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 2Királyok 2, 1-14. "És lőn mikor az Úr Illést fel akará vinni a szélvész által mennyekbe, elméne Illés és 

Elizeus Gilgálból. És monda Illés Elizeusnak: maradj itt, kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem. És felele 

Elizeus: él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor lemenének Bétel felé: kijövének a próféták 

fiai, akik Bételben valának, Elizeushoz, és mondának néki: nem tudod-é, hogy e mai napon az Úr elragadja a te 

uradat tőled? És monda: tudom én is, hallgassatok. És monda néki Illés: Elizeus! Maradj itt, kérlek, mert az Úr 

engem Jerikóba küldött. Ő azonban monda: él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor 

elmenének Jerikóba: a próféták fiai, akik Jerikóban valának, Elizeushoz jövének, és mondának néki: nem tudod-

é, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő monda: én is tudom, hallgassatok. Azután monda 

néki Illés: maradj itt, kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött. De ő felele: él az Úr és a te lelked, hogy el 

nem hagylak téged. És elmenének együtt mindketten. Ötven férfiú pedig a próféták fiai közül utánuk menvén, 

velük szemben messze megállának, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak. És fogá Illés az ő palástját, és 

összehajtva azt, megüté azzal a vizet, és az kétfelé válék, úgy hogy mind a ketten szárazon menének át rajta. És 

mikor általmentek, monda Illés Elizeusnak: kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És 

monda Elizeus: legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam. És ő monda: nehéz dolgot 

kértél, mégis, ha majd meglátándasz engem, mikor tőled elragadtatom, meglesz amit kérsz, ha pedig meg nem 

látándasz, nem lesz meg. És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér lovakkal 

elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván, kiált vala: édes atyám, 

édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá 

azokat, és felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján. És vevé az 

Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüté a vizet, és monda: hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is 

megütötte a vizet, kétfelé válék az, és általméne Elizeus." 

 Ádámtól a hetedik pátriárka Énok volt, aki háromszáz évig az Úrral járt. Amikor Énók felvitetett, a hét 

ősatya közül csak egy halt meg, Ádám, a többiek még éltek. Noé még nem született meg. Metuséláh és Lámek is 

élt, Noé pedig még nem született meg, amikor Énok felvitetett a mennybe. Vajon miért vitetett fel Énok? 

Egyszerűen elragadtatott, mert Isten fel akarta őt vinni a mennybe? Tudjuk, hogy aztán eljött az özönvíz, és 

egyetlen ősatya sem ment át az özönvízen, csak Noé, aki a bárkában volt. Lámek kicsivel az özönvíz előtt halt 

meg, Metuséláh az özönvíz évében halt meg, de egyik sem ment át az özönvíz időszakán. És csak Énok lett 

elragadva az özönvíz előtt. Miért nem hagyta Isten, hogy Énok is meghaljon az özönvíz előtt, mint Metuséláh, 

aki éppen az özönvíz évében halt meg? Nem az özönvízben, hanem az özönvíz eljötte előtt halt meg. 

 1Mózes 5, 18-32: "éle pedig Járed százhatvankét esztendőt, és nemzé Énókot. És éle Járed, minekutána 

Énókot nemzette, nyolcszáz esztendőt, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Járed egész életének ideje 

kilencszázhatvankét esztendő, és meghala. Éle pedig Énók hatvanöt esztendőt, és nemzé Metusélát. És járt Énók 

az Istennel, minekutána Metusélát nemzette, háromszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók 

egész életének ideje háromszázhatvanöt esztendő. És mivel Énók Istennel járt vala, eltűnék, mert Isten magához 

vevé. Éle pedig Metuséláh száznyolcvanhét esztendőt, és nemzé Lámeket. És éle Metuséláh, minekutána 

Lámeket nemzette, hétszáznyolcvankét esztendőt, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Metuséláh egész 

életének ideje kilencszázhatvankilenc esztendő, és meghala. Éle pedig Lámek száznyolcvankét esztendőt, és 
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nemze fiat. És nevezé azt Noénak, mondván: ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes 

fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. És éle Lámek, minekutána Noét nemzette, ötszázkilencvenöt 

esztendőt, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Lámek egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő, és 

meghala. És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet." 

Róma 11, 1-10: "mondom tehát: avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen, mert én is izráelita 

vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve 

ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? Amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: Uram, 

a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra 

keresnek. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak 

térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig 

kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna kegyelem. Hogyha pedig 

cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Micsoda tehát? 

Amit Izráel keres, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek: 

amint meg van írva: az Isten kábultság lelkét adta nékik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, 

mint e mai napig. Dávid is ezt mondja: legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. 

Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg." 

 Tehát, ha nagyon figyelmesen megnézzük, hogy mit ír Énókról, akkor láthatjuk, hogy az ő elragadtatása 

istenfélő életével volt kapcsolatban. Elragadtatása nem ahhoz kötődik, hogy a hetedik pátriárka volt, hanem a 

kegyes életéhez. Ha olvassuk ezeket a verseket a Róma 11-ből: "nem cselekedetekből, hanem kegyelemből", ezt 

a legtöbb ember úgy értelmezi, hogy azt jelenti, Isten kiválasztott minket és az Övéi vagyunk, nem 

cselekedetekből, hanem kegyelemből, és ezért mi vagyunk az a maradék, amelyről ott szó van. Mikor a Biblia 

erről a maradékról beszél, amely nem cselekedetekből van, hanem kegyelemből, ez semmiképpen sem arra 

vonatkozik - ahogy sokan hiszik -, hogy a helyzetünkből kifolyólag leszünk megjutalmazva, és nem az állapotunk, 

vagy a járásunk miatt. Nem azért leszünk megjutalmazva, mert egy adott pillanatban hittünk Krisztusban, 

hanem azért leszünk megjutalmazva, mert Vele járunk. De ha nem járunk Vele? Nem akarom tragikusan 

bemutatni a dolgokat, mikor azokról van szó, akik itt maradnak. Mert képzeljük el, mi történt akkor, mikor az a 

hét pátriárka, aki ott élt – az öt, aki Énók előtt volt, és az a kettő, aki Énók után született – azt látta, hogy Énók 

eltűnt. Énók háromszáz évig az Úrral járt, és háromszáz év után felvitetett; eltűnt, mert háromszáz évig az Úrral 

járt. 

 Illés nagyon odaszánt szolgája volt az Úrnak, és Isten egyszer azt mondta neki, hogy keressen valakit 

maga helyett. Mi úgy gondoljuk, hogy Isten azért mondta ezt neki, mert Illés annyira elkeseredett volt a 

Jézabellel és Akhábbal való helyzetben. De én nem hiszem, hogy ez így van. Isten fel akarta őt vinni a mennybe. 

Ha megfigyeljük, ebben az igeszakaszban azt láthatjuk, hogy együtt mentek ketten: Elizeus együtt ment Illéssel. 

Együtt mentek, mind a ketten, és egyszer csak Illés felvitetett a mennybe, Elizeus pedig ott maradt. Azt 

mondják, Illés nyolc csodát tett, Elizeus tizenhatot. De mi volt az oka, hogy ez a két ószövetségi ember - Énók és 

Illés - felvitetett a mennybe?  

Van három könyvünk, amit nem nagyon vesznek meg, és nem olvasnak el az emberek. Mi, akik 

keresztények vagyunk, meghallgatjuk, mit mond egy bizonyos testvér egy keresztény rádióadásban, és nem 

fogjuk fel, hogy onnan valami bekerül a tudatalattinkba, és miután elfogadjuk azt a magyarázatot, beállítódunk 

egy bizonyos irányzatba. Elizeusnak az életét olvasva látjuk, hogy példás élete volt, és mégis, egy adott 

pillanatban az történt, amit az evangéliumokban olvasunk: ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik 

elhagyatik; ketten őrölnek a malomban, az egyik felvétetik a másik elhagyatik (lásd Mt 24, 40-41; Lk 17, 34-36). 

Miért? Mert az elragadtatás nem a helyzetünk miatt van, hanem abból kifolyólag, ami a szívünkben van az Úrral 
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kapcsolatosan, és hogy én Vele járok-e. Egy könyvben olvastam: "Isten különös módon megjutalmazza azt, aki 

különös módon odaszánja magát Neki." 

 Nem mondom, hogy jelentéktelen, sőt, nagy dolog, mikor valaki tudja, hogy ő az Úrhoz tartozik, és 

látja, hogy nem azért lett az Úré, amit ő tett, hanem azért, amit az Úr Jézus tett érte. Ma legtöbb helyen ezt az 

evangéliumot hirdetik. Ez igaz, de nem állunk meg itt. Nem olyan, mint amikor felmegyünk egy magas hegyre, 

és fellélegezhetünk. Én egyszer felmentem egy nagyon magas hegyen lévő várba anélkül, hogy gyakorlatom lett 

volna a hegymászásban, és nagyon elfáradtam, de mikor feljutottam, tudtam, hogy végre fellélegezhetek. Az 

Úrnál viszont nem így van. Az Úrnál nem így van, hogy végre megérkeztem. Itt nem állsz meg, és nem 

mondhatod: végre az Úré vagyok, most már élhetem a saját életemet, járhatok a magam útján. Lehet, hogy 

nem mondod ezt így ki, de így jársz el, és nem szánod oda magad az Úrnak. 

 Mit mondott Illés? Maradj itt, mert az Úr Bételbe küldött engem, maradj itt. Tehát folyamatosan küldte 

az Úr valahová. Ha így élsz: nagyon lelkiismeretes és erkölcsös vagyok, nem követek el hibákat, rendes vagyok, 

jövök, nem hiányzom az alkalmakról, nagyon szorgalmas vagyok, időnként még takarítok is - ez nem elég! A 

hitélet száz százalékos átadással kezdődik. És miután egyszer átadtad magad, azután minden nap ebben az 

átadott életben kell járnod. Testvérek, nem egyszerű dolog, hogy felvitessünk a mennybe. Fel kell emelnünk a 

mércét oda, ahol lennie kell. Nem lélegezhetünk fel megkönnyebbülve, miután megtértünk az Úrhoz: végre 

bemerítkeztem és most már mindenki tudja, hogy az Úrhoz tartozom, de aztán az életem egyéb dolgokhoz kezd 

kötődni; olyan dolgokhoz, amelyek szép lassan befészkelik magukat a szívembe, és arra ébredek, hogy én is 

annak örülök, aminek a világ örül: megnézek valamit az interneten, és más egyéb dolgoknak. Tehát, ez a két 

személy az Ószövetségből - Énók az első -, nagyon világosan bemutatja, mi fog történni, amikor az Úr eljön. Az 

életünket oda kell szentelnünk az Úrnak. Énók odaszentelést jelent. 

 De testvérek, nem arról van szó, hogy megijedjek és a dolgokat nagyon sötéten kezdjem látni, és azt 

mondjam: akkor mi lesz, hogy lesz? Nem így van. Hanem arról van szó, hogy jöjjek az Úrhoz, és ismerjem el - 

nem azt, hogy nem vagyok tökéletes -, hanem azt, hogy teljesen tehetetlen vagyok arra, hogy Isten akaratában 

éljek, és azt tegyem. Ezt kell elismernünk, és akkor Ő bizonyosan közeledni fog a szívemhez és foglalkozni fog 

velem. Megmutat és felfed bizonyos dolgokat.  

Olvasunk ezekről a pátriárkákról, akik tudtak Istenről, mert sok dolgot megtudtak Ádámtól, ami történt. 

Amikor Noé megszületett, láttuk, mit mondott róla az apja. De abban a helyzetben Énok Istennel járt háromszáz 

évig. Ez azt jelenti, hogy te akkor is Istennel járj, amikor mindenki más máshogyan jár. Téged ne ragadjon 

magával az ár, a sodrás.  Te Istennel kell, hogy járj, ahogyan Illés, aki hozzánk hasonló természetű ember volt, de 

ellene állt annak a romlott rendszernek, ami akkor Izráelben volt. Ő egyedül haladt az árral szemben, egy 

Istentől elidegenedett világban. Ezeket az embereket, akik így éltek, egyszerűen egy más világban - tehát itt 

éltek, mégis máshogyan jártak, mint a körülöttük élők -, ezeket az embereket Isten megjutalmazta, és felvitte a 

mennybe. 

 2000 körül John Saunders-szel voltunk valahol az országban, ahol élt két nőtestvér, akik ismeretlenek 

voltak. Dolgoztak, tették a dolgaikat, és senki nem tudott róluk. Az évek múlásával eljutottak egy bizonyos 

életkorra, és mint bármelyik nő vagy férfi, meg akartak házasodni. A nagyobbik lányhoz jött egy udvarló az 

Egyesült Államokból, és éppen akkor mentünk mi is oda, és találkoztunk azzal az emberrel. Ennek a családnak - 

többen voltak testvérek - volt egy háromszintes háza, hat lakrésszel, amit az apjuk épített, hogy legyen 

mindenkinek egy lakása. A lány kérte az apját, hogy eljöhessen ez a fiú, és az apja azt mondta: jó jöjjön, itt 

megszállhat, beszélgetünk és meglátjuk, mi lesz. Eljött, beszélgettek, és mi is beszéltünk ezzel a fiúval. Három 

nap után azt mondta a lány a fiúnak: mi nem vagyunk egymáshoz valók. Nem volt semmi gond a fiúval, komoly, 

tiszteletre méltó, rendes volt, csak a lány azt látta, hogy a fiú nem szerette az Urat. Azt szeretném mondani, ha 
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valaki elhagy valamit az Úrért, az Úr őt nagyon megáldja. És sokan vannak úgy ebben a világban, mint ezek a 

lányok, akiket senki nem ismer. És egyszer csak, abból az ismeretlenségből végül Énok felvitetett a mennybe, 

mert Isten látta őt. Senki sem azért vitetik fel a mennybe, mert az Úré; hanem azért vitetik fel, mert odaadja 

magát az Úrnak, odaszenteli az életét az Úrnak. Láttuk Illést és Énokot. Ismerte Énok Istent? Honnan tudjuk, 

hogy ismerte? Onnan, hogy ő Istennel járt.  

 Nézzétek, mit mond a Júdás 11-15: "Jaj nekik, mivelhogy a Kain útján járnak és a Bálám bérének 

tévelygésébe rohantak, és Kóré ellentmondásában pusztultak el, ezek a szennyfoltok a 

szeretetvendégségeiteken; akik veletek együtt lakmározni nem félnek; csak hizlalják magukat, víztelen felhők 

szelektől kergetve, késő őszi, gyümölcstelen, kétszer elhalt, gyökerestől kiszaggatott fák, tenger vad hullámai, 

amelyek saját szégyenüket tajtékozzák ki, tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fönntartva egy 

világkorszakra (aionra). Ezekről jövendölt pedig Énok is, aki Ádámtól a hetedik volt, és ezt mondta; nézzétek, 

eljött az Úr tízezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki ellen, és megfeddje az elvetemülteket mind az 

összes elvetemült tettükért, amelyet elvetemülten elkövettek, és minden durva szóért, amelyet szóltak ellene az 

elvetemült vétkesek (céltévesztők), ezek a zúgolódó elégedetlenkedők, akik kívánságaik szerint járnak, és a 

szájuk nagyokat szól, megcsodálnak személyeket, haszonért" (Vida). 

Tudjátok hány emberrel jött az Úr a királyiszéktől a felhőkig? Tízezrekkel, nem százezrekkel. Tehát ezek 

voltak elragadva a királyiszék elé, és onnan jöttek az Úrral az égben a felhőkön, és a többiek lentről lettek 

felemelve a felhőkbe. De akik az Úrral voltak és a királyiszékhez jutottak, azok tízezrek voltak. Nem azt mondja, 

hogy ezerszer ezer és tízezerszer tízezerrel, mint amikor egy megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Tízezer. 

Tehát nekik prófétált Énok, és nekünk is. "Ezekről jövendölt pedig Énok is, aki Ádámtól a hetedik volt, és ezt 

mondta; nézzétek, eljött az Úr tízezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki ellen, és megfeddje az 

elvetemülteket mind az összes elvetemült tettükért, amelyet elvetemülten elkövettek, és minden durva szóért, 

amelyet szóltak ellene az elvetemült vétkesek (céltévesztők), ezek a zúgolódó elégedetlenkedők, akik 

kívánságaik szerint járnak, és a szájuk nagyokat szól, megcsodálnak személyeket, haszonért" (Vida). 

 De Ő elsősorban azért jön, hogy ítéletet tartson mindenki felett. A mi életünk is meg lesz ítélve. Hogy 

éltünk, miután kegyelmet kaptunk? Zsidók 11, 5-6: "Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem 

találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. 

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és 

megjutalmazza azokat, akik őt keresik." 

Nagyon érdekes ez, hogy a jutalom ehhez a feltételhez kapcsolódik, amiről szó van Énokkal 

kapcsolatban: "hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. 

Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek". Testvérek, nem véletlenül vannak 

megírva ezek a dolgok, hanem azért, hogy megértsük, hogy nem a származásunk miatt, nem a helyzetünk miatt, 

hanem a bizonyság miatt, hogy kedvesek vagyunk Ő előtte. Ezt kell meglátnunk, ezt a részt kell hangsúlyoznunk, 

nem azt, hogy az Úrral leszünk.  

Elizeussal az történt, hogy végül ő ott maradt, és tudjátok mit mondtak azok a gyermekek, akik 

találkoztak vele? "Menj fel, kopasz, menj fel, kopasz!" (Darby, 2Kir 2,23). Tudjátok, miért mondták ezt? Mert ő 

ott maradt. Más szóval, azt akarták mondani: Miért maradtál itt? Miért nem vitettél fel te is? Én imádkozom, 

testvérek, hogy az Úr munkálkodjon az életünkben. Imádkozom, hogy munkálkodjon az én szívemben, hogy az 

én odaszánásom és a mi odaszánásunk legyen száz százalékos. Ne éljünk másért, ne éljünk a mi dolgainknak. Ne 

legyenek más életcéljaink, csak az, hogy kedvesek legyünk az Úrnak. És ha így fogunk élni, az Úr tud használni, 

és valóban élő bizonyságok leszünk az Úr számára, és akkor az Úr bizonyosan munkálkodni fog a mi életünkben 

is, ahogy az Énok életében is munkálkodott.   


