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János evangéliuma 4. fejezetében egy nagyon érde‐
kes találkozásról olvasunk Jézus és egy samáriai as‐
szony közö, amiből különböző emberek 
különböző tanulságokat vonnak le. Mégis, sokan 
elsiklanak a legfontosabb alapelvek fele, amelye‐
ket Jézus az asszony elé tárt. Az Úr ezt a következő 
szavakkal fejezte ki:

„De eljön az óra, és az most van, amikor az iga‐
zi imádók szellemben és igazságban imádják az 
Atyát, mert az Atya is 
ilyen imádókat keres ma‐
gának. Az Isten Szellem, 
és akik őt imádják, azok‐
nak szellemben és igaz‐
ságban kell őt 
imádniuk.” (János 4:23-
24; pontosítva)

Figyeljük meg, hogy a hangsúly az igazi imádókon 
van, amiből az következik, hogy vannak igazi  és 
vannak hamis imádók. Az igazi imádók szellemben 
és igazságban imádják az Atyát, sőt maga az Atya is 
ilyen imádókat keres. Jézus megmagyarázza, hogy 
azoknak, akik Istent imádják, miért kell szellemben 
és igazságban imádniuk Őt. Azért, mert „Isten Szel‐
lem”. Más szóval: azok imádják Istent az Ő számára 
elfogadható módon, akik megértik Isten természe‐
tét, és ezen az alapon imádják Őt.

Testi vagy szellemi
Az asszony azt vetee fel Jézusnak, hogy az a hegy, 
amelyen álltak, Isten számára különleges hely. A nő 
szerint a régi időkben Izrael azon a hegyen imádta 
Istent, a zsidók azonban Jeruzsálembe helyezték az 
imádat helyét. Valójában azt kérdezte, melyik az 
igazi imádati hely. A gondolatai a szent helyek kö‐
rül forogtak, az imádata pedig testi dolgokra irá‐

nyult. Abban az időben ez volt a jellemző az 
emberek istenimádatára.

Most azonban Jézus kijelentee, hogy az idő elér‐
keze, amikor Isten igazi imádói már nem így fog‐
ják Őt imádni. „Isten Szellem” – ez a lényeg! Azért 
imádjuk őt szellemben, mert Isten Szellem; ha vi‐
szont az imádatunk testi dolgokra összpontosít, ak‐
kor valójában ezzel azt sugalljuk, hogy Isten is testi. 
Azt sugalljuk, hogy Isten is csak egy ugyanolyan 

személy, mint mi magunk, 
és ezért úgy viszonyulunk 
Hozzá, mint egy testi lény‐
hez, akinek testi korlátai 
vannak.

A régi, ószövetségi idők‐
ben Isten elnézte, hogy az 

emberek így közeledtek Hoz‐
zá. Azok, akiket népének ismert el, szellemileg kis‐
dedek voltak, nagyon korlátozo istenismereel 
rendelkeztek, így bocsánatos volt, hogy azt hiék: 
Isten a szentek szentjében lakik a templomban, és 
hozzá van kötve egy dobozhoz, a szövetség ládájá‐
hoz. Imádatukkal Jeruzsálem felé kelle fordulniuk, 
és áldozataikat egy konkrét helyre kelle vinniük. 
Isten együműködö ezzel a gondolkodásmóddal, 
mert népe szellemileg még éretlen volt.

Manapság az egyik probléma az, hogy amikor az 
emberek „szellemire” gondolnak, akkor egyszerűen 
„láthatatlant” értenek alaa – és ennyi. Egyébként 
viszont úgy gondolják, Istennek is ugyanolyan tu‐
lajdonságai vannak, mint amilyenek a testi világban 
is léteznek, azzal a különbséggel, hogy Ő láthatat‐
lan.

Szellemi imádat
Istennel való kapcsolat új alapokon
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Helyes istenkép
Jézus arra próbált ösztönözni, hogy gondoljunk be‐
le, kicsoda Isten valójában. Milyen képünk van Ró‐
la? Ugyanis a Róla alkoto képünk határozza meg, 
hogyan viszonyulunk Hozzá. Az emberek részéről 
gyakran elhangzik: „Mutass több tiszteletet irá‐
nyomban!” Csakhogy a tisztelet megkövetelése ön‐
magában még nem eredményez tiszteletet. A 
hozzáállás akkor változik meg, amikor megváltozik 
az ado személyről alkoto képünk.

Jézus ezért helyezi a hangsúlyt az istenképünkre. 
Azt mondja, hogy akik Istent imádják, azoknak 
meg kell érteniük Isten természetét, és azt, hogy 
milyen lény Ő valójában. Nyilvánvaló, hogy óva‐
tosnak kell lennünk, amikor szellemi dolgokról 
gondolkodunk, nehogy mindenáron azonosítani 
akarjunk mindent testi dolgokkal. Jézus tulajdon‐
képpen ezt mondta: „Nem korlátozhatjátok le to‐
vább Istent úgy, mint eddig! Eddig úgy 
gondolkodtatok, hogy Isten vagy i, vagy o lakik, 
ezzel viszont olyan személlyé alacsonyítoátok le 
Őt, mint amilyenek ti vagytok. Úgy tekinteteek 
Istenre, mintha Ő csupán egy rendkívüli emberi 
lény lenne.”

Isten másfajta embereket keres imádóiul – olyano‐
kat, akik megértik, milyen Ő, és olyannak látják, 
amilyen a valóságban. Ez egy nagyon fontos igaz‐

ság, sőt ez az egyik legfontosabb igazság, aminek 
kinyilatkoztatása Jézus küldetése volt.

De hogyan szakadjunk el a testi dolgoktól Isten 
imádatában? Hát nincs szükség helyekre, amelye‐
ket Isten imádatára különítünk el, nem kell szemér‐
mesen öltözködni és tiszteletet tanúsítani, amikor 
az istentisztelet helyére jövünk, és más, külső for‐
mák kinyilvánításával is kifejezni, hogy elismerjük 
Isten jelenlétét? Ezek a dolgok nyilván szükségesek 
– de csak az emberek mia, nem Isten mia. Ezek a 
dolgok az embereknek mutatják meg, hogyan vi‐
szonyulunk Istenhez.

Azért kell ruhát viselnünk, mert ez Isten javát szol‐
gálja? Talán amikor ürdünk, akkor nincs velünk? 
Meztelenül már nem imádkozhatunk vagy imád‐
hatjuk Istent? Dehogynem! Azonban mivel egy tes‐
ti világban élünk, ahol mindenki az alapján ítél, 
amit lát és hall, keresztényként oda kell figyelnünk 
ezekre a dolgokra is, és külső formákkal is ki kell 
fejeznünk, hogy tiszteljük Istent. Igéje arra int, 
hogy akár eszünk, akár iszunk, vagy akármit te‐
szünk, mindent Isten dicsőségére tegyünk. Ugyan‐
akkor tudjuk, hogy ezzel nem Istennek teszünk 
szívességet, hiszen Ő minden testi dolog fele áll, 
és nem lehet korlátok közé szorítani.

E világ elemei
Bár tudjuk, hogy ebben a világban élünk és műkö‐
dünk, vallásunk nem e világból való. Istenimáda‐
tunkban e világ elemei ölé kell emelkednünk, és 
meg kell tanulnunk szellemben imádni Istent. Kü‐
lönbséget kell tennünk azon dolgok közö, amiket 
ezen a Földön, testi életünk részeként teszünk, és 
aközö, ahogyan Istenhez viszonyulunk. Nagyon 
határozo és világos különbségtételre van szükség 
e két dolog közö. Figyeljük meg Pál szavait:

„Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ ele‐
mei számára, miért terhelitek magatokat rendel‐
kezéseikkel, mintha a világban élnétek – ne fogd 
meg, meg se kóstold, még csak meg se érintsd –, 
amelyek mind arra valók, hogy elfogyasztva 
megsemmisüljenek; az emberek parancsolatai és 
tanításai szerint, amelyek ugyan bölcsességnek 
látszanak a maga választoa vallásoskodásban, 
az alázatoskodásban és a test sanyargatásában, 
de nincs bennük semmi becses, csak a test kielé‐
gítésére vannak.” (Kolossé 2:20-23)

Mit jelent a világ „elemei” kifejezés? Egy értelmező 
szótár a következőképpen határozza meg:
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a) egy téma legalapvetőbb elvei

b) puszta kezdet, első látszat; valaminek a kifej‐
letlen vagy tökéletlen formája

Amit Isten a Sinai-hegynél az izraelitáknak ado, az 
az Ő imádásának pusztán a kezdeti fázisa. Ez az üd‐
vösség egy kifejletlen, tökéletlen előképe volt, amely 
a maga teljességében csak Krisztus eljövetelekor je‐
lent meg. Ez a kezdetleges forma szabályokból, ren‐
delkezésekből, szertartásokból állt, amelyek Isten 
igazságának a legalapvetőbb elveiről szóltak. E világ‐
ból valók voltak, mivel e világi, testi dolgokhoz kap‐
csolódó cselekedetekhez kötődtek. Az áldozatok – 
állatok, madarak, gabona, olaj – mind e világból va‐
lók voltak. A szentélyt e világ anyagaiból építeék 
fel, a papi szolgálatban e világból való dolgokat mu‐
taak be áldozatként, és a szent helyek is e világból 
valók voltak. Az imádatnak ebben a rendszerében 
minden e világi volt, hiszen ez csak a kezdet – annak 
az igazi istenimádati rendszernek az elemi fázisa, 
amit Isten ténylegesen a népének szánt.

Pál azt mondja, hogy „Krisztussal meghaltatok a vi‐
lág elemei számára”. Más szóval: ezek a dolgok töb‐
bé már nincsenek ránk hatással; ezekre nem 
reagálunk többé. Ezt jelenti halonak lenni valami 
számára: egy halo ember semmire nem reagál. Fi‐
gyeljük meg, hogy Pál magától értetődőnek tekinti, 
hogy mi nem e világ szerint élünk és működünk. 
Konkrét példát is mond arról, mire gondol: „ne fogd 
meg, meg se kóstold, még csak meg se érintsd”. Ezzel 
nyilvánvalóan a törvény sok-sok előírására hivat‐
kozik, amelyek megtiltoák bizonyos ételek fo‐
gyasztását, és bizonyos dolgok megérintését 
bizonyos időkben. Azt mondja, hogy ezek a dolgok 
mind elmúlnak, miután elfogyasztják őket. Más 
szóval: ezek nem örökkévaló, szellemi dolgok, így 
nem is lehetnek hatással ránk, akik már szellemi sí‐
kon élünk, és szellemi imádaal imádjuk Istent! Jé‐
zus ugyanezt mondta, amikor azt állítoa, hogy 
semmi, ami az ember testébe bemegy, nem tehet 
tisztátalanná (Márk 7:15). Az elv ugyanaz.

Világos, hogy i Jézus nem az egészséges étrendről, 
hanem Isten imádatáról beszél – arról, hogy ezek a 
dolgok milyen hatással vannak a vallásunkra. Nyil‐
ván nem azt mondja, hogy nyugodtan együnk mér‐
geket, dohányozzunk, igyunk alkoholt, vagy 
együnk meg bármiféle állatot! I ismét azt látjuk, 
hogy a testi lényként való működés és az istenimá‐
dat közö tesz különbséget. Tulajdonképpen azt 
mondja, hogy ha az általunk elfogyaszto ételekből 
és italokból vallási kérdést csinálunk, akkor nem 

szellemben és igazságban imádjuk Istent. Nyilván 
van i egy egyensúly: hiszen tudjuk, hogy a tes‐
tünk továbbra is testi, és mindent meg kell tennünk 
azért, hogy a lehető legjobb egészségben tartsuk. 
Ezért akármit eszünk, iszunk, vagy teszünk, mindent 
Istent dicsőségére tegyünk (1Korinthus 10:31).

Pál tehát azt mondja, hogy semmi, amit illetünk, íz‐
lelünk, megérintünk, nincs hatással ránk – vallásos 
szempontból. Ha pedig ez így van, akkor miért len‐
nénk még mindig alávetve ezeknek a vallásos szer‐
tartásoknak, mintha még mindig egy testi, öldi 
eredetű vallást követnénk? Világosan meg kell érte‐
nünk, hogy nekünk, keresztényeknek a vallásunk 
teljes szerkezete kívül esik azokon az alapelveken, 
amelyek e világ vallásait és életét kormányozzák.

Királyság-teológia
Az az elgondolás, amely szerint a mi vallásunk to‐
vábbra is a régi, öldi eredetű, testi vallás, olyan fél‐
reértés, ami sok keresztényt ma is abban a 
meggyőződésben tart, hogy a testi Izrael mind a 
mai napig Isten különleges kegyeit élvezi. Ez a gon‐
dolkodás vezet az ún. „királyság-teológiához” is, 
amely azt hirdeti, hogy Isten királyságát i, ezen a 
Földön kell létrehoznunk – emberi erőfeszítések és 
politikai eszközök által. Ez a fajta félreértés indít 
sok keresztényt arra, hogy támogassa Izraelt mint 
nemzetet, teeitől üggetlenül. Úgy vélik, hogy 
azok az ószövetségi kijelentések, amelyek szerint 
Isten megáldja azokat, akik áldják Izraelt, továbbra 
is érvényben vannak, és a testi Palesztina területé‐
re, illetve a testi zsidókra vonatkoznak. Ez a nézet a 
Szentírás reenetes félreértéséből fakad, és jól meg‐
mutatja, miért is olyan fontos megértenünk a szel‐
lemben és igazságban történő imádás elvét.

Ez az egyik legnagyobb kihívás keresztény életünk‐
ben. A vallásunk öldhözragadt és súlyosan korlá‐
tolt, mivel túl sok testi imádat van benne. Jézus azt 
mondta, hogy a szolga nem tudja, mit tesz az ura, 
csakhogy ő többé nem szolgáknak, hanem barátai‐
nak nevez minket. A barátai megértik céljait, ezen 
alapelvekkel összhangban élnek és úgy imádják Őt.

Gyakorlati tanulságok
Az Isten dolgaihoz való viszonyulásunkban tehát a 
szellemi imádatra kell tennünk a hangsúlyt, és eb‐
ben kell tapasztalatot szereznünk. Az igazságot, a 
valóságot kell megtapasztalnunk, nem csupán az 
igazság jelképes ábrázolásait. Ez gyakorlati szinten 
is nagy hatással van ránk.
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Ha Isten hallható hangon szólna hozzánk, vagy ha 
szemeinkkel láthatnánk alakját, akkor könnyen raj‐
ta tarthatnánk figyelmünket egész nap. Az imádság 
erőfeszítés nélkül menne, és elménk soha nem sod‐
ródna más témák felé, miközben Vele beszélgetünk. 
A napi valóság azonban az, hogy minden nap ezer‐
szer elkalandozik a figyelmünk. Sokkal inkább 
előünk vannak a testi dolgok, mint a szellemiek, 
mivel Isten nem mutatkozik testi szemeink elő, és 
hangját sem halljuk hallhatóan, mint ahogy Mózes 
és mások halloák.

A látás és hallás képessége testi érzékszerveinkhez 
kötődik. Sajnos ahhoz vagyunk szokva, hogy csak 
ezen a szinten működünk, és mivel nagyon keveset 
tudunk a szellemi világról, az Istennel való kapcso‐
latot is ezen a síkon próbáljuk ápolni. Jézus azon‐
ban nyilvánvalóvá tee, hogy Isten egy másik utat 
nyito – egy jobb utat –, ami a szellem és az igaz‐
ság útja. Akik Istent imádják, azoknak szellemben 
és igazságban kell Őt imádniuk!

Lehetséges vajon, hogy Isten folyamatosan szól 
hozzánk a szellemi síkon, és egyszerűen csak azért 
nem halljuk meg, mert nem tudjuk, hogyan figyel‐
jünk és hogyan működjünk ezen a síkon?

Ebből a megközelítésből különös jelentőséggel bír‐
nak Pál szavai:

„Azért azt mondom: Szellem szerint járjatok, és 
a test kívánságát ne vigyétek véghez!” (Galata 
5:16)

„Ha a Szellem által élünk, a Szellem szerint is 
járjunk.” (Galata 5:25)

Az Ő élő jelenléte
A valóság az, hogy ha csupán kötelességtudatból 
engedelmeskedem, akkor a saját erőforrásaimból 
táplálkozva működök. Ez gyakorlatilag ugyanaz, 
mint törvény ala lenni – hiszen csak azért teszem, 
amit tenni kell, mert a szabály ezt mondja. Ezen az 
úton nagyon nehéz keresztény életet élni, sőt Pál 
szerint valójában lehetetlen. Ha a törvény szerint 
élünk, mindig el fogunk bukni. Teljesen más az 
eredmény, amikor az Úrral járunk. Amikor velem 
van az Úr, és hallom a hangját, akkor tudom, hogy 
nem pusztán melleem van, hanem bennem lakik – 
így könnyű és gyönyörűséges az engedelmesség! 
Nem egy személytelen szabálykönyvvel vagyok 
kapcsolatban, hanem személyesen Tőle hallok, és 
személyesen Neki válaszolok, aki Uram, Barátom és 
Testvérem.

Isten tudja, hogy szükségünk van az Ő jelenlétére, 
és a Bibliában ezért helyeze mindvégig nagy 
hangsúlyt az Ő jelenlétének élő valóságára. Az 
ószövetségi időkben egy kézzelfogható épület egyik 
konkrét szobájában mutaa be jelenlétét, és időről 
időre látható, külső megnyilvánulásokban is, ame‐
lyek egyértelművé teék, hogy Izraellel van. Ezt 
mondta Mózesnek:

„Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy kö‐
zöük lakjam.” (2Mózes 25:8)

Pál apostol ezt az elvet vezeti át az új szövetségbe 
is: „Bennük lakozom, és közöük járok” (2Korin‐
thus 6:16). Azt hangsúlyozza, hogy testünk az élő 
Isten temploma. Isten nem tudta nyilvánvalóbban 
kifejezni, hogy Ő Fiával együ szó szerint a népé‐
ben lakozik. Az új szövetségben azt adta meg ne‐
künk, amire leginkább szükségünk van.

Amikor Jézus készült visszatérni a mennybe, a ta‐
nítványoknak ado utolsó ígérete ez volt: „Íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ végezeté‐
ig.” (Máté 28:20) Biztosítoa őket, hogy egy másik 
Vigasztalót ad nekik, aki mindörökké velük lesz 
(János 14:16). De a legcsodálatosabb az, hogy ez a 
Vigasztaló „nálatok lakik, és bennetek lesz” (János 
14:17).

A lényeg
Az tehát, hogy Istent szellemben és igazságban 
imádjuk, azt jelenti, hogy tisztában vagyunk Isten 
szellemi természetével, és elismerjük, hogy mivel 
Isten szellem, nem kell elmennünk egy konkrét 
helyre ahhoz, hogy megtaláljuk az Ő jelenlétét – Ő 
ugyanis szellemként mindenkor, mindenhol velünk 
van. Soha nem vagyunk egyedül. Ha ezt megértjük, 
akkor ráébredünk arra, hogy Jézus mindenkor szó 
szerint velünk van. Az Isten iránti szolgálat öröm‐
teli és izgalmas tapasztalaá válik, mert valójában 
már nem is Isten iránti szolgálat, hanem Istennel 
együ végze szolgálat.

Lehet vitatkozni a hit vagy a cselekedetek általi 
megigazulásról, de ami igazán döntő változást je‐
lent: ha valamit Istennel együ, vagy Istenért te‐
szek. A valóság az, hogy hiába segít nekem 
Krisztus, hiába rendelkezem Krisztus erejével, ak‐
kor is nagyon nehéz Krisztus cselekedeteit végre‐
hajtanom, ha Ő személyesen nincs velem. Sőt, Jézus 
szerint ez igazából lehetetlen: „mert nélkülem sem‐
mit sem cselekedheek” (János 15:5). Szükségünk 
van Krisztus segítségére és erejére, de leginkább 
magára Krisztusra van szükségünk!
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Mindig azok a legerősebbek, a legsikeresebbek és a 
leggyőzedelmesebbek a bűnnel szembeni harcban, 
akik az Ő jelenlétének tudatában élnek. Nem pusz‐
tán arról van szó, hogy Krisztus élete bennem van, 
hanem maga Krisztus van velem és bennem. Óriási 
a különbség!

Kommunikáció
Amikor megértjük az Úr szó szerinti jelenlétének 
igazságát, egy másik fontos valóságot is felisme‐
rünk: azt a valóságot, hogy Ő folyamatosan szól 
hozzánk, folyamatosan kommunikál velünk. Sok‐
szor nem halljuk, amit mond, de eől üggetlenül Ő 
állandóan érintkezik gyermekeivel.

Mi értelme lenne, ha az a Vigasztaló, aki mindörök‐
ké bennem él, és azt ígéri, hogy kinyilatkoztatja 
magát nekem, nem kommunikál velem? Akkor 
ezek az ígéretek csupán üres szavak lennének, és a 
valóságban egyáltalán nem lenne Vigasztalóm. Pe‐
dig Jézus azt ígérte, hogy a Vigasztaló jelenléte, 
még az ő saját testi jelenléténél is jobb lesz!

Sokan megtapasztaltuk már azt a valóságot, hogy 
sokkal közelebb érezzük magunkat az Úrhoz, ami‐
kor imádkozunk. Amikor beszélünk hozzá, szinte 
mintha testileg is megérintenénk. Ezekben a pilla‐
natokban könnyű Őbenne maradni, és az élet ne‐
hézségei sem tűnnek elhordozhatatlannak. Az a baj, 
hogy legtöbbször, amint eltávozunk az imádság he‐
lyéről, eltűnik az Ő jelenlétének érzése. Visszaté‐
rünk a „normális” életbe, és újra küzdelmessé válik 
a hit és a Benne maradás. Miért van ez így? Az a 
probléma, hogy nem tanultunk meg „szellemben és 
igazságban” kommunikálni az Úrral.

Életünk a testi dolgok körül forgolódik. Azáltal sze‐
rezzük az információkat, amit látunk és hallunk – 
az öt érzékszervünkön keresztül. Így érintkezünk a 
valósággal, és ez így van születésünk pillanatától 
fogva. Mi lenne az eredmény, ha az Úr hallható 
hangon szólna hozzánk, vagy ha megjelenne ne‐
künk? Azonnal megváltozna az egész arckifejezé‐
sünk. Az első ijedtség után azonnal kihegyeze 
üllel figyelnénk, mit mond, merre vezet, és bizo‐
nyára nagyon körültekintőek lennénk, hogy ponto‐
san megtegyük, amit mond. Az az igazság, hogy a 
legtöbben szívesen vennénk, ha Jézus ilyen kézzel‐
fogható, testi módon kommunikálna velünk, csak‐
hogy ez – nagyon rendkívüli körülmények 
kivételével – nem fog megtörténni.

Jézus már megmondta nekünk: „eljön az óra, és az 
most van, amikor az igazi imádók szellemben és 

igazságban imádják az Atyát”. Isten olyan imádókat 
keres, akik a Vele kapcsolatos igazság fényében ke‐
resik Őt, nem pedig olyanokat, akik megpróbálják 
lerángatni Őt a saját testi szintjükre! Ez az imádság 
és az Istennel való közösség területére is vonatko‐
zik. Vajon Isten leszáll a testi síkra a velem való 
kommunikációban? Hallható hangot kell hallanom 
ahhoz, hogy Isten kommunikálni tudjon velem? 
Vajon visszatér ahhoz a rendszerhez, amelyről kije‐
lentee, hogy már a múlté? A válasz nyilvánvalóan 
nem. Az igazi szellemi imádat azt jelenti, hogy az 
Isten szellemi természetével kapcsolatos igazság fé‐
nyében tartunk kapcsolatot Vele. Ő mindig velünk 
van, és nem testi síkon ápoljuk Vele a kapcsolatot, 
hanem szellemi síkon.

Ezért kell megtanulnunk felismerni az Ő hangját, 
amikor szól hozzánk. Nem arról van szó, hogy Ő 
nem szól, hiszen az lehetetlen. Mi mindenkor kér‐
jük az Úr vezetését, kérdéseket teszünk fel Neki, és 
úgy tűnik, nincs válasz! Logikusan hangzik ez? Az 
Atya, aki szeret engem, és velem akar lenni, miért 
hallgatna, miért ne válaszolna, amikor válaszokat és 
vezetést várok tőle? Van ennek értelme⁈ Miért tű‐
nik úgy, hogy én jobban vágyom megtudni az Ő 
akaratát, mint amennyire Ő fel akarja tárni azt szá‐
momra?

A válasz e kérdésekre: Isten és Jézus mindenkor, fo‐
lyamatosan szólnak hozzánk. Szeretetükről beszél‐
nek, tanácsolnak, vigasztalnak, megadják, amire 
szükségünk van – a probléma o van, hogy mi nem 
halljuk! És miért nem halljuk? Azért, mert nem ta‐
nultuk meg Istent szellemben és igazságban imádni! 
Még mindig a testire koncentrálunk, az öt érzék‐
szerven keresztül keressük az Istennel való kapcso‐
latot, pedig nem ez az Ő módszere. Az a legnagyobb 
szükségünk, hogy megtanuljunk szellemi síkon 
kommunikálni. Meg kell tanulnunk meghallani a 
hangját, ahogy belül, a szellemünkhöz szól.

Ezért van az, hogy sokszor azoknak, akik tudni 
akarják Isten akaratát, tudatosan el kell zárniuk 
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6. fejezet (folytatás)

Egy leforrázott láb
Tartoam egy összejövetelt Ohioban, ahol sokan 
üdvösséget nyertek; így két évvel később valaki 
küldö nekem pénzt, hogy újra látogassam meg 
őket. Az összejövetel előrehaladtával érzékeltem, 
hogy hiányzik az egyik testvérnő, aki az előző al‐
kalmakon való megtérése után igen erős oszloppá 
le. Csodálkoztam, vajon miért nem látom. Talán 
elköltöztek – gondoltam. Nem tudtam megkérdezni 
senkit felőle, mert valahogy mindig csak akkor ju‐
to eszembe, amikor már napok óta távol voltam 
azoktól, akik tudhaak róla.

Egyszer azonban imádság közben juto eszembe ez 
az asszony. Fel is keltem rögtön, és felteem a kér‐
dést:

– Testvérnő, mi le D. Testvérnővel? Miért nem jár 
a gyülekezetbe? Csak nem visszaese?

– Nahát, Bevington testvér, nem is halloál róla?

– Úgy tűnik, nem. Nos?

– Leforrázta a lábát; és már kilenc hónapja az ágyat 
nyomja. Orvost is hívtak. Hárman-négyen elmen‐
tünk hozzá, és emlékezteük arra, amit az isteni 
gyógyításról prédikáltál, ő azonban ragaszkodo az 
orvoshoz. Kértük, hogy írjon neked, neki mégis in‐
kább az orvos kelle. Befeküdt a kórházba, és most 
is o van. Már 700 dollárt elköltöek, és most arról 
beszélnek, hogy levágják a lábát a térd fele. Iszo‐
nyúan szenved.

Vegyük észre, milyen különbség van a öldi orvos‐
lás (az Egyiptomba menetel), és az én Orvosommal 
való gyógyítás közö! Íme, i van egy asszony, aki 
tudja, hogy Isten gyógyít – hiszen az unokahúga 
azonnal meggyógyult, amikor előzőleg o jártam, 
és ez az asszony rendkívül örült a gyógyulásnak. 
De talán te is azt mondanád, amit ő mondo: „Ó, ez 
most más, ez egy teljesen más helyzet…!”6

magukat egy időre az e világi, zavaró tényezőktől. 
Félreteszik az étkezést, nem érintkeznek emberek‐
kel, abbahagyják a munkát. Elkülönítik magukat 
egy csendes helyen egy időre, és az Úr tanácsát kí‐
vánják meghallani. Nem arról van szó, hogy az Úr 
ne beszélne folyamatosan hozzájuk, hanem arról, 
hogy nem képesek meghallani. A testi zavaró té‐
nyezők megvakítják és megsüketítik őket a szellemi 
világ számára, és ezért nem hallják, amikor az Úr 
szól. A csendességben, Istennel töltö idő nem azt 
eredményezi, hogy Ő akkor hangosabban szól, ha‐
nem azt, hogy mi hangoljuk rá a „szellemi érzéke‐
lőinket”, hogy tisztábban meghalljuk az Úr hangját.

Mindnyájunknak meg kell tanulnunk meghallani az 
Úr szavát. Mind láunk már olyan gyerekeket, akik 
nem hallják meg a szüleik szavát. A szülők szólhat‐
nak, kiabálhatnak nekik, de a szavuk hatástalan 
marad. Olyan, mintha csak a szél fújna. Megtanul‐
ták, hogy nem kell odafigyelniük erre a hangra, és 
ezért elméjük nincs is ráhangolódva. Velünk is ez 
történt Isten hangját illetően. Egy életen át figyel‐
men kívül hagytuk, így sükeé váltunk, hogy meg‐

halljuk, és már fel sem ismerjük, amikor szól – nem 
tudunk különbséget tenni ezen hang és saját képze‐
letünk hangja közö. Az emberek újra és újra ezzel 
a kérdéssel fordulnak hozzám: „Honnan tudom, 
hogy Isten szól hozzám, és nem csupán a saját gon‐
dolataim tanácsát hallom?”

Tanácsom a következő: ha minden egyes napot és 
minden pillanatot azzal a várakozással kezdünk, 
hogy Isten vezetni fog minket, akkor figyelni fo‐
gunk a tanácsára. Kezdjük azzal, hogy alávetjük 
magunkat Neki azokban a dolgokban, amiről tud‐
juk, hogy az Ő akarata, és aztán ahogy gyakoroljuk 
magunkat a ráhagyatkozásban, és a jelenlétére való 
figyelésben, elkezdjük mind világosabban hallani a 
szavát. Elkezdjük hallani szeretetének üzeneteit, és 
vezetését azokban a dolgokban is, amelyek nem fel‐
tétlenül erkölcsi természetűek. Egy olyan barát je‐
lenlétét fogjuk érezni, aki ragaszkodóbb a 
testvérnél, és életünk az Ő saját, isteni életének ki‐
terjesztésévé válik. ■

David Clayton

Bevington naplója XV.
Leforrázva
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Sátán szereti becsapni Isten gyermekeit azzal, hogy 
Jézusról a körülményekre tereli a figyelmüket. Hát 
Jézus hatalma ügg a körülményektől és a külső 
dolgoktól? Hadd tegyek bizonyságot Isten dicsősé‐
gére arról, hogy az elmúlt 32 évben egyetlen „egye‐
di” eseel sem találkoztam – én nem figyelek 
ilyesmire; nem engedem meg magamnak, hogy az 
„egyedi” körülményekre tekintsek. Egyedül Jézust 
látom, csakis Őt. Ő ezt mondja: „Én vagyok az Úr, a 
te Gyógyítód.”

Szeretném megmutatni a különbséget az Istenbe 
vete bizalom, és a Benne való bizalom megtagadá‐
sa közö. I volt tehát ez az asszony, aki tizenhat 
hónapig reenetesen szenvede, végül levágták a 
lábát a térd fele, és az egész közel ezer dollárba 
került neki. De nézzük a másik oldalt!

Egy másik leforrázott láb
Amikor egyszer házimunkát végeztem két sarok‐
nyira innen, ahol most jelenleg is írok, Ashlandben, 
éppen fő krumplit készíteem vacsorára. Elég sok 
vizet teem rá, nehogy odaégjen. Éppen leöntöem 
a főzővizet, de valószínűleg kevés volt a rongy, s 
így a fedő lecsusszant, és majdnem egy liter forró 
víz belement a cipőmbe. Mivel a gazdaságosság hí‐
ve voltam, mindig hagytam, hogy a cipőim szellős‐
sé váljanak. Rendkívül fájdalmas tapasztalat volt! 
Leteem a fazekat, ráteem a kezemet a gőzölgő 
cipőre és így szóltam:

– Nos, drága Jézus, nem vitás, hogy meggondolat‐
lan voltam, de nem ez volt a szándékom.

Sátán persze azonnal o terme, és emlékeztete 
arra a testvérnőre, aki csaknem ezer dollárt költö 
a beteg lábára. Én azonban így feleltem:

– Hát nekem nincs pénzem, de akkor sem mennék 
le Egyiptomba, ha lenne! Nem engedhetem meg 
magamnak, hogy tizenhat hónapon át csak feküd‐
jek, aztán meg levágják az egyik lábamat!

Hozzáteszem, hogy mindeközben iszonyúan fájt a 
lábam, és a fájdalom már a térdemig sugárzo. Per‐
sze Sátán o volt, és kifejezte mély együérzését e 
szomorú eset kapcsán. Sieetni akart és ezt sugall‐
ta:

– Gyorsan vedd le a cipőt; mert egészen a csontig 
fog égni, ha a cipő és a zokni visszatartja a hőt!

Bevallom, már a könnyeim is potyogtak a fájdalom‐
tól, de én Istenre vártam. Közelebb voltam Hozzá, 
mint Egyiptomhoz.

Nyilván volt logika Sátán javaslataiban; én azonban 
ezeket figyelmen kívül hagytam, mert úgy éreztem, 
esélyt kell adnom Jézusnak. Amikor végre sikerült 
elcsendesednem, és teljesen át tudtam adni az ügyet 
Jézusnak, mindent Rá bíztam, és a kezemet újra a 
gőzölgő cipőre teem. Ekkor bénító fájdalmak su‐
gároztak a térdembe, én azonban így szóltam:

– Jézus, ha leveszem most ezt a cipőt, kérlek add, 
hogy egyáltalán ne váljon fel a bőr, ha úgy jobb!

Leveem tehát a cipőt. Sátán rögtön közbe is szólt:

– Látod, nem igyekeztél, így most egészen a csontig 
megége; ezért sugárzik a fájdalom a térdedbe.

De én a zoknihoz érve ráteem ismét a kezem, és 
folytaam:

– Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm, évek óta az vol‐
tál. Ez most elég súlyos helyzet, és Sátán folyama‐
tosan arra a testvérnőre emlékeztet, akinek csak 
egy fél liter ment a cipőjébe, ráadásul az övé nem 
volt csupa lyuk. Uram, ahogy lehúzom most a zok‐
ni, kérlek add, hogy a bőr a helyén maradjon!

Aznap estére utcai evangelizációt terveztem, és egy 
bő kilométert kelle macskaköves úton gyalogol‐
nom. Behunytam a szemeimet, és elkezdtem lehúz‐
ni a zoknit. Nagy fájdalmak közö le is jö, és 
mielő kinyitoam volna a szememet, így szóltam:

– Ó, Istenem, Te vagy a Gyógyítóm! Kérlek, múljon 
el ez a szörnyű fájdalom!

Miközben még mindig csuko szemmel a lábamon 
tartoam a kezem, ezt mondtam:

– Igen, Uram; igen, Uram; igen, Uram!

Az utolsó szónál a fájdalom megszűnt. A szemeim 
még mindig csukva voltak, én pedig o ültem 
örömkönnyek közö. Jobb kezemet felemelve kezd‐
tem dicsérni Istent mint Gyógyítómat. Ezután ki‐
nyitoam a szemem, és lám, a bőr épen maradt! A 
lábam nagyon vörös és deformált volt, de a fájda‐
lom elmúlt. Jö is a Sátán rögtön:
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– Gyorsan küldj Stapleton testvérért, hogy biztosan 
odaérj, hiszen ma este nem fogsz tudni ennyit gya‐
logolni. Meg se próbáld a héten felvenni a cipődet, 
adj időt neki, és akkor a következő vasárnapra talán 
meggyógyul – ez volt kedden. – Nagyon nem lenne 
bölcs dolog, ha cipőt húznál, aztán azon a nyirkos 
öldön álldogálnál. Biztosan megfáznál, és össze‐
szednél valami súlyos és fájdalmas nyavalyát.

Teljes ráhagyatkozás
Mindez nagyon logikusnak tűnt – nyilván. Egészen 
biztos vagyok benne, hogy ha Istentől jövő sugal‐
latként hallgaam volna erre a javaslatra – aho‐
gyan húszból tizenkilencen teszik – ugyanolyan 
nyomorult helyzetbe kerültem volna, mint az a 
testvérnő. Sátán arra próbált rávenni, hogy pólyál‐
jam be a lábamat puha rongyokkal! Én azonban 
minden javaslatát visszautasítoam, száraz zoknit 
húztam, és felveem a cipőmet.

Vacsora után elmentem az utcai evangelizációra, és 
o álltam a nyirkos öldön. Áldo alkalom volt, ke‐
zek emelkedtek imára, és azon az estén két lélek is 
elindult a Jézushoz vezető úton. Ó, hogy megáldoa 
Isten a lelkemet, amikor bizonyságot teem arról, 
mit te értem Jézus!

A következő estén elmentem a gyülekezetünkbe 
imaórára, és o is bizonyságot teem a gyógyulá‐
somról. Ó, milyen szívből jövő Ámenek záporoztak! 
Rev. John Fleming pásztor átölelt és sírt örömében. 
Éreztem, hogy szívből egyetért mindazzal, amit 
mondtam. Walker testvérnő teljesen el volt ragad‐
tatva, és sokan mások is nagy áldást nyertek. Mind‐
nyájan bizonyságot teek, milyen dicsőséges 
alkalom volt.

Nos, ez le az én leforrázo lábam történetének vé‐
ge. Megspóroltam 1000 dollárt, tizenhat hónap 
szenvedést, és nem mellékesen egy végtagot is. Lá‐
tod már a különbséget a két folyamat, pontosabban 
a kétféle orvosválasztás közö? Te melyiket válasz‐
tod? Ami engem illet, én a régi háziorvosomhoz, Jé‐
zushoz ragaszkodom. Halleluja Jézusnak!

A régi bőr végül mind lejö: teljesen elszáradt a 
hús; de végül teljesen kitisztult és megújult. Egyet‐
len szolgálatot sem kelle elhalasztanom, és sem‐
milyen fájdalmat vagy kellemetlenséget nem 
tapasztaltam. A régi bőr egészen addig nem jö le, 
amíg az új nem nő ki alaa. Egyszer sem szag‐
gaam le a régit – hagytam, hogy orvosom elintéz‐
ze. Gyakran előfordult, hogy már lógo a bőr, és 
Sátán olyankor ezt mondta:

– Húzd már le; csak birizgálja a lábadat, és megaka‐
dályozza, hogy az új bőr simán jöjjön elő.

Én azonban hozzá sem nyúltam, mert miután meg‐
győztem Jézust o a konyhában – mikor a krumpli 
szanaszét hevert a öldön, a fájdalom pedig sugár‐
zo a térdembe – hogy az ügyemet teljességgel át‐
adom Neki; úgyhogy nem merészeltem 
közbeavatkozni, még ötlet szintjén sem. Ámen és 
ámen! Nem merészeltem a tünetekre tekinteni.

Mit kezdjünk a tünetekkel?
Valamit el kell i mondanom a tünetekkel kapcso‐
latban. Amikor először részesültem gyógyulásban, 
azt tanítoák nekem, hogy a hit gyakorlása és a 
közvetlen eredmények érdekében meg kell tagad‐
nom a tüneteket. Így is teem, de ilyenkor összeza‐
varodtam. Egyik alkalommal súlyos fogfájás 
gyötört. „Csak meg kell tagadni” – gondoltam. 
Megtagadtam a fájdalmat, de a tények mást mu‐
taak, és nagyon is tisztában voltam vele, hogy fáj 
a fogam. Ekkor arcra borulva ezt mondtam:

– Uram, azt mondják nekem, hogy tagadjam meg a 
fogfájásomat. Mit tegyek? Kell, hogy legyen valami 
jobb megoldás!

Miután kicsivel több mint egy órát vártam Istenre, 
ezt a választ kaptam:

– Nem a tüneteket kell megtagadnod, hanem a tes‐
tedhez való jogukat!

Ekkor azonnal megérteem, hol volt a hiba a kapo 
tanításban. Azonnal felpaantam, és kijelenteem:

– Igen, i van a fájdalom, de az Ige szerint nem 
hozzám tartozik. Ez a fogfájás nem hozzám tartozik, 
nincs közöm hozzá. Én Jézusé vagyok! Ez a test, ez 
a fej, minden foggal együ Istené – az Ő tulajdona, 
amint írva van: „Nem a magatokéi vagytok, mert 
áron véteetek meg; dicsőítsétek azért Istent a ti tes‐
tetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Korin‐
thus 6:19-20; Károli)

8
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Ezt az álláspontot foglaltam el tehát, és húsz percen 
belül el is múlt a fájdalom. Azóta is ezt a tervet kö‐
vetem, és mindenkor győztesként jövök ki a küzde‐
lemből. Halleluja!

Új csúz húz
Mondok ezzel kapcsolatban egy konkrét esetet. Bár 
korábban Hamiltonban meggyógyultam az ízületi 
csúzból, ez nem jelentee azt, hogy soha többé nem 
érhet ebből az irányból támadás. Egyszer az erdő‐
ben tartoam összejövetelt, egy nagy fa ala, 
Portsmouth-tól lefelé. Bár rengeteg eső volt, az em‐
berek mégis jöek, és több estén keresztül valaki 
mindig esernyőt tarto felém, amíg prédikáltam. 
Az oltárhoz is mindig előrejö valaki. Minden este 
száraz szalmát raktak ki, ami azonban az oltárnál 
való szolgálat idejére nyirkos le. Órákat töltöünk 
a térdeinken azon a nyirkos talajon, míg a ruhánk 
is teljesen elázo. A lábaim minden este egészen 
combig áthűltek a nedvességtől.

Valószínűleg nagyobb volt a buzgalmam, mint a jó‐
zanságom; de lényeg, hogy megint belém állt a 
csúz. Ez ugyebár jó néhány évvel azután történt, 
hogy Hamiltonban meggyógyultam belőle. Sátán 
persze rögtön kéznél volt, és hozta a logikus érvelé‐
sét arról, hogy figyelmen kívül hagytam Isten tör‐
vényeit, amikor hagytam átnedvesedni a lábaimat. 
Egész éjszaka kínlódtam a fájdalommal, és alig 
aludtam. Sátán csaknem teljesen mocsárba fojto 
azzal az érvvel, hogy nem várhatom el Jézustól, 
hogy meggyógyítson, miután szánt szándékkal, tu‐
datosan áthágtam az összes természet törvényt.

Reggel még eléggé szenvedtem, az ágyból való fel‐
kelés is nehezemre ese. Délután 4 óráig semmit 
sem eem. Imádkoztam és tusakodtam, ahogy csak 
tudtam, míg végül tudatosult bennem, hogy ha az‐
nap este prédikálni akarok, akkor valaminek tör‐
ténnie kell, mégpedig azonnal. Úgyhogy elkezdtem 
megragadni az ígéreteket, de ezzel nem sokra ju‐
toam. Végül beismertem:

– Úgy tűnik, nemcsak a tünetek vannak i, hanem 
a tényleges nyavalya is. Ezt nem tagadhatom.

Ekkor kaptam egy ihlete gondolatot, és így foly‐
taam:

– Ördög úr, ez a csúz nem az enyém. Nincs közöm 
hozzá!

Világosan halloam, ahogy felkacag:

– Haha! Nem tudsz magadon segíteni!

– Uram, Ön hazudik – feleltem – igenis van segít‐
ségem.

Megragadtam két széket, és felálltam. Sátán erre 
megint kinevete és ezt mondta:

– Úgy nézel ki, mint aki át akar menni ezen a szo‐
bán.

– Meg is teszem! – válaszoltam, és elindultam a két 
székkel.

Lassan haladtam; egy óra negyven perc ala elju‐
toam az egyik saroktól a másikig, de hála Isten‐
nek, megcsináltam. Ekkor így szóltam:

– Most, drága Uram, hiszem, hogy te indítoál erre 
a kijelentésre; és te segítesz abban is, hogy a lába‐
mat megvessem ebben a sarokban, és akkor már 
biztos a győzelem.

Ekkor első ízben éreztem, hogy van erőm megmoz‐
dítani a lábamat a kezeim segítsége nélkül. Odahe‐
lyeztem úgy, hogy a cipőm hegye beleütközö a 
sarokba. Abban a pillanatban az összes fájdalom el‐
tűnt, és erőt nyertem. Ó, hogy rám szállt a dicsőség 
akkor, amikor Istent dicsőítve potyogtak a könnye‐
im!

Bár a szobán való átjutásban minden centiért meg 
kelle küzdenem, végigcsináltam, hiába tarto egy 
óra ötven percig. A megszentelődésem óta ez volt 
talán a legjobb száz perces futásom. Soha többé 
nem tapasztaltam a csúz legkisebb tünetét sem az‐
óta. Megismétlem tehát: megéri végigcsinálni Jé‐
zussal, Benne bízva. Ha nincs ellenfél, nincs 
előrenyomulás! ■

G.C. Bevington

„Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán 
szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy 
ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek 
Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívo el titeket Krisztusban, miután rövid ideig 

szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni.” (1Péter 5:8-10)
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Egyszer halloam valakitől egy állítást, miszerint „a 
Bibliát csak az nem érti, aki nem olvassa”. Valóban 
így van ez? A legtöbb ember hamar feladja a pró‐
bálkozást, hogy magának olvassa a Bibliát, és in‐
kább egyházi tanítókra és magyarázatokra 
támaszkodik az isteni igazságok megértésében. 
Ugyanakkor a teológusok, akik olvassák és kutatják 
az Írásokat, egymás közö sem értenek egyet, és 
sokszor teljesen ellentétesen értelmezik ugyanazon 
igeverseket.

Valójában a Biblia értelmezésének problémája egy‐
általán nem új keletű – már Jézus idejében is óriási 
viták voltak erről a zsidók közö. A legszomorúbb 
pedig az, hogy az egymásnak ellentmondó feleke‐
zetek (a farizeusok és a szadduceusok) közül egyik 
sem rendelkeze a teljes igazsággal, abban viszont 
teljes egység volt közöük, hogy a Názáretit meg 
kell ölni…

Jézus nyíltan megmondta kora vallási tanítóinak: 
„Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, 
sem az Isten hatalmát.” (Máté 22:29) A helyzet azon‐
ban azóta sem javult, és Fülöp kérdése az etióp 
kincstárnokhoz ma is érvényes: „Érted-e, amit olva‐
sol?” (Apostolok cselekedetei 8:30).

Nem ész kérdése
A legtöbb ember felnéz azokra, akik nagyobb értel‐
mi képességekkel vannak megáldva, ám az isteni 
igazságok megértésében nem az ész a fő tényező:

„Mert meg van írva: Elvesztem a bölcsek böl‐
csességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol 
a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázó‐
ja? Nemde bolondsággá tee Isten e világ böl‐
csességét?” (1Korinthus 1:19-20)

Bármilyen furcsán is hangzik, de leginkább az okos 
embereket fenyegeti az a veszély, hogy félreértik 
Isten Igéjét. Ez azért van, mert megértéséhez nem a 
logikai vagy filozófiai okfejtések vezetnek. Jézus 
követői a legtöbben az egyszerű, kevéssé iskolázo 
emberek közül kerültek ki, és ők voltak azok, akik 
leginkább megérteék Isten akaratát:

„Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvé‐
reim, hogy nem sokan vagytok bölcsek test sze‐

rint, nem sokan hatalmasok, nem sokan 
nemesek. Hanem a világ bolondjait választoa 
ki magának Isten, hogy megszégyenítse a böl‐
cseket, és a világ erőtleneit választoa ki magá‐
nak Isten, hogy megszégyenítse az 
erőseket,” (1Korinthus 1:26-27)

Kész vagy-e cselekedni?
Miért van ez így? Jézus nagyon egyszerűen fogal‐
mazta meg a helyes értelmezés legfőbb alapelvét:

„Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, 
megismerheti erről a tanításról, hogy Istentől 
van-e, vagy én magamtól szólok.” (János 7:17)

Az első és legfontosabb alapelv tehát az, hogy Isten 
Igéje nem elméletről, hanem cselekvésről szól. Isten 
akkor tud számodra nagyobb világosságot adni az 
Ő Igéjéből, ha kész vagy követni azt és megcsele‐
kedni az Ő akaratát, bármivel is járjon. Márpedig 
minden egyes új felismerés áldozaal jár, mert arra 
sarkallja az embert, hogy kilépjen a komfortzónájá‐
ból. Ha tehát arra a kényelemre és biztonságra 
vágysz, amit egy teológiailag felépíte, elméleti 
bibliaismeret nyújt számodra, akkor Isten aligha 
tud számodra új világosságot mutatni. Ellenben ha 
kész vagy cselekedni az Ő akaratát, akkor a megér‐
tés új dimenziói tárulhatnak fel előed.

Hogyan értelmezzük?
A Biblia értelmezésénél a helyes irányra Jézus egy 
másik nagyon fontos kijelentése mutat rá:

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy véli‐
tek, hogy azokban van az örök életetek, pedig 
azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akar‐
tok hozzám jönni, hogy életetek legyen!” (János 
5:39-40)

A zsidók a Szentírás értelmezésekor csak azokat a 
dolgokat láák meg Isten kijelentéseiben, amelyek 
e világi felemelkedésükről és nemzeti nagyságukról 
szóltak. Úgy gondolták, hogy ha pontosan követik a 
Biblia előírásait, akkor örökké ők lesznek majd e vi‐
lág urai, élükön a Messiás Királlyal. Jézus azonban 
rávilágíto arra, hogy a „biblikus” cselekedetek 
gyakorlása nem helyeesíti az Istennel és az Ő Fiá‐
val való kapcsolatot:

Helyes bibliaértelmezés I.
Érted-e, amit olvasol?
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Hitből hitbe
Ingyenes folyóiratunk Isten gyermekeinek lelki épülését szolgálja,

míg mindnyájan felnövekedünk hitben Jézus teljességéig,
és az Ő dicsőségét tükrözve várjuk Megváltónk visszajövetelét.

A kiadásban közreműködtek:

Tartalmi szerkesztők: Gégény Rudolf, Sánta János.
Felelős szerkesztő: Sánta János. Borítóterv és lapszerkesztés: Gégény Lora Mariann.

Magyar nyelvi ellenőrzés: Barati Lilla.
Kiadja: Redacția Divina Vindecare.

Elérhetőségeink a kiadvány hátlapján találhatók.

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek té‐
ged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a 
Jézus Krisztust.” (János 17:3)

Számtalan bibliamagyarázat és teológiai fejtegetés 
siklik ki és válik öncélúvá ezen a ponton. Hiszen 
sem az elméleti igazságok megértése, sem a jó cse‐
lekedetek gyakorlása nem tud életet adni az ember‐
nek. Amire valójában szükségünk van, az egy új 
élet, amelyben az Istennel való kapcsolat már hely‐
reállt – ezt pedig csak úgy kaphatjuk meg, ha Jézus 
Krisztus életével egyesülünk.

A Bibliát annak a kinyilatkoztatásnak a fényében 
kell tehát kutatnunk, hogy az az Istennel való kap‐
csolatunk helyreállításáról szól. Ha azt keressük 
benne, hogyan kerülhetünk még közelebbi kapcso‐
latba egy élő Személlyel, akkor megtaláljuk Őt, az 
élet forrását, és Igéje megnyílik előünk.

Kérj bölcsességet!
Az alábbi tanácsok arra biztatnak, hogy ha csele‐
kedni akarod az Ő akaratát, kitartóan kérsz és ku‐
tatsz, akkor Ő készségesen ad neked világosságot:

„Fiam! Ha megfogadod beszédeimet, és paran‐
csaimat magadba zárod; ha üled figyel a böl‐
csességre, és megértésre hajlik a szíved; igen, ha 
bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled öl 
szavad; ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint 
a kincseket kutatod, akkor megérted az ÚR félel‐
mét, és eljutsz Isten ismeretére. Mert az ÚR ad 
bölcsességet, szájából ismeret és értelem szárma‐
zik.” (Példabeszédek 2:1-6)

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcses‐
sége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen 
és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.” (Ja‐
kab 1:5)

Ahogy az ezüst és a drágakövek sem hevernek úton-
útfélen, úgy a Biblia legcsodálatosabb igazságai is 
mélyen a Szentírás tárnáiban vannak elrejtve. Ezek 
az igazságok csak az alázatos és kitartó kutatók 
elő nyílnak meg, akik elismerik, hogy a Biblia he‐
lyes megértéséhez értelmi képességeik elégtelenek. 
Aki tanítható lelküleel Istentől várja a magyaráza‐
tokat, azt Ő vezetni fogja. Nincs szükség egyetlen 
egyházi tanítóhivatal hitelesítő pecsétjére sem. Jé‐
zus maga kezeskedik azok tanításáról, akik élő kap‐
csolatban vannak Vele:

„de amikor eljön az, aki az igazság Szelleme, el‐
vezet majd titeket minden igazságra…” (János 
16:13)

„de az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek 
marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki 
tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít ti‐
teket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. 
Ahogyan megtaníto titeket, úgy maradjatok 
meg őbenne.” (1János 2:27)

A folytatásban néhány olyan gyakorlati ökölsza‐
bályt vizsgálunk meg, amely segít a Szentírás meg‐
értésében és megbízható magyarázásában. Emelle 
több olyan „szabályra” ill. „módszerre” is kitérünk 
majd, amelyet nagyon sok magyarázat előszere‐
teel használ, ám ezek könnyen félrevezetik az em‐
bert. Mivel Isten az Ő Igéje által építi fel és szenteli 
meg az Egyházat, kulcsfontosságú, hogy tisztán és 
helyesen értsük kinyilatkoztatásait. Minden egyes 
hívőnek biztos igei alapra van szüksége. ■

Sánta János

„Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk be‐
széde mindörökre megmarad!” (Ézsaiás 40:8)
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