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Máté  16,13-20:  „Amikor  pedig  Jézus  Cézárea  Filippi  környékére  ment,  megkérdezte
tanítványait:  Az  Emberfiát  kinek  tartják  az  emberek?  Ők  pedig  azt  felelték:  Némelyek  Keresztelő
Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok
engem? – kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus
pedig azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked,
hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán
építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek
országának kulcsait: amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön,
oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolta tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő
a Krisztus.”

 Vasárnap délután Margittán voltunk néhányan innen Váradról. Miközben beszéltem, az Úr a
szívemre helyezett valamit,  ami azóta foglalkoztat,  hogy hazajöttem. Kapcsolódik  ahhoz,  ami a 17.
versben van: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus pedig azt mondta neki: Boldog vagy, Simon,
Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám.” Sok igevers
eszembe jutott ezzel az Igével kapcsolatban, és megkerestem ezeket a Bibliában. Engem az vizsgált
meg, amikor Margittán voltam, hogy az Úr megdicsérte Simon Pétert: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia,
mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám.” Az Úr megkérdezte a
tanítványokat: kinek mondanak engem az emberek? És egyik ezt mondott, másik mást, de végül Péter
ezeket  a  szavakat  mondta,  ami  fennmaradt:  „Te vagy a Krisztus,  az  élő Isten Fia.”  Jézus  pedig azt
mondta neki: „nem test és vér jelentette ezt ki neked”. Mert test és vér nem tudja kijelenteni kicsoda
Krisztus.

 Akik keresztény családban nőttek fel, nagyon sok mindent tudnak az Úrról, de nem feltétlenül
van világos kijelentésük arról, hogy kicsoda Ő. Ha bárkit megkérdeznék most azok közül, akik itt jelen
vannak, és keresztény családban születtek, mindenki el tudná mondani, kicsoda Krisztus. „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia”, mondanák. És mégis, amit Krisztusról hallottak, nem feltétlenül jelenti azt,
hogy volt kijelentésük is. Látjuk, hogy itt más tanítványok is jelen voltak, és egyiküknek sem volt meg
ez a kijelentése. Mert ha van kijelentésünk arról, hogy kicsoda Krisztus, az megváltoztatja az életünket.
Ezen gondolkoztam, és arra gondoltam: vajon a világ dolgai miért csillogók egyesek számára, és miért
vannak hatással néhány olyan ember életére is, akik az Úréi? Vajon miért vonzzák őket e világ dolgai?
Azért  vonzódnak ezekhez a  dolgokhoz,  mert még nem látták meg az Úr értékét,  nem látták meg,
kicsoda Krisztus.  Sok mindent mondhatunk az Úrról,  beszélhetünk másoknak is Róla,  mégsem lesz
semmi hatással az életükre, ha nem volt hatással a miénkre.

 Máté 6,25-26: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit
igyatok,  se  testetekért,  hogy  mivel  ruházkodjatok.  Nem  több-e  az  élet  a  tápláléknál,  és  a  test  a
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ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és
mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal  értékesebbek náluk?” 32. vers: „Mindezt a
pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.”

Ezt az igeverset a legtöbben jól ismerjük, mégis előfordulhat, hogy aggodalmaskodunk, mert
ezek az igeversek csak betűk a számunkra. A betű megöl, a Szellem megelevenít (életet ad). Amikor
azonban az történik, hogy az Úr vesz egy ilyen igeverset, és mi elolvassuk: „mert jól tudja a ti mennyei
Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van”, akkor tudni fogjuk, hogy ha a mi mennyei Atyánk tudja,
hogy szükségünk van ezekre, akkor Ő megadja nekünk.

 Testvérek, nem hiszem, hogy létezik ma nagyobb probléma a kereszténységben, mint az, hogy
– általánosságban mondva – nincs ott még a testvérek elméjében, szívében sem az, hogy szükség
lenne kijelentésre az Úrtól.  Elolvashatjuk ezt az Igét és tudhatjuk kívülről.  Sok mindent olvasunk a
Bibliában, és bár sokat olvasunk az Úrról, mégsem ismerjük Őt. Láttuk, milyen ember volt Jób, egészen
rendkívüli, de nem sokat beszélt Istenről, hanem saját magáról beszélt. Hiszem, hogy ő bízott Istenben,
de mikor Isten megvizsgálta őt, akkor az mondta Jób: „hallottam Felőled”. Ameddig nem jön az Úr,
hogy világosságot teremtsen, addig mi is azt fogjuk mondani: „hallottam Felőled”.

 Az idők teljességében Isten leszállt erre a földre. Mi nem tudjuk megérteni, miként is van az,
hogy  Isten  Krisztusban  volt.  Mi  valahogy  úgy  gondoljuk,  hogy  Isten  igazságos,  de  az  Úr  Jézus
megértőbb, engedékenyebb. De vajon tényleg így van? Isten Krisztusban volt. Ő az Isten dicsőségének
visszatükröződése,  és  egy  fordítás  szerint  „az  Ő lényének lenyomata”.  Csodálkozunk azon,  hogyan
utasították el Őt? Az Ő korában élt zsidók számára voltak nyilvánvaló dolgok. Például azt mondták:
nem ez-e az ácsmester fia? A testvérei itt vannak közöttünk. Ki ez, aki ilyen nagyra tartja magát? Tehát
nekik voltak indokaik, hogy elutasítsák Őt. Mi olvassuk az Igét, végiglapozzuk a négy evangéliumot, sok
mindent olvasunk Róla, és mégsem fedezzük fel Őt. Bárha meglátnánk Őt!

 Arra  gondoltam,  amikor  János  Patmosz  szigetére  került;  nagyon  nagy  dolgok  voltak
előkészületben, és az Úr meg akarta ezeket mutatni  Jánosnak. És tudjátok, miként kezdődtek ezek
Jánossal  Patmosz  szigetén?  Jelenések  1,10-14:  „Szellemben  voltam  ott  az  Úr  napján,  és  a  hátam
mögött  erős  hangot  hallottam,  mint  egy  trombitáét,  amely  ezt  mondta:  Amit  látsz,  írd  meg  egy
könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba,
Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam azért, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt, és amint
megfordultam,  hét  arany  mécstartót  láttam,  és  a  mécstartók  között az  Emberfiához  hasonlót,  aki
bokáig érő ruhában volt, mellénél aranyövvel körülövezve. A feje és a haja fehér volt, mint a hófehér
gyapjú, szeme, mint a tűzláng” – és ez a leírás folytatódik, 17-19. vers: „Amikor megláttam, lába elé
estem, mint egy halott, ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó
és az élő, pedig halott voltam, és íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és az alvilág
kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után történnek.”

Ez a történet Patmosz szigetén tehát azzal kezdődött, hogy az Úr kijelentette Magát. És mikor az
Úr kijelentette Magát, és János úgy látta Őt, amilyen valójában, 17. vers: „lába elé estem, mint egy
holt, ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó”. Testvérek, az Úr
kijelentése alázatra indít.  Ha csak észbeli  ismeretek vannak,  azok büszkévé,  elbizakodottá tesznek.
Láttatok olyanokat, akik telve vannak önmagukkal, mert valamit felfedeztek? Miért? Azért, mert ők
nem láttak. „Mikor pedig láttam Őt! Mikor pedig láttam Őt, leestem a lábaihoz, mint egy holt.” Ez
történt Jánossal, miután meglátta az Urat. Nincs nagyobb kijelentés, mint hogy meglássuk az Urat.
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Minden megoldódik, ha meglátjuk Őt.

 Az embereknek mindenféle okuk volt tehát, hogy elutasítsák az Urat, amikor Ő a földre jött. El
tudjuk azt képzelni, hogy Ő Isten volt? „Nagy a kegyességnek ez a titka: Isten megjelent testben.” Isten
megjelent.  Amikor a Bibliát  olvassuk,  ez legyen a gondolatainkban: „Uram, munkálkodj  Te,  hogy a
logosz rhémává legyen, hogy az írott Ige élővé legyen!” És mikor az írott Ige élővé lesz a számunkra, ez
lesz  a  megoldás  minden  problémára.  E  nélkül  nincs  semmi.  Ez  a  dolog  elveszett  a  mai
kereszténységben.  És  ahogy  Pál  is  mondja:  „mit  használ  nektek,  ha  kijelentésben  nem  szólok
hozzátok?”. 

Tudjátok, mi a kijelentés? Kijelentés az, hogy meglátjuk, mi van a függöny mögött. Ezt nem
láthatjuk meg tanulmányozás által.  Csak akkor láthatjuk meg, ha az Úr megnyitja a szemeinket. És
akkor hasonló igeversek mint ez, amit olvastam, egyszerűen megnyílnak előttünk, és elkezdünk látni.
Miután  aggodalmaskodunk  és  mindent  sötéten  látunk,  jön  az  Úr  és  azt  mondja:  „Ne  félj!”  Én
elolvashatom ezt, hogy az Úr azt mondta másoknak: „ne félj”, és gondolhatom, hogy igen, ez így van,
és az eszemmel elfogadom, hogy így van – de mégis, a hatása nem az, mint annak az életében, aki
személyesen hallotta ezt az Úrtól. Ezért azt mondanám, testvérek, ha valaki nem látott meg eredetileg
valamit, ne próbálja megmagyarázni másoknak, mert semmi nem fog történni.

 Ha te  láttál,  ahogy  mondja  János,  akkor:  „amit  hallottunk,  amit  szemünkkel  láttunk,  amit
szemléltünk  és  kezünkkel  érintettünk  az  életnek  igéjéről,  (...)  tanúbizonyságot  teszünk  róla,  és
hirdetjük nektek”  (1Jn 1,1-2). Azért, amikor imádkozunk, kérnünk kell az Atyát, hogy adjon kijelentést.
Kell, hogy lássuk azt, amit nem láttunk. Lehet, hogy nagyon sokszor elolvastunk egy Igét, és mégsem
volt semmi hatása az életünkben. Nagyon sokan mondják: elolvastam, és nem történt semmi. Nem ez
a  probléma,  hogy  elolvastad,  és  nem  történt  semmi.  Hanem  imádkozz,  hogy  az  Úr  megnyissa  a
szemeidet, hogy láss. Látva az Urat, minden dolog megváltozik. Mindent más színben látsz. Az arcod
felderül,  mosoly jelenik meg rajta,  és minden megváltozik. Ha nem így van, akkor a kereszténység
vallássá  válik.  El  tudjuk  képzelni,  milyen  hamisítvány  lesz  az,  ha  tanulsz,  teológiai  tanulmányokat
folytatsz?  Így  az  eszeddel  sok  mindent  megértesz.  Mondjuk,  hogy az  értelmezés  jó,  de  hol  van a
kijelentés?  Ha olvassuk  a  Jelenések  könyvét,  ott már  az  első sorokban ezt  találjuk:  Jézus  Krisztus
kijelentése. A Jelenések könyve kijelenti Krisztust. Én azt láttam, hogy valahányszor valakit használt az
Úr, ez mindig azzal kezdődött, hogy az Úr Jézus kijelentette Magát. Nem is tudunk másként tovább
menni, csak ha látjuk Őt.

 Egyszer említettem, olvasva az Apostolok cselekedetét, hogyan jelentette ki Magát az Úr Jézus
Pálnak a damaszkuszi  úton. Az Úr kijelentette Magát Pálnak, és azt  a megbízatást adta neki,  hogy
menjen, és hirdesse az evangéliumot. És ez a kijelentés egész életében hordozta őt. Egy testvér azt
mondta:  „az  én  problémám  az,  hogy  nem  tartom  észben  az  igeverseket”.  Mert  ez  a  testvér  azt
gondolta, ha meg tudná jegyezni az igeverseket, akkor rájönne összefüggésekre. Testvérek, nem erről
van szó. Nem arról  van szó, hogy igeverseket jegyezzünk meg, hanem arról,  hogy az Úr kijelentse
Magát. Mikor a Jelenésekben olvastam, hogy amikor János meglátta az Urat, leesett a lábaihoz, mint
egy holt, arra gondoltam: Uram, a kijelentés nem egyszer s mindenkorra van. Az Úr az, aki kijelentést
ad. Tudjátok, mikor a vakot meggyógyította az Úr, a szülei féltek a zsidóktól, és semmit nem mertek
mondani. De neki volt bátorsága: nem tudom pontosan mi történt, de azt tudom, hogy vak voltam és
most látok. Láttam az Urat! Miután láttam az Urat, nem lehetek ugyanaz az ember, mint azelőtt.

 Nagyon megérintett mindaz, amit olvastam, amikor kezdtem megérteni a Jelenések könyvét,
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és hogy miként jelenti ki  Magát az Úr ebben a könyvben. De aztán azt  gondoltam: ha kijelentené
Magát úgy, hogy lássam az Ő mérhetetlen szeretetét, és hogy kicsoda Ő valójában, tudnék-e úgy élni
tovább, mint azelőtt? Vesztegetném-e az időmet semmiségekkel?

 Rendkívül nagy dolgoknak tűnnek, amikről olvasunk, és azt gondolom, rendkívüli az is, ami
Pállal történt, mégis azt mondja a Filippi 3,7-8-ban: „De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat
kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének
gazdagsága  miatt,  akiért  kárba  veszni  hagytam  és  szemétnek  ítélek  mindent,  hogy  Krisztust
megnyerjem”.  Amiket  ő  szemétnek ítélt,  nem voltak  bűnös  dolgok.  Olyasmik  voltak  ezek,  amikkel
dicsekedni tudott. „De amik nekem egykor nyereségek voltak.” Ha tudni akarjuk, mi minden volt ez, a
4-6 verseket kell elolvasnunk. Ott láthatjuk, Pál mit tartott nyereségnek. És annak köszönhetően, hogy
az Úr megjelent neki ilyen módon, azt tudta mondani: „azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt most is
kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni
hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.”

 Említhetnék más példákat  is  a Bibliából,  hogy bemutassam ezt,  hogy ahhoz,  hogy követni
tudjuk az Urat, kijelentésre van szükségünk. És akkor azonnal észrevesszük, hogy az az ember látott-e
valamit vagy sem. Meggyőződésem, hogy sok minden megváltozna, nem csak a gyülekezeti életben,
hanem a mi saját életünkben is. Az egész életünk más lenne. Beszélhetünk az Úrról, és közben nem
éljük azt, amit mondunk. Imádkozzunk mi is ma ezért. Értsük meg ezt, hogy olvashatunk könyveket,
Bibliát  és mégsem értjük meg ezt.  Az  Úr népének nagy szüksége ma az,  hogy az Úr megnyissa a
szemünket,  hogy  megláthassuk  Őt.  Az  Úr  legyen  irgalmas  hozzánk,  testvérek.  Imádkozzunk,  ne
higgyük, hogy a kijelentés automatikusan jön. Nem jön automatikusan! Kell,  hogy imádkozzunk. És
ezért  Pál  is,  mikor  az  efézusi  levelet  írta,  az  első  fejezetben  imádkozott,  hogy  Isten  adja  a
bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Úr megismerésében. Csak így ismerhetjük meg az Urat, ha
kijelenti Magát, más ismeret nem létezik. 
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