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Folytatni szeretnénk az igetanulmányozásunkat, hogy miért jön létre egy másik gyülekezet. 
Először a korinthusiakhoz írt első levelet nézzük meg. Hadd kezdjem a 11. fejezet 18. 
versével. Az első században Pál apostol egy gyülekezetet plántált Korinthusban, ahol 
másfél évet töltött el és tanította őket. Aztán később, amikor magára hagyta a gyülekezetet 
a szellemileg visszacsúszott vének nem voltak képesek a gyülekezetet megfelelően vezetni, 
ezért az olyanná vált, mint egy vezető nélküli autóbusz. Volt ott egy család, a Kloé családja, 
akik látták, hogy a vének nem sok mindent képesek tenni ellene, ezért írtak Pálnak. Ez a 
magyarázata az első korinthusi levél keletkezésének. Az 1 Korinthus 11.18-ban ezt 
olvashatjuk:  

"Hallom, hogy amikor összegyűltök a gyülekezetben szakadások vannak köztetek"  

Nos, miért voltak ott szakadások? Azért, mert volt néhány ember, akik nem voltak 
megelégedve azzal, amilyen irányba a gyülekezet haladt. Nem voltak elégedettek azzal, 
ahogyan a gyülekezet vénei a gyülekezetet vezették. Nem tudtak egyetérteni mindennel, 
ahogyan a dolgok mentek. Valószínűleg összejöttek hétközben a házaikban vagy valami 
ehhez hasonló. Ezért mondta Pál azt, hogy pártoskodás van közöttetek, ami teljesen 
nyilvánvalóvá vált. Ha a gyülekezet Korinthusban továbbra is abban a visszacsúszott 
állapotában ment volna tovább, akkor az Úr jelenléte egy napon eltávozott volna abból a 
gyülekezetből. Akkor azok, akik győztesek lettek volna a gyülekezetben létrehozhattak 
volna egy másik gyülekezetet. Miért egy másik gyülekezetet? Mert az előző gyülekezet 
vezetői nem jártak Isten igéjének igazságában, nem ragaszkodtak az isteni normákhoz, nem 
hirdették a szentséget, elnézték a bűnt, beengedték a világot, hadd jöjjön be. Ezért jön létre 
egy másik gyülekezet!  

Ugyanezt figyelhetjük meg a Jelenések könyve második és harmadik fejezetének öt 
gyülekezeténél is. Ha a vének nem vették volna figyelembe János apostol figyelmeztetését 
az öt gyülekezetben, akkor a gyülekezetekből néhány embernek el kellett volna jönni. A 
győzteseknek kellett volna eljönni és akkor az Úr is elhagyta volna azokat a gyülekezeteket. 
Ha pedig a győztesek külön összejönnek, akkor már két gyülekezet van. Miért jött létre egy 
másik gyülekezet? Azért, mert a vének nem hallgattak a Szent Szellem figyelmeztetésére, 
aki mind a hét gyülekezetnek azt mondta a Jelenések 2.11-ben: "akinek van füle hallja!" A 
későbbi időkben is halljátok meg, és engedelmeskedjetek annak, amit a Szellem mond a 
gyülekezeteknek.  

Amit az efézusi gyülekezetben mondott az figyelmeztetés az elmúlt 20 évszázad minden 
gyülekezetének: vigyázzatok! Ha elhagyjátok az első szeretetet, az Úr jelenléte eltávozik a 
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gyülekezetből. A bárányok egy csoportja el fog menni és össze fognak gyűlni másokkal 
együtt a Jézus nevében. Azért jönnek ki, hogy megmentsék Isten népét a bűneikből. 
Összejönnének ott, ha a pergamumi vén (embergyilkos Pergamumban a Jelenések 2.13-
ban) a bővölködés evangéliumát hirdető egyetlen személy lett volna? A 14. vers azt mondja: 
"vannak ott néhányan, akik Bálám tanítását követik." Bálám tanítása, mint azt az utóbbi 
időben is láthattuk az igehirdetés által való meggazdagodást jelenti. Isten ajándékot adott 
nekünk, hogy azzal más emberek felé szolgáljunk, de nem várhatjuk el, hogy azért pénzt 
kapjunk. Ez nem jelentheti azt sem, hogy ez által tiszteletet vívjunk ki magunknak. Amikor 
Isten elküldte Jézust, felkenve őt a bemerítkezéskor, a gonosz jött és azt mondta neki: miért 
nem használod fel az erőt a saját javadra: a követ kenyérré változtatva? Jézus azt válaszolta: 
nem fogom az Istentől kapott erőt arra használni, hogy valamit megszerezzek magamnak. 
Jézus arra használta fel később azt az erőt, hogy megetessen 5000 embert kenyérrel.  

A gonosz nagyon sok embert megkísért, amikor Isten felkeni őket. Isten egy ajándékot ad 
nekik és az óriási hatalom. Szerezhetünk pénzt magunknak az igehirdetés vagy az éneklés 
ajándékával. Szerezhetünk dicsőséget is az Istentől kapott ajándékkal. Szerezhetünk 
hatalmat az emberek felett. Szolgálhatjuk vele az embereket. Tehetünk mindenféle dolgot 
személyes érdekből. A keresztyénség tele van ilyen emberekkel: vének, igehirdetők, 
pásztorok, püspökök, érsekek egész serege, akik felhasználják az Istentől kapott erőt és 
hatalmat arra, hogy személyes előnyhöz jussanak. Ez visszaélés az isteni felkenetéssel. 
Isten visszavonja a jelenlétét, az ajándékok azonban tovább működnek és a gonoszt 
szolgálják. Isten adta nekik az ajándékokat, de amikor Isten jelenléte visszavonul, akkor az 
ajándékok tovább működnek és a gonoszt szolgálják. Ez a magyarázata a gonosz 
természetfeletti erejének. Ezért jön létre egy másik gyülekezet, mert az emberek 
visszaélnek Isten ajándékaival a maguk javára. Meggazdagodnak és hírnevet szereznek 
maguknak az evangélium hirdetése által, sőt magukhoz vonzzák az embereket.  

Ha a thiatirai gyülekezethez lapozunk, akkor a Jelenések 2.22-ban látunk egy esetet, ahol 
egy asszony elkezdte átvenni a hatalmat a gyülekezet felett. Sok helyen láttam ezt, hogy 
megvizsgálatlanul prófétáltak. Sok asszony szeretne kiemelkedni, ezért keresik a 
lehetőséget, hogy prófétanővé váljanak. Nem azokat kellene kivetni a gyülekezetből, akik 
Baál módjára megpróbálják kontrollálni azt? Időnként a pásztor felesége is pásztorként 
szolgál annak ellenére, hogy a Biblia azt tanítja, hogy egy asszonynak nincs elhívása arra, 
hogy a gyülekezet vezetőségének tagja legyen. Isten férfi vezetőséget adott a 
gyülekezetnek. Ezért kell az asszonyoknak befedni a fejüket, és a gyülekezetben 
jelentőségteljesen kimondani: engedelmesen alávetjük magunkat a férfi vezetőségnek. Ez 
mára kiment a divatból, és Jézabel szelleme fokozatosan kezdte átvenni a hatalmat. Ekkor 
Isten jelenléte eltávozik, és elindít egy új gyülekezetet, amely hű az Ő igéjéhez.  

A Jelenések 3.1-ben egy másik képmutató gyülekezetet látunk Szárdiszban, amely a neve 
szerint élt. Isten talán munkálkodott ott sok évvel azelőtt, és talán élt a neve szerint három 
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generációval azelőtt. Istennek egy hatalmas embere volt ott, de három generációval később 
az egész gyülekezet hanyatlásnak indult. A zsidók azt mondták Keresztelő Jánosnak: 
„Ábrahám a mi atyánk". Keresztelő János azt válaszolta, hogy ne dicsekedjetek Ábrahám 
atyátokkal. Ma is vannak gyülekezetek, akik azokkal a vezetőikkel dicsekednek, akik a 
gyülekezetet alapították. A vezetőjük ismerte Istent, de a követői már nem rendelkeznek a 
vezetőjük szellemével, hanem csak tanokat ismernek. Ezért jön létre egy másik gyülekezet, 
mert Isten nem tanokra épít egy gyülekezetet. Jézus azt mondta: „az pedig az örök élet, 
hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." A 
gyülekezetet azok az emberek alkotják, akik ismerik Istent, akiknek örök életük van 
és nem azok, akik előttük éltek, ahogyan azt a Jelenések 3.1 mondja: „az a neved, hogy 
élsz, de valójában halott vagy." A gyülekezetek többnyire olyan nevet vesznek fel, ami azt 
a látszatot kelti, hogy szellemiek. A legtöbb keresztyén vezető olyan nevet választ, ami arra 
utal, hogy ők szellemiek. Mindenféle ravasz trükköt, ékesszólást felhasználnak és 
erőteljesen felemelik a hangjukat. Mindenféle dologgal próbálkoznak, és olyan nevet 
vesznek fel, ami arra utal, hogy szellemi életet élnek. A szellemi élet jele azonban nem a 
színpadon való ugrálás, nem a kiabálás és nem az, hogy beleüvöltesz a mikrofonba, hanem 
egy szent és alázatos élet. Az igazi keresztyén élet ismertetőjele az alázatosság és a 
szentség. A harmadik fejezetben azt látjuk, hogy probléma van ezzel a gyülekezettel.  

Az ötödik gyülekezet is egy visszacsúszott állapotban van és van egy gyülekezet 
Laodiceában, amely egy büszke gyülekezet. Miért jött létre egy másik gyülekezet? A 
vezetők büszkesége miatt. Abban a pillanatban, amikor egy személy büszkévé válik, az a 
Sátánnal kerül közösségbe. Isten a büszkesége miatt vetette ki Sátánt a mennyből, és a 
gyülekezetet is emiatt veti el, és ezért kezd el egy újat. Mindezekben az esetekben, ha a 
vének nem hallgatnak a figyelmeztetésre, Isten elveti a gyülekezetet. Isten jelenléte sosem 
távozik el anélkül, hogy előtte ne figyelmeztetne.  

Isten mindig figyelmeztet, figyelmeztette Izraelt is mielőtt megvonta tőlük a dicsőségét. Az 
Ószövetségben, Ezékiel próféta könyvében van egy kép erről. Ezékiel Izrael egyik prófétája 
volt, aki Babilonban élt. Láttuk, hogy Babilon a Jelenések 17-ben a hamis keresztyénség 
képe, ami az ellentéte Jeruzsálemnek, az igaz keresztyénségnek. Az Izraelről szóló 
ószövetségi történet a Babilonba való elvitelről és a Babilonból való kijövetelről arra tanít 
minket, hogy azért jön létre egy másik gyülekezet, mert a keresztyénség Babilonba ment. 
Isten csak egy maradékot hív ki Babilonból az Ószövetségben, és nem mindenkit. Egész 
sok izraelita jött azonban vissza felépíteni Jeruzsálemet. Sokkal kényelmesebb lett volna 
Babilonban, de Ezsdrás könyvében Isten nagyon sok embert felsorolt, akik kijöttek és 
visszajöttek Jeruzsálembe a templomot felépíteni. Akik kijönnek a romlott babiloni 
keresztyénségből ők azok, akik felépítenek egy másik gyülekezetet Isten dicsőségére. 
Ezékiel könyvében olvassuk, hogy Isten kijelentette Ezékielnek, hogy rejtett bűnök és 
bálványok voltak a vezetők között, a vezetők gondolkozásában. Általunk is ismert bűnök 
voltak ezek. Engedjétek meg, hogy bemutassam egy példával, amiről az Úr beszél.  



4 

 

Az Ezékiel 8.7 azt mondja:  

„Az Úr a pitvar bejáratához vitt engem, amikor láttam, hogy egy rés van a falban. Ezt 
mondta nekem: "embernek fia! Bújj át a résen!"  

Más szavakkal: menj be és nézd meg, hogy mi történik a vezetők fejében. Bújj át a résen 
és meglátod, hogy külsőleg minden olyan csodálatosan szép, de "lásd meg a gonosz 
utálatosságokat, amelyeket ott benn cselekszenek." Ez egy kép arról, hogy mi játszódik le 
a vezetők fejében: „utálatos csúszó-mászó állatok és barmok mindenféle képei és Izrael 
házának minden bálványai voltak bevésve a falon körös-körül" és előtte ott állt Izrael 
házának 70 véne, akik füstölővel tömjéneztek. Ekkor azt mondta nekem (12. vers):  

„Láttad, embernek fia, hogy Izráel házának vénei miket cselekszenek a sötétben, mindenki 
a maga bálvány-házában?"  

Ezek a bálványok a vezetők elméjében vannak. Kívülről ezek nem láthatók, de az 
elsőszámú bálvány a pénz és az elismerés bálványa. Az Úr kijelentéseket adott 
Ezékielnek, hogy mi az oka annak, amiért Isten dicsősége eltávozik. Ezékiel 10. fejezetében 
van leírva, hogyan távozott el az Úr dicsősége a templom közepétől a küszöb felé. A küszöb 
a kaput, a bejáratot jelenti. A dicsőség, ami betöltötte a templomot lassan elmozdult. Nem 
hirtelen távozott el, hanem lassan indult el a bejárat felé. Hiszem, hogy ez játszódik le a 
Jelenések könyvének öt gyülekezetében is. A dicsőség elindult a gyülekezetek közepétől 
az ajtó felé. Az Úr egy végső figyelmeztetést adott annak az öt gyülekezetnek a Jelenések 
könyvében, mondván: térjetek meg! Megmutatom a bűneiteket és kaptok egy évet, hogy 
meghalljátok, mit mond nektek a Szellem. Hallgassatok rá! Ők azonban nem hallgattak rá. 
Később a 18. versben végül azt olvashatjuk, hogy „eltávozott az Úr dicsősége a templom 
bejáratától és megállva a Kerubok fölött, eltávozott." A Kerubok fölemelték a szárnyaikat, 
Isten dicsősége felettük lebegett, és lassan elindultak a szent helytől a bejárat felé, és aztán 
lassan eltávoztak. Az Úr azt mondja, hogy ez azért történik meg, mert Babilonban vagytok, 
mert mindenféle bűnöket megtűrtök, és a vezetők nem hagyták el azokat a bűneiket, 
amikről a pergamoni gyülekezetnek beszéltem.  

A vezető maga nem hirdeti ugyan a bővölködés evangéliumát, de hagyja, hogy néhány 
ember ezt tegye: nem használja a hatalmát, hogy leállítsa őket. Sok gyülekezetben ez 
történik, ha a vének nem lépnek fel az ellen, amit néhány fiatalember tesz, vagy amit néhány 
ember hirdet. Olyan ez, mintha egy busz vezetője átengedné a vezetését a busz utasainak 
és össze-vissza vezetnék azt, mint ahogyan az sok gyülekezetben történik. Ahol a pásztor 
egy szegény ember, aki függ a havi fizetésétől, amit egy vezető testület biztosít neki, 
akkor ő nem bánthatja meg a gazdag embereket és sok más dolgot sem tehet meg. 
Ezért a gazdag emberek kedvében jár, és ezért elveszíti a szellemi tekintélyét, ami az 
egyik legnagyobb tragédia ma a keresztyénségben. Ha egy pásztor tevékenységét a 
vezető testületben ülő gazdag emberek pénze határozza meg, akik rendszerint a 
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leginkább testies emberek a gyülekezetben, a pásztornak nincs elég bátorsága ahhoz, 
hogy helyreigazítsa őket, mert akkor elküldenék őt, és keresnek valaki mást, aki majd 
hallgatni fog rájuk. Milyen szomorú, hogy a keresztyénség ide jutott! Emberi 
szempontok alapján döntik el, ki legyen Isten szolgája, aki valójában néhány gazdag vezető 
ember szolgája lesz.  

Gondoljátok, hogy Isten el fogja tűrni azt, hogy egy ember álljon ott az Ő nevében? Az 
ilyen ember nem Isten kedvében akar járni, hogy megmondja az embereknek, mi Isten 
akarata, és hogy hallgassanak rá. Ő abban érdekelt, hogy azt mondja, amit mindenki hallani 
akar. Ez az oka, hogy a dicsőség eltávozik onnan. Később az Ezékiel könyve 30. fejezetében 
egy új szövetségről olvashatunk. Az egész kifejezésmód szimbolikus. A szimbolikus 
kifejezésmódban végül a 43.2-ben Isten dicsőségét látjuk és az okot, hogy miért jön létre 
egy másik gyülekezet. Isten felépíti ismét az Ő gyülekezetét, mert Isten dicsősége az előző 
gyülekezetből eltávozott, mert az Babilonná változott. Isten azonban nem fogja bizonyság 
nélkül hagyni a földet. A 43. fejezet verseiben azt olvashatjuk, hogy Izrael Istenének 
dicsősége nem távozott el a világból, hanem visszatért, mert Isten talált néhány embert, 
olyanokat, mint Dániel, Ezsdrás, Zorobábel, Josua főpap, Aggeus, Zakariás és később 
Nehémiás és Isten más emberei, akik lemondtak a babiloni jólétről és Jeruzsálembe mentek, 
mert Isten tiszta bizonyságtételét akarták megvalósítani, hogy utat készítsenek Krisztus, a 
Messiás számára. Végül az Ezékiel 43.4 azt mondja: „az Úr dicsősége bement a házba a 
kapunak az útján". Ez csodálatos! Nem tudom, hogy mennyire hoz izgalomba titeket, 
amikor látjátok az Úrnak az imádatát, amikor Isten nevét felemelik, és ahol az Ő dicsősége 
megjelenik. Isten dicsősége azért távozik el sok gyülekezetből, mert Isten nem adja a 
dicsőségét másnak. Isten mindent megad nekünk, kivéve az Ő dicsőségét. Nekünk adja 
az erejét, a bölcsességét, az áldását. Nekünk adja az egész természetét. Az Ézsaiás 42.8 azt 
mondja: „a dicsőségemet másnak nem adom." Amikor az ember kisajátítja Isten 
dicsőségét, akkor Isten dicsősége eltávozik. Ha egy ember elkezd olyan módon 
szolgálni, hogy az igehirdetést, az éneklést, a zenélést vagy bármi mást arra használja, 
hogy az embereket magához vonzza és magának tulajdonítja a dicsőséget, akkor Isten 
dicsősége eltávozik abból a gyülekezetből, mert Isten a dicsőségét nem fogja 
megosztani mással. Amikor Isten azt látja, hogy egy gyülekezet a Szent Szellem helyett 
elkezd pénztől, zenétől, ravasz pszichológiai trükköktől függeni, akkor Isten dicsősége 
eltávozik, mert sérti a Szent Szellemet. Olyan ez, mintha a Szent Szellemnek azt 
mondanánk, hogy nincs rád szükségünk, meg tudjuk azt oldani pénzzel, zenével és minden 
más pszichológiai trükkel; természetesen sok felszínes imával, böjtöléssel, hogy egy 
vallásos mázt adjunk mindezeknek a világi mesterkedéseknek. A dicsőség eltávozik, de 
Isten felemel egy másik gyülekezetet, ahová Isten dicsősége visszatér, ahol a vezetők 
megértették, hogy mit jelent felépíteni egy gyülekezetet, ahol Istent dicsőítik, és Krisztust 
nevét emelik fel. A 10. versben, mint „emberfiakhoz" beszél. Engedjétek meg, hogy ezt 
megmagyarázzam. Itt úgy írja le az Úr népének újszövetségi gyülekezetét, hogy az 
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megszégyenítő lehet a gyülekezetre nézve. Egy ideig épültek, de aztán elromlottak a 
dolgok. Hasonlítsuk össze az állapotukat az Én tervemmel, amit az igémben határoztam 
meg. Olyan ez, mint mikor valaki épít valamit (pl. Mózes a Szent sátort), és ha az nem Isten 
terve szerint épült volna fel, akkor Isten dicsősége nem jött volna le arra. Mózes 2. 
könyvének 39. és 40. fejezetében 18-szor van szó erről. Gondolom megtaláltátok ezt a 
kifejezést: „amint az Úr megparancsolta Mózesnek, úgy cselekedtek".... „amint az Úr 
megparancsolta Mózesnek, úgy cselekedtek". Amint az Úr megparancsolta Mózesnek 
aszerint építette fel a Szent sátort. Később azt mondja, hogy Isten dicsősége lejött arra a 
sátorra. Amikor Isten terve szerint teszünk dolgokat, akkor Isten dicsősége jelen lesz. 
Ez tette bizonyossá Izrael számára Isten tervét. Fontos, hogy megszégyenüljenek minden 
nap. Ha megszégyenülnek mindabban, amit nagy zajjal tettek, akkor ismertesd meg velük 
az újszövetségi gyülekezet tervét, hogy milyennek kellene lennie.  

Most el fogom mondani, hogy miért nem érti olyan sok ember az újszövetségi gyülekezet 
lényegét. Azért, mert nem szégyellik magukat a bűneik miatt. Ez ilyen egyszerű. Ha lenne 
szégyenérzetük, akkor szégyellnék a bűneiket. Figyeld meg, milyen sokan megharagszanak 
minden nap, és nincs szégyenérzetük miatta. Este nyugodtan elmennek aludni, napközben 
gondolatban asszonyok után vágyakoznak. Pedig Jézus világosan beszélt róla, hogy ez bűn. 
Ott van még az őszinteség hiánya és a pénzhez való rossz viszonyulás, és még hazudnak is. 
Az igen az nem igent jelent, a nemet pedig nem ismerik. Érthető, ha elbuknak, a szomorú 
azonban az, hogy nem is szégyellik. Ennek következménye az, ha bűnt követnek el, nem 
szégyenülnek meg miatta. Ezért nem mutatja meg nekik Isten a tervét. Ha pedig valaki Isten 
akarata szerint jár, azt eretneknek hívják, hamis tanításról és hamis gyülekezetről 
beszélnek. Kik mondják mindezeket? Alázatos és istenfélő emberek, akik egyáltalán nem 
szeretik a pénzt? Azok, akik 30 éve folyamatosan kritizálnak minket. Nézd meg az életüket 
és a családjuk életét! Nézd meg, hogyan nevelik a gyermekeiket! Nézd meg a pénzhez való 
viszonyukat! Nézd meg a beszámolóikat, amiket Amerikába küldenek, hogy pénzt 
szerezzenek maguknak. Ezek az emberek nem a szentség, az istenfélelem hiányát 
kritizálják, és nem is azt, hogy nincs igehirdetés a bűn feletti győzelemről és nincsenek 
felkavaró kijelentések. Közülük sokan a CFC honlapját böngészik, hogy ötletet kapjanak 
az igehirdetéseikhez, és közben eretneknek neveznek minket. Nincs kijelentésük, mert Isten 
ellene áll az ilyen embereknek.  

Olvassátok el Jeremiás könyvének csodálatos 23. fejezetét, és meg fogjátok látni, hogy egy 
gyülekezet eltévelyedésének oka a vezetők tévelygése. Hadd olvassak fel egy rövid részt 
az üzenetből. 

A Jeremiás 23.17 mondja: „Állandóan azoknak prédikálnak, akik megvetnek engem". 

Ez igen! Továbbá: „békességet hirdetnek azoknak, akik a szívük keménysége szerint 
járnak", akiket Isten már figyelmeztetett, hogy „a saját utaik szerint járnak".  



7 

 

Ez egy prófécia is lehetne arra, ami a 21. században történik. Zavar egyetlen igehirdetőt is, 
hogy közössége legyen velem, az igaz Istennel?  Zavar egyáltalán valakit, hogy figyelnie 
kellene Isten beszédére és befogadni azt? Ugyanis nem aszerint élnek. A 22. vers ezt 
mondja:  

„Ha nem zavarta volna őket, hogy leüljenek és közösségben legyenek velem, akkor az én 
igéimet hirdették volna az én népemnek és visszatéríthették volna őket a helyes útra a 
gonosz útjaikról."   

Azután a 28. versben arról beszél, hogy kölcsönveszik egymás álmát, versenyeznek 
egymással, hogy ki kapta a legnagyobb álmot ...ilyen látás, olyan látás ... Néhány nő feláll, 
és azt mondja: kaptam egy érdekes álmot. Néhány fiatal társa is feláll, és azt mondja: 
kaptam ezzel kapcsolatban egy látást. Álmokat és látásokat cserélnek egymással. A 
megtévesztő álmaikkal és látásaikkal egymást hitegetik és megpróbálják eltéríteni a hívőket 
Istentől. 

Ahogyan az ősapáikat a Baál térítette el, pontosan úgy térítette el őket az igaz Istentől a 
pénz és a pénz szeretete, ami a Baálnak felel meg az Újszövetségben. 

Illés Jehova vagy a Baál imádatáról beszélt, mi pedig azt mondjuk, hogy ma választani 
kell Krisztus és a pénz között, mert nem szolgálhattok mindkettőnek.  

Jézus azt mondta, hogy csak két Úr van. A két Úr az Ószövetségben Jehova és Baál volt. 

Jézus a Lukács 16.13-ban azt mondta, hogy az Újszövetségben a két Úrnak Isten és 
mammon, azaz a pénz felel meg. Az izraeliták egyszer Jehovát imádták, máskor elfordultak 
tőle. A mai keresztyének egyszer Krisztust imádják, másszor a pénzt. Honnan tudhatod 
meg, hogy melyik Istent imádod? Abból, hogy mire gondolsz gyakrabban. Ha gyakrabban 
gondolsz Jézusra, mint a pénzre, akkor Krisztus imádója vagy. Ha a pénzre gondolsz 
gyakrabban, akkor nem számít, hogy melyik gyülekezetbe jársz, még ha ebbe a 
gyülekezetbe jársz is, akkor bálványimádó vagy a gondolataid alapján. 

Láttuk, hogy a zene szolgáltatása és minden más, ami lefoglalta a gondolataikat, azok az ő 
gondolataik, bálványaik voltak. Jeremiás ezért figyelmeztette őket. Az Úr végül a 23. 
fejezet 23. és 30. verseiben ezt mondta nekik: 

„A prófétákra támadok, akik ellopják az én beszédeimet egymástól." 

Hallottál már róla, hogy Isten azt mondta, hogy „ellenük támadok?" - ezt a Biblia mondja. 

Ellenük támad a büszkéknek. Ellenük támad azoknak, akik ellopják egymás igehirdetését, 
hogy azt kenet és kijelentés nélkül adják tovább. Az elismerésre vágyás miatt cselekszik 
ezt. Meghallgatnak egy üzenetet, elolvasnak néhány könyvet, és egy betanult szerepet 
játszanak el, amit valójában egyikük sem élt meg. Ezért akar Isten egy másik gyülekezetet, 
mert nem szereti a másodkézből származó, használt „mannát", ami nem a mennyből jön. 
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Az Úr végül a 32. versben arról beszél, hogy ők azok az igehirdetők, akik ellopják egymás 
igehirdetését. Volt dolgom ilyenekkel. Módosítanak rajta valamit és aztán mintha a saját 
igehirdetésük lenne, úgy adják azt tovább. Találkoztam ilyen igehirdetőkkel, akik azt 
hazudták, hogy álmot kaptak és az egész országban terjesztették.   

Az igazság pedig az, hogy „megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és 
hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, nem is parancsoltam nékik, és használni sem 
használtak a népnek." A 37. versben továbbmegy. Nem bizonyosodnak meg róla, de úgy 
tesznek, mintha mindent tudnának, és azt mondják:  

Isten ezt mondta nekem, Isten azt mondta nekem, így szólt az Úr. Nem akarom hallani 
ezeket többé. Isten azt mondja, hogy csak az beszéljen az én nevemben, akit 
felhatalmaztam, különben kiforgatják az üzenetemet, ahogyan ez ma is megtörténik. A 38. 
versben azt mondja: ne tegyetek úgy, mintha minden választ ismernétek, és ne beszéljetek 
úgy, mintha mindent tudnátok.  

Azt mondom nektek, hagyjátok abba ezt, hogy Isten mondta ezt nekem, Isten mondta azt 
nekem. Ilyeneket mondtak már 2600 évvel ezelőtt is, és ezt látjuk mindenhol ma is. 

Az angolban van egy mondás, ami azt mondja: a történelem tanít minket. Az, hogy a 
történelem tanít minket, az semmit sem jelent, ha nem gondolkozol el annak a jelentésén. 
Nem tanulunk semmit a történelemből. Ez azért van, mert az emberek látható módon nem 
tanulnak mások hibáiból. Az egész Ószövetség azért írattatott meg, hogy figyelmeztesse a 
mai keresztyén gyülekezeteket, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, amiket Izrael 
elkövetett, hogy figyelmeztesse a keresztyén vezetőket, hogy ne kövessék el ugyanazokat 
a hibákat, amiket az ószövetségi hamis próféták elkövettek. 

Sajnos nem tanulnak belőle. Hadd mutassak nektek egy másik verset, amelyben pontosan 
le vannak írva a mai vezetők gondolataiban lévő bálványok. 

Az Ezékiel 14.1 vers a következőről beszél: Izrael vénei közül néhányan elmentek 
Ezékielhez és leültek előtte. Ezékiel Isten egyik prófétája volt, aki sokkal fiatalabb volt, 
mint az őt meglátogató vének. Ezékiel csak 30 éves lehetett, de ő valóban próféta volt. Az 
Ezékiel 14.3-ban az Úr így szólt hozzá: „Embernek fia! Ezek a férfiak bálványokat fogadtak 
be a szívükbe, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket." 

Ezékiel nem látható bálványokról beszélt, amelyek az embereken kívül voltak, hanem, 
amik a szívükben voltak - már az ószövetségi vezetőknek is. Mennyivel inkább így van ez 
az Újszövetség idején! Ez az, ami végső soron Babilonhoz vezet.  

Most lapozzunk a Jelenések 17. fejezetéhez, ahol a 17. és a 18. fejezetben olvashatunk erről 
a Babilonról, ami végül lerombolásra kerül. Babilon a mai hamis gyülekezetek leírása. Meg 
fogom magyarázni nektek, miért a hamis gyülekezetekről szól. A 19. fejezetben Jézus 
menyasszonyáról olvashattunk, aki felkészült a Báránnyal való menyegzőre. Itt egy 
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ellentétet látunk, ugyanis a menyasszonyt Jeruzsálemnek nevezi, a Jelenések 17-ben 
viszont azt mondja: „meg fogom mutatni neked a nagy parázna ítéletét."  

A parázna prostituáltat jelent. Ha egy férfi feleségül vesz egy nőt, akkor azt feltételezi róla, 
hogy ő Krisztus menyasszonya. Ha egy lány hozzámegy "A" testvérhez, de közben "B"-vel 
tölti minden idejét, akkor ő egy prostituált, mert jobban ragaszkodik "B"-hez, mint "A"-
hoz. Így jön létre a paráznaság. 

Ha azonban "B”-hez megy feleségül, és minden idejét neki szenteli, akkor nem prostituált. 
Az "A" Krisztust azonosítja, "B" pedig a pénzt, ahogyan arról már beszéltem Jehova és 
Baál esetében. Ha valaki azt mondja, hogy ragaszkodik Krisztushoz, de jobban szereti a 
pénzt, akkor minek neveznéd őt? Paráznának, prostituáltnak. Aki azonban a „pénzzel kötött 
házasságot", mint a világi emberek, ők olyan prostituáltak, akik hűségesek maradtak a 
férjükhöz. Ők nem állítják magukról, hogy Krisztussal lennének házasságban. Meg kell 
értenünk, hogy mi a paráznaság és mi nem! Aki nem keresztyén eszerint nem lehet parázna, 
mert ahhoz keresztyénnek kell lenni! Aki azt állítja, hogy Krisztussal van házasságban, 
annak Krisztusnak kell odaszentelnie magát. Mit gondolnál a feleségedről, ha azt mondaná, 
hogy veled kötött házasságot, de jobban érdekli egy másik férfi (szomszéd vagy bárki más)? 
Paráznának neveznéd őt. Értitek már, hogy miről beszél a Biblia?  

Most hadd mutassak nektek egy másik verset, ami jobban megvilágítja ezt. A Jakab 4. 
fejezete egy másik gyülekezetről beszél. Isten nem akarja, hogy Krisztus menyasszonya 
parázna legyen, ezért amikor egy gyülekezet paráznává válik, akkor néhány ember kijön 
belőle, hogy kiformálja Krisztus menyasszonyát. Jakab 4. fejezete „atyafiaknak" (szeretett 
testvéreknek) szól. A 2.1 versben „testvéreim" megszólítás szerepel. A 3. fejezetben 
sokszor használja a „testvéreim", és a „szeretett testvéreim" kifejezést. Mit mond a 4.4-ben 
a „szeretett testvéreknek"? Azt, hogy „parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a 
világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel?" Látjátok, így válhattok 
házasságtörőkké! Isten és a világ ugyanis egymás ellenségei. A világ szeretete magába 
foglalja a pénz szeretetét és sok más dolgot. Jézus maga mondta, hogy e világ istene pedig 
a Sátán. 

A Biblia azt mondja: Jézus nem csak azért jött, hogy megmentsen a bűneinkből, hanem 
azért is, hogy kihívjon ebből a világi rendszerből. Az Ószövetségben nincs olyanról szó, 
hogy kihívjon a világból, mert senki sem értette volna meg, hogy mi az a világi rendszer. 
Az Ószövetség idején a harc nem a Sátán, hanem az emberi természet ellen folyt. A 
természetfeletti világ megismerése akkor még nem volt lehetséges, csak azt követően, hogy 
az emberek betöltekeztek Szent Szellemmel. Amíg az emberek nem töltekeztek be Szent 
Szellemmel, addig tudatlanok voltak a körülöttük lévő természetfeletti világgal 
kapcsolatban. Miután azonban sokan betöltekeztek Szent Szellemmel, a gonosz látja, hogy 
ezek az emberek fenyegetést jelentenek reá nézve, ezért legyengíti, megalkuvóvá teszi és 
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megtéveszti őket, ezért hamar visszasüllyednek ismét a földi világba, ami megtörtént az 
emberek nagy többségénél, akik azt állítják magukról, hogy nyelveken szólnak.  

Ha néztek keresztyén TV-t, akkor láthatjátok, hogy az ottani emberek 90%-a szól 
nyelveken, mégis állandóan pénzt kérnek a szegény emberektől. Meglepő számomra, hogy 
azt állítják magukról, jobbak azoknál az embereknél, akik nem töltekeztek be Szent 
Szellemmel. Ha valóban betöltekeztek ezekkel a csodálatos ajándékokkal, akkor szabadnak 
kellene lenniük a pénzt szeretetétől, ha az valóban Krisztus Szellemétől volt. Ha viszont az 
nem Krisztus Szellemétől volt, akkor az egy hamisítvány, és ezért szeretik ezek az emberek 
jobban a pénzt.  

Néhány ember azt kérdezi tőlem: miről ismered fel, hogy az egy hamis ajándék? Erre azt 
mondom: mutass egy gyógyítót, aki Jézushoz és az apostolokhoz hasonlóan nem kér pénzt 
az emberektől! Ők ugyanis sosem kértek pénzt az emberektől. Két isten van. Babilon 
vonzza magához a pénzt, az elismerést, a pozíciót és hasonlókat. Ahol egy igehirdető vagy 
vén ebben érdekelt, akkor ő csak Babilont képes építeni, mert a maga hasznát keresi. 

Tisztában vagytok vele, hogy a karcsúsított női ruhák viselése a világgal való barátkozás, 
ami ellenségeskedés Istennel? Aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé válik! 
Hányan gondolnak erre, amikor világi emberekkel barátkoznak? Isten szerette a világi 
embereket, a leggonoszabb bűnösöket szerette. Ő azonban azért jött, hogy kihívja a 
bűnösöket ebből a világi rendszerből. Ha valaki szereti ezt a világi rendszert, akkor ő 
nem egyszerűen Istent nem szereti, hanem egyenesen Isten ellenségévé válik.  

Kedves testvérek, ne váljatok Isten ellenségévé!  

Hadd mutassak egy másik verset, amiről Jakab is beszél, amit Pál a 2 Korinthus 11.2-ben 
így fogalmaz meg: 

„Isteni buzgósággal buzgok értetek, mert eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint 
szeplőtlen szüzet állítsalak egy napon a Krisztus elé."  

Szeretné bemutatni őket titeket tiszta szűzként és nem paráznaként. 

Amikor egy gyülekezetben eluralkodik a paráznaság, akkor Isten szolgái kihoznak néhány 
embert a gyülekezetből, hogy tiszta szűz legyenek Krisztus számára. Pál ezt mondja:  

„Félek azonban, hogy ahogyan a kígyó a ravaszságával megcsalta Évát, úgy ti is 
gondolataitokban..."  

Először minden a gondolatban történik meg. A kérdés az, hogy hol járnak a gondolataid? 
A gondolatodat eltéríthetik a Krisztusnak, a Vőlegénynek való egyszerű és tiszta 
odaszenteléstől. Ha hagyjuk magunkat folyamatosan félrevezetni, akkor lassan létrejön 
Babilon. Jönnek igehirdetők, akik más Jézust prédikálnak, akik inkább abban érdekeltek, 
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hogy meggyógyítsanak és gazdaggá tegyenek téged, ez azonban nem tesz egyáltalán szentté 
téged, csak egészségessé és gazdaggá. Így van? 

Sok világi üzletember is gazdaggá tud tenni, és sok kórház is meg tud gyógyítani, de ők 
nem tudnak szentté tenni téged. Jézus azonban képes rá, hogy megváltoztassa az óemberi 
természetedet. Mindig azt gondolom azokról az emberekről, akik azt mondják, hogy Jézus 
tesz minket gazdaggá, hogy más vallások emberei is ugyanezt mondják.  

A kedves muszlim barátaink azt mondják, hogy Allah az igaz Isten, mert azt mondják: 
nézzétek meg, hogy az összes olaj a miénk és minden nemzet könyörög az olajunkért. Allah 
tett minket gazdaggá, fellendülést hozva az összes öbölbeli országnak. Más rendkívül 
gazdag mohamedán népek azt mondják: a gazdag üzletemberek tettek gazdaggá minket. 

Az Indiában élő emberek Lakshmi, hindu istennőt imádják, aki a gazdagság istennője, ezért 
ők azt mondják: Lakshmi tett gazdaggá minket. A keresztyén igehirdetők pedig azt 
mondják: Jézus tett gazdaggá minket. Itt valami zavar van. Lakshmi vagy Jézus az, aki 
gazdaggá teszi az embereket?  

Mondok nektek valamit: ha összehasonlítjuk az egyes népek gazdagságát, akkor 
valószínűleg Allah az, aki gazdagabbá teszi az embereket, és nem a keresztyén igehirdetők 
vagy Lakshmi. A keresztyén igehirdetők ezzel lejáratják Jézust, mert úgy tűnik, hogy Jézus 
rosszul végzi a dolgát más népekhez viszonyítva. Mi a helyzet a keresztyének 
egészségével? Jézus egészségessé tesz minket? A világ legegészségesebb emberei, 
mellesleg nem a keresztyének. Elég sok a beteg a pünkösdi-karizmatikus gyülekezetekben, 
ahol más gyülekezetekhez viszonyítva a legtöbbet prédikálnak a gyógyulásról.  

Nem szabad, hogy a világ elbizonytalanítson minket a Krisztus iránti 
elkötelezettségünkben, hogy gazdagon, szegényen, betegen vagy egészségesen szánom oda 
magam Krisztusnak, mert ez tesz szentté minket. Ellenkező esetben magával ragad minket 
a Sátán ravasz taktikája, ami felhasználja a nyelveken szólást is, hogy meggyőzzön minket. 

A Sátán nagy pszichológus, képzett személy, aki az elmúlt 6000 évben befolyása alatt 
tartotta a pszichológia legnagyobb tanárait és azokat a keresztyéneket is, akik pszichológiai 
diplomát szereztek és közben azt képzelték, hogy ők Isten szószólói. 

Így jön létre a megtévesztés: „jönnek emberek és más Jézust prédikálnak, és más szellemet 
vesztek" (2 Kor. 11.4) Azt mondja itt, hogy „más szellemet", de ez a szellem nem teszi őket 
szentté, hanem csak harcossá a nyelveken szólás által, ahol a nyelveken szólás 90%-a 
hamisítvány. Amikor hallom ezeket, érzékelem a szellememben, hogy hamisítvány, ami 
nem a Szent Szellemtől van: mert az mindössze 3-4 szótag állandó oda-vissza ismétlése. 
Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat ezzel. Az igazi nyelveken szólás az egy igazi 
nyelven való szólást jelent. Ha nem ismeritek a kínai nyelvet, és valaki elkezd kínai nyelven 
beszélni, rögtön rájöttök, hogy valamilyen nyelven beszél, de lehet az a világon ismert 
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bármely más nyelv. Ha valaki egy nyelven beszél, akkor nem 3-4 szótagot ismételget oda-
vissza. Ezt sértés és szégyen Krisztusra nézve nyelveken szólásnak nevezni, mintha a Szent 
Szellem ilyen szegényes, értelmetlen szellem lenne. Aki csak 3-4 szótagot motyog oda-
vissza az nem nyelveken szólás. 

35 éve szólok nyelveken, de az valóban nyelveken szólás. Az hasonló bármely más 
nyelvhez, mint az angol, a tamil, a maláj vagy bármi más nyelv. Istenhez beszélsz.  

Ne engedjétek, hogy becsapjanak titeket értelmetlen világi dolgokkal. Az egy más szellem 
és egy más evangélium, és nem Krisztus dicsőséges evangéliuma. Valami más 
evangéliumot látunk itt az igazi evangélium helyett, amit a 2 Kor. 4.4 Krisztus, Isten 
képmása dicsőséges evangéliumának nevez. Ez az evangélium, amit megoszthatok veletek, 
Krisztus dicsősége, ami egyedül rá jellemző. Nem lehet más evangéliumot terjeszteni, mert 
akkor másfajta gyülekezet jön létre, Isten pedig egy olyan gyülekezetet akar, amely az igazi 
evangéliumot hirdeti a sok hamisítvány helyett. Isten akarata az, hogy a gyülekezeteket 
olyan emberek vezessék, akik valóban betöltekeztek Szent Szellemmel, aki 
megszabadítja őket a pénz szeretetétől, a bűntől és a világtól, akik már nem félnek a 
gonosztól, hanem a gonosz fél tőlük. 

Ez hatalmat ad nekik a Sátán felett, ami istenfélő otthonok építőivé teszi őket, akik 
Keresztelő Jánoshoz hasonlóan felkészítik az embereket Krisztus második eljövetelére. 

Lapozzunk most a Malakiás 1. fejezetéhez.  

Mint korábban mondtam, az Ószövetség Izrael hanyatlásának a története. Nagy hatalommal 
indultak el Józsué napjaiban. Időnként hanyatlásnak indultak és olyankor Isten küldött 
hozzájuk egy prófétát, hogy felemelje őket, hogy ne süllyedjenek el a mocsokban. Később, 
amikor ismét hanyatlani kezdtek Isten ismét felemelt egy prófétát, hogy ne süllyedjenek el 
ismét a mocsokban. Amikor Isten felemelt egy-egy prófétát, mert sokan elsüllyedtek a 
mocsokban, mindig volt néhány ember, aki hallgatott rá. A legutolsó próféta Malakiás volt, 
akinek azt mondta az Úr, hogy befejeztem veletek.  

A keresztyénség története teljesen hasonló. A Józsué könyvében leírtakhoz hasonlóan nagy 
hatalommal kezdődtek a dolgok, amit az Apostolok cselekedetei könyv ír le. Később 
azonban hanyatlást hanyatlás követ, ezért Isten mindig felemel egy-egy prófétát, aki fel 
szeretné emelni a népet. Néhányan hallgatnak rá és felemelkednek. Amikor azonban a 
próféta meghal, akkor az általa elindított felekezet is meghal, mert az utána jövők már nem 
ismerik Istent, hanem csak tanokat. Meggazdagodnak és Babilonná válnak. Ekkor Isten 
felemel néhány embert, akiknek a mozgalma egy ideig működik, de amikor meghalnak, a 
mozgalmuk elsüllyed a mocsokban és Isten ekkor ismét felemel valakit....Erről szól a 
keresztyénség története. 
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Minden szellemi mozgalom elindításához Isten felemel embereket, de a mozgalom évek 
múlva hanyatlásnak indul és Istennek ilyenkor ismét fel kell emelnie másokat. Ez egy 
halálhoz és egy feltámadáshoz hasonlítható, mint amikor valami elhal, egy másik pedig 
feltámad. Amikor egy mozgalom elhal, akkor egy másik kis csoport feltámad. Ezért létezik 
ma olyan sok gyülekezet. Mindig nyilvánvalóvá kell válnia, hogy kik azok, akik Isten 
felhatalmazásával rendelkeznek. Ezért Istennek mindig lesz bizonyságtevője a földön. 
Lehet, hogy az igazi bizonyság kicsiny lesz, de mindenhol tiszta lesz. Világosság lesz, ami 
fénylik, mert Krisztushoz egy tiszta szűz illik. A Malakiás 1.10-ben Isten arról beszél, hogy 
el fog jönni egy olyan idő, amire nem vágyik:  

„Ne vesztegessétek az időt, hogy tüzet gyújtsatok az oltáromon, mert nem telik kedvem 
bennetek, nem fogadom el az áldozataitokat. Arra vágyom, hogy valaki becsukja végre a 
templom kapuit." 

Ebben a versben Isten azt a vágyát fejezi ki, hogy valaki becsukja végre a templom kapuit! 
Egyáltalán nem tetszik, amit csináltok. Nem vágyom az összejöveteleitekre, és a 
szolgálataitokra a konferenciáitokon, mert minden csak szemét. Vágyom valakire, aki végre 
véget vet ezeknek a dolgoknak, de azt gondoljátok, hogy ez véget ér? Azt gondoljátok, hogy 
véget érnek a konferenciák, mert Isten már nincs ott? Nem. Folytatódni fognak, mert a 
pásztoroknak és főpásztoroknak szükségük van a fizetésükre. Hogyan zárhatnád be a 
gyülekezetet? Az Úr azt mondja: nem kedvellek titeket és nem fogadom el az 
áldozataitokat, de most figyeljetek Izraelre. Azt gondoljátok, hogy ti vagytok egyedül, 
akiket használni fogok? Azt gondoljátok, hogy tőletek függök, holott ti elfelejtkeztetek 
rólam? Fel fogok emelni egy másik mozgalmat. Ezért jön létre egy másik gyülekezet. Isten 
elvetette Izraelt, mert kudarcot vallott. Isten elkezdett valamit azzal is, amit ma 
gyülekezetnek hívunk.  

A XXI évszázad alatt ugyanaz történt a gyülekezettel, mint ami megtörtént Izraellel: 
felemelte a gyülekezetet az apostolok által, ami később hanyatlásnak indult. Isten 
továbbmegy egy másik helyre és ez történik kelettől nyugatig. A 11. vers a következőt 
mondja: "az én nevem nagy lesz a pogányok között, és minden helyen tiszta áldozattal 
áldoznak nekem, és a nevem nagy lesz."  

Amikor elkezdtük ezt a gyülekezetet több mint 34 évvel ezelőtt a házunkban csak néhány 
család volt ott, de akkor mi is azzal kezdtük, hogy az „Úr tiszta áldozatot akar". Nem egy 
nagy áldozatot, hanem egy tisztát. Izrael nagy volt, de nem volt tiszta. Az Úr azt mondja: 
elegem van minden dolgotokból. Azt akarom, hogy egy csoport kijöjjön közületek. Az első 
gyülekezet az a csoport volt, amelyik kijött Izraelből: Péter, Jakab, János, Máté és 
mindazok, akik bemerítkeztek. Így jött létre egy másik gyülekezet. Aztán mindaz, ami az 
Apostolok cselekedete könyvében látható hanyatlásnak indult és olyanná vált, mint a régi 
Izrael. Néhányan kijöttek belőle 50 évvel később, mert az teljesen romlottá vált. Így szokott 
ez történni. Isten azonban mindig keres egy tiszta bizonyságot.  
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Pál ezt mondja: „féltékeny szeretettel buzgok értetek", mert „tiszta szűzként szeretnélek 
Krisztus elé állítani titeket." Ezért tanítja őket, bajlódik velük, bátorítja és helyreigazítja 
őket. Az 1 Korinthus 4.20-ban azt mondja nekik: „vesszővel menjek-e hozzátok?"  

Nem érdekel, hogy miket beszéltek, ezért azt mondja nekik: „Isten országa nem beszédben 
áll, hanem erőben." Keresztelő János azt hirdette, hogy „elközelített hozzátok Isten 
országa." A gyülekezet a menny királysága, ami Pünkösd napján lejött a mennyből 120 
ember szívébe. Ők egy mennyei nép voltak, akiket a Szent Szellem emelt fel a mennybe, 
mint ahogyan arról az Efézus 2.6 ír: „vele együtt felültetett a mennyekben." Ez nem történt 
meg Pünkösd napja előtt. Most azonban Krisztussal együtt, szellemben ott ÜLTEK a 
mennyben mindaddig, míg - meglehetősen hamar - egy vegyes sokasággá nem váltak.  

Az Ap.csel. 6 már arról ír, hogy a görög asszonyok panaszkodtak a zsidó szolgálók 
ételosztásakor, mert több ételt adtak a zsidó özvegyeknek, mint a nem zsidóknak, ezért 
elkezdtek panaszkodni. Ezek a mennyei emberek milyen hamar lejöttek a földre! 

Mi is látjuk sok helyen a gyülekezetekben, hogy nagy erővel indulnak el a dolgok, de 
nagyon hamar bejön a gonosz és megfertőzi azt a világgal. Ekkor azonban az Úr keresni 
fog egy tiszta áldozatot minden nemzetben: A Jelenések 17-ben is van néhány vers erről, 
de mielőtt odamegyek, ugyanezt láthatjuk a Jakab 4.4-ben is: „parázna férfiaknak és 
asszonyoknak" nevezi őket. Szeretném, ha meglátnátok, hogy a vers további része a 
paráználkodást a világgal való barátkozásnak nevezi, ami Isten ellenségévé tesz minket. Ha 
valaki a világ barátja akar lenni, akkor ő Isten ellenségévé válik. Gondoljátok, hogy a 
Szentírás ok nélkül beszél erről? Ezt az isteni „féltékenység" szót használja Pál is: 

„Féltékeny szeretettel buzgok értetek, mert tiszta szűzként szeretnélek Krisztus elé állítani 
titeket". 

Isten féltékenyen vágyik a szellemünkre, amit azért teremtett, hogy bennünk lakjon. Azt 
akarja, hogy ez a szellem tiszta legyen. Itt a mi szellemünkről beszél és nem a Szent 
Szellemről. Isten arra vágyik, hogy az általa teremtett szellem bennünk lakjon, hogy az a 
szellem, ami halott volt szülessen újjá és világítson. Amikor megtérünk és befogadjuk 
Krisztust, az Ő féltékenysége ugyanolyan valóságos, mint amilyen egy férj féltékenysége. 
Pál arról beszél a második korinthusi levélben, hogy egy olyan istenfélő féltékenységre 
vágyik, mint amikor egy férj azt mondja a feleségének: kedvesem, azt akarom, hogy csak 
az enyém légy és nem akarom, hogy állandóan egy másik férfira gondolj. Túl sokat vár el 
a férj? Minden férj azt várja el a feleségétől, amit Jézus Krisztus elvár a menyasszonyától. 
Jézus azt akarja, hogy így gondoljunk rá, és ne legyen vetélytársa a szívünkben a 
szeretetünknek, mert Jézus féltékenyen vágyik a szellemünkre.  

Most lapozzunk ismét a Jelenések 17. fejezetéhez, ahol az 5. vers Babilont „nagy” városnak 
nevezi. A Jelenések könyve Babilont 11-szer nevezi „nagy”-nak. Egy parázna gyülekezet 
ismertető jele az emberi értelemben vett „nagyság”: megagyülekezet, óriás gyülekezet, 
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nagy gyülekezet, óriási épület, impozáns zene, nagyszerű prédikáció, remek előadói 
készség, ahol valójában nincs  szükség már a kenetre, mert minden „nagy.” Ezzel 
ellentétben a Jelenések 21.2-ben Jeruzsálemet „szent” városnak nevezi. Ellentét van egy 
„nagy” város és egy „szent” város között. Ilyen ellentét van Babilon és Jeruzsálem között, 
egy „nagy” és egy „szent” gyülekezet között. Mit láttunk Malakiásnál? Izrael egy 
többmilliós, „nagy” nép volt, de Isten azt mondta nekik: elegem van belőletek. Nem vágyok 
rátok, még ha egész Izrael legnagyobb, több milliós megagyülekezete vagytok is. Isten azt 
mondta: befejeztem mindnyájatokkal. Tudom, hogy ismeritek az igazságot Mózes 
könyvétől Malakiásig, de befejeztem veletek, mert egy tiszta áldozatot akarok. Itt egy 
„szent” várost látunk. Az igaz gyülekezet a „szentséget” hangsúlyozza. A hamis 
gyülekezetnek a világi értelemben vett „nagyság” a fontos. Egy olyan nagyság amiről a 
Jelenések 17.3-ban olvashatunk: „az asszony a vörös fenevadon ül”. Ha elolvassátok Dániel 
könyvét, ott szó van a fenevadról, ami a legnagyobb politikai hatalom, az Antikrisztus. Ez 
a Babilon a vallásnak és a politikának a keveréke, bármely gyülekezetben. Ahol politika 
van, ott Babilon van. Jézus Krisztus igaz gyülekezete nem politizál. Ott ne próbáljon meg 
senki pártot alapítani, mert a gyülekezet nem demokrácia, ahol az emberek szavaznak, hogy 
ki legyen vén, és nem korteskednek a szavazatokért. Ez teljes egészében Babilonra 
jellemző, mert ez politika. A politikának helye van a világban, de nem egy gyülekezetben. 
Még a pápát is szavazással választják meg!  Hol láttok szavazással megválasztott pásztort 
az Újszövetségben? Hol láttok szavazással megválasztani véneket egy gyülekezetben az 
Újszövetségben? Sehol! Ma még sok pünkösdi felekezetben is szavazással választanak 
vezetőket, ahogy az a politikában szokás. Ismeritek a szavazást? Nem a politikában és a 
demokráciában szokás az? A gyülekezet nem diktatúra, nem egy ember uralma, de nem is 
demokrácia. A gyülekezet egy család. Egy családban van egy apa, egy anya és vannak 
gyerekek (csecsemők, tinédzserek, felnőttek), akik felnőnek, hogy atyák legyenek. Ebben 
a gyülekezetben a legfontosabb dolog a szentség. Ha egy gyülekezet naggyá válik, akkor a 
szentség eltűnik, és akkor létre kell jönni egy másik gyülekezetnek, egy tiszta szűznek 
Krisztus számára. A másik probléma Babilonnal, hogy megfertőzi a pénz szerelme. A 18. 
fejezetben a föld királyairól van szó. Hadd emeljem ki a 4. verset, ahol Isten népe 
Babilonban ül. Emlékezzetek rá! Mi nem azt mondjuk, hogy mindenki, aki a 
gyülekezetekben van, az Babilonban van és megtéretlen, mert vannak ott is emberek, akik 
Krisztushoz tartoznak, viszont nem kellene ott lenniük. A Jelenések 18.4-ben egy másik 
hang a mennyből azt mondja: „fussatok ki Babilonból én népem!” Ó Isten népe, kik 
Babilonban ültök ma, az üzenet a mennyből számotokra az, hogy „fussatok ki Babilonból 
én népem!” Fussatok ki abból a romlott rendszerből, abból a gyülekezetből, ahol nem 
hirdetik a szentséget! Fussatok ki abból a gyülekezetből, amely szellemi paráznaságban él, 
fussatok ki belőle! Tudom, hogy az én népem vagytok, de fussatok ki belőle! Miért ültök 
ott, ha az én menyasszonyom vagytok? Miért töltitek meg magatokat más dolgokkal? A 
Jelenések 18.11 azt mondja:  
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„A föld kereskedői sírnak, mert senki sem veszi az áruikat többé.”  

A keresztyénség egy nagy üzletté vált. Nem azt látjátok a Karácsony előtt, hogy minden 
felekezet utcai árusai kiragasztják a Télapót a havas tájjal, amit Indiában mi egész 
életünkben sosem láttunk? Két gyapotcsomó jelképezi a havat és minden az üzletről, csak 
az üzletről szól, pénzt keresve Jézus matricákkal és Jézus feliratú pólókkal.  

A keresztyének sok pénzt keresnek. Akik keresztyén könyveket írnak, vagy keresztyén 
zenei CD-ket adnak ki, azok milliomosok lesznek. Nagy üzlet az, ami ma a 
keresztyénségben történik, de mindez össze fog omlani. „A föld kereskedői sírni fognak”, 
mert senki sem veszi a könyveiket, a zenei CD-iket és a pólóikat többé, amik eladása által 
írók és énekesek milliomosok lettek. A másik dolog, ami babiloni állapotot idéz elő, az 
pedig a zene. A 22. vers azt mondja: „hárfásokról, zenészekről, öltözetekről és 
trombitálásról többé nem hallani.” Az első gyülekezetben nem voltak ilyen dolgok. Ők 
istenfélő emberek voltak és sosem csábították magukhoz az embereket zenével, pénzzel 
vagy pszichológiával, hanem istenfélő, buzgó üzeneteikkel vonzották az embereket 
Krisztushoz.  

Amikor a keresztyénség Babilonná válik, akkor a Szent Szellem által Isten azt mondja: 
„fussatok ki belőle én népem!” Egy személy itt, egy személy ott, egy személy amott jön ki, 
és azok öten, hatan összejönnek, kiformálnak egy másik gyülekezetet. Miért egy másik 
gyülekezetet? Mert ők meghallották Isten hangját, amely azt mondta nekik: „fussatok ki 
belőle én népem!”  

Tudjátok, hogy a Jelenések 19. fejezetében fordul elő először a halleluja szó az 
Újszövetségben? A keresztyénség tele van olyan emberekkel, akik halleluját kiáltoznak. 
Elmondom nektek, hogy amikor az Újszövetségben a halleluja szó előfordul, az nem egy 
üres halleluját jelent. A mai keresztyének üres halleluját mondanak állandóan: halleluja 
ezért, halleluja azért, halleluja azért, mert …Amikor hallom, hogy valaki csúnyán beszél, 
megkérdezem, hogy miért ez a sok halleluja? A halleluja először az Újszövetségben, a 
Jelenések 19:2-ben fordul elő, ahol azért olvasható a halleluja, mert az Úr megítélte a nagy 
paráznát. Azért mondanak halleluját, mert leomlott Babilon. Miért énekelnek ma az 
emberek halleluját? Az emberek Babilonban ülnek, és közben halleluját énekelnek! A 4. 
versben a 24 vén azt mondja: Ámen, halleluja. Végül a 6. versben azért mondanak 
halleluját, mert az Úr, a mindenható Istenünk uralkodik a gyülekezetben, és nem a parázna. 
Örvendezzünk és vigadjunk, mert a szűz színre lép. A gyülekezet, mint menyasszony 
felkészült, hogy házasságra lépjen az Urával. Ez pedig a vég, ami felé haladunk testvérek. 
Az Úr adott egy évet, hogy meghalljátok, mit mond a Szellem a gyülekezetnek ezekben a 
napokban.  

Kedves testvérek, a paráznák tudják, hogy nem vagytok barátságban a világgal, ami Isten 
ellenségévé tenne titeket, ezért fussatok ki belőle! Nem az a kérdés, hogy melyik 
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felekezetről van szó. Ott ültök egy gyülekezetben, és szellemben közösséget vállaltok 
Babilonnal. Valamelyik gyülekezetből kijönni, és másikhoz csatlakozni nagyon könnyű. A 
szellemi bálványaitok, amik a gondolataitokban vannak, nem láthatók. Meg kell szabadulni 
azoktól a gondolatainkban és szellemünkben. Isten a szellemünkre vágyik és nem arra, 
hogy a testünkkel egy másik épület székébe üljünk át. Az Úr azt szeretné, hogy meghalljuk 
Őt a szellemünkben.  

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy gerjeszd fel a szívünket, hogy őszinte 
szívvel válaszoljunk a szerető hosszútűrésedre. Látogass meg minket és törd le a 
büszkeséget a gondolkozásunkban, mert azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Alázz 
meg minket az Úr előtt. Segíts nekünk, hogy felfedezzük hová akarsz mozdítani minket a 
szellemed által ezekben a napokban, hogy egy tiszta, szűz gyülekezet legyünk a számodra 
ezen a földön. A Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC 
honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  

  

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


