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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 5. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

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

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

 
Itt fejeztük be az elmúlt tanítást, és ezen az Igén folytatjuk.  
Azt hiszem, hogy nagyon sokat érı a 10. vers, ahol mondja az Ige: „semmit ne félj azoktól!” 

Mert látnotok kell, hogy a problémáitoknak mi okozza a gyökerét: „ímé a sátán egynéhányat 
tiközületek a tömlöcbe fog vetni.” Tudnotok kell, a problémáitok gyökere mindig az ördög! İ a 
gyökere az üldözéseknek - természetesen sok hamis tanítással együtt, amik azt tanítják, hogy Isten 
szenvedéseket tesz rád, hogy megtanítson egy leckére, hogy kifinomítson ezáltal, és ezáltal egy jobb 
keresztény legyél. És ezt tudnod kell, hogy ez nem így van, ha már egy kicsit is az Igében idıt 
töltöttél el! Tudnod kell, hogy Isten még akkor is mindent jóra tud fordítani, ha te eltévesztetted, 
elhibáztad, elrontottad.  

Elıször is azt mondja nekik az Úr, hogy: ne féljetek! Másodszor tudnotok kell, hogy ez az ördög, 
és nem Isten munkája! Aztán elmondja nekik, hogy csak egy rövid ideig fog tartani, tíz napig. Azért 
tette Isten ezeket az Igéket ide, hogy tudjátok, hogy lesz megpróbáltatásotok. De tudnotok kell, hogy 
ezek a megpróbáltatások, amelyeket az ördög tesz rátok, ezek csak egy ideig tartanak, nem tartanak 
örökké! 

 
1Korinthus 11:18-19 
„Mert el ıször is, mikor egybegyőltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak 

köztetek; és valami részben hiszem is. Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek, 
hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek.” 

 
Jézus Krisztus a Jelenések könyvében szinte az összes gyülekezetet a hamis tanításokért dorgálja 

meg, ami a hibákat okozta. Jelenleg, a mai napokban Jézus Krisztus testében lévı hibáknak is az oka 
a hamis tanítások, mert így tud az ördög eljutni és bejutni a keresztény életébe.  

Jézus elıször pozitív, aztán pedig negatívvá válik, megdorgálja ıket. 
 
1Korinthus 10:13 
„Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hő az Isten, aki nem hagyja, hogy azon 

felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sıt a kísértéssel egyetemben a 
kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni.” 

 
Ez az az ígéret. És Isten hőséges! Isten gondot visel rólad, és kidolgozza az utat, hogy hogyan 

tudsz kimenekülni a kísértésekbıl. 
 
Jakab 1:12-18 
„Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az 

életnek koronáját, amit az Úr ígért az İt szeretıknek.  
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Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentıl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem 
kísérthetı, İ maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és 
édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bőnt szül; a bőn pedig 
teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! Minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék felülrıl való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs 
változás, vagy változásnak árnyéka. Az İ akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy 
elsı zsengéje legyünk az İ teremtményeinek.” 

 
Sok keresztény testvérnek íródik a levél, és ezek közül sokan tévelyegnek, hibában vannak – írja 

a levél. És Isten azt akarja, hogy tudjátok, hogy nem enged benneteket feljebb kísértetni, mint ahogy 
ti azt elszenvedhetitek, el tudjátok viselni! És ha ezeket tudjátok, akkor egészen a halálig hőségesek 
tudtok lenni. És ez kellene, hogy legyen a mi hozzáállásunk Jézus Krisztus felé! És ezt tudnod kell 
azokban az esetekben, amikor valaki esetleg arra kényszerítene, hogy megtagadd a Jézus Krisztust.  

Az Úr Jézus itt a gyülekezeteknek három kulcsot adott. Az egyik kulcsszó, hogy ne féljetek! A 
második, hogy tudnotok kell, hogy az ördög az, aki a megpróbáltatásaitokat okozza. Harmadrészt 
pedig, hogy ez csak egy rövid ideig tart - vagyis megvan a korlátja, a határa egy-egy megpróbáltatás 
idejének. És ha ezekben a megpróbáltatásokban kitartotok, akkor az élet koronáját kapjátok meg 
Jézustól.  

A következıkben a harmadik gyülekezetre, a pergamumbeli gyülekezetre térünk. Jézus a 
megtévesztett gyülekezetnek hívja a pergamumi gyülekezetet, mert az ördög tanai térítették el ıket. 
És sajnos ez is egy fajtája a gyülekezeteknek, amelyet ma megtalálunk Jézus Krisztus gyülekezeti 
testében. Találni olyan keresztényeket, akik a szélsıséges tanításokban az út egyik vagy a másik 
szélére, útpadkájára siklanak ki. Vannak olyan gyülekezetek, akik a megszabadításban kerültek az út 
szélére. Vannak hit gyülekezetek, szeretet gyülekezetek, akik az út szélére kerültek. Szentség 
gyülekezetek, akik az út szélére kerültek, egység gyülekezetek.  

Jézus Krisztus testében a tanításokban egyensúlyra van szükség, és ezért tanítunk mi ezekrıl a 
dolgokról is. Nem szabad az útpadkára kerülni! Az út közepén kell maradni! Tehát ezekben a kisebb 
csoportosulásokban Jézus Krisztus nincs a tanítások középpontjában, és az ördög tanaival vagy 
félrevezetve. A pergamumbeli gyülekezet példája egy megtévesztett gyülekezetnek – és ezek a 
gyülekezetek ma is léteznek. 

 
Jelenések 2:12-17 
„A pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélő éles kard 

van: Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyiszéke van; és az én nevemet 
megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hő bizonyságomnak 
napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom 
ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy 
vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és 
paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit győlölök. Térj 
meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van 
füle hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A gyızedelmesnek enni adok az elrejtett 
mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem 
ismer, csak az, aki kapja.” 

 
Bálám egy próféta az Ószövetségben. Bálák pedig felbérelte Bálám prófétát, hogy Izrael ellen 

prófétáljon, hogy így le tudja gyızni Izraelt. Bálám pedig elmondta neki, hogy ı ezt nem teheti meg, 
ı nem prófétálhat Izrael ellen. Végül is azt az ötletet adta Báláknak, hogy kapcsolódjanak egy 
ószövetségi csoporthoz. Tehát a Bálám tanítása az tulajdonképpen nem más, mint az a javaslat, 
amelyet ı javasolt Báláknak. Bálám azt javasolta, hogy a legszebb hölgyekkel kövessenek el az 
izraeliták paráználkodást. Tehát bálványimádást, paráználkodást kövessenek el, és hogy a saját 
isteneiket imádják Izrael Istene helyett.  
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Az volt a tanítás lényege, hogy ezt követıen viszont Izraelt Istennek meg kell ítélnie a 
paráználkodása miatt. Mert akkor Isten már nem állna Izrael oldalán az ítélet miatt, és akkor Izrael 
legyızhetıvé válna. Mert Bálám tudta, hogy amíg Isten Izrael oldalán van, addig ı nem tud 
prófétálni Izrael ellen, mert Izrael addig legyızhetetlen.  

A mai értelemben Bálám tanítását úgy használhatjuk, hogy a fı keresztény tanítások vonaláról 
levezessen, Istentıl elvezessen. 

 
Júdás 11 
„Jaj nékik! mert a Káin útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és 

a Kóré ellenkezésével vesztek el.” 
 
Tehát Káin útján indultak el - Káin pedig megtagadta a véráldozatot. Bálám tévelygéseivel bérért 

szakadtak ki. Tehát két helyen hibázhatják el a keresztények: vagy megtagadják Jézus Krisztus 
véráldozatát, és a bőnökért való áldozati bemutatását, vagy pedig Bálám tévelygéséhez hasonlóan 
pénzért tévelyegnek el. És a szolgálatban nem lehet megállni pénz érdekében! Nem lehet Isten 
felkentje egy szolgáló pénzért! És az Ige úgy szól végül is, hogy a Kóré ellenkezésével vesztek el. 
Vagyis elvesztek! Ezek az emberek pedig azok, akik Mózessel szembesültek a dicsıségért, és végül 
is elvesztek. Ezek voltak Izrael legfelsıbb vezetıi. És a föld megnyílt, és elnyelte ıket - vagyis élve 
nyelte el ıket a pokol. Vannak emberek ma is a szolgálatban, akik a dicsıségért álltak a szolgálatba, 
hogy emberek elıtt láttassanak. 

 
2Péter 2:15-16 
„Akik elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek, és Bálámnak, Bosor fiának útját követték, 

aki a hamisság bérét kedvelte. De megfeddetett az ı törvénytelenségéért: egy igavonó néma 
állat emberi hangon szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.” 

 
Ez egy igazi prófétája volt Istennek, és végül is esztelenségbe botlott, mert olyan tanítást adott 

Báláknak, hogy Izrael végül is átok alá kerüljön, és mindezt pénzért tette. A mai értelemben 
fogalmazva: a keresztényeket elvezetni az Igétıl, hogy Isten áldásaiban ne részesüljenek. Van, 
amikor ezek a téves tanítások az Igét keverik a világi tanításokkal. A világból nagyon sok dolog 
férkızi be magát a keresztény gyülekezetbe.  

Nikolaiták tanairól is szó van. Megtalálható volt náluk a nikolaiták tévtanítása is, amit Jézus 
szintén győlölt. A nikolaiták azt a rendet hozták létre, azt gyakorolták, hogy emberek rendelkezései 
alapján vitték a szentséget. Ezek az úgynevezett szent emberek rendelkeznek afelıl, hogy te hogy 
tudsz megszabadulni, hogyan kell feletted imádkozni - és sajnos nagyon sok ilyen emberi 
rendelkezés található meg ma is a gyülekezetekben. Egy úgynevezett szent emberek által létrehozott 
és elrendelt rendben tudsz például csak megtisztulni.  És minden bőn csak akkor rendezıdik el, ha az 
ı rendeléseik alapján mész végig a tisztogatásukon.  

A nikolaiták tanításainak egy nagyon kifinomult és felsıbbrendő formája például manapság a 
megszabadító szolgálat. Átkoktól való megszabadulás szent emberek szolgálata által - és lehetne ezt 
sorolni tovább és tovább. Mindezek beleillenek a nikolaiták tanaiba.  

Szintén gyakorolták a bálványimádást. Különbözı szentek szobrainak imádatát, és imádságokat 
ajánlottak föl ezeknek. Ezek voltak a nikolaiták tanai. Jézus ezekrıl azt mondja: ezeket a tanításokat 
én győlölöm! Mert nincsen biblikus alapja, hogy szent emberek rendelkezései alapján kellene 
végigmenned! Mert Isten volt az, aki elhelyezett szolgálati ajándékokat a gyülekezetben. Ezek pedig 
az apostolok, a próféták, az evangélisták, a tanítók, a pásztorok. És a Jézus Krisztus a Fıpásztorunk! 
Bármilyen más tan, ami ezen kívül van, az az ördög tana! És a gyülekezet meg van tévesztve az 
ördögnek ezekkel a tanaival!  

Most pedig figyelmeztetı szavak következnek! Bármilyen formalitás és forma is, amelyet szent 
emberek hoznak, és tisztogatási eljárások - és sajnos ma ez Jézus Krisztus gyülekezeti testének 
szinte teljességében megtalálható!  
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És ennek nagy részét az Ószövetségbıl rángatták elı, és alkalmazzák, aminek pedig semmi köze 
a gyülekezethez!  

Tehát a pergamumbeli gyülekezet egy megtévesztett gyülekezet volt.  
A következı részben nézzük meg a thiatirabeli gyülekezet esetét! 
 
Jelenések 2:18-20 
„A thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek 

szemei olyanok, mint a tőzláng, és akinek lábai hasonlók az ízzó fényő érchez: Tudom a te 
dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és kitartásodat, és hogy a te utolsó 
cselekedeteid többek az elsıknél. 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.” 

 
Ez a thiatirabeli gyülekezet a világi gyülekezet. Ez az a gyülekezet, amely kompromisszumokat 

köt a világi dolgokkal, a világi növekedéssel. Láthatjátok azt is, hogy mindez egy szempillantás alatt 
megy végbe, mert Jezabel szimbóluma az Ószövetségnek. Áháb, amikor a királyságát akarta növelni 
és terjeszteni, akkor egy király lányát vette el, és nem Izrael lányát, hanem a világból egy királynak a 
lányát vette el, azért, hogy az ı saját királyságát kiszélesítse és növelje, és anyagiak tekintetében 
növekedjen. Jezabel, ez a gonosz asszony, aki magát egy vallásos tanítónak tartotta, eközben az 
embereket hibákba és téves tanításokba nyomta el. Hamis tanítások! Jezabel annak idején a 
paráználkodás és a bálványimádás minden fajtájában benne volt, amit csak meg tudsz nevezni. 
Vagyis Jézus arra utal itt, hogy a thiatirabeli gyülekezet a világgal kötött kompromisszumot - hogy a 
gyülekezetednek terjedése legyen, a világi értelemben növekedjen. És milyen gyakran lehet látni ezt 
a mai napokban is! 

Barátaim, meg kell, mondjam nektek, hogy a gyülekezetnek semmi köze és dolga nem lenne a 
politikához! Valaki mondaná, hogy: hát, hiszen az a Biblia része – de ez nem igaz! Látni olyan 
felekezeteket, gyülekezeteket, ahol azt is lehetıvé teszik, hogy homoszexuális hajlamú emberek 
szolgálókká váljanak. Láttam már olyan Bibliaiskolát, ahol semmi mást nem tanítanak a diákoknak, 
semmit Jézusról, csupán csak Izrael történetét tanulmányozzák. Ezek pedig mind kompromisszumok 
gyanánt jönnek létre, hogy a szolgálatot kiszélesítsék, és belıle hasznot húzzanak. Ennél még sokkal 
többet is lehetne mondani, de menjünk tovább! 

 
Jelenések 2:21-23 
„Adtam néki id ıt is, hogy megtérjen az ı paráználkodásából; és nem tért meg. Ímé, én 

ágyba vetem ıt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek 
az ı cselekedeteikbıl. És az ı fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy 
én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek 
szerint.” 

 
Az elsı dolog, hogy Jézus nem öli meg a gyermekeket! Mit mond itt Jézus? Hogy a gyülekezet, 

amely kompromisszumot köt a világgal, vagyis ágyba kerül a világgal, vagyis paráználkodik – de itt 
ez a paráználkodás szó szellemi értelemben történı paráználkodás. Mert neked, mint gyülekezetnek 
Jézus Krisztushoz kell kötnöd a házasságodat! És házasságtörést követsz el Jézus felé, amikor a 
világi dolgokba mélyedsz el! Jézus itt azt mondja: azok, akik ezt a szellemi paráználkodást 
elkövetik, azoknak nem lesz szellemi gyümölcsük, mert az ı magjaik levágatnak a tırıl. Maga az 
Ige a mag. Ezt a magot el kell vetni, és utána öntözni, locsolni kell az Igével. A világnak a magjai és 
azoknak a termései, gyermekei viszont nem tartanak örökké. Jezabel és az ı gyermekei, azok 
levágatnak a tırıl - vagy bármi is legyen az, amivel a hamis tanításokban elvegyültek. 

 
 
 



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

 

10/5 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 5.  

 

Jelenések 2:24 
„Néktek pedig azt mondom és mind a többi thiatirabelieknek is, akiknél nincs e tanítás, és 

akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ık nevezik: nem vetek reátok más terhet,” 
 
Vagyis a sátán mélységeirıl van szó. A sátán mélységei pedig mindazok a tanítások, amelyek 

félreteszik a Jézus Krisztus vérében való megváltásunkat. Ez bármilyen spiritizmus, démonikus 
imádat, bármi is legyen az. 

 
Jelenések 2:25-29 
„Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki gyız, és aki 

mindvégig megırzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik 
rajtuk vasvesszıvel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vettem az én 
Atyámtól: És adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a 
gyülekezeteknek.” 

 
Tehát most fejeztük be a 4. gyülekezetnek írott levelet, és még három levél van hátra. 
A sardisbeli gyülekezetnek szóló levél következik. 
 
Jelenések 3:1-2 
„A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét 

Szellem és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. 
Vigyázz, és erısítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te 
cselekedeteidet Isten elıtt teljeseknek.” 

 
Vagyis a sárdisbeli gyülekezet cselekedetei Isten elıtt nem teljesek. Mi az, ami a cselekedeteket 

nem teszi tökéletesekké? Ez pedig a szívbeli motiváció. A szívük nem volt igaz. Ez egy tradicionális 
gyülekezet volt. A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl van. A hagyományok pedig az Ige 
erejét megsemmisítik.  

 
Márk 7:6-13 
„İ pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felıletek, képmutatók felıl Ésaiás 

próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tılem. 
Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tanításokat tanítanak, amelyek embereknek 
parancsolatai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, 
korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekszetek. És monda nékik: Az 
Isten parancsolatját szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Mert 
Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, 
halállal haljon meg. Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: 
Korbán, azaz templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek: Úgy már nem engeditek, hogy az 
atyjával vagy anyjával valami jót tegyen, Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, 
amelyet rendeltetek; és sok effélét is cselekszetek.” 

 
Vagyis az ı cselekedeteik azért nem tökéletesek Isten elıtt, mert nem a szívük hitébıl indíttatnak 

ezek a cselekedetek, hanem az ı cselekedeteik az emberi hagyományokból indíttatnak.  
Sárdisról tudnunk kell, hogy egy nagy, szórakoztató jellegő város volt. Nagyon sok szociális 

jellegő aktivitás, tevékenység, szórakozás folyt ebben a városban. És a vallásosság ezek által csak 
egy formájává vált az igazi tartalombeli vallásosságnak. 

 
Jelenések 3:3-6 
Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát 

nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.  
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De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertıztették meg a ruháikat: és 
fehérben fognak velem járni; mert méltók arra. Aki gyız, az fehér ruhákba öltözik; és nem 
törlöm ki annak nevét az élet könyvébıl, és vallást teszek annak nevérıl az én Atyám elıtt és 
az İ angyalai elıtt. Akinek van füle hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. 

 
Sárdis tehát egy tradíciókkal teljes gyülekezetté vált, mert beleívódott a város légkörébe. A sok-

sok baráti kötelék által Isten kimaradt a képbıl. Az ı cselekedeteik a hagyományokban gyökereztek, 
és onnan indultak ki, ahelyett, hogy a Szent Szellem vezetésére a szívbıl indultak volna ki. 

A következı a filadelfiai gyülekezet. Ez egy igei gyülekezet. Nem azért, mert magukról azt 
mondták volna, hogy: mi igei gyülekezet vagyunk - hanem azért, mert Jézus azt mondta róluk, hogy 
ık igei gyülekezet. Hiszen a filadelfiai az egyetlen gyülekezet, amelyet Jézus nem dorgál meg, 
hanem tisztelettel és elismeréssel van feléjük Jézus Krisztus - a gyülekezet felé. 

 
Jelenések 3:7-9 
„A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a 

Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: 
Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elıdbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat; hogy 
kevés erıd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé, én 
adok a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, 
hanem hazudnak; ímé, megteszem azt, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid elıtt, és 
megtudják, hogy én szerettelek téged.” 

 
Tehát itt csak dicséretet lehet hallani, és nyitott ajtókat ad Jézus. Teljes gyızelem a sátán felett! 

Azt mondja Jézus, hogy: sátán jön, és térdet hajt a ti lábaitok elıtt. Miért? Nézzük a következı 
verset! 

 
Jelenések 3:10 
„Mivel megtartottad az én állhatatosságra intı beszédemet, én is megtartalak téged a 

megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait.” 
 
Azért, mert megtartottad az Igét. Ezért igei gyülekezet ez a gyülekezet: megtartották Isten Igéjét. 

És ez az a gyülekezet, amelyet Jézus elragad. Mert azt mondja az Ige, hogy: megtartalak a kísértés 
órájától, amely az egész világra el fog jönni! Mert a megpróbáltatás nem azért jön, hogy a 
gyülekezetet próbálja meg, mert a megpróbáltatás a világra fog jönni. És ez az elragadtatás minden 
egyes gyülekezetre, illetve személyre vonatkozik. Ha te megtartod az İ Igéit, akkor İ megtart téged 
a megpróbáltatások idejétıl.  

Azok, akiket eddig tanulmányoztam, a tanításaikban úgy tanítanak, hogy csak a filadelfiai 
gyülekezet lesz az, amelyet Jézus elragad. Én pedig úgy hiszem, hogy minden újjászületett 
keresztény elragadtatik! Mert a megpróbáltatások ideje az az idıperiódus lesz, amikor Isten kiönti a 
haragját a földre az elkövetett bőnökért. Tehát ezért mondhatjuk, hogy vannak helybéli filadelfiai 
gyülekezetek - és mi is egy ilyennek tartjuk magunkat, mert igei gyülekezet vagyunk, megtartjuk az 
Igét -, de én úgy hiszem, hogy más gyülekezetekben is, mint egyéni hívık lehetnek az emberek 
filadelfiai gyülekezet. És még egyszer megemlíteném, hogy mindezek a gyülekezetek, akik itt az 
Igében szerepelnek, ma is megtalálhatók. 

 
Jelenések 3:11-13 
„Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki 

gyız, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jön; és 
felírom reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, 
amely az égbıl száll alá az én Istenemtıl, és az én új nevemet. Akinek van füle hallja, mit mond 
a Szellem a gyülekezeteknek.” 



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

 

10/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 5.  

 

Vagyis mondja Jézus, hogy: ragadd meg, és tartsd meg a koronádat!  
Sok keresztény sajnos nem gyıztes az életében, és ezért nem fog együtt uralkodni Jézussal Isten 

templomában, mert csak az igei keresztények uralkodnak az életben, mint a királyok Jézus Krisztus 
által. Azt mondja Jézus, hogy: aki gyız, azt teszem oszloppá az én Istenemnek templomában – vagyis 
ez egy szentség lesz, ez egy szent szellemi oszlopa lesz Isten templomának. És Jézus azt is mondja, 
hogy: az én Istenemnek nevét is felírom ırá - ami azt fogja mutatni, hogy ık Istenhez tartoznak. 

A következıben nézzük meg a laodiceabeli gyülekezetrıl szóló Igeverseket! 
 
Jelenések 3:14 
„A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hő és igaz 

bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, 
sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek 
téged az én számból. 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:” 

 
Vagyis ez egy közép langymeleg gyülekezet. A büszkeségünk, kevélységünk okozza azt az 

önteltséget, amely végül is hasonlóvá tesz minket a világhoz. Azt mondja az Ige, hogy: akik engem 
éheznek és szomjúhoznak, azok lesznek kielégítve, megelégítve az Igével. 

 
Máté 5:6 
„Áldottak , akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.” 
 
Nagyon gyakran jutunk el erre a helyre az Úrban. Igazi veszélye van annak, amikor ez a 

valóságos éhség, aminek lennie kellene bennünk, ez nem létezik, mert e nélkül az éhség és 
szomjúság nélkül az Úr felé, az igazság felé, nem leszünk elégíttetve. Ezért mondja Jézus, hogy: 
bárcsak lennétek forrók, vagy lennétek hidegek. Mert ha hideg volnál, akkor sokkal nagyobb 
valószínőséggel észre vennéd, hogy rossz úton vagy, és bőnbánatot tartanál, megváltoznál. De 
amikor olyan langymeleg vagy, hogy úgy tőnik, hogy minden rendben van körülötted, de igazából 
nincs - ez a legveszélyesebb állapot! A laodiceabeli gyülekezetnek ezt mondja Jézus: mivel azt 
gondolod magadról, hogy gazdag vagy, és hogy meggazdagodtál, és hogy semmire nincs szükséged 
– vagyis teljesen önelégedett vagy, és kevély, büszke vagy, és ezt mondod magadról, hogy: én 
gazdag vagyok. És mivel teljesen meg vagy magaddal elégedve, és nem látod a szükségeidet, ezért 
nem tud igazi keresztény szellem kialakulni benned. 

 
Jelenések 3:18-19 
„Azt tanácslom néked, hogy végy tılem tőzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és 

fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen; és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és 
szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és 
megfenyítem; légy buzgóságos azért, és térj meg.” 

 
Mondja az Ige, hogy a mi hitünk olyan értékes Istennek, mint az arany. Az Ige beszél a fehér 

ruhákról, hogy öltözetünk legyen, és hogy ne legyünk mezítelenek, és beszél szemgyógyító írról, 
hogy megnyíljanak a szemeink, hogy nyitott szemmel, megértéssel tudjuk követni Jézust. 

 
Jelenések 3:20-22 
„Ímé, az ajtó elıtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, 

bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ı énvelem. Aki gyız, megadom annak, hogy az én 
királyiszékembe üljön velem, amint én is gyıztem és ültem az én Atyámmal az İ 
királyiszékében. Akinek van füle hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek.” 
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Jézus ott áll az ajtó elıtt, és kopogtat. Megnyitottad-e már a szívedet? Odaadtad-e már a 
szentségedet neki?  

Tehát menjünk végig röviden még egyszer a gyülekezeteknek adott utasításokon!  
Efezus a cselekedeteknek a gyülekezete volt. Azt mondta nekik, hogy: térjetek vissza az elsı 

szerelmetekhez, a ti cselekedeteitektıl forduljatok el! Emlékezzetek, hogy honnan estetek ki, amikor 
elfogadtátok Jézus Krisztust, és ne cselekedetek hajhászásából. Olvasd az Igét, imádkozz, és keresd 
az Urat!  

Ezt követi a filadelfiai gyülekezet. Mindezeknek a gyülekezeteknek azt mondja Jézus, hogy 
térjenek meg! Ez pedig azt jelenti, hogy irányt kell változtatniuk. Nem azt jelenti, hogy sajnálkozni 
kell, sajnálni kell, hogy rajtakaptak, sajnálkozni kell azon, hogy a feleséged rajtakapott téged egy 
másik asszonnyal az ágyban. Hanem azt jelenti, hogy térjetek meg, vagyis irányt változtassatok.  

A smirnabeli gyülekezet egy üldözött gyülekezet volt. Azt mondta nekik Jézus, hogy ne féljetek! 
És tudjátok, hogy az ördög az, aki ezt az üldözést viszi végbe, és hogy csak egy bizonyos korlátozott 
ideig tar ez, úgyhogy legyetek hőek mindvégig, az üldözés legvégéig.  

A pergamumbeli gyülekezet egy megtévesztett gyülekezet volt, és azt mondta nekik Jézus, hogy 
meg kell térniük. Azt mondja nekik Jézus, hogyha nem térnek meg: akkor azzal az éles karddal, ami 
az én számból jön ki, azzal fogok megharcolni veletek! A pergamumbeli gyülekezet tehát egy 
megtévesztett gyülekezet volt, és ellenük csak Isten Igéjével, a Szellem kardjával lehet harcba 
szállni. A pergamumi gyülekezetnek is meg kell térni, és vissza kell térnie az Igéhez.  

A thiatirabeli gyülekezet egy világi jellegő gyülekezet volt, vagyis kompromisszumokat kötött a 
világgal. Jézus nem akarta ezt a kompromisszumot, hanem azt akarta, hogy tartsanak ki, és álljanak 
ellen az ördögnek. Hiszen a Biblia azt tanítja, hogy a világ ellenére van Istennek.  

A sárdisbeli gyülekezet egy hagyományokhoz ragaszkodó gyülekezet. Vissza kellene 
emlékezniük, hogy hogyan fogadták Istent a szívükbe - mert minden gyülekezet Istennek egy igazi 
áramlásával, mozgásával kezdıdik. Meg kell érteniük, hogy az igaz pedig hitbıl él. És ezt az 
igazságot kell megérteniük, hogy Isten Szent Szellemével kezdıdött a munka. Semmi olyan nem 
létezik egy gyülekezetben, amit ember maga vinne véghez.  

A filadelfiai gyülekezet a következı. Ez egy igei gyülekezet, és Jézus azt mondja, hogy: tartsátok 
meg, ami nálatok van.  

A következı pedig a laodiceabeli gyülekezet. İk pedig langymelegek voltak, és sem forró, sem 
hideg állapotuk nem volt. Azt mondta Jézus, hogy: térjetek meg! Isten azt várja el tıletek, hogy cél 
égjen a szíveteken – az pedig az elhatározással indul. Utána pedig ezekért a célokért kell lángolni 
már most, hiszen a jutalom a gyızteseknek van. A Bárány véréért, és a bizonyságtételed beszédeiért 
vagy gyıztes. Nemcsak arról az egyszeri alkalomról van szó, amikor Jézus vére által megváltatsz, 
hanem utána folyamatos gyızelemrıl van szó az életedben! Amikor hazaköltözünk az Úrhoz, akkor 
mindannyian gyıztesek leszünk, hiszen kikerülünk ebbıl a világból. Most arról van, szó, hogy ebben 
az életben gyıztesnek kell lenni! Arra van szükség, hogy Isten Igéje mőködjön az életedben! Ez 
pedig nem azt jelenti, hogy annak a bizonyságtételét vallod meg, hogy milyen rossz bőnös voltál, 
mert Isten Igéje a te bizonyságtételed! Mert az Ige, ami bent van a szívedben, ez fogja okozni a te 
gyızelmed az életben! Jézus vére az, amely megmosott minden bőnödtıl, vagyis tiszta vagy, és az 
Igének cselekvıjévé kell válnod - és így gyıztessé leszel.  

És a Jelenések könyve nagyon sok ígéretet tartalmaz a gyıztesek számára! 
 
Jelenések 2:7 
„A gyızedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette 

van.” 
 
Az élet fája pedig Isten Igéjének a bölcsessége – ezt mondja a Példabeszédek.  
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Lukács 11:49 
„Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök ıhozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok 

közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek;” 
 
Az Isten bölcsessége pedig Jézus, Jézus maga az Ige.  
A Jelenések könyve 22. részében írja az Ige, hogy az élet fája 12 gyümölcsöt terem. Tehát az élet 

fája a gyümölcsökkel az év mind a 12 hónapjában az életed minden területén meghozza a 
gyümölcsöket. Minden idıben gyümölcsöket kell hoznunk - vagyis ez minden évszakra vonatkozik 
tehát.  

 
Jelenések 2:11 
„Aki gyız, annak nem árt a második halál.” 
 
Tehát az ember meghal a fizikai halálnál a testében, de szellemi értelemben örökké élünk Jézus 

Krisztussal. De tudnunk kell azt, hogy az elragadtatáskor kapjuk majd meg a megdicsıült, feltámadt 
testünket. De azok, akik elıttünk már elköltöztek haza, azok Jézus Krisztussal vannak a 
paradicsomban. 

 
Jelenések 2:17 
„A gyızedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a 

kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem ismer, csak az, aki kapja.” 
 
A manna az egy szimbólum, jelkép, amely Isten Igéjét, mint táplálékot jelenti. Ezt mondja Péter 

is, hogy kívánkozzatok a romolhatatlan táplálék, Isten Igéje után, hogy azon növekedjetek. Ez a te 
szellemi táplálékod, ellátmányod, hogy növekedni tudjál - Isten Igéje. Ez pedig egy elrejtett manna, 
nem látható. Vannak dolgok, amelyeket Isten még nem osztott eddig meg velünk.  

„Annak, aki gyıztes, annak adok azt elrejtett mannából, és annak adok fehér kövecskét.” Talán 
elmagyaráznám most ennek a fehér kövecskének a jelentıségét. Annak idején, ha visszanézünk a 
görög és római kultúra idejébe, akkor fehér kövecskét a gyızteseknek adtak a sportversenyeken. 
Vagyis ezek a gyıztesek a versenyeket követıen kövecskéket kaptak jutalmul. És azoknak, akiknek 
ezeket a kis fehér köveket adták, olyan áldás járt vele, hogy a múltjukban elkövetett összes bőnügyi 
tény, kriminális eseményeket eltörölték, nem tudták be nekik, eltörölték ezeket, vagyis bocsánatot 
nyertek mindenre! És azt is garantálták nekik, hogy az életük további részére élelmet kapnak, és 
helyet kapnak, ahol élhetnek. Vagyis ez azt jelentette, hogy nem kellett továbbra 
aggodalmaskodniuk a jövıbeli élelmükrıl, ruhájukról, lakásukról. Vagyis gondot viseltek róluk 
életük végéig, mert ez a kis fehér kı náluk volt.  

Tehát azok, akik gyızedelmesek, azok kapnak az elrejtett mannából, és azoknak fehér kövecskét 
adnak, és a kövecskén új, írott név lesz. 

 
Jelenések 2:26 
„És aki gyız, és aki mindvégig megırzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a 

pogányokon;” 
 
Miért? Mert uralkodni fog. 
 
Jelenések 2:27 
„És uralkodik rajtuk vasvesszıvel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is 

vettem az én Atyámtól:”  
 
Vagyis mi uralkodni fogunk, mint a királyok Jézussal – ez egy ígéret.  
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Jelenések 2:28 
„És adom annak a hajnalcsillagot.” 
 
A hajnalcsillag pedig maga Jézus Krisztus.  
 
Jelenések 3:5 
„Aki gyız, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvébıl, és 

vallást teszek annak nevérıl az én Atyám elıtt és az İ angyalai elıtt .” 
 
Jézus Krisztus az örökkévalóságban a mi szószólónk. 
 
Jelenések 3:12 
„Aki gyız, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jön; 

és felírom reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, 
amely az égbıl száll alá az én Istenemtıl, és az én új nevemet.” 

 
Vagyis újra egy új névrıl van szó. 
 
Jelenések 2:21 
„Aki gy ız, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is gyıztem 

és ültem az én Atyámmal az İ királyiszékében.” 
 
Mi Krisztusban vagyunk.  
Ezzel a résszel tehát végeztünk - a Jelenések könyvének gyülekezetekhez írott részeivel. Vagyis 

ezek azok a részek, amelyek ma vannak.  
Ezt követi majd az a rész, amely felıl az emberek sokkal inkább érdeklıdnek bizonyos okokból - 

ezek a jövıbeli események lesznek.  
A következı kazettán majd az elragadtatást fogjuk tanulmányozni. Amikor az elragadtatás 

bekövetkezik, az vet véget a gyülekezet korszakának, és kezdıdik a megpróbáltatások ideje.  
És ha ezzel nem értesz egyet, akkor bátorítalak, hogy tartsál velünk a következı tanításban is.  
 
 
 
 


