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Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy Jézus példáját követed és azt mondod: 
„Uram, pontosan úgy fogok cselekedni, ahogy Te." De azt mondod, ez egy nagyon 
nehéz út, ez egy nagyon szoros kapu, ez egy nagyon keskeny út. Nem fogunk sok embert 
megnyerni ezen a módon. Jézus megmondta, hogy nagyon kevesen találják meg azt. 
Sokan nagy létszámot akarnak, és ezért kiszélesítik a kaput és az utat. Azt teszik, amit 
Jézus a farizeusoknak mondott.  

A Márk 7. 8. mondja: 

 „Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg." 

Ez az első lépés: Emberek rendelését tartod meg és Isten parancsolatát elhagyod. Azután 
egy lépéssel még mélyebbre mész. 

A Márk 7.9 mondja:  

„Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok 

meg." 

A harmadik lépéssel már a gödör alján vagy. A 13. vers azt mondja:  

„Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel." 

Tehát, először elhagyod Isten parancsolatát (8. vers) Azután egy lépéssel lejjebb mész 
és félre teszed Isten parancsolatát. Harmadszor pedig a gödör aljára jutsz, és eltörlöd 
Isten teljes beszédét úgy, ahogy van: a hagyományokhoz való ragaszkodás által. Ez az, 
ami ellen Jézus mindig harcolt. Mit gondoltok, miért ölték meg Jézust? Gondoljátok, 
azért ölték meg, mert azt mondta, hogy szeresd ellenségeidet? Gondoljátok, azért ölték 
meg, mert megmosta a tanítványok lábát? Nem! Azért ölték meg, mert leleplezte a 

hamis hagyományaikat. 

Ma ugyanez a helyzet. Ha leleplezed a keresztyénségben lévő hamis hagyományokat, 
akkor megölnek. Nem karddal, hanem a nyelvükkel. Az emberek nem akarják, hogy 
bárki bármi rosszat mondjanak róluk. Nem akarják, hogy bárki rosszakat mondjon róluk. 
Azt mondják: „Oké, nem fogunk mondani semmit a hagyományaik ellen, csöndben 
maradunk." Ők azonban nem Jézus tanítványai. Ők csak vallásos emberek. Járnak 
valamilyen gyülekezetbe. Azt mondják: „Ne kritizálj egy hagyományt se!" Még akkor 
sem, amikor látják, hogy az nem az ige szerint van, azt mondják: „Testvér, ne himbáld 
meg a csónakot! Hadd menjen!" „Ha az egész világ a rossz irányba megy, nem számít, 
ne himbáld meg a csónakot!" Testvérem, jobban teszed, ha vigyázol, hogy hol kötsz ki 
abban a csónakban ülve! 
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Ez az írás az azonos című feliratos video feliratának egybeszerkesztett változata, a 
PDF formátum nyilvánosan nem terjeszthető.  


