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Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja 
Isten országát. 

Újjá kell születnetek! (János 3:3, 7) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige 
Isten volt. (János 1:1) 

A mag Isten Igéje. (Lukács 8:11) 

Mert nem egy magból születtetek újjá. 
ami romlandó, de romolhatatlan, 

Isten élő Igéje által, amely örökké megmarad. 

És ez az az Ige, amelyet az evangélium által 
hirdettek nektek. (1 Péter 1:23, 25) 
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Isten országa 

"Egy ország/ország arany utcákkal", ahol nincsenek könnyek, nincs 
szenvedés és nincs halál. Egy ilyen hely sokak érdeklődését felkeltheti. Hisszük, 
hogy ha lenne rá lehetőség, senki sem utasítaná vissza a jobb, halál nélküli élet 
lehetőségét. (...és letöröl minden könnyet a szemükről, és a halál nem lesz többé. 
Nem lesz többé gyász, sem sírás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az előbbiek 
elmúltak. Jelenések 21:4; Minden kapu egy-egy gyöngyből volt. A város utcája 
tiszta arany volt. Jelenések 21:21). 

Azonban ezeken az "arany utcákon" kívül vannak spirituális aspektusok is 
ebben a Királyságban, amelyeket az emberi elme nehezen ért meg és nehezen 
regisztrál. A legtöbb kedvesünk számára ezek a dolgok puszta képtelenségek. (...a 
természetes ember nem fogadja be az Isten Lelkének dolgait, mert azok 
bolondságok számára. 1 Korinthus 2:14) 

Ezek a dolgok felforgatják életünk értékrendjét, mivel 
összeegyeztethetetlenek azokkal a dolgokkal, amelyeket e világból tanultunk. 
Ezen okok miatt "Isten országa" legtöbbünk számára rejtély marad. (Amit a szem 
nem látott, a fül nem hallott, és az emberi szívbe sem hatolt be, azok azok a 
dolgok, amelyeket Isten készített... 1 Korinthus 2:9) 

Isten Fia azt mondta, hogy ne csak Isten országát keressük, hanem "az 
Ő igazságát" is, ami azt jelenti, hogy Isten országa sokkal több, mint egy kényelemmel 
teli hely. (Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Máté 5:48). 

Sokan közülünk meg akarnak üdvözülni, hogy a Mennyország részesei 
legyünk, és ne a Pokolé - de ennek az Országnak az igazságosságát vagy 
tökéletességét elérni nem olyan könnyű; ehhez sok olyan dologról kell 
lemondanunk, ami eddig az életmódunk volt. 

Az egyik dolog, amit gyakran használunk, és amiről le kell mondanunk, az 
a hazugság, legyen az kicsi vagy nagy. Könnyen megfigyelhetjük, hogy nincs olyan 
ember, aki soha nem használt volna hazugságot. Akkor használjuk, amikor elkésünk 
a munkából, vagy amikor később érkezünk haza, mint ahogy azt szeretteink elvárják. 
A hazugságot gyakran használják az üzleti életben is, az értékesítés... Aki azonban le 
akar mondani a hazugságról, annak meg kell fizetnie annak árát, hogy elveszíti az 
általa nyújtott előnyöket. 

Egy másik dolog, amit mindannyian hajszoltunk, az az önszeretet/önzés. 
Amióta megszülettünk, kizárólag önmagunk felé irányulunk. Az élet egész 
epizódja aztán erre koncentrálódik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az 
önszeretet nem található meg Isten Országának dolgai között. 

A Szentírás rámutat a világ néhány olyan értékére és jellemvonására, 
amelyek nem találhatók meg ebben a Királyságban: önimádók, pénzimádók, 
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hencegők, gőgösök, lealacsonyítók, szülőkkel szemben engedetlenek, hálátlanok, 
szentségtelenek, szeretetlenek, kibékíthetetlenek, rágalmazók, önuralom nélkül, 
brutálisak, nem szeretik a jót, árulók, vakmerők, beképzeltek; inkább az élvezetek 
szerelmesei, mint Isten szerelmesei. (2 Timóteus 3:2) 

"Mert minden, ami a világban van: a test kívánságai, a szemek kívánsága és 
a birtoklással való gőg - nem az Atyától van, hanem a világtól van." (1 János 
2:16) 

Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen értékek találhatók meg Isten 
Országában, döntő fontosságú, hogy ne a tömeg vagy a hagyományok szerint 
járjunk el, hanem személyes vizsgálatot végezzünk, és magunk találjuk meg. Aki 
nem vonzódik ezekhez az értékekhez, és nem érti meg, hogy arra hivatott, hogy 
Isten békéjében, tisztaságában és "tökéletességében" éljen, az nem fogja 
megismerni e rejtett Királyság titkait. 

Sok olyan kérdést kell feltennünk magunknak, amelyekre a Szentíráson kívül 
sehol máshol nem találunk választ. (Elveszettek, mert nem ismeritek az Írásokat... 
Máté 22:29) Ahhoz, hogy ezeket a válaszokat megtaláljuk, nemcsak olvasnunk 
kell a Szentírást, hanem figyelmesen és alázattal tanulmányoznunk kell azt. Íme 
néhány kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak: 

1. Kik tartoznak ehhez a királysághoz, és milyenek a polgárai? 
2. Mik ennek a Mennyei Királyságnak az értékei? (Amit a szem nem látott... 

ilyenek azok a dolgok, amelyeket Isten készített. 1 Korinthus 2:9) 
3. Tudjuk, hogy minden születés alapja egy mag, amelyből új élet születik. Ez 

a mag tartalmazza az új élet létrejöttéhez szükséges genetikai információt. A 
Szentírás azt mondja nekünk, hogy az Isten Királyságában való születés is egy magon 
alapul, amelyből új élet fog kicsírázni. (Aki Istentől születik... Az ő magja benne marad. 
1Jn 3:9) Gondolkodtál már azon, hogy milyen genetikai információ található Isten 
magjában? Kinek a képmása van ebben a magban, amelyből az ember újjászületik? 
Hogyan néz ki ez a képmás? 

4. Gondoltatok már arra, hogy ennek a Királyságnak vannak törvényei az új 
életmóddal kapcsolatban? Be tudsz-e lépni/újjászületni ebbe a Királyságba 
anélkül, hogy ismernéd ezeket, és anélkül, hogy megállapodást kötnél/ünnepélyes 
fogadalmat tennél, amelyben vállalod, hogy tiszteletben tartod őket? (Olvassátok: 
2Mózes 24: 3-8) 

5. Mik azok a kritériumok, amelyek alapján Isten kiválasztja a keveseket a 
sok elhívott közül? (Mert sokan vannak elhívva, de kevesen vannak kiválasztva. 
Máté 22:14.) 

6. El kell-e érnünk Krisztus termetét, jellemünk tökéletességét ebben az 
életben? (...semmi tisztátalan nem lép be oda. Jelenések 21:27). 

Az elkövetkező oldalakon megpróbálunk választ adni ezekre a kérdésekre, 
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amelyek reméljük, hogy égő vágyat ébresztenek bennetek arra, hogy megismerjétek 
e Királyság titkait, és megismerjétek Istent olyannak, amilyen Ő. (Az örök élet 
ez: megismerni az egyetlen igaz Istent. János 17:3.) A Szentírás feltárja 
előttünk, hogy Isten előre látta olyan lények teremtését, amelyek az Ő vonásait 
hordozzák, olyan lényekét, akik az Ő képére és hasonlatosságára lettek teremtve. 
(Így teremtette Isten az embert a saját képmására, Isten képmására teremtette őt. 
1Mózes 1:27) 

A teremtés célja az volt, hogy az ember Istennel közösségben éljen, 
az Ő országát szabályozó törvények szerint. Az embert azonban megtévesztette 
Sátán, és elszakadt Istentől, elveszítve ezzel az Ő hasonlatosságát/képét. 
(Egykor halottak voltatok a bűnökben... Efézus 2:1). 

Az Ige megmutatja nekünk, hogy Isten már a világ megalapítása előtt előre 
látta a bukás lehetőségét, és megoldást készített az ember helyreállítására és újbóli 
tökéletessé tételére. (...Isten önmagában kiválasztott minket, hogy szentek és 
hibátlanok legyünk előtte, még a világ megalapítása előtt. Efézus 1:4) Így Isten 
lehetővé tette, hogy az ember újjászülessen Istentől, és újra az Őhozzá való 
hasonlatosság felé növekedjen. (Most Isten gyermekei vagyunk, és hogy mivé 
leszünk, még nem tudjuk, de tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik, hasonlóak 
leszünk hozzá. 1 János 3:2) 

De ahogy Ádám és Éva is szembesült a Sátán ravaszságával, úgy azok is 
szembesülni fognak, akik el akarják érni Isten mennyországát. Ahogy az első 
embereket megtévesztette, aláásva Isten Igéjének tekintélyét, úgy fog hozzánk is 
eljönni, ugyanazokat a kísértéseket és módszereket használva. (Isten valóban ezt 
mondta? 1Mózes 3:1). 

Napjainkban a Sátán egyik nagy csatája az, hogy az ember ne támadjon fel 
abból a "szellemi halálból", amelyben van. Mindent megtesz azért, hogy távol 
tartson bennünket az újjászületéstől, hiszen ez az a pillanat, amikor elveszíti 
felettünk a jogát. (Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja Isten országát. János 
3:5-7). 

Az a célja, hogy tisztán mentális (halott) hitben maradjunk, ami 
megakadályozza, hogy megértsük, hogy arra vagyunk elhívva, hogy ennek az 
Országnak a békéjében és tökéletességében éljünk. (Amikor valaki hallja az Ország 
Igéjét, de nem érti meg, akkor jön a gonosz, és elragadja, amit a szívébe vetett. Máté 
13:19) Hasonlóan ahhoz, ahogyan az Úr Jézus esetében is történt, a Sátán még 
a Szentírás konkrét helyeit felhasználva is eljön. (Máté 4:6) Így, hogy 
megsemmisítsen minden olyan törekvést vagy elfoglaltságot, amely az Úrhoz való 
hasonlósággal kapcsolatos, a Sátán eljön szolgáin keresztül, hogy megtévesszen 
minket azzal, hogy azt tanítja nekünk, hogy az üdvösséghez elegendő az Úr 
áldozatába vetett hit, míg a mi hitbeli cselekedeteinkre/erőfeszítéseinkre nincs 
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szükség. 
Ezért ezek a tanítók csak az Ige bizonyos szövegeire mutatnak rá, mint 

például: "Mert kegyelemből üdvözültetek". (Efézus 2:8) Azonban soha nem 
említik és nem emelik ki azokat a szövegeket, amelyek egyértelműen 
rámutatnak arra, hogy a mi erőfeszítésünkre van szükség. (Keressétek a 
békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem fogja látni az Urat. 
Zsidókhoz írt levél 12:14; Aki azt mondja: "Ismerem őt", de nem tartja meg 
parancsolatait, az hazug, és nincs benne az igazság. 1 János 2:4) 

Ha megnézzük a minket körülvevő valóságot, azt látjuk, hogy a Sátán 
sokakat megtévesztett ezzel a tanítással. Láthatjuk, hogy azok, akiket megtévesztettek, a 
Szentírást csak néhány versre redukálták, amelyek közül az egyik ez: "Nem 
cselekedetek által, hogy senki se dicsekedjék". (Efézus 2:9) Akik ezt a tanítást kapták, 
azoknak abban kell reménykedniük, hogy a feltámadás során Istennek lesz egy különleges 
formulája, amivel "valahogy" megtisztítja jellemüket mindazoktól a gonoszságoktól, 
amelyekkel a földről távoznak: harag, irigység, büszkeség, rágalmazás... (gondoljunk csak a 
számtalan létező tanításra és elméletre, amelyek Isten Királyságának ezt a döntő 
fontosságú aspektusát akarják kezelni: a tisztítótűz, a mennyország különböző küszöbei, 
az ezeréves uralom...). 

Igaz, hogy azok számára, akik hisznek benne és az ő áldozatában, a 
kereszt munkája által lehetővé válik a bűnbocsánat és a megváltás. (Kolossé 
1:13-14) De hogy hasonlóvá váljunk hozzá, az Úr nem egyedül dolgozik, hanem a 
mi hitünk cselekedeteivel, amelyeket az Ő tanításainak való alázatos 
engedelmességben végzünk. (Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, 
sem... nem számít semmi, hanem csak a hit, amely munkálkodik... Galata 5:6) A 
kereszt munkája nem válik hasznunkra, ha halott hitünk van. (...így a hit is 
halott cselekedetek nélkül. Jakab 2:26). 

A Szentírás Igéje figyelmeztet minket, hogy ha halljuk az evangéliumi 
üzenetet, de nem vagyunk éhesek és szomjasak az igazságosságra és az Ország 
tisztaságára, akkor Isten a tévedés művét adja nekünk, hogy elhiggyük a 
hazugságot. (Ezért Isten erős tévelygést küld nekik, hogy elhiggyék a hamisat, 
hogy mindazok kárhozatra jussanak, akik nem hittek az igazságnak, hanem 
örömüket lelték az igazságtalanságban. 2Thesszalonika 2:11) 

A Szentírás azt mondja nekünk, hogy ha nem tartjuk magunkat az Úr Jézus 
szavaihoz, akkor megfertőződünk az értelmetlen kutatás betegségével, ami végül 
a pusztulásunkhoz vezet. (Ha valaki... nem ért egyet a mi Urunk Jézus 
Krisztus egészséges szavaival... egészségtelenül vágyik a vitára és a szavakról 
való veszekedésre... romlott elméjű... és az igazságtól. 1 Timóteus 6:3) 

Ha megnézzük a vallási csoportok sokaságát (amelyek mind azt vallják, 
hogy az igazságot tartják), könnyen láthatjuk, hogy sokan a saját csoportjukra 
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jellemző tanítások támogatásának útjára lépnek, ami csak vitákhoz vezethet a 
különböző felek között. Ha nem azzal a céllal kutatjuk a Szentírást, hogy az 
életünket az Ország szentségében és igazságosságában és Krisztus törvénye 
szerint éljük, hanem arra szorítkozunk, hogy "bizonyos tanításokat" 
tanulmányozzunk és támogassunk, mint például: nyelveken szólás, az Úr 
visszatérésével kapcsolatban, a "Jehova" név fontossága, egy bizonyos nap 
megtartásának fontossága... akkor az ördög megnyerte a csatát. 

Sokakat megtévesztettek, mert azt hitték, hogy az igazi szellemi élet abból áll, 
hogy az ember annak a csoportnak a tanítását támogatja, amelyhez tartozik, vagy a 
különböző más létező elméleteket. Akinek van szeme, az láthatja, hogy ezek a 
tanítások valójában arra irányulnak, hogy távol tartsanak minket az igazi 
hivatástól - attól, hogy az Ország békéjében és igazságosságában éljünk. 

Ahhoz, hogy a Sátán ne tévessze meg, minden Istent kereső embernek meg kell 
értenie, hogy nem arra hivatott, hogy egy elméletet tartson fenn, hanem arra, hogy 
újjászülessen és növekedjen, hogy olyan legyen, mint Ő! (Neked tehát tökéletesnek 
kell lenned, ahogyan mennyei Atyád tökéletes. Máté 5:48) Ha őszinték leszünk 
önmagunkkal, be kell ismernünk, hogy erről nagyon keveset tudunk. Amikor erre az 
Istenhez való hasonlóságra gondolunk, sokan hajlamosak vagyunk arra gondolni, 
hogy ez olyasvalami, amit fizikai szemünkkel érzékelhetünk. Isten azonban ebben 
a tekintetben nem tárja fel magát előttünk. Amikor az Ő emberhez való 
hasonlóságáról beszélünk, ez a fajta külső ismeret nem segít nekünk abban, hogy 
megismerjük Őt. 

Van azonban egy belső rész, amelyben hasonlíthatunk Istenhez, egy 
olyan aspektus, amelyet az ember megismerhet, de a legtöbben figyelmen kívül 
hagyják. 

Ez az aspektus Isten szíve, vagyis az Ő létmódja. Meg kell értenünk, hogy 
nem leszünk képesek olyanok lenni, mint Ő, és nem leszünk olyanok, mint Ő, ha 
nem akarjuk és nem vagyunk buzgók, hogy megismerjük Őt, ha nem vagyunk 
motiváltak az Ő jellemének megismerésében, ha nem akarunk olyan szívvel 
rendelkezni, mint Ő. (Kérlek, mutasd meg nekem most a te utaidat, hogy 
megismerjelek téged. 2Móz 33:13). 

A Szentírás így írja le Isten képmását/az Ő szívét: "Az Úr Isten irgalmas 
és bővelkedik türelemben, lassú a haragra, és tele van állhatatos szeretettel és 
hűséggel". (2Mózes 34:6); "Az Úr Isten kegyelmes, tele könyörületességgel és nagy 
irgalmassággal". (Zsoltárok 145:8); "...minden cselekedete tökéletes; hűséges és 
igazságtalan Isten; igaz és egyenes ő". (5Mózes 32:4); "Isten a szeretet". (1János 
4:16). 

Így ahhoz, hogy hasonlóvá váljunk hozzá, szeretnünk kell az Ő létmódját, 
vonzódnunk kell az Ő jellemének szépségéhez. (Senki sem jöhet hozzám, 
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hacsak nem vonzza az Atya. János 4:44.) Akkor el kell dobnunk mindazt, ami 
számunkra érték volt, és el kell kezdenünk követni/utánozni Őt, ahogyan a 
gyermek is teszi a szülőjével mindenben, amit a szülő tesz. Ahogyan egy 
csecsemő is úgy szokja meg az élet új dolgait, hogy a szüleit utánozza és utánozza, 
úgy fog az Istentől született is. Az Úr lesz az Atyánk, és Ő fog velünk együtt 
dolgozni, hogy az Ő vonásait ránk nyomja. 

Csak ha hagyjuk, hogy Ő feldolgozzon bennünket, akkor lesz szívünk 
egyre inkább olyan, mint az övé, ahogyan Dávidról írva van, aki Isten szíve 
szerint való ember volt. (Megtaláltam Dávidot... a saját szívem szerint való 
embert. ApCsel 13:22). 

Isten Királysága a Földön 
Isten Országa mindenekelőtt szellemi ország, amelyet a Szentírás úgy ír 

le, mint az igazságosság, a szentség, a béke és a szeretet helyét, és amely a sötétség 
országának ellentéte. (Mert Isten Országa nem evés és ivás, hanem igazságosság, 
békesség és öröm a Szentlélekben. Róma 14:17) 

Amilyen a Királyság, olyanok azok is, akik hozzá tartoznak. Ha 
megvizsgáljuk a Szentírást, felfedezzük, hogy a Mennyei Királyság meghatározó 
vonásai egyben azok a vonások is, amelyek meghatározzák polgárait és magát 
Istent is. 

A Szentírás úgy is jellemzi Istent, mint az igazságosság, a béke és a 
szeretet Urát. (Ő igazságos és hűséges. 5Mózes 32:4; Mert Ő először az 
igazságosság Ura, majd a békesség Ura. Zsidókhoz írt levél 7:1; Isten a 
szeretet. 1 János 4:16) 

Ádám bukása miatt az ember a természetes születés által szellemileg 
halottnak születik, és nincs joga e Királyság állampolgárságára. (Ne feledjétek, 
hogy egykor ti is Krisztustól elválasztva, állampolgárság nélkül... remény nélkül. 
Efézus 2:12) 

Azért, hogy megválthasson minket és lehetővé tegye a bűnök 
bocsánatát, az Úr Jézus Krisztus fizette ki a váltságdíjat halálával. Meghalt, 
hogy mi új életet kezdhessünk. (Megszabadított minket a sötétség birodalmából, 
és átvitt minket szeretett Fiának országába, akiben megváltásunk van, az Ő vére 
által, a bűnök bocsánata. Kolossé 1:13) 

Isten e mennyből leszállt országát szemléletesen úgy is fel lehet fogni, mint 
egy területet vagy követséget, ahol a mennyei törvények uralkodnak. 

Az Úr Jézus Krisztust ennek az Országnak a követeként küldték el, 
azzal a küldetéssel, hogy ezt a "Szent Területet" a szívünkbe hozza. Őt 
ennek a követségnek a bejáratánál vagy ajtajánál találjuk, aki elhozza az 
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embereknek az azt szabályozó törvényeket. (Nekem a többi városban is hirdetnem 
kell az Isten Országának evangéliumát, m e r t  erre a célra küldtek. Lukács 4:43) 

Isten Országának törvényei 
Sokan közülünk szeretnének az Ő országának részesei lenni, szeretnénk 

üdvözülni és elkerülni az eljövendő haragot; kevesen vannak azonban, akiket 
zavar, hogy megértsék, hogy ezt a helyet, amelyet keresnek, Isten törvényei 
irányítják, amelyek örökkévalóak és változatlanok. (... de az Úr szava örökké 
megmarad. 1Péter 1:25) A Szentírás azt mondja, hogy Isten azért küldte nekünk 
ezeket a törvényeket, hogy megtartásukkal elkerüljük az örök halált. (Mondom 
nektek, ha valaki megtartja az én igémet, soha nem lát halált. János 8:51; Mert az élet 
Lelkének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított a bűn és a halál törvényétől. 
Róma 8:2) 

Közelebbről megvizsgálva megfigyelhető, hogy Isten törvényei az Ő 
gondolkodásmódját és létmódját fejezik ki, az Ő tükörképe, az Ő képmása. (Mert 
ki ismeri meg az Úr gondolkodását? 1Kor 2,16) Így tévedés nélkül gondolhatjuk, 
hogy az Úr azért helyezi törvényeit a szívünkbe, hogy átírja és belénk nyomja az Ő 
képmását. (Törvényeimet szívükbe teszem, és elméjükbe írom azokat. Zsidókhoz 
írt levél 10:16; Nekünk pedig Krisztus elméje van. 1 Korinthus 2:16) 

Magunk is láthatjuk, hogy a világi világ egyes törvényei nem mondanak 
ellent Isten törvényeinek. Vegyük példának az adótörvényt. Az Úr az, aki az 
"államot" az Ő szolgájává rendelte az adók beszedésére. (Ezért is fizetsz te is adót, 
mert a hatóságok... Isten szolgái. Róma 13:6) 

Így az Isten által elrendelt kormányok által adott törvények nem 
mondanak ellent Isten törvényeinek, ami azt jelenti, hogy a felülről jövő törvényeknek 
alárendeltnek kell tekintenünk őket. (Minden embernek alá kell vetnie magát a 
kormányzó hatóságoknak. Róma 13:1) 

Ha azonban az alacsonyabb rendű országok törvénye ütközik a Királyság 
törvényével, akkor a Királyság törvényét kell alkalmaznunk. (Ön ítélkezik a 
magatokat, hogy Isten azt akarja-e, hogy az emberek inkább rátok hallgassanak, 
mint rá. ApCsel 4:19) 

Az emberi jogok területéről hozunk egy példát. A világ alsóbb 
országaiban/országaiban, ha valaha is előfordul, hogy valaki bántalmazza Önt, a 
jogszabályok megadja Önnek a jogot, hogy megvédje magát. Így lehetőséged 
van arra, hogy a bűnüldöző szervekhez/rendőrséghez és a bírósághoz fordulj, 
hogy igazságot szolgáltass. A felső/felvidéki országban azonban a törvény 
fordítva működik. Arra kényszerít, hogy békében éljetek minden emberrel. Ha 
valaki be akar perelni a kabátodért, a béke megőrzése érdekében a mennyei 
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törvény azt mondja neked, hogy te is hagyd el 
neki az ingedet. (Máté 5:40) 

 

Az Ország törvényeinek célja - Az ember 
tökéletessége 

A világban az emberiség a bűn sötétségében fekszik. Nincs ember, aki 
jót cselekedne. Mivel az ember hajlik a rosszra, a világi világnak vannak 
törvényei, amelyek lehetővé teszik az együttélést. Elítélik és büntetik a rossz 
cselekedeteket, de nincs hatalmuk arra, hogy az ember tökéletességén 
munkálkodjanak. A Szentírás szól a mózesi törvényről is, amely a 
törvényszegések/ törvényszegések miatt "hozzá lett adva". (Akkor miért a 
törvény? A törvényszegések miatt lett hozzáadva. Galata 3:19) A Mennyei 
Királyságban azonban a dolgok nem olyanok, mint a világban. 
Az Isten örökkévaló királyságához tartozók a világosságban élnek, tökéletesek 
és bűntelenek. Ahhoz, hogy Istennel együtt élhessen az örökkévalóságban, az 
embernek újjá kell születnie, és el kell érnie a tökéletességnek azt a színvonalát, 
amelyet a Királyság/az Isten képmása megkövetel. (Legyetek tehát tökéletesek, 
amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes. Máté 5:48). 

Az Ország törvénye vagy Krisztus törvénye azért jött el hozzánk, hogy 
elérjük a mennyei ország által megkövetelt tökéletességet; a belső emberhez 
szól, azzal a céllal, hogy megváltoztassa a szívünket, mert ez a törvény sokkal 
magasabb rendű, mint a mózesi törvény. (...mivel nem törvény nélkül 
vagyunk Istenhez, hanem Krisztus törvénye alatt. 1 Korinthus 9:21) 

Vigyáznunk kell, hogy ne keverjük össze az Ország törvényét, amelyet az Élet 
Lelkének törvényének is neveznek Krisztus Jézusban, a mózesi törvénnyel (Róma 
8:2). A (mózesi) törvény szent és igazságos (Róma 7:12), de nem tudta tökéletessé 
tenni az embert. (... mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Zsidókhoz írt levél 
7:19; mert a törvény csak árnyéka volt az eljövendő javaknak... soha nem tudja... 
tökéletessé tenni azokat, akik közelednek hozzá. Zsidók 10:1.) Az Ország törvénye 
vagy Krisztus törvénye, amelyben a mózesi erkölcsi törvény is benne van, 
arra törekszik, hogy átalakítson minket, hogy olyanok legyünk, mint Ő, 
vagyis hogy az Ő vonásait magunkba olvassuk. (Aki szereti a másikat, az 
teljesítette a törvényt. Róm 13,8; Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítitek 
Krisztus törvényét. Galata 6:2) Mint 
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aki Krisztus törvényét betölti, nem fogja eltörölni a mózesi törvényt, hanem 
megerősíti azt. (Megdöntjük tehát a törvényt ezzel a hittel? Semmiképpen 
sem! Éppen ellenkezőleg, megerősítjük a törvényt. Róma 3:31; Hogy a törvény 
követelménye beteljesedjék bennünk, akik... akik a Lélek szerint járunk. Róma 
8:4) 

Krisztus tanításai a tisztesség, a béke és a szeretet iskolája. Életre kelnek a 
szívünkben, ha hagyjuk magunkat az Úr Lelkétől vezetni, és engedelmeskedünk 
nekik. (Öltsetek magatokra szent, szeretetteljes és könyörületes szívet, tele 
kedvességgel, alázattal, szelídséggel, türelemmel... Kolossé 3:12) 

Így nemcsak a külső cselekedeteket, hanem a gondolatainkat is Krisztus 
törvényének kell alárendelni. (És tanítsátok őket, hogy kövessék mindazt, amit 
parancsoltam nektek. Máté 28:20; Minden gondolatot foglyul ejtünk, hogy 
Krisztusnak engedelmeskedjen. 2 Korinthus 10:5) 

Az általa vezetett személyben a Szentlélek ezeket a tanításokat arra 
használja, hogy Krisztushoz hasonló képet formáljon. (És mi mindannyian 
ugyanarra a képmásra alakulunk át... a Lélek által. 2 Korinthus 3:18) 

Az egyik ilyen tanítás azt mondja, hogy ne álljunk ellen annak, aki bánt minket. 
Ha ezt a tanítást a gyakorlatba ültetjük, az úgy fog működni, hogy gyümölcsöt terem 
bennünk: békességet, bőséges türelmet; a Lélek gyümölcsét - Isten képmásának egy 
részét. (Ne álljatok ellen... Máté 5:39) 

Azokat, akik belépnek vagy megszületnek a felső országba, a Szentlélek 
tanítja és vezeti, majd a hit próbatételén mennek keresztül, hogy 
megerősödjenek és elérjék a tökéletességet. (A hit próbája türelmet szül. A türelem 
pedig fejtse ki teljes hatását, hogy tökéletesek és teljesek legyetek, semmiben sem 
szenvedve hiányt. Jakab 1:3) 

A próbák, amelyeken keresztülmegyünk, nem nagyobbak az emberi erőnél, 
és a sötétség legyőzését célozzák, hogy méltóvá váljunk a szentekkel való 
együttélésre. (Akiket méltónak tartanak arra, hogy elérjék... Lukács 20:35). 

Kérdések személyes elmélkedésre: 
- Melyik királysághoz tartozom? A fenti vagy az alatta lévőhöz? Melyik 

törvényeknek adok elsőbbséget? Felcseréltem-e a világ értékeit Isten Országának 
értékeire? 

- Ha valakivel nehézségbe/ütközésbe kerülök, melyik törvényre 
hivatkozom? 

 

Élet Isten Országában 
Isten megteremtette a világegyetemet, és minden dolgot tökéletes rendbe 
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állított, mindegyiknek megvan a maga működési törvénye. Az egyik ilyen törvény 
a gravitáció törvénye. E törvénynek köszönhetően a Föld nem tér le a pályájáról 
sem jobbra, sem balra. A Napnak is megvan a maga pontos pályája a világegyetem 
csillagképében. Mindezek a dolgok Isten Igéje által teremtettek, és az Ő tökéletes 
törvényeit követik. (Az egek az Úr szava által lettek megalkotva. Zsoltárok 
33:6.) 

Ugyanez igaz az emberre is. Isten törvényei, amelyek szerint az embernek 
élnie kell, tökéletesek, mivel elvezetik őt a végső célhoz, amely a tökéletes szeretet. 
(A törvény célja a szeretet. 1Timóteus 1:5.) Az egyetlen lehetőség tehát az, hogy 
elfogadják Isten engedelmességi normáját, és ez biztosítja a sikerüket. Bármilyen 
eltérés ezektől a tökéletes törvényektől el fogja téveszteni a célt. (Ha az angyalok 
által kimondott szó megváltoztathatatlannak bizonyult, és minden áthágás és 
engedetlenség igazságos büntetést kapott, hogyan menekülünk meg, ha 
elhanyagoljuk az ilyen nagy üdvösséget? Zsidókhoz írt levél 2:2) 

Isten engedelmességi mércéje 

Az Úr Jézus azért jött a világunkba, hogy személyes példáján keresztül 
megtanítson minket az Országban való életmódra, és megmutassa, milyen 
kapcsolatra van szükség Isten és azok között, akik bebocsátást nyernek a felső 
Királyságba. Azért küldte őt az Atya, hogy példaképünk legyen. Példakép 
mindenben: a szeretetben, a bőséges türelemben, a jóságban, az alázatban... és 
mindenekelőtt - az engedelmesség példaképe. Mindenben engedelmes volt, 
egészen a haláláig. (Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, még a 
kereszthalálig is. Filippi 2:8; Öröme az Úr félelmében lesz. Ézsaiás 11:3) 

Az Úr Jézus lemondott saját akaratáról, lemondott önmagáról és rabszolga 
alakját vette fel. (Magamtól semmit sem tehetek: ahogy hallom, úgy ítélek, és 
ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak 
akaratát, aki elküldött engem. János 5:30; Megüresítette önmagát, rabszolga 
alakját vette fel, és az emberek hasonlatosságára lett. Filippi 2:7) 

Amikor az üdvösségre, a megváltásra hívnak minket, az Úr Jézus arra kér 
minket, hogy kövessük személyes példáját, és tagadjuk meg magunkat, ahogyan Ő 
is tette. (Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét 
mindennap, és kövessen engem. Lukács 9:23; Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, 
annak magának is úgy kell járnia, ahogyan Ő járt... 1 János 2:6) 

Azzal, ahogyan a földi életét élte, megmutatja nekünk a tökéletességhez 
vezető utat. Ő megtartotta az Igét, mielőtt azt mondta volna nekünk, hogy 
tartsuk meg. (De én ismerem Őt, és megtartom az Igét. János 8:55) Ezt 
láthatjuk abból, ahogyan megtartotta az ország törvényét az ítéletre 
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vonatkozóan: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek". (Máté 7:1) 
Mielőtt azt mondta volna nekünk, hogy "ne ítélkezzünk", először is 

megtartotta ezt a törvényt mindhalálig. ("Ember - felelte Jézus -, ki rendelt 
engem bírónak vagy döntőbírónak fölétek?"). Lukács 12:14; Nem azért jöttem, 
hogy megítéljem a világot, hanem hogy üdvözítsem a világot. János 12:47) Ő 
alávetette magát Istennek, és nem ítélkezett még azok felett sem, akik megölték Őt. 
(Az Ő alázatosságában, az Ő 

az ítéletet elvették. ApCsel 8:33; Amikor gúnyolódtak rajta, nem gúnyolódott... 
hanem átadta magát annak, aki igazságosan ítél. 1 Péter 2:23) 

Sőt, hogy jobban megértsük, hogyan kell élnünk a felső királyságban, az Úr 
angyalai is példát mutatnak nekünk. Amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy meg 
kell tartaniuk a mennyei törvényt az ítélkezésre és a rágalmazásra vonatkozóan, 
akkor ezt vétek nélkül teszik. (Olvasd el a 2Péter 2:11-et) Egyikük Mihály 
arkangyal. Ő nem merte megszegni a Királyság e törvényét. (Mihály, amikor 
Mózes teste miatt harcolt az ördöggel, nem merte kimondani ellene a 
gyalázkodó ítéletet. Júdás 1:9) 

Sokan talán azzal mentegetik engedetlenségüket, hogy az Úr jelenlétében 
élők számára normális, hogy van erejük eltérés nélkül engedelmeskedni. A Szentírás 
azonban az engedelmességre is példát ad nekünk Noé és Ábrahám személyében, 
ezúttal ők a mi képviselőink, tévedésre hajlamos emberek, akárcsak mi. Amikor az Úr 
parancsának betartása miatt kerültek helyzetbe, nem zúgolódtak, nem 
alkudoztak, hanem csak pontosan azt tették, amit mondtak nekik. (Noé is így 
tett: mindannak megfelelően, amit Isten parancsolt neki. 1Móz 6:22; Ábrahám, amikor 
próbára tették, hit által vitte fiát (Izsákot) égőáldozatul. Zsidók 11:17) 

Hogy megértsük a részleges engedelmesség következményeit, a Szentírás 
Saul királyt hozza fel példának, aki betartotta Isten parancsát, de nem teljesen. 
Amikor Isten azt mondta neki, hogy teljesen pusztítson el mindent, ami az 
amálekitákhoz tartozott, Saul engedelmeskedett, de nem követte "mindent", amit 
az Úr parancsolt. (De Saul és a nép megkímélte Agag királyt és a juhok legjobbjait... 
és nem volt hajlandó teljesen elpusztítani őket. 1Sámuel 15:9) 

Első pillantásra engedelmeskedett Istennek, mert sok mindent 
megtartott abból, amit Isten parancsolt neki. (Saul azt mondta Sámuelnek: 
"Hallgattam az Úr szavára, és elmentem a küldetésre, amelyre az Úr küldött 
engem". 1Sámuel 15:20.) Ezt a fajta részleges engedelmességet azonban, amelyről 
Saul meg volt győződve, hogy engedelmesség, Isten engedetlenségnek nevezi, 
amely ugyanolyan bűnös, mint a találgatás. Íme, amit Saul hitt és mondott: 
"Megtartottam az Úr szavát". (1Sámuel 15,13) Láthatjuk, hogy Isten válasza egészen 
más: "Sajnálom, hogy Sault tettem királlyá, mert elfordult attól, hogy kövessen 
engem, és nem teljesítette parancsaimat". (1Sámuel 15:11) 
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Meg kell értenünk, hogy nem arra vagyunk hivatottak, hogy egy triviális vagy 
felszínes Istennek engedelmeskedjünk - az engedelmesség döntő fontosságú 
üdvösségünk biztosításában. 

Ahogy Noénak bárkát kellett építenie, hogy megmeneküljön az özönvíztől, úgy 
nekünk is meg kell dolgoznunk azért, hogy Krisztus képmása bennünk legyen az 
üdvösségünkért. (Érzem a szülés fájdalmait, amíg Krisztus meg nem formálódik 
bennetek! Galata 4:19; Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége. Kolossé 1:27) 
Azért, hogy megmeneküljön, Noé megtartotta mindazt, amit Isten mondott neki. 
Ugyanígy ahhoz, hogy Krisztus formát öltsön bennem, nekem is meg kell tartanom 
mindent, amit az Úr parancsolt nekem. (Engedelmeskedjetek neki mindenben, amit 
mond. ApCsel 3:22). 

Krisztus törvényét a maga teljességében kell megtartanunk, mert benne 
találjuk meg Isten gondolatát, vagyis jellemének képét, egy olyan képet, amelyet 
ma már a 

nagyon kevés ember, de ennek ellenére nem lehet másképp látni. (Aki azt 
mondja: "Megismertem Őt", és nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs 
benne az igazság. 1János 2:4; ... hogy ne lássák meg Krisztus dicsőségének 
evangéliumának világosságát, aki Isten képmása. 2 Korinthus 4:4) 

Íme, néhány ilyen parancsolat, amelyek megmutatják az Ő életmódját: "Aki be 
akar perelni téged a kabátodért, hagyd meg neki az ingedet is". (Máté 5:40); "Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré". (Lukács 20:25); "Óvakodjatok a rágalmazástól". 
(Máté 18:10) 

A kérdés az, hogy jelenleg hogyan tartjuk be ezeket a parancsolatokat? Úgy, 
ahogyan Noé és Ábrahám tette; mindazt megtéve, amit Isten mondott nekik? Vagy 
csak részben tartjuk meg őket, mint Saul tette? 

Az Úr minden olyan emberrel együtt akar dolgozni, aki engedi, hogy Ő 
formálja, ahogyan Noéval és Ábrahámmal is dolgozott, hogy az illetőt olyan 
állapotba hozza, hogy elmondhassa magáról, hogy méltó Isten Országának 
öröklésére. (Bízom abban, hogy Ő, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, be is fejezi 
azt Krisztus Jézus napjáig. Filippi 1:6; ...amíg mindnyájan el nem érjük... a Krisztus 
teljessége által mért termetet. Efézus 4:13) 

Ahhoz, hogy a Lélek a jellemünk tökéletesítésén munkálkodhasson, teljes 
engedelmességben/szolgaként kell élnünk az Úrnak és az Ő törvényeinek. (Isten 
rabszolgái lettetek, a gyümölcsötök a megszentelődés, a vég pedig az örök élet. 
Róma 6:22) 

Csak az lesz képes befejezni az "üdvösség bárkájának" építését, aki a teljes 
engedelmességnek, a rendíthetetlen hűségnek ebben a pozíciójában lesz, ami Noét 
és Ábrahámot jellemezte (ami Saul (nem) "engedelmességének" ellenpólusán 
helyezkedik el). Súlyosan becsapjuk magunkat, ha Sauléhoz hasonló 
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engedelmességben éljük az életünket, azt mondjuk magunknak és másoknak 
igazolásként, hogy mindannyian gyengék vagyunk, és azt hisszük, hogy a 
feltámadás során, Krisztus áldozata alapján tökéletessé válunk. 

Krisztus vére a bűnök bocsánatáért folyt, de lényünk tökéletesítése a 
Szentlélek által történik; és ez csak akkor, ha megtartjuk az Úr szavát. (Az Ő 
képmására alakulunk át... az Úr Lelke által. 2 Korinthus 3:18) 

Tegyük fel magunknak a kérdést: Krisztus formát ölthet-e bennünk teljes 
engedelmesség nélkül? (Gyermekeim... Érzem a szülés fájdalmait, amíg Krisztus 
nem ölt alakot bennetek! Galata 4:19) 

Isten Országának természete 

Könnyen láthatjuk, hogy a világi világ teljesen más mércével mér, mint 
Isten Országának mércéje. Kisgyermekkorunk óta, a magunk elé kitűzött célok 
elérése érdekében kisebb-nagyobb mértékben azt az elvet használtuk, amely szerint: 
"a cél szentesíti az eszközt". Ennek eredményeképpen a bajba jutott ember számára 
az a hüvelykujjszabály, hogy: dühbe gurul, hazudik, ravaszságra hivatkozik, rejtett 
szándékkal cselekszik, hízeleg, megveszteget, másol, lealacsonyít, lop... De a fentről 
való dolgok, amelyeket Isten készített nekünk, hogy járjunk bennük, teljesen 
különböznek az e világ dolgaitól; ezek olyan dolgok, amelyek nem jutnak el a 
szellemileg halott ember elméjéhez. (Amit a szem nem látott, a fül nem hallott, 
és az emberi szívbe sem sikerült bejutnia, azok a dolgok, amelyeket Isten készített... 
1Korinthus 2:9; Ha Krisztussal együtt felemelkedtetek, a felülről való dolgokat 
keressétek, ahol Krisztus van, aki az Istennek jobbján ül; a ti gondolataitokat a 
dolgokra helyezzétek! 
fent, nem pedig a földi dolgokon. Kolossé 3:1) 

Ha úgy járunk e dolgok után, mint egy elrejtett kincs után, csak akkor 
leszünk képesek nem csak megtalálni, hanem élvezni is, most és az 
örökkévalóságban. (Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Máté 6:33; 
Ha keresitek, mint az ezüstöt, és kutattok utána, mint rejtett kincs után, akkor 
megértitek az Úr félelmét, és felfedezitek az Isten ismeretét... Példabeszédek 2:4) 

A mennyei dolgok, bár olyan egyszerűek, a teljes ellentétei annak, amit az 
ember keres; sokunk számára ezek a dolgok teljes képtelenségek. (A természetes 
ember nem fogadja be az Isten Lelkének dolgait, mert azok bolondságok 
számára. 1 Korinthus 2:14) 

A következő sorokban megpróbálunk részletezni néhány olyan értéket, 
amelyek Isten Országában találhatók, és amelyek meghatározzák annak 
természetét. Reméljük, hogy hagyjátok magatokat vonzani ezekhez! 
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1. Tökéletesség - Ez az Igazság Királysága 
Isten Országának egyik felsőbb dolga/nagy értéke a tökéletesség, amit 

szentségnek, tisztaságnak, igazságosságnak is neveznek. (A szentség a Te házad 
dísze, Uram, amíg az idő tart. Zsoltárok 93:5) Ezért beszélhetünk a 
hibátlanság/tökéletesség törvényéről, amely a Mennyei Királyságban uralkodik. 
(De az Ő ígérete alapján új eget és új földet keresünk, ahol a hibátlanság lakozik. 2 
Péter 3:13) 

Azok, akik éhesek és szomjasak az igazságosság és a tökéletesség 
értékeire, befogadásra kerülnek ebbe a Királyságba. (Boldogok az igazságra 
éhezők és szomjazók! Máté 5:6). 

Hibátlan: hibátlan, hibátlan, hibátlan, hibátlan, hibátlan, helyes, 
kifogástalan. Felsorolunk néhányat ezek közül az értékek közül, amelyek a 
Királyságban találhatók: 

Őszinteség/igazságosság 

Ebben a Királyságban senki sem élvezi az igazságtalanságot/előítéletet; 
polgárai nem csalnak, nem használnak ajándékokat/megvesztegetést, nem 
ravaszkodnak, nem rágalmaznak. (Mindenki, aki benne marad, nem vétkezik; aki 
vétkezik... az nem ismerte meg Őt. 1 János 3:6) 

A Királyságban élők nem vágynak mások dolgaira, és nem is veszik 
magukra mások dolgait. Nem használnak olyan dolgokat a munkából, amelyek 
nem az övék. Példa: Az emberek, akiknek a tulajdonában vannak, nem tesznek 
semmi rosszat: Nem használják a céges autót vagy más vagyontárgyakat 
személyes használatra. (Ne vágyakozzatok semmilyen... dolog után, ami a 
felebarátotoké. 5Mózes 5:21) Nem használnak lopott/kalózkodott szoftvereket a 
számítógépükön. Nem dolgoznak illegálisan, és minden jövedelmüket bevallják 
és adót fizetnek. (Ezért is fizetsz te is adót, mert a hatóságok... Isten szolgái. Róma 
13:6) 

Amikor vizsgázniuk kell, nem másolják/lopják el azt, ami nem az övék. Ha 
vannak olyan dolgok, amelyeket elloptak, amíg a sötétségben voltak, abbahagyják a 
használatukat, visszaadják őket, és ha lehetséges, kártalanítják őket. (Az illetőnek 
meg kell vallania az elkövetett bűnt. Meg kell fizetnie a teljes kártérítést, hozzá 
kell adnia az értékének egyötödét; és oda kell adnia annak, akit megbántott. 
4Mózes 5:7) 

Ellenőrzés: Van olyan dolga a munkahelyéről vagy máshonnan, amit magára 
és személyes használatra vett? Van-e lopott szoftver a számítógépén? Lopsz-e adót 
azáltal, hogy nem vallod be a munkádat/jövedelmedet? 
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A polgárok nem fogadják el az ajándékok/vesztegetések használatát. 
A Szentírás azt mondja nekünk, hogy azoknak, akik megvesztegetést 
gyakorolnak, romlott a szívük. (A megvesztegetés megrontja az elmét. 
Prédikátor 7:7; Megvesztegetést fogadtak el... és elferdítették az igazságot. 
1Sámuel 8:3; De aki gyűlöli a megvesztegetést, az élni fog. Példabeszédek 15:27) 

Megvesztegetés a szótár szerint: pénzajándékkal vagy más ösztönzővel 
rávenni (valakit) arra, hogy törvénytelenül vagy tisztességtelenül a maga 
javára cselekedjen, annak érdekében, hogy valakit kötelességei teljesítésének 
mellőzésére vagy lelkiismeretesebb teljesítésére bírjon. 

Talán kevesen vannak olyan helyzetben, hogy lehetőséget kapjanak 
ajándékot/megvesztegetést, azonban a legtöbben olyan helyzetben vannak, hogy 
adhatnak. Sokan a problémáik megoldása érdekében kerülnek abba a helyzetbe, 
hogy ajándékokhoz/megvesztegetéshez folyamodnak. Meg kell értenünk, hogy 
amikor egy már kifizetett szolgáltatásért jutalmat kezdeményezünk, akár 
nyilvánosan, akár magánügyben, lehetőséget adunk a másiknak arra, hogy 
vétkezzen, bűnbe essen. 

Hogy megrontja a szívünket, a Sátán sok ilyen lehetőséget kínál az 
életben. (Például a kórházban, az orvosnál.) Amikor a kórházi ágyon fekszünk és 
rászorulunk, ha a nővért kedvesebbé akarjuk tenni azzal, hogy zsebre teszünk neki 
valamit, akkor mi leszünk azok, akik megkísértettük őt, lehetőséget adva neki a 
bűnre. 

Az ajándékunkkal arra kérjük őt, hogy jobban törődjön velünk, és így végül 
elhanyagolja azokat, akiknek nincs módjuk arra, hogy adakozzanak neki. Azzal, 
hogy megkapja ezeket az ajándékokat, megrontja a szívét, és rosszat tesz annak, 
akinek nincsenek eszközei. (Nem szabad megvesztegetést elfogadni, mert a 
megvesztegetés elvakítja a tisztánlátókat, és megrontja az igazak szavát. 
2Mózes 23:8) 

A mi gesztusunkkal mi vagyunk azok, akik kihívtuk/kisértettük őt arra, 
hogy megszegje Isten Igéjét, mi vagyunk azok, akik megrontottuk a szívét. 

Az Ország tanításai a legkomolyabban figyelmeztetnek bennünket, 
szemléltetve, milyen veszélyes más lelkek elcsábítása és szívük megrontása. 
(Lehetetlen, hogy ne adjunk lehetőséget másoknak a bűnre; de jaj annak, akin 
keresztül jönnek! Hasznosabb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a 
tengerbe vetnék. Lukács 17:1) 

Hogy megértsük ennek a bűnnek a súlyosságát, érdemes megjegyezni, 
hogy a világi világ törvényei erősebben elítélik azt, aki kenőpénzre buzdít, mint azt, 
aki azt kapja. 

Az Ország polgárainak mindig résen kell lenniük, hogy ne legyenek azok 
között, akik alkalmat teremtenek a bűnre, hogy ne az ördög munkáját 
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végezzék. (Ítéljétek meg magatok... hogy ne állítsatok akadályt vagy buktatót egy 
testvér útjába. Róma 14:13) 

Akik úgy döntenek, hogy megtartják a tökéletesség vagy az 
igazságosság törvényét, azokat üldözni fogják. De jutalmul megkapják a 
felülről jövő békét és nyugalmat is, azt a békét, amely igazolja a Királysághoz 
való tartozásukat. (Boldogok, akiket üldöznek az igazságért: mert övék a 
mennyeknek országa. Máté 5:10; Az igazságosság műve lesz a békesség, az 
igazságosság gyümölcse: nyugalom és örök békesség. Ézsaiás 32:17) 

Tiszta szívvel 

Akik a felső országhoz tartoznak, nem szennyezik be a szívüket mocskos 
dolgokkal. Nem hallgatnak a gonoszok tanácsaira, nem tesznek semmi romlottat a 
szemük elé, eltakarják a szemüket, hogy ne lássák a rosszat, és becsukják a fülüket, 
hogy ne hallják a helytelen szavakat. (Ézsaiás 33:15) Nem szeretik azokat a 
dolgokat, amelyek táplálják és felébresztik a test kívánságait, és nem is használják 
azokat; ezek egy része a világ találmányaiból áll: folyóiratok, könyvek, újságok, a 
világ rádiója és a világ televíziója/internet. (Ne szeressétek a világot, sem azokat a 
dolgokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, az az Atya 
szeretete nincs benne. 1János 2:15; Boldog az az ember... aki nem áll a bűnösök 
útjára. Zsoltárok 1:1) 

A Királyságon/egyházon belül gondoskodnak arról, hogy senki ne 
rontsa el a szívét mocskos dolgokkal, és így másokat is megfertőzzen. 
(Vigyázzatok, hogy senki ne legyen hiányos... és ne legyen közöttetek világi 
ember. Zsidókhoz írt levél 12:15) 

Ezért vigyázni fognak egymásra, hogy mindegyiküknek tiszta legyen a 
szíve. Ha valakinek szüksége van az internet használatára, akkor 
gondoskodnak arról, hogy ez ellenőrzött és szűrt módon történjen, hogy a Sátán 
ne engedje, hogy megkísértsen minket, és táplálja földi természetünket, vagy 
felébressze vágyainkat. (Nem állítok szemem elé gonoszságot, megvetem a 
bűnösök vétkét. Zsoltárok 101:3; Fordítsd el szemeimet attól, hogy hiábavalóságot 
lássanak. Zsoltárok 119:7; Ne törődj a testtel, hogy ne ébressze fel vágyaidat. 
Róma 13:14) Nem mennek olyan helyekre, mint a strandok, a tengerpart, hogy ne 
táplálják a testet, és ne szennyezzék be a szívüket a meztelenséggel, és ne 
adjanak lehetőséget másoknak a bűnre. (Díszítsék magukat megfelelő 
ruházattal, szerényen és megfontoltan. 1Timóteus 2:9). 

Nagyon vigyáznak arra, hogy ne ébresszék fel a szemek vágyát, mivel az 
közvetlenül hat a testre. (A szem a tested fénye; amikor a szemed tiszta, az egész tested 
is tele van fénnyel; amikor viszont rossz, a tested is tele van sötétséggel. Lukács 
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11:34; Szememmel kötöttem szövetséget; hogyan is nézhettem volna akkor...? Jób 
31:1) 

Ők tisztán és tisztán tartják a szívüket, mert csak így láthatják meg Istent! 
(Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent! Máté 5:8.) Ezen okok miatt 
eltávolítottak mindent a szemük elől, ami egyébként lehetőséget adna arra, hogy 
bűnbe essenek. (Ha a szemed botlásra késztet, tépd ki és dobd el magadtól. Máté 
18:9) 

Kerülik és menekülnek a földi vágyak/test kívánságai elől, amelyek ártanak 
a léleknek. (Szeretteim, arra buzdítalak benneteket..., hogy tartózkodjatok a testi 
vágyaktól, amelyek háborút viselnek a lélek ellen. 1 Péter 2:11; Mert mindaz, ami a 
világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet hivalkodó gőgje, 
nem az Atyától van, hanem a világtól van. 1 János 2:16) 

Kérdések önreflexióra: 
– Úgy keresem e Királyság békéjét és tisztaságát, mintha egy nagyon 

értékes kincset keresnék? 
– Éhes és szomjas vagyok-e erre a szentségre, hogy elérjem a tisztaságot, és 

hogy ne legyek 
bűn? 

– Az Isten Országát szabályozó törvények szerint élek-e? 

2. Béke - Ez a béke országa 

Krisztus békés országát leggyakrabban félreértik, még azok is, akik hívőnek 
mondják magukat. Nagyon kevesen tartoznak abba a csoportba, akik megértik, 
elfogadják és e mennyei mérce szerint élnek. (És kardjaikat földművelő ekékké 
kalapálják, és lándzsáikat metszőhorgokká változtatják; nemzet nem emel kardot 
nemzet ellen, és soha többé nem tanulnak háborút. Ézsaiás 2:4) 

A béke szótári meghatározása: bajoktól, konfliktusoktól, 
súrlódásoktól mentes; harmónia, nyugalom, megértés. A békét lerombolni = 
konfliktusba kerülni valakivel. 

Sokan nem veszik észre, hogy az Ország üzenete valójában a béke üzenete. 
Kevesen veszik észre, hogy a béke Ura azért jött, hogy a földön is elhozza azt a 
békét, amely a Mennyei Királyságban uralkodik. (Nekem a többi városban is 
hirdetnem kell az Isten Országát, mert erre a célra küldtek. Lukács 4:43; Az ige, 
amelyet Izrael fiaihoz küldött, hirdetve a békesség üzenetét Jézus Krisztus által." 
ApCsel 10:36; Maga a békesség Ura adjon nektek szüntelenül békességet minden 
körülmények között. 2Thesszalonika 3:16). 

Amikor az Úr Jézus azt mondta: "Legyen meg az Isten akarata, amint a 
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mennyben, úgy a földön is", azt mondja nekünk, hogy a mennyben lévő béke a 
földön is meglesz azok között, akik hozzá tartoznak. (Dicsőség Istennek... és 
békesség a földön az Ő népe között. Lukács 2:14; Békesség a mennyben és 
dicsőség a magasságban! Lukács 19:38) 

Rendkívül fontos megérteni, hogy a mennyei Királyságban uralkodó 
béke törvénye a földön is uralkodik e Királyság emberei között. Minden 
Istentől született polgárnak őriznie kell, ezért nem szabad háborút tanulnia 
vagy tanítania, hanem tökéletes békességben kell élnie egymással, kedvesnek, 
szelídnek, könnyen megértőnek kell lennie, meg kell áldania egymást, nem 
szabad rosszat mondania senkiről, haragtól mentesnek kell lennie, idegen a 
veszekedéstől, nem szabad ellenségeskednie, nem szabad ítélkeznie, nem 
szabad ellenkeznie embertársaival, nem szabad ártania senkinek. 

Annak érdekében, hogy ne rontsák meg szívük békéjét, valamint az 
Ország békéjét, nem kezdeményeznek és nem bocsátkoznak semmiféle 
konfliktusba. Nem perelnek másokat, hogy igazságot tegyenek. (Egyetlen nemzet 
sem emel kardot nemzet ellen, és soha többé nem tanulnak háborút. Ézsaiás 2:4) 

A sötétség országának polgáraival való érintkezés során konfliktusos helyzetek 
alakulhatnak ki. A problémáik megoldása érdekében a felső Királyság törvényeit 
fogják alkalmazni, amelyek átveszik az alsó/földi országok törvényeit. Mindent 
meg fognak tenni, hogy elkerüljék a konfliktusokat, hogy ne okozzanak 
bajt/felfordulást. (Amíg rajtatok múlik, éljetek békességben minden emberrel. 
Róma 12:18.) Azt a békét keresik, amely a fentről való dolgokban/követésben való 
járásból fakad. (A Lélek dolgaiban való járás élet és békesség. Róma 8:5) 

Amikor sérelem éri őket, a felülről jövő békességük megőrzése 
érdekében egyetlen lehetőségük marad: az Úrhoz fordulni, majd örömmel 
alávetni magukat az Ő akaratának. Nekik nem áll rendelkezésükre a rendőrség vagy 
a bíróság... mint a másik ország polgárainak. (Amikor gúnyolták, nem 
gúnyolódott, és amikor gyötörték, nem fenyegetőzött, hanem átadta magát 
annak, aki igazságosan ítél. 1 Péter 2:23) 

A békének ez a törvénye bajt és szenvedést fog okozni azoknak, akik 
belépnek Isten országába. Amikor konfliktus kezdődik velük, a világ hozzáállása 
csak abban fog segíteni, hogy még jobban megalázzák őket; még az otthoniak is 
nevetségessé és gúnyolódni fognak rajtuk. Azért, hogy ne rontsák el a békét és a 
szívük nyugalmát, amelyre meghívást kaptak, úgy fognak eljárni, hogy Uruk 
példáját kövessék. (Mert erre vagytok elhívva, hiszen Krisztus is szenvedett 
értetek, példát hagyva nektek, hogy az Ő nyomdokain járjatok. 1Pt 2,21; 
Törekedjetek a békességre minden emberrel, és a megszentelődésre, amely nélkül 
senki sem látja meg az Urat. Zsidókhoz írt levél 12:14) 

Ez a békesség őrzi majd szívüket és gondolataikat Krisztus Jézusban. 
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Semmit sem fognak tenni, ami megzavarná a szívüket vagy a bennük lévő békét. 
(És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, megőrzi szíveteket és 
gondolataitokat Krisztus Jézusban. Filippi 4:7) 

Az üldöztetés idején az egyetlen lehetőségük a türelem vagy a menekülés. (Ha 
egy városban üldöznek titeket, meneküljetek egy másik városba. Máté 10:23). 

A béke a szív hozzáállásának, az igazságban való életnek, az ellenállás, a 
harag és az ítélkezés feladásának eredménye, és ezt Krisztus tanításainak 
megtartásával érhetjük el. (A Lélekre beállított elme az élet és a békesség. Róma 
8:6; Ha tudnátok, hogy mi az, ami békességet adhatna nektek! De most el vannak 
rejtve a szemetek elől. Lukács 19:42) 

Ahhoz, hogy elérjük az Isten Országának békéjét és nyugalmát, a 
következőket kell tennünk 

alkalmazzuk az Úr Jézus tanításait; néhány ezek közül: (Az igazság műve a béke 
lesz, az igazság gyümölcse: nyugalom és örök béke...). Ézsaiás 32:17; Én adom 
nektek az én békémet. Nem úgy adom, ahogy a világ teszi... János 14:27) 

Még ha ártatlanok is vagyunk, az ellenállás konfliktust/békétlenséget 
szül, és lehetőséget adhat a másiknak arra, hogy zavart, dühös legyen, vagyis 
bűnbe essen. (Legyünk bölcsek, hogy ne állítsunk akadályt vagy buktatót a 
testvér útjába... Róma 14:13; Lehetetlen, hogy ne adjunk lehetőséget másoknak a 
bűnbeesésre, de jaj annak, akin keresztül jönnek! Lukács 17:1) 

Ébernek kell lennünk minden összeütközéses helyzetre, és békében kell 
maradnunk. Ha békében vagyunk, mindent meg kell tennünk, hogy a másik 
ember is békében legyen. (Amíg rajtatok múlik, éljetek békében minden emberrel. 
Róma 12:18; Boldogok a békességszerzők, mert ők lesznek... Isten fiai! Máté 5:9) 

Az Úr Jézus, mint Isten Országának képviselője, volt az első, aki abszolút 
módon megtartotta az ellenállásmentesség/béketeremtés e tanítását, és 
megtanított minket arra, hogy ugyanúgy éljünk, ahogyan Ő tette. (Ha valaki 
utánam akar jönni, annak... követnie kell engem. Lukács 9:23; Aki azt mondja, 
hogy Őbenne marad, annak magának is úgy kell járnia, ahogyan Ő járt. 1 János 
2:6) 

Ezt a kapernaumi történeten keresztül láthatjuk. Bár nem volt köteles 
megfizetni a templomi adót, Jézus mindent megtett, hogy elkerülje a konfliktust, hogy 
ne engedje, hogy mások vétkezzenek (Mit gondolsz, Simon? Kitől szednek adót 
vagy adótételeket a föld királyai? A fiaiktól vagy az idegenektől? Péter azt 
válaszolta: "Idegenektől". Jézus pedig ezt mondta neki: Azért azonban, hogy ne 
vétkezzenek, menj a tenger mellé... Máté 17:24-27) 

Amikor elfogták, hogy megöljék, nem állt ellen, nem okozott semmilyen 
konfliktust/zavart, úgy vezették a vágóhídra, mint egy bárányt. (Elnyomták és 
nyomorgatták, mégsem nyitotta ki a száját; mint a bárány, akit levágásra 
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vezetnek, és mint a bárány, aki hallgat a nyírója előtt, úgy nem nyitotta ki a 
száját. Ézsaiás 53:7) 

Az Úrnak békességgel teli, nyugodt szíve volt, amelyet nem zavart meg 
a konfliktus kitörése. Az ellenálló magatartás hiánya megmutatja nekünk, hogy 
milyennek kell lenniük Krisztus Királyságának polgárainak. ("Barátom, tedd azt, 
amiért jöttél". Ekkor odajöttek, kezet emeltek Jézusra és megragadták. Máté 26:50) 

Az ellenkező póluson látjuk a tanítványában, Péterben jelenlévő zűrzavart és 
haragot. Ő ellenállt és aktívan részt vett a konfliktusban. A Péterben 
megnyilvánuló zűrzavar a sötétség országának természetére jellemző. (Természetes 
módon a harag gyermekei voltunk, akárcsak mások. Efézus 2:3; "A gonoszoknak nincs 
békességük" - mondja az én Istenem. Ézsaiás 57:20) 

Önreflexió: 

Ha konfliktus merül fel, meg tudja mondani: "Barátom, tedd azt, amiért 
jöttél"? Békességben vagy, mint az Úr Jézus, vagy inkább nyugtalanságban találod 
magad, mint Péter? (És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, 
megtartja szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Filippi 4:7) 
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3. Szerelem - Ez a Szeretet Királysága 

Az egyik alapvető érték, ami meghatározza Isten országát, a szeretet. (Isten 
maga a szeretet. 1 János 4:8; Ezután, testvéreim, legyetek tökéletesek és éljetek 
békességben, és a szeretet és békesség Istene veletek lesz. 2 Korinthus 13:11) 

Sokan közülünk nem értik, hogy "szeretet" nélkül nem fogjuk elérni a kitűzött 
célt, az Istennel való együttélést. A Szentírás azt mondja, hogy nem jutunk be a 
szeretet országába, ha nem ismerjük meg Istent, aki a szeretet, és anélkül, hogy 
elnyernénk magunkban az Ő e tulajdonságát. (Aki nem szeret, az nem ismerte meg 
Istent; mert Isten maga a szeretet. 1János 4:8) A szeretet az a kapocs, amely Isten 
országának minden polgárát összeköti. 

Ahhoz, hogy elérjük ezt a színvonalat, el kell sajátítanunk a szeretet 
törvényét, amely az Ország területén uralkodik. (A szeretet nem a saját hasznát 
keresi... 1Korinthus 13:5) A szeretet önzetlen, nem a saját hasznát keresi, hanem 
másokét. A felülről jövő szeretet nem véletlenszerűen kerül a szívünkbe, hanem a 
Szentlélek által, Krisztus tanításainak megtartásával hozzuk. (Róma 5:5) Aki ebbe 
az iskolába jár, annak végső soron a felülről jövő szeretet lesz az eredménye. (A 
parancsolat célja a szeretet. 1Timóteus 1:5). 

A természetes, földi szeretet és a felülről jövő szeretet közötti távolság 
akkora, mint az ég és a föld közötti távolság. A felülről jövő szeretet bővelkedik 
türelemben, tele van kedvességgel, nem irigykedik, nem kérkedik, nem duzzad a 
büszkeségtől, nem viselkedik illetlenül, nem keresi a saját hasznát, nem haragszik, 
nincsenek gonosz gondolatai, nem élvezi az igazságtalanságot, élvezi az igazságot, 
mindent elfedez, mindent elhisz, mindenben reménykedik, mindent elszenved. A 
szeretet soha nem hal meg. (1Korinthus 13:4-8) 

Hogy megtanuljuk és megtapasztaljuk ezt a tökéletes szeretetet, Isten az Ő 
családjába helyez minket, amely az Ő egyháza/teste. (De most Isten a tagokat, 
mindegyiket a testbe helyezte, ahogyan Ő akarta. 1 Korinthus 12:18) 

Itt található az Úr Jézus, aki mindannyiunkról gondoskodik. (Mert senki 
sem gyűlölte meg soha a saját testét, hanem táplálja és ápolja azt, ahogy Krisztus is 
így tesz az Ő egyházával, mert mi az Ő testének tagjai vagyunk. Efézus 5:29) 

Az egyház része Isten tervének a szentek tökéletesítésére. Ez az a hely, ahol 
a felülről jövő szeretetet tanulják és gyakorolják, ahol a csecsemők, a 
gyermekek és a fiatalok megtanulják az idősebbektől, hogyan kell bőséges 
türelmet, kedvességet viselni, szentségben járni, megtanulni megbocsátani, 
szeretni, vagy más szóval megtanulni, hogyan kell a felülről jövő dolgokban/a 
Lélek dolgaiban járni. (...a szentek tökéletességére... Krisztus testének épülésére. 
Efézus 4:12) 
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Itt megtanuljuk, hogy mások javát keressük, és ne magunknak éljünk. 
(Mindenki mások javára kapja a Lélek megjelenését. 1 Korinthus 12:7; Senki 
sem él önmagáért. Róma 14:7; Senki se keresse a magáét, hanem mindenki a 
magáét. 

más vagyonát. 1 Korinthus 10:24) 
Megtanulunk szorosan kapcsolódni egymáshoz, és egymás feladatait 

elvégezni. (Az egész test, amely összeilleszkedik és összetartozik azáltal, amit 
minden egyes ízület ad, az egyes részek megfelelő működése szerint, a test 
növekedését okozza, hogy önmagát szeretetben építse. Efézus 4:16; Egymás terhét 
hordozzátok, és így teljesítsétek Krisztus törvényét. Galata 6:2) 

Az egyházban arra tanítanak minket, hogy szeressük a kívülállókat is, még 
azokat is, akik bántani fognak minket. Amikor kapcsolatba kerülünk a szeretet 
országán kívüliekkel, akkor az Úr példáját kell követnünk: szeressük 
ellenségeinket, áldjuk meg azokat, akik átkoznak minket, tegyünk jót azokkal, akik 
gyűlölnek minket, mert mennyei Atyánk fiai vagyunk. (Máté 5:44) 

Ennek a szeretetnek az elnyerése, amely nem jutott el a természetes 
ember elméjébe, csak akkor válik lehetővé, ha azt az iskolát követjük, amelyben 
Krisztus tanításait tanítják. Máskülönben, bármennyire is igyekszünk majd 
megszerezni, nem fog megtörténni. Benne van a szeretet receptje, és aki ezt 
tiszteletben tartja, az végül el fogja azt nyerni. (A szeretet pedig abban áll, hogy az Ő 
parancsolatai szerint járunk. Ez a parancsolat, ahogyan kezdettől fogva 
hallottátok. 2 János 1:6; A parancsolat célja a szeretet. 1 Timóteus 1:5) 

Ha megtanuljuk megtartani Krisztus Igéjét, akkor eljutunk arra a pontra, 
hogy képesek leszünk szeretni embertársainkat. (Ebből tudjuk, hogy Isten 
gyermekeit szeretjük, ha szeretjük Istent és megtartjuk parancsolatait. 1János 5:2; 
És tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Máté 
28:20) 

A szeretet olyan mértékben fog a szívünkbe ömleni, amilyen mértékben a 
Szentlélek sürgetése rávesz bennünket, hogy elfogadjuk az Úr Jézus tanításait. 
(Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott. Róma 
5:5) 

Hogy ezt jobban megértsük, kiemelünk egy olyan helyzetet, amelyben 
mindannyian találhatjuk magunkat. Tegyük fel, hogy egy örökség (ami lehet egy 
földterület, egy ingatlan) öröklése során egy testvérünk követeli, hogy adjunk 
neki egy nagy részt abból, ami a miénk. 

Ha a világhoz tartozunk, hogy visszautasítsuk őt, akkor rendelkezésünkre 
állnak azok a megoldások, amelyeket a világ ad. Ezek lehetnek az ellenállás 
szavakkal, erőszakkal, vagy a bűnüldözés, a bíróságok segítségével... 
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Ha azonban a Királyság polgárai vagyunk, akkor más lesz a 
helyzetünk; a Királyság törvényei által előírt megoldások szerint kell 
szembenéznünk vele. A felső Királysághoz tartozókkal szemben támasztott 
követelmények a következők: békében élni minden emberrel, bőséges türelemmel 
rendelkezni, tele lenni jósággal, szeretettel. 

Ami minket illet, az első dolog, amit tennünk kell, hogy ne adjunk esélyt a 
másiknak arra, hogy bűnbe essen, hogy mindent megtegyünk, hogy ne okozzunk 
neki haragot vagy nyugtalanságot. Ehhez rendelkezésünkre áll a béke parancsa. 
(Boldogok a békességszerzők, mert ők lesznek... Isten fiai! Máté 5:9; Amíg rajtatok 
múlik, éljetek békességben minden emberrel. Róma 12:18) Hogy Krisztus 
békéjében maradjunk, nem szabad szembeszállnunk azzal, aki el akarja venni a 
javainkat. (Ne álljatok ellen annak, aki rosszat tesz nektek. Máté 5:39; Aki elveszi a 
kabátodat, ne tartsd vissza... Lukács 6:29) 

Utána még egy dolgot kell tennünk, ami a természetes ember számára teljes 
őrület. Ahhoz, hogy az égő szenet testvérünk fejére öntsük, az "ingünket" is oda kell 
majd adnunk neki - nem csak azt, amit eredetileg el akart tőlünk venni. Ez a 
tanítás, amely arra késztet, hogy még többet adjunk neki, nem az emberi logikához 
kapcsolódik, hanem felülről jön. (Ha az ellenséged éhes, adj neki enni. Ne engedd, 
hogy a gonosz legyőzzön téged, hanem győzd le a gonoszt jóval. Róma 12:20) 

Ha a testvérünk el akarja venni a minket illető földek egy részét, akkor 
tudtára kell adnunk, hogy hajlandóak vagyunk többet adni neki, mint amennyit 
el akar venni. (Aki arra kényszerít, hogy menj egy kilométert, menj vele kettőt; és 
ha valaki be akar perelni és el akarja venni a kabátodat, adja meg neki az ingedet 
is. Máté 5:40-41) 

Ez a hozzáállás, hogy készek vagyunk többet adni, ha erőszakkal veszik el, 
nem az emberi természetből fakad, nem az énünkből fakad, hanem csak a felső 
ország törvényeinek betartásával jön létre. Krisztus parancsolatainak megtartása 
tökéletes szeretetet ad, amely elűz minden félelmet, és teljes bizalmat ad az ítélet 
napján. (A szeretet abban áll, hogy az Ő parancsolatai szerint élünk. 2 János 1:6; 
Ezáltal a szeretet tökéletesedik bennünk, hogy teljes bizalommal legyünk az ítélet 
napján. 1 János 4:18) 
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4. Öröm - Ez az Öröm Országa a Szentlélekben 

Amikor felvesznek minket arra az egyetemre, ahová álmaink szerint járni 
akartunk, vagy amikor olyan állást kapunk, amelyre vágytunk, nem tehetünk mást, 
mint hogy örülünk. 

Mi azonban hisszük, hogy nincs nagyobb öröm, mint tudni, hogy bejutottál 
a Mennyek Országába, tudni, hogy a neved be van írva a Mennybe, hogy az 
örökkévalóságban az igazakkal lakj. (Ne örüljetek, hogy a lelkek 
engedelmeskednek nektek, hanem örüljetek, hogy nevetek fel van írva a 
mennyben. Lukács 10:20) Nagy öröm, ha tudjátok, hogy felvettek titeket 
Krisztus iskolájába, 

hogy az Úr kiválasztott téged, hogy együtt dolgozzunk azon, hogy tökéletesítsünk 
téged / hogy hozzá hasonlóvá tegyünk. (Testvérek, tartsátok örömnek, amikor 
különféle kísértéseken mentek keresztül, tudván, hogy hitetek próbája kitartást 
eredményez; és a kitartás legyen a tiétek. 
annak tökéletes eredményét, hogy tökéletesek és teljesek legyetek, semmiben 
sem szenvedve hiányt. Jakab 1:2-4) 

Sokak számára elviselhetetlen dolog az üldöztetés/gúnyolódás, de azok 
számára, akik az Országot választották, ez nagy öröm, hiszen tudják, hogy 
méltónak találták őket arra, hogy a szenvedés iskolájában feldolgozzák vagy 
átalakítsák őket. (Így hagyták el a Tanácsot, örvendezve, hogy méltónak találták 
őket arra, hogy az Ő nevéért gyalázatot szenvedjenek. ApCsel 5:41) 

Hasonlóképpen, az emberek nagy többsége számára nagy csapás, amikor 
elveszik tőlük azokat a dolgokat, amelyeket régóta hajszoltak; ez sokakat a 
depresszió szélére sodor, de azok számára, akik Isten Országát választották, 
örömre ad okot, amikor az Úr lehetőséget ad nekik, hogy megszabaduljanak a 
földi javaktól. (...örömmel fogadtátok a birtokotok elkobzását, tudván, hogy van 
számotokra egy jobb és tartósabb birtok. Zsidókhoz írt levél 10:34) 

A világgal szemben, amely örül, ha nyer valamit, vagy ha előléptetik, azok, 
akik az Országban vannak, örülnek, amikor bajokon mennek keresztül, mert a 
Szentlélekből származó öröm tölti el őket. (Sok bajban kaptátok az Igét, a 
Szentlélektől származó örömmel. 1Thesszalonika 1:6; Én most örülök a 
szenvedéseimben. Kolossé 1:24) 

Ahogy megtartjuk a békesség és igazság Igéjét, úgy jön majd az üldözés, de az 
öröm is! (Boldogok, akiket üldöznek az igazságért: mert övék a mennyek országa. 
Máté 5:10; Az igazaknak öröm az, hogy a jót cselekszik; a gonosztevőknek pedig 
valami rettenetes. Példabeszédek 21:15) 

A Szentlélekből fakadó öröm az, amit az örökkévaló Királyságban találunk 
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majd, ami állandó lesz. (És az Úr váltságdíjasai visszatérnek, és örvendező 
kiáltással jönnek a Sionra, örökké tartó örömmel a fejükön, örömöt és 
vigasságot találnak, és a szomorúság és a sóhajtozás elmenekül. Ézsaiás 
35:10) 

Az öröm a Krisztus Igéjének/parancsolatainak megtartásának eredménye 
vagy koronája. Az öröm a Lélek gyümölcsének koronája; az öröm, hogy átmentél 
a próbákon, hogy elérd a bőséges türelmet, kedvességet, szelídséget, szeretetet. 
(Rögzítsük tekintetünket Jézusra, a hit szerzőjére és tökéletesítőjére, aki az előtte 
való örömért elviselte a keresztet. Zsidókhoz írt levél 12:2) 

Feladni a régi dolgokat 
A világban "valaki" úgy rendezte el a dolgokat, hogy az életben való 

boldogulás érdekében nem megfelelő eszközökhöz folyamodunk. A Sátán 
ugyanúgy eljön hozzánk, mint az Úr Jézushoz, és különféle "előnyökkel" csábít, 
amelyeknek csak az a célja, hogy hálójába burkolózzunk. (Mindezeket megadom 
neked, ha leborulsz és imádsz engem. Máté 4:9) 

Ezt úgy teszi, hogy amikor meghalljuk az Ország Igéjét, és a régi dolgokat 
a fentről jövő új dolgokkal akarjuk megváltoztatni, akkor végül olyan erősen 
belegabalyodunk a régiekbe, hogy képtelenek vagyunk a változásra. (...a bűn, amely 
oly könnyen behálóz minket. Zsidókhoz írt levél 12:1). 

Hogy túléljük ezt az életet és elfogadható életszínvonalat biztosítsunk 
magunknak, sokan közülünk engedtek a Sátán ajánlatának. Megadja nekünk azokat 
a dolgokat, amelyekre vágyunk, amelyekhez egyébként nem jutottunk volna hozzá; 
de ezt azzal a feltétellel teszi, hogy nem mondunk igazat, megvesztegetéssel vagy 
ajándékokkal, ravaszságra, lopásra apellálva. Vegyünk néhány példát, amelyek 
megmutatják, hogy a Sátán hogyan fog minket a hálójába a lopás és a hazugság 
eredményeként szerzett előnyökön keresztül. Ezek az előnyök a kicsiktől kezdve 
a jelentékteleneken át egészen a nagyon nagyokig terjedhetnek. 

1. Ilyen például a feketemunka, amely a minisztériumban/államban 
bejelentett munkaszerződés nélküli munkavégzést jelenti, vagy a papíron 
alacsonyabb fizetést, és a kézben lévő adómentes különbözetből származó 
előnyöket. A "fekete ajánlat" igénybevételével elért előny a jelentős összegű 
többletjövedelem megszerzése. Sokak számára, akik ebben a helyzetben találják 
magukat, rendkívül nehéz lesz feladni ezt a "régi" életmódot, mivel jövedelmük 
majdnem a felére csökkenne, és az életük sokkal nehezebbé válna. 

2. A jobb életszínvonal biztosítása érdekében a legtöbben közülünk olyan 
iskolába járnak, amely diplomával/képesítéssel zárul, amelyet aztán egész 
életünkben használhatunk. Könnyen megfigyelhetjük, hogy az érettségi előtti 
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vizsgák során a Sátán előáll egy csábító ajánlattal, aminek sokan közülünk engednek. 
Segíteni fog nekünk abban, hogy másolással/lopással megszerezzük a diplomát, és 
ezzel feladjuk az igazságot. Később segít nekünk jó állást találni, feltéve, hogy az 
elhelyezkedés előtt bemutatjuk a diplomát, amelyet lopással szereztünk. Azzal 
azonban, hogy bemutatjuk ezt a diplomát vagy bizonyítványt, amely igazolja, hogy 
rendelkezünk az állás betöltéséhez szükséges tudással, hazugságban fogunk élni. 

Azzal, hogy használjuk, majd élvezzük annak hasznát, amit valójában 
elloptunk és hazudtunk, az igazságtalanság és a bűn láncolatába fogunk 
belegabalyodni, amelyből sokan soha nem fognak tudni kijönni. (Minden tolvaj és 
mindenki, aki hamisan esküszik, teljesen elpusztul. Zakariás 5:3) 

3. Egy másik eset, amikor a Sátán csapdájába esünk, az a hazugságok 
segítségével felajánlott korábbi nyugdíjba vonulás (pl. "betegség miatt"). A 
hazugsághoz azonban ekkor lopás/igazságtalan jövedelemszerzés társul, ami 
szintén maradandó lelki következményekkel jár. 

4. Egy másik jelentős pénzügyi előny, amelyet a Sátán kínál nekünk, az 
alacsonyabb költségek számos olyan szolgáltatás esetében, amelyekhez 
folyamodunk. Az általa szabott feltétel az, hogy beleegyezzünk abba, hogy 
azokkal dolgozzunk együtt, akik adót lopnak / akik nem állítanak ki nyugtát az 
általuk nyújtott szolgáltatásról. Ha ezeket a szolgáltatásokat törvényesen 
megadóztatnák, akkor sokak háztartási kiadásai 20-30%-kal növekednének. A 
legtöbbeknek egy ilyen intézkedés nagyon nehezen viselhető lenne. Hogy jobban 
megértsük, mik lehetnek ezek a szolgáltatások, néhány példát említünk: házépítés, 
házfestés, kertészkedés, mosógép javítása, hő-/elektromos/szaniter berendezések 
javítása, lakásbérlés, autójavítás, mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységek: 
szántás, vetés, aratás... favásárlás és -vágás, kútfúrás.... Figyeljünk azonban arra, 
amit az Úr mond: 
"Aki a tolvajjal társul, az a saját életét gyűlöli." (Példabeszédek 29:24) 

Az adófizetés mellőzése mindenki számára anyagi előnyt jelent, mind 
az eladó, mind a vevő számára. Ha 500 euró értékű tűzifát vásárol, de számla 
nélkül, akkor a 20%-os áfa, azaz 100 euró marad a zsebében, ami az 
alacsonyabb jövedelműek számára jelentős összeg. Sokan nem tartják ezt 
bűnnek, de képzeljük el, ha a kormány ugyanezzel a szabállyal élne; ebben a 
hónapban 100 euróval kevesebbet küldenének nekünk a nyugdíjunkból, a 
következő hónapban 105 euróval kevesebbet... Szomorúan kell 
megállapítanunk, hogy sokan azok közül, akik "újjászületettnek" vallják magukat, 
belekerülnek ebbe az igazságtalansági láncolatba. 

Az adófizetés elmulasztása azt mutatja, hogy nem követjük a felülről jövő 
dolgokat/ Isten Országának igazságosságát. (Fizessetek adót, mert a hatóságok és 
a fejedelmek Isten szolgái. Róma 13:6) Ha azt mondjuk, hogy a világosságban 
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vagyunk, de nem fizetünk adót/nem követjük ezt a parancsolatot, akkor hazudunk 
és nem az igazságot éljük... (Ha a világosság bennetek sötétség, milyen nagy lehet 
az a sötétség! Máté 6:23) 

5. Az ajándékozás/vesztegetés egy másik dolog, amit ma sok helyen 
gyakorolnak, még a szemétszállítókkal is. Ha lemondunk az ajándékokról, az 
mindenféle nehézségeket fog okozni, a legnehezebb a kórházban, ahol 
elhanyagoltság és szenvedés lesz. Ha azonban elfogadjuk a szenvedést a kórházi 
ágyon, mert nem adunk ajándékokat, akkor azt megkoronázza az a gyümölcs, 
amit termel, illetve a bőséges türelem, vagy tüdőszenvedés. (Tudjátok meg, hogy 
hitetek próbatétele kitartást szül, és a kitartásnak legyen meg a maga tökéletes 
eredménye, hogy tökéletesek és teljesek legyetek, hiánytalanul. a semmiben... 
Jakab 1:3) 

Ahhoz, hogy az igazságosság országában éljünk, Isten azt kéri tőlünk, hogy 
adjuk fel a régi dolgokat, amelyek a világ menetére jellemzőek, még ha 
veszteségeket is kell elszenvednünk, és helyettesítsük azokat az Ő országának új 
dolgaival. (Aki lop, az ne lopjon többé. Efézus 4:28; és adót fizetni. Adjátok meg 
mindenkinek, ami jár neki. Róma 13:6) 

Ahhoz, hogy motiváltak legyünk a régi dolgok feladásában, ott van az örök élet 
ígérete és az igazságosság országának értékei, olyan értékek, amelyek nyugalmat és 
békét hoznak lelkünknek. (Isten országa nem evés és ivás, hanem igazságosság, 
békesség és öröm a Szentlélekben. Róma 14:17) 

Ha Isten Országában akarunk lenni, fel kell hagynunk az adórablással, a 
régi dolgokat az Országból származó új dolgokkal kell felváltanunk, és fel kell 
hagynunk a sóvárgással, ami nem a miénk. (Adjátok meg tehát a császárnak, ami 
a császáré. Máté 22:21; Ne kívánd felebarátod dolgait. Mózes 5:21) 

Ha elhatározzuk, hogy nem használjuk vagy keresztre feszítjük a régi 
dolgokat, akkor elveszítjük azokat az anyagi előnyöket, amelyekkel egykor 
rendelkeztünk. Nehézségek merülnek majd fel az életünkben, lesznek nehéz 
helyzetek, de érdemes megpróbálni. (A világban gondjaid vannak, de légy bátor, 
én legyőztem a világot. János 16:33) Ezekkel a nehézségekkel együtt az Úr Jézus azt 
mondja nekünk, hogy megadja nekünk az Ő békéjét. (Az igazságosság műve lesz a 
béke, az igazságosság gyümölcse: nyugalom és örök békesség. Ézsaiás 32:17) 

Azoknak, akik megértik a felső ország értékeit, és eltökéltek abban, 
hogy feladják a régi dolgokat, hinniük kell abban, hogy Isten nem hagyja őket 
magukra, és hogy betölti mindennapi szükségleteiket. (Keressétek először az Ő 
országát és az Ő igazságát, és mindezek a dolgok hozzátok adattatnak. Máté 6:33; 
Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert Ő maga mondta: "Soha nem hagylak el 
titeket". Zsidókhoz írt levél 13:5) 

Sokan azok közül, akik arra hivatottak, hogy részesüljenek Isten 
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Országának dolgaiból, nem hajlandók megfizetni az árat, amely gyakran túl 
magasnak tűnik. De hozzá kell tennünk, hogy ez a hozzáállás csak távol tartja őket 
az Országtól. Isten figyelmeztet minket, hogy aki vétkezik, az nem ismeri Istent! 

Ha ekkorra már nem engedelmeskedünk Isten parancsának, ha illegálisan 
dolgozunk, vagy a közlekedési törvények iránt közömbösen vezetjük járművünket, 
ha a világ televíziója/internet a táplálékunk, ha csúnya szavakat használunk... az 
azt jelenti, hogy még mindig a bukott állapotban vagyunk, amelyben a bűn 
életforma, még nem születtünk Istentől. (Minden embernek alá kell vetnie magát a 
kormányzó hatalomnak. Mert nincs más hatalom, csak Istentől való, és azokat, 
amelyek léteznek, Isten állította fel. Róma 13:1; Mert mindaz, ami a világban van, a 
test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet hivalkodó gőgje, nem az Atyától van, 
hanem a világtól van. 1 János 2:16). 

Meg kell értenünk, hogy még ha több vallási szertartást is végzünk: ha 
templomba járunk, imádkozunk, nyelveken szólunk, prófétálunk, de nem 
járunk az igazság szerint, Isten azt mondja nekünk, hogy nem ismer minket! 
(Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Én: "Uram, Uram!", bemegy a mennyek 
országába, de aki az én mennyei Atyám akaratát cselekszi, az megy be. Máté 7:21; 
Sokan mondják majd Nekem azon a napon: 

"Uram, Uram, nem prófétáltunk-e a Te nevedben, és nem űztünk-e a Te 
nevedben démonokat, és nem tettünk-e a Te nevedben sok csodát?", és akkor 
kijelentem nekik: "Soha nem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti, akik 
törvénytelenséget cselekesztek.". Máté 7:21-23) 

Ha a Szentlélek nem győzött meg minket a bűn állapotáról, az azt 
jelenti, hogy az újjászületés nem történt meg. Az első dolog, amit a 
Szentlélek tesz azzal, aki befogadja Isten Igéjét, az az, hogy rábízza őt a bűn 
állapotáról. Ez a kezdet. A Lélek nem lakhat az emberben anélkül, hogy ne bízta 
volna meg őt erről az állapotról. (És amikor Ő (a Szentlélek) eljön, meggyőzi a 
világot a bűnről, az igazságról... János 16:8) 

A Szentírás világos különbséget tesz sötétség és világosság között. Aki a 
világosságban jár, annak a bűn többé nem életforma. Őt az jellemzi, hogy lemond a 
régi dolgokról, és éhes/szomjas az igazságra és a tisztaságra. (Aki Istentől született, 
az nem vétkezik, mert az ő magva megmarad benne, és nem vétkezhet, mert 
Istentől született. 1 János 3:8) 

Legyünk nagyon óvatosak, hogy ne keverjük össze a felülről született 
embert, akinek van bukása, azzal, aki még nem adta fel a sötétség országának 
dolgait. Ne csapjuk be magunkat, és ne állítsuk, hogy nincs bűn nélküli ember, és 
ezáltal ne engedjük magunkat a sötétség dolgainak. (Aki vétkezik, az ördögtől 
van. 1János 3:8). 

Összehasonlíthatatlan különbség van aközött, hogy valaki sötétségben él, 
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nem teljesen alávetve magát Isten parancsolatainak, és valaki, aki teljesen 
alávetett, de hibába/bűnbe esik. 

Az első esetben beszélhetünk állandó bűnről és a régi dolgok sötétségében, 
Isten nélkül való életről, még akkor is, ha az illető kijelenti, hogy visszatért Istenhez. 
(Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és mégis a sötétségben járunk, akkor 
hazugok vagyunk, és nincs meg bennünk az igazság; 1Jn 1:6; Aki vétkezik, az 
ördögtől van. 1 János 3:8) 

A második esetben nem kívánt véletlen bűnről beszélünk. Ebben az 
esetben a bűn megvallásával lehetőség van a megtisztulásra az Úr vére által. (De ha 
a világosságban járunk, ahogy Ő maga is a világosságban van, akkor közösségben 
vagyunk egymással, és Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 
1:7) 

A Szentírás nagyon világosan megmondja, hogyan ellenőrizhetjük 
magunkat. Ha új teremtmény vagyunk: a régi dolgok eltűntek. (Ha tehát valaki 
Krisztusban van, az új teremtmény; a régi elmúlt... 2Korinthus 5:17). 

Ellenálló magatartás 

Egy másik régi dolog, amiről nehéz lemondanunk, ami olyan életmódot 
biztosít számunkra, amiből hiányzik a túl sok gond, az az ellenállás hozzáállása 
azzal szemben, aki bántani akar minket. Amikor valaki el akarja venni a holminkat, 
meg akar alázni minket, a régi "ember" különböző megoldásokat keres, hogy ezt 
megakadályozza. Ezek az egyszerű ellenállási gesztusoktól kezdve a durvább és 
még durvább magatartásig terjednek; lehet ez dühkitörés, vagy akár a rendőrség 
hívása is... 

Nézzünk egy példát: Ha este hazaérünk a munkából, és azt tapasztaljuk, 
hogy valaki elfoglalta a személyes parkolóhelyünket, rendelkezésünkre áll az a 
lehetőség, hogy felemeljük az ablaktörlőjét, hogy kifejezzük elégedetlenségünket. 
Lehet, hogy nem fog törődni vele, és még egyszer fel kell emelnünk, majd ha 
továbbra is fennáll, akkor fenyegető üzenetet kell hagynunk neki... vagy 
hívnunk kell a.... Ha világi/ellenállási módszerekhez folyamodunk a probléma 
megoldására, akkor bizonyára megtaláljuk magunknak a megoldást, de ha a 
felsőbb dolgokhoz/nem ellenálláshoz folyamodunk, akkor már csak a 
megaláztatás marad. 

Talán egyetértünk az ellenállás-mentesség néhány apróbb aspektusában 
(megengedjük, hogy valaki kihagyja a sorban állást, hogy orvoshoz jusson) - 
amikor azonban pénzügyi stabilitásunk vagy testi épségünk kerül veszélybe, 
hirtelen megváltoznak a prioritásaink, és már nem látjuk tisztán a Mennyei 
Királyság ezen értékeit/dolgait. 

Mindazonáltal, ha Isten jelenlétében akarunk lenni és az Ő békéjét akarjuk 
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élvezni, el kell fogadnunk az árát, hogy lemondunk erről a régi dologról, ami csak 
bajt hoz, és az Úr tanításával helyettesítjük. (De mondom nektek: ne álljatok 
ellen...) 

Ha nem értjük meg, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy a végsőkig 
megvalósítsuk üdvösségünket, és hogy olyanokká kell válnunk, mint az Úr Jézus, ha 
nem értjük meg, hogy Isten országa megköveteli, hogy igazságban éljünk, békességes 
emberek legyünk, bővelkedjünk türelemben, szeretetben... akkor ragaszkodni 
fogunk a régi dolgokhoz, hogy megóvjuk magunkat a bajtól. A végén egy kis 
ellenállást fogunk tartani, hogy amikor minden oldalról körülvesznek minket, hogy 
megkönnyítsük az életünket, akkor is fenntartunk néhány rejtett szándékot, 
egyfajta féligazságot, néhány be nem jelentett munkát, megvesztegetést... 

Ahhoz azonban, hogy beléphessünk Isten országába, el kell adnunk mindent, amink 
van, hogy lemondjunk minden régi dologról, hogy megvehessük azt az új kincset/ dolgokat, 
amelyekkel a régiek helyébe léphetünk. (A mennyek országa olyan, mint egy kereskedő, 
aki finom gyöngyöket keresett, és miután talált egy nagy értékű gyöngyöt, elment, eladta 
mindenét, amije volt, és megvásárolta azt. Máté 13:45; Hanem keressétek először az Ő 
országát és az Ő igazságát. Máté 6:33) 

Aki az Ország mellett dönt, annak Isten erős kezében kell hagynia magát, és 
Isten maga kezd el dolgozni. Ő fogja végigkövetni az utunkat, amely elvezet 
minket a békességhez, a bőséges türelemhez, a szeretethez... (Ezért is képes örökre 
megmenteni azokat, akik Istenhez közelednek, általa. Zsidókhoz írt levél 7:25)  

Önreflexió 

– A régi dolgok még mindig az életformámat jelentik? 
– Szeretem-e Isten Országának értékeit, szomjazom-e a tisztaságára? 
– Kerestem-e a fenti dolgokat, mint a kincset? 

Az Isten Országának dolgai 
A Szentírás szava azt mondja, hogy az Isten Országának felső dolgait kell 

keresnünk, és nem a földön található, alsó dolgokat. (Ha tehát feltámadtatok 
Krisztussal, keressétek továbbra is a fenti dolgokat, ahol Krisztus van; a fenti 
dolgokra irányítsátok gondolataitokat, ne pedig a földi dolgokra. Kolossé 3:1-2) 

De ahhoz, hogy ezeket a dolgokat fentről keressük, a fő feltétel az lesz, hogy 
ismerjük őket. Szomorúan vesszük észre, hogy sokak számára Isten Országa és a 
benne lévő dolgok rejtély maradnak, és nem sikerül valaha is megismerniük 
azokat. (Amit a szem nem látott, a fül nem hallott, és az emberi szívbe sem 
hatolt be, azok azok a dolgok, amelyeket Isten készített azoknak, akik szeretik 
Őt. 1 Korinthus 2:9) 



32  

Az Úr Jézus példaként Jeruzsálem városát hozza fel nekünk, amely nem 
ismerte azokat a dolgokat, amelyeket Ő hozott - dolgokat, amelyek békét adhattak 
volna neki. (Ha ti is ismertétek volna ma, ti is, azokat a dolgokat, amelyek békét 
teremtenek! De most el vannak rejtve a szemetek elől. Lukács 19:42) Ezzel a 
kijelentésével az Úr Jézus a legsúlyosabban figyelmeztet bennünket arra, hogy 
sokan közülünk pontosan ugyanabba a helyzetbe kerülnek. 

Az Isten Királyságának dolgai a Szentírásban felső dolgok/feletti dolgok, 
Isten dolgai/a Lélek dolgai néven is ismertek. Ezek a dolgok hiteles képet adnak 
e Királyság természetéről és Isten szívéről. A Lélek dolgai azonosak Isten 
dolgaival; láthatjuk őket, ha megnézzük a Lélek gyümölcsét az ember jellemében, 
ami a következő: bőséges türelem, kedvesség, békesség, szeretet... 

Ezek a fenti dolgok, amelyeket Isten mindannyiunk számára 
előkészített, hogy azokban járjunk, teljes képtelenségek a szellemileg halott/világi 
ember számára; ezért nem fogja követni őket, mivel képtelen megérteni őket. (A 
természetes ember pedig nem fogadja be az Isten Lelkének dolgait, mert 
bolondság számára. 1 Korinthus 2:14; olvasd még Máté 13:19) 

Senki sem fog beleegyezni abba, hogy feladjon egy régi dolgot, ami 
ebben az életben működik, egy új dologgal az Országból, amit nem ért, és ez 
bajba fogja sodorni; soha nem fogja "mindenét odaadni" valamiért, aminek nem 
érti az értékét. 

Ha jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy sokan azok közül, akik meg 
vannak győződve arról, hogy ismerik Istent, és hogy "újjászülettek", természetesen 
ellenállást/ellenállást alkalmaznak, (kezdve verbálisan a szavakkal, egészen az 
igazságszolgáltatásig), amelyet a világban felmerülő számos problémájuk 
megoldására használnak; nem látják okát annak sem, hogy miért kellene 
lemondaniuk róla. Ha azonban bővelkedni akarunk a türelemben, és valóban 
meg akarjuk ismerni Istent, akkor fel kell adnunk mindenféle ellenállást. 
Azoknak, akik még nem tanulták meg, hogyan ne álljanak ellen annak, aki 
bántja őket, saját tapasztalatainkból elmondhatjuk, hogy csak így juthatnak el 
abba az áldott helyzetbe, hogy megtapasztalják a bőséges türelmet, 
ugyanakkor sokak számára lábtörlőnek kell lenniük. 

Sokan hallottak már a Lélek gyümölcséről, de kevesen tapasztalták meg a 
Lélek dolgainak követését. Azzal, hogy csak hallunk a felülről jövő dolgokról, nem 
fogjuk tudni megismerni azokat, hanem a saját erőnkből kell megpróbálnunk 
megismerni őket. Csak Krisztus parancsolatainak megtartása és megtapasztalása 
által válhatnak ismertté számunkra. (A parancsolat célja a szeretet. 1Timóteus 1:5; A 
szeretet pedig élet az ő parancsolatai szerint. 2 János 1:6) 

A természetes ember menekül a szenvedés és az alázat elől... de valójában ez 
az Isten megismerésének útja. Képzeljük magunkat abba a helyzetbe, hogy egy 
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olyan főnök alkalmazottjai vagyunk, aki sérteget minket, nem fizeti ki a teljes 
fizetésünket, arra kényszerít, hogy keményebben dolgozzunk... Mit tennénk? 
Várnánk-e ezt a lehetőséget, hogy bőséges türelmet műveljünk magunkban? Vagy 
elégedetlenkednénk, és ellenállnánk neki, amikor csak lehetőségünk lenne rá, és 
mindenkinek elmondanánk, milyen nehéz helyzetben vagyunk? (Tekintsétek, 
testvérek, minden örömötöknek, amikor különböző nehézségekkel találkoztok, 
tudván, hogy hitetek próbája türelmet szül. Jakab 1:2) 

Ha valaki megbánt téged és feldühít, mit teszel? Vizet veszel a szádba, 
hogy ne tudj beszélni, ahogyan azt ma egyesek tanítják? Vagy nem fogsz 
ellenállni, ahogy az Úr tanít minket? Ez az egyetlen megoldás a bőséges 
türelem megismerésére. (Amikor azt teszed, ami helyes, és szenvedsz érte, és 
türelmesen elviseled, ez kegyelmet talál Istennél. 1 Péter 2:20) 

Ha nem értjük meg annak az Országnak a természetét, ahová elhívást 
kaptunk, akkor biztosan nem fogjuk eladni mindenünket, amink van, és nem 
fogjuk feladni a régi dolgokat sem, amelyek biztosítják az életszínvonalunkat. Ez 
csak akkor fog megtörténni, ha szeretjük a bőséges türelmet, amely a fenti 
dolgokhoz tartozik, és ha kincsként fogjuk keresni, csak akkor fogjuk megismerni, 
csak akkor fogjuk megismerni Isten szívét. (És ez az örök élet, hogy megismerjék az 
egyetlen igaz Istent. János 17:3; És öltözzétek fel az új ént, amely Isten képmására 
teremtetett az igazság igazságosságban és szentségben. Efézus 4:24) 

Ha nem tartjuk meg az Úr parancsolatát, aki azt mondja, hogy ne álljunk ellen 
azoknak, akik bántanak minket, akkor a végén nem fogjuk megtapasztalni a 
bőséges türelmet, még kevésbé a békességet, az áldást, a szeretetet... (Ne állj ellen 
annak, aki rosszat tesz neked; hanem aki jobb orcádra üt, fordítsd oda neki a 
másikat is. Máté 5:39) 

Bőséges türelem nélkül nem leszel képes megáldani azt, aki átkoz téged, 
nem leszel béketeremtő, és nem leszel képes táplálni az ellenségedet sem. Nem 
fogjuk megismerni Istent sem, aki tele van irgalommal és könyörületességgel, lassú a 
haragra, és tele van jósággal. (2Mózes 34:6); "Az Úr bővelkedik a türelemben". 
(Zsoltárok 145:8) 

Ha még nem kerestük és nem járunk e dolgok után fentről, akkor 
megkérdőjelezhetjük, hogy a Szentlélek lakik-e bennünk, hiszen akik a Lélek 
késztetései szerint élnek, azok a Lélek dolgai szerint járnak. (Róma 8:6) 

Nem beszélhetünk új kezdetről, ha nem utasítottuk el a régi dolgokat, és 
nem szeretjük ennek az Országnak az új dolgait. (Ha valaki Krisztusban van, 
az új teremtmény; a régi elmúlt, íme, új dolgok lettek. 2 Korinthus 5:17) 
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Belépés Isten országába 
A Szentírás azt mondja nekünk, hogy ahhoz, hogy ezt az új kezdetet 

megkapjuk, hogy kiemeljük az ördög kormányzása alól, hogy megmosakodjunk a 
bűntől, és hogy megváltsuk és átadjuk az Ő országába, Isten Fia beleegyezett 
abba, hogy meghaljon a kereszten. (... hogy életét váltságul adja sokakért. Máté 
20:28; Van... az Ő vére által a bűnök bocsánata. Kolossé 1:13) 

A kereszt munkája Isten ajándéka minden ember számára, aki 
szerződést/szövetséget köt az Úrral, és megbánja gonosz tetteit, lemond saját 
akaratáról, és minden hitét az Úr Jézusba helyezi. A kereszten történt vérontás 
lehetőséget ad arra, hogy új állapotba kerüljünk, amelyben Ő a Szentlélek által a 
teljes helyreállításunkon munkálkodhat velünk. (...a Lélek megszentelése. 1Pt 1,2; 
Átalakulva ugyanarra a képmásra az Úr Lelke által. 2 Korinthus 3:18) Az ókorban 
Isten megszabadította népét a kemény rabszolgaságból. 

Egyiptomban, és szövetséget/megállapodást kötött velük, amelyben megígérte, 
hogy elvezeti őket Kánaán földjére. Ma, azok számára, akik lemondanak a bűnös 
múltról és bíznak benne, Isten a keresztáldozat által megszabadítja őket a bűn 
rabságából/kötöttségéből, és szövetséget köt velük (az Új Szövetséget), amellyel 
megígéri, hogy az örökkévaló Királyságba viszi őket, de nem feltétel nélkül. Ahhoz, 
hogy én is részesülhessek a kereszt ajándékából, nekem is el kell köteleznem 
magam, 
ahogyan az ősök is tették a régi szövetség végén. E szövetség iránti 
elkötelezettségemnek az ígéretnek és a felelősség vállalásának kell lennie, hogy 
megtartom és teljesítem mindazt, amit az Úr megparancsolt. (Mindazt, amit az Úr 
mondott, meg fogjuk tenni! 2Mózes 24:3). 

Ahogyan a zsidóknak Mózes által megvolt az Ószövetség könyve, úgy van 
ma nekünk az Újszövetség könyve az Úr Jézus Krisztus által, amely az evangélium 
vagy Krisztus Igéje. (Szájába adom az én igéimet, és ő mindent elmond nekik, amit 
parancsolok neki; és lesz, hogy aki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én 
nevemben mond, azt én magam ítélem el róla. 5Mózes 18:18- 19; Olvasd még 
ApCsel 3:22-23) 

Isten elkötelezi magát azok számára, akik belépnek a szövetségbe, hogy 
megkezdjék az üdvösség munkáját; ez a pillanat az Ország területére való 
belépés, az újjászületés pillanata, amely születés végül oly kevés embernek adatik 
meg, és amely a legtöbbünk számára nagy titok marad. (Sokan igyekeznek majd 
belépni, de nem lesznek képesek. Lukács 13:24). 
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Újjászületett 
A Szentírás azt mondja, hogy ahhoz, hogy lássuk Isten országát, és be 

tudjunk menni oda, újjá kell születnünk. (Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja 
Isten országát. Újjá kell születni! János 3:3,7) 

Az újjászületés vagy az Isten Országába való belépés/az Isten Országának 
polgárává válás a legnagyobb esemény, ami egy ember életében történhet. 

Ahogyan minden biológiai születés alapja egy mag, úgy a Szentírás is azt 
mondja az újjászületésről, hogy alapja egy mag, és ez valójában "Isten magja"! 
(Aki Istentől születik... az Ő magja benne marad. 1Jn 3:9) Isten elveti az ember 
szívébe az Ő magját, amelyből új teremtmény születik, amely Isten 
természetével/az Ő létmódjával rendelkezik majd. 

Ha Istentől, az Ő magjából születtünk, rendkívül fontos, hogy tudjuk, mit 
tartalmaz ez a mag, mi van a genetikai kódjába beírva, hogy megértsük, mi az, ami 
új életet szül belőle. Tudjuk, hogy minden biológiai mag összetételében, 
mikrobiológiai léptékben, megtalálható annak a magnak a képmásának minden 
alapvető összetevője, amelyből kinőtt. Ha ugyanezt a szabályt követjük, akkor 
Isten magja is tartalmazza összetételében az Ő képmásának minden alapvető 
összetevőjét. 

János evangéliumának első fejezete úgy írja le Istent, mint aki egy és 
ugyanaz az Igével. (Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten 
volt. János 1:1) Hasonlóképpen az Úr Jézust is úgy írják le, mint a megtestesült Igét, 
aki egy az Atyával. (És az Ige testté lett, és közöttünk lakott... János 1:14; Én és az 
Atya egy vagyunk. János 10:30) 

Ha Istent az Igeként azonosítjuk, valamint az Ő Fiaként, akkor a mag, 
amelyből születünk, szintén az Igét fogja tartalmazni. Ahogyan a biológiai magban 
nem találjuk meg a szemet, a szívet... hanem csak az ezeknek megfelelő sejteket, 
úgy Isten magjában sem találjuk meg a bőséges türelmet, a jóságot... hanem a 
kialakulásuknak megfelelő embrionális szavakat. 

Ha alaposan utánanézünk a Szentírásnak, könnyen rájövünk, hogy 
miről szólnak ezek a szavak: "Törvényeimet a szívükbe helyezem (az én magvaim), 
és az elméjükbe írom azokat". (Zsidók 10:16); "...Krisztus dicsőségének 
evangéliumának világossága, aki Isten képmása". (2Korinthus 4:4) Mint ilyen, az 
ember szívébe vetik Krisztus Igéjét - az Ő törvényeit, amely növekedni fog, és a 
Lélek gyümölcse/ Krisztus képmása által érik be. (Isten képmásáról a 6. oldalon 
olvashatsz) 

Például a mag konfigurációjában megtaláljuk a tanítást: "Ne állj ellen annak, aki 
bánt téged", amely a Szentlélek által növekszik, és a bőséges türelemmé fejlődik, 
amely az Úr képmásának része. 
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Ez a konkrét igazság rendkívül fontos annak megértéséhez, hogyan történik 
az újjászületésünk, nevezetesen annak ismeretében, hogy miért kell az Ő Igéjéből 
születnünk. Az Ő Igéjének/törvényeinek meg kell születnie bennünk, növekednie 
kell, hogy végül összeolvadjunk Vele/egyek legyünk a megtestesült Igével. 
(Imádkozom... hogy mindnyájan egyek legyenek. János 17:21) Ne tévedjünk, ha 
azt a meggyőződést valljuk, hogy elegendő csak az Úr Jézus áldozatában hinni. A 
szívünkbe ültetett Magvetőjének/szavának befogadása nélkül nem lesz új ember. Ez 
a fajta hit halott és nem ment meg minket! 

Az Ő Igéje és az újjászületés közötti elválaszthatatlan kapcsolatot az Úr 
Jézus a vetésről szóló példázatban, valamint sok más helyen is megmutatja 
nekünk. Ebben a példázatban a Krisztus Királyságáról szóló evangéliumot/ 
Krisztus szavát úgy írja le, mint Isten magját, amelyet az ember szívébe vetnek, és 
amelyből új élet sarjad. (A mag Isten Igéje. Lukács 8:11; lásd még Máté 13:19). 

Jakab apostol összefoglalja és megerősíti az Úrnak ezt a tanítását, amely 
szerint az embernek csak akkor van része az üdvösségben, ha befogadja a belé 
ültetett Igét. (Fogadjátok be gyengéden a belétek ültetett Igét, amely megmentheti 
a lelketeket. Jakab 1:21) 

Péter apostol is emlékeztet minket erre a magra, amely Krisztus 
Igéje/evangéliuma. (Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, és 
ez az az ige, amely hirdettetett nektek. 1 Péter 1:23,25) 

Pál apostol is, akárcsak a másik két apostol, azt mondja nekünk, hogy a 
felülről való születés Krisztus szava/az ország evangéliuma által történik. 
(Nincsenek többé szüleitek, mert Krisztus Jézusban én szültelek meg titeket az 
evangélium által. 1 Korinthus 4:15) 

Ahogyan a növény születésében természetesen három fő elem vesz részt: a 
föld, a mag és a víz, úgy az újjászületésben is három fő elemet találunk: az 
emberi szívet, Krisztus Igéjét és a Szentlelket. 

Az emberi szív hasonlít a talajhoz. (A jó földbe hullott mag azok, akik 
becsületes és jó szívvel, miután hallották az igét, megtartják azt, és türelemmel 
gyümölcsöt teremnek. Lukács 8:15) 

 
Krisztus Igéje/Tanításai a Mag, amelyből az élet csírázik. Ebből a magból 

új élet csírázik ki, és összetételében benne vannak azok az elemek, amelyekből 
növekedni fogunk, hogy elérjük az érett ember termetét. (Törvényeimet (magot)a 
szívükbe helyezem, és elméjükbe írom azokat. Zsidók 10:16) 

 
Óvatosan! Ne keverjük össze Krisztus Igéjét, amely a Magvető, amelyről a 

Szentírás azt mondja, hogy el kellett jönnie, Mózes törvényével, amely 
törvénytelenség miatt adatott. (Akkor miért a törvény? A törvénytelenség miatt 
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adták hozzá, amíg el nem jön a mag, akinek az ígéret szólt. Galata 3:19) 
 

A Szentlélek a harmadik kötelező elem. Ahogyan a biológiai mag nem 
csírázik ki, ha nincs benne víz, úgy Isten magja sem csírázik ki a Szentlélek nélkül. 
(...a Lélek megújulása által. Titus 3:5; ...a Lélektől született. János 3:8). 

Föld/az emberi szív 
A vetés példázatában négyféle talajról van szó: 
1. Azok, akik hallják az Ország Igéjét, de nem hisznek benne, mert nem 

értik. Ebben az esetben a föld sziklaszilárd, a szív megkeményedett. (Máté 13:19; 
Lukács 8:12). 

2. Azok, akik hallják az Ország Igéjét, és egy ideig befogadják azt. (A 
mag sziklás talajra hullott. Máté 13:20). 

3. Azok, akik hallják az Ország Igéjét és elfogadják, de napjaink gondjai... 
(A mag, amely tövisek közé hullott. Máté 13:22.) 

4. Azok, akik hallják az Ország Igéjét, és jó szívvel fogadják azt. Az utolsó 
eset tiszta, tiszta földet mutat nekünk. (A mag, amely jó földre esett. Máté 13:23). 

Az emberek első kategóriájában a szív megkeményedik, és a Mag nem 
csírázik ki. Az emberek második és harmadik kategóriájában megtaláljuk a 
csírázáshoz szükséges összes elemet. A talaj, a Mag és a Szentlélek jelen van, ami 
az új élet csírázását eredményezi. A második kategóriában azonban a talajban 
nincs elég föld ahhoz, hogy az új élet gyümölcsöt teremjen/érjen; a harmadik 
kategóriában pedig a talaj nincs előkészítve/tisztítva. A negyedik kategória a jó 
szív, amely befogadja a belé vetett magot, majd a Lélek megújulása és munkája 
által növekszik és hozza a Lélek gyümölcsét. 

Ha a Szentírás sokféle talajról beszél, nekünk magunknak kell 
megvizsgálnunk, hogy milyen talaj vagyunk. (Új földet teremjetek, és ne a 
tövisek közé vessenek. Jeremiás 4:3). 

Isten magja és annak összetétele 
Mint tudjuk, az emberi embrió magában foglalja az összes sejtet, amelyek végül a 

belőle születő jövőbeli embert alkotják: a szívet, a szemet, az agyat... minden 
mikrobiológiai szinten van kódolva, és minden részletet kihagyás nélkül összerakva. 

Látni fogjuk, hogy ez a helyzet Isten magjával is. Az Isten képmásának 
minden elsődleges összetevője benne van ebben az isteni magban. (...az új ember, 
aki Isten képmására teremtetett. Efézus 4:24) Összetételében benne van az Ország 
minden genetikai információja/Törvénye, vagyis Krisztus parancsolatai. Krisztus 
minden tanítása az Úr képmásának elsődleges összetevője. (...Krisztus dicsőségének 
evangéliumának világossága, aki Isten képmása. 2 Korinthus 4:3) 



38  

Isten elülteti szívünkbe a "jövendő magot"/Krisztus Igéjét, vagy más szóval 
átírja az Ő képmásának genetikai konfigurációját. (Törvényeimet a szívükbe 
ültetem, és az elméjükbe írom. Zsidókhoz írt levél 10:16) 

 
 
 

(Lukács 6:36) 
(Máté 6:25) 

 
Ha valaki be akar 
perelni a kabátodért, 
add oda neki az 
ingedet is. 
(Lukács 6:29) 

(Mark 

 
 
 

Bárki, aki 
követni akar 
Engem, az újra 
és újra... 

Áldd meg 
azokat, akik 
átkoznak 
téged. (Máté 
5:44) 

(Mat- 
thew 
5:22) 

9:43) 

(Máté 
18:35) 

nounce saját 
akaratát. (Lukács 
9:23) 

 
(Lukács 6:28) 
(Máté 6:19) 
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Ne 
ítélkezzen. 
(Máté 7:1) 

 
Az alábbiakban néhány genetikai információt/tanítást találunk az Országról, 

amelyek Isten magvának konfigurációjában találhatók: 
1. Ne állj ellen annak, aki bánt téged. (Máté 5:39) 
2. Bárki, aki be akarja perelni és el akarja venni a kabátját... (Máté 5:40) 
3. Ne ítéljetek, hogy ne ítéljenek meg benneteket. (Máté 7: 1) 
4. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. (Lukács 20:25) 
5. Vigyázzatok, hogy ne rágalmazzatok. (Máté 18:10) 
Ha valaki be akar perelni a kabátodért, add oda neki az ingedet is. (Lukács 6:29) 
Áldjátok meg azokat, akik átkoznak titeket. (Máté 5:44) 

A Szentlélek csíráztatja ezt a belénk ültetett magot; pontosabban csíráztat 
minden tanítást, és a növekedésünk és tökéletességünk érdekében dolgozik. 
Példa: Az ellenállásmentesség tanítása el van vetve bennünk, és a Szentlélek által 
meg fogja teremni a hozzá tartozó gyümölcsöt: békességet, bőséges türelmet, 
kedvességet, jóságot. (Az Úr Lelke által az Ő képmására alakulunk át, dicsőségről 
dicsőségre. 2 Korinthus 3:18; A Vigasztaló, az igazság Lelke, elvezet titeket 
minden igazságra. János 16:13) 

 
Az Úr minden tanítása alapvető fontosságú, részei annak a 

"nyersanyagnak", amelyből a kész termék készül. Egyetlen tanítást sem lehet 
félretenni. Mindegyik egy-egy elsődleges sejt, mint az emberi embrió sejtjei, 
amelyek a növekedés révén az Úr képmásának részévé válnak; egyik sem kerül 
cél nélkül a magba. 

Minden tanítás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus képmása kialakuljon 
bennünk. A Szentlélek nem hagy minket magunkra, és velünk dolgozik, miközben 
növekszünk. Legyen világos - Isten nem csak az Úr áldozatába vetett szellemi hit 
alapján vesz be minket az Ő örökkévaló országába, ahogyan azt a legtöbben 
hiszik, hanem az Ő magvából kell újjászületnünk, és növekednünk kell a 
Krisztusban való teljesség termetére, ahogyan meg van írva. (...amíg mindnyájan el 
nem érjük az érett ember termetét, annak a termetnek a mértékét, amely Krisztus 
teljességéhez tartozik. Efézus 4:13) 

Tegyük fel magunknak a kérdést, mi történne, ha a magot kisebb 
darabokra törnénk, és kivennénk belőle néhány tanulságot. Beszélhetnénk-e még 
mindig Isten születéséről? Képzeljük el, mi történne, ha egy biológiai mag egy 
darabját feldarabolnánk. Ha eltávolítanánk a májnak, a szívnek vagy az agynak 
megfelelő sejteket, akkor is lenne születés? Kicsírázna az élet abból a magból? 

Nagyon fontos megérteni, hogy ha nem fogadjuk el Krisztus 
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uralmát mindenben, nem fogadjuk el mindazt, amit Ő mondott, akkor a mag 
nem lesz egész, és nem fog kicsírázni. (Amikor valaki hallja az Ország 
Igéjét, de nem érti meg, akkor jön a gonosz, és elragadja, amit a szívébe 
vetett. Ez az, akire az út mellé vetették a magot. Máté 13:19) 

Ha csak egy parancsolatot is megszegünk, a Lélek nem lesz képes arra 
használni azt a tanítást, hogy kiteljesítse bennünk az Ő képmását/ a Lélek 
gyümölcsét. (Az evangéliumi parancsolatok/tanítások célja a szeretet. 1 
Timóteus 1:5). 

Ha nem fogadjuk el az Úr tanításait az ellenállásról, az ítéletről, az 
önmegtagadásról, mások megáldásáról... a mag nem fogja tartalmazni a mennyei 
élet csírázásához szükséges információkat. Isten csak azokat újítja meg a Lélek 
által, akik engedelmeskednek neki. (Mi tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak, 
ahogyan a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik hallgatnak rá. ApCsel 5:32; 
...a Lélek megújulása által. Titus 3:5) 

Az alábbiakban néhány olyan tanítás következik, amely sokak szívéből hiányzik, 
és amelyet azok sem fogadnak el, akik azt állítják és hiszik, hogy "újjászülettek". 

1. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. (Lukács 20:25) 
2. Ne állj ellen annak, aki bánt téged. (Máté 5:39) 
3. Áldd meg azokat, akik átkoznak téged. (Lukács 6:28) 
4. Ha tehát én, a ti Uratok és Mesteretek megmostam a lábatokat, akkor 

nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. (János 13:14) 
Önreflexió: Túl sok neked ez a tanítás, és túl sok neked, hogy elviseld? 

(Sokan... miután hallották ezeket a szavakat, azt mondták: "Amit Ő mond, az túl 
sok ahhoz, hogy elviseljem. Ki tudja ezt elviselni?" János 6:60) 

Meg kell értenünk, hogy nem lesz lehetséges újjászületni Istentől, ha 
figyelmen kívül hagyjuk a Királyság törvényeit/ Krisztus Igéjét, amely a szívünkbe 
van ültetve. (Fogadjátok kedvesen a belétek ültetett Igét, amely megmentheti a 
lelketeket. Jakab 1:21; ...törvényeimet a szívükbe ültetem. Zsidókhoz írt levél 
10:16) 

Egy mag 
hiányzó 
genetikai 
információv
al, csak 
darabokkal. 

Ha valaki be akar 
perelni a kabátodért, 
add oda neki az 
ingedet is. 

  

Áldd meg 
azokat, akik 
átkoznak 

  
 

(Mat- 
thew 
5:22) (Máté 

18:35) 
(Lukács 6:28) 
(Máté 6:19) 
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Krisztus 
tanításainak 

Egyetlen tanítást sem lehet félretenni. Mindegyiknek megvan a maga 
célja, egyik sem véletlenszerűen adatott. Egyesek arra szolgálnak, hogy 
előkészítsék/tisztítsák a talajt olyan dolgoktól, mint az ítélkezés, mások 
elítélése, a test kívánságai, a szemek kívánsága... és mások arra szolgálnak, hogy 
bőséges türelmet, kedvességet, békességet, szeretetet szerezzenek... 

Csak Krisztus parancsolatainak megtartása által leszünk képesek 
megfosztani a régi embert a rosszaságaitól, és az új, Isten képmására teremtett 
embert öltöztetni magunkra. (Öltözzétek fel az új embert, aki Isten képmására 
teremtetett. Efézus 4:24). 

Az új ember ruházatának anyagában legyen jóság, türelem, kedvesség, 
szeretet... (Öltözzetek irgalommal, kedvességgel, alázattal, szelídséggel, bőséges 
türelemmel teli szívvel. De mindenekelőtt szeretettel öltözzetek... Kolossé 3:12, 
14) Ez az a menyegzői ruha (az új ember kötelességei), amelyet fel kell 
vennem, hogy olyan legyek, mint az Úr Jézus Krisztus. 

A következő bekezdésekben az önvizsgálat és önreflexió céljából 
részletesebben tárgyaljuk a "rágalmazás" és az "áldás" témáját. Fogunk néhány 
olyan parancsolatot, amelyek segítenek kiiktatni az ítélkezést, a kárhoztatást és 
a rágalmazást az életünkből, valamint néhány más tanítást, amelyekkel együtt 
az új életbe is be fogunk kerülni: áldás, kedvesség, béke... 

Mások becsmérlése/rágalmazása egyike azoknak a dolgoknak, 
amelyek teljesen tilosak Isten Királyságában. Ha megnézzük az 
angyalokat, akik Isten jelenlétében vannak, ők nem merik megszegni a 
Királyságnak az ítélkezésre és a rágalmazásra vonatkozó törvényét. Még a Sátán 
felett sem mernek ítélkezni, még kevésbé merészelnek vádat emelni ellene. 
(Pedig Mihály arkangyal, amikor Mózes testéért harcolt az ördöggel, nem 
emelt ellene vádat, hanem azt mondta: "Az Úr dorgál téged!". Júdás 1:9; míg az 
angyalok, akik hatalomban és erőben nagyobbak, nem hoznak ellenük 
szidalmazó vádat az Úr előtt. 2 Péter 2:11). 

Láthatjuk, hogy természetünkből fakad, hogy megítéljük egymást, 
elítéljük egymást, és aztán negatívan beszélünk arról, akit megítélünk. A legtöbb 
ember az elítéltek kategóriájába esik; kezdve a családtagjainktól kezdve a minket 
irányítókig. Sokan közülünk ezzel a kijelentéssel igazolják magukat: "De 
amikor rosszat mondok valakiről, akkor csak az igazat mondom". A Szentírás 
azonban megtiltja nekünk, hogy 
ne beszélj rosszat senkiről. (Emlékeztessétek őket, hogy ne beszéljenek rosszat 
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senkiről. Titus 3:2). 
Ahhoz, hogy megfigyeljük, mennyire hat ránk a rágalmazás, részletesen 

meg kell vizsgálnunk magunkat. Ellenőrizzük magunkat néhány egymást 
követő napon keresztül, és minden nap végén jegyezzük fel egy jegyzetfüzetbe, 
hogy kikről beszéltünk rosszat. Ez a kísérlet megmutatja majd, hol tartunk 
valójában. Ha tervbe vesszük, hogy őszintén ellenőrizzük magunkat, meglepődve 
fogjuk látni, hogy életünkben a gonosz gondolkodás és beszéd dominál. 

Meg kell jegyeznünk, hogy még mielőtt rosszat mondanánk valakiről, sok 
olyan dolgot teszünk, ami egyébként nem annyira feltűnő. Ha nem figyelünk oda 
rájuk, elkerülhetetlenül rágalmazáshoz vezetnek. 

Mielőtt rosszat mondanánk valakiről, az első dolog, amit teszünk, 
hogy megítéljük az illetőt, figyelmen kívül hagyva azt a parancsolatot, hogy 
ne ítélkezzünk senki felett. (Ne ítéljetek, és nem ítéltetek meg. Lukács 6:37.) 
Sokszor egy másik barátot hívunk segítségül, hogy megerősítse az ítéletünket. A 
második dolog, ami az ítélkezés után következik, az elítélés, ami azért 
következik be, mert nem engedelmeskedünk az Úr egy másik 
parancsolatának. (Ne ítéljetek, hogy el ne kárhoztassatok. Lukács 6:37) A 
harmadik dolog a megbocsátás hiánya. (Bocsássatok meg és bocsánatot nyerjetek. 
Lukács 6:37; Ha valakinek oka van panaszra a másiknak, bocsássatok meg 
egymásnak. Kolossé 3:13) 

És aztán, hogy a bűn a lehető legteljesebb legyen, figyelmen kívül hagyjuk 
az Úrnak a gonosz beszédre vonatkozó parancsát. (Óvakodjatok a 
rágalmazástól. Máté 18:10.) Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy a legtöbben, amint alkalmat találunk rá, másoknak 
trombitálunk azokról, akiket megítélünk és elítélünk. 

Keserű irigységünket továbbadjuk másoknak, akik viszont továbbadják azt, így 
sokakat bemocskolva. Azonban "aki a felebarátját rágalmazza, az bolond". 
(Példabeszédek 11:12) 

Ahhoz, hogy örökölhessük Isten országát, le kell mondanunk erről a 
súlyos bűnről, meg kell tisztítanunk a talajunkat, ki kell távolítanunk a 
szívünkből, hiszen tudjuk, hogy a rágalmazók nem fogják örökölni Isten 
országát. (1Korinthus 6:10) 

Még mindig nem leszünk sikeresek, ha előbb nem mondunk le az 
ítélkezésről, a kárhoztatásról, és ha nem tanulunk meg megbocsátani azoknak, 
akik rosszat tesznek velünk. (Bírjátok ki egymást, bocsássatok meg 
egymásnak, akinek panasza van valakivel szemben; ahogyan az Úr 
megbocsátott nektek, úgy kell nektek is megbocsátanotok. Kolossé 3:13) 

Annak, aki Isten Országában akar élni, egy másik lényeges dolog, amit meg 
kell tennie, hogy meg kell szakítania minden barátságot azokkal, akik rágalmazást 
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gyakorolnak, még akkor is, ha testvérek a gyülekezetben. (Ne legyen kapcsolata 
senkivel, aki bár "testvérnek" nevezi magát, mégis... rágalmazó. 1Korinthus 5:11, 
13) Ezt kell tennünk, mert ez a bűn úgy fertőz, mint a pestis. (A rossz 
cselekedetek megrontják a jó szokásokat. 1Korinthus 15:33; Menjetek ki közülük, 
és különüljetek el tőlük - mondta az Úr -, ne érintsetek tisztátalant, és én 
befogadlak titeket. 2 Korinthus 6:17) 

Az áldás egyike azoknak a felsőbb dolgoknak, amelyeket Isten 
előkészített számunkra, hogy benne járjunk. (Ha feltámadtál Krisztussal, akkor 
keresd továbbra is a fenti dolgokat, ahol Krisztus van; a fenti dolgokra 
összpontosítsd gondolataidat, ne pedig a földi dolgokra. Kolossé 3:1) 

Az áldás a rágalmazás ellentéte. Az áldás kizárja a rágalmazást, és 
fordítva, nem leszünk képesek mindkettőt megtartani. (Ugyanabból a szájból jön 
az áldás és az átok is! Testvéreim, ez nem lehet így! Vajon az édes víz és a keserű 
víz ugyanabból a forrásból fakad? Jakab 3:10) 

Ahhoz, hogy áldani tudjunk, meg kell tisztítanunk a földet a gonosz beszéd 
bűnétől; ne vessünk áldást a rágalmazás tövisei közé. (Új mezőt teremjetek, és 
ne a tövisek közé vessenek! Jeremiás 4:3) A Szentléleknek kell vezetnie bennünket, 
és meg kell tartanunk az Úr áldással kapcsolatos parancsolatait. Íme néhány 
ezek közül: 

1. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, 
tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és imádkozzatok azokért, akik 
csúfolnak és üldöznek titeket. (Máté 5:43) Áldjátok azokat, akik üldöznek 
titeket. (Róma 12:14) 

2. Áldás, mert erre vagytok hivatottak. (1 Péter 3:9) 
3. Ne állj ellen annak, aki bánt téged. Aki be akar perelni a kabátodért... 

(Máté 5: 39-41) Bocsássatok meg, és megbocsátanak nektek. (Lukács 6:37) 
Csak addig leszünk képesek áldani, amíg abbahagyjuk a rágalmazást. El 

kell engednünk a haragot, az ítélkezést, abba kell hagynunk az elítélést, abba kell 
hagynunk az ellenkezést azzal, aki bánt minket, hajlandónak kell lennünk 
megengedni annak, aki erőszakkal elveszi a dolgokat, meg kell bocsátanunk neki, 
és ha éhes, még az ellenségünket is meg kell etetnünk... 

Az a hozzáállás, hogy még azt is megáldod, aki üldöz téged, nem a 
természetes ember természetében van, ez nem az én által jön, hanem csak az Ige 
megtartása által Krisztusnak. 

Ez a fajta hozzáállás azokkal szemben, akik bántanak minket, szigorúan 
ahhoz a szeretethez kapcsolódik, amely még nem érte el az emberi elmét. A régi 
"ember" soha nem tenne ilyesmit, mert ez számára teljes őrültség és 
képtelenség. 

Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, sokan közülünk rájönnek, hogy 
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nem tanultak meg jól beszélni, és hogy (talán) soha nem áldották meg azt, aki 
megbántotta őket. Rá fognak jönni, hogy nem tartották be a rossz beszédre 
vonatkozó parancsolatot, sem az áldás parancsolatát. (Szeressétek ellenségeiteket, 
áldjátok meg azokat, akik átkoznak titeket. Máté 5:43-44.) 

Ellenőrizze magát: Áldasz vagy rágalmazol? Ne csapd be magad azzal, 
hogy azt hiszed, hogy képes leszel áldani, miközben haragszol, ítélkezel, elítélsz... 
Ezek csak nyugtalanságot okoznak neked, a gonosz beszéddel/rágalmazással 
együtt, nem pedig áldást. (Jakab 3:16) 

Tegye fel a legkomolyabb kérdést: Isten magja-e az a mag, amelyet a 
szívedbe vetettek? Megkaptad-e az Úr parancsolatait/törvényeit a 
rágalmazással/áldással kapcsolatban? Ha megkaptad őket, őrzöd-e őket? Hoztak-
e gyümölcsöt? Ellenőrizd magad alaposan egy-két hétig, és látni fogod, hogy 
hol tartasz. 

Vizsgálja meg magát alaposan: Amikor rosszat mondasz, megszid-e 
téged a Szentlélek? Elemezd magad, hogy azt az új életet éled-e, amelyre elhívást 
kaptál, mert sokan vagyunk elhívva az áldásra, de olyan kevesen teszik meg. 
(Áldjatok, mert erre hívattatok el, hogy áldást örököljetek. 1 Péter 3:9) 

Ha rosszat mondasz a kormányról, a politikában dolgozókról, a 
közegészségügyben dolgozókról, a szomszédokról... és azokról, akik így vagy 
úgy bántanak téged, az azt jelenti, hogy a dolgok még nem történtek meg, azt 
jelenti, hogy az új élet még nem kezdődött el! (Ha valaki Krisztusban van, új 
teremtmény: a régi elmúlt, íme, újjá lett, és mindezek Istentől vannak. 
2Korinthus 5:17-18) 

Meg kell értenünk, hogy a felülről, Istentől született ember számára a 
rágalmazás vagy bármilyen más bűn csak véletlen, nem pedig életforma! (Aki 
Istentől született, az nem vétkezik. 1Jn 3:9). 

Az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy csak ha megutáljuk a régi "embert", 
ha elhagyjuk a régi dolgokat, csak akkor leszünk képesek egy új életet kezdeni 
Isten Országában, és ez az élet a tanítványság/szolgaság lesz az Ő számára. (Ha 
valaki hozzám jön, és nem gyűlöli... még az életét is, az nem lehet az én 
tanítványom. Lukács 14:26) 

Az Úr csak akkor lép be velünk az Új Szövetségbe, ha feladjuk saját 
akaratunkat, és elfogadjuk Őt Mesterünknek, engedelmeskedve tanításainak. 
Ettől a pillanattól kezdődik az új élet, a tanítványi élet. Attól a naptól kezdve 
válunk az Ő tanítványaivá, amikor mindenben elfogadjuk Őt, mint Tanítót és 
Urat. 
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Ez az a pillanat, amikor Isten elkezdi a tökéletességre irányuló 
munkáját, és csak akkor fejezi be, ha hűségesek maradunk hozzá. (Bízom abban, 
hogy Ő, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, be is fogja fejezni. Filippi 1:6) 

Krisztus tanítványának lenni azt jelenti, hogy beiratkozunk az Ő 
iskolájába, hogy megtanuljuk Tőle a felülről jövő új dolgokat, és elsajátítjuk 
azokat, mivel azok feltétlenül szükségesek a Királyságban való életünkhöz. Az Ő 
tanítványai leszünk az iskola első napjától, az új élet első napjától kezdve. 

Krisztus iskolájában Isten rabszolgái vagyunk, mindenben alá 
vagyunk rendelve neki, hogy elérjük a megszentelődésünket. (Isten rabszolgái 
lettetek, gyümölcsötök a megszentelődés, a vég pedig az örök élet. Róma 6:22) Az 
újjászületés a tanítványi élet kezdete, és Isten tanítványságának és a Lélek által 
végzett munkájának eredménye az Isten képére és hasonlatosságára formált 
ember. 

Kérdések az önreflexióhoz 
– Kérdezd meg magadtól: újjászülettem-e? Megfelelek-e az újjászületés 

feltételeinek? Lemondtam-e már e világ dolgairól? Beléptem-e szövetségbe az 
Úrral? Vannak-e még a világ örömei az életemben: a világ televíziója, a 
tengerparton való kirándulás...? (Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a 
világban van. Ha valaki a világot szereti, nincs benne az Atya szeretete; mert a 
világ dolgai nem az Atyától valók, hanem a világéi. János 2:15-16) 

– Kérdezd meg magad: alávetem-e magam Isten által kijelölt hatóságoknak, 
elkerülöm-e az adófizetést, rágalmazás vagy áldás az, amit gyakorlok? 

– Kerestem-e az igazság, a béke és a szeretet országát, mint rejtett kincset? 
Megérkeztem-e az Ország kapujához, hallottam-e Krisztus tanításait, és 
elfogadtam/elfogadtam-e azokat? 

– A teljes Igét kaptam-e, amely belém vetetett, vagy csak töredékeket? 
– Ha beléptem az Új Szövetségbe, mondtam-e neki, hogy hallgatni fogok rá, és 

mindent megteszek, amit mond? Megígértem-e, hogy megtartom az összes törvényt, amit 
a szívembe ültetett? Ezek az igazságosság, a békesség és a szeretet törvényei? (Íme, 
eljőnek a napok, mondja az Úr, hogy új szövetséget kötök, törvényeimet az elméjükbe 
ültetem ... Zsidókhoz írt levél 8:8-10) 

– Lemondtam-e a saját akaratomról, kiüresítettem-e magam, és hagytam-e, 
hogy a szívembe ültetett Ige működjön? (Lukács 9:23) Vagy tövisek közé 
vetették? (Jeremiás 4:3) 

– Ő az életem Ura, vagy csak azon a ponton vagyok, hogy Uramnak, 
Uramnak hívom Őt, anélkül, hogy mindent megtennék, amit mond? 
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– Van-e olyan tanítása az Úrnak, amit nem tartok be? (ellenőrizze a 
következőkkel: Máté 12:36; Máté 18:9, 10; Titus 3:2; Máté 5:38-48; Lukács 9:23; 
Lukács 14:26). 

– Van olyan parancsolat, amivel nem értek egyet? (ellenőrizd a János 13:13- 
17; Márk 10:11-12; Máté 19:9; Máté 22:21). 

- Megfelelek-e az Úr tanítványává válás kritériumainak? (És aki nem viseli 
keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács 14:26-27) 

Arra kérünk benneteket, hogy ahogy itt álltok, magatokkal kettesben, 
nézzétek meg, milyen helyzetben vagytok éppen. Ettől függ az 
örökkévalóságotok! 

Jó, ha megvizsgáljuk magunkat az Ige fényében, és megkérdezzük 
magunktól, hogy milyen szövetségben/születésben volt részünk. Milyen 
eredményei vannak? Van-e bennünk Isten képmása? Dolgozunk-e tudatosan 
azon, hogy egyre inkább az Úrhoz hasonlóvá váljunk? Látszanak-e a Lélek 
munkájának gyümölcsei? Üldöznek/nyomasztanak minket az igazságosság miatt? 
Ne tévedj abban a hitben, hogy ha annak a csoportnak a tanításait 
gyakorolod, amelyhez csatlakoztál, akkor mint olyan, meg fogsz felelni 
Istennek. Ő csak akkor fog asztalhoz ülni 
azokkal, akik olyanok lesznek, mint Ő. 

Ha még nem kerested az igazságot, mint kincset, akkor most kezdd el. 
Aztán hagyd, hogy Isten vezesse lépteidet egy tiszta gyülekezetben, hogy 
egészségesen növekedhess a tökéletesség felé! (Meneküljetek az ifjúi vágyaktól, és 
kövessétek az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet, azokkal együtt, akik 
tiszta szívből hívják az Urat. 2Timóteus 2:22) 

 



 

 
 
 
 
 

Ugyanattól a szerzőtől: 

EGYHÁZ - KRISZTUS TESTE 

AZ ESKÜVŐI RUHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a füzet szabadon terjeszthető. 

Ha úgy gondoljátok, hogy ez a füzet ébredést idézhet elő, 
kérlek, vegyetek részt a terjesztési munkában. A következő 

címen veheti fel velünk a kapcsolatot: 

+40.747.984.952; +40.765.683.961; vagy e-mailben: 
contact@cuvantcurat.ro. 

mailto:contact@cuvantcurat.ro


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Szentírás azt mondja nekünk, hogy Istennek volt egy terve, amelyben 
olyan lényeket teremtett, amelyek az Ő vonásait/képét és hasonlatosságát 
hordozzák. (Isten az embert a saját képmására teremtette, Isten 
képmására teremtette. 1Mózes 1:27) 

Az embert Isten azért teremtette, hogy az Ő országában éljen, de a 
Sátán megtévesztette, és engedetlensége következtében szellemileg 
meghalt, így elveszítette Istenhez való hasonlatosságát. (Ti pedig 
halottak voltatok azokban a bűnökben, amelyekben egykor jártatok, 
követve e világ útját. Efézus 2:1) 

Isten azonban már a világ megalapítása előtt előre látta ezt a 
bukást. Így Isten ebben a tervében nemcsak a helyreállításról, hanem 
teremtésének tökéletesítéséről is gondoskodott. (Őbenne Isten már a 
világ megalapítása előtt kiválasztott minket, hogy szentek és 
hibátlanok legyünk. Efézus 1:4) 
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