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Héberek 6, 1-9 "Azért hagyjuk el a Krisztusról szóló kezdetleges beszédet, törekedjünk a végcélbajutásra, 
nehogy újra lerakjuk az alapját a holt tettekből való gondolatmód megváltozásnak és az Istenre épült 
hithűségnek, a bemerítettségeknek, a kézrátételeknek, a halottak feltámadásának és a korszakra szóló (aioni) 
ítéletnek tanítását. Ezt meg is tesszük, ha megengedi az Isten, mert lehetetlen, akik egyszer fényt nyertek, és 
megízlelték az égi ajándékot és részesei lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték Isten eszményi beszédét és a 
jövendő korszak (aion) hatóerőit, és elesnek, hogy ismét megújuljanak gondolkozásmód megváltozásra, mert 
újra keresztre feszítik önmaguknak Isten Fiát és kipellengérezik. Mert a föld, amely beissza a rá hulló gyakori 
esőt, hasznos termést hoz azoknak, akik művelik és áldást nyernek az Istentől, de amelyik tövist és bogáncsot 
terem, a vizsgát nem állja ki, átokhoz van közel, amelynek vége az, hogy megégetik. De rólatok szeretteim 
jobbról vagyunk meggyőződve, akik az üdvösség birtokában vagytok - ha így szólunk is…" (Vida) 

4-5. vers: "mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és 
részeseivé lettetek a Szent Szellemnek, és megízleltétek az Istennek jó beszédét és a jövendnő világnak erőit" - 
kik ezek? Kik lehetnek ezek? Mi vagyunk ezek, mert volt egy nap az életünkben, amikor megvilágosíttattunk. 
Megízleltük a mennyei ajándékot, az Úr Jézus Krisztust, és részeseivé lettünk a Szent Szellemnek, és 
megízleltük Istennek jó beszédét.  

Azt szeretném kérdezni, hogy akik elestek - és köztük vagyok én is - mi történt akkor, amikor elestünk? Miért 
írja itt: "lehetetlen, hogy ismét megújuljanak a megtérésre"? Tudjátok mit jelent ez a vers? Amikor Ábrahám 
letért a kijelölt útról és az éhség miatt lement Egyiptomba, akkor hol tartózkodott, honnan indult el 
Egyiptomba? Hol volt ő akkor, amikor letért az útról? Bétel és Hái között volt és ott épített egy oltárt, de aztán 
letért az útról és Egyiptomba ment (1 Móz. 12,8-11). Amikor Egyiptomból visszatért, oda tért vissza, ahol letért 
az útról (1Móz. 13,1). Nem Háránba kellett visszatérnie, ahonnan kezdte az utazását, amikor elindult Kánaán 
földjére, hanem onnan kellett folytatnia az útját, ahol letért róla.  

Ez azt jelenti, hogy ha valaki elbukik, nem kell, hogy megint az elején kezdje, nem kell megújulnia a 
megtérésre. Mert ha így járnánk el, akkor önmagunknak feszítenénk meg az Istennek Fiát és meggyaláznánk 
őt. A Jelenések könyve 2. részében azt mondja az ige az Efézusi gyülekezetről: "emlékezzél meg azért, honnan 
estél ki és térj vissza oda, ahol elbuktál." Tehát a lényeg ez: ha elbuktál, nem a kezdetekhez kell visszatérned. 
Nem kell újra leraknod az alapokat. Az alapok már le vannak rakva.  

Héberek 6,1 vers: "annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk 
tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való 
hitnek." Az alap le lett rakva, menjünk tovább. Ha elestünk, térjünk vissza, valljuk meg a bűnünket, Isten pedig 
hűséges és megbocsát, megtisztít és újra visszafogad. 

Tehát ez a vers azt jelenti, hogy ha elesünk, nem kell elölről kezdeni, vagyis megújulni a megtérésre. Mert ha 
így teszünk, akkor önmagunknak feszítjük meg az Istennek Fiát és meggyalázzuk őt. Ha egyszer az alap már le 
lett rakva, akkor onnan kell tovább menned, ahol elestél. 
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