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Héberek  11,17-19:  „Hit(hűség)ben  áldozta  föl  Ábrahám  Izsákot,  amikor  próbára  tette  és
egyszülöttét áldozatra vitte az, aki az ígéreteket kapta, akihez szólt, hogy: Izsákban hívják elő magodat
(lesznek utódaid), számítva arra, hogy halottak közül is képes őt életre kelteni az Isten, ezért vissza is
kapta mintegy előkép gyanánt.” (Vida ford.) 

János 8,56: „Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is, és örült.”

 Nagy bátorítás számomra, amikor  egy testvérnek megnyílik a szeme és lát – amikor meglát
bizonyos dolgokat, amiket lehet, hogy eddig is tudott –, és minden megváltozik az életében. Mert ha
nem látunk, és nem nyílik meg a szemünk, akkor nem tudjuk úgy követni az Urat, ahogyan kell.

 Nem tudjuk pontosan, hogyan történt Ábrahámmal az,  ami itt le van írva: „meglátja az én
napomat, látta is és örült”. És itt a Héberek 11-ben azt mondja az ige, 9-10. vers: „Hit által vándorolt az
ígéret földjén, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az
örököseivel. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek tervezője és építője az Isten.” Ha elolvassuk
az 1Mózesben ezt a történetet, nem látjuk ezt, és azt sem, amit azután ír a 13-tól 16-ig: „hitben haltak
meg mindezek,  nem nyerve meg az ígéreteket,  hanem csak távolról  látva és üdvözölve azokat,  és
vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy
hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre.
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után, azért nem szégyenli őket az Isten, hogy
Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost.”

 Vajon mi  támogatta,  mi  hordozta  Ábrahámot  ebben  a  vándorlásban;  mindazokban  a
problémákban, nehézségekben, amelyeken keresztülment – ahogyan korán reggel felkelt, hogy Izsákot
megáldozza; hogy egyáltalán nem késedelmeskedett, hanem elindult? Az volt az ő életének titka, hogy
volt látása. Látta, mi van a függönyön túl. Mit gondoltok, mi támogatta a nagy Pált az ő utazásai során,
folyamatos üldöztetés, bántalmazások között? Ha elolvassuk az életét, láthatjuk, mi mindenben volt
része,  mennyi  problémája  volt,  de  mindvégig  kitartott.  Mit  gondoltok,  mi  támogatta őt?  Az,  amit
meglátott. Ha nem láttunk meg semmit, akkor nem tudunk szólni. Ha az örökkévaló logosz nem lett
rhémává, élő Igévé a számunkra a Szent Szellem által, akkor nem láthatunk. Lehet, hogy valaki azt
gondolja,  hogy lát,  de ha egy konkrét helyzetbe kerül,  akkor meghátrál.  Ez volt  tehát a titok,  ami
vándorlásában Ábrahámot hordozta. Ez volt a titok, ami utazásaiban Pált támogatta. És ezek azok a
titkok, amelyek minket is támogatni fognak, hogy végig tudjunk menni az úton. Ez valami rendkívüli
dolognak tűnik, hogy Isten megnyissa a szemüket, hogy láthassunk.

 Ez  a  levél  a  héberek  számára  íródott.  Nagyon  elcsodálkoztam  azon  a  bölcsességen  és
világosságon, mellyel a Szent Szellem ezt a könyvet írta. A dolgok ekkor össze voltak keveredve. Ez a
levél  Jeruzsálem  lerombolása  előtt  íródott,  amikor  Jeruzsálem  volt  a  központ.  Az  akkori
kereszténységben  pedig  keveredés  volt.  És  úgy  gondolom,  hogy  azok  a  történelmi  események,
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amelyek akkor történtek, gondolok itt olyan nagy dolgokra, mint Jeruzsálem lerombolása, vagy Róma
felégetése,  mindezek  az  események  kapcsolatban  vannak  Izráel  népével.  Mi  sajnáljuk  azokat  a
keresztényeket,  akik  Jeruzsálem  lerombolása  előtt  éltek,  vagy  ott  Rómában,  hiszen  nagyon  sokat
szenvedtek.  Arra  gondolunk,  mennyit  szenvedtek  ott  a  katakombákban,  ahol  összegyűltek.  De
testvérek,  a  dolgok hátterében ott volt  Isten.  Tudjátok  miért?  Ahhoz,  hogy  a  kereszténység  előre
haladhasson,  meg  kellett  szabadítani  a  judaizmus  minden  befolyásától.  Szabadnak  kellett  lennie.
Nekünk szabadoknak kell lennünk, testvérek. Mi annyira zavarosak vagyunk.

 Ha megnézzük a Pál leveleit, amit a korinthusiaknak írt, láthatjuk, milyen rendkívüli emberek
jártak  ott Korinthusban:  Pál,  Kéfás,  Apollós,  ez  csak  néhány név,  de  mások is  jártak  ott.  Micsoda
emberek voltak ők! Mikor ezek megnyitották a szájukat, Isten igéjét szólták. És mégis nagyon hamar
megosztottak lettek.  Héberek 11,8-9:  „hit  által  engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott,  hogy
menjen  ki  arra  a  helyre,  amelyet  örökölendő vala,  és  kiméne,  nem tudván,  hová megy.  Hit  által
lakozott az ígéret földén, mint idegen, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek
örököstársaival.” Minden gond nélkül, de aztán jöttek a problémák. Isten irgalmas.

 Tudjátok, mi volt a menekülés útja egy keresztény számára akkor, amikor Róma leégett? Az, ha
áttért a judaizmusra. Akkor biztonságban volt. És meg vagyok győződve, hogy sokan így jártak el. De
ezután a nagy tragédia után a kereszténység és a judaizmus teljesen szétvált. Azt gondolom, testvérek,
hogy  el  kell  jönnie  annak  az  időnek,  mikor  alapjaiban  meg  lesznek  rengetve  ezek  a  felekezeti
rendszerek.  Mi  lenne a  megoldás?  Miért  voltak  ezek  a  szakadások  Korinthusban?  Azért,  mert  Pál
fontosabb  volt  számukra,  mint  Krisztus.  Péter  fontosabb  volt  számukra,  mint  Krisztus.  Apollós
fontosabb volt, mint Krisztus. Mert nem látták Krisztust úgy, amilyen Ő. Ha valaki látja Őt úgy, amilyen
Ő valójában, akkor nem tud megmaradni egy vallásos rendszerben, ki kell jönnie onnan.

 És  ahogy  mondtam,  ez  a  Héberekhez  írott  levél  nagyon  fontos  dolgokat  céloz  meg  az  ő
számukra. Természetesen nagyon sok dolgot tanulhatunk belőle mi is, mert ami az ő elméjükben volt,
az ott van a mi elménkben is. Héberek 1,1-2: „minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen
szólott  hajdan  az  atyáknak  a  próféták  által,  ez  utolsó  időkben  szólott  nékünk  Fia  által.  Akit  tett
mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.” Testvérek, milyen próféták voltak azok! Olyan
próféták,  hogy  Péter  fent  a  hegyen Jézus  mellé  helyezte  őket:  „készítsünk  három  hajlékot!  Egyet
neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. És a mennyből egy hang hallatszott, amely ezt mondta: ez az
én szerelmes Fiam, Őt hallgassátok!” És egy felhő borította be őket, és eltűntek, és csak Jézus maradt.
Ő sokkal magasabb rendű, mint bármely próféta. Ő teljesen más, mint az ószövetségi próféták. Ő más.
Ez a levél ezeknek a hébereknek íródott, hogy láthassák, hogy Ő más, mert nem látták ezt.

 Egy  másik  dolog,  hogy  vajon  miért  beszél  itt  az  angyalokról?  Valaki  küldött  nekem  egy
igehirdetést az angyalokról; nagyon dicsérte az angyalokat. Írtam ennek a testvérnek: testvér, ezek az
angyalok  szolgáló  szellemek  azok  számára,  akik  öröklik  az  üdvösséget.  Nem  dicsőíthetjük  az
angyalokat.  Ha olvassuk  a Jelenések  könyvét,  az  angyalok  olyan rendkívüli  lények,  hogy János két
alkalommal is kész volt imádni őket. Ha a 19. és 22. fejezeteket olvassuk, ott láthatjuk, hogy látva Isten
kijelentéseinek  nagyságát,  János  leborult  a  lábaikhoz,  és  őket  akarta imádni.  És  ezeket  a  szavakat
hallotta: „meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked.” Nézzétek mit mond itt az ige, Héberek
1,3-4: „aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával
fenntartja  a  mindenséget,  aki  minket  bűneinktől  megtisztítván,  üle  a  Felségnek  jobbjára  a
magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.” Úgy
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mondhatnánk, hogy kimondhatatlanul nagyobb, mint az angyaloké. Miért olyan fontos ez a dolog az
angyalokkal  kapcsolatban?  Azért,  mert  eljön  az  az  idő,  mikor  az  egész  világ  egy  angyal  előtt  fog
leborulni. Mert a Sátán angyal, és mindenki őt fogja imádni.

 Miért látjuk itt Mózest is belefoglalva az egyenletbe? Mert ha olvassuk a János 8-at, azt látjuk,
hogy az izraeliták számára ő valaki volt. Héberek 3,3: „mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint
Mózes.” Itt nem jó ez az összehasonlítás a fordításban, mert Ő kimondhatatlanul nagyobb dicsőségre
méltattatott, mint Mózes, amiképp a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Én meg
vagyok győződve, testvérek, hogy sokan felébredtek, mikor ezt hallották. Sokan voltak, akiknek az Úr
megnyitotta a szemeit, hogy lássanak. De tudjátok, testvérek, hogy működik ez dolog? Nem egyszerű,
hogy lássunk. Testvérek, ha meg akarjátok látni, hogy valaki látott-e valamit, hallgassátok figyelmesen,
hogy mit mond. Tudjátok, miként volt az Ószövetségben: jött egy próféta és az Úr megkérdezte: mit
látsz? És ő elmondta, amit látott. Tehát ezeknek az embereknek egy része látott, és tudták, hogy a
Fiúnak összehasonlíthatatlanul nagyobb a dicsősége, mint Mózesnek.

 Héberek  7,1-2:  „mert ez a Melkisédek Sálem királya,  a felséges Isten papja,  aki  a királyok
leveréséből  visszatérő  Ábrahámmal  találkozván,  őt  megáldotta.  Akinek  tizedet  is  adott  Ábrahám
mindenből.” És ha elolvassuk ezt a fejezetet, valamint a következőt, láthatjuk, mi volt a különbség egy
lévita pap és a Melkisédek rendje szerinti Főpap között. És nézzétek mit mond itt, 20-26. vers: „és
amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvéssel,
az által, aki azt mondá néki: megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek
rendje  szerint:  annyiban  jobb  szövetségnek  lett  kezesévé  Jézus.  És  amazok  jóllehet  többen  lettek
papokká,  mert  a  halál  miatt  meg  nem  maradhattak.  De  ennek,  minthogy  örökké  megmarad,
változhatatlan a papsága. Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak
Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan,
szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn.”

 Testvérek, ismerni Jézust, mint a mi hitvallásunk Apostolát, ez tejjel való táplálkozás. De az,
hogy úgy ismerjük Őt, mint a mi hitvallásunk Főpapját, ez kemény eledel. Honnan jön az erőnk az
életben?  Honnan  van  erőnk  a  járáshoz,  honnan  van  erőnk  ahhoz,  hogy  győzedelmeskedjünk  a
kísértésekben? Onnan, hogy Ő Főpap és állandóan közbenjár értünk. Ő Melkisédek rendje szerint való
Főpap. Ha újra elolvassátok ezeket a fejezeteket, akkor meglátjátok, Ő mennyire más. Ő örökkévaló
Főpap  Melkisédek  rendje  szerint,  és  állandóan  közbenjár  értünk  Isten  előtt.  És  a  Szent  Szellem
munkája kapcsolatos  az  Ő közbenjárásával.  Nézzétek,  mit  mond itt az  ige,  8,5-7:  „akik  a  mennyei
dolgok ábrázolatának és  árnyékának szolgálnak,  amint Isten mondotta Mózesnek,  mikor  be akarta
végezni a sátort:  meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen
mutattatott néked. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek
közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem
kerestetett volna hely a másodiknak.” Tehát Ő sokkal magasabb rendű szolgálatot nyert. 6. vers: „most
azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb
ígéretek alapján köttetett.”

 Ennek a szövetségnek az előnyeiben részesülünk mi az Úr Jézus Krisztus főpapi szolgálatának
köszönhetően. Látni fogjuk, hogyan munkálkodik az Úr, miként foglalkozik velünk, és hogyan emel fel
bennünket a helyzetek fölé. Megnyitja a szemünket, hogy tudjunk előre menni, hogy bízzunk Benne –
és ilyen módon áldásban részesülünk. Tehát, testvérek, az Ő szolgálata sokkal magasabb rendű. Ez a
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szövetség azt mondja, 8-10. vers: „mert dorgálván őket, így szól: ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr,
és az Izráel házával  és Júdának házával  új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint,  amelyet
kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők
nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert
ez  az  a  szövetség,  melyet  kötök  az  Izráel  házával,  ama napok  múltán,  mond az  Úr:  adom  az  én
törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem
népem.”

 Soha nem volt ilyen szövetség, mint ez. És az Úr Jézus Krisztusról azt mondja, 6. vers: „most
azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb
ígéretek alapján köttetett.” És bizonyos, hogy kiválóbb. Ha a szemünk megnyílna, és meglátnánk ezt, ez
nagy áldás lenne a számunkra, és megértenénk még világosabban, mire lettünk mi kiválasztva. Milyen
céllal váltott meg az Úr bennünket? Mi az Ő célja a mi életünkkel? Voltam valahol, és volt ott egy
fiatalember,  aki  azzal  volt  elfoglalva,  hogy  a  szakmájában  munkahelyet  találjon.  És  azt  mondtam
magamban: mi lenne, ha elkezdene látni? Mi történne akkor, ha a szemei megnyílnának?

 Van  egy  érdekes  könyvem:  Krízisek  és  tapasztalatok.  Ez  egy  gyűjtemény,  több  keresztény
ember  tapasztalatainak  a  leírása.  Szeretem  ezt  a  könyvet,  mert  mikor  ezek  valamit  megláttak,
egyeseknek az élete radikálisan megváltozott. Krízis-helyzetekben voltak, és ezekben a helyzetekben az
Úrhoz kiáltottak, az pedig Úr megszabadította őket. És nem csak megszabadította, hanem a szabadulás
után  következett az odaszánás  is.  Átadták  magukat  az  Úrnak.  És  az  Úr  közülük  sokakat  rendkívüli
módon felhasznált. Azt hiszem, hogy a közeljövőben kiadjuk ezt a könyvet, mert bátorítás számunkra,
hogy ilyen könyveket olvashatunk. Miután az Úr felemelte őket, ezek az emberek megértették, hogy
nincs szükség erőfeszítésre, hanem egyszerűen látva Isten szeretetét, átadjuk az életünket Neki, és
Őérte és az Ő dicsőségére akarunk élni.

 Egészen elcsodálkoztam, látva, hogy a Szent Szellem mit tartott szem előtt, mikor ezt a levelet
megírta. Milyen nagy dolgok és milyen pontos céljai voltak ezekkel a héberekkel kapcsolatban, akik
közül  sokan a  judaizmussal  keveredtek.  Nem létezik  nagyobb szabadulás,  mint  meglátni  Krisztust.
Meglátni  Őt  úgy,  ahogy  van.  És  ezekben a  fejezetekben a könyv írója  még világosabban fedte  fel
Krisztust az ő szemeik előtt. Így kell lennie velünk is. És hiszem, testvérek, hogy időnként meglátunk
valamit. Olvasunk Ábrahámról, hogy neki milyen élete volt. És örülünk, mert ő a hit atyja volt. De látjuk
a háttérben, hogy miként munkálkodott Isten az ő életében. Olykor a függöny el van húzva, és azt
olvassuk: ő egy másik várost várt. Várta az új Jeruzsálemet. Nem volt szomorú azért, mert temetkezési
helyet kellett kérnie a felesége számára. Mert sokkal többet látott.

 Az Úr nyissa meg a szemeinket, hogy megláthassuk, mire hívott el Ő. Ki az, aki elhívott? És mit
akar Ő munkálni az életemben? Azt akarom mondani, testvérek, hogy itt nem arról van szó, hogy mi
milyen  tehetségesek  vagyunk.  Itt  semmi  másról  nincs  szó,  mint  arról,  hogy  az  Úr  nyissa  meg  a
szemeinket,  hogy láthassunk.  Ha látod Őt,  akkor bármilyen testvérről  is  legyen szó,  nem tudod őt
ugyanarra a szintre helyezni: én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé. Nincs ilyen! Krisztus nem volt
megosztva. 

Testvérek, arra készülhetünk, hogy ezek a mostani idők alapjaiban megráznak mindent. És már
látszanak a hatásai. Megyek este a járdán, és jön valaki velem szemben, és ahelyett, hogy köszönne,
lemegy  az  úttestre,  nehogy  megfertőződjön.  Vannak  testvérek,  akik  nem  jönnek  az  alkalmakra  a
betegségtől  való  félelem  miatt.  Én  azt  mondom  azoknak  a  testvéreknek:  biztosan  meg  fogtok
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betegedni, mert amitől félsz, az történik veled.

 Az Úr munkálkodjon,  hogy legyünk átadott életű emberek,  nem hősök,  világi  értelemben,
hanem emberek, akik követik a Bárányt, bárhová megy. Az Úr érintse meg a szívünket, testvérek, és a
szemeinket, mert az egyik betegsége a Laodiceai gyülekezetnek az volt, hogy nem látott: „nem látod,
hogy te vagy a nyomorult és nyavalyás és szegény és vak és mezítelen. Végy szemgyógyító írt, hogy
láss.” Az Úr legyen irgalmas hozzánk. Ámen.
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