám amikor testben találták magukat, nem bírtak ellenállni a földi nőknek, és így történt az eset.
Lehet, hogy ezt a héber történetet ti is hallottátok, de én nem hiszem, hogy ez így van, mert
Júdás már azt kárhoztatja, hogy elhagyták a helyüket. Tehát már ott kezdődött a baj, most
olvastuk Júdás levelében. De lényeg az, hogy egy nagyon tragikus esemény történik.
4. Óriások voltak a földön abban az időben, sőt még az után is, mikor az Isten
fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik.
Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
Nem tudom, hogy te mit gondolsz, mit tartasz erről, de Júdás és Péter apostol úgy gondolták,
hogy ezek Isten fiak, akik lejöttek, földi gyermekeket nemzettek, és azok hatalmasak lettek,
hatalmasok méretben és hatalmasok testben, és hatalmasok tettekben is egyaránt. Ezek azok a
bizonyos nefilimek.
Nem akarok erről sokat beszélni, de ha fölmész a netre, akkor nagyon sok olyat találsz, hogy
a nefilimek vissza fognak térni. A nefilimek nem fognak visszatérni, mert ezeket az özönvíz
kiirtotta! A nefilimek azok az óriások, akik itt születtek ezen a földön, halandók voltak, amúgy
is a Biblia héberül énosnak mondja. Az énos azt jelenti, hogy halandó ember. Azt mondják,
hogy iborim, tehát híres-neves emberek, de azt is jelenti, hogy szégyen fiai. Tehát őket eltörölte
az Úr.
Azt is mondja az internet néhol, hogy vissza fognak térni azok az angyalok, akik ebben részt
vettek. Nem fognak visszatérni, mert azt mondja a Biblia, hogy a sötétségnek láncaira veretve
egyszer és mindenkorra a nagy nap ítéletéig be vannak zárva. Fenntartva az ítéletig. Ők nem
fognak visszajönni!
Ez nem zárja ki, hogy valami hasonlót, valami különlegeset megpróbáljanak a még le nem
zárt szellemi fejedelemségek, de ők azt kockáztatják, hogy utána számukra is irány a tűznek
tava. Én nem tudom, mi lesz ezen a bolygón, nem tudom, mi lesz ezen a földön, csak ezeknek
a hamis tanításoknak állj ellen! A nefilimek nem jönnek vissza, meg azok az angyalok sem
fognak visszajönni, akik elzárattak. Efelől nyugodtan alhatsz, csak így zárójelben megjegyzem.
A nyelvészkedés, meg ami miatt ide jöttem az, hogy a Júdás levélben az a bizonyos
„lakhelyüket nem tartották meg” – görögül az oiketerion szó – azt jelenti, hogy ami az ő
szellemi állapotuk volt, azt nem tartották meg. Még egy helyen előfordul ez a szó a Bibliában,
az pedig a 2Korinthus 5,1.
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2KORINTHUS 5,1.
1. Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk a mennyben.
Ugyanaz az oiketerion szó van itt. Vélhetőleg nem véletlen ez görögül, Isten nem szokott
véletleneket csinálni. Tehát az a szellemi pozíció, az a szellemi helyzet és állapot, amelyből ők
lebuktak, abba fogsz te belekerülni majd, amikor az Istennek ez a megfelelő korszaka eljön. Ez
egy nagyon fontos dolog. Ámen.
Még egyszer, tehát eddig van két bukott csoportunk, az egyiket kivonták a forgalomból, a
másik ott van a levegőben, és uralkodik az első és második égben. Akik rajtunk nem uralkodhatnak, mert Jézus Krisztus a vérével eltörölte az ellenünk szóló kézírást, és a bűneinket is. Ámen.
De ebben a világban kifejtik tevékenységüket, munkálkodnak az engedetlenség fiaiban, és
megítélik őket, stb. Gonoszul uralkodnak. Jelen pillanatban ez a helyzet. Viszont itt jutottunk
el a harmadik pontunkra a tanításban.
A harmadik pont a tanításban azt mondja, hogy Isten eredetileg az embernek adta a hatalmat
a földön. Ez egy nagyon fontos, lényeges dolog, hogy ami Istent illeti, az emberé a földön a
hatalom. A sátán azért gyűlöl téged rettenetes módon, mert előtte az övé volt a hatalom ezen a
földön. Ámen?
Most meg az emberiségé a hatalom ezen a földön, gyakorlatilag Isten delegált hatalmát az
emberiség tartja a kezében. És ezért, mivel a sátán ebben a helyzetben találta magát, megjelent
a Kertben, és kísértésbe vitte Évát és Ádámot. Igazából nekik ki kellett volna onnan dobniuk,
mert Isten azt mondta, hogy őrizzék a Kertet.
Neki semmi keresni valója nem lett volna ott, ha Ádám azt mondja, hogy figyelj, te nem azt
mondod, amit Isten mondott! Maradj csak szépen itt, este jön az Úr, addig itt leülünk, és majd
megbeszéljük hármasban, hogy kinek van igaza! De úgy látom, hogy te itt ellene beszélsz! –
már megnyerte volna a csatát.
De ha még keményebb lett volna Ádám, akkor azt mondta volna, hogy: figyelj pajtás, nincs
helye más beszédnek! Amit Isten mondott, az igaz, amit te mondasz, nem igaz! Tehát tűnj el,
légy szíves, a Kertből, nem akarlak többé látni! Ez lett volna az igazi tulajdonképpen. De nézzük
a Genezis 1,28-at:
1MÓZES 1,28.
28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Megáldá Isten őket, mármint Ádámot és Évát. Tehát Isten adta az embernek az uralmat a
földön. Isten nem azért teremtette az embert a földre, hogy csak jól szórakozzon itt, hanem
egyelőre a földön az uralmat hozza létre.
Sokan szokták kérdezni: Isten miért nem tiltotta ki a sátánt a Kertből? Hát azért, drága testvérem, mert Isten átadta az embernek a hatalmát, és az embernek kellett volna azt gyakorolni
úgy, hogy kitiltja őt a Kertből. Ilyen egyszerű. De nem tette, hanem az ördögre hallgatott.
Ám eljött a második ember, Jézus Krisztus, és ő már helytállt ezekben a helyzetekben. Nem
tudom, megfigyelted-e, hogy a sátán vele is próbálkozott. Őt is megpróbálta, megkísértette.
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Nem nézünk végig ezeken a helyeken, mert nagyon fogy az idő, hanem elmegyünk a Zsidó
levélbe, illetve a Zsoltárok könyvébe, mert a Zsoltárok 8,4–6-ot idézi a Zsidó levél, és most azt
fogjuk megnézni.
ZSIDÓ 2,9. 6.
9. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott
meg…
Azt, hogy mit jelent, hogy Jézus egy kis időre kisebbé tétetett az angyaloknál, azt
elmagyarázza neked a Zsoltárok 8,4. 6. Ezt idézi a következő vers:
6. Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá?
Ez a „gondod van rá” héberül úgy van, hogy „meglátogatod őt, és gondot viselsz róla”. Ez
egy megdöbbentő dolog ám, mert ha olvasod Jóbot, akkor azt látod, hogy az angyalok látogatják
meg Istent, hogy udvaroljanak előtte, az ember meg egy olyasvalaki, akit Isten látogat meg.
Megdöbbenve kérdezi, hogy mi az ember, hogy Te meglátogatod őt? Dicsőséggel és
tisztességgel koronázod meg, és hatalommal ruházod fel kezed minden munkája fölött? Milyen
lény ez az ember? Micsoda az ember, hogy Te meglátogatod őt, hogy tisztességgel, dicsőséggel
koronázod meg, hogy hatalomba helyezed kezed minden munkája fölött? Micsoda lény ez?
Azt mondja itt a Zsidó levél írója, hogy ha körülnézünk, akkor nem látjuk sem azt, hogy az
ember dicsőséges, sem azt, hogy hatalmas, azt azonban már látjuk, hogy Jézus, aki emberré lett,
megfelel ezeknek a kritériumoknak.
Figyeld csak: ez a 9-es versszak, amivel kezdtem, hogy Jézus, aki egy kicsit kisebbé tétetett
az angyaloknál. Itt szeretnék egy félreértést eloszlatni, vizsgáld meg, amit mondok: azt mondja
a Biblia, hogy egy kicsivel tétettünk az angyaloknál kisebbé. Nyugodj bele, testvérem, kisebbek
vagyunk az angyaloknál!
Csak azért, mert ők szolgáló szellemek, elküldetve, hogy szolgáljanak azok felé, akik az
ígéreteket öröklik, ez nem azt jelenti, hogy ők kisebbek, mint mi. Az angyalok, akik hatalomra
nézve nagyobbak − mondja a Biblia. Ez nagyon fontos.
A jellemző különbség – illetve remélem, hogy ez nem olyan nagy különbség –, hogy ők
tökéletesen engedelmeskednek Istennek, az ember meg nem mindig. Mi csak törekszünk rá. Ők
nincsenek kegyelem alatt, te viszont kegyelem alatt vagy. Tehát, ha nem vagy tökéletesen
engedelmes, Isten kegyelme elfedezi, de nekik nem.
Akármilyen hatalmas egy angyal, ha Isten elküldi, hogy téged szolgáljon, az meg fogja cselekedni pontról pontra ugyanúgy, ahogy Isten akarta. Ámen? Ez nagyon fontos, hogy tudjad, és
nem baj, ha egy nálad sokkal hatalmasabb valaki segít neked, igaz? Ámen. Dicsőség Istennek!
Te ne is próbáljál parancsolgatni az angyaloknak, mert Jézus se parancsolt nekik, hanem azt
mondta: azt hiszitek, hogy nem kérhetném az Atyát, hogy küldjön tizenkét sereg angyalt
nekem? Nem azt mondta, hogy nem parancsolhatnék az angyaloknak? Nagyon fontos, ez
megéri ezt a rövidke kitérőt.
Azt mondja a 103. zsoltárban a 20. vers, hogy az angyalok, az Istennek az angyalai felkelnek,
megmozdulnak Isten szavának hangjára. Tehát az Ige elhangzására mozdulnak az angyalok −
ez nagyon-nagyon fontos dolog −, és megcselekszik Isten Igéjét.
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Azt viszont nem mondja a zsoltár, hogy kinek kell mondania ezt az Igét. Ha te mondod,
akkor a te hangodra. Aki mondja az Igét, és azt mondja, amit Isten mondott, akkor az angyalok
beindulnak, és elvégzik. Ilyen értelemben munkára foghatod őket.
Nagyon fontos, hogy mit vallasz meg, hogy mit mondasz. Nagyon fontos, hogy egy adott
helyzetre mit jelentesz ki. Ha azt mondod, amit Isten Igéje mondott, akkor lesznek ott angyalok,
akik elindulnak, hogy megcselekedjék azt. Ez nagyon fontos dolog, és ők azt hallgatják, amit
te mondasz, mert ezzel cselekvésre indítod őket. Ámen.
Mert őket nem érdekli, hogy Isten beszédét ki mondja, ha valaki kimondta, már mennek is.
Ebben az értelemben igaz, hogy bizony a te szavadra meg fognak mozdulni az angyalok. Ámen.
Dicsőség Istennek!
De angyalokkal, nagyon szépen kérlek, ne foglalkozz, meg a szellemi fejedelemségekkel se
foglalkozz! Ezek ugyan érdekes dolgok, de az ember nagyon ingoványos talajon jár, amikor
ezzel foglalkozik. Ezt csak azért mondtam el, hogy képben legyél, mert akik elkezdenek
angyalokkal vagy démonokkal foglalkozni, azok vagy angyalok imádatában fogják találni
magukat, vagy démoni befolyás közelében fogják találni magukat.
Tehát te kizárólag Isten Igéjével, Jézus Krisztussal és az Atyával foglalkozz! Ámen? Tanuld
az Igét, és mondd azt, amit Isten mondott! Neked ennyi a részed ebben a helyzetben, meg nekem
is, mert én sem vagyok különb, mint te.
Ha majd angyali jelenésre lesz szükséged, vagy arra lesz szükséged, hogy Isten angyalt
küldjön, akkor el fogja küldeni, és akkor látni fogod. Tudod, Péter ült a börtönben, és az kellett,
hogy angyal jöjjön, akkor jött is az angyal. De mi kellett hozzá?
Hogy Péter nyugodtan aludjon hitben, és nem az, hogy izguljon, hogy másnap fejét veszik.
Annyira nyugodtan aludt Péter, hogy az angyalnak oldalba kellett löknie. Tehát te csak maradj
hitben! Ha te hitben vagy és angyalra van szükség, akkor jön az angyal. Ámen.
Nagyon fontos Igék vannak a Bibliában, hogy Jézus Krisztus behelyeztetett abba a hatalmi
pozícióba, amibe az embernek kellett volna dicsőülnie. Isten Ádámot szánta erre a pozícióra.
Ádám elrontotta ezt a dolgot, de a második Ádám nem, hála Istennek, Jézus Krisztus győzött,
és beállt abba a pozícióba.
FILIPPI 2,6−11.
6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy
ő az Istennel egyenlő,
Jézus Krisztusról szól itt az Ige. Te sem tekinted zsákmánynak azt a hatalmat, amit kaptál,
ugye?
7. Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett;
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Figyelj, testvér, nyisd ki a füledet nagyon jól! Ha embernek érzed magad, akkor alázatban
kell járnod. Mert amikor Jézus Krisztus, az Istennek elsőszülöttje, egyszülöttje, különleges
szülöttje, aki az Atyával egy, azzal kezdte, hogy megalázta magát, mivel folytatta? Engedelmes
lévén haláláig. Ez a második dolog, amit meg kell tennünk itt a földön, hogy engedelmesek
vagyunk. Az ember így van kitalálva, hogy engedelmes legyen Istennek.
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FILIPPI 2,6−11.
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.
Jézus bent van abban a pozícióban, amire Isten eredetileg az embert szánta. Ámen.
Van még ide Igénk az Efézusi levélből. Ez egy imádság, amelyben Pál apostol kijelentésért
imádkozik.
EFÉZUS 1,20−22.
20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból,
és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden
név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
Kikről van szó? Azokról a gonosz fejedelemségekről, akikről eddig tanítottam. Jézus
fölöttük van, föléjük lett helyezve. És minden néven, mely neveztetik, nem csak e világ
korszakban, most a kegyelem idejében, hanem az elkövetkezendőkben is.
Lesznek nevek, melyek neveztetnek az ezeréves birodalomban, már nem gonoszok lesznek,
mert Isten az Ő szolgáiból válogatja ki őket, de fölöttük is Jézus Krisztus lesz. Jézus Krisztus
mindenek felett, Őfölötte már csak az Atya van. Ez nagyon fontos, jegyezd meg egyszer és
mindenkorra. Ez örökké igazság.
22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és tette Őt mindeneknek fölötte a
Gyülekezetnek fejévé.
Ez most fontos. Jézus Krisztus lábai alatt vannak ezek a szellemi fejedelemségek és minden.
Ámen? És tette Őt – most hegyezd a füledet, mert eredetileg Károli egy kicsit másként fordította
–, tette Őt mindenek felett fejjé − tehát ezek fölé, fejjé –, a Gyülekezet számára.
Ez az Ige nem azt jelenti, hogy Jézus az egyház feje, a Gyülekezet feje, arra vannak más
Igék. Jézus Krisztus a Gyülekezet feje, ez így van, de itt nem azt mondja. Ez azt mondja, hogy
ezeknek a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak a feje Jézus a Gyülekezet számára, vagyis
a te javadra. Azért csinálta ezt Isten, hogy a Gyülekezet munkáját Jézus a mennyből úgy
támogassa, hogyha szükség van rá, beavatkozik, ahogy olvastuk.

A negyedik pontba jutottunk el, és ez egy nagyon fontos, nagyon rövid pont arról, hol vagy
te ebben a helyzetben. Mert tudjuk, hol van Jézus Krisztus, de hol vagy te ebben? Mi a te
pozíciód ebben a helyzetben? Meg fogsz döbbenni, bár lehet, hogy már tudod.
EFÉZUS 2,6.
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus
Jézusban.
Kicsodát? Téged, meg engem. Ámen. Tehát Jézus Krisztus a fej, aki ott ül az Atya jobbján,
ott ül, vagy valami munkát végez, esedezik értünk, valamit csinál Jézus Krisztus ott fönn. Te
pedig a teste vagy, és ahol a fej, ott a test. Csak légy szíves, maradj a fej vezetésében! Amit a
fej eldönt, te azt csináld! Amire a fej vezet, azt tedd!
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A láb se dönti el, hogy merre akar menni. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérem, nehogy
az engedetlenség fia legyél! Legyél az engedelmesség fia, mert a Biblia azt mondja, hogy
engedelmeskedj Istennek, állj ellen az ördögnek, és elfut!
Az első részt ne tessék elfelejteni! Te ugyanabban a delegált hatalomban vagy, tehát hatalom
alá rendelt ember vagy, és amit Isten mond, te azt csinálod, és a sátán elszalad, ha ellenállsz
neki.
Tehát Neki engedelmeskedsz, a sátánnak pedig ellenállsz. Te Jézus Krisztusban feltámadtál,
és ültettettél a mennyekbe. Erről is tudnék tanítani egy órát, ha kívánod, de most nincs rá időnk.
Nagyon szépen mutatja az Ige, hogy hogyan támadtál fel Jézus Krisztusban.
KOLOSSÉ 2,10.
10. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és
hatalmasságnak;
Tehát a te emberi hatalmad az a hely, ahova téged Isten helyezett eredetileg, amikor a földet
teremtette, és az embert teremtette. Te Jézus Krisztusban vagy beteljesedve, és teljessé téve
ebben a hatalomban. Aki nincs Jézus Krisztusban, az nincs ebben a hatalomban. Aki
Krisztusban van, az pedig benne van. Ámen.
Nagyon fontos, hogy tudd az emberi mivoltod teljességét! Hogy uralkodni tudj a földön, ezt
Jézus Krisztusban nyerted el, és most járj ebben a hatalomban úgy, ahogy kell! Hogyan kell
ebben járni? Istennek engedelmeskedni, és ha az ördög valamit akar csinálni, akkor nem szabad
megengedni. Nem, ezt nem teheted, nem engedem! Nagyon fontos mindkettő, csak attól, hogy
Istennek engedelmeskedsz, még ellen kell állni az ördögnek. A kettőt egyszerre kell tenni. (Jak.
4,7) Istennek ez egy örökkévaló terve volt.
Azt mondja Jézus: Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Ez egy örökkévaló
terv, ez egy örökkévaló program. Akárki légy Krisztusban, aki itt ülsz, ez előtt a világkorszakokra szabdalt idők előtt az örökkévalóságban Isten téged elhívott!
Lehet, hogy te ezt furcsállod, de Isten az, aki mindenütt jelen van térben és időben. Tehát
Isten nem emlékszik arra, hogy holnap mit fogsz mondani, Isten ott van. Isten mindenütt ott
van, térben és időben.
Hallgasd meg majd többször, és légy szíves, otthon nézd meg ezeket az Igéket! Nagyon
fontos, hogy hitben munkálkodjál, és a hited az Igéből fog jönni. Olvassuk a 2Timótheus 5,9et, és utána megmondom neked, hogy ezt hogyan fordította a szent Tibor. Én. Én szent vagyok
Krisztusban, és te is, az azt jelenti, hogy Isten számára elválasztva. Az én szentségem nem a
magam munkáiból van, hanem Jézus vére által. De attól még szent Tibor vagyok.
2TIMÓTHEUS 1,9.
9. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink
szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk
Krisztus Jézusban örök időknek előtte,
Ezt ki kell bogozni. Nem tudom, ki az, aki érti ezt az Igét így elsőre? Ezt végig kell olvasni,
és ki kell bogozni. Figyelj, kibogoztam neked! Két dolog van benne: az elhívás és a kegyelem
Krisztusban. Mind a kettő kellett ahhoz, hogy te most itt üljél, és majd hatalomra kerüljél a föld
felett. Mind a kettőre szükség volt.
Nézzük az elsőt: aki elhívott minket szent hívással az Ő saját célja szerint, az időkorszakok
ideje előtt. Tehát mielőtt Isten a hatnapos teremtésbe belefogott volna, téged elhívott, mert
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akkor indult az időkorszakok ideje. Ez az Ő szent hívása, tehát egy különleges, elválasztott
célja, és nagyon fontos, hogy saját célja szerint. Nem a te kényed-kedvedre!
Nagyon fog tetszeni neked, nyilvánvalóan jól fogod érezni magad benne. Isten nagyon sok
kényedet-kedvedet meghallgatja, megválaszolja és megadja, de az Ő célja szerint hívott el
téged. Észrevetted, hogy nem kérted ezt az elhívást Istentől? Észrevetted, hogy nem kérted
Istentől, hogy teremtsen meg téged? Biztos, hogy azt is észrevetted, hogy nem kérted a
kegyelmet Tőle. Te csak elfogadtad, ezt mind Isten találta ki. Ő végezte el, ez az Ő dicsősége.
Az Ige második fele meg azt mondja: megmentett minket, nem a mi munkáink szerint,
hanem az Ő kegyelme szerint, ami Jézus Krisztusban adatott nékünk. Tehát ahhoz, hogy minket
beállítson oda, ahova eredetileg tervezett, ahhoz kellett Jézus Krisztus, és kellett az Ő kegyelme,
amely kegyelemből te erre a helyre kerüljél. Nagyon fontos dolog!
Testvér, házi feladatot adok neked, ha van ilyen kis okostelefonod, ahol lehet rákeresni
Igékre, vagy számítógéped, keress rá a Krisztusban és a Jézusban szavakra! Körülbelül
hatoldalnyi Igét fogsz találni azzal kapcsolatban, hogy ki vagy te Krisztusban, és ki vagy te
Jézusban. Tanulmányozgasd ezeket az Igéket, mert Isten szeretné, ha tudnád, hogy ki vagy te
Jézus Krisztusban! Ez csak egy házi feladat volt.
Az ötödik pont Isten ígéretei a jövőre vonatkozva. Van, akit érdekel? Dicsőség Istennek!
Isten direkt ígéreteket adott neked arra, hogy hatalomra fogsz kerülni. Különféle embereknek
különféle ígéreteket. Az első kettőt szeretném neked mondani, ez éppenséggel nem neked szól,
hanem Jézus tizenkét tanítványának.
MÁTÉ 19,28.
28. Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek
engem, az újjászületéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének
királyiszékébe, ti is beültök majd tizenkét királyiszékbe, és ítélitek az Izrael
tizenkét nemzetségét.
Tizenkét apostol a tizenkét nemzetséget. A Lukács evangéliumban ugyanez hasonlóképpen
van megfogalmazva.
LUKÁCS 22,30.
30. Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én királyságomban, és üljetek
királyiszékeken, ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét.
Tizenkét apostolt választotta az Úr tizenkét nemzetségfőnek, és amikor Izrael, a mai Izrael
területe, kicsit kibővítve ennél, földi uralmat vesz, akkor bizony a tizenkét apostol fog Izrael
tizenkét törzse felett uralkodni és ítélni. Tanuljátok meg a neveiket, mert fontos tényezők
lesznek a föld életében.
A Lukács evangéliumban 19. fejezetének 12. versétől mond el az Úr egy történetet, hogy
egy nemes ember elment messzi tartományba, hogy országot vegyen magának. Jézus
Krisztusról van szó. Királyságot – igazából ott azt írja. Meg is szerezte magának Jézus Krisztus
ezt a királyságot.
A sátán megpróbálta ebben is megkísérteni, emlékszel? Megmutatta a föld dicsőségét,
gazdagságát, és azt mondta, hogy neked adom ezt a királyságot, mindezt neked adom, mert
nékem adatott, ha leborulva imádsz engem. Mondta Jézus, hogy nem, nem evvel a módszerrel
lesz mindez az enyém. Ő győzött, és mindenen végleg győzött. Ámen.
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LUKÁCS 19,17.
A történet vége felé mond Jézus egy nagyon érdekes példázatot:
17. Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hű,
legyen birodalmad tíz városon.
Általában a Máté evangéliumból szoktuk ezt idézni, a talentumoknak a példája ez. Az eredeti
szöveg mináról beszél, a mina egy munkás háromhavi bére volt körülbelül, és azt adta az Úr
ezeknek a szolgáknak. Aki tíz minát kapott és tíz minát szerzett rajta, az tíz városon fog
uralkodni.
Egyértelmű utalás arra, hogy az ezeréves birodalomban politikai uralom vár azokra, akik
hűségesen munkálkodtak Krisztusban.
Később az öt minás azt mondja, hogy íme, uram, itt van a te minád, illetve gírának fordítja
a magyar fordítás. Akkor legyen uralmad neked öt városon! Nagyon sokat lehetne erről mesélni,
az Úr Jézus ezeket a képességekhez mérve adta ki, és a hűség alapján jutalmazza. Nagyon
fontos! Most jön a minden keresztény számára általános ígéret a jövőre vonatkozva.
2TIMÓTHEUS 2,12.
12. Ha kitartunk, vele együtt fogunk uralkodni is; ha megtagadjuk, ő is
megtagad minket;
Ezt Pál világosan megmondja, hogy aki Jézus Krisztusért kitart és hitben marad, az Jézus
Krisztussal uralkodni fog. Ámen.
A Jelenések könyve is beszél erről, az 5. fejezetben, a 9. verstől. Ez a szentek imádsága,
többféleképpen fordítják ezt.
JELENÉSEK 5,9−10.
9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és
megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a
te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk
a földön.
Pontosan így szól a görög szöveg. Ez a szentek imája, azaz a miénk, rólunk szól. Ezt az
imádságot csak idézik. De a lényeg az, hogy királyokká és papokká tett minket az Úr, akik
uralkodni fogunk a földön. Ez egy nagyon fontos dolog. A Jelenések könyve többször beszél
erről.
Ha olvasod a Jelenések könyvének az elejét, akkor hét levél van ott gyülekezeteknek írva.
Ezt Jézus Krisztus mondja tollba, és el kell küldeni a helyi gyülekezeteknek, a pásztoroknak.
Sajnos abban az időben ez hét olyan gyülekezet volt, aki a páli kegyelem-tanítástól elsodródott.
Pál a 2Timótheusban ír róluk, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind.
Ez az a hét gyülekezet, amit említ a Jelenések könyve. Nagyon súlyos helyzetbe kerültek
bele, ha megnézed a Bibliában található két Efézus-levelet. Az egyiket Pál írja az efézusiakhoz,
negyven-ötven évvel később a másikat Jézus mondja tollba az efézusiaknak.
Látod a sokkoló helyzetet, hogy mennyire visszazuhant az a gyülekezet, hogy milyen
szellemi kijelentéseket kap Páltól, és hol köt ki egy fél évszázad múlva? Nagyon kellemetlen.
De ezekben a gyülekezetekben is van kettő, akiknek megígértetett a hatalom. Gyülekezetnek
hatalom ígérve.
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JELENÉSEK 2,26−27.
26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak
hatalmat adok a pogányokon;
27. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek;
amiképpen én is vettem az én Atyámtól:
Mit? A hatalmat az uralkodásra. Testvér, erre tessék készülni! De itt van egy feltétel: aki
győz! Fantasztikus tanítás szól arról, hogy mi van a Jelenések könyvében. Az, aki győz. Milyen
ígéretet kap, aki győz? És mi lesz a sorsa, ha veszít, ha nem sikerül neki?
Most csak azt a kettőt emeljük ki, aki a hatalomban győz. Ez két gyülekezet volt, és ez megdöbbentő. Az első gyülekezetnek tudod, min kellett győznie? A lazaságon, s azon, hogy a krisztusi szabadságban nekünk mindent szabad! Ez egy nagyon döbbenetes dolog! Aki ezen nem
fog győzni, a kegyelemből ugyan ki nem esik, de az uralomból igen. Ezt nagyon fontos tudni.
JELENÉSEK 2,20.
20. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az
én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
Testvérem, bizonyos dolgokat nem engedhetsz meg magadnak! Ez egy nagyon fontos dolog,
ha Krisztust akarod képviselni, és ha szeretetben akarsz járni. Aki e fölött győz, az uralkodni
fog Krisztussal, aki ebben elbukik, az nem! Ez ilyen egyszerű.
A másik a laodiceai gyülekezet. Ez is egy nagyon nagy igazság, hatalmas nagy tanulság,
fantasztikus üzenet. A laodiceai a langyos gyülekezet.
JELENÉSEK 3,16. 21.
16. Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
21. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint
én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
Nagyon fontos, hogy tudjad, hogy ennek a gyülekezetnek min kell győznie! Mindkét
gyülekezeti minta korunkban is nagyon kísért. Kísért a lazaság, kísért az, hogy a kegyelemmel
visszaélj. Pál apostol azt mondja, hogy csak nehogy a kegyelem és a te szabadságod ugródeszka
legyen a testnek! Aki számára a kegyelem és a keresztény szabadság ugródeszka a testnek, az
nem fog ebben a helyzetben győzni, és nem fog Krisztussal együtt uralkodni!
A másik a langyosság. Itt azt mondja laodiceai gyülekezetnek:
JELENÉSEK 3,17.
17. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs
szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavalyás, és szegény,
és vak, és mezítelen:
Úgy lásd magad, ahogy Krisztus látja! Egy luxus korban élünk. Mindenünk van rengeteg,
de ne ez legyen a te központi helyzeted! Ne ez legyen a te központi megvallásod, hogy nekem
már mindenem van, bankszámlám, jó sok pénzem, autóm, házam, mindenem!
Ne erre tekintsél, testvérem, mert a laodiceaiak ettől meglangyosodtak, lefékeztek, megálltak. Nekem már minden van, nem kell nekem már dolgozni! Ez egy nagyon-nagyon kísértő
dolog ebben a mai állapotban. Te e fölött győzni akarsz, mert ha győzöl fölötte, akkor uralomba
kerülsz a Krisztus Jézusban.
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JELENÉSEK 17,14.
14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány legyőzi őket, mert uraknak
Ura és királyoknak Királya; és Ővele vannak az elhívottak és választottak és
hűek.
Ugye, olvastuk Jézus Krisztusról, hogy miután győzött, engedelmes volt a halálig, a
keresztfán való halálig, ennek okáért Isten adott neki egy nevet, mely minden név felett való.
Nézd meg, mit ír a Jelenések könyve 17,14: Ezek a Bárány ellen viaskodnak – tehát a sátán
utolsó viaskodásai, hogy Jézus visszajövetelének és teljes hatalomra jutásának gátat vessen.
A Bárány legyőzi őket. Legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya. Miért lett
uraknak Ura és királyoknak Királya? Mert engedelmes volt halálig, és végig Isten akaratát
cselekedte. Te is győzni fogsz, ha végig Isten akaratában maradsz. Figyelj: és az ő vele való
hivatalosok és választottak és hűségesek is.
Nagyon fontos, te két dologban benne vagy, el vagy híva, ki vagy választva, választott vagy,
és ha hűséges is leszel, győzöl. Mert azt mondja, hogy vele együtt győznek. Mi az állítmány?
Győznek. Kik? Akik hivatalosak, akik választottak, és akik hűségesek is. Maradjál hűséges!
Láttad, az alkalmat azzal kezdtem, hogy nagyra becsülöm a hűséges embereket, mert azok
Krisztussal uralkodni fognak. Ámen. Mást nagyon nem adhatsz Istennek, csak a hitedet és a
hűségedet, hogy ma is, holnap is, tíz év múlva is ott leszel Jézus Krisztusban, és akkor győzni
fogsz minden helyzetben! Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Az Úr Jézus áldjon meg!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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