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Az efézusi gyülekezet: Jelenések 2,1-7 

 
Az efézusi gyülekezet az egyháznak az apostolok utáni elsı korszakára vonatkozó 
prófécia. Kr.u. 96-ig tartott az apostoli korszak. 96 után az apostoli korszaknak 
nyilvánvalóan vége volt, és sok rossz dolog kezdett belopakodni a gyülekezetbe. Mivel 
ez prófétai könyv, a benne lévı nevek is prófétai jellegőek."Ephesos" görögül "kí-
vánatos"-t jelent. Az apostoli kor után következı gyülekezet azért még mindig kívánatos 
volt.  
 
Azt mondja az Úr: "Tudom a te cselekedeteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat". A 
"te" névmás mutatja, hogy a Jelenések 2. és 3. fejezete egyes számot használ. A hét 
gyülekezet közül öt részesül dorgálásban, egy nem kap dicséretet sem dorgálást, és csak 
egy kap dicséretet dorgálás nélkül. Efézus a megdorgáltak közt van. De az Úr itt a 
gyülekezet küldöttjének elıször a szellemi valóságról beszél. Vannak, akik azt 
gondolják, hogy az Úr azért mond valami jót a dorgálás elıtt, hogy aztán a dorgálás ne 
keserítse el ıket túlságosan, tehát az Úr diplomatikusan fogalmaz. Ez azonban nem az Úr 
módszere. Itt kimutatja a gyülekezetben lévı szellemi valóságot. Van valami, amit 
szellemi valóságnak nevezhetünk, ami létezik függetlenül a külsı megjelenési formától. 
Noha Izráel népe az emberek szemében méltatlan volt, Bálámon keresztül mégis azt 
mondja Isten, hogy "nem vett észre hamisságot Jákóbban" (4 Móz 23,21). Nem azért, 
mintha nem figyelne eléggé; inkább nagyon jól odafigyel, és mégsem lát semmi rosszat. 
Nem is azért, mintha Isten szeme jobb lenne, mint a miénk, hanem azért, mert Isten a 
szellemi valóságot látja.  
 
Nem nehéz meglátnunk, hogy az "egyház" ma a sivárság képét mutatja. Olykor egy-egy 
testvérünkrıl is úgy gondoljuk, hogy sivár az élete. De ha az Úr megnyitja Isten 
gyermekeinek a szemét, akkor meglátják, hogy a sok gyengeség és kudarc merı 
hazugság. Ha a szellemi valóság az igaz, akkor minden egyéb hazugság. Vegyünk pl. 
egy kisgyermeket, aki kiszalad az utcára és fülig sárosan jön vissza a házba, mégis azt 
mondom róla, hogy tiszta és szép. Igaz, hogy teste sárral van bemocskolva, de a szenny 
nem belıle nıtt ki. Ha megmosdatom, újra tiszta lesz. A szenny hazugság; az ı valósága: 
jó. A mai Gyülekezet nem látszik olyan dicsıségesnek, ahogy Isten mondja, mégis a mai 
Gyülekezet is dicsıséges. Ha rendelkezünk szellemi látással, megláthatjuk, hogy a 
Gyülekezet így, megmosatlan állapotában is jó. Ezért is szüntelen hálát adhatunk 
Istennek a Gyülekezetért. A Gyülekezet ma is dicsıséges, nincs rajta szeplı vagy ránc, 
vagy ehhez hasonló (Ef 5,25-27). A szeplıtlenség azt jelenti, hogy bőntelen, és hogy 
nincs rajta ránc, az azt, hogy nem elöregedett, hanem friss és üde az Úr elıtt. Isten azt 
mondja, az efézusi gyülekezet jó; a szellemi valósága az, ami jó.  
 
" ... és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és 

hazugoknak találtad ıket."  
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Az Úr az apostolok próbára tételérıl szól, ami azt bizonyítja, hogy az apostoli korszak 
után is vannak apostolok a gyülekezetben. Ha csak a tizenkettı lenne apostol, akkor csak 
azt kellene kérdezniük, hogy az említett apostol János, vagy nem ı. Ha pedig nem János, 
akkor nem is lenne apostol, mert a többi tizenegy már meghalt, és csak János maradt. Az 
apostolok próbára tételének szükségessége bizonyítja, hogy a tizenkét apostol után még 
volt több apostol.  
 

"De azért van kifogásom ellened: hogy az elsı szeretetedet elhagytad".  

 

Az "elsı" görögül "prótén", mely nemcsak idırendben való elsıséget, hanem elsırendő 
minıségőt is jelent. Lukács 15-ben az atya a legszebb ruhát adja tékozló fiára; a 
"legszebb" itt szintén a "prótén" szóval van kifejezve.  
 
" ... Különben eljövök hozzád és a lámpatartódat kimozdítom helyébıl, ha meg nem 
térsz”.  
 
A Jelenések 2 és 3 fejezetének gyülekezetei nemcsak prófétai jelképes gyülekezetek, 
hanem Ázsia hét városában valóságosan létezı hét gyülekezet. Figyelemre méltó tény ez, 
mert a történelem tanulsága szerint több mint ezer éve nincs többé gyülekezet Efézusban. 
Eltőnt a lámpatartó, de eltőnt a gyülekezetnek minden nyoma ott. Korintusban, Rómában 
és más helyeken vannak gyülekezetek, Efézusban nincs. Mivel nem tért meg, 
lámpatartóját elmozdította az Úr. 

 

"De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit győlölöd, amelyeket én is 

győlölök."  

 

A nikolaitákat nem találjuk az egyháztörténelemben. De mert a Jelenések prófétai 
könyv, a szó jelentését kell kutatnunk. A "nikolaita" szó görögben két szóból van 
összetéve. "Nikaó" azt jelenti: "meghódít", "mások fölé emelkedik". "Laos" pedig: 
"népet" vagy "laikusokat" jelent. "Nikolaita" tehát azt jelenti, hogy "uralkodni a népen", 
vagy is a laikusok fölé emelni magát". A szó az emberek olyan csoportjára vonatkozik, 
akik magukat a közönséges hívık fölé emelték. Az Úr van fenn, a közönséges hívık 
lenn. A nikolaiták ugyan az Úr alatt vannak, de a közönséges hívık fölött. Az Úr pedig 
győlöli a nikolaiták viselkedését. Az Úr megveti azoknak viselkedését, akik a 
közönséges hívık fölé emelik magukat, mint valami közbenjárók; ez győlöletes az Úr 
elıtt. Akkortájt ez még csak viselkedés volt; még nem lett belıle tan.  

 
Az újszövetségben van egy alapvetı tanítás: Isten minden gyermeke Isten papja.  
 
A 2 Mózes 19,5-6-ban Isten így szól Izráel népéhez: "Most azért ha figyelmesen 
hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem 
valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld. És lesztek nekem papok 
birodalma és szent nép." Kezdetben Isten úgy rendelte, hogy az egész nép az ı papja 
legyen; nemsokára azután jött azonban az aranyborjú imádása. Mózes összetörte a 
törvény tábláit, és így szólt: aki az Úré, az vágja le testvérét. Ekkor a léviták az Úr 
oldalára álltak, és azon a napon 3000 embert megöltek Izráelben (2 Mózes 32,25-29). 
Ettıl kezdve csak a léviták lehettek papok; a papok birodalma helyett jött a papok 
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törzse. Izráel népének többi része nem lehetett pap többé, és a lévitákra kellett bízniuk, 
hogy a papi szolgálatot végezzék érettük. A papi rend az Ószövetségben közbenjáró 
rend volt. De az Újszövetségben Péter így szól:  
 
"Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, olyan nép, amelyet 

Isten sajátjának tekint" (1 Pt 2,9).  
 
Papok vagyunk, az egész gyülekezet az; így jutunk el az eredeti állapothoz. A Jelenések 
1,5-6 szerint mindazok papok, akiket megtisztított a Bárány vére. A papok Isten 
ügyének szolgálatával vannak megbízva; minden hívı meg van bízva Isten ügyének 
szolgálatával. Nincs szükség közbenjárók rendjére a gyülekezetben. A gyülekezetnek 
egy fıpapja van, az Úr Jézus.  
 
Mielıtt a nagy változás bekövetkezett a gyülekezetben, az Úr ügye minden hívı ügye 
volt. Az apostolok után azonban megváltozott a helyzet; lankadni kezdett az érdeklıdés 
az Úr ügye iránt. Mikor a római katolikus egyház kialakulása megkezdıdött (Pergámum 
korszakában), kevesen voltak az üdvözülık, de sokan voltak a megkereszteltek; 
hitetlenek töltötték meg az "egyházat". És így megjelent a "klérus" csoportja. Mivel az 
"egyháztagok" közül sokan nem voltak szellemi emberek, mit lehetett tenni? Az, hogy 
megkérjék ıket, tegyék félre a számadáskönyveket, vegyék elı a Bibliát és 
prédikáljanak, nem látszott célravezetınek. Kiválasztottak tehát egynéhány embert, 
hogy kiváltképpen a szellemi dolgokkal foglalkozzanak, míg az egyház többi tagja 
végezte világi munkáját. (így alakult ki a "klérus", Isten akarata, kívánsága, szándéka 

ellenére. Mert Isten akarata az, hogy mindazok, akik világi munkát végeznek, 
foglalkozzanak a szellemi dolgokkal is.  
 
A római katolikus egyházban a kenyér megtörését, kézrátételt, keresztelést stb. mind a 
"lelkiatyák" végzik; még az esküvı és temetés is a "klérus" dolga. A protestáns 
egyházban ott vannak a "lelkipásztorok." Ha beteg vagy, hívd az orvost; ha törvényes 
ügyed van, az ügyvédet; szellemi-lelki problémáidban fordulj a lelkipásztorhoz. És te 
magad? Nos, háborítatlanul végezheted a magad világi munkáját. De kérlek, gondold 
csak meg: a taoizmusban a taoista papok éneklik a liturgiát a nép helyett, a 
judaizmusban a papok intézik Isten dolgát az emberek helyett, a Gyülekezetben 
azonban nincs szükség közbenjárók rendjére, mert mi mindnyájan papok vagyunk.  
 
Abel bemutathatott áldozatot: Nóé úgyszintén. Kezdetben Izráel népének minden tagja 
áldozhatott; de késıbb, az aranyborjú miatt nem mutathattak be többé áldozatot. Isten 
azt mondja, hogy minden hívı közvetlenül járulhat Isten elé. De most közbenjárók 
serege van az egyházban. Ma nikolaiták vannak az egyházban, és a keresztyénség 

judaizmusba süllyedt.  

 
Az Úr azokat szereti, akik visszautasítják a közbenjárók osztályát. Akiket vérével 
megmosott, azokat a szellemi ügyek közvetlen részesévé tette. A gyülekezet csak ezen 
az alapon állhat; másképpen judaizmussá lesz. Ezért mi elsısorban nem a szekták 
ellen harcolunk, hanem azért az igazságért, hogy az egyetlen kiváltságot Jézus vére adja. 
Ma az "egyházaknak" három fı csoportjuk van: az egyik a világegyház, a római 
katolikus egyház; a másik az államegyház, mint az anglikán és lutheránus egyház; és a 
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harmadik a független egyházak, mint pl. a presbiteriánus egyház. A római katolikus 
egyházban papi rendszer van, az anglikán egyházban klerikális rendszer, és a független 
egyházakban pásztori rendszer. Mindegyikben megtaláljuk a közbenjáró rendet, 
amely szellemi ügyekben illetékes. Isten azonban olyan "egyházat" akar alapítani, 
amelyben közvetlenül hirdetheti az evangéliumot, közbenjáró rend nélkül. Nem 
lehet igaz egyház az, amely szertefoszlik, ha a teljes evangélium érvényre jut benne.  
 

,,Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek." Az Úr 
ugyanazt mondja mind a hét gyülekezetnek, megmutatván ezzel, hogy nemcsak az 
efézusi, hanem minden gyülekezetnek oda kell hallgatnia.  
 

,,Annak, aki gyız, enni adok az élet (száraz) fájáról, amely az Isten paradicsomában 

van." Isten eredeti szándéka, hogy az ember egyék az élet fájáról. Most azt mondja, 
hogy közvetlenül hozzá járulhatunk, és az ı eredeti szándéka szerint cselekedhetünk. 
Nem az a kérdés, hogy mi az élet fája; sokkal inkább az a kérdés, kész vagy-e 
engedelmeskedni Isten szándékának, és enni az élet fájáról, amely az Isten 
kertjében van. Csak a gyıztesek ehetnek abból. Aki engedelmeskedik Isten eredeti 
szándékának és parancsának, az a gyıztes.  
 
 

A pergamumi gyülekezet: Jelenések 2.12-17 
 
 

Az efézusi gyülekezet az apostoli kor végéhez tartozott, a János apostol halálát 
közvetlenül megelızı korszakhoz. Erre a gyülekezetre maga János úgy utalt, mint az 
utolsó idık gyülekezetére; ez a gyülekezet Péter második levelében és a Timóteushoz írt 
második levélben szerepel. Ezt már láttuk. Ezt követıen látjuk a gyülekezet 
üldöztetésének korszakát, amelyet a szmirnai gyülekezet próféciájában mutat be nekünk 
az Úr. Ezt a megelızı fejezet tárta elénk. Most látni fogjuk a pergámumi gyülekezetet.  

 
A "pergamon" szó "házasságot" vagy "egyesülést" jelent. Látjuk, hogy a 
Gyülekezet élete fordulatot vett. Úgy gondolom, hogy a korabeli olvasók, mikor a 
Pergamumhoz írt sorokat olvasták, nem értették, mit jelent ez a levél; de ma 
visszatekintve az "egyház" történetére, teljesen világos jelentése van. A történetíró 
Gibbon azt mondta, hogy ha Róma városának minden keresztyén lakosát megölték 
volna, az egész város lakatlan maradt volna. Tehát a világ legnagyobb mérető 
üldözése sem volt képes elpusztítani a Gyülekezetet. Ezért a Sátán változtatott a 
támadás módszerén. A világ nemcsak hogy nem szegült szembe többé a 
keresztyénekkel, hanem a föld legnagyobb birodalma, Róma, elfogadta a 
keresztyénséget mint államvallást. A monda szerint Konstantin álmot látott, amelyben 
kereszt tőnt fel elıtte, ezzel a felirattal: "Ezzel a jellel gyızni fogsz!" Felfedezte, hogy a 
kereszt a keresztyénség jelképe; elfogadta tehát a keresztyénséget államvallásnak. Népét 
felbátorította, hogy merítkezzék be, ("keresztelkedjék meg"). Minden bemerítkezett 
ember két fehér ruhát kapott és néhány ezüstpénzt. Az "egyház" egyesült a világgal, és 
ez által elbukott. Az elızı fejezetben olvastuk, hogy a szmirnai gyülekezet szenvedı 
gyülekezet volt, és az Úrnak nem volt ellene szóló szava. Itt Pergamum egyesült a 
világgal, hogy a legnagyobb államvallás legyen. Az emberek ebben elımenetelt 



 5 

láthatnak; de az Úrnak nem tetszik. Ha a Gyülekezet egyesül a világgal, megromlik 
a tanúbizonyság tétele. A Gyülekezet idegen ebben a világban. Rendjén való, ha a hajó 
a vízben van, de az már nem, ha a víz a hajóban van.  
 
" ... akinél a kétélő éles kard van ... "  
 
Az Úr úgy mutatkozik be, mint akinek kétélő kard van a kezében. Itt ítélet van.  
 
A gyülekezet elbukott, de ez nem jelenti azt, hogy annak a kornak a Gyülekezete 
egyáltalában nem tesz tanúbizonyságot. Körülményeitıl és állapotától függetlenül a 

Gyülekezet valósága állandó. Pergamum az a gyülekezet, amely közvetlenül Szmirnát 
követi. Milyen helyzetben él? Az Úr azt mondja: "Tudom, hol lakol, ahol a Sátán 

trónja van". Az Úr ismeri a Pergamum helyzetébıl adódó nehézségeket. Mivel ott lakik, 
ahol a Sátán trónusa van, elég nehéz lehet számára a bizonyságtétel. Itt egy valóban 
különös személy van: "Antipas", "az én hő tanúm. Az ı nevét nem találjuk a 
történelemben; ezért - próféciáról lévén szó - a név jelentését kell keresnünk. "Anti" 
jelentése "ellen", "pas" pedig azt jelenti: "minden". Van tehát egy hő ember, aki 
mindennel szemben áll. Nem abban az értelemben, mintha szándékosan zavart keltene 
és nem venné figyelembe a helyzetet, hanem azt jelenti, hogy Isten oldalán áll mindennel 
szemben. Természetesen sorsa a mártíromság lesz. A történelem nem ismeri a nevét, de 
az Úr igen.  

 
Erre a hőséges emberre tekint az Úr, mikor ezt mondja: "ragaszkodol nevemhez, és a 

belém vetett hitet nem tagadtad meg". Két dolgot mond itt az Úr: az egyik a neve, a 
másik a belé vetett hit. Azok Isten gyermekei, akiket Isten választott a nemzetek (a 
pogányok) közül az Úr nevében. Alapvetı különbség van a Gyülekezet és a vallás 
közt. A vallásban elég, ha valaki elfogadja a tanítást, de a Gyülekezetben mindez semmit 
sem ér, ha valaki nem hisz az Úrban. Az Úr neve pedig magát az Urat jelenti. Ez a 
sajátos jellemzıje. De nemcsak ezt jelenti, hanem ez a név azt is elmondja, hogy itt járt 
és visszament. Meghalt és újra él; így a neve itt él köztünk. Ha elveszítjük Urunk nevét, 
nincs többé mirıl tanúságot tennünk. Pergamum megkapja az Úr nevét. Egyvalamire 
nagyon nagy gondot kell fordítaniuk Isten gyermekeinek: nyilvánvalóvá kell tennünk, 
hogy mi az Úr nevében élünk. Ez a név különleges név, olyan név, amely megóv attól, 
hogy megszőnjünk bizonyságtévık lenni, és attól is, hogy az İ neve mellé, vagy helyébe 
más nevet tegyünk.  
 
Azt is mondja, hogy "a belém vetett hitet nem tagadtad meg". A "hit" ezen a helyen 
görögül "pistis". Ennek a szónak a jelentése: hit, bizalom. Nem valami közönséges hit, 
hanem az egyetlen, az a hit, amely különbözik minden más hittıl. Az Úr azt mondja, 
hogy nem tagadtad meg ezt az egyetlenszerő, belém vetett hitet. A gyülekezet nem 
filozófia, természettudomány, erkölcstan vagy lélektan. Ezek nem a gyülekezet körébe 
tartoznak. A gyülekezet lényege a hit. "Nem tagadtad meg a belém vetett hitet". Mit 
jelent ez? Azt, hogy "állhatatosan hittél bennem". Isten gyermekeinek életben kell 
tartaniuk ezt a hitet. Az Úr Jézusba vetett hitünk nem változhat meg. Ez a hit különít el 
bennünket a világtól. "Ragaszkodol nevemhez, és a belém vetett hitet nem tagadtad 

meg", ez a két dolog az, amiért dicsérte ıt az Úr.  
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"De van valami kevés kifogásom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám 

tanítását követik, ki Bálákot tanította, hogy tırt vessenek Izráel fiai elé, hogy egyenek 

a bálványáldozatokból és paráználkodjanak." Bálám pogány volt; nem tudjuk, miért 
nevezte Isten ıt is prófétának. Miként Sault, Isten Szelleme ıt is felindította, de nem 
költözött belé. Izráel népének sorozatos gyızelme megijesztette Bálákot, és Bálámért 
küldött. Azt mondta neki: "Te próféta vagy. Kérlek, átkozd meg Izráel népét". Bálám 
megkívánta a felajánlott pénzt, menni akart, és bár Isten elıször meggátolta ebben, 
késıbb megengedte neki, hogy menjen. De képtelen volt rá, hogy megátkozza Izráel 
népét. Mivel azonban elfogadta Bálák pénzét és semmit sem tett érte, kényelmetlenül 
érezte magát; cselt szıtt tehát. A moábiták kérjék meg asszonyaikat, hogy menjenek el 
Izráel népéhez. Így a moábita asszonyok egyesültek Izráel népével, Izráel fiai feleségül 
vették ıket. Ezek a pogány asszonyok magukkal vitték bálványaikat is, és így rávették 
Izráel népét nemcsak a paráználkodásra, hanem a bálványimádásra is. Isten haragja 
felgyúlt, és megölt huszonnégyezer izráelitát; Moáb azonban megmenekült. A 4 Mózes 
25. fejezetben olvashatjuk, hogy Izráel fiai moábita asszonyokkal házasodtak össze, de 
csak a 31. fejezetbıl tudjuk meg, hogy ezt a cselszövést Bálám eszelte ki.  
 
Isten megmutatja nekünk, micsoda Pergámum: a pergamon szó a világgal való 
házasságot jelenti. Kezdetben a világ szemben állt a Gyülekezettel, most a 
Gyülekezet és a világ összeházasodtak. Sokszor elmondtam már, hogy a "Gyülekezet" 
(ekklésia) jelentése: a kihívottak közössége. Nem egyesítve a világgal, nem 
összeszerkesztve vele, hanem különválasztva tıle, kihívva belıle - ez a gyülekezet. 
Bálám módszere lerontja a válaszfalat a Gyülekezet és a világ közt, és az eredmény 
bálványimádás.  
 
Itt különösen két dologra kell figyelnünk a paráználkodásra és a bálványimádásra. 
Különös, hogy ez a kettı együtt szerepel. Az elsı korinthusi levélben ez a két dolog 
szintén együtt van említve. Testi életünkben ezt a két dolgot győlöli Isten, szellemi 
életünkben szintén ezt a két dolgot győlöli. Hallgassuk csak, mit mond errıl Jakab 
levelének 4. fejezete: "Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel?" 
Amit Isten győlöl, az a világgal való egyesülés. Ugyancsak szemben áll Istennel a 
Mammon. "Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak" (Mt 6,24). Vagy egyiket 
szolgálja az ember vagy a másikat. Nagyon fontos látnunk ebbıl, hogy a Mammon 
szemben áll Istennel. Sok bálvány kizárólag a Mammonnak köszönheti létezését. Ma 
egyetlen keresztyén ember sem gyilkol, nem is imád öntött bálványokat, de ha 
pénzsóvárak vagyunk, a pénz hatalmában bízunk, az felér a bálványimádással. A 
bálványok alapja a Mammon, és Isten el akar választani bennünket a Mammontól. 
Látjuk, hogy a paráznasághoz kapcsolódik a bálványimádás: éppígy kapcsolódik a 
pénzsóvárság a világgal való egyesüléshez. Szeretném felhívni a figyelmet a Biblia 
ellentéteire. Ha látjuk a negatívoldalt, akkor látjuk a pozitívat is. A Biblia mindig 
szembeállítja a Sátánt Krisztussal, a hústestet a Szent Szellemmel, a világot és Mammont 
az Atya Istennel. A világ szemben áll az Atyával; ezért mondja l János 2,14, hogy ha 
"valaki a világot szereti, nincs abban az Atya szeretete". A Mammon Istennel szemben 
áll. Ha valaki a Mammont szolgálja, nem szolgálhatja Istent.  
 
Bálám mőve a Gyülekezet egyesítése a világgal. Mikor Nagy Konstantin elismeri a 
Gyülekezetet, Bálám tanítását követi és semmi sem nehezebb, mint Bálám mővét 
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megakadályozni. Ma Isten gyermekei nagyok akarnak lenni, gazdagodni akarnak, 
és közben nem törıdnek a szentséggel és tisztasággal. Engednek a kísértésnek, 
engednek Bálám tanításának, és így közvetve megtagadják az Úr nevét.  
 
Itt kiváltképpen Bálámot említi az Úr. Bálám volt az elsı, aki pénzt keresett prófétai 
képességével. Az Újszövetség néhány helyen még említi Bálámot. 2 Péter 2,15 mondja, 
hogy Bálám a gonoszság jutalmát kedvelte. Júdás írja, hogy Bálám sóvárgott a 
jutalomra. Álljunk meg itt egy kissé. Elképzelhetı az, hogy a korintusi gyülekezet 
meghívja Pált, és elıször a szolgálat honoráriumát tárgyalják meg? Elképzelhetı az, 
hogy a jeruzsálemi gyülekezet szerzıdésben biztosította Péter apostol évi jövedelmét? 
Nem, ilyesmit el sem tudunk képzelni. Eredetileg azok, akik Isten ügyében 
fáradoztak, Istentıl várták megélhetésüket, és nem fogadtak el pénzt a pogányoktól 
(3 János 7). De Konstantin alatt Isten minden szolgája az államkincstárból kapta 
fizetését. Alig valamivel 300 után kezdıdött meg ez a rendszer. Aki elıször elfogadta a 
fizetést, az Bálám módszerét vezette be, és ha már abban az idıben kérdezte volna meg 
valaki az akkori apostolokat: "Mennyi a havi fizetésed?", az már nem lett volna tréfa. És 
ma már általánosan ez a helyzet, ahelyett, hogy az szolgálna az Úrnak, aki rá tudja 
bízni magát, aki pedig nem tudja rábízni magát, az nem szolgálna neki. Jól meg kell 
ezt fontolnunk az Úr színe elıtt.  
 
A következı mondanivalót az ,,így" szócska kapcsolja a már mondottakhoz a levélben. 
Ismét a nikolaitákról van szó. Az Ur kifejezi, hogy elveti Bálám tanítását; és ugyanígy 
azt is, hogy a nikolaiták tanítását utálja. Isten maga rendelte el a Bibliában, hogy 
milyen legyen a Gyülekezet. Olvassuk el Máté 20,25-28-at:  
 
"Jézus pedig elıszólította ıket és ezt mondta: tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak 

népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen köztetek; hanem aki 

köztetek nagy akar lenni, szolgáljon nektek, és ha valaki elsı akar lenni köztetek, legyen 

a ti rabszolgátok. Aminthogy az Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ı szolgáljon, és adja az ı életét váltságul sokakért." 

 
Értjük? Az Úr alapította a gyülekezetet, de a fejedelmek és földi nagyságok módján 
uralkodó osztály nélkül. Az Úr úgy rendelte, hogy aki nagy akar lenni, az 
szolgáljon; és aki leginkább szolgál, az a legfıbb. A nagyság kérdésében nem a 
betöltött hivatal a döntı, hanem a végzett szolgálat. Máté 23,8-11-et olvasva ez még 
nyilvánvalóbbá válik. A gyülekezet alapelve, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, 
nincsenek rabbik, sem mesterek, sem atyák.  
 
Mikor Konstantin államvallássá tette a keresztyénséget, azt tette, amit Bálám, és 
következésképpen megjelent a színen a nikolaiták tanításának gyümölcse. Az 
"atyák" rendszere, akik közt legmagasabb rendő a pápa. Amikor valaki 
megcsókolja a lábát, azt kell kiáltania: "Uram!" Ugyanakkor megjelentek a vatikáni 
udvarban a magas hivatalok, amelyekben sok ország képviselteti magát nagykövetekkel 
és miniszterekkel. Királyokkal körülvéve, magas hivatalokban, ezek azok, akiket 
atyáknak és rabbinak neveznek. Ez a nikolaiták tanítása, amelyet már láttunk. Ezért 
óvakodjanak azok, akiknek a világban magas tisztségük és hírük van, hogy a világ 
dolgait bele ne vigyék a gyülekezetbe. Ha a nyomorultat, aki melletted ül, nem tudod 
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testvérednek tekinteni, akkor baj van a keresztyénségeddel. Ha testvérek közt ülsz, és 
nem tudsz testvérré lenni köztük, akkor a nikolaitizmus szelleme van jelen általad. A 
"nikaolaos" görög szóban a "laos" nemcsak világiakat (közönséges embereket) 
jelent, hanem laikust jelent a gyakorlott szakemberrel szemben is. PI. az orvos 
specialista a hivatásában, s mindazok, akik nem orvosok, laikusok a szemében. Ha az ács 
találkozik egy másik ácsmesterrel, mindketten szakemberei ugyanannak a szakmának. 
De ha ugyanaz az ács találkozik valakivel a szakmáján kívül, az laikus a szemében. A 
nikolaitizrnus ilyen értelemben azt jelenti, hogy a "szakemberek", akik a "szakmán 
belül" vannak, uralkodni akarnak a többieken, a laikusokon, akik a "szakmán 
kívül" vannak. Ez az, amirıl az Úr azt mondja, hogy "ellenére van".  
 
Más az efézusi és más a pergamumi gyülekezet állapota. Az efézusi gyülekezetben még 
csak mint egyesek viselkedése található meg a nikolaitizmus, míg a pergamumi 
gyülekezetben már tanná lett. Idıbe telik, amíg a viselkedésbıl tanítás lesz. Ha egy 
bizonyos magatartást már nyilvánosan hirdetnek, és tanbeli alapjait prédikálják, ez azt 
jelenti, hogy már nemcsak így tudnak viselkedni, hanem meg tudják alkotni a magatartás 
elméleti alapját is; ez már egy lépés elıre. A viselkedés megelızi a tant. Akkor válik 
komollyá az ügy, amikor a tan megjelenik. Néhány éve találkoztam egy gyülekezeti 
taggal, aki felesége mellé ágyast is vett magának. Arra kértek, hogy beszéljek a fejével. 
Kiderült, hogy nemcsak helyesnek tartotta az ágyas tartását, hanem még bibliai 
példákkal is igazolta bőnét. Ágyast tartani, az még csak viselkedés; de ezt bibliai 
idézetekkel alátámasztani, az már tan. Így ma nyilvánosan tanítják a nikolaitizmust. 
Hogyan alkotta meg Pergamum ezt a tant? Már mondtuk, hogy Konstantin elfogadta a 
keresztyénséget államvallásnak, a Gyülekezet összeházasodott a világgal. Aki csak a 
birodalom polgára volt, megkeresztelkedhetett; következésképpen a Gyülekezet megtelt 
hitetlenekkel. Eredetileg csak testvérekbıl állott a Gyülekezet, és minden testvér pap 
volt. Akkor betódult a Gyülekezetbe egy vegyes sokaság. Ezektıl azt várni, hogy 
Istennek szolgáljanak, lehetetlen volt. A legkényelmesebb megoldás az volt, hogy 
kiválasztottak néhány embert, mondván: "Ti foglalkozzatok a lelki-szellemi dolgokkal; a 
többi a köznép, a laikusok tömege". Sokan úgy lettek gyülekezeti taggá, hogy 
egyáltalában nem is ismerték az Úr Jézust. Azok tehát, akik ismerték az Úr Jézust, lettek 
a "szakemberek"; így megjelent a nikolaitizmus. Ez a gyülekezet és az állam 
összeházasodásának kikerülhetetlen következménye. Amit a nikolaiták Efézusban 
tettek, az még csak egyfajta viselkedés volt, Pergámumban tanná lett. A dolog úgy fest, 
hogy mostantól kezdve a gyülekezet a "szakemberek" ügye és nem a laikusoké. Azt 
tanítják, hogy egészen rendben lévı, ha nem vagyunk szellemi emberek; a szellemi 
életünk dolgát a "szakemberekre" bízhatjuk; mi, köznépbıl valók foglalkozzunk 
csak nyugodtan világi ügyeinkkel. És kialakul a tan, mely szerint kétféle ember él a 
Gyülekezetben: vannak, akik a szellemi ügyekkel foglalkoznak, mások a világi 
dolgokkal. A közönséges ember számára elég, ha részt vesz az összejöveteleken, 
mással nem kell törıdnie. Ha valaki itt alkalmazni akarná az 1 Korinthus 14. 
gyülekezeti összejövetelekrıl szóló tanítását, az már nem menne. Bálám doktrinája 
bevezeti a nikolaiták tanítását.  
 
Azt hiszem, ez az, amit az Úr a legjobban győlöl; ezért különösen figyelnünk kell rá. 
Elismerem, hogy van különleges szolgálatra való elhívatás. Azt is elfogadom, hogy míg 
Pál a szolgálattal egy idıben sátorkészítéssel is foglalkozott, Péter és János és Jakab 
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teljesen az igehirdetésnek szentelte életét. De ma, amit a testvérek helyzetének hívunk, 
az nincs összekapcsolva a szolgálat helyével. A helyi gyülekezetben az ottani testvérek 
elöljárók és szolgálók legyenek. A szellemi ügyekre való gond valamennyi testvér 
ügye; ık a papok. Az elöljárók nem végezhetnek el mindent helyettük; az ı 
feladatuk csupán a "fel ügyelet". S ha a gyülekezet munkásai megjelennek a 
gyülekezetben, semmivel sem többek bármely testvérnél. Itt a különbség a nikolaiták és 
a testvérek közössége közt. A Bibliából megtudhatjuk, hogy valamennyi testvér 
bizonyságtevı, csak az apostolok több tanúságot tesznek. Jellegükben azonosak, csak 
szolgálatukban van fokozati különbség. A nikolaiták tanítása ezt teljesen megfordítja; a 
szellemi ügyekre való gondviselés egy különleges osztályba tartozók dolga. Ezt Isten 
színe elıtt vissza kell utasítanunk, mert ha ez az eset fennáll, a gyülekezet világivá lehet, 
és megelégedhet egy néhány szellemi szolgával. A gyülekezet kiválaszt néhány 
különlegesen szellemi embert, hogy a szellemi dolgokkal törıdjék. İk egy külön 
osztállyá lesznek a szellemi ügyek útján. A világegyház lelkiatya-rendszere, az 
államegyházak klerikális rendszere, és az independens egyházak lelkipásztori 
rendszere e tekintetben azonos természetőek. Valamennyien nikolaiták. A Biblia 
csak testvéreket ismer. Van pásztori adottságú ember, de nincs lelkipásztori 
rendszer. A lelkipásztori rendszer már emberi tradíción alapul. Ha Isten gyermekei 
nem hajlandók visszatérni a kezdeti állapothoz, tehetnek, amit akarnak, az nem 
lesz jó. A gyülekezetnek nem szabad a világgal egyesülnie, és nem szabad 
hitetleneket befogadnia, különben könnyen elfogadja a nikolaiták tanítását. Az 
embereket el kell választanunk a világtól, mielıtt befogadnánk ıket a gyülekezetbe. 
Ha csak egy hitetlent beengedünk a gyülekezetbe, az már nem gyülekezet, hanem 
világ. A gyülekezet szentségét és különállását minden áron fenn kell tartanunk.  
 

"Térj meg azért; ha pedig nem, hamarosan ellened megyek és vívok azok ellen 

szájamnak kardjával."  

 

Itt az Úr nagyon erıs kifejezést használ. Ha nem akarsz megtérni, megbüntetlek 
téged szájamnak kardjával - azaz İ megbünteti és megítéli az ellene lázadókat. Kérjük 
Istent, hogy ne legyenek köztünk nikolaiták! Úgy érzem, hogy ha a Gyülekezet megırzi 
szellemi mivoltát, akkor nincs benne helye a nikolaitáknak. A nikolaiták csak akkor 
jelennek meg, ha a Gyülekezet elvilágiasodik. Isten elıször azt kívánta Izráeltıl, hogy 
az egész nép pap legyen. Csak mert Izráel vétkezett, azért választotta külön a leviták papi 
törzsét. Amikor a Gyülekezet elvilágiasodott, akkor lett az Isten szolgálata csupán 
néhány ember dolga. Most Isten akarata az, hogy a Gyülekezet minden tagja 
szellemi dolgokkal foglalkozzék.  
 

,,Annak, aki gyız, enni adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér kövecskét és a 

kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja." 

 

A gyıztesnek két dolgot ígér: az egyik az elrejtett manna, a másik a fehér kövecske. Az 
elrejtett manna nem azonos a pusztai vándorlás mannájával. Mikor Izráel népe a pusztá-
ban vándorolt, naponta manna hullt az égbıl, hogy táplálja ıket. Azután Mózes meg-
parancsolta, hogy egy aranyedényt töltsenek meg egy hómer mannával, és helyezzék el a 
frigyládában. Mi kor a késı utódok kérdik majd, mi ez, elmondhatják, hogyan hullatott 
Isten mannát, hogy táplálta ıket a pusztában, amit a frigyládában elhelyezett manna 
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igazol majd (2 Mózes 16,14-35). A késıi utódoknak, akik nem tudják, hogy milyen volt 
a manna, megmutathatják majd a frigyládában lévı mannát, és abból megtudják. De 
egészen más kapcsolatban vannak az eltett (elrejtett) mannával azok, akik ettek mannát. 
Akik nem ízlelték, azoknak nincs ilyen emlékük róla, noha tudták, hogy mi az. Aki gyız, 
annak az Úr ad enni az elrejtett mannából, hogy legyen ilyen emlékük.  
 
Istennel kapcsolatos élményeink mindegyike drága, és nem vész el. Sok testvérem kérdi 
tılem: mindaz, amit átéltünk, Isten elıtt használ majd az örökkévalóságban? Aki tudja az 
elrejtett manna jelentését, az tudja, hogy lesz-e haszna, vagy sem. Ha az "elrejtett 
mannát" megláthatjuk, akkor egyszer majd visszatekinthetünk a "mindennapi manná"-ra. 
Akármilyen próbákkal teljes és könnyhullatásos legyen is a jelenünk, egyszer majd, 
mindez emlék lesz. Számomra az elrejtett manna ugyanaz, mint a mindennapi manna. 
Akik soha nem látták a mannát, azok nem emlékeznek majd rá ama napon, amikor 
meglátják az elrejtett mannát. Tudják ugyan, hogy van vezérlı kegyelem, de soha nem 
ízlelték azt. De akik kóstolták azt, azok telve lesznek reá való emlékezéssel. Az elrejtett 

manna a Biblia nagy alapgondolatai és nagy kincsei közé tartozik. Egykor majd a 
mennyei, az elrejtett mannával tápláltatunk. Ha e világban nem kapunk sebeket, nem 
tartozunk a gyıztesek közé. Ha nem mentünk át földi szenvedéseken, akkor az 
eljövendı világban, még ha kapunk is az elrejtett mannából, nem ismerjük fel az 
ízét, mert nem lesznek vele kapcsolatos emlékeink. Ne gondoljuk, hogy amit ma 
átélünk, annak nincs jelentısége. Egyetlen élmény sem vész el. Ama napon minden 
élményünkre vissza tudunk majd emlékezni. Ne mondjuk azt, hogy a mennyek 
országában már mindez mindegy lesz. Nem, semmi sem mindegy. E földi világban átélt 
tapasztalataink közvetlen kapcsolatban vannak a mennyei örömökkel. Az elrejtett manna 
ismerıs azoknak, akik tudnak róla, és ismeretlen azoknak, akik nem tudnak róla. Ma 
szenvedéseken és megpróbáltatásokon megyünk át; ama napon az Úr letörli majd a 
könnyünket. Hogyan ismerhetné a letörlött könnyek gyönyörőségét az, aki itt nem 
hullatott könnyeket?  
 
Van még egy jutalom, a fehér kı, melybe be van írva a gyıztes neve. Az Úr új nevet ad 
majd neki, olyan nevet, amely megfelel az Úrral való kapcsolatának. Egy testvér azt 
akarja, hogy én válasszak számára új nevet, de nem tudom, hogy ha ezt meg is tenném, 
utána nem kellene-e megváltoztatnia még egyszer. Az Úr fehér kıre írja nevedet; ezt a 
nevet csak az Úr ismeri majd és te. A gyıztes nem valami különleges nevet kap, azt a 
nevet kapja, amelyre rászolgált. Remélem, hogy az Úr megnyitja szemünket, 
felismerjük az utat, amely a gyızelem felé vezet, és megkapjuk az elrejtett mannát 
és az új nevet.  
 


