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János 1,16-17: „és az ő teljességéből vettünk mindnyájan, kegyelmet is kegyelemért. Mert a
törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.”

János 8,30-32: „Mikor ezeket mondá, sokan hivének ő benne. Monda azért Jézus a benne hívő
zsidóknak:  ha  ti  megmaradtok  az  én  beszédemben,  bizonnyal  az  én  tanítványaim  vagytok,  és
megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” 

Róma 6,6-11: „Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön
a bűnnek teste,  hogy ezután ne szolgáljunk  a bűnnek.  Mert  aki  meghalt,  felszabadult  a  bűn alól.
Hogyha  pedig  meghaltunk  Krisztussal,  hisszük,  hogy  élünk  is  ő  vele.  Tudván,  hogy  Krisztus,  aki
feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a
bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképen gondoljátok ti is,
hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

Eszembe  jut  egy  fiatalabb  testvér,  akinek  komoly  gondjai  voltak,  mert  nem  tudott
megszabadulni  bizonyos  bűnöktől.  Időnként  belekapaszkodott  egy-egy  igeversbe,  és  azt  gondolta,
hogy azok az igeversek segítségére lesznek. Az igeversek nagyon jók is voltak, de ő mégsem szabadult
meg. Egy idő után újra talált más igeverseket, de azokat is hiába – így azután nagyon elhúzódott a
helyzet az életében, és továbbra sem lett szabad. Az igeversek, amelyeket említett, mind jók voltak és
valószínűleg kommentárokat is olvasott ezekkel a versekkel kapcsolatban, amelyek szintén jók voltak,
de ő mégsem szabadult meg.

„Mi,  akik  meghaltunk a bűnnek,  hogyan élnénk továbbra is  a  bűnben?” A kérdés az,  hogy
valóban meghaltunk-e a bűnnek? Igen, meghaltunk a bűnnek. Azt mondja az igevers, amelyet először
olvastam: „a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.” És a
másik  helyen: „ha ti megmaradtok az  én beszédemben, bizonnyal  az  én tanítványaim vagytok.  És
megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” Nagyon szép igeversek. Mégis az
történik, hogy az „igazság”, amit mi ismerünk, nem hoz szabadulást. Miért nem hoz szabadulást? A
dolog titka az,  hogy amikor az igazságot felülről  jövő világosság nélkül hirdetik, akkor az tanítássá,
tanná válik. A tan pedig nem szabadít meg – és vannak, akik telve vannak tanításokkal.

Engem nagyon meglepett, hogy miután megtértem az Úrhoz, nagyon sok ideig semmit nem
tudtam a mennyek királyságáról.  Fogalmam sem volt,  hogyan lesz,  mi  fog történni a jövőben,  mit
jelent az eljövendő királyság. Sok igeverset nem tudtam megmagyarázni, mert nem értettem a Bibliát.
És végül nagyon meglepődtem, mert az Úr megnyitotta a szemeimet, hogy lássak. Észrevettem, hogy
nagyon  sok  könyv  van  erről  a  témáról,  és  nagyon  sok  testvér  beszél  róla.  Egyikőjük  az  Egyesült
Államokból meg is keresett, hogy adjuk ki a könyvét. Ismert ember, aki az igazságot hirdeti mennyei
királysággal kapcsolatban. De miután elolvastam a könyvét, nem akartam kiadni, mert úgy tűnt, hogy
nincs kijelentése; ugyanis az ember értelmileg is el tudja sajátítani a királysággal kapcsolatos tanítást.

Ha tehát az igazságot mennyei világosság nélkül hirdetik, az tanná válik. Azonban ha világosság
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társul az igazság hirdetéséhez, akkor az kijelentéssé válik. Tehát ha hirdetjük az igazságot, és ehhez
mennyei világosság társul, az kijelentéssé válik. Isten megnyitja a szemünket, hogy lássunk – és mikor
az adott dolog kijelentéssé válik,  akkor a helyzet  gyökeresen megváltozik.  Olyan emberré leszünk,
akinek  van  világossága  és  valóság  van  az  életében  –  tehát  teljesen  más  emberré  leszünk.  Ezért
tudjátok,  mit  mond  a  Zsoltárok  43,3?  „Küldd  el  világosságodat  és  igazságodat,  azok  vezessenek
engem.”

Ma éppen ezekről a dolgokról beszélgettem egy testvérrel. Ha van új életünk, akkor ott van az
igazság is. Tudjátok, tulajdonképpen mit jelent az igazság? Az igazság a valóságot jelenti. Ez a valóság
annál a ténynél is nagyobb, mint hogy engem Radunak hívnak. Ha kinézek, látom, hogy világos van, süt
a  nap  –  ez  valóság.  Annak  valósága  pedig,  amit  Krisztus  tett  értünk,  nagyobb  mindennél.  De  a
probléma az, hogy mi mindent ahhoz szoktunk viszonyítani, amit tapasztalunk: hogy éppen hogyan
érzem magam. Ha volt egy tapasztalatom az Úrral és láttam az Úr kezét, akkor telve vagyok szeretettel,
örömmel  és  békességgel.  Láttam az  Úr  kezét!  De  ha  egy  kicsit  nehezebb napom volt,  akkor  már
elkeseredettnek és rosszkedvűnek érzem magam, pedig az igazság változatlan. Az igazság nem változik,
nem változhat meg.

Mikor a mennyei világosság felragyog egy igazság felett, amit az Úr Jézus Krisztus tett értünk a
Golgotán, akkor a dolgok teljesen megváltoznak, és másképp látjuk őket. Akik kijelentést kaptak az
Úrtól, azok megváltoznak. Miért változnak meg? Mikor megtértem az Úrhoz, nagyon szerettem volna
megváltozni. Nagyon nagy vágyam volt, hogy tudjak megváltozni, hogy más legyek. De ez nem így
működik, hogy te meg akarsz változni. Lehet, hogy meg akarsz változni, de hogy valóban megváltozz,
annak valami egészen más a titka. Írtam egy testvérnek egy levelet – sokan ismeritek ezt a történetet,
de  olyat  mondok,  ami  a  hasznotokra  lesz,  ahogy  az  én  számomra  is  hasznos  volt.  Tehát  arról
számoltam be neki, hogy minél inkább meg akarok változni, annál inkább kudarcot vallok. Ez a testvér
pedig válaszképpen –  s  hogy hangsúlyt  adjon a szavaknak,  nagybetűkkel  –  írta:  NEM ÉN, HANEM
KRISZTUS.  Itt  a  Galata  2,20-ra  utalt.  Elolvastam,  megértettem  az  igazságot,  és  mégis  az  igazság,
amelyet megértettem, nem szabadított meg – egészen egy bizonyos napig. Valószínű, hogy az a testvér
imádkozott értem: „Uram, küldd el rá a világosságot és az igazságot, hogy láthasson!” Mert egy napon
lehullt a lepel a szemeimről, és látni kezdtem. Testvérek, attól a pillanattól fogva az a harc, ami addig
volt, megszűnt, onnantól vége lett. Nagyon világosan láttam: nem én, hanem Krisztus. Ezt jelenti a
kereszténység: nem én, hanem Krisztus.

És ez a helyzet meg lett próbálva; de mikor jön a kijelentés, azt nem felejtjük el soha. Ez nem
úgy van, hogy próbálom felidézni, hogy eszembe jusson. Mikor olvasom azokat az igeverseket, azok
egész egyszerűen ragyognak a szemeim előtt.  De azzal  szembesülünk,  hogy az  abszolút igazság,  a
szellemi valóság, ami az Úr Jézus Krisztus halálának köszönhetően már a mienk, csak akkor ragyog fel,
ha a mennyei világosság megvilágítja azt a számunkra.

Tudjátok,  hogy azt  mondja a  Biblia:  „Álljatok ellene az  ördögnek és ő elfut  tőletek.” Tehát
amikor ezt írja, nem azt mondja, hogy lehet, hogy az ördög, vagy valami más van a háttérben. Nem ezt
mondja. Itt arra a helyzetre utal, amikor tudjuk, hogy egy helyzet mögött ott van a gonosz, és ezt
tudjuk nagyon világosan. Lehet, hogy valaki úgy imádkozik ilyenkor, hogy „Uram, győzd le a Sátánt!” De
mi a valóság a Sátánnal kapcsolatosan? Az, hogy le kell győzni? Én nem hiszem, hogy le kell győzni,
mert ő le van győzve, ez a valóság! A János 16,33-ban az Úr Jézus azt mondja: „Bízzatok, én győztem.
Bízzatok! Én győztem.” Ez a valóság. Ha a valóság más lenne, és imádkoznunk kellene azért, hogy az Úr
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győzzön, akkor más lenne a helyzet, de a tény az, hogy Ő győzött. 

Jelenések 5,2-5: „és láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta: ki volna méltó arra, hogy
felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki sem mennyen, sem földön, sem föld alatt,
nem  tudta  a  könyvet  felnyitni,  sem  ránézni.  Én  azért  igen  sírok  vala,  hogy  senki  nem  találtaték
méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem, és egy a Vének közül monda nékem:
ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és
felbontsa annak hét pecsétjét.” Győzött! 

6. vers: „és láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani,
mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét Szelleme, amely elküldetett az
egész  földre.”  Ő  győzött.  Ha  olvassuk  Pál  leveleit,  ott  is  láthatjuk,  hogy  Ő  győzött.  A  keresztnél
lefegyverezte őket, győzedelmesen jött ki. Ő győzött. Amikor a mennyei világosság ráragyog erre az
igazságra,  és  mi  megmaradunk  ebben  az  igazságban,  akkor  az  történik,  amit  a  Róma  8,37-ben
olvasunk: „de mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket szeretett.” Mi így leszünk
győzedelmesek,  hogy az Úr győzelmét vesszük igénybe,  és nem úgy,  hogy győzedelmesek akarunk
lenni. 

A  tapasztalatainkra  támaszkodunk  vagy  az  Úrra?  Ha magunkra  nézünk,  ha  a  mi  dolgainkat
érintjük, ha magunkra tekintünk, sok gyengeséget, befejezetlen dolgot láthatunk, de az Úrra kell, hogy
tekintsünk! Tehát ez a szó: igazság, tulajdonképpen ez a lehető legvilágosabb valóság. Szeretném újra
hangsúlyozni: az igazság nem az, amit valaki hirdet. Az igazság azt a szellemi valóságot jelenti, amit mi
Krisztusban nyertünk, és ez az Ő váltságművének köszönhető. Tehát erre kell gondolnunk, mikor ezt a
szót olvassuk: igazság.

1János 1,6-8: „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk és
nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van,
közzösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Ha  azt  mondjuk,  hogy  nincsen  bűn  mi  bennünk,  magunkat  csaljuk  meg  és  igazság  nincsen  mi
bennünk.” Ez nem azt jelenti, hogy ne lennénk az Úr gyermekei. 

1János 2,4: „Aki ezt mondja: ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és
nincs meg abban az igazság.” 2,21-23: „nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot,
hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, ha nem az,
aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg
az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.” 3,18: „Fiacskáim, ne
szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.” Mi tudunk szeretni szóval, de nem
tettekkel és valósággal. 4,6-7: „mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az
Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét és a tévelygésnek szellemét.
Szeretteim,  szeressük  egymást,  mert  a  szeretet  az  Istentől  van,  és  mindaz,  aki  szeret,  az  Istentől
született, és ismeri az Istent.” 5,6: „Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus, nemcsak a vízzel,
hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, amely bizonyságot tesz erről, mert a Szellem az igazság
(valóság).”

Ki felelős azért, hogy a bennünk lévő élet növekedjen a felnőtt kor felé? Ki ezért a felelős? Ne
mondjátok azt, hogy mi vagyunk a felelősek. A Szent Szellem a felelős! A Szellem az igazság. Mikor ez a
mennyei világosság ránk ragyog, akkor valami történik velünk. Sok bibliai igazság, amelyek pedig jók,
valóságosak, tanná válnak amiatt, hogy nincs mennyei világosság. A tanítások nem változtatják meg az
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embert. Mindenfelé, ahol járok, találkozom emberekkel, akik azt mondják: „Elméletileg tudom ezeket
a dolgokat.” Azt felelem erre: Nem elméletileg tudod, hanem nincs világosságod. A világosság fel kell,
hogy ragyogjon feletted, és mikor ez a világosság felragyog egy bibliai igazságon, akkor az kijelentéssé
válik. Már olyasvalaki vagy, aki meglátott valamit, tehát teljesen más vagy.

Ezért, testvérek, mikor imádkoztok, tudnotok kell, hogyan imádkozzatok. Nem azt jelenti, hogy
ha mondasz valamit, annak hatása lesz. Nem lesz hatása, mert te sem láttál; és ha úgy beszélünk, hogy
nincs  látásunk,  ezáltal  még  nagyobb  zavart  keltünk  azoknak  az  emberek  szívében,  akik  minket
hallgatnak. A mennyei világosságnak ránk kell ragyognia. 

1János 1,5: „és ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten
világosság,  és nincsen ő benne semmi sötétség.” Tehát  ezen van a hangsúly.  7.  vers:  „ha pedig a
világosságban  járunk,  amint  ő  maga  a  világosságban  van,  közösségünk  van  egymással,  és  Jézus
Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” – tehát ha a világosságban járunk. De
milyen világosságban? Abban, amit Tőle kapunk, nem másvalamilyenben. Abban a világosságban, amit
Tőle  kapunk.  Ha  nem  kapunk  Tőle  világosságot,  csak  úgy  tűnik  nekünk,  hogy  valamiképpen
megvilágosodtunk, ez nem lesz segítségünkre. Testvérek, legyen a mi imádságunk is ez: Uram, küldd el
a Te világosságodat és igazságodat, hogy azok vezessenek engem. Add, hogy a Te arcod ragyogjon rám.
Ha  Te  nem  ragyogsz  felettem,  én  nem  látok,  és  nem  fogok  megváltozni.  A  Te  igéd  azt  mondja:
megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Az igazság szabaddá tesz. 

Ameddig nem jön ez a világosság, addig meg vagy kötözve; az éned úgy megkötöz, hogy nem
tudsz megmozdulni. Nézed, figyeled, elemzed magad, és látod, hogy semmi nem történik. Miért? Mert
a mennyei világosság nem ragyogott rá a mennyei igazságra. A mennyei világosság pedig az, ahogy mi
vagyunk Isten előtt; az, ahogyan Ő lát minket. Ha mi az Ő szemszögéből nézzük magunkat, akkor az
igazság  szabadokká  tesz,  megszabadít  minket.  De  ha  mi  a  mi  saját  szemszögünkből  tekintünk
magunkra, akkor kétségbeesünk: Jaj, jaj, milyen vagyok! De nem te jelented a problémát. Mert itt arról
van szó, hogy amint a világosság rád ragyog, már meg is változtál! Egyszer egy testvér azt mondta,
hogy ő nem tudja észben tartani az igeverseket. Nem hiszem ezt, imádkozzál, hogy ragyogjon rád a
világosság és aztán meglátod, hogy meg fogod érteni az igeverseket és kezdesz összefüggéseket találni,
és meglátod hogyan fog az igazság, a valóság megszabadítani – elsősorban saját magadtól.

Nagyon sok minden van, amit az Úr hozott, mikor meghalt a kereszten. Nem csak annyi, hogy
megbocsátott és elfogadott, hanem teljesen mások lettünk. Ha magamra nézek, bűnöket és minden
nyomorúságot látok – Uram légy irgalmas hozzám! De ha valaki Krisztusban van, akkor az Úr előtt ő
már új teremtmény, a régiek elmúltak, minden újjá lett. Ez a valóság! Ez az igazság tesz szabaddá! Már
nem tekintek magamra, Rá tekintek. És imádkozom, hogy az Úr mutassa meg a valóságos helyzetemet,
ahova Ő helyezett; a valóságot, ahova Ő tett engem. És akkor örülni fogok ebben az új perspektívában,
amivel  eddig  nem rendelkeztem.  Erről  van  szó  tehát,  és  ez  a  mi  legnagyobb szükségünk:  hogy  a
mennyei világosság felragyogjon felettünk, és akkor egészen másképp fogjuk látni magunkat.
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