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Dániel  10,4-21:  „Az  első  hónap huszonnegyedik  napján  a  nagy  folyam,  a  Hiddekel  partján
voltam. Föltekintettem, és egy férfit láttam gyolcsruhába öltözve, derekán színarany övvel. Teste olyan
volt, mint a drágakő, arca olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő fáklyák. Karja és lába,
mint a csillogó réz, és ahogy beszélt, a hangja olyan volt, mint a sokaság zúgása. De csak én, Dániel
láttam ezt a látomást, a férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület szállt rájuk, és
elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Egyedül hagytak engem, és akkor láttam ezt a nagy látomást. Semmi
erő sem maradt bennem, arcom eltorzult, és nem tudtam erőre kapni. Hallottam beszédének hangját.
És amikor hallottam a hangját, ahogy beszélt, ájultan arccal a földre borultam. Ekkor egy kéz érintett
meg engem, és fölsegített a térdemre és a tenyeremre. 
Azt mondta nekem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket neked mondok, és állj
föl, mert most hozzád küldettem! Amikor ezeket a szavakat mondta nekem, reszketve felálltam. Azt
mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet a dolgok megértésre adtad, és
megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta szavaidat;  és én a te beszédeid miatt jöttem. De
Perzsia  fejedelme  ellenállt  nekem  huszonegy  napig,  és  íme,  Mihály,  egyike  a  legelőkelőbb
fejedelmeknek, segítségemre jött, és ott hagytam őt a perzsa királyoknál. Azért jöttem tehát, hogy
tudtodra adjam, ami az utolsó időkben a te népedre elkövetkezik, mert a látomás azokra a napokra
szól. 
Amikor ezeket a szavakat mondta nekem, arcom a föld felé fordítottam, és megnémultam. És íme, az,
akinek olyan alakja volt, mint az emberfiának, megérintette az ajkamat. Ekkor kinyitottam a számat, és
megszólaltam. Azt mondtam annak, aki előttem állt: Uram, a látomás miatt úgy elfogott a fájdalom,
hogy  semmi  erő  sem  maradt  bennem.  De  hogyan  is  beszélhetne  Uramnak  ez  a  szolgája  az  én
Urammal? Hiszen azóta sincs erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett engem az az
emberhez hasonló lény, és megerősített engem. Azt mondta: Ne félj, te kedves férfiú! Békesség neked!
Légy  bátor  és  erős!  És  amint  szólt  hozzám,  megerősödtem,  és  azt  mondtam:  Szólj,  Uram,  mert
megerősítettél engem! Ő azt mondta: Tudod-e, miért jöttem hozzád? Most visszatérek, hogy küzdjek a
perzsa fejedelem ellen. És ha végzek, Görögország fejedelme jön! De megjelentem neked azt, ami föl
van jegyezve az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellenében, csak Mihály, a ti
fejedelmetek.”  Egy  másik  fordításban  a  8.  vers  így  hangzik:  „az  én  szépségem  romlandóságra
változott.”

Ézsaiás 6,1-7: „Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzijjá király, láttam az Urat magasra
emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek hat-hat
szárnya volt.  Kettővel az arcát fedte be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a
másiknak:  Szent,  szent,  szent  a  Seregek  URa,  dicsőségével  teljes  az  egész  föld!  Az  ajtó  küszöbei
megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam: Jaj nekem, elvesztem,
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mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom! Hiszen a Királyt, a Seregek URát
látták szemeim! És hozzám repült  az  egyik  szeráf,  kezében parázs  volt,  amelyet fogóval  vett le az
oltárról. Megérintette vele a számat, és azt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat: vétked el van véve,
és bűnöd meg van bocsátva.”

 Jób könyvéből először a 29. részből olvasok, 1-16: Jób azután így folytatta beszédét: Ó, bárcsak
olyan  volnék,  mint  a  hajdani  hónapokban,  mint  azokban a  napokban,  amikor  Isten  őrzött engem
Amikor  mécsese  világított  fejem  fölött,  és  a  sötétben  is  járni  tudtam  világánál;  mint  amilyen
javakoromban voltam,  amikor  Isten meghitt barátsága borult  sátramra!  Amikor  még velem volt  a
Mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Amikor lábamat édes tejben mostam, és mellettem a
szikla is olajpatakokat ontott. Amikor a városkapuhoz mentem, és a köztéren elfoglaltam helyem. Ha
megláttak  az  ifjak,  félrehúzódtak,  az  öregek  pedig  fölkeltek,  és  állva  maradtak.  A  fejedelmek
abbahagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek hangja elnémult, és nyelvük az
ínyükhöz tapadt. Mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot
tett felőlem. Mert megmentettem a segítségért kiáltó szegényt és az árvát, akinek nem volt támasza. A
veszni induló áldása rám szállt, az özvegyek szívét megörvendeztettem. Igazságot öltöttem magamra,
és az is magára öltött engem. Jogosság volt palástom és süvegem. Szeme voltam a vaknak és lába a
sántának. Atyja voltam a szűkölködőnek, és az ismeretlen ember ügyét is megfontoltam.”

És ezt még folytathatnánk, de ez az ember végül mégis azt mondja, Jób 42,1-6: „Jób ekkor így
felelt az ÚRnak: Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki sem téríthet el attól, amit elgondoltál.
Ki az, aki tudatlanságból elhomályosítja az örök rendet? Megvallom hát, hogy nem értettem; csodás
dolgok ezek nekem, nem tudom fölfogni. Hallgass hát, kérlek, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig
taníts engem! Eddig csak hallomásból tudtam felőled, de most saját szememmel látlak téged. Ezért
hibáztatom magam (más fordításban: utálom magam), és bánkódom porban és hamuban!”

Ézsaiás 33,13-17: Halljátok meg, ti távol lakók, mit cselekedtem, ismerjétek meg, ti közel valók,
az  én hatalmamat!  Megrettentek a bűnösök Sionban,  félelem fogja el  az  istenteleneket:  ki  lakhat
közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhat közülünk örökös hőséggel? Aki igazságban jár, és egyenesen
beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezével elhárítja és nem fogadja el a megvesztegetést, aki
bedugja a fülét, hogy ne halljon a vérontásról, és szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot: az ilyen
magasságban lakik, kőszál a bástyája, kenyerét megkapja, és vize nem fogy el. A királyt ékességében
látja a szemed, és látod a tágas országot.”

A  mai  keresztényeket  –  és  ide  sorolom  magamat  is  –,  vakság  sújtja,  és  ehhez  nagyban
hozzájárult, hogy nagyon sok minden, amit a Bibliában olvasunk, csak az eszünkig jut el. Meg vagyunk
győződve  arról,  hogy  a  dolgok  világosak,  velünk  pedig  minden rendben van.  Pedig  amiben ma a
legnagyobb hiány van, az a látás. Minden megváltozik, mikor a szemünk megnyílik, és látni kezdünk.
Jób is így beszélt magáról és dicsekedett (és ez mind valóban így volt, ahogy állította), de végül, miután
az Úr megjelent, Jób ezt mondta: „Eddig csak hallomásból tudtam felőled, de most saját szememmel
látlak  téged.”  És  abból  a  magas  pozíciójából,  ahol  dicsekedett,  végül  azt  mondta:  „ezért  utálom
magam”. Nem utálhatjuk magunkat – lehet, hogy másokat utálunk, de nem tudunk ide eljutni, hogy
megutáljuk magunkat –, ha a szemünk nem nyílik meg arra,  hogy megláthassuk az Urat olyannak,
amilyen Ő. Addig nyilván jó véleményünk van magunkról.

 Ha Dánielről olvasunk, nem látunk benne semmi hibát, semmi rosszat, minden rendben van
vele. De amikor ő is elkezdett látni, azt mondta: „az én szépségem romlandóságra változott.” Tehát
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mikor megnyílt a szeme, és látott, akkor látta meg valóságosan, hogy milyen is ő. Egy hívő családban
felnövekvő fiatal nagyon sok mindent tud, sok dolgot ismer, jó véleménnyel van magáról. De hogy erre
a magtapasztalásra eljusson, mikor azt mondja, „az én szépségem romlandóságra változott”, ez csak
úgy lehetséges, ha a szemei megnyílnak, hogy lássa az Urat. Az egész Biblia azért íratott, hogy mi
megláthassuk az Urat. 

A Jelenésekben már az első fejezetben azt olvassuk, hogy az Úr kijelentette Magát. Jelenések
1,10-15: „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. Lába
pedig hasonló a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása.”

A 16. vers pedig ezt mondja: „Jobb kezében hét csillagot tartott (a hét csillag a hét gyülekezet),
a szájából kétélű éles kard jött ki, és az arca olyan volt, mint mikor a nap teljes erejében fénylik. 17.
vers: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott”. Minden valóságos kijelentés megaláz, nem
felemel. Leesem az Ő lábaihoz, mint egy holt. 17-19. vers: „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.”

Így kezdődik ez a könyv, és mindegyik könyv Krisztus kijelentésével  kezdődik. A hitélet sem
kezdődhet másként. Tanulhatunk, ismerhetünk, tudhatunk nagyon sok mindent. Ezért imádkozik Pál az
Efézus 1-ben a kijelentés és bölcsesség szelleméért, és egy ponton azt mondja: „mit használna nektek,
ha kijelentésben nem szólnék hozzátok?”. Míg nem látjuk az Urat, addig lehet, hogy jó véleményünk
van magunkról, de mikor kezdjük meglátni Őt, a dolgok teljesen megváltoznak. Láttam az Urat! Amely
esztendőben meghalt  Uzziás király,  nagy bánat volt,  de „amely esztendőben meghalt Uzziás király,
láttam az Urat” – ezt mondja Ézsaiás. Láttam az Urat! A dolgok megváltoztak. És Ő mindent betöltött.
Tehát Uzziás meghalt, de az Úr ült a trónon, és az ő halála napján láttam az Urat.

Héberek  3,1-3:  „Azért,  szent  testvérek,  mennyei  elhívás  részesei,  figyeljetek  hitvallásunk
apostolára és főpapjára, Jézusra, aki  hű volt ahhoz, aki  őt annak rendelte, ahogyan Mózes is Isten
egész  házában.  Ő  azonban  Mózesnél  nagyobb  dicsőségre  méltó,  amennyiben  a  ház  építőjének
nagyobb a tisztessége, mint a háznak.” Ez a szó: „figyeljetek”, például Aggeus könyvében is többször
előfordul, és azt jelenti: teljesen tekintetbe venni, hogy Jézus a mi hitvallásunk apostola és főpapja. 

Különbség van  a  Bibliában a  tanúbizonyság  és  a  hitvallás1 között,  de mivel  a  fordítás  nem
következetes,  egyes  dolgok  összekeveredtek.  Helyesen  a  hitvallás  azt  jelenti,  ami  a  Máté  16-ban
történt, 15-19. vers: „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 királyságának kulcsait: amit megkötsz a földön, a mennyekben is
kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is.”

1 Martüria:  tanúbizonyság, tanúskodás, bizonyságtétel (pl.: Csel 22,18); homologia: hitvallás, megvallás (pl. Héb 3,1).
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„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” A Krisztus azt jelenti: az, aki eljött; aki elvégezte a munkát;
aki a küldött. Tehát, mikor azt mondjuk: a Krisztus, a Felkent, ez arra a munkára vonatkozik, amit Ő
elvégzett. Mikor azt mondjuk: az élő Isten Fia, ez az Ő személyére vonatkozik. Ez a hitvallás. Amikor azt
mondja a Biblia: „ha valaki vallást tesz rólam (megvall engem) az emberek előtt”, ez erre vonatkozik!
Nem arra vonatkozik, hogy beszélünk, mert tudunk beszélni valamiről, hanem erről a két dologról kell
beszélnünk: a Felkent, aki elvégezte a munkát, bevégezte a megváltást, ez a Krisztus – míg az „élő Isten
Fia” az Ő személyére vonatkozik.

 Testvérek, ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meglássuk, meg kell nyíljon a szemünk. Másként nem
látunk. Beszélhetünk ezekről  a dolgokról,  de ha nem nyílik meg a szemünk...?  A hitélet kijelentést
jelent.  Ez  a  legnagyobb  betegség  a  mai  kereszténységben,  hogy  az  embereknek  nem  csak,  hogy
bölcsességük  nincs  megérteni  a  dolgokat,  nem  csak,  hogy  nincs  kijelentésük,  de  azt  sem  tudják
elmondani, hogy mit láttak meg. Mit látsz? – ahogy a prófétától kérdezték. Hát... nem látok semmit.

 Egy apostolnak három feladata volt. Ez nagyon fontos. Az egyik: azt képviselni, aki őt elküldte.
Különösen a János evangéliumában nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel. Az Úr ezt mondja:
„aki elküldött engem”. Nem azért jött, mert jönni akart,  hanem mert küldték. És az első, amit egy
apostolnak tennie kellett, az volt, hogy képviselje azt, aki őt elküldte. A régi időkben sok próféta által
szólt az Úr. Ezek a próféták nagyon világosan szóltak, de voltak gyengeségeik. Eljött az Úr Jézus, aki az
Isten dicsőségének visszatükröződése és az Ő lényének lenyomata volt, ahogy a Héberekhez írt levél
írja. És Ő tökéletes módon képviselte az Atyát, és azt mondta: „aki látott engem, látta az Atyát”. 

Ez a probléma, hogy mi nem képviseljük tökéletes módon az Atyát, ez az egyik legnagyobb bűn.
Tudjuk, mikor Mózesnek szólnia kellett a sziklához, hogy az vizet adjon, és vette a vesszőt, de nem azt a
vesszőt vette, amellyel a tengert szétválasztotta, hanem azt a vesszőt, amely a frigyláda előtt volt, és ez
az Áron vesszeje volt. Isten azt mondta: „vedd a kezedbe a vesszőt, és szólj a sziklának, és a szikla vizet
ad nektek”. Mózes Istent képviselte. Mi Istent képviseljük. Egyrészt a nép provokációjának hatására,
ahogy később mondja Mózes, úgy beszélt, ahogy nem kellett volna; és azt a benyomást keltette ezáltal,
hogy  Isten  haragszik  Izráelre.  És  emiatt,  hogy  ő  helytelenül  képviselte  Istent,  nem  mehetett  be
Kánaánba. Ez nagyon lényeges, hogy tökéletesen, pontosan képviseljük azt, aki elküldött.

 A másik:  a  Bibliában minden nagyon világos.  Például  ha elolvassuk a következő igeverset,
Cselekedetek  5,31:  „Az  Isten  őt  jobbjával  fejedelemmé  és  üdvözítővé  emelte,  hogy  megtérést  és
bűnbocsánatot adjon Izráelnek.” Ez a szó itt, hogy fejedelem, még ennél is többet jelent. Ugyanez a szó
van a Héberek 12,2-ben:  „nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére,  Jézusra,  ki  az  előtte való
örömért  keresztet  szenvedett,  gyalázattal  nem  törődve,  és  az  Isten  királyi  székének  jobbjára  ült”.
Nemcsak fejedelem, hanem fővezér. Tehát egy apostolnak nem csak az volt a dolga, hogy menjen és
prédikáljon, és beszéljen az embereknek, hanem tovább kellett vezetnie őket egyik helyről a másikra.
Az Úr Jézus ez a nagy Főpap volt, ez a Fővezér, akinek az volt a szándéka, hogy sok fiat vezéreljen
dicsőségre.  Tehát  Ő  tovább  akar  vinni  bennünket,  nem  akarja,  hogy  megmaradjunk  a  mi  kis
dolgainkkal.  Ő azt  akarja,  hogy mindazoknak, akik Őt hallgatják, részük legyen mindabban,  amit Ő
mondott. „Azért,  szent  testvérek,  mennyei  elhívás  részesei,  figyeljetek  hitvallásunk  apostolára  és
főpapjára, Jézusra” (Héb 3,1).

Ha valóban látjuk, hogy ki Ő, aki  eljött erre a földre, aki sok mindent tett, és ahogy az Ige
mondja, ment, és jót tett, gyógyított, ördögöket űzött. De egy ponton Jeruzsálem felé fordította az
orcáját. Mert az Ő küldetése az volt, hogy megmentse az Ábrahám magvát. Az Ő fő célkitűzése nem
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volt sem a gyógyítás, sem hogy ördögöket űzzön. Az Ő fő küldetése az volt, hogy utat készítsen, hogy
az Ábrahám magva meg legyen váltva. És mikor a kereszten volt, az első szavai ezek voltak: „Atyám,
bocsáss  meg  nekik,  mert  nem tudják  mit  cselekednek.”  Miért  mondta  ezt?  Mert  Ő  Maga  akarta
megmenteni azokat az embereket. És az Ő imádsága meghallgattatott. És mert Ő meghallgattatott, a
mi imádságaink is meghallgattatnak, nem a mi buzgóságunkért, hanem azért, mert Ő imádkozott.

 Ő nem csak a mi  hitvallásunk Apostola volt,  hanem Főpapja is.  Mivel  Ő a mi  hitvallásunk
Főpapja, két dolog lényeges: 1) mikor a mi hitvallásunk Apostoláról van szó, hinnünk kell; 2) mikor a mi
hitvallásunk  Főpapjáról  van  szó,  akkor  pedig  engedelmeskednünk  kell  Neki.  Azért  kell
engedelmeskednünk, hogy véghez vihesse az Ő munkáját; az Ő munkája pedig ez: Azt akarja, hogy ez a
gyülekezet dicsőséges gyülekezet legyen. Ez azonban nem valósulhat meg a mi engedelmességünk
nélkül.  Ha nem akarunk engedelmeskedni,  Ő nem kényszerít,  mert az Úr Jézus Krisztus Isten előtt
képvisel minket. Ezért van nekünk bátorságos menetelünk az Atyához. Másrészt a Szent Szellem az Ő
képviselője  bennünk.  Ő  bennünk  van,  és  mindent  tud  és  lát.  Ő  valóságos  Isten.  És  elkezd  egy
munkálatot, és az Ő munkája folytatódik, mert mielőtt felvitetett a mennybe, Apostol volt. Miután
pedig felvitetett a mennybe, nagy Főpap lett, aki ott a mennyben folyamatosan közbenjár értünk.

 Az utolsó pedig, amiről beszélni szeretnék, a Lukács 22,28-35-ben van: „Ti vagytok azok, akik
kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért én királyságot adok nektek, amit az én Atyám adott
nekem, hogy egyetek és igyatok az asztalomnál az én királyságomban, és királyi trónszékeken ülve
ítéljétek Izráel tizenkét nemzetségét. Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon,
mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért ha majd visszatérsz,
erősítsd testvéreidet! Ő pedig azt mondta neki: Uram, veled kész vagyok akár börtönbe vagy a halálba
is  menni!  Mire  ő azt  felelte:  Mondom neked,  Péter,  mielőtt a  kakas  ma megszólal,  te  háromszor
megtagadod, hogy ismersz engem. És azt mondta nekik: Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya
és saru nélkül, volt-e valamiben hiányotok? Azt felelték: Semmiben sem.”

„Imádkoztam  érted,  hogy  el  ne  fogyatkozzék  a  hited.  Azért  ha  majd  visszatérsz,  erősítsd
testvéreidet!” Testvérek, ha elolvassuk ezeket az Igéket, láthatjuk, hogy mi az oka, hogy sokszor, mikor
mi teljesen elsüllyedhettünk volna,  fennmaradtunk egész  a  mai  napig.  Miért?  Mert  a  nagy Főpap
közbenjárt értünk. Tudjuk, mi történt Péterrel. Egyszerűen elbukott. És csodálatos módon, lassanként
helyre  lett állítva.  Egyike  lett  a  leghatalmasabban  használt  apostoloknak  az  Úr  feltámadása  után.
Mindez annak köszönhető, hogy a nagy Főpap közbenjár, úgy ahogy a Héberek 7-ben mondja az Ige, a
20-26.  versben:  „Azok eskü  nélkül  lettek papokká,  ő  viszont  nem eskü nélkül,  hanem esküvéssel,
azáltal, aki azt mondta neki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te örökké pap vagy. Ezért Jézus
jobb  szövetségnek  lett  kezesévé.  És  amíg  azok  többen  lettek  papokká,  mert  a  halál  miatt  nem
maradhattak meg, addig neki, mivel örökké megmarad, változatlan a papsága. Ennélfogva mindenkor
üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük. Mert
ilyen főpap illett hozzánk:  szent,  ártatlan,  szeplőtelen,  a  bűnösöktől  elkülönített és  aki  az  egeknél
magasságosabb lett”.

Ez a mi Urunk! A mi nagy Főpapunk. Az Úr nyissa meg a szemeinket, hogy azt tudjuk tenni, amit
itt mond: hogy tudjunk Rátekinteni, és meglássuk, hogy Ő betöltötte ezt az apostoli szolgálatot, de
most Ő a mi nagy Főpapunk, aki örökké közbenjár értünk.
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