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Isten terveinek középpontjában az Ő Fia, Jézus Krisztus áll, és ezek a tervek az Ő dicsőségét 

szolgálják. Az isteni tervek kijelentése az emberek számára korszakokon át folyamatosan történt, és 

az újtestamentumi idők apostolai és prófétái által vált teljessé. Hamarosan szükséges lett Isten és 

az ember ellensége, a Sátán számára, hogy megpróbálja elhomályosítani ezt a világosságot; hogy 

megrontsa az emberek életében Isten céljainak és útjainak megértését és ennek a megértésnek a 

módját. Gyorsan terjedni kezdett a zűrzavar ezekkel kapcsolatban. A Sátán nem csak a saját 

küldötteit használta fel a sötétség, a félreértés és a téves vélemények terjesztésére, hanem 

odaszánt életű keresztényeket is. Az egyik ilyen legkorábbi ismert példa az apostolok utáni korból 

Ignác, Antiókhia mártír püspöke, aki erősen túlhangsúlyozta a vének szerepét az egyes helyi 

gyülekezetek vezetésében. 

Nem sok évszázad telt el, mire a kereszténynek nevezett körökben teljessé vált a vakság a 

következő négy fontos dologban: 

a) Az Új Szövetségben Isten gyülekezetének nevezett társaság természete, belső rendje és jövője.  

b) A zsidó nép természete, útja és jövője. 

c) A világ nemzeteinek természete, útja és jövője. 

d) Az Úr Jézus Krisztus személyes visszajövetelének természete, jellege és körülményei; valamint a 

felsoroltakkal és Isten egyéb terveinek megvalósulásával való kapcsolata. 

Ez a sűrű és szinte teljes vakság jellemezte az ún. sötét középkor ezer esztendejét. Csak néha-néha 

jelent meg emberek csoportja itt vagy amott, akik felismerték az Isten Igéje világosságának egy-egy 

fénysugarát ezekkel a fontos kérdésekkel vagy ezek valamelyik részletével kapcsolatban. Ezeket a 

csoportokat azonban mindig elnyomta a romlott és kegyetlen „Jezábel”, aki Krisztus helyét bitorolta 

a névleges Gyülekezetben (más néven az egyházban). 

Isten azonban nem szűnt meg kegyelmesnek lenni. Ahogy a sötétség évezrede lassan hömpölygött 

tova, itt Wycliffe, ott Husz János, amott meg Savonarola nyert és terjesztett világosságot, s a XVI. 

században hajnal hasadt: felismerték és széles körben hirdették a hatalmas igazságot, hogy a bűnös 

megigazulása hit által történik Krisztus kereszten elvégzett tökéletes megváltó munkája alapján, a 

törvény cselekedetei nélkül. 
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A fentebb említett négy fontos téma vonatkozásában a reformáció kora sem nagyon oszlatta el a 



homályt. Luther valóban meglátta a keresztény helyi gyülekezet valódi természetét, de eltávolodott 

ettől a világosságtól és beleegyezését adta ahhoz, hogy a vallás az államnak legyen alávetve. Ebből 

a szempontból a megreformált egyház még annál a római katolikusnál is bibliaellenesebb jelleget 

öltött, amelyet korábban elhagytak. A római egyház szerint az államnak alá kell rendelnie magát az 

egyháznak. Ez az elv igei, mert Isten szándéka az, hogy amikor a megdicsőült Gyülekezet Krisztus 

uralmában osztozik a földön és a mennyben, a szentek ítéljék meg a világot és az angyalokat (1Kor 

6,2-3). A katolikus elgondolás abban téved, hogy ezt a szuverenitást a mostani korszakban kell 

gyakorolni, éspedig az ágostoni „Isten városa” létrehozásával a földön. E cél erőltetése a pápaságot 

a Sátán karjaiba vitte, akinek magának is ugyanez az alapelve és a célja. Büszkeség, kegyetlenség és 

sok más istentelenség lett a következmény.  

 

A megreformáltak tévedése azonban még veszélyesebb. Azt a közeget, a Gyülekezetet, amelyet 

Isten hozott létre és választott külön a maga számára, amelynek egyedül Krisztus – Isten Fia – a 

Feje, átadta a császárnak. Így automatikusan az állam vezetője lett a fő az Isten házában, még akkor 

is, ha éppen egy olyan erkölcstelen zsarnok volt, mint az angliai VIII. Henrik, vagy a rendkívül 

kicsapongó, hírhedt homoszexuális és ateista porosz király, Nagy Frigyes. Így azután, ahogyan már 

az első időkben is, olyan jó és odaszánt keresztények, mint a nagy reformátorok is, áldozatul estek a 

Sátán megtévesztésének, hogy az ő céljait szolgálják. Még az is, aki olyan hőn szereti Krisztust, mint 

Simon Péter, a Sátán ügynöke lehet anélkül, hogy ennek tudatában lenne, és akadályokat gördíthet 

Krisztus és az Ő népe elé. 

Ez a végzetes rendszer győzedelmeskedett szinte az összes megreformált országban: az oly nagy 

áron kivívott vallásszabadság megszűnt, az együttműködést megtagadó hívőket pedig a létrejött 

államegyházak keményen elnyomták – éppen úgy, ahogyan korábban a római egyház is tette. A 

tizennyolcadik század elején Defoe Thomas De Laune: Plea for the Non-Conformists (Védőbeszéd a 

nonkonformistákért) című kiadványának az előszavában például megállapítja, hogy nem is olyan 

sokkal korábban, az angliai II. Károly uralkodása idején (1660-1685) közel nyolcezer disszenter 

(máshitű, nem anglikán protestáns) ért nyomorúságos véget az ország férgektől hemzsegő 

börtöneiben. 

A disszenterek végül is elnyerték a szabadságukat az 1689-es türelmi rendelet révén, ám a 

különféle felekezetek megtartottak olyan jellemzőket, amelyek emberi tanítások voltak, és Isten 

Igéjében nem voltak megtalálhatók a Gyülekezetnek szóló rendelkezések között. Továbbra is 

megmaradt tehát a tanításbeli zűrzavar a fent említett négy fő témával kapcsolatban.  

A protestáns teológia egyik uralkodó elképzelése volt, hogy Izraelnek, mint nemzetnek nincs jövője 

– az ószövetségi ígéretek és próféciák ugyanis, mint mondják, a Gyülekezetre szálltak át, hogy 

„szellemi módon” teljesedjenek be. A világtörténelem eseményeinek csapásiránya pedig az emberi 

társadalmak folyamatos megjobbítása lenne az evangélium „kovászának” révén, mígnem az egész 

emberiség Istennél révbe ér, hogy ekkor, és csak ekkor az Úr visszatérjen uralkodni a földön. Kevés 

elképzelés van, ami jobban ellentmond a Szentírásnak és az emberiség történelmének, mint ez. 

A tizennyolcadik században Isten kegyelme azután újra kiáradt Angliában. A megreformált régiókat 

legnagyobbrészt megbénító gonoszság, világiasság és életnélküliség állóvizét erőteljesen 



fölkavarták az utazó prédikátorok, úgyismint Wesley, Whitefield és sokan mások – ám még ennek a 

kegyes mozgalomnak sem sikerült tisztáznia a szóban forgó fő témakörökkel kapcsolatos zűrzavart. 

Wesley például élete végéig az államegyház klerikusa maradt. Még amikor követőivel az anglikán 

papi ellenfelek hatására arra kényszerültek, hogy különálló vallási egyesületekben 

csoportosuljanak, akkor is teljesen téves és hibás alapon gyűltek össze: a tagsághoz elegendő volt a 

jelentkezőnek, ha „vágyott a lelke üdvösségére”, miközben Isten valóságos Gyülekezetébe csak azok 

tartoznak, akik valóban újonnan születtek, és akikben a Szent Szellem lakozást vett a Jézus 

Krisztusba vetett hit által. A jövő eseményeivel kapcsolatos sötétséget sem sikerült eloszlatni, 

habár valószínűleg a Wesley fivérek megértették, hogy Krisztus személyes visszajövetele az Isten 

népének egyetlen, igaz reménysége. Ez utóbbit John Wesley elejtett megjegyzéseiből és a testvére 

által szerzett egyik szép dicséret („Leader of faithful souls” - Hű lelkek vezére) szövegéből lehet 

kikövetkeztetni, amelynek utolsó két sora („Örömmel felemeljük fejünk, S fenn az égben köszöntjük 

Mesterünk”) egyértelmű utalás az 1Thessz 4-re. 
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Az ebben a korszakban a szív és az élet szentségére helyezett erős hangsúlynak azonban áldásos, és 

a reformáció korszakán túlmutató hatásai voltak. Az emberek szíve fogékonnyá vált a hitben való 

növekedésre, és őket Isten Szelleme tovább is vezette az Ige megértésében. 

A tizenkilencedik század harmadik évtizedében sokak szeme felnyílt arra, hogy meglássák Isten 

Gyülekezetének valódi természetét és egységét; a különbséget a Gyülekezet, Izrael és a nemzetek 

között, valamint Isten céljait ezekkel a csoportokkal kapcsolatban. Isten terveinek az Igéből való 

feltárása enyhén szólva forradalminak hatott a népegyházak és a nonkonformizmus szempontjából. 

A helyzet megoldása érdekében Isten olyan lépésre szánta el magát, ami ugyancsak szokatlan volt, 

ha ugyan volt rá valaha példa egyáltalán. Korábban az elveszett igazság és a helyes keresztény 

gyakorlat visszanyerése céljából általa elindított mozgalmak rendszerint alacsony társadalmi 

státuszú emberek között indultak, és csak később érték el a felsőbb osztályokat. A jelen esetben 

Isten azonban ezt megfordította: azoknak a férfiaknak csoportja, akik először értették meg és 

terjesztették a szóban forgó igazságokat, leginkább jó társadalmi helyzetűek, tanultak, műveltek 

voltak. Többen közülük a legmagasabb tudományos elismertséggel rendelkeztek a különböző 

egyetemeken, és ez megakadályozta egyházi ellenfeleiket abban, hogy például azt vessék a 

szemükre, hogy más lenne a véleményük, ha tudnának héberül és görögül, illetve ha mondjuk 

tanultak volna teológiát és történelmet. Mivel pedig ráadásul ezeknek a férfiaknak volt idejük, 

pénzük, sőt lehetőségük is forrásaik szabadon való felhasználására, kedvező helyzetük révén 

képesek voltak a világosságot széles körben – szóban és írásban egyaránt – terjeszteni, valamint azt 

is tudták, hogyan kell tisztán és érthetően, biztos meggyőződéssel szólni. 

Az innen kifejlődő mozgalom „a Testvérek” (The Brethren) néven lett ismertté, bár ők leginkább 

elhárították ezt, mondván, a kifejezés Isten egész családjára vonatkozik, és nem korlátozható csak 

őrájuk. 
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William Kelly a következőképpen ír az Occasional Lectures-ben (Alkalomszerű tanítások) (7:19): 

„Nem szabad ragaszkodnunk azokhoz a tanrendszerekhez, amelyek nem viselik el az általuk vallott 

nézetekkel szembeni ellentmondást. Lehetséges például, hogy mindannyian annak az 

elképzelésnek a mentén nőttünk fel, hogy Istennek minden [üdvtörténeti] korszakban valaha élt 

gyermekei összességükben alkotják Isten Gyülekezetét, ha azonban közelebbről is megnézzük, azt 

találjuk, hogy Isten Igéje ezt az elgondolást nem támasztja alá.” 

Azok, akik Darby és Kelly próféciaértelmezési rendszeréhez ragaszkodnak, helyesen teszik, ha 

megvizsgálják az első mondatot ebben az idézetben. Az övék a széles körben elfogadott értelmezés, 

de nem is hagyják megkérdőjelezni egyetlen ponton sem – ez pedig megbénította a fejlődésüket. 

A második mondat jól mutatja a másfél évszázaddal ezelőtti [azaz a XIX. század eleji] általános 

vélekedést Isten Gyülekezetével kapcsolatban. Arra számítottak, hogy az evangélium kiterjeszti 

jótékony hatásait a világra, míg az egész emberiség az Úrhoz nem fordul; és ezek, a megelőző korok 

szentjeivel együtt alkotnak majd egyetlen, egyetemes Gyülekezetet. 

A harmadik mondat mutatja meg annak az alaposabb kutatásnak az irányát és az eredményét, 

amelyet százhúsz évvel ezelőtt végeztek hívő igetanulmányozók. Megértették, hogy az Ige 

megkülönbözteti a megmentettek (üdvözültek) körülhatárolt részét (akiket Isten Gyülekezetének 

neveznek) a többi üdvözülttől, ezáltal a Gyülekezet számára egy világos, megkülönböztetett helyet 

jelölve ki Isten terveiben. 

1) A leírására alkalmazott első jelképektől kezdve világossá kellett válnia, hogy a Gyülekezet a 

megváltottak szűk társasága, amelynek különleges feladatai, rendeltetése, hivatalai és méltóságai 

vannak.  

a) Krisztus számára ez egy Test, amelynek a tagjain keresztül véghezviszi a céljait itt a földön (1Kor 

12; Ef 4). Egy ember teste tehát nem ugyanaz, mint az ő környezetének összessége, különben kire 

gyakorolhatna befolyást általa? 

b) Ez egy épület: „Felépítem a gyülekezetemet” (Mt 16,18), az épület Isten temploma, ahol Ő 

lakozást vesz (Ef 2,19-22; 1Kor 3,16,17). A jeruzsálemi templom nem volt az egész város és az 

ország. 

c) Kormányzó testület. (Lk 12,44; 19,17;19; Mt 19,27-28; 1Kor 6,2-3; Jel 2,26-27; 20,4). Egy 

királyságban az uralkodók kevesebben vannak, mint az alattvalók tömegei, akik fölött uralkodnak. 

d) Főváros, a birodalom igazgatásának központja, de a főváros nem az egész ország, hanem az a 

központi hely, ahová a polgárok eljönnek, és ahová elhozzák javaikat a Király tiszteletére (Jel 21 és 

22). 

e) Menyasszony, „a Bárány felesége” (Jel 21,2;9). A király felesége nem ugyanaz, mint a Király 

alattvalóinak összessége. 



2) Nagy jelentősége van annak, hogy olyan sok nyilvánvaló és fontos különbség van a Gyülekezet és 

a többi megmenekülő között. Nem utólagos gondolat volt ez Isten részéről, hanem részét képezte 

az Ő örök tervének, hogy ez a társaság az Ő Fiához kapcsolódjon a fent említett különleges és 

bensőséges módokon. A Gyülekezet minden tagja ugyanúgy lesz megváltva és ugyanúgy igazul 

meg, mint a többi megváltott: Krisztus drága vére által. Azonban, miután így megváltattak, a 

sorsuknak és méltóságaiknak különbözniük kell Isten kiválasztó előre tudása [eleve-ismerete] 

szerint (Róm 8,28-30; 1Kor 2,7 stb.). A korai igetanulmányozók tisztán látták ezt, de azt nem 

értették meg, hogy Isten kiválasztása és eleve elrendelése egyedül erre a különleges tisztségre 

vonatkozik. Kálvinistákként továbbra is úgy tekintették az isteni kiválasztást, mintha arra 

vonatkozna, hogy ki meneküljön meg és ki nem, ahelyett, hogy elfogadták volna az Ige egyértelmű 

kijelentéseit, miszerint a kárhozattól való megmentés Isten őszinte vágya minden ember számára, 

és hogy Jézus halála tette ezt lehetővé mindenkinek – habár egyedül azok, akik megtérnek és 

hisznek, részesülnek a megváltás jótéteményeiből (1Tim 2,3-6; Jn 3,16; 1Jn 2,2 stb.). A Gyülekezet 

ezen aspektusa emiatt tehát valamelyest homályban maradt. 

3) Az említett korai igetanulmányokban azt a kérdést vizsgálták, hogy a Gyülekezetnek tett ígéretek 

feltételhez kötöttek-e vagy feltétel nélküliek. Itt is a kálvinista elgondolás győzedelmeskedett, és 

csak néhányak számára volt egyértelmű, hogy ezek a kiváltságok valójában az isteni kegyelem 

ajándékai, hiszen Ádám egyetlen fia sem formálhat jogot rájuk; ugyanakkor jutalom is, amit a 

kegyelem kínál fel a Krisztussal együtt való szenvedésért, mely azokat éri, akik hordozzák az Ő ügyét 

ebben a korban, amikor a legtöbb ember megveti és visszautasítja Őt (Lk 22,28-30; Róm 8,16-17; 

2Tim 2,8-13; 1Pt 4,12-13; Jel 2,25-28;34; 5,11-12; 21 stb.). Nem látták, hogy ha valami 

"versenydíj", „pályadíj”, akkor azt el is lehet veszíteni.  

4) Azt azonban világosan megértették, hogy ennek a korszaknak a hívőit a Szellem egyesíti 

Krisztussal – az Ember Krisztussal a mennyben, és nem a földön élővel – ez pedig színt és jelleget ad 

az ember egész szemléletmódjának és életének. Amikor a következő korszakban az Úr visszatér a 

Földre, mint annak Uralkodója, azok, akik megtérnek bűneikből, és elfogadják Őt, az Ő földi 

királyságának alattvalóiként csatlakoznak majd Hozzá. Ez a rend pedig mindörökké fennáll majd az 

új Földön (Jel 21,24-27). A Gyülekezetet azonban elköltöztetik a mennyek számos régiója közül 

abba, amelyiket az Úr elment elkészíteni számára (Jn 14,2-3). Ide fogja tehát elvinni a Gyülekezetet 

feltámadás vagy elragadtatás révén, a mennyekből való visszatérésének első aktusaként (1Thessz 

4,13-18). Azokat az elképzeléseket, miszerint minden üdvözült „a mennybe megy”, és hogy nincs 

más lehetőség a „mennyen” és a „poklon” kívül, megcáfolja az a tény, hogy lesz egy új, örök Föld, 

amelyet a megváltott nemzetek fognak lakni. Nem tudom, hogy erre rájöttek-e azok a korai 

igetanulmányozók, de itt [ezt a magyarázatot] magától értetődőnek és világosnak vesszük. 

5) Emberi természetünk hiányossága, hogy a felfedező hajlamos túlértékelni a felfedezését. Az 

említett igetanulmányozók némelyike is ezt tette a test analógiájával. Az írásaikban a Gyülekezet 

eme ábrázolása sokkal gyakrabban szerepel, mint az egyéb értelmezések, és az ebből fakadó 

gyakorlatokat az Ige egyes esetekben nem is támasztja alá. A Test egységét tették a keresztények 

összegyülekezésének alapjává. Pedig az Úr Jézus azt mondta, hogy Ő az alap, és a nevében 

összegyűlő két vagy három emberről (Mt 18,20) beszélt. Az Őhozzá és nem pedig az Ő testéhez 



fűződő kapcsolatunk hoz össze minket. 

A korai igetanulmányozó időkben egyesek arra jutottak, hogy ennek a korszaknak nem minden 

hívője fog feltétlenül részesülni az első feltámadásban, és nem fog a megdicsőült Gyülekezethez 

(aki a menyasszony) tartozni. A kifogás szerint ez viszont Krisztus testének megcsonkításával járna, 

és tökéletlen testet eredményezne számára. Ebben az utóbbi gondolatmenetben az vezet téves 

következtetésre, hogy a test képét arra a helyre és időszakra vetíti ki, amelyre már nem alkalmazza 

ezt Isten Igéje. Az Ige a testtel kapcsolatos jelképet ugyanis a jelenkorra alkalmazza, nem arra, hogy 

prófétai dolgokról tanítson vele. A Fő és a tagok jelenlegi kapcsolatát illusztrálja, valamint azt, hogy 

az Úr a jelenkorban hogyan és mire használja őket. Amint a következő korszak beúszik a képbe, az 

Ige újabb jelképet használ a már említettek közül, például a várost vagy a menyasszonyt. 

Alapvetően fontos, hogy az egyes jelképeket szigorúan csak a Szent Szellem használati horizontján 

belül alkalmazzuk. Sok félreértést eredményezett, hogy a test hasonlatát (jelképét) a gyülekezeti 

rendtartással kapcsolatos dolgokra, például a hívők befogadására vagy kizárására, illetve prófétai 

eseményekre alkalmazták. 

Ugyanígy tévedés és zűrzavar adódik, ha az Igében a jövővel kapcsolatosan használt jelképeket 

előrehozzák a jelen korba. Még nem vagyunk a Bárány menyasszonya, hanem csak „tiszta szüzek” 

(2Kor 11,2-3). A Gyülekezet nem lesz hitvessé a menyegző napjáig, azaz az Úr eljöveteléig (Jel 

19,6-9). Az ezzel kapcsolatos helyes ismeret révén elkerülhetők lettek volna legalább részben a 

misztikusok rosszindulatú tévedései. Hasonlóképpen nincsen alapja annak a mechanikus 

elképzelésnek sem, miszerint a Gyülekezetnek pontosan megszámlálható hívő tagjának kell lennie, 

eggyel sem többnek vagy kevesebbnek, mert az emberi test is pontosan mindig ugyanannyi, 

változatlan számú csontból áll. Erre a következtetésre nincs felhatalmazás az Igében. 

6) Ugyanennek az érvelésnek a mentén állítható, hogy ennek a kornak minden hívője Krisztus 

testének a tagja, mivel Isten bennünk lakozó Szelleme által egyesíttettünk ebbe a Testbe; ahogyan 

Krisztus testének számos tagjával is történt ugyanazon Szellem bennünk lakozása által. Namármost, 

többen erősen azt állítják, minthogyha vitán felül álló igei tanítás lenne, hogy Isten Szelleme 

minden újjászületett személyt, pusztán a Szellem általi újonnan születésének a tényéből kiindulva, 

automatikusan elpecsételt, felkent és betöltött. Nem sikerült még feltárnom ennek a véleménynek 

a forrását, de az említett korai tanítókkal kapcsolatosan tény, hogy a közöttük lévő vezetők 

elutasították ezt az elképzelést. 

 A Szent Szellem általi elpecsételésről (On the Sealing with the Holy Spirit) írt könyvében Darby 

kifejezetten azt állítja: „Hogy valaki újonnan születhet úgy, hogy nem teljesedett be Szent 

Szellemmel, tökéletesen biztos az Ige szerint.” Arra a tényre utal, amikor az első tanítványok 

Istentől születtek, mialatt Jézus velük volt, mert hittek Benne, de még nem kapták meg a Szellemet 

pünkösd napjáig. Az ApCsel 8-at is idézi, a samáriai hívőket és Pál esetét, aki a Damaszkuszi úton 

tért meg, de a Szellem nem töltötte be, csak három nappal később. (ApCsel 9,9) 

A Things New and Old (Ót és újat hoz elő) 10. kötetében (1867) C. H. Macintosh azt írja: „Úgy 

tartjuk, hogy az ApCsel 19,1-7 teljesen egyértelműen azt mondja, hogy az emberek lehetnek 

„tanítványok” és „hívők” anélkül is, hogy már megkapták volna a Szent Szellemet.” 



Ugyanezt alaposabban kifejti William Kelly a The New Testament Doctrine of the Holy Spirit (Az 

Újszövetség tanítása a Szent Szellemről) (1867) c. írásában, amikor az ellen érvel, hogy a hívő a 

Szent Szellemet megkapja-e a hittel és a megtéréssel egy időben, azt írja: „Ez egy későbbi esemény; 

egy utólagos, különálló áldás; kiváltság, ami a szívben már aktívan működő hitre épül. Olyannyira 

nem igaz tehát, hogy az ember abban a pillanatban megkapja a Szent Szellem ajándékát, amint 

hisz, hogy joggal kételkedhetünk benne, hogy volt-e példa rá egyáltalán valaha a világ kezdete óta. 

Nem gondolnám tagadni azt, hogy a Szent Szellem ajándékát valaki ne kaphatná meg ugyanazzal az 

alkalommal, de soha nem ugyanabban a pillanatban.” 

Figyeljük meg, hogy ezekben az években a fenti témáknak az említett, három legkorábbi 

tanulmányozója ilyen tisztán és világosan látta a Szentírás tanítását ebben a kérdésben. 

7) Ezekben a legkorábbi években egy hívőnek a közösségbe való felvételének nem a Krisztus 

testében való tagság volt a feltétele, illetve [keresztény] tapasztalatok vagy ismeret megszerzése, 

hanem pusztán az, hogy Krisztus befogadta-e az illetőt. A.N. Groves 1827-ben így fejezte ki: 

„Egyértelműen arra vagyunk elhívva, hogy ne tudjunk mást a keresztény testvéreinkkel 

kapcsolatban, csak mindössze egyet: Krisztushoz tartoznak-e? Befogadta-e őket Krisztus? Akkor mi 

is befogadhatjuk őket, Isten dicsőségére.” Hasonlóképpen, Darby azt írta 1839-ben: „Valahányszor 

Krisztus valakit befogadott, mi is befogadjuk, hiszen az asztalunk az Úré és nem a miénk, s mi 

mindenkit befogadunk, akit az Úr befogadott.” 

Krisztus teste egységének a ténye értékes következményekkel járt a gyakorlatban. Megértették, 

hogy Krisztus minden tagja felelős azért, hogy az összes többi tag felépítésén munkálkodjon, nem 

pedig csak azokén, akikkel különálló vallási közösségbe tömörültek. Következésképpen szívesen 

szolgáltak az Igével gyülekezetekben, templomokban, kápolnákban, termekben vagy házi 

összejöveteleken, bárhol, ahol alkalom adódott Krisztus testének építésére. Hosszú életének 

egészen a végéig Darby megtartotta ezt a szabadságát, és végezte szolgálatát – még akkor is, ha ez 

szűkkeblű testvérek ellenállásába ütközött. 

Ugyanezen az alapon minden hívőt szívesen láttak az istentiszteleten és az úrvacsorán is. Még ha 

papi öltözetben ment is oda valaki, akkor sem utasították el. Ha pedig befogadták, akkor mindenki 

épülésére szabadon szolgálhatott azokkal az ajándékokkal, amelyeket az Úr rábízott. 

Ezekben az első időkben helyesnek tűnt az Ige alapján mindenkivel, aki Istentől való volt közösséget 

vállalni az igetanulmányozásban és az imádkozásban. A határt egyedül akkor húzták meg, ha valami 

nem Istentől való volt, mert arra már nem volt engedély az Igében. 

Ezekről, és ezekhez hasonló, fontos dolgokról kimerítően értekezem az Anthony Norris Groves 

életéről írott könyvemben. 

8) Szembeszökő példa, hogyan vonhat le ugyanaz az elme egyszer igaz, egyszer hamis 

következtetést: 

Nyilvánvaló, hogy egyetlen emberi test sem létezhet fej nélkül. Addig Krisztus nem lett a Feje az Ő 

testének, a Gyülekezetnek, amíg fel nem ment az Atyához, és nem töltötte ki Szellemét a 

tanítványaira. Ezért Krisztus teste, a Gyülekezet nem létezett pünkösd napja előtt, hanem akkor 



született. Nagyon nagy jelentőségű esemény volt ez, mert azonnal felfedte a különbözőséget a 

létrejött új társaság és az azt megelőzőek között. 

A zsidó nép és a pogány nemzetek pünkösd előtt is léteztek, ennélfogva ez az új társaság 

különbözött tőlük. A pünkösd az emberiség harmadik osztályát hívta életre, és innentől fogva az 

emberi faj háromrétű megosztottságot mutat: zsidók, pogányok és Isten Gyülekezete (1Kor 

10,32-33). Amikor Pál elvitte Korinthusba az evangéliumot, a pogány templomot és a zsidó 

zsinagógát már ott találta. A Jézus Krisztusról szóló evangélium hatása, s annak célja az volt, hogy 

elvonjon egyeseket a templomtól, másokat a zsinagógából, és ennek nyomán ez a harmadik, új 

vallási csoport alkossa Isten gyülekezetét Korinthusban. Krisztus szavai, és az igény, amellyel Ő 

fellépett, annyira radikálisak, annyira nem ismernek megalkuvást, hogy azok, akik Vele 

egybeforrtak, elvesztették a korábbi pogány, illetve zsidó státuszukat, és mindannyian új emberré 

lettek Krisztusban (Ef 2,11-22). Azok, akik nem hittek, maradtak görögök, illetve zsidók; a három 

csoport közötti különbség így félreérthetetlenül mind a mai napig megmaradt. 

Abból a puszta tényből azonban, hogy a Gyülekezet pünkösdkor kezdődött, téves következtetéseket 

vontak le, még olyanokat is, miszerint azok az istenfélő emberek, akik pünkösd előtt haltak meg, 

nem lehetnek a Gyülekezet részesei, hanem csak alacsonyabb státuszúak lehetnek majd Isten 

eljövendő Királyságában. Jól illusztrálja ez, hogyan eredményezhet hibás következtetést egy jelkép 

jogtalan – igeileg nem megalapozott – használata. A test analógiáját a múltra és a jövőre 

alkalmazták, ahelyett, hogy megmaradtak volna a jelenkorra vonatkozó használatnál. 

Nem lett volna szabad elfelejteni, hogy ez nem az elsődleges, illetve alapvető jelképe a 

Gyülekezetnek. Az első jelkép egy épületé (Máté 16,18), amely az Isten számára épült templom. A 

Mózes által épített szentély, és a Salamon által épített templom előképei voltak ennek a szellemi 

háznak. A szent sátor nem épült meg egészen a második újév első napjáig, miután a megváltott 

Izrael elhagyta Egyiptomot; és amikor felállították, olyan anyagokból készült, amelyek már jóval 

azelőtt is léteztek, hogy egyáltalán felmerült volna az ötlet, hogy Istennek lakóhelyet készítsenek. 

Sőt, ezeknek az anyagoknak nagy részét Egyiptomból hozták el, amikor az izraeliták ajándékokat 

kértek és kaptak az egyiptomiaktól. Hasonló volt az eset Salamon templománál is; uralkodásának 

negyedik évében kezdte csak építeni, de akkor belevegyítette a szerkezetébe azokat a csodálatos 

kincseket, amelyeket Dávid már régóta gyűjtögetett és erre a célra szánt. Figyeljük csak meg azt is, 

hogy ezeket a kincseket Dávid győzelmes hadjárataiban szerezte (1Krón 18,6-11). 

Az analógia alapján lehetséges, hogy Isten Fia, a Sátánnal és a bűnnel való, korszakokon átnyúló 

konfliktusa során a pünkösd előtti időszakban sok-sok élő követ szerzett meg magának, amelyeket 

beépíthet a mennyei gyülekezetébe. Az Újszövetség alátámasztja ezt. Ábrahám számára megnyílt a 

mennyei város reménysége, amelyet ő és később az ugyanezzel a hittel bíró emberek megragadtak 

és elérni igyekeztek – ennek következményeképpen pedig zarándokokként és idegenekként éltek a 

földön (Zsid 11,9-16). A régi idők nem mindegyik istenfélő emberénél látjuk, hogy erre a hitre 

eljutottak volna, illetve, hogy lemondtak volna a földiekről, hogy elnyerjék a mennyeit. A 

Galatákhoz írt levél mondandója az, hogy minden mai valódi hívő Ábrahám leszármazottja szellemi 

értelemben. Részesei a nekik megígért szellemi áldásoknak, mint szabadnak született fiak, Izsákhoz 

hasonlóan (Gal 3 és 4). Felfoghatatlannak tűnik, hogy Ábrahámtól és Izsáktól megtagadnák, hogy 



részesüljenek a megígért mennyei társulatban és dicsőségben, amelynek reményében éltek és 

szenvedtek. Ez az elképzelés a test jelképéből levont téves következtetés eredménye. 

Egy jelkép, különösen a fej és a test jelképének használatával való visszaélés káros hatásának 

nagyon komoly megnyilvánulását láthatjuk már a Krisztus utáni negyedik században. Neander, az 

egyháztörténész Ágostonnak a donatista vitával kapcsolatos hozzáállását elemezve kijelenti:  

„Mivel [Ágoston] úgy nyilatkozott [De unitate ecclesiae – Az Egyház egységéről]: «Senki nem jut 

üdvösségre és örök életre, akinek nem Krisztus a Feje, de senkinek nem lehet Krisztus a Feje, aki 

nem tartozik a Testéhez, ami az Egyház», ezért innen származik a különböző fogalmak 

összekeveréséből származó tévedés, mely szerint a hívők Krisztussal való egységét kivetítették a 

látható egyházzal való egységre. Ezt az elvet megvalósítva továbbá megállapítja: «A teljes Krisztus a 

Fej és a Test». A Fej Isten egyszülött Fia, a Test pedig az Egyház. Aki nem ért egyet az Ige Fejjel 

kapcsolatos tanításával, állhat bár külsőleges egységben az egyházzal, mindennek dacára nem 

tartozik hozzá. Még inkább azonban, aki erősen ragaszkodik mindahhoz, amit az Ige a Fejjel 

kapcsolatban tanít, ám mégsem ragaszkodik az Egyház egységéhez, nem tartozik hozzá.” (Neander: 

A keresztény vallás és egyház általános története). 

A fentiek a következő hamis elképzeléseket foglalják magukban: (a), hogy az üdvösség és az örök 

élet csak a látható Egyházban való tagság esetén biztosított; (b), hogy ebből fakadóan a 

közösségből való távozás, legyen bár önkéntes vagy kiközösítés általi, magában foglalja az üdvösség 

elveszítését is. (c) Az előbbiekből ered a klérusnak a kiközösítésből (kiátkozásból) fakadó 

szörnyűséges és zsarnoki hatalma a lelkek fölött. (d) Mivel az egyházba való egyetlen belépési 

lehetőség a keresztség volt, a szükségszerű és kegyetlen logika kikényszerítette a kegyetlen dogmát, 

miszerint a megkereszteletlenek szükségszerűen örökre elkárhoznak, még a csecsemők is. 

A test jelképével való eredeti visszaélésnek és az üdvösséggel kapcsolatban való alkalmazásának 

tehát ilyen és még sok más egyéb végzetes tanítás lett az eredménye. Ezzel szemben azonban az 

igazság az, hogy egyedül azok lettek a Szellembe bemerítve és Krisztus testébe beolvasztva, akik az 

Úr Jézusban való hitük által már az üdvözültek (megmentettek) közé tartoznak. 

Bármily keveredésben legyen is az igazság és a hamisság, az igazság része a dolognak az, hogy ha 

valaki elhagyja a Gyülekezetet, illetve igei módon kiközösítik onnan, akkor ő már nem a Test része, 

és nem osztozik a privilégiumaiban és reményteljes kilátásaiban egészen addig, amíg nem egyesül 

vele újra. Ezt el kell ismernünk, viszont vissza kell utasítanunk azt, hogy ez akár a megmenekülés 

elveszítésével is járhatna. El kell fogadnunk azonban a figyelmeztetést bármelyik jelkép visszaéléses 

használatával kapcsolatban. 

Az Isten Gyülekezetének valódi jellemzőivel és reményteljes kilátásaival kapcsolatos, csodálatos 

igazságok újra felfedezésének nagy jelentősége és erőteljes kihatásai voltak. Megszámlálhatatlan 

azoknak a hívőknek a sokasága, akiknek az elméjét ezek az igazságok megtisztították és 

megvilágosították, akik megértették, mi Isten célja Krisztus, a Gyülekezet, Izrael és a pogányok 

számára. A Gyülekezet mennyei elhívásának megértése a tanítványokat arra indította, hogy 

Ábrahámhoz hasonlóan zarándokokként és idegenekként járjanak a földön, megtéve minden jót 

minden emberrel, akivel az életük során találkoztak, úgy, hogy a szívük közben mindig a mennyei 

célnak feszült. Hogy az említett téves elgondolások és alátámasztatlan következtetések 

nagymértékben csökkentették a kapott jótétemények hatását, nem változtatnak azon az általános 



tényen, hogy ezek az igazságok az adott korhoz illő, Istentől jövő üzenetek voltak, amelyek ma is 

áldást hordoznak az alázatos szívűek számára. 
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Azonban az igazság ellensége azonnal erős ellentámadásba lendült, hogy kioltsa, amit Isten 

megkezdett. Pontosan ugyanakkor elindította ugyanis a traktáriánus mozgalmat Oxfordban, 

amelynek lényege az volt, hogy újra bevezessék a megromlott poszt-apostoli időszak tanításait és 

gyakorlatait, hogy ezáltal megakadályozhassák az apostoli idők és módszerek visszatérését. 

Szomorú jelentőséggel bír, hogy a sötétséghez való visszatérés egyik fő alakja az a John Henry 

Newman volt, aki fiatalkorában pedig valóságosan megtért Istenhez. 

Az Ellenség második, és talán éppen ennyire hatásos manővere volt azonban az, hogy megossza 

azokat, akik erőteljesen kezdték terjeszteni Isten Gyülekezete természetének és egységének 

újonnan felfedezett igazságait, megrontva ezáltal az egységről szóló tanúságtételt; és lám, megint 

csak ennek a megosztó munkának a fő, és teljes mértékben nem szándékos képviselője az az 

elkötelezett tudós bibliakutató volt, aki mindenek között legelőször vette észre és terjesztette el ezt 

az igazságot. John Nelson Darbyt ugyanis rövidesen olyan téves vélekedések sorozata ejtette 

csapdába, amelyek katasztrofális gyorsasággal vezettek azoknak a hívőknek a megosztásához, akik 

pedig addigra magukévá tették az Isten Gyülekezetével kapcsolatos igazságot. Darby a következő 

elképzeléseket alkotta meg és kezdte terjeszteni:  

9) Az apostolok idejében olyan eredeti állapot állt fenn, amikor Isten Gyülekezete a megdicsőült Fej 

gondolata szerinti eredeti rendben és szépségben létezett. Azonban a korinthusi gyülekezet –  

röviddel azután, hogy az apostol megalapította – alantas állapotba került a maga szakadásaival, 

erkölcstelenségével és hamis tanításával; s ez, valamint a galáciabeli gyülekezetek korai 

megromlása mutatja, hogy soha nem létezett ez az elképzelt, emelkedett és nemes általános 

állapot. 

10) Ezek után kijelentették, hogy az említett eredeti állapot romba dőlt, és nem lehet visszaállítani; 

amelyből azt a következtetést vonták le, hogy egyetlen helyi gyülekezetet sem lehet az eredeti 

rendbe tenni azzal, hogy elismert véneket tesznek vezetőikül, és választott diakónusokat, hogy a 

gyülekezet szolgálatára legyenek. Így hát puszta romnak tartották a Gyülekezet állandó és 

orvosolhatatlan állapotát egészen a jelen korszaknak a végéig. 

11) Darby rendületlenül kitartott amellett, hogy Isten Gyülekezete látható, egyetemes alakzat a 

földön. Erőteljesen szembeszállt azzal a vélekedéssel, hogy a keresztények helyi gyülekezetei 

lennének az egyedüli látható megnyilvánulásai az egyetemes, láthatatlan Gyülekezetnek.  

12) Következésképpen ragaszkodott hozzá, hogy minden egyes gyülekezet szerte a világon, mivel 

része a látható, egyetemes társaságnak, meg van kötve egymás gyülekezeti törvényeitől, mint 

például a tagok befogadása illetve kiközösítése. Ennek eredménye lett, hogy amikor a mozgalom 

gyülekezetei visszautasították ezt a fegyelmi alapelvet, és ragaszkodtak ahhoz, hogy egyetlen helyi 

gyülekezet sincsen szükségképpen egy másik helyi gyülekezet törvényei alá rendelve, hanem 



kötelességük megítélni, hogy az adott cselekedet igei volt-e vagy sem, Darby nem tehetett mást, 

mint hogy elutasítsa őket, és a gyülekezeti fegyelmezés ezen alapelvéhez való ragaszkodásával 

1848-ban általános szakadást kényszerítsen ki. Ezzel a lépéssel az Isten Gyülekezetének külsőleges, 

valamint szellemi egységének elvét – amelyet maga Darby oly tisztán és erősen magyarázott húsz 

évvel korábban –, nyilvános tanúságtételként a saját, legfőbb szószólója juttatta zátonyra. 

Az iménti kérdésekkel kapcsolatban részletesen értekezem a mozgalom egy másik jelentős alakja, 

A. N. Groves életéről írott könyvemben. Itt elégséges arra rámutatnunk, mennyire nyilvánvalóan 

nagy a Sátán gyűlölete az igazsággal valamint ezzel a társasággal, az Isten Gyülekezetével szemben. 

Ahogyan már a legelső napokban, úgy ezekben a későbbi időkben is igyekszik a témát 

bizonytalanságban, homályban tartani, és a valóban istenfélő emberek gondolatait és törekvéseit 

finoman az ő céljainak irányába eltéríteni. A tanulás és az áhítatos odaadás legyenek bármilyen 

értékesek is, önmagukban nem biztosítékok a Sátán módszereivel szemben. 

Az imént említett könyvből (A.N. Groves élete) kiderül, hogy Darby, Istennek eme nagyszerű 

embere mely ponton lett félrevezetve, és hagyta el a biztonságos ösvényt a hamis útért. Amikor 

kinyilvánította abbéli szándékát, hogy megszakítja a közösséget azokkal a gyülekezetekkel, amelyek 

visszautasították a fegyelmezéssel kapcsolatos alapelvét, felszólították, hogy mutassa meg, mely 

Igék igazolnak egy teljes helyi gyülekezettel való szakítást. Elismerte, hogy nincsen erre vonatkozó 

igeszakasz, de arra hivatkozott, hogy amikor istenfélő emberek imádságban vezetést kérnek, joguk 

van hinni abban, hogy meg is kapják, akkor is, ha nincs arra vonatkozó Ige, amilyen utat végül 

választottak. Ebben a dologban tehát elhagyta azt az alapvető elvet, amit ő és a hozzá csatlakozók 

korábban mind vallottak: hogy az Isten Igéje az egyetlen előírás és vezérfonal (útmutató) Isten 

dolgaival kapcsolatban. Nem vette figyelembe azt a tényt, hogy Istennek ama emberei, akik 

visszautasították a nézetét, éppen ugyanennyire imádságos emberek voltak – néhányan közülük, 

mint Müller György, különösen is –, mégis arra éreztek vezetést, hogy azt az utat válasszák, amit 

Darby éppen elítélt.  

A szakadásokon lehet lemérni, mennyire megbízhatatlan volt Darby módszere, amellyel a vezetést 

kereste, és éppen ez mutatja, mennyire szükséges Isten akaratának megismeréséért az Ő Igéjéhez 

fordulni, amely pontosan ezért íratott meg. Darby követői közül egyre nagyobb számban hagyták el 

Isten Igéjét, mint egyetlen és kizárólagos vezérfonált, közöttük még olyanok is, akik korábban 

visszautasították az ilyesmit (és akiket „nyitott testvérek”-ként – Open Brethren – ismerünk). A 

dolog elkerülhetetlen következménye szellemi hanyatlás lett, amire több könyvemben is 

rámutattam, és az utolsó fejezetünkben is beszélni fogunk róla. 
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Megújult tehát a keresés, kutatás, hogy milyen a valós természete Isten Gyülekezetének, azok 

társaságának, akik az Emberként a mennybe és a dicsőségbe emelt Krisztussal egyesültek, s akik 

ennél fogva szívükben a földtől elszakadtak, s akiket Isten szándéka szerint felvisz a mennybe és a 

dicsőségbe, Krisztushoz. Ezzel összefüggésben természetesen feléledt a kíváncsiság az eljövendő 



felvitel körülményeivel és Krisztus visszatérésének ehhez fűződő hatásával kapcsolatban is. 

Az Úr visszajövetelével kapcsolatos megújult érdeklődés korai előfutára az a bankár és parlamenti 

képviselő Henry Drummond volt, aki a téma tanulmányozása céljából a Surrey-beli Alburyben lévő 

otthonában összegyülekezéseket is szervezett. Mindez 1827-ben történt, és Edward Irving, 

valamint munkatársai is jelen voltak ezeken az összejöveteleken – Drummond pedig az 

„irvingizmus” vezető támogatója és egyik apostola lett. 

Az ott kialakult mozgalomnak azonban sajnálatos és fölöttébb nem kívánt jellegzetességei is voltak, 

úgyis mint az ismeretlen nyelveken való állítólagos beszéd és a szellemi ihletettség alatti prófétálás. 

Robert Baxter volt az egyik frontember az ihletett próféták között, aki a Mozgalomból való távozása 

után részletes beszámolót adott ki minderről. 

A leggyakoribb, amiről a „próféták” ihletett állapotban megnyilatkoztak, a prófétálás és az Úr 

eljövetelének témája volt. Számos jövendölést közvetítettek, amelyek nem sokkal később 

hamisaknak bizonyultak. A zsidóknak nagy gyorsasággal való helyreállítása a saját országukban, és 

az ellenségeiket érő bosszú; egy akkor jelenlevő indián törzsfőnök visszatérése népe közé, hogy 

őket Istenhez vezesse, soha nem következtek be. A jövendölések szerint a Jelenések könyve mind a 

hét trombitájának be kellett volna teljesednie a következő három és fél év alatt, az első négynek két 

év alatt, a többinek a rákövetkező másfél évben. Ugyanaz alatt az időszak alatt „a szenteknek fel 

kellett volna vitetnie az Úrhoz, a földnek pedig teljesen átadatnia a bosszúállás napjainak”.  

Baxternek ezeket és más hamis jövendöléseit – szellemi befolyásoltság állapotában – megerősítette 

Irving gyülekezetének legfőbb prófétanője, E. C. kisasszony is. Ő és más „ihletett” személyek 

erősítették meg Irvinget abban a végzetesen hamis tanításban, amelyet ő a következőképpen 

fejtett ki: „Nem azt állítom, hogy Krisztusnak testies indítékai lettek volna, hanem, hogy a test 

törvénye, amit bennünk a gonosz életmód lángra lobbant, a maga teljében jelen volt Benne is, 

csakhogy Nála a szent élet révén ez elfojtásra került. Jézus teste szent oltárrá lett, amelyen a világ 

bűnéért való áldozatok és felajánlások örökké felajánlhatók.” Az Urunk emberi mivoltában 

megnyilvánuló alapvető bűnösség veszedelmes tanítása, Irvingnek az ezzel kapcsolatos véleménye, 

valamint a mozgalom prófétáinak ezt igazoló megerősítése voltak azok a tényezők, amelyek végül 

felnyitották Baxter szemét annak meglátására, hogy az őket tanító és ihlető hatalom démonikus 

eredetű volt, s ennek következtében teljesen szakított a mozgalommal. 

Az elmúlt negyvenöt év nyelveken szóló mozgalmával kapcsolatban tény, hogy a kezdeti időkben 

számtalan, hasonlóan hamisnak bizonyult próféciát hirdettek ki erő általi (hatalomtól való) 

befolyásoltság alatt, és hogy Irving súlyos eretnekségét nem egyszer megismételték az „ihletett” 

felszólalók. Nem kétséges, hogy azok, akárcsak Irving, vaksággal lettek megverve, és nem vették 

észre tanításuk végzetes természetét. Mindez tovább hangsúlyozza azt a tényt, hogy igaz 

keresztényeket is meg lehet téveszteni, és fel lehet őket használni a Sátán szolgálatára – úgy is, 

hogy közben a megtapasztalásaik eksztatikus örömmel, békességgel, imádsággal, dicsérettel 

vegyülnek, s a hamis kijelentéseik bizonyos mértékű igazsággal keverednek. 

Baxter különösen is kiemeli azt a jellegzetességet, hogy az Úr visszatérésének témáját rendszerint 

az első helyre sorolják, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az esemény állítólagos közelségére. Ezek 



az ismertetőjegyek erőteljesen jelen voltak a későbbi „nyelveken szóló” körökben is. 
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Az Albury-ben tartott összejövetelek egyik résztvevője volt az írországi Powerscourt vikomtessz, 

akit csak „kedves, alázatos szent”-ként jellemeztek; J.N. Darbyról pedig tudnivaló volt, hogy 

gondolkozott a nőül vételén. Darby családjának nem volt ugyan nemesi címe, de ugyanazokban a 

társadalmi körökben mozogtak; az apja a Sussexbeli Markleyból és az írországi Leap Castle-ból való 

John Darby volt. Apám szerint – aki jól ismerte J.N. Darbyt –, Darby azért nem teljesítette be 

vágyait, mert a testvérek azt tanácsolták neki, hogy sokkal nagyobb szükséget töltene be azzal, ha 

országszerte járná az összejöveteleket. Ez lehet, hogy így is volt, de talán egy ilyen finom, ám erős 

hölggyel való házasság biztosíthatta volna számára azt az egyensúlyt, ami talán megakadályozta 

volna néhány végzetes dologban, amelyek hasznos életébe vegyültek bele. Azt mondják, bár 

igazolni nem tudom, hogy miután feladta ezt a reményét, Killarney tavainak csodaszép látványában 

elmerülve írta a következő sorokat:  

 

Tágas pusztaság a világ,  

keresnivalóm nincsen, nem választhatok, 

egy gondolatom sincsen már,  

nincs, mit elveszítsek, semmit sem bánhatok. 

 

Majd felfedi a zarándok szívének vigasztalását és bátorítását: 

 

De Jézus szerelmében kincsre leltem, 

s zarándokká lettem érte idelenn, 

s teljességét, mikor eljutok Hozzá fent, 

ahogy Ő ismer engem, megismerem. 

 

Ha össze is házasodtak volna azonban, a frigy rövid ideig tarthatott volna csak, mivel Lady 

Powerscourt 1837 áprilisa előtt meghalt. 1838-ban Dr. Daly, Bray parókusa kiadta a leveleit és 

egyéb írásait (Levelek és írások címmel), melyekből erős intellektus, világos kifejezésmód (amiben 

jelentősen javíthatott volna Darbyn), a gondolatok szélessége és mélysége, és mindenek fölött, 

mennyei szellemiség árad. Dr. Daly megjegyzi: 

„Azok között a keresztények között, akiket valaha is volt kiváltságom ismerni, ő került legközelebb a 

saját, az ideális keresztényről alkotott eszményképéhez, aki – az ő erőteljes és szokatlan 

kifejezésével élve – «Nem az, aki felnéz a földről a mennybe, hanem, aki a mennyből néz le a 

földre.» Mintha fölemelkedett volna a szentséges magasságokba, és onnan tekintene le e földi 

színterekre, amelyekkel oly sokan lekötik magukat teljesen.” 



Lady Powerscourt próféciákkal kapcsolatos érdeklődéséről Dr. Daly a következőket írta: 

„Ismeretes volt, hogy a téma iránt nagyon mély érdeklődést tanúsított, beszélt a próféciák 

legkiemelkedőbb tanulmányozóival, és elolvasta azokat a könyveket, amelyeket ebben a 

tárgykörben írtak. Mindenek felett azonban olvasta az Igét, és közben nagy figyelmet szentelt 

ennek a témának.” 

A tárggyal kapcsolatos józan okfejtését érdemes ezen a helyen is megismételnünk: 

„Úgy vélem, Krisztus egész Gyülekezete jelentős sötétségben van a próféciákkal kapcsolatban; 

abban pedig, amit tudnak róla, viszont többé-kevésbé tévednek. A tévedések kiigazításának és a 

nagyobb világosságra jutásnak a legjobb módja a témával kapcsolatos szabad párbeszédre 

buzdítás. A cél elérése érdekében alapvetően fontos, hogy ne térjünk le az útról. Nem egyformán 

fontos a helyes előfeltételezések kialakítása, és az, hogy mit fogunk találni a végén. Azok, akik úton 

vannak, célt érnek, és akkor minden ezzel kapcsolatos tévedésük is ki lesz igazítva.” 

Nagyon helyes lett volna, ha a korszak más vezető próféciatanulmányozói, sőt az utánuk következők 

is megfogadták volna ezt a józan tanácsot; azonban hamarosan értelmezési sémák (iskolák, 

irányzatok) születtek, és mindegyikük a saját értelmezési iskoláját (irányzatát) tekintette feltétlenül 

helyesnek. Mindez intoleránssá és elutasítóvá tette az egyes irányzatok képviselőit más értelmezési 

sémákkal szemben, végül egy adott iskolán belül mindenki csak az uralkodó nézetnek megfelelően 

értelmezett. Különösen jellemző volt ez a Darby-féle irányzat követői között. A következmény az 

lett, hogy közel egy évszázadon keresztül a Testvérek, akik úttörők voltak Isten jövővel kapcsolatos 

terveinek újra felfedezésében, végül semmit nem tettek hozzá a terv kibontásához (feltárásához, 

felfedéséhez). Semmi lényegeset nem tettek hozzá azokhoz az értelmezési sémákhoz az előző 

század közepétől kezdve kiadott könyvek első megjelenése óta.   

Említésre méltó, és jelen tárgyunkhoz is illik, hogy ez az odaszánt és mennyei gondolkodásmódú 

hölgy megértette, hogy a jövőbeli, Krisztussal való uralkodás a jelenbeli, Vele való szenvedéssel van 

összefüggésben. Látva pedig a gyülekezet elvilágiasodását, ezt a kérdést nagyon fontosnak is 

tartotta. A.N. Groves és R.C. Chapman, a kezdeti időszak két másik prominense, hasonlóképpen 

megértette, hogy az első feltámadásban való részvétel a jelenben való hűség jutalma – nem pedig 

minden hívő számára garantált előjog. A Powerscourt-találkozókon megvitatott másik téma volt, 

hogy az Izraelnek és az Isten Gyülekezetének tett ígéretek feltételesek-e vagy sem. 

Az 1827-es, Aburyben tartott prófécia-tanulmányozások arra indították Lady Powerscourtot, hogy 

hasonló összejöveteleket szervezzen a Powerscourt-házban 1829-1830 táján. Ezek egészen 1833-ig 

tartottak, és fölöttébb rátermett bibliatanulmányozók látogatták. Isten azt várja tőlünk, hogy 

elmélkedjünk az Ő munkálkodásán. Azoknak közülünk, akik nem, vagy csak kevésbé iskolázottak a 

világ szerint, meg kell figyelniük, hogy Isten itt mennyire tanult férfiakat választott, s hálásnak kell 

lennünk, hogy ezek arra hívattak, hogy az Úr munkájának szenteljék minden tudásukat és 

hatalmukat. Mindannyiunknak a javát szolgálja ez, és Istent kell dicsérnünk érte. 

Bellett beszámolt arról a szentséges szellemiségről, ami áthatotta a legelső powerscourti 

összejöveteleket: „A találkozók igazán értékesek voltak a lélek számára, és estéről estére annak 

mély átélésével tértem nyugovóra a Powerscourt-házbeli szobámban, hogy milyen csekély kis 



valami vagyok én Krisztusban, látva a kegyelemmel teljes, odaszánt életeket körülöttem a nap 

folyamán.”  

Valóban jó lett volna, ha minden jelenlévő megmarad ebben az alázatos és kedves szellemben: 

megőrizte volna őket attól a keserűségtől és hamis beszédtől, amellyel egyesek a későbbi 

nézeteltérések során megnyilvánultak. 

Minden egyes kereszténynek valóban figyelmeznie kell az Igére: „Vigyázzatok azért magatokra, és 

ne legyetek hűtlenek (alattomosak, álnokok az angolban)” (Mal 2,15). Az óember letétele és az új 

ember fölöltése között a „megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint” szükségszerű 

munkája fekszik; mivel nagyon komolyan lehetséges, hogy egy bizonyos dologgal kapcsolatban 

valakinek az elméje ugyan helyes, de a szellem, amivel vele foglalkozik, nem. 

Craik – Müller György munkatársa a bristoli gyülekezetben – beszámol róla, hogy a 

Powerscourt-házban milyen típusú témákról folytattak eszmecserét a tanult és istenfélő 

tanítványok. A következőket említi: 

a) A különbség az örökké tartó Szövetség és az Úr Szövetsége között 

b) A keresztény látható Egyházat (Gyülekezetet) zsidó mintára alapozták? 

c) A Gyülekezet szolgálatának és rendeléseinek jellege 

d) Az ígéretek csak az egyikre vagy mindkettőre (Gyülekezet és Izrael) vonatkoznak, vagy 

feltételesek? 

e) A jelen diszpenzáció vége és az előző diszpenzáció vége közötti hasonlóság 

f) Mi a Titokzatos Babilon? 

g) Az ebből történő kihívás Istentől jön egy meghatározott időszakban, vagy folyamatosan 

érvényes? 

h) Mi a kapcsolat a jelenlegi és a jövőbeni korszak (diszpenzáció) között? 

i) A Sátán kísértései. 

Majd a következő, említésre felettébb érdemes észrevételeket teszi: 

„Szeptember 23-a, hétfő. Délután egy óra körül megérkeztem Powerscourtba Glenmore-ból, és 

összejöttünk a kenyér megtörésére. 1833. szeptember 28-a, szombat. Délelőtt meghallgattam 

Müller testvér tanítását (igemagyarázatát), ezután úrvacsoráztunk Lady Powerscourtnál. Majd útra 

keltem, és Dublinba jöttem.” 

Már ekkoriban igeinek látták tehát a magánházaknál, baráti (nem hivatalos) összejöveteleken 

tartott úrvacsorát, ráadásul egyéb napon, mint a hét első napján, sőt, egynél többször is ugyanazon 

a héten. Ez egybevág az apostoli szabadsággal és gyakorlattal. 

Az ApCsel 2,46-ból négy dolog derül ki: 

a) hogy a hívők nyilvánosan gyűltek össze a Templom területén nyilvános (közösségi) 

istentiszteleten 



b) hogy házaknál volt magán kenyértörés 

c) hogy ez utóbbi a rendes étkezéshez kapcsolódott: „őszinte szívvel és boldog örömmel együtt 

ettek” (EFO) „részesültek az ételben” (UFO) 

d) hogy bármelyik hétköznapon is szokásos volt így tenniük, „napról napra”. 

Mindez abban az időben, tehát a tizenkilencedik század elején teljesen forradalminak hatott a 

bevett (megrögzött) egyházias felfogással és szabályokkal szemben. Ma is vannak olyanok, akik 

visszaléptek ebből a szabadságból azon gondolat rabszolgaságába, miszerint az úrvacsorával csak 

vasárnap délelőtt élhetnek. 

Mintegy hat évvel korábban, 1827-ben A.N. Groves meglátása az volt, hogy az apostoli gyakorlat 

szerint a hét első napján törték meg a kenyeret. Rögtön ez is lett a szabály az összegyülekezéseken, 

amint itt és amott megalakultak. Az érvül felhozott Ige az ApCsel 20,7: „A hét első napján pedig, 

amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el 

akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.” 

Namármost, ez a mondat nem állít egyebet, mint hogy tényszerűen mit csináltak: összegyűltek 

megtörni a kenyeret a hét első napján. Még csak utalás sincs arra, hogy ez lett volna a szokásos 

gyakorlat, mivel akkor az állításban legalább némi alapnak kellene lennie arra, amiből ezt a 

következtetést le lehetne vonni – azonban itt nincs ilyen. Lukács szavaiból kiindulva puszta 

feltételezés csak, hogy a keresztények szokása mindenhol az volt, hogy mindig a hét első napján 

jöttek össze kenyértörésre. A szövegösszefüggés alapján sokkal észszerűbb azt feltételezni, hogy 

azért jöttek össze akkor este, mert Pál és társai másnap reggel útnak indultak (ez ugyan szintén 

feltételezés, hiszen nem szerepel a szövegben, miért gyűltek össze akkor este). 

Lukács szavai valóban megalapozzák a szabadságot arra, hogy a kenyeret azon a napon megtörjék, 

de nem teremtenek szabályt; ahogyan nem is volt szükséges újra jelezni ezt a szabadságot, hiszen 

az ApCsel 2:46-ban, ahogy fent említettük, ez már megtörtént. Továbbá, ha pontosak akarunk lenni 

a kérdésben, az elbeszélésből kiderül, hogy a beszélgetés éjfélig is eltartott, amikor Eutikhosz 

lezuhant és újra kellett éleszteni; majd visszatérve a fölső szobába ezután a közjáték után, 

megtörték a kenyeret, és folytatták a beszélgetést. Tehát tulajdonképpen akár a zsidó, akár a római 

időszámítást feltételezzük, már a hét második napjának hajnala volt, amikor a kenyeret végül 

megtörték. Ez pedig megsemmisíti a feltételezett precedenst, miszerint a hét első napja a helyes 

időpont erre a rendelésre, viszont egybevág az ApCsel 2,46-tal, hogy minden egyes nap, és a nap 

bármely órája megfelelő rá. Nem a hét első napján létesítette a Vacsorát az Úr. 

Amikor Tróászban az úrvacsorát bevezették, az esemény előtt is és után is az Isten dolgairól folyt 

beszélgetés; tehát előtte is és utána is nagyon igei dolog az igazsággal szolgálni, és ezzel a szent 

rendeléssel formaságok nélkül, hétköznapi módon is élni például bibliaóra (beszélgetős 

bibliaolvasás) közben. Hiszen János arról az egyedi és páratlan estéről azt írja, hogy az Úr és az 

apostolok társalogtak egymással, és Lukács is a tróászi estéről úgy számol be, hogy Pál beszélgetett 

és prédikált, tehát ott is eszmecsere folyt. 

A tény, hogy az ennyire hétköznapi és gyakorlati dolgokat ilyen szellemiségű és képességű emberek 

tanulmányozták, magyarázatot ad rá, hogyan kaphatott Isten Igéjének értelmezése új irányt és 



lendületet, valamint felfedi, hogy ezek a kezdeti idők miért lehettek hatással Isten egész 

Gyülekezetének általános szemléletmódjára és reménységére.  

Ám nem szabad figyelmen kívül hagynunk az a szerepet sem, amelyet Isten a nőknek szánt. Egy 

testvérnő az Úrban, Miss Bessie Paget volt az, aki kivezette A.N. Grovest a népegyházi vakságból és 

szolgaságból a szabadságra Krisztusban; és szintén egy nő volt az, akinek Isten a szívére helyezte, 

hogy az otthonában biztosítson teret az itt tárgyalt, nagy jelentőségű találkozásoknak. 

Persze, az idő múlásával ugyanezeket a nagyszerű és értékes témákat sok más egyébbel együtt 

ezernyi helyen tárgyalták és tanították, de nem tudunk egyetlenről sem a Powerscourt-házon kívül, 

ahol ilyen élvonalbeli vezetők csoportja találkozott volna éveken keresztül, hogy együtt töltsenek 

egy-egy hetet. Voltak közöttük néhányan harminc alattiak, de ismereteim szerint negyven felüli egy 

sem volt. Nem voltak tehát idősek. Átadták magukat azonban Krisztusnak és az Ő ügyének, és 

ezáltal az igazság Szelleme képes volt megvilágosítani és használni képzett elméjüket. Nem 

láthatták előre azt sem, hogy rajtuk keresztül Isten áldott befolyást akart kiárasztani egész 

Gyülekezetére, olyan befolyást, amelyet több, mint egy évszázad múltán is érezni lehet, a későbbi 

kudarcok ellenére is. Arra hív ez minket, hogy egyszerűen járjunk együtt Istennel, alázatosan 

válaszolva a mindenkori vezetésre, teljes meggyőződéssel, hogy Ő mindig sokkal többet tesz, mint 

amit el tudunk képzelni. Az Ő útja tökéletes, és a mi utunkat is tökéletessé teszi az, hogy Vele 

járunk (Zsolt. 18,30-32). 

Az Albury-i összejöveteleken szintén tanult és hasonló társadalmi helyzetű emberek vettek részt, de 

nem értek el olyan széles befolyást, mint a powerscourtiak. Részben amiatt lehetett ez, mert az 

előbbiek azt a nézetet fogadták el, miszerint a jelen üdvkorszak 1847-ben véget ér. Erre a hamis 

következtetésre úgy jutottak, hogy a prófétai értelmezés történeti szemléletű iskoláját követték, 

annak hibás „év-nap” alapú számításaival. Ez a módszer sok egyéb, a korszak végével kapcsolatos 

számításhoz vezetett, amelyekre azonban az idő hasonlóképpen rácáfolt. 

Ez indította vajon Lady Powerscourtot (aki járt Albury-be) arra, hogy olyan összejöveteleket 

szervezzen az otthonában, amelyek mentesek a történetiségtől és a pontos dátumok 

keresgélésétől? A nála rendezett találkozások következtében kialakuló értelmezési iskolák, habár 

eltértek bizonyos részletekben, sohasem estek bele a jövőbeli események dátumaira való 

spekulálás kelepcéjébe. 
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Fentebb már említettük, hogy a minden igazság ellensége mindig is azon volt, hogy jó embereket 

zavarjon össze az Isten Gyülekezetének és az Úr visszatérésének két nagyszerű tárgykörével 

kapcsolatban. Az utóbbinak az esetében az Úr kifejezetten is óva intett bennünket, hogy hamis 

próféták akarják megtéveszteni még a választottakat is, és Pál figyelmeztette a thesszalonikai 

hívőket, hogy a szellemi hatalmasságok ezt meg fogják kísérelni (Máté 21,4; Lukács 21,8; 2Thessz 

2,2). Éppen ezért számítani lehetett rá, hogy ugyanebben az időben támadás indul a próféciákkal 

kapcsolatos új felfedezések ellen is. 

Hamar ismertté vált, hogy ennek a figyelemre méltó csoportnak a legtanultabb és legnagyobb 



hatalommal bíró tagjai közül kettőnek (J.N. Darbynak és B.W. Newtonnak) eltérő nézetei vannak. 

Egyetértettek azokban a legfőbb dolgokban, mint például, hogy Isten királyságát nem lehet a 

földön a Király visszatéréséig megalapítani; hogy Jézus Krisztus földre való visszatérését megelőzi az 

Antikrisztus felemelkedése és uralma, valamint a hívők Antikrisztus általi üldöztetése; az 

Antikrisztus elpusztítása, a hívők megszabadítása, a pogányok világuralmának megdöntése, a zsidó 

nép helyreállítása a föld első és legfontosabb nemzeteként – tehát ezek mind Krisztus eljövetelének 

velejárói lesznek. Ezen kívül mindketten azon a véleményen voltak, hogy az Úr visszaérkezésével az 

elhunyt szentek föltámadnak és az élő szentekkel együtt elragadtatnak. 

Eltértek egymástól azonban abban a másodrangú kérdésben, hogy a Gyülekezet mennybe való 

felvitele feltámadás és elragadtatás által az Antikrisztus felemelkedése előtt vagy az uralma végén 

lesz-e. A próféciával kapcsolatos nézeteik rendszerezésével ez az eltérés egyéb különbségek 

kialakulásához vezetett, s úgy tíz év alatt a közeli barátok elhidegültek egymástól; a testvéri 

egyetértés megromlott, és az eredeti, apró nézeteltérésből viták és megosztottság, keserűség és 

viszály támadt. „A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tartsd távol magad a 

perpatvartól, mielőtt kitör.” (Péld 17,14). 

Ennek a fölöttébb szánalmas vitának bizonyos fokú lecsengése után, 1849-ban Tregelles a 

következőket írta: „Úgy tűnik, Ön oly annyira tisztában van vele, hogy a Mr. Newtonnal szembeni 

ellenállás teljes mértékben abból fakadt, hogy a próféciákkal kapcsolatos nézetei nem tetszettek 

Mr. Darbynak, hogy ezt nem is szükséges hangsúlyoznom. Ebből eredt az a sok vádaskodás Mr. 

Newton ellen, és az az igyekezet, hogy őt minden lehetséges alapon elítéljék. Ha egyetértett volna 

Mr. Darbyval a próféciaértelmezésben, soha nem hallottuk volna, hogy Mr. Darby felemeli a szavát 

ellene a szolgálattal vagy a gyülekezeti renddel kapcsolatban, és az írásait sem vizsgálta volna végig 

tüzetesen, csak, hogy anyagot gyűjtsön a megvádolásához.” 

Mindezt akkor írták, amikor Darby még élt, tehát megcáfolhatta volna, de nem tette, és ezzel 

igazoltnak tűnnek ezek az állítások. Egyedül annyit kell hozzátenni, hogy Newton ugyanolyan 

intenzív ellenszenvvel viseltetett Darby próféciaértelmezési nézetei iránt, és ugyanakkora eréllyel 

lépett fel ellene, igaz, valamennyivel udvariasabban. 

Ez a sajnálatos harc rögvest kihatott azokra a keresztény gyülekezetekre, amelyekre befolyással 

voltak, most azonban nem célunk ennek történetét feltárni. Azt jegyezzük meg mindössze, hogy itt 

megint érezhető annak a szellemnek a lehelete, amely az igazság elhomályosításán munkálkodik. 

Számos, a vitában kívülálló számára ugyanis a próféciák témája egy az egyben nemkívánatossá vált, 

mintha az pusztán viták kiváltására lenne csak jó. 

Ez az ennyire gonosz és szánalmas szellemiség, lám, nem tágított; a dogmatizmus és az intolerancia 

túlságosan is fémjelezte ezeknek az igemagyarázati rendszereknek a szószólóit, különösen azokét, 

akik a Darby-féle úton jártak. Az ember csak szomorúan elgondolkozik, hogy milyen csodálatos 

eredményei lehettek volna, ha ez a két nagyszerű tudós és nagyszerű keresztény megmaradt volna 

az eredeti, testvéries keresésben és kutatásban, míg a szakadáshoz vezető okok nyilvánvalóvá, és a 

kibékülési tényezők láthatóvá váltak volna. „Mert akik ehhez a világhoz tartoznak, okosabban 

bánnak egymással, mint azok, akik a világossághoz tartoznak.” (Lk 16,8 – EFO). Azok a 



természettudósok, akik ellentmondásokkal találkoznak akár az elméletben, akár a gyakorlatban, 

hozzáfognak, hogy felderítsék az elméleti tévedéseket vagy a gyakorlati hibákat, és ezáltal 

harmóniára és haladásra törekszenek. Miért volt ez másképpen azokkal, akik Isten Igéjének az 

értelmét kutatták? Nemigen tehetünk mást, mint hogy a történteket végső soron a nagy 

Megtévesztő szellemükre gyakorolt, finom és észrevétlen hatásának tulajdonítsuk. Ha egy 

keresztény szelleme megromlik, és a szeretet benne meghidegül, s az alázat, türelem és 

hosszútűrés a múlté lesz, akkor az Ellenség könnyűszerrel elvakítja az elmét, és ellenséges érzületté 

keményíti meg az akaratot. Innentől fogva lehetségessé válik, hogy az ember jobban szeresse azt, 

amit őszintén igaznak gondol (és ami valóban igaz is lehet), mint ahogyan szereti azt a testvért, 

akinek különbözik a véleménye. Finom kis érveket hoznak fel, amelyek igazolhatják az 

ellenségeskedést, mint például a hitért való küzdelem kötelességét, vagy hogy meg kell 

oltalmaznunk a testvéreinket a tévedéstől. De még helyes lépéseket sem szabad tenni, ha a testvéri 

szeretet meghidegült. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” (1Kor 16,14)! 
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Mivel Darby nézetei és prófétai látásmódja mindent elsöprően győzedelmeskedett, és mára szinte 

teljes egészében uralja az evangéliumi gondolkodást, segítségünkre lehet, ha megvizsgáljuk néhány 

alaptételét, különösen, mivel az ő rendszere alkotja a széleskörűen elfogadott Scofield Biblia 

jegyzeteinek az alapját is. 

Egy másik kiváló tudós volt William Kelly, aki az 1840-es évek elején érkezett a Mozgalomba. Azt 

mondják, hogy amikor a Trinity College-ban egy tanár azt mondta neki, hogy ha ott maradna 

oktatóként, kincsre lelne. Mire Kelly azt felelte: „Igen, de melyik világban?” A „The Rapture of the 

Saints: Who suggested it, or Rather on What Scripture?” (A szentek elragadtatása: Ki találta ki, 

vagyis inkább melyik igehely alapján?) c. röpiratában Darby szavait idézi azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan jutott arra a hitre, miszerint az elragadtatás az Úr napja előtt lesz, de nem adja meg a 

forrást, tehát, hogy Darby melyik írásában, és hol található ez az állítás. Kelly a következőképpen 

folytatja az idézetet: „Ez az a szakasz, amelyikből húsz évvel ezelőtt (1850-hez képest) 

megértettem, hogy a szentek elragadtatása az Úr napja (azaz, az élők ítélete) előtt – talán sokkal 

előbb – lesz.” 

Ebből látszik, hogy 1830-ra, a Powerscourt-házbeli összejövetelek középső időszakára Darby 

eljutott arra a következtetésre, hogy a Gyülekezet elragadtatása az Úr eljövetele (amikor megítéli az 

életben lévő gonoszokat) előtt, sőt, talán sokkal előbb lesz. Newton ezzel ellentétben úgy tartotta, 

hogy amikor az Úr megjelenik a felhőkön, és összegyűjti magához a Gyülekezetet a levegőben, az 

egyidőben fog megtörténni azzal, amikor úton lesz a földre elpusztítani az Antikrisztust. 

Úgy néz ki, hogy Darbynak részben igaza volt, részben nem. Az idézett szövegben nem mondja 

meg, hogy mi mutatta meg neki az idézett passzusban, hogy a Gyülekezet felvitelének meg kell 

előznie Krisztus eljövetelét, amikor megítélni jön a földet, és csak célozgat az okra Synopsisában, 

amit néhány évvel később írt. A célzás az, hogy mivel a szentek meg fognak jelenni Krisztussal, 

amikor eljön dicsőségben, akkor már korábban el kellett vitetniük Hozzá. Ez azonban Newton 



nézetével egyezik; a különbség kettejük között a felvitel és a földre való visszajövetel közötti 

időtartam hosszával kapcsolatos vélekedésben van. Newton ezt „egy szempillantásnyi” időnek 

tartotta (1Kor 15,52), Darby szerint viszont ez hosszabb időszak kell, hogy legyen. Darbynak igaza 

volt. Nem tudom, hogy megértette-e már akkor, hogy a parúszia szó (az eljövetelre vonatkozóan, 

„az Úr parúsziája”) bizonyos időszakra utal, de mostanra pontosan tudjuk, hogy ez az értelme; nem 

csak egy személy megérkezését jelenti, hanem az ott tartózkodását is, éppen ezért valóban 

időtartamot is jelent. 

Az utolsó napok Darby szerinti menetrendje azonban előbb-utóbb megkívánta a feltételezést, hogy 

a Gyülekezet felvitelének az utolsó napok beköszönte előtt meg kell történnie, azaz, a parúsziának 

át kell ívelnie minimum az Antikrisztus hétéves uralmát, azaz Dániel próféciájának a hetvenedik 

hetét (Dániel 9); és ebben az idézett korai kijelentésben arról beszél, hogy „a szentek elragadtatása 

az Úr napja előtt – talán sokkal előbb – lesz.” Állhatatosan, kitartóan, és remélem, hogy 

elfogulatlanul olvastam el újra és újra a 2Thessz 2,12-t, és az ott használt szavakban nem sikerült 

észrevennem akár a legkisebb utalást is az időszak, azaz a parúszia hosszára vonatkozóan. Darby 

mégis azt mondja, hogy ez a szakasz szolgáltatott számára alapot, hogy azt gondolja, az időköz 

jelentősen hosszú lehet. Azonban ezt le kellett volna ellenőriznie, és bizonyítania, ha lehetséges, 

más igeszakaszok alapján is. Úgy tűnik, hogy ennek az elképzelésnek a felvetése volt az a pont, ahol 

a tárggyal kapcsolatos gondolatmenete észrevétlenül mellékvágányra jutott. Rögtön az utána 

következő versből egyértelműen kiderül, hogy az 1. és a 2. versekben említett esemény nem 

történhet meg „mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a 

törvénytipró, a kárhozat fia”. 

Másfelől, Newton gondolatmenete is pontatlan volt, mert nem vette észre, hogy a parúszia szó egy 

bizonyos időtartamot követel meg, és nem jelenthet egy pillanat alatt bekövetkező eseményt. Ez 

azt jelenti, hogy aközött a két időpont között, amikor az Úr eljön a felhőkön (leereszkedik a 

levegőbe), és a szentek felemeltetnek Hozzá, valamint amikor megveti a lábát az Olajfák hegyén, 

hogy megítélje a Fenevadat, egy időintervallum van; Darbynak azonban nincs igei alapja a 

feltételezésre, hogy ez jelentősen hosszú lenne – hét, vagy akár annál több évig is tartó. A 

Jelenésekről írt kommentáromban azt a felvetést teszem, hogy a parúszia a hét trombita alatt fog 

megkezdődni (így egybevág az 1Kor 15:52-vel, „utolsó trombitaszó” – EFO), és ebben az esetben a 

földre való leereszkedés ennek a trombita-ítéletnek a végén lesz. Így – Newtonnal szemben – a 

parúszia egy időszak lesz, de korántsem olyan hosszú, mint amilyet Darby sémája megkövetel. 

Kellynek a tárggyal kapcsolatos szavain érdemes lenne ma is elgondolkozniuk azoknak, akik akár az 

ő, akár Darby vagy mások nézetein vannak: „Igaz, hogy azelőtt fog eljönni a szentekért királyi 

dicsőségben, mielőtt Vele jönnének a mennyből, követvén Őt, hogy végrehajtsa mindent elsöprő 

ítéletét a földön, de az intervallum hossza eléggé másodrangú; ám ezt is egyedül az Igéből tudjuk 

kielégítően megállapítani. Sok vitát meg lehetne spórolni, ha elkerülnénk ennek részletekbe menő 

vizsgálatát, ámbár nem lehet azt mondani, hogy a tárgy ne lenne érdekes vagy fontos.” 

Darby értelmezési sémájának támogatói arra hivatkoznak, hogy a Gyülekezet végnapok előtti 

elragadtatását az 1Thessz 4 és az 1Kor 15 tanítja; ez a két legfontosabb szakasz, amit használnak. 

Ezért mondhatta a néhai W.E. Vine, hogy az Úr próféciai példázatai és a Jelenések könyve nehezen 



érthetők, viszont ez a két szakasz teljesen világos, és jól tesszük, ha az elgondolásainkat az 

egyértelmű igékre alapozzuk, mintsem a bonyolultakra. Ez hallgatólagos beismerése annak, hogy a 

kérdéses nézet nem igazolható az Újszövetség legfontosabb prófétai részeiben: az 

evangéliumokban és a Jelenésekben. Azonban még a két idézett szakasz sem derít semmi fényt 

arra, hogy a megemlített eseményeknek az Antikrisztus alatti nagy nyomorúság alatt vagy utána 

kell-e bekövetkezniük. A két esemény közötti időtartamra még csak távolról sem esik célzás. 

A kezdet kezdetétől fogva a pre-tribuláció, azaz az Úr nagy nyomorúság előtti eljövetelének 

hirdetőit azokkal a jelentős tényekkel szembesítették, hogy az evangéliumok és a Jelenések Krisztus 

egyetlen eljöveteléről tudnak, az pedig hatalommal és nagy dicsőséggel fog megtörténni, ami olyan 

ragyogó és látható lesz, mint a villámlás, és ezek az igeszakaszok nem beszélnek Krisztus nagy 

nyomorúság előtti eljöveteléről. Ennek az akadálynak a leküzdésére tett kísérletek változatos 

feltételezéseket szültek, például: 

1) A puszta feltételezés, hogy habár a Jelenések 3-ban a gyülekezeteket a földön látjuk, a 4. 

fejezetben úgy beszél róluk az Ige, mintha felvitettek volna a mennybe, és János ott látja őket 

királyi székeken a huszonnégy Vén személyében, akik feltételezhetően a megdicsőült szenteket 

képviselik. A Jelenésekről írott tanulmányomban ezt teljes részletességgel megvizsgálom, és 

bebizonyítom (azt merem gondolni, hogy perdöntően), hogy a Vének nem „képviselnek” senkit, 

hanem ők simán a világegyetem huszonnégy angyali uralkodója. Kellynek a Jelenésekről írott tudós 

magyarázatában az Isten Gyülekezetével és a szentekkel kapcsolatos okfejtés teljes mértékben azon 

áll vagy bukik, hogy a Vének a Gyülekezetet jelképezik-e vagy sem.  

2) Minthogy az evangéliumok és a Jelenések az Úr eljövetelét nyilvánosnak és nyíltnak írja le, 

elkerülhetetlenné vált, hogy a feltételezett pre-tribulációs (nagy nyomorúság előtti) eljövetel, mivel 

nem kerül említésre, titkos, a világ számára láthatatlan esemény kell, hogy legyen. 

1864-ben Dr. Tregelles, aki a próféciák egyik legkorábbi tanulmányozója volt, és bensőségesen 

ismerte a jelenlegi vizsgálatunk tárgyául szolgáló fejleményeket, The Hope of Christ's Second 

Coming (Krisztus második eljövetelének reménysége) címmel tanulmányt adott ki. Ebben azt állítja, 

hogy Krisztus titkos eljövetelének az elmélete először körülbelül 1832-ben jelent meg, ami azt 

jelenti, hogy mindez a Powerscourt-összejövetelek időszakában történt. Lábjegyzetben hozzáteszi: 

„Nem tudom, hogy volt-e egyáltalán konkrét tanítás arról, hogy lenne majd egy titkos elragadtatás 

egy titkos eljövetel során, mígnem Mr. Irving gyülekezetében valaki „kijelentést” nem kapott, és ezt 

akkor és ott a Szent Szellem hangjaként fogadták. De akár állított valaki korábban ilyesmit, akár 

nem, ebből a feltételezett kijelentésből fejlődött ki az ezzel kapcsolatos modern tanítás és 

frazeológia. Nem a Szentírásból jött, hanem abból, ami magát hamisan az Isten Szellemének 

tettette, miközben nem ismerte el, hogy a mi Urunk ugyanabban a testben és vérben testesült 

meg, mint a testvérei, de a bűn romlottsága (a bűnre való hajlam) nélkül.” 

Baxter „Narrative of Facts” (Beszámoló a tényekről) c. könyvében az irvingiánus mozgalommal 

kapcsolatban némileg megvilágítja ezt. 1831 augusztusában történt először, amikor ő maga is 

annak az „erőnek” a befolyása alá esett, amely a mozgalmat áthatotta; ám megemlíti, hogy 

bizonyos idővel korábban a húga „számos kijelentést hallott E.C. kisasszonytól (az irvingiánusok fő 



prófétanőjétől), amelyekben igen határozottan kijelentette, hogy Krisztus olyan órában fog eljönni, 

amikor még a saját népe sem fogja keresni Őt – hogy az eljövetelének az ideje nem lesz ismert a 

saját népe előtt sem.” Ez kétséget kizáróan nagyon titkos eljövetel lenne. 

Világos tehát, hogy az irvingita körökben már azelőtt nagy hangsúlyt fektettek az Eljövetel 

titkosságára, amikor a többi körben még ez nem terjedt el. Tregelles nagyon olvasott volt a 

keresztény irodalomban, és félelmetes memóriával rendelkezett. Mivel nem emlékezett rá, hogy 

olvasott volna erről a tanításról korábban, valószínűsíthető, hogy nem is volt elterjedt az irvingita 

idők előtt. Mégsem kell azonban ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítanunk, hiszen (1) a 

megtévesztő szellemek szokásos taktikája, hogy keverik az igazságot a hamissággal, ezáltal 

összezavarják az egyiket és ajánlják a másikat. Egy démoni ihletettségű kijelentés tehát 

tartalmazhatja az igazság elemeit is. (2) Tregelles állításán túl nincs nyoma annak, hogy a 

Powerscourt-körbe tartozók közül bárki az irvingita kijelentésekből vette volna a titkos elragadtatás 

ötletét, de bizonyítéka neki sincsen. Ha azonban mégis tőlük vették volna ezt az elgondolást, nem 

mondhatunk többet, mint hogy nagyon alaposan meg kellett volna vizsgálniuk az Ige mérlegén. 

William Kelly felháborodással utasította vissza Tregelles feltételezését, ő azonban nem tartozott 

ebbe a körbe, mert csak a Powerscourt időszak után néhány évvel csatlakozott hozzájuk, és talán 

nem tudta, hogyan merült föl legelőször ez az elképzelés. Mindenesetre hiába erőlködött Tregelles 

állításának cáfolatán, mivel ő az érvelésével csak azt akarta bizonyítani, hogy a szentek 

elragadtatásának tanítása már az irvingita idők előtt is létezett; valamint, hogy ezt a kifejezést 

elismert angol írók is ugyanebben az értelemben használták, ezt azonban Tregelles nem is 

kérdőjelezte ezt meg; ahhoz túl jól informált volt, hogy ezt [tehát a szentek elragadtatását] vitatta 

volna. Ő a titkos elragadtatásról írt, dőlt betűkkel szedve. Ezt a témát Kelly elkerülte, bár a dőlt 

betűvel szedett szó szerepel abban a kivonatban, amit Tregellestől idéz. Nem tagadta azt az állítást, 

hogy a titkos elragadtatás ötlete az irvingita körből származik, de nem is adott meg más forrást az 

eredetét illetően.  

Ez a két példa is jól mutatja, hogy még a legjobb bibliatudósok állításait is mindig alaposan meg kell 

vizsgálni. Tregelles többet sugall annál, mint ami az általa említett tényekből következne, Kelly 

pedig elkerüli a lényeget. Annál is fontosabb ezt megjegyezni, mert a Gyülekezet tagjai között 

mindig is sajnálatosan gyakori volt, és most is az, hogy bármit, amit egy nagyra becsült vezető 

kijelent gondolkodás nélkül elfogadjanak, és nagy egyetértéssel ismételgessenek. Azonban, ahogy 

az egyik püspök mondta a papjainak: „Ne feledjétek testvéreim, hogy senki sem tévedhetetlen 

közületek – még a legfiatalabbak sem.” 

Ezen a helyen Kelly olyan információt szolgáltat, amely máshonnan nem lenne fellelhető; Darby 

fenti, a 2Thessz 2,1-2-vel kapcsolatos értelmezésével kapcsolatban ugyanis megjegyzi: „1845 

nyarán egy Plymouthba tett látogatásom alkalmával Mr. B.W. Newton azt mondta nekem, hogy 

több évvel korábban Mr. Darby egy levelet írt neki, amelyben azt állította, hogy Mr. T. Tweedy (egy 

szellemi ember, és fölöttébb odaadó ex-anglikán pap az ír testvérek között) elmondott neki valamit, 

ami teljesen feloldotta számára azt a nehézséget, amelyet ezzel a kérdéssel kapcsolatban érzett.” 

Újdonság volt értesülni róla, hogy Mr. Tweedy „volt az első, aki legelőször vetette föl, hogy döntő 

bizonyíték az Igében a 2Thessz 2,1-2.” 



Újabb példáját láthatjuk itt annak, hogy komolyan meg kell vizsgálni azt is, amit jó és rátermett 

emberek mondanak. Az első állítás nem bizonyítja azt, hogy Tweedy Darbynak a 2Thessz 2,1-2-ről 

beszélt; mindössze azt mondja, hogy egy elgondolása támadt, de hogy mivel kapcsolatban, azt nem 

jegyezték föl. Kelly később tette hozzá, hogy ez ezzel a szakasszal volt kapcsolatos; csakhogy ezt 

1903-ban írta, emlékezetből, 82 éves korában (ötvennyolc évvel a Newtonnal való beszélgetés 

után), amikor Tregelles állítása legelőször a tudomására jutott. 

Bárhogy is történt, és bármi is volt ez az elgondolás, nem az Igében való elmélyülés következtében 

jutott Darby eszébe, személyes megvilágosodásként, hanem egy másik hívőtől jött – arra azonban 

elég volt neki, hogy elfogadjon egy korábban kétségesnek bizonyult nézetet. Kapóra jött neki, 

hiszen éppen abban az időben hallott róla, amikor szembe kellett néznie azzal a jelentős 

nehézséggel, hogy sem az evangéliumok, sem a Jelenések nem mondanak semmit Krisztus titkos 

eljöveteléről és a szentek titkos elragadtatásáról.  

Ez az elgondolás egy másik alapvető feltételezést is tartalmazott, jelesül: 

3) Hogy a három szinoptikus evangélium és a Jelenések még csak nem is utal erre a titkos 

eseményre, azért lehet, mert ezeket nem keresztény, hanem zsidó hívőknek írták. Akárki javasolta 

legelőször ezt az ötletet (és én néha elgondolkozom rajta, hogy vajon nem ez volt-e az, amit 

Tweedy elővezetett Darbynak), ez a feltételezés teljes mértékben alapvető Darby értelmezési 

sémája számára; viszont nem az Újszövetség közvetlen és alapos exegézise eredményeképpen 

került a képbe, olyan igazságként, ami az Igében felfedezhető, hanem mint kiút az akkor 

kialakulóban lévő diszpenzációs séma egyik nehézségének feloldására. Nem az Igében világosan 

elhelyezkedő fogalom volt ez tehát, amit csak hosszú ideje nem vettek észre, hanem pusztán 

emberi magyarázat annak érdekében, hogy egy kellemetlen ténytől megszabaduljanak. 

A tárgyat nem fogjuk teljes mélységében itt körüljárni, mindössze az most a célunk, hogy olyan 

tanulságos eseteket keressünk, amikor a modern korban tanulmányozták ezeket a témákat, s ez 

volt az egyik dolog, ami felmerült. 

Szükségszerűen sok egyéb más is kifejlődött az előbbi a feltételezésből, úgy is, mint:  

a) Az utolsó napokban, miután a Gyülekezet elragadtatott, kell lennie a zsidók egy maradékának, 

akik Jézusban, mint Messiásban hisznek. Egy ilyen társaságról azonban nem találunk egy szót sem 

az Igében, habár valóban lefesti azoknak az embereknek egy kis maradékát, akik abban az időben 

félni fogják Izrael Istenét, és arra lesznek elhívva, hogy megtartsák Mózes törvényét (Ézs 1,9; Rm 

9,27-29; Mal 4,4-6 stb.) De maga a tény, hogy ők Mózes törvénye alatt lesznek, mutatja, hogy nem 

nyerték el a szabadságot Krisztusban. Ezekre tévesen alkalmazzák azokat a szakaszokat, amelyek 

olyan szentekről beszélnek, akik megtartják „Jézus hitét” (pl. Jel 14,12). Csak miután a Jeruzsálemet 

megtámadó nemzeteket elpusztította az Úr, fog ez az istenhívő maradék „gyászolni” és „nézni arra, 

akit átszúrtak” (Zak 12,8-11). 

b) Fel kell tételeznünk, hogy az Úr, amikor az apostolaihoz intézte szavait, úgy beszélt velük, mint 

akik a hívő maradékot képviselik. Mégis pontosan tudta, hogy kiválasztotta és elkülönítette őket a 

világból – a zsidó világból, amely elutasította Őt, és a nemzetek világából, amely szintén ezt fogja 

tenni (János 17). Azt is tudta, hogy ezek azok az emberek, akiknek le kell fektetniük ennek az új 



társaságnak, a Gyülekezetnek az alapjait, amelyről megmondta nekik, hogy fel fogja építeni, és 

amelynek ők a legkiválóbb tagjai lesznek. Az összes írásuk közül van egyáltalán utalás bármelyikben 

is arra, hogy úgy tekintettek volna magukra, mint akiknek a végnapokban élő zsidók csoportjához 

bármi közük lenne? 

c) Ebből az elméletből az következett, hogy a Hegyi beszéd, és az Úr egyéb tanításai és parancsai, 

amelyeket földi életében adott, nem közvetlenül vonatkoznak a keresztényekre, hanem csak 

indirekt alkalmazás útján. Ennek azonban a tanítványságra káros hatása lett, ahogyan azt előre 

megmondták azok, akik már a legelején visszautasították Darby nézeteit ezzel a kérdéssel 

kapcsolatban. A felmenetele előtt az Úr utolsó parancsa viszont az volt, hogy az apostolok tegyenek 

tanítványokká [minden népet] és tanítsák őket, hogy megtartsanak mindent, amit Ő nekik is 

parancsolt (Mt 28,18-20). Ahogyan az apostoli leveleikben Krisztus mondásait használják, abból 

látszik, hogy pontosan ezt is tették. 

d) Hogy ki lehessen kerülni ezt az egyértelmű parancsot, az elmélet megkívánta azt a feltételezést 

is, hogy az evangélium hirdetését és az egyéb rendeléseket, mint például a bemerítést és az 

Úrvacsorát nem ebben a korszakban kell megtartani, hanem ezek annak a zsidó maradéknak 

szólnak, akik az utolsó napokban látnak majd neki – az elmélet szerint legalábbis – a nemzetek 

evangelizálásának. 

A diszpenzacionalista értelmezési séma ezen elágazásait nem fejtették ki teljesen az elmélet korai 

terjesztői. E.W. Bullinger volt az, aki azután ezt részletekbe menően végigvezette azzal a 

konklúzióval, hogy egyedül Pál börtönből írott levelei vonatkoznak a Gyülekezetre; az Újszövetség 

többi része, ugyanúgy, mint az Ószövetség, zsidóknak szól. 

Szellemi jelentősége és hordereje van, hogy ennek a tanításvonalnak a hamisságát már abban az 

időben leleplezték, amikor legelőször terjedt el széles körben; s egy olyan valaki tette, aki nem is 

említette ezt meg soha. A Bampton Lectures for 1864 (Bampton előadások 1864-re) c. kötetben 

T.D. Bernard meggyőző erővel bizonyította, hogy az apostolok tanításai a Szellemben gyökereztek, 

és a Szellem útmutatása alapján jöttek létre, és Krisztusnak azokból a szavaiból csíráztak ki, 

amelyeket akkor mondott, amikor velük volt. Ez pedig pontosan az Újszövetség Darby által 

propagált és Bullinger által végigvezetett diszpenzacionalista kettéosztásának az antitézise. 

Ezt az értelmezési sémát egyetlen olyan passzussal meg lehet cáfolni, amellyel a teljes Biblia 

összhangban van. A feltételezés szerint tehát a parúszia azzal kezdődik majd, hogy a nagy 

nyomorúság előtt Krisztus titokban jön el a Gyülekezetért, és csakis ők fognak róla tudni; az 

epifánia, azaz Krisztus dicsőségének nyilvános kisugárzása viszont akkor lesz majd látható, amikor 

minden ember előtt dicsőségben előtűnik. Tanításuk szerint az előbbi az, amire a keresztények igaz 

reménységként számíthatnak. Azonban éppen Pál, akinek elsőként kellett volna kijelentést kapnia 

erről a pre-tribulációs (nagy nyomorúság előtti) elragadtatásról, jelenti ki, hogy a gyülekezet 

„boldog reménysége” az, hogy „nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége [epifánia] 

láthatóan megjelenik” (Tit 2,13 - EFO). 

Az értelmezési séma további olyan feltételezéseket tartalmaz, mint hogy a Gyülekezet 

„diszpenzációk fölött” van (bármit is jelentsen ez), és annyira különlegesen a kegyelem tárgya, 



hogy ezzel teljesen összeegyeztethetetlen lenne, ha el kellene viselnie az utolsó napok nagy 

nyomorúságát. Mégis, Isten megengedte, hogy a szentek megtapasztalják a római császárok alatti 

üldöztetés leírhatatlan szörnyűségeit, az inkvizíciót, az 1900-as évek Kínájában a bokszereket, a 

bolsevikokat, és Kínát megint. Azok, akik így érvelnek, bizonyosan elfelejtették az Úr apostolokhoz 

intézett szavait: „Ezen a világon nyomorúságotok lesz” (Jn 16,33). Ez az Ige nem csak prófétikus, 

hanem általános is: a nyomorúság a normális tapasztalatotok, amíg én távol leszek. A nagy 

nyomorúság nem lesz természetében különböző a korszakon végighúzódó nyomorúságtól, hanem 

inkább a betetőzése és befejezése lesz annak, s elszomorító az az elgondolás, hogy a Gyülekezetnek 

ne kellene elviselnie. Bölcsebb lenne valami jó indokot kérnünk rá, hogy miért kellene 

megmenekülnünk attól, ami Krisztus népének állandó osztályrésze volt mindig is, és fel kellene 

készíteni a szívünket arra, hogy elfogadjuk, ha Isten így akarja. 

Említettük korábban, hogy a Powerscourt-házban megvitatott témák egyike volt, hogy Isten 

Gyülekezetnek tett ígéretei feltételesek-e vagy sem. Érdekes lenne ismerni a válaszokat. A 

jelenlevők közül legalább néhányan határozottan kálvinista teológiát vallottak. Szilárdan 

ragaszkodtak ahhoz az igazsághoz, hogy a haragtól való megmenekülés örökre szól a Krisztusban 

hívők számára, és nem lehet elveszíteni. Hajlamosak voltak azonban ezt az elvet a megtérés utáni 

kiváltságokra (előjogokra) is alkalmazni. A megdicsőült Gyülekezeten belül figyelembe vették az 

érdemek szerinti jutalmak különbözőségét, de a jutalom alapelvét nem szabadna ezen túl is 

kiterjeszteni, főleg, hogy Isten Gyülekezete különösen és nagymértékben is a kegyelemtől függ, 

méghozzá annyira, hogy a „szuverén kegyelem” kifejezést alkották meg a jellemzésére. Így írhatott 

Kelly Krisztus „szentjeiért szuverén kegyelemben való eljövetelének nagyszerű igazságáról”.  

Az elképzelés, amit a „szuverén” kifejezés hordoz, azt jelenti, hogy Isten kegyelme abszolút, szabad 

(semmi sem köti), és hogy az általa garantált előjogok feltételektől és korlátoktól mentesek. Hol 

található az Újszövetségben ilyen vagy ennek megfeleltethető fogalom? Nincs benne ilyen. Isten 

kegyelme nem kötetlen (feltétlen); igazságosságának egyéb tulajdonságai szabnak neki határt és 

egyensúlyt. Áldott igazság, hogy a „kegyelem uralkodik”, de ez nem egy abszolút autokrata kőbe 

vésett szabálya, aki nem vesz figyelembe semmilyen egyéb megfontolást. A Róma 5,21 ezt a 

következőképpen fogalmazza meg: „a kegyelem is uralkodjék az igazság által” (Károli). A kegyelem 

semmi olyat nem tehet, ami összeegyeztethetetlen az igazságossággal.  

A kegyelem olyan igazságosságot ruház a bűnösre, amely az egész föld igaz Bírója előtt is megáll. Ez 

a kegyelem Krisztus megbékéltető munkáján keresztül működik, s a szívben való lakozás révén a 

hívőt Krisztus jellemére formálja. A kegyelem a megigazultban olyan igazságosságot hoz létre, 

amelyet a szent Isten elismerni és jutalmazni tud. A bűnös megtagadhatja, hogy elfogadja a 

kegyelmet, amely Krisztusban igazságosságot tulajdoníthatna neki; amely esetben nem kaphatja 

meg a megmenekülés (üdvösség) jótéteményét (hasznát). Hasonlóképpen a hívő akadályozhatja a 

Szent Szellem Krisztus tulajdonságaira formáló belső munkáját; ebben az esetben nem sikerül 

elérnie, amivé Isten kegyelme révén válhatott volna, illetve azt, amit megkaphatott (ami neki 

tulajdoníttatott) volna. Nagyon is igazak Tauler szavai, miszerint amikor Isten a koronákat adja, nem 

bennünket fog megkoronázni, hanem egyedül Krisztust fogja megkoronázni bennünk, mivel 

egyedül Krisztus méltó a koronára. A kegyelem tehát nem attól függ, hogy mit akar adományozni 



nekünk, hanem attól, hogy mi mit vagyunk hajlandók megragadni belőle. Áldott 

tevékenykedésének teljes hatáskörében Istennek az igazságosságon keresztül kell munkálkodnia. A 

„szuverén kegyelem” kifejezés elhomályosítja ennek az igazságnak a világosságát. 

Közkeletű tévedés, hogy az Úr, az apostolok és később a keresztények is azt tanították volna, hogy a 

második eljövetel bármely pillanatban bekövetkezhet. Akik hisznek abban, hogy bizonyos 

eseményeknek kell bekövetkezniük először, azokra egyből rásütik, hogy nem is várják az Urat. A 

tévedés hangoztatói azt állítják, hogy az Ige nem ad meg eseményeket az állítólagos titkos 

elragadtatás előtt, mert a Gyülekezet „prófécián kívül” van. Amikor pedig azt a választ kapják, hogy 

Krisztus nagyon világosan megmondta a tanítványainak, hogy „amikor majd látjátok, hogy ezek 

[amelyekről beszélt] megtörténnek, ismerjétek fel, hogy Isten Királysága már közel van” (Lk 21,31), 

azt felelik, hogy ez a zsidóknak szól, és a Gyülekezet nem a királyság! Ezt az állítást részletesen 

tárgyalom (és véleményem szerint teljesen megcáfolom) a Jelenésekről írt könyvemben. 

Hogyan is gondolhatták volna így, látva, hogy az Úr kifejezetten megmondta nekik, hogy a távolléte 

hosszú lesz (Mt 25,19; Lk 19,12), és hogy Péternek meg kell érnie az időskort, és akkor fog csak 

meghalni (Jn 21,18-19)? Az értekezésemben megmutatom, hogy a „várni, várakozni valamire” ("to 

look for," "to wait for") kifejezések újszövetségi használata teljes bizonyossággal megengedi a várt 

események előtt bekövetkező események gondolatát. 

Veszélyes a hősök imádata. Ha gondolkodásunkat alávetjük egy tanítónak, elfogadunk egy 

értelmezési sémát anélkül, hogy felkutatnánk az alapelveit és legapróbb részleteit, ha síkra szállunk 

egy értelmezési iskola mellett, ez mind az ismeretben való növekedésnek, előrehaladásnak gátja 

lesz. Egy ügyes tyúk a szemétdombon is talál magot, az éles szemű szellemi botanikus pedig észre 

fogja venni az igazság gyönyörű virágját a tévelygés burjánzó gyomjai között is. Az igazi kereső 

minden mezőt végigtallóz, és nagy kévét gyűjt össze. Az itt áttekintett tanítások különböző 

vonulatainak gondos vizsgálata felismeri az igazságot és észreveszi a tévedést mindegyikben. Eltérő 

nézőpontból szemlélve őket – mintha csak a térképet forgatnánk –, előtűnnek tájkép 

jellegzetességei, amelyeket mások nem vettek észre; és senki sem látta meg a teljes képet. Ha 

türelmesen és csendesen folytatták volna közös kutatásukat, a térképeik mostanra meg lehetnének 

feleltetve egymásnak, és nem eltérő domborzatot és utakat mutatnának. 

Ahogy korábban említettük, Darbynak igaza volt abban, hogy a parúsziát hosszabb időszaknak 

tartotta, de tévedett abban, hogy a kezdetét az Antikrisztust megelőző időre tette. Newtonnak 

igaza volt, hogy a nagy nyomorúság végéhez tette, de tévedett abban, hogy nem hosszabb 

időtartamként tekintett rá. Darby közel volt az igazsághoz abban, hogy az elragadtatást az utolsó 

napok előtt várta, de tévedett abban, hogy összekapcsolta az Úr eljövetelével és a hívők 

feltámadásával, és hogy összekötötte mindezt az 1Thessz 4-gyel és az 1Kor 15-tel. Van ugyanis 

elragadtatás az utolsó napok előtt, csakhogy nem minden hívő számára, hanem azoknak, akik 

készen állnak és imádkoznak, megtartják Krisztus türelmes várakozásának Igéjét, és így 

győzedelmeskednek, hogy megmeneküljenek mindazoktól a dolgoktól, amelyek majd akkor fognak 

a földre következni. Az a nap hirtelen fog eljönni, váratlanul, és a figyelmetlen keresztények 

semmiképpen nem fognak megmenekülni a gyorsan bekövetkező utolsó napoktól (Lk 21,34-46; Jel 

3,10; 12,5; 14,1-5). Ez a kimenekítés azonban nem az Úr mennyből való eljövetelekor lesz, és nem 



is fogja feltámadás kísérni. Az érintettek mindössze élve a mennybe vitetnek, hogy ne kelljen 

kiállniuk a nagy nyomorúságot, mivel nincsen szükségük annak megtisztító tüzére. Baxter 

igemagyarázatában vannak szakaszok, amelyek azt sugallják, hogy ő és Edward Irving, a bennük és 

körülöttük levő gondolati összezavarodás ellenére megértettek valamit abból, hogy az 

elragadtatásban szerepe van annak, ha valaki hűségesnek és méltónak bizonyul. 

Ezt az aspektust erőteljesen hangsúlyozta egy névtelen szerzős irvingita könyv 1868-ban, melynek 

címe „Isten célja a teremtésben és a megváltásban” volt.  

Igazuk volt tehát azoknak (és Irving is ezek között volt), akik szerint az elragadtatás úgy fog 

megtörténni, ahogy Énók és Illés mint előképek kiábrázolják, de tévedtek abban, hogy az 1Thessz 

4-ben leírt események is csak erről a fajta elragadtatásról szólnának.  

Mivel, amint azt a Zsid 11,5 nyomatékosan állítja, Énók „elragadtatása előtt azonban bizonyságot 

nyert arról, hogy Isten szemében kedves”, míg a gyáva szívű és testies keresztények nem azok (Zsid 

10,38; 1Kor 10,5-6). Illés pedig a nehézségek és gyötrelmek közötti állhatatos élet hűséges 

tanúbizonysága koronájaként vitetett élve a mennybe. Végül pedig azok a hívők, akik bátran, 

megalkuvás nélkül kiállják a nyomorúságot, ezáltal feljogosíttatnak az elragadtatásra, habár 

megúszhatták volna a végnapokat, ha korábban Énókhoz és Illéshez hasonlóan hitben és 

engedelmességben jártak volna. 

A válasz arra, hogy mi vezetett a korai bibliatanulmányozók értelmezési különbözőségéhez és végül 

kettészakadásához, sőt, harcaikhoz, morális természetű. Urunk visszatérésének reménysége azt a 

célt szolgálja, hogy megszenteljen bennünket és felkészítsen az örökségre az Őbenne való hit által 

(ApCsel 26,18). „Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta” 

(1Jn 3,3). „Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal 

reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok (...) [és] – 

mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, 

amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Pt 1,13-16) 

Mindent tanítást a morális következményeiről és hatásairól lehet lemérni. Így azonnal elvethetjük 

például azokat az állításokat, melyek szerint az Úr evangéliumokban adott tanításai nem 

vonatkoznak a keresztényekre; illetve, hogy a Jézus vagy az apostolok részéről a tanítványoknak 

szóló figyelmeztetések nem vonatkoznak az újjászületettekre. Az ilyen nézetek nem szolgálják a 

megszentelődést, hanem sokkal inkább a szív és a magatartás gondatlanságához 

(könnyelműségéhez) vezetnek. A gyümölcseikről ismerni meg őket: Sokan azok közül, akik ezeket a 

nézeteket vallották, a gyakorlatban mintha megtagadták volna ezeket, és pontosan azok szerint az 

Igék szerint éltek, amelyeket elméletben „zsidókra vonatkozónak” tartottak. Istené legyen a 

dicsőség emiatt a következetlenség miatt. Nem szabad azonban elhallgatni azt sem, hogy sokan 

azok közül, akik a leghevesebben kiálltak az ilyen vélemények mellett, a vitatkozás, az övékétől 

eltérő mindenfajta nézettel szembeni ellenállás és az Isten népe közötti szakadás szellemének 

keserű gyümölcsét teremték. Ha az „Isten előtti őszinte alázat lelke” van bennünk, akkor 

türelmesek és hosszútűrőek leszünk azokkal, akik különböznek tőlünk; és akkor majd azokat a 

dolgokat is, amiket az ilyen alázatos lelkek esetleg másképpen gondolnak, Isten kijelenti nekünk (Fil 



3,15); hiszen ez az, amit éppen most is tesz az alázatos szívűek között. 

A mi szeretett Urunk visszatérésének nagy reménysége által kiváltott első lelkesedésben azt is 

feltételezték, hogy a korszak megújult, erős érdeklődése a tíz szűznek címzett felszólítás 

beteljesedése volt: „Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!” (Mt 25,6). Egyedül annyit kell ehhez 

hozzátennünk, hogy ebben az esetben a bolond szüzeknek bőven volt ideje (másfél évszázad) 

megvenni a szükséges olajat! Az igeileg nem alátámasztható elképzelés azonban még mindig tartja 

magát azoknak az embereknek köszönhetően, akiknek nincsenek saját következtetéseik, hanem 

elfogadják mások feltételezéseit, és csak azokat visszhangozzák. 
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Az igazság korai keresőinek másik alapvető jellegzetessége volt, hogy mind fel voltak készülve rá, 

hogy megfizessenek bármilyen árat, amibe a fellelt igazság megőrzése vagy gyakorlatban való 

megélése került. Számosan fizettek közülük akkora árat, amekkorát a természeti ember túl 

magasnak tart. Voltak, akik a tudományos pálya nagy kilátásairól mondtak le, mások társadalmi 

helyzetüket, eleganciájukat, kényelmüket adták fel. Általánosan jellemző volt rájuk, hogy a házaikat 

olyan bútorokkal és olyan stílusban rendezték be, hogy ne riasszák el a szegényebb testvéreket sem 

attól, hogy szívesen látogassanak el hozzájuk. Sőt, talán néha ezt még túlzásba is vitték, de az 

alapelv mindig a szeretet volt. 

A.N. Groves az akkori érték szerint évi ezerötszáz dolláros fogászati praxisát adta föl, s feleségével 

együtt tízezer dolláros vagyont osztott szét, amely tőlük egyenesen Perzsiába vándorolt az 

evangéliummal együtt, annak a bizonyosságnak mentén, hogy az Úr betölt minden szükséget. 

Groves volt az evangélium egyedül csak hitre alapozott terjesztésének a modernkori úttörője. 

R.C. Chapman már a megtérésekor tudta, hogy az ő megrögzött bűne a büszkeség, ezért feladta 

ügyvédi praxisát Londonban, eladta mindenét, és Barnstaple-be költözött. Ott, ahol korábban 

hintón járt, most egy munkásember házát választotta otthonául egy mellékutcában. Különösen, de 

nagyon tanulságosan jegyezte meg: „A büszkeségem sohasem heverte ki.” Nem annak az idős és 

érett szentnek a lépése volt ez, akire még néhányan emlékszünk; Chapman ugyanis még 

harmincéves sem volt ekkoriban. Társasági emberként magas társadalmi körökben mozgott, és a 

világ a lábai előtt hevert. Határozott volt, magas, test és lélek erejének teljében. Ez az ember volt 

az, aki teljesen elfordult a világtól, hogy csatlakozva Káleb családjához teljesen az Urat kövesse. 

Darby jogásznak tanult, ahol remek kiáltásai lettek volna, mivel a nővérének férje a legfelsőbb 

bíróság elnöke volt Írországban, s azt mondják, olyan jó véleménnyel volt fiatal rokonának 

képességeiről és tudásáról, hogy azt remélte, egy napon ő lesz az ír törvények megszövegezője. 

Darby azonban tartott attól, hogy nehogy elérzéketlenítse (eltompítsa, megkeményítse) a 

lelkiismeretét azzal, hogy a tehetségét esetleg arra használja, hogy az igazság ellenében 

győzedelmeskedjen, ezért elhagyta a jogi pályát, és lelkész lett belőle – amikor azonban megértette 

Istennek a Gyülekezettel kapcsolatos gondolatait, eszerint a világosság szerint járt, és ezt a hivatást 

is elhagyta. Egy jól tájékozott idősebb barátomtól, aki Darby idejében került az ő vallásos köreibe, 



hallottam, hogy Darby apja annyira feldühödött fiának életútján, hogy kizárta az örökségből. Nem 

tudom azonban, hogy milyen értelemben, és milyen mértékben történt mindez. 

Az ilyen példák mutatják, hogy ezek a férfiak készek voltak „megvenni” a „bort és a tejet” 

Immánuel földjén (Ézs 55,1). Ezen az étrenden a hit igéivel táplálkoztak (1Tim 4,6), és tartották 

magukat „a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz” 

(1Tim 6,3; 2Tim 1,13). Egészségesen és erősen pedig képesek voltak a fáradozásra és kitartásra. 

Megfogadták az Úr szavát a mennyből: „tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, 

hogy meggazdagodj” (Jel 3,18). Meggazdagodtak, sőt annyira gazdagok lettek, hogy bőségesen volt 

mit adniuk a lelki szükségben levőknek, és őrajtuk keresztül Isten egész Gyülekezete is nagy áldást 

nyert. 

Nem lett volna mindez lehetséges azonban, ha nem lettek volna készek megfizetni érte az árat – s 

ez a törvény ma is él. Vannak ma is testvérek, akiknek megvan a tehetségük és a tudásuk, mégsem 

gazdagok, és nem is gazdagítanak másokat. Nem fedeznek fel semmi újat az Ige kincsesházában. 

Miért van ez? Talán azért, mert olyanok, mint akikről Wesley is írt: különféle kiváló 

tulajdonságokkal rendelkeznek, de „sajnálatosképpen mindent tudnak, és ezért semmit sem 

tanulnak”? Vagy azért, mert nem hajlandók megfizetni az árat? 

Mégis, ezek az emberek bármekkora árat fizettek is, ugyanazt mondták volna, mint az a valaki, aki 

még korábban élt, és akinek szintén megvolt a jó társadalmi helyzete, tudása és ideje – és aki nem 

volt más, mint Pál apostol: „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. 

Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. 

Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem” (Fil 3,7-8). 

A háziasszony könnyedén kidobja a háztartási hulladékot, és nem is gondolja, hogy valami 

érdemleges dolgot tett. A tanítvány földi jutalma semmi; a mennyei nyereség viszont örökre kitart, 

és most és ezután is élvezzük.  

Egy anglikán lelkész mesélte nekem egyszer, hogy a Hebridákra ment üdülni. Minekutána nem 

látott napilapot vagy két hétig, vasárnap, a templomból kimenet vett egyet az utcán. A gyülekezet 

egyik elöljárója meglátta rajta a címet, és elmentében megjegyezte: „Hírek a világból – na, de 

melyikből?” A kérdés a következő: Melyik világért élek? A láthatóért vagy a láthatatlanért, a testért 

vagy a szellemért, a földért vagy a mennyért, a véges időért vagy az örökkévalóságért, magamért 

vagy Krisztusért? Fogadjuk meg Pál szavait: „Mert nekem az élet Krisztus”; „Legyetek követőim, 

testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek” (Fil 1,21; 3,17). 

Hibáik ellenére azok, akiknek a dolgait itt tárgyaljuk, így akartak élni, ezért bőséges mértékkel 

örökölték atyjuk, Ábrahám áldásait; megáldattak, és maguk is áldásul szolgáltak. 

Babilonból való visszatérésük után Isten törvénytanítókat adott Izráelnek, olyanokat, mint Ezsdrás, 

akik a lelkiismeret és a szív fölötti hatalom szavaival szóltak. Az ilyen, Istentől küldött tanítók azután 

fokozatosan elfogytak, és Urunk idejében már csak az írástudóknak egy olyan rétege létezett, akik 

mindössze házaltak a híres rabbik „áruival”, de nem volt Istentől jövő üzenetük. Ezért volt, hogy 

amikor Jézus tanítani kezdett, az emberek álmélkodtak a tanításán, „mert úgy tanította őket, mint 

akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik” (Mt 7,28-29). Jézus megvilágosította a régi 



igazságokat és újakat adott hozzájuk. Szavai nemcsak illettek az akkori időkhöz, de felrázták a 

lelkiismeretet és szellemi növekedést (fejlődést) követeltek; Ő Maga pedig megfizette a prófétaság 

árát azáltal, hogy az írástudók gyűlölték, üldözték és megölték Őt – de Isten akaratát szolgálta a 

nemzedékében, és előmozdította az ügyét a földön. 

A reformációkor Isten hűséges férfiak rendelkezésére bocsátotta azt az üzenetet, amelyre 

szükségük volt abban az időszakban, és akik az Ige kincsesházából új, és ahhoz a korhoz illő 

dolgokat hoztak elő. Ők is nagy megpróbáltatások küzdelmein mentek át, de Jézus Krisztus jó 

katonáinak bizonyultak. Utódaik mostanra azonban ereklyetartóba tették és korlátok közé 

szorították az üzenetüket azáltal, hogy krédók és hitvallások sírjába zárták azt. Írástudók olyan 

nemzedéke követte őket, akik legszívesebben megelégszenek azzal, hogy legelső vezetőik tanításait 

ismételgetik, házalnak az áruikkal, és ritkán esik meg, hogy olyan valaki áll elő, akinek közvetlen, 

Istentől jövő üzenete lenne. 

Hasonlóképpen, az ezernyolcszázas évek tanítóinak is új dolgokat mutatott meg Isten az Igében, 

amelyeket annak a generációnak szánt, és amelyek megzavarták a népegyházi gondolkodásmódot. 

Azokat az igazságokat tartalmazta az üzenet, amelyre a Gyülekezetnek az akkori állapotában 

szüksége volt. Félelem nélkül, hatalommal terjesztették ezeket, megfizetve a szokásos árát annak, 

ha Istentől hoz valaki üzenetet kora számára. Ebben a vonatkozásban ők is Jézus Krisztus jó 

katonáinak bizonyultak. 

A mai követőik leginkább írástudók, az ő áruikkal házalók, akik nagyjából ugyanazokkal a frázisokkal 

ismételgetik ugyanazt a mondanivalót, de nincs friss üzenetük Istentől, amely a jelen szükségleteit 

kielégíthetné. Nem hoznak elő semmi újat az Igéből, viszont szembeszegülnek azzal és üldözik, aki 

így tesz. A történelem megismétli önmagát. Amire most nagyon nagy szükség lenne Istentől, azok a 

jelenkornak szóló üzenettel rendelkező tanítók; olyan férfiak, akik képesek új fényt vetni a már 

ismert igazságokra, és akik olyan igazságokat vagy igazságrészleteket hozhatnak elő, amelyeket 

eddig még nem ismertünk föl. Olyan tanítókra van szükség, akik fel tudják rázni az 

elkényelmesedettek és világias gondolkozásúak lelkiismeretét, és előrefelé tudják vezetni Isten 

népét. Ezekkel szintén szembeszállnak és gyűlölni fogják őket a testies gondolkozású testvéreik, 

ezért nekik is Jézus Krisztus jó katonáinak bátorságára lesz szükségük. Nekik is meg kell fizetniük az 

árat, meghozni az áldozatokat, kitenni magukat a veszteségeknek, amelyek mind a katonáskodás 

velejárói. 

Az Úrnak számos szolgája, de kevés harcosa van. Még mindig volt hétezer, aki Őt imádta, de 

Illésnek csak néhány embere volt az, aki harcolt is Érte. Igazak a szavak: „Jézusnak számtalan 

szerelmese van mennyei királyságában, de csak kevés kereszthordozója. Sokakat talál az asztala 

körül, de keveset, aki a böjtjeiben is osztozik Vele. Sokan követik Jézust a kenyértörésig, de kevesen 

a szenvedésének kelyhéből való ivásig.” 

Adjon az Úr az Ő kegyelméből a Gyülekezetének újra hírvivőket üzenettel, harcosokat kitartással és 

hajtóerővel, tábornokokat, akik másokat győzelemre vezetnek, győzteseket, akik bár meghalnak az 

Ő csatáiban, Vele együtt majd a trónra ülnek. Kész vagy egynek lenni közülük? 

 


