
1 
 

ÁBEL ÁLDOZATA 

Stephen Kaung: Krisztus a Teremtés könyvében, 2. rész 

 

Ez az üzenet élőszóban hangzott el a Virginia állambeli Richmondban, az Egyesült Államokban, 

1982. januárjában. Ez az igeszolgálat a második abból a nyolc részből álló sorozatban, mely 

Krisztust mutatja be nyolc személy életén keresztül Mózes első, a teremtésről szóló könyvében. 

1Mózes 4,1-12 

Héberek 11,4 

A Teremtés könyve az életrajzok könyve, ami azt mutatja meg nekünk, hogy Istent a 

tantételeknél, tanításoknál, módszereknél és technikáknál sokkal inkább az ember érdekli. A 

Biblia első könyve ezért lett az életrajzok, különösen nyolc személy életrajzának a könyve. 

Ebben a nyolc emberben Isten úgy munkálkodott, hogy mindegyiküknél látunk valamilyen 

szimbólumot, védjegyet, mely Isten bánásmódjának az eredményét mutatja az életükben. 

Amikor pedig ezeket a szimbólumokat egymás mellé tesszük, meglátjuk az Isten szíve szerinti 

embert. 

A második személy a Teremtés könyvében Ábel. Miután az ember vétkezett, Isten odajött 

hozzá, és egyfelől kimondta ítéletét az ember fölött, ugyanakkor csodálatos ígéretet is adott 

neki: „Ellenségeskedést támasztok közötted [a kígyó] és asszony között, a te magod [a kígyó 

magva] és az asszony magva között. Az asszony magva összezúzza a kígyó fejét, a kígyó pedig 

megsebzi őt [az asszony magvát] a sarkán” (1Móz 3,15).  

Ez a legelső ígéret a Bibliában. Csodálatos ígéret, melyet Isten közvetlenül az ember bukása 

után tett. Az asszony magvában lesz a világnak üdvössége (megmenekülése). Miután az 

ember kiűzetett az Éden kertjéből, ismerte feleségét, aki megszülte első gyermeküket. Amikor 

az első gyermek megszületett, Kainnak nevezték, ami „szerzést” jelent; „szereztünk egy férfit 

az Úrtól”. Mit jelent ez? Amikor Ádámnak és Évának megszületett az első gyermeke, azt 

gondolták, ő az asszony magva, Isten ígéretének beteljesedése. Azt gondolták, hogy az 

emberiség megmentése Kainban lesz; de sajnos, nem Kain volt ez az ember. Az „asszony 

magva” nem lehetett akármelyik férfi, aki asszonytól született. Az „asszony magva” Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban teljesedik be. Ő az idők teljességében egy asszonytól, egy szűztől 

született, a törvény átka alatt, hogy megszabadíthasson bennünket a törvénytől, és nekünk 

adhassa az örökségünket, a fiúvá fogadást, a fiúságot. 

Micsoda csalódás volt Ádámnak és Évának rájönni, hogy nem ez a gyermek, Kain az asszony 

magva! Nagyon hamar felfedezték, hogy nem ő az, ezért amikor a második gyermek 

megszületett, teljesen az ellenkezője történt. A második gyermeket Ábelnek nevezték, mely 

„leheletet”, „hiábavalóságot” jelent. Rájöttek, hogy az ember a bűn uralma alatt nem más, 

mint puszta lehelet, hiábavalóság. Éppen úgy, mint a lélegzet, elszáll; minden csak 

hiábavalóság. 
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Amikor a két gyermek felnövekedett, mindketten dolgozni kezdtek. Kain földműves lett, 

elkezdte megművelni a földet. Mielőtt az ember vétkezett volna, amikor még az Éden 

kertjében voltak, a kert gyümölcsfáinak termését ették. Ez volt a táplálékuk. Miután az ember 

vétkezett, Isten megátkozta a földet, és azt mondta az embernek, hogy onnantól fogva 

fáradsággal kell megdolgoznia a megélhetéséért. A föld pedig tövist és kórót fog teremni, és 

az embernek verítékkel kell megszereznie kenyerét. Ez a föld már átkozott föld volt. Amikor 

Kain földműves lett, művelte a földet; küzdött a tövisek és a kórók ellen. Igaz, ugye, hogy az 

embernek a puszta megélhetésért is meg kell küzdenie a természettel, mert a természet 

megváltozott? Kainnak fáradoznia és dolgoznia kellett, hogy a föld biztosítsa számára a puszta 

megélhetést. Megpróbálta a legjobbat kihozni az átokból; megpróbált önmagáért élni. 

Ábel azonban juhpásztor lett. Ez nagyon furcsa, mert az ember akkor még egyáltalán nem 

evett húst. Az özönvíz után a bűn révén megromlott fizikai test degenerációja miatt Isten 

megengedte a húsevést, a vér elfogyasztását azonban nem. Az özönvíz előtt viszont, Kain és 

Ábel idejében az embernek egyáltalán nem volt szüksége húsra. Az ember csak gyümölcsöt, 

levél- és gyökérzöldségeket fogyasztott. Miért döntött Ábel úgy, hogy juhpásztor legyen? 

Bizonyosan megvolt rá az oka. 

Azelőtt, hogy Isten Ádámot és Évát kiűzte az Éden kertjéből, leölt egy állatot, kiontotta a vérét, 

és a bőréből ruhákat készített nekik, hogy azzal takarják el mezítelenségüket. Ádám és Éva 

bizonyosan elmondták gyermekeiknek, hogy a bűneik miatt egy ártatlan állatnak kellett 

meghalnia. Vért kellett ontani ahhoz, hogy Isten igazságosságát magukra ölthessék. Ez a két 

fiú tehát biztosan hallotta ezt a történetet gyermekkorától fogva. Ezzel a történettel nőttek 

föl. Kainnak ez valóban csak egy történet volt, de Ábel hitt benne. És mivel hitt abban, hogy 

az ember bűn alatt van, vérontás nélkül pedig nincs bűnbocsánat, Istenben való hitéből és 

istenfélelméből fakadóan juhpásztor lett. Más szóval, juhokat akart nevelni, nem azért, hogy 

megegye őket, hanem, hogy ezeket a juhokat Isten elé vigye áldozatként, hogy a vér kiontása 

által bűnbocsánatot nyerjen. Ábel a lelke megmenekülését (üdvösségét) kereste. Nem saját 

magának élt, hanem mivel Istennek és Isten üdvösségének élt, juhpásztor lett belőle. 

Amikor Krisztus megszületett, az angyalok a juhokat őrző pásztoroknak jelentek meg 

Betlehem mezején. Ezek nem akármilyen pásztorok voltak, hanem templomi pásztorok. Mivel 

ezeket a juhokat a templomi áldozatbemutatásokra tartották, a papok szigorú vizsgálatának 

voltak alávetve. Ezeknek a bárányoknak tökéleteseknek kellett lenniük, hiba nélkül valónak, 

készen arra, hogy feláldozzák őket a templomban Istennek. Ezért különleges juhpásztorok 

őrizték őket, és az angyalok ezért jelentek meg nekik. Ők voltak az elsők, akik megtudták, hogy 

Gyermek született, hogy Fiú adatott, mert a templomi bárányokat legeltették. Nagyon tiszta 

szívűeknek kellett lenniük, és ezért megláthatták az Istent. 

Nyilvánvaló, hogy amikor Kain választott magának foglalkozást, ő saját magának választott, a 

fizikai testéről való gondoskodást tartotta szem előtt. Ábel azonban a lelke megmenekülését 

szolgáló foglalkozást választott, az Úrtól jövő üdvösségért. Már a hivatásuk megválasztásában 

is láthatjuk a két teljesen különböző életfilozófiát. Kain életfilozófiája az volt, hogy kihozza a 

legjobbat a legrosszabb helyzetből ebben a világban, Ábel azonban félte az Istent, és az Úrtól 

jövő megmenekülést választotta. 
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Ha mármost gondosan elolvassuk, azt láthatjuk, hogy Kain egyáltalán nem volt rossz ember. 

Jó ember volt, teljesen átlagos ember. Szorgalmas, kötelességtudó, sőt, vallásos ember volt. 

Szorgalmasan művelte a földet. Nem tékozolt, nem lázadozott, nem kezdett bele 

mindenfélébe. A Biblia nem mond róla semmi ilyet a kezdetben. Nem olyan volt, mint sok 

ember a világban, akik nem érzik szükségét, hogy Istent imádják. Ő érezte ennek szükségét, 

ezért a napok múltán Kain fogta a föld termésének zsengéjét, és felajánlotta áldozatként 

Istennek. Valószínű, hogy megpróbált az Éden kertjéhez olyan közel kerülni, amennyire csak 

lehetett. A kérubok a lángpallossal őrizték az élet fájához vezető út kapuját. Könnyen lehet, 

hogy Kain olyan közel húzódott, amennyire csak lehetett a lángpalloshoz és a kérubokhoz. Ott 

ajánlotta fel áldozatként földjének termését Istennek. Tudta, hogy Isten bizonyára haragszik 

az emberre, így megpróbálta Isten haragját a legjobbal kiengesztelni, amije csak volt. 

TERMÉSZETI VALLÁS 

Az összes természeti vallás vajon nem a harag kiengesztelésén alapul? Mindegy, melyikről van 

szó, a világ minden vallása a kiengesztelés alapelvére épül. Tudják, hogy Isten bizonyosan 

haragszik, ezért fel kell valamit ajánlaniuk áldozatképpen, hogy kiengeszteljék, hogy 

megvásárolják a jóindulatát. És nem igaz az is, hogy minden természeti vallás az 

érdemszerzésre és a jó cselekedetekre épül? Vedd a földed termésének első zsengéjét, a saját 

kezed munkáját, a munkád legjavát, az érdemeidet. És azáltal, hogy felajánlod a jó 

cselekedeteidet Istennek, bizonyosan meg fog bocsátani neked, és elfogad téged. Ez a 

természeti vallás. 

Kain cselekedetében megtalálhatjuk az összes vallás gyökerét: a harag kiengesztelését és a jó 

cselekedeteket. De az egész magán az emberen múlik, a természeti emberen. Ha üdvösséget 

akarsz, neked kell csinálnod; terajtad múlik. Kain is saját magára hagyatkozott. A saját keze 

munkájában bízott, és azt gondolta, hogy ez elég jó lesz Istennek. Isten azonban elutasította 

– nem nézett Kainra és áldozatára. 

Ábel pedig egy bárányt áldozott. A vér ki lett ontva, és Isten Ábelre és az ő áldozatára tekintett. 

Isten elfogadta őt. A különbség nem személy szerint Kain és Ábel között van. Más szóval, Isten 

nem volt részrehajló Ábellel szemben. Isten Ábelre és Kainra ugyanúgy tekintett, de különbség 

volt kettejük áldozata között. Isten Kainra nem tekintett, amiatt, amit áldozott, Ábelre viszont 

rátekintett – amiatt, amit áldozott. 

„Hit által mutatott be Ábel becsesebb áldozatot, mint Kain” (Héb 11,4). Emberként egyformák 

vagyunk; nincs különbség köztünk, „mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik Isten 

dicsőségét” (Róm 3,23). Egyáltalán nincsen semmi különbség az emberek közt. Különbség 

egyedül az áldozatban van. Kainnak önmagában volt hite, de Istenben nem. Ábelnek hite volt 

Istenben és az Ő Igéjében. „Hit által…” Mennyire fontos ez, hogy hit által ajánljuk fel azt az 

áldozatot, melyet Isten elfogad! 

KIJELENTÉSEN ALAPULÓ VALLÁS 

Ez a kijelentésen alapuló vallás. Ugyan a kereszténységet valójában nem tekintjük vallásnak, 

mert a kereszténység nem más, mint Krisztus. De tegyük fel, hogy vallásnak mondjuk. Nagy 

különbség van a kereszténység, mint vallás, és a világ összes többi vallása között. Az összes 
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többi vallást ugyanabba a kategóriába sorolhatjuk: a természeti vallások közé. A természeti 

vallás olyasvalami, amit az ember a maga természetes módján kigondolt. A kereszténységet 

pedig a másik oldalra állíthatjuk, teljesen különálló kategóriába sorolva – a „kijelentésen 

alapuló vallás” címszó alá. Nem ember gondolta ki, hanem Isten jelentette ki odafentről. 

Óriási különbség van a kijelentett és a természeti vallás között. Az ember természetes esze 

szerint a vallás arról szól, hogy ki kell engesztelni Isten haragját, és meg kell próbálni 

megvásárolni a jóindulatát. Isten kijelentett gondolata szerint azonban arról van szó, hogy ki 

kell elégíteni Isten igazságosságát. Isten igazságosságának eleget kell tenni – és ez jelenti az 

Úr Jézus vérének dicsőségét. Gyakran úgy gondolunk az Úr Jézus vérére, mint amivel meg kell 

hinteni a szívünket. Ez igaz: „(…) vérhintéssel megszabadított szívvel (…)” (Héb 10,22). A 

szívünk lelkiismerete meg lett tisztítva azáltal, hogy a vérrel meg lett hintve. Világos és tiszta 

a lelkiismeretünk Isten előtt. Istennek hála ezért! De ne feledjük, a vér alapvetően nem értünk 

van. A vér első sorban Isten számára van, hogy kielégítse Isten igazságosságát. 

A pészachkor, a kivonulás előestéjén Isten megparancsolta Izrael gyermekeinek, hogy minden 

háztartásban készítsenek elő egy bárányt. De nem csak ott kellett lennie a báránynak, le is 

kellett ölniük azt. Mi legyen a vérrel utána? Egy edénybe kellett fölfogni, kivinni a házból, és 

kívülről megkenni vele az ajtófélfát és a szemöldökfát. Kinek kellett tehát látnia a vért? A 

család bent, a házban gyűlt össze. Ők nem láthatták a vért. Kivitték a vért a házból. A vér az 

ajtófélfára és a szemöldökfára került, az edényt meg valószínűleg a küszöb előtt hagyták. Azaz, 

a vért nem az izraelitáknak kellett látniuk. A vért a Pusztító angyalnak kellett látnia. Amikor a 

Pusztító angyal végighaladt Egyiptom egész országán, és meglátta a vért, akkor elment 

mellettük. Ez azt szimbolizálja, hogy a vér alapvetően azért van, hogy Isten igazságosságát 

kielégítse.  

Gyakran elfelejtjük, és azt gondoljuk, hogy a vér értünk van. Istennek hála, értünk van! A vér 

miatt tisztult meg a lelkiismeretünk, ezért többé nem vagyunk kárhoztató ítélet alatt. Tiszta a 

lelkiismeretünk Isten előtt. Szent bátorsággal állhatunk Isten előtt a Bárány vére miatt. 

Beléphetünk a Szentek Szentjébe a Bárány vére által (lásd Héb 10,19). Ez igaz. Mégis 

alapvetően azért van, hogy Isten igazságosságát kielégítse. Ha Isten igazságossága nincs 

kielégítve, nincs üdvösség (megmenekülés); és ezért van az, hogy mi bárhogyan is próbáljuk 

kiengesztelni Istent, azzal Isten igazságosságát nem lehet kielégíteni. Minden emberi vallás 

Istent jó cselekedetek által, jó dolgok elvégzésével, a föld termésével, sőt, annak első 

zsengéjével, az összeszedhető legjobb dolgokkal igyekszik kiengesztelni. Megpróbáljuk Isten 

jóindulatát az általunk adható legjobbal megvásárolni, hogy megbocsásson nekünk, és 

elfeledje a bűneinket. De ez nem lehetséges. Minden igazságosságunk olyan, mint a szennyes 

ruha (lásd Ézsaiás 64,5). A legjobb, amit Istennek áldozhatunk, nem más, mint szennyes ruha. 

Csakis Krisztus – csakis Krisztus – tudja Isten igazságosságát kielégíteni. 

A természeti vallás azt jelenti, hogy minden az emberen múlik, a kijelentett vallás azonban azt 

jelenti, hogy minden Krisztuson múlik, minden azon a megváltáson múlik, amit Isten a mi 

Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül adott. Az eredmény pedig, hogy az egyik ember 

elutasításban, a másik elfogadásban részesül. Isten Ábelre tekintett, azaz, az ő áldozatára, és 

meglátta a vért. Isten látta Ábelt az áldozatban, és elfogadta őt. 
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Hogyan menekülhetünk meg? Nem menekülhetünk meg a jó cselekedeteink által. Egyedül a 

Bárány vére által, az Úr Jézus vére által van megmenekülésünk. Isten az Ő szeretett Fiában 

fogad el bennünket – nem azért, mert jobbak lennénk bárki másnál. Nem vagyunk jobbak. 

Isten azért fogadott el bennünket, mert van hitünk. Hisszük, hogy Isten elküldte az Ő Fiát erre 

a világra, és hogy Krisztus meghalt értünk. A vér ki lett ontva; Isten igazságossága ki lett 

elégítve, a lelkiismeretünk pedig meg lett hintve a vérrel. Szent bátorságunk van Isten előtt 

állni. Ezt jelenti Ábel áldozata. 

Amikor Kain látta, hogy az ő áldozatát Isten visszautasította, dühös lett. Úgy gondolta, hogy 

Istennek el kellett volna fogadnia, amit ő kínált. Azt gondolta, hogy ő tiszteli, megbecsüli 

Istent. Szolgálni próbálta Őt. És mivel ő a tőle telhető legjobbat tette, nem értette, miért 

utasította vissza őt Isten? Ezért Isten megmondta neki: „Azért utasítalak el, mert rossz dolgot 

áldoztál. Ha jól cselekszel, ugyanúgy el foglak fogadni, mint a testvéredet. De ha nem jól 

cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik.” 

Mi következett? Egyik napon Kain és Ábel kiment a mezőre, beszélgettek, és Kain egyszer csak 

rátámadt a testvérére, és megölte őt. Látjátok, milyen kép bontakozik itt ki? Kain átlagos 

ember volt; egyáltalán nem volt rossz az elején. Éppen ellenkezőleg, szorgalmas földműves 

volt. Ha nem lett volna szorgalmas, nem lett volna terménye. Nagyon vallásos is volt. Gondolt 

rá, hogy Istent imádja, szolgálja Őt, még földje termésének első zsengéjével is. Kain jó ember 

volt. Ha valaki azt mondja, nincs semmi jó az emberben, valószínűleg nem fogjuk elhinni, mert 

Kain jó volt. Milyen értelemben volt jó? Hústest szerint volt jó. Kain megmutatta a jót a 

hústestében. Az ő hústestében volt valami jó, és ez a jó meg is mutatkozott. De mivel a 

hústeste szerint élt, még ha aszerint is, ami jó a hústestében, ez azt jelentette, hogy egy napon 

a rossz is ki fog jönni belőle. A gyilkosság már benne volt. Nem volt olyan a helyzet korábban, 

hogy hogy esélye legye kijönni belőle, de amikor helyzet adódott, kijött.  

NE LEGYEN BIZAKODÁSUNK A HÚSTESTBEN! 

Ezért mondja a Biblia: „Ami a hústesttől született, hústest az.” Más szóval, ebben a hústestben 

lehet ugyan némi jó és sok rossz is; de akár rossz, akár jó, akkor is hústest; és minden hústest 

Isten ítélete alatt van. Ha mi a hústestünkben lévő jó szerint élünk, annak az lesz az 

eredménye, hogy előbb-utóbb a rossz is elő fog jönni a hústestünkből. Ne a hústestünkre 

alapozzunk! Ne higgyünk a hústestünkben! Ne bízzunk a hústestünkben! Ha a hústestben 

bízunk, hiába a benne lévő jó szerint élünk, egy napon a benne lévő rossz is meg fog 

nyilvánulni. Pontosan ezt látjuk Kainban is. Ami a hústesttől született, hústest az. Nem tudjuk 

megváltoztatni a hústestünket. Nem tudjuk átformálni. A vallásos hústest még mindig 

ugyanúgy hústest marad, mint ahogyan a nem vallásos hústest is. Isten előtt az egész hústest, 

minden hústest el van ítélve. Áldott az a nap, amikor rájövünk, hogy nincs semmi jó a 

hústestünkben! 

Még Pál apostolnak is, azelőtt, hogy megismerte volna az Urat, milyen sok bizakodása volt a 

hústestében, azért, mert olyan sok jó volt benne. A Filippi 3-ban mondja: „Izrael 

nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, a nyolcadik napon körülmetéltek, 

farizeusként nevelkedtem mint farizeus fia, a törvény igazságossága szerint feddhetetlen 

voltam”. 
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Íme egy ember, telve a hústest jóságával. Izraelitának született, Isten választott népébe. 

Benjámin törzséből származott. Miért dicsekedett Benjáminnal? Amikor a tíz törzs elszakadt, 

Benjámin továbbra is Júdával maradt. Benjámin soha nem szakadt el. A nyolcadik napon 

körülmetélték, mert Isten Ábrahámnak azt parancsolta, hogy minden fiúgyermeket 

metéljenek körül a nyolcadik napon. (Ismaelt tizenhárom éves korában metélték körül, 

Ábrahámot pedig kilencvenhat éves korában.) Sault tehát a nyolcadik napon körülmetélték. 

Farizeusként nevelkedett, a farizeusok csoportjában, amelyik a legszigorúbb volt az összes 

vallási csoport közül. A törvény betűje szerint pedig feddhetetlen volt. Ó, mennyi minden jó 

volt a hústestében, ugyanakkor mégis üldözte Jézus Krisztus követőit. Timóteushoz írt első 

levelében maga ismerte el, hogy káromló, üldöző és erőszakos ember volt, bűnösök közül az 

első. De az elején ezzel nem volt tisztában. Ó, mennyire a jó hústestében bízott! És milyen 

súlyosan vétkezett Isten ellen, míg nem találkozott vele a damaszkuszi úton! Azután is, hogy 

hitt az Úr Jézusban, el kellett jutnia arra a pontra, hogy ne bízzon tovább a hústestének a jó 

dolgaiban sem. 

A Róma 7-ben azt mondja Pál: „A megújított gondolkodásommal tudom, hogy mi a jó. Tudom, 

hogy nem lenne szabad kívánkoznom, és azt mondom magamnak: nem akarok kívánni. Nem 

fogok kívánni.” De azt mondja: „Minél inkább nem akarok kívánni, annál nagyobb a kívánság.” 

Végül pedig felkiált: „Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálnak e testéből? 

Elismerem, hogy bennem, vagyis a hústestemben nem lakik semmi jó!” 

ÉLETMÓD 

Nem mondjuk, hogy a hústest mindenestül rossz. Igaz, hogy van valamennyi jó a hústestben, 

de még az abban lévő jó is Isten ítélete alatt van. És ha aszerint a jó hústest szerint próbálunk 

élni, halál lesz az eredmény. Ki fogja hozni a bennünk lévő összes rosszat. Nyitva kell tartanunk 

a szemünket, hogy meglássuk, hogy „bennem, vagyis a hústestemben nem lakik semmi jó”. 

Csak akkor lesz teljes a szabadulásunk. Ezért mondta Pál: „Hálát adok Istennek a mi Urunk, 

Jézus Krisztus által.” 

Az üdvösségünkért semennyire sem alapozhatunk saját magunkra; ebben teljes mértékben 

az Úr Jézusra kell bíznunk magunkat. Ne feledjük, ez az életnek egy folytonos alapelve. Ezért 

miután üdvösséget nyertünk, ne menjünk vissza a hústestben bizakodni! Isten nem cserélte 

ki a hústestünket. Megmentett bennünket; új életet adott nekünk, de a hústestünket nem 

változtatta meg. Ha miután megmenekültünk, megpróbálunk visszatérni, és a hústestünk jó 

oldala szerint élni, a tragédiánk az lesz, hogy a hústestünk rossz oldala is elő fog jönni. Meg 

kell látnunk, hogy semmi jó nem lakozik a hústestünkben. Nem élhetünk a hústestünk szerint! 

A hústest ítélet alatt van Isten előtt. A hústest a maga összes szenvedélyével és kívánságával 

meg lett feszítve a kereszten. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Így kell élnünk 

az életet! Különben Kain útján fogunk járni, aki a hústestében bízott. És micsoda tragédia ez! 

Bujdosó és vándorló lett, el kellett távoznia Isten színe elől. Hit által azonban Ábel becsesebb 

áldozatott mutatott be: Ő Krisztusban bízott és az Ő vérében. Nem bízott semmiben, ami 

önmagából való lett volna, és ezért Isten elfogadta őt. 

A HÚSTEST ÜLDÖZI A SZELLEMET 
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Nem igaz vajon, hogy a hústest mindig üldözi a szellemet? Nem igaz, hogy a világ mindig üldözi 

azokat, akik az Úréi? Ez történt az emberi történelem kezdetén is. Ott látjuk Kaint, a hústest 

képviselőjét, és Ábelt, a szellem képviselőjét, mert ő a szellemieket kereste. Kain üldözte 

Ábelt, és megölte őt. A világ és az emberi történelem legelejétől fogva még a vallásos világ is 

fölkelt, és üldözte azokat, akik az Urat követték. Ez semmit sem változott. Még a mostani 

időkben is így van, hogy a hústest mindig gyűlöli a szellemet. Mivel a hústestet Isten 

visszautasítja, mind a mai napig nem csak a világ, de a vallásos világ is üldözi azokat, akiknek 

a szívük tiszta. Nem bírják elviselni azoknak az embereknek a látványát, akiket Isten 

elfogadott. De nincs mitől félni, mert bár Ábelt meggyilkolták, a Biblia azt mondja, hogy hite 

által még holta után is beszél. Azaz, bár megölték, vére Istenhez kiáltott, és Isten meghallotta 

kiáltását. Ábel vére bosszúért kiáltott, a mi Urunk, Jézus vére azonban megbocsátásért kiált: 

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” És nem csak az Úr Jézus vére 

kiált megbocsátásért, hanem a mártírok vére is az évszázadokon át így kiált: „Bocsáss meg 

nekik!”. 

Amikor Istvánt, a gyülekezet legelső mártírját halálra kövezték, felkiáltott: „Uram, bocsáss 

meg nekik, bocsáss meg nekik!” És ez lett a mártírok vérének kiáltása is az évszázadokon át. 

Habár meghaltak, mégis beszélnek. Azaz ott van náluk az Úr üdvösségének hatalmas voltáról 

szóló bizonyság. 

Kain, aki a hústest szerint élt, bujdosó és vándorló lett. Igen, igaz, kiment az Úr jelenlétéből, 

de Kain volt az első, aki várost épített. Nincs itt ellentmondás? Isten azt mondta neki, hogy 

vándorló lesz, de ő várost épít. Más szóval egész lényében lázadó volt. Mindig a legjobbat 

próbálta kihozni a helyzetéből. Mindig megpróbált javítani a körülményein, de soha nem 

bánta meg a bűnét, és nem alázta meg magát Isten előtt. De nézzük meg Ábelt! Bár megölték, 

mégis beszél. Az ő bizonyságtétele folyamatos. 

Gondoljátok, hogy mi, akik hiszünk az Úr Jézusban, számíthatunk arra, hogy a világ tárt 

karokkal fogadjon bennünket? Hogy vörös szőnyeget terítsenek elénk? Nem csak, hogy a 

világ, mint olyan nem fogja ezt megtenni, de ha igazán követjük az Urat, még a vallásos világ 

is ellenünk támad, és üldözni fog. Ne lepődjetek meg ezen. A gyülekezet történelmének húsz 

évszázada során a hivatalos kereszténység mindig üldözte azokat, akiknek a szívük tiszta volt. 

Hányakat öltek meg – nem a világi emberek, hanem a vallásos világ emberei! De Istennek 

hála, a testünket megölhetik, de a lelkünket nem ölhetik meg. Ezért mondta az Úr Jézus: „Ne 

féljetek! Csak azt féljétek, aki a lelket is meg tudja ölni; csak Istent féljétek!” 

Habár külsőleg üldözni fogják őket, és meg is halnak, mégis beszélnek. Azaz ott lesz a 

bizonyságtételük. Hol van Jézus bizonyságtétele? Hogyan maradt fenn Jézus bizonyságtétele 

a századokon keresztül? Jézus bizonyságtételét mindig is és most is folyamatosan azok tartják 

fenn, akik a Szellem szerint élnek, akik az áldozatban bíznak, a Bárány vérében; akik követik a 

Bárányt, akárhová megy. Habár külsőleg üldözik és megvetik őket, mégis beszélnek. Jézus 

bizonyságtétele folytatódik. 

Mi bujdosók és vándorlók akarunk lenni, vagy azt akarjuk, hogy a bizonyságtételünk 

folytatódjon? Ezt láthatjuk ennek a két testvérnek az életében. Mindkettőjüknek megvolt 

ugyanaz a lehetőségük. Ugyanabban az időben éltek, nem túl távol az éden-kerti időszaktól. 
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Az Éden kertjét még mindig láthatták kívülről. Láthatták a lángpallost, a kérubokat. Lehet, 

hogy messziről az élet fáját is látták, mégis, egyikük nem hitt Istenben és az Ő Igéjében. A 

másik azonban, hit által sokkal becsesebb áldozatot mutatott be, és Isten bizonyságot tett 

róla, hogy ez az ember igaz. Az általa hozott áldozat révén, bár meghalt, mégis beszél. 

Ma is ugyanez történik. Ugyanazt az örömüzenetet hirdetik, ugyanúgy szól az ajánlat mindenki 

számára. Mégis, egyeseknek van hitük, másoknak nincsen. Az Úr segítsen nekünk, hogy azok 

lehessünk, akik hit által ezt a sokkal becsesebb áldozatot ajánljuk fel, Krisztus Jézust. De ne 

feledjük, ez nem csak az áldozat felajánlásáról szól, nem csak arról, hogy befogadjuk az Úr 

Jézust. Miután befogadtuk Őt, megváltozik annak módja, ahogyan az életünket éljük. Nem 

magunkért élünk többé, hanem Őérte élünk. Nem mi magunk által élünk, hanem Őáltala. És 

ha ezt tesszük, akkor meglesz a bizonyságtételünk ezen a földön. Az Úr segítsen bennünket 

ebben! 

 


