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Az Úr asztalához jöttünk, ettünk a kenyérből, megosztottuk egymás között, és az Ige azt mondja,
hogy egy test vagyunk, mert mindnyájan az egy kenyérből részesültünk. Néztem, ahogy egymásnak
adjuk a poharat, és megemlékeztem arról, hogy nektek és nekem ugyanabban az üdvösségben van
részünk,  és  ugyanazon  vér  által  menekültünk  meg.  Az  Úr  megadta  nekünk  ma  délelőtt,  hogy
hirdethessük az Ő halálát, amíg eljön. Titokzatos dolog ez, de együtt, közösen tettük. Mindnyájan
azt  mondtuk  ezzel,  hogy  részesültünk  Őbelőle,  hogy  meghaltunk  Őbenne,  hogy  Ő  hordozta  a
bűneink büntetését, hogy Ő kapott sebeket azért, hogy mi meggyógyulhassunk. És hozzátettük a
tanúságtételünket  azon  sokakéhoz,  akik  szintén  megtörték  a  kenyeret  és  egymásnak  adták  a
poharat  a  mai  napon.  Egyfajta  nagyon  valóságos  értelemben  ennek  a  mostani  találkozásnak  a
legfontosabb része véget ért. Kivéve, hogy nincs vége, hiszen innen folytatjuk, Ővele.

Imádkozzunk!
Urunk,  köszönjük,  hogy  idehívtál  bennünket  erre  a  helyre;  hogy  eggyé  tettél  minket  a  mi

Urunkban, Jézusban; hogy adtad nekünk ezt a kijelentést, hogy tudhatjuk, Ő meghalt értünk és él
értünk; hogy hirdethetjük az Ő halálát, míg ismét eljön. Együtt mondjuk: Ó, Úr Jézus, jöjj hamar!
Urunk, hálaadással kérjük a Te Szent Szellemed kenetét, hogy meghalljuk és szólhassuk az élet igéit;
és Urunk, kijelentjük, hogy át szeretnénk formálódni azok által az igék által, melyeket a szívünknek
adsz a mai napon. Áldj meg minket, Urunk, mert a mi Urunk, Jézus nevében kérünk. Ámen.

Amikor  azon  gondolkoztam,  hogy  újra  Romániába  jövök  –  és  köszönöm  a  kedves
meghívásotokat – nagyon a szívemre helyeződtek, és most is a szívemen vannak azok a levelek,
amelyeket  János  az  Úr  Jézustól  vett  és  írt  le,  és  a  Jelenések  könyvének,  Jézus  Krisztus
kinyilatkoztatásának formájában nekünk adott. 

Ez a könyv az Úr rabszolgái  előtt nyitott könyv. János azt mondja a legelső fejezet legelején,
hogy  ez  az  a  kijelentés,  amelyet  Isten  az  Ő  Fiának,  az  Úr  Jézusnak  adott,  aki  pedig  az  Ő
rabszolgájának,  Jánosnak  adta,  hogy  továbbadhassa  rabszolgatársainak.  Remélem,  akik  ma  itt
vagyunk, mi is közéjük tartozunk. A rabszolga más, mint az, akinek pusztán üdvössége van – az csak
egy része ennek a dolognak. Az Úr azt mondja, térjetek meg, hogy üdvösségetek legyen. Arra hív,
hogy jöjjünk Hozzá, hogy megmeneküljünk. Arra is hív minket, hogy a tanítványai legyünk. Így szól:
„Ha valaki a tanítványom akar lenni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem
naponként.” Arra azonban, hogy a rabszolgái legyünk, nem hív minket, hanem elfogad bennünket
rabszolgáiként.

Az a szó, amit az Ige itt használ, szeretetből való rabszolgát jelent. Az Ószövetségben, ha valaki
teljesen elszegényedett, eladta magát szolgálatra akár több évre is. Azért szolgált, mert adóssággal
tartozott. Amikor azonban szolgálata véget ért, két választása volt. Az egyik, hogy elmehetett, és a
jövője biztosítva volt, mert az, akinek szolgált, köteles volt ezt megadni neki. Az Ige azt mondja az
Ószövetségben,  hogy  ha  feleségével  jött,  azzal  is  menjen  el.  Ha  gyermekekkel  jött,  azok  a
gyermekek is menjenek el vele. Azonban, ha asszony nélkül jött, és a gazda adott neki feleséget, és
ebből a házasságból gyermekek születtek, akkor az ember elmehetett szabadon, a gyermekeit és a
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feleségét pedig valószínűleg megvásárolhatta.  De ha azt  mondta:  „Nem megyek el,  szeretem az
uramat, szeretem a feleségemet és gyermekeimet, itt jó életünk van, itt maradok”, annak is megvolt
a módja. Nagyon különösen hangzik, de ekkor az történt, hogy az ura átszúrta a fülét egy árral a
háza  ajtófélfájánál,  és  tanúkat  hívott,  hogy  lássák.  Egészen  különösen  hangzik.  Majd  egy
aranykarikát adott neki az ura, hogy tegye a fülébe, és onnantól fogva többé már nem volt szabad.
Ha később szabadulni szeretett volna – hát, már így döntött. 

Egy  ember  gyakran  akár  hat  évig  is  rabszolgaságban  lehetett.  Hat  év  alatt ki  lehet  ismerni
valakit; köztetek is van olyan, aki hat éve tért meg, ismeritek az Uratokat. Aki hat évig rabszolga
volt, utána szerződéses szolgaként sem maradhatott tovább. Két választási lehetőség, mész vagy
maradsz.  Nekünk  jó  Gazdánk  van!  Tudjuk-e  azt  mondani  ma:  „Nem  megyek  el  innen!  Jóban-
rosszban itt maradok, Uram! Nem hagylak el Téged!”

A fülkiszúrás a ház ajtófélfájánál  nem volt valami jelentéktelen dolog! Azt fejezte ki,  hogy a
rabszolga meg fogja hallani, amit az ura a házáról mond – hogy miként viseljen gondot a házra, mit
tegyen érte. És hogy ő az uráé lesz, és a házában fog lakni mindörökké. Ez nagyon komoly dolog
volt; és mindenki tudta róla, hogy rabszolga, hiszen aranykarika volt a fülében. 

Ti keresztények vagytok? Remélem! Örülök, ha azok vagytok! Csodálatos! Arra lettetek elhívva,
hogy tanítványok legyetek! Csodálatos  dolog tanítványnak  lenni,  olyannak  lenni,  aki  Mesterétől
tanul; aki odajöhet és leülhet a lábaihoz, hogy hallgassa Őt. De az Ige soha nem mondja, hogy az Úr
arra hív, hogy rabszolgái legyünk, hanem ha szeretjük az Urat, ha az a szívünk vágya, hogy az Övé
legyünk teljesen… Tudjátok, van nálunk, Amerikában egy kifejezés, amit akkor használunk, ha valaki
úgy vesz házat, hogy megveszi vele együtt minden tartozékát az utolsó szögig. Úgy mondjuk, hogy
„the lock, stock and the barrel” tehát, hogy megveszi a ház kulcsait, a házhoz tartozó állatokat és a
bentlévő készleteket, sőt még az esővizes hordót is. A legtöbben nem az esővizes hordót nézik,
amikor házat vásárolnak, ez olyasmi, ami csak úgy ott van. De az Úr mindenünkre igényt tart: a
kulcsra, a készletekre és még az esővizes hordóra is. Ha valaki ilyen, az nem véletlenül, csak úgy
történik, mert nem minden tanítvány dönt úgy, hogy rabszolga lesz, és sok rabszolga nem is igazán
gondolt még erre, hogy ő rabszolga. Nem az a lényeg itt, hogy át van-e fúrva a fülünk, hanem hogy
szeretjük-e a Mesterünket és bízunk-e Benne. De nem úgy, hogy azt mondjuk: „Szolgállak Uram,
míg csak gondomat viseled” – ahogy Jákób mondta, amikor Bételnél találkozott az Úrral. Valójában
annak a helynek a neve Lúz volt, és Jákób nevezte át Bét-El-re, ami azt jelenti: Isten háza. Jákób
megállapodást kötött Istennel: „Ha velem leszel, ha adsz nekem ételt, amit egyek, ruhát, amibe
öltözhetek, gondomat viseled, bárhová is megyek, akkor Te leszel az én Istenem, és én tíz százalékot
adok Neked mindenből, amit adtál nekem.” Igaz, ezt is tette, és évekkel később Isten emlékeztette
Jákóbot a megállapodásra. 

De most nem azért vagyok itt, hogy Jákóbról beszéljek, hanem, hogy feltegyem a kérdést: Te az
Úr rabszolgája vagy? Ha igen, akkor a Jelenések könyve nyitva van előtted, ha nem, akkor valamit
kaphatsz ugyan belőle, de nem neked íratott. Ez az Úr Jézusnak adatott, aki eljött és rabszolgai
formát vett föl; aki átadta ezt rabszolgájának, Jánosnak, hogy az továbbadja a többi rabszolgának.

Ez a  könyv  nyitott könyv.  De azt  hiszem,  én még senkitől  sem hallottam, hogy  a Jelenések
könyve  lenne  a  kedvence.  Hallottam,  hogy  valakinek  János  evangéliuma  a  kedvence,  vagy  a
Zsoltárok, sőt még olyat is hallottam, hogy valaki a 4Mózest szereti a legjobban, de a Jelenések
kemény dió. Nagyon sok szimbólumot használ,  az időrend is bonyolult néha. Éreztétek úgy már
valaha, hogy a Jelenések túlságosan is zavaros? Watchman Nee testvérünk, aki kínai  keresztény
volt,  és nagy bölcsességet kapott, egyszer azt  mondta:  „A legtöbb keresztény csukott könyvnek
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találja  a  Jelenéseket.  Amikor  megkérdezed  tőlük,  olvasták-e,  azt  mondják,  nem.  De  hogyan
mondhatja bárki,  hogy nem ért  egy könyvet,  ha nem is olvasta?” A szívemig hatolt,  amikor ezt
olvastam, mert igaz,  hogy nem könnyű tanulmányozni  ezt a könyvet, de megéri.  Olyan ígéretek
vannak ebben a könyvben, amelyek semelyik másikban nincsenek. Az elején ezt mondja: Boldog, aki
felolvassa ezt a könyvet, boldogok, akik hallgatják ennek a könyvnek az igéit,  és boldogok,  akik
megteszik, ami ebben a könyvben meg van írva. A végén pedig megismétli: „boldog, aki megtartja e
könyv igéit”. De vannak benne átkok is.  „Ha valaki hozzátesz ehhez a könyvhöz, vagy elvesz belőle”
– aki hozzátesz, az a benne megírt átkokat vonja magára, aki elvesz belőle, az elveszíti az áldásokat. 

Azért mondom mindezeket, mert a Jelenések nyitott könyv. Dániel zárt könyv, mert az utolsó
fejezetében, a 12,4-ben Isten azt mondja: „Zárd be (pecsételd be) ezt a könyvet! Tartsd titokban az
igéit, mert még nincs itt az idő.” De a Jelenésekben, a 22,10-ben azt mondja: „Ne zárd el e könyv
igéit, mert itt az idő! Az Úr nagyon hamar eljön, és itt van az idő.” Tehát megérthetjük ezt a könyvet.

De nem szeretnék nagyon elmenni erre, hogy a könyvről beszéljek, és ne arról a témáról, amely
a szívemen van. A Jelenések 1-ben tehát  az Úr Jézust látjuk,  nagy Főpapi  öltözetében,  amint a
gyülekezetek  között  jár.  A  mécstartók  között  jár,  a  Jelenések  pedig  világossá  teszi,  hogy  a
mécstartók a hét gyülekezet Ázsiában, nem a kontinensen, hanem a Római Birodalom Ázsia nevű
tartományában. Hét levél van, mely az akkor ott lévő hét gyülekezetnek íratott. Pár nappal ezelőtt a
Dragan-völgyében az  első  kettőről  és  az  utolsó  kettőről  beszéltem: Az  Efezusba,  Szmirnába  írt,
valamint  a  Filadelfiába  és  Laodiceába  írt  levélről.  Ma a  harmadikról  szeretnék  szólni  nektek,  a
Pergamonba írt levélről. Lapozzunk a Jelenések 2,12-höz! Nagyon rövid levél, mindössze öt versből
áll, felolvasom:

„A pergamonbeli gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:
Tudom a te  dolgaidat,  és  hogy hol  lakol,  ahol  a  Sátán királyi  széke  van,  és  ragaszkodol  az  én
nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet azokban a napokban sem, mikor Antipász, az én hű
mártírom megöletett nálatok, ahol a Sátán lakik. De van ellened egy kevés kifogásom, hogy vannak
ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki tanította Bálákot, hogy vessen botránykövet Izráel fiai
elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták
tanítását tartják; melyet gyűlölök. Térj meg; mert különben ellened megyek hamar, és hadakozom
azok ellen számnak kardjával. Akinek füle van, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek: Aki
győz, annak enni adok az elrejtett mannából, és adok neki egy fehér kövecskét, és a kövecskén egy
új nevet felírva, melyet senki sem tud, csak az, aki veszi.”

Ebben  a  levélben  leírja  az  Úr,  hogy  Ő  kicsoda.  Mindegyik  levélben  megmondja  az  adott
gyülekezetnek, hogy ki Ő, és hogyan jön el hozzájuk. Így szól: „Ezt mondja az, akinél a kétélű éles
kard van”. Tudjuk, hogy az efezusi levélben az áll: „A Szellem kardja az Isten Igéje”. A Jelenések 1
első felében pedig azt mondja, hogy amikor János meglátta Őt, dicsőségben látta, és egy kétélű éles
kard jött ki a szájából. Az Úr Jézus az Isten Igéje. János evangéliumának első fejezetében azt mondja:
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (…) Az Ige testté lett, és közöttünk
lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, (…) teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” Minden általa lett –
az Ige által –, általa és Őérte. Ő az Isten Igéje és az Ő az Igazság. Ő a logosz, amely az írott ige, és ő a
kimondott ige is, a rhéma. És amikor ez a kettő együtt van, annak semmi sem állhat ellen.

Emlékeztek Istvánra, akit végül megköveztek; őt azért vitték törvényszék elé, mert egyszerűen
nem tudtak vele vitatkozni, olyan bölcsessége volt. Hosszú beszédet tartott Izrael népéről, amikor
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feltette a kérdést: „Ti mit mondotok magatokról?” És azzal fejezte be, hogy megmondta nekik, hogy
„gonoszok vagytok, és megfeszítettétek az Élet Urát”. Teljesen felbőszültek ettől! Vitatkozni nem
tudtak vele, viszont megölni meg tudták, ezért meg is tették. Köveket ragadtak, és dobálni kezdték
rá,  István pedig hamarosan,  valószínűleg perceken belül  földre került.  És felnézett, és így  szólt:
„Látom az Emberfiát az Isten jobbja felől állni”. Azok meg átadták a kabátjukat Pálnak, még több
követ ragadtak, és tovább dobálták. István utolsó szava pedig ez volt: „Atyám, bocsáss meg nekik,
ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” És miután ezt mondta, elaludt – ahogy mondja az Ige. Az Úr pedig, aki
az Atya jobbján ül, felállt, hogy fogadja őt.

Az Isten Igéje hathatós,  élesebb minden kétélű kardnál.  Képes elválasztani  még a lelket is a
szellemtől.  Ő  az,  aki  ítélettel  szól  a  pergamoniakhoz.  Megítélte  a  pergamoni  gyülekezetet,  de
először azt sorolta föl, amit jól csináltak. Azt mondja: Tudom, hol élsz, tudom, hogy hol laksz, a
Sátán trónja van ott, a Sátán uralkodik azon a helyen. Ti ott laktok, ahol a Sátán trónja van? Egyre
inkább  azt  látjuk,  hogy  a  Sátán  egyre  kevésbé  rejti  el  a  tevékenységét.  Az  én  országomban  ő
irányítja a kormányzatot. Az én kormányzatom azt mondja, hogy ami rossz, az jó, ami pedig jó, az
rossz. 

Azt mondja itt: „Tudom, hogy hol laksz. Ez már nem ugyanaz, mint ahol öt évvel ezelőtt laktál.
Tudom, hogy ez nehéz időszak. De te ragaszkodj az Én nevemhez!” Ó, az Úr Jézus nevei! Ebben az
első három fejezetben huszonnégy van belőle. Az Úr Jézus nevei ezek, és mind telve van élettel. Ez
pedig az egyik név: „Akinél a kétélű éles kard van.” 

Testvérek, amit  Ő a szívünkhöz szól,  azt  hinnünk kell;  annak nem állhatunk ellen, Vele nem
vitatkozhatunk! Minden ítélethozatal Neki adatott, de Ő nem elítélni akarja őket, hanem azért jön,
hogy bűnbánatra  hívja őket,  és meg is mondja,  hogy miből  kell  megtérniük.  Azt  mondja nekik:
„Ragaszkodsz az én nevemhez”. Az angyal azt mondta: „Az Ő neve Jézus lesz, mert Ő szabadítja meg
népét bűneiből.” Amikor mindenfelől hazugság ömlik felénk, odamehetünk Hozzá, és mondhatjuk:
„Te vagy az Isten Igéje, Te vagy az Igazság.” Mi az igazság? – Pilátus is feltette ezt a kérdést, de nem
igyekezett megtudni az igazságot. Ha viszont mi rabszolgák vagyunk, akkor a mi tisztünk tudni az
igazságot.

Megfigyeltétek-e  már  valaha,  hogy  néha  valaki  mond  valamit,  ami  egész  jól  hangzik,  és  te
fölteszel egy kérdést, amire az válaszol, és azzal bolondot csinál belőled? Történt már ilyen veletek?
Csakhogy attól még nem lesz valakinek igaza, hogy jobban tud érvelni. Amikor két ellenfél bíróságra
megy, nem az nyer, akinek igaza van, hanem akinek az ügyvédje jobban tud érvelni. Dicsőség az
Úrnak,  van  Szószólónk  az  Atyánál,  van  ügyvédünk  az  Atyánál.  Amikor  vétkezünk,  Ő  jön,  és
védelmébe vesz minket. És Ő soha nem vesztett egy ügyet sem. De azt akarja, hogy tökéletesek
legyünk, mint ahogyan Ő is tökéletes.

„És nem tagadtad meg az én hitemet azokban a napokban sem, mikor Antipász, az én hű mártírom
megöletett nálatok – és megint hozzáteszi –, ahol a Sátán lakik.”

Antipász hű volt mindhalálig. De el tudjuk, képzelni, hogy ha valakit megölnek a hitéért, akkor
mennyire  megrémülünk.  Ők  is  meg  lehettek  rémülve,  sőt,  valószínűleg  meg  is  voltak,  de  nem
tagadták meg a hitet. Mindezeket azért mondja az Úr, hogy megdicsérje őket: „Tudom, hogy hol
élsz, tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz hinni ezek között a körülmények között. Tudom, hogy
meg vagy rémülve, és tudom, hogy nem tagadtál meg engem. De van valamim ellened, csak néhány
dolog:”
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„mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják”

Nem tudom, mennyit mondjak Bálámról. Mennyire ismeritek? Kicsit beszélek róla. Nem akarom
most az egészet elmagyarázni, csak próbálok rávilágítani valamire. Izrael fiai megérkeztek az Ígéret
földjének közelébe. A környező népek meg voltak rémülve tőlük, hiszen egyik nemzetet legyőzték,
másikat megkérték: hadd menjenek át a földjükön, fizetnek a vízért, amit megisznak, nem teszik
tönkre a kutakat, csak az országúton maradnak. Milliónyian voltak, a király pedig nemet mondott.
Ennek a királynak, Báláknak volt esze. Tudta, hogy Isten velük van, ezért azt mondta: „Menjetek, és
hívjátok el Bálámot – akiről nem sokat tudunk, csak annyit, hogy próféta volt, és nem volt héber –,
menjetek, hozzátok el őt ide! Megátkozza nekünk ezt a népet, és akkor Isten is megátkozza őket, így
talán legyőzhetjük őket.”

A király nagy jutalmat ígért Bálámnak, és az igencsak szerette volna megkapni. Ezért azt mondta:
„Megkérdezem  Istent,  mit  tegyek.”  Isten  pedig  így  felelt:  „Ne  átkozd  meg  ezt  a  népet,  nem
átkozottak  ők,  és  én  sem  fogom  őket  megátkozni.”  Bálám  megmondta  az  embereknek,  hogy
menjenek haza. És így tettek. Visszatértek a királyhoz, aki így gondolkodott: „Talán nem kínáltam
neki elég pénzt, és nem a legjobb embereimet küldtem.” Összeszedte tehát a legjobb embereit,
még több pénzzel, és visszaküldte őket Bálámhoz – aki nagyon szerette volna megkapni a pénzt.
Ezért így szólt: „Várjatok, hadd kérdezzem csak meg ismét Istentől!” Ez azonban nagy esztelenség
volt a részéről. Bálámnak nem lett volna szabad újra megkérdeznie, hiszen Isten már szólt.

Így, amikor Bálám megint megkérdezte, Isten azt mondta neki: „Rendben, menj el velük. De
vigyázz, hogy csak azt mondd, amit én szóltam.” Bálám megígérte. El is ment a királyhoz – most
kihagyom a szamaras részt, mert alapvetően nem is erről akarok beszélni –, hanem az a lényeg,
hogy Isten nem engedte, hogy Bálám megátkozza a népet. A király pedig azt mondta: „Gazdagon
megjutalmaztalak volna, de így semmit sem kapsz. Hiszen te megáldottad őket!” Majd hozzátette:
„De tudod, mit, gyere velem, nézzük meg még egyszer ennek a népnek a hátulját. Ne azokat, akik
elöl vannak, hanem azokat, akik hátul. Talán így kitalálhatunk valamit.”

Így is tettek, Bálám pedig tanácsot adott nekik, hogy mit tegyenek. Ott volt a nép az országban,
éppen szomszédosak ővelük, menjenek át tehát hozzájuk, csábítsák el őket, jöjjenek a midiánita
nők, és hívják meg az istenük ünnepére az izraelitákat. Baál-Peórnak hívták az istenüket. A Baál
egyszerűen urat jelent, de ő volt annak a földnek az egyik istene, amelyet imádtak. Nagy ünnepet
tartottak neki, és ennek részét képezte az erkölcstelenség, a paráználkodás. Molochot pedig úgy
imádták  többek  között,  hogy  az  elsőszülött  gyermekeket  élve  az  embertestű,  bikafejű  szobor
lángoló karjába vetették, és közben hangosan doboltak, hogy ne lehessen hallani a csecsemőt. Ez
utálatosság,  gyalázatos  dolog  volt  Isten  előtt.  Ezért  haragudott  meg  annyira  Mózes,  hogy
megparancsolta a nép vezetőinek, hogy a bálványáldozatban résztvevőket fényes nappal végezzék
ki. És csapás kezdte sújtani a népet, és huszonnégyezren meghaltak közülük, míg végül megállt a
csapás.

Miért mondom el most nektek ezeket? Azért, mert Isten szereti a gyermekeket, és gyűlöli az
erkölcstelenséget.  És  van  valami,  amivel  tisztában  kell  lennünk.  Amerikában  mi  az  abortusznak
örülünk, és hivatalosan is nagymértékben támogatjuk. Nem akarok túlságosan szemléletes lenni, de
az abortusz egyes módszerei olyan szörnyűek, hogy kimondani is rossz. Bizonyos értelemben még a
Molochnál is rosszabb, hiszen ez az anya méhében történik, azon a védett helyen, ahol a babának
biztonságban  kellene  lennie.  New York  államban  alkottak egy  most  is  hatályban  lévő törvényt,
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amely  engedélyezi  a  részletekben  történő  abortuszt.  Amikor  elfogadták,  a  város  több  neves
épületét  rózsaszín  fénybe  boríttatta  a  polgármester,  hogy  ezt  megünnepeljék.  Emellett,  amit
Heródes tett, hogy megölette a kisgyermekeket, amikor Jézus született, egészen elhalványul.

Testvérek,  azért  említettem  ezt,  mert  fel  kell  ismernünk,  hogy  ez  rettenetes!  És  nagyon
megszokott  dolog.  Nagyon  kedves  embereknek  volt  abortuszuk,  sok  keresztény  támogatja  az
abortuszt, és számos olyan fiatal lánynak, aki abortuszra megy, nagyon kevés más lehetősége van.
Nyomás helyezedik  rájuk minden oldalról,  hogy végeztessék el.  És az  abortusz  nem csak a nők
felelőssége, hiszen egy nő nem tud egyedül teherbe esni. Sok vér tapad a kezeinkhez Amerikában.
Nem csak azokéhoz a férfiakéhoz és nőkéhez, akik abortusz mellett döntöttek, hanem a miénkhez
is, akik eltűrtük ezt, még azokéhoz is, akik ellenezték itt a földön. Nem végeztük el a dolgunkat a
mennyben. Nem imádkoztunk és böjtöltünk úgy, ahogy kellett volna, nem vettük ezt a dolgot igazán
a szívünkre.

Testvérek, nem azért mondom ezt, hogy bárkit elítéljek a jelenlévők közül. Nem ítélek el senkit,
mert megtörténhet olykor, hogy megcsalattatunk, bűnbe esünk. Csak azt mondom, ami az Igében
van itt. Az Úrnál van megbocsátás erre, ahogy minden másra is. De ez nem olyasmi, amit csak úgy
kivethetünk a gondolataink közül, és megszabadulhatunk tőle. És a felelősség mindnyájunk vállára
nehezedik, akik keresztények vagyunk.

Vegyük a szexuális erkölcstelenséget, amely a bálványimádáshoz hozzátartozik. Van nálunk egy
műsor a tévében, nem hiszem, hogy valaha láttam volna, csak hallottam róla; a címe: American Idol
(Amerikai  bálvány).  Ezek  a  gyönyörű  hírességek.  Ismeritek  Hollywoodot,  az  erkölcstelenséget
hirdeti, dicsőíti, tobzódik benne: „Ti is így éljetek! Ez ám a jó élet!” De ez nem igaz. És nagyon sokan
beleesnek ebbe. Soha nem emlékszem olyanra, amikor a rossz olyan mértékben volt jónak beállítva,
mint most. Mindenféle szexuális perverzió és erkölcstelenség lett rászabadítva az országunkra, úgy
hiszem, azért, mert mint ország hivatalosan is elutasítottuk Istent. Ha valaki azt mondja, a jó a rossz
és a rossz a jó, az egy dolog, de ha az emberek által megválasztott kormányzat mondja ezt, az más,
mert az hivatalos!

Tudjátok, hogy az Ige azt mondja: Mivel Isten népe nem ismerte meg Őt, és nem adta meg a
Neki  járó  helyet,  az  volt  ennek  a  büntetése,  hogy  gonosz  kívánságoknak  adta  át  őket.  Férfiak
férfiakkal,  nők  nőkkel.  Amerikában most  az  a  legújabb,  hogy  eldöntheted,  milyen nemű akarsz
lenni, és mennyi ideig. Természetesen az ellenség terve az, hogy lerombolja a családot és az ország
alapértékeit, és tönkretegye az erkölcsöket. És természetesen, amikor azokat a bűnöket elkövetik –
hiszen ezek bűnök –, megkapják értük a büntetést, de maga a bűn azért jött be, mert az ország, a
nép elutasította Istent.

Miért beszélek most ezekről? Testvérek, ezt olyan alázattal mondom, ahogy csak tudom; nem
kárhoztatok senkit. „Nincs azért most már kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézusban
vannak”  (Róma  8,1).  De  Ő  szent  Isten,  és  minket  is  arra  hív,  hogy  szentek  legyünk!  Szülők,
imádkozzatok  gyermekeitekért,  hogy  tiszták  maradjanak  a  házasságig.  Imádkozzatok  a  leendő
házastársaikért, akiket még nem is ismertek, akikkel még nem is találkoztatok, hogy ők is tiszták
maradhassanak. Ti, akik nem vagytok házasok, ti is imádkozzatok így. Ti, akik házasok vagytok, de
nincs  gyermeketek,  imádkozzatok  azokért  a  gyermekekért  és  leendő  házastársaikért.  Ti,  akik
házasságra készültök, imádkozzatok leendő gyermekeitekért és az ő leendő házastársaikért.

És bárki, aki vétkezett ezen a módon, kérjétek és fogadjátok el a bűnbocsánatot, és ne járjatok
többé ezen az úton! Isten szent! Titeket is arra hív, hogy szentek legyetek! Nem kell vétkeznetek; Ő
át fog vinni titeket ezen. Látjátok, Ő tudja, hol laktok, tudja, hol van a Sátán trónusa, ahol a Sátán
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uralkodik – itt! De ti új teremtés, szent nemzet vagytok, akik külön lettetek választva Isten számára.
Olyanok,  akiknek Krisztus igazságosságát  kell  bemutatniuk az  életükben.  Helytelen kapcsolatban
élsz valakivel? Vess véget neki! Hogyan kell azt? Úgy, hogy abbahagyod, befejezed! Ez a módja! De
kérned kell az Úrtól és Ő ki fogja rád tölteni kegyelmét.

Olyan  leereszkedőnek  hangzik  ez,  de  nem  ez  van  bennem.  Olyan  drágák  vagytok,  szeretek
veletek lenni, nincs bennem ítélkezés, nem gondolok személy szerint senkire vagy valami hasonló.
Nem is  tudok semmi konkrétumot senkiről.  De olyan helyről  jövök,  ahol  a Sátán trónja van,  és
tudom, hogy ő milyen gonosz, mennyire gyűlöli a tisztaságot. Az Úr azonban mindent újjá tud tenni.

Egy másik dolog is  van:  a pornográfia.  Mindenféle statisztikát  hallottam, főként férfiakról.  A
legmértéktartóbb statisztika,  amit legutóbb olvastam (nem mélyedtem el  annyira benne, kb. 10
percet gugliztam), tehát főként keresztény szervezetek statisztikáit néztem meg, és ezek valahol
35%  és  70%  közé  teszik  azon  evangéliumi  keresztények  számát,  akik  azt  mondják,  hogy
rendszeresen néznek pornográf tartalmat. A fiataloknak mondom, hogy régen ilyen soha nem volt,
hogy ilyen könnyen hozzá lehetett volna férni az ilyesmihez. Egy ujjmozdulat,  miközben itt ülsz,
kezedben  a  telefonnal,  és  máris  egy  pornográf  oldalra  léphetsz.  Azt  mondják,  legalább
huszonötmillió ilyen oldal van. Ez az a csali és a horog, ami tönkre fog tenni téged. Elszigeteli az
embereket. Senkit nem kímél, sem a nagyon időst, sem a nagyon fiatalt, senkire nincs tekintettel. Az
embereket felcsigázza, majd rabul ejti. Meggyűlölik a végén – de megszállottjaivá válhatnak. Kettős
életet élsz. Borzalmas dolgokat művel az önbecsüléseddel, és ez olyan bűn, amely elválaszt minket
Isten megtapasztalásától, és attól, hogy békességünk legyen Istennel.  Miért hozom most föl ezt?
Mert az, aki az örökkévalóságra megmentett minket, meg tud menteni ebből is.

Akit  megismertél,  akinek  a  szeretete  megragadott  téged,  Benne  van  erőd;  hagyd  Őt,  hogy
megszabadítson  téged,  mert  Ő  azért  jött,  hogy  a  foglyokat  szabadon  bocsássa.  Ti  is  szabadon
bocsáthatjátok a foglyokat. Ezt mondom bárkinek ebben a teremben, vagy bárkinek, aki hallgatja,
amit mondok, de nincs itt jelen: Rendezzétek ezt a helyzetet! Van, akihez fordulhattok. Nem számít,
ha  próbáltad,  próbáltad  és  kudarcot  vallottál.  Szabad  lehetsz!  „Ha  a  Fiú  megszabadít  titeket,
valóban szabadok lesztek!” Arra lettél elhívva, hogy tiszta és szent legyél, ahogy ő is tiszta és szent.
Ez a mi elsőszülöttségi jogunk! Nem számít, hol voltál,  mit tettél, elsőszülöttségi jogod tisztának
lenni Krisztus Jézusban. És minden ember, akiben megvan ez a reménység, hogy az Úr Jézus eljön,
hogy az Úr Jézus az Ő megmentője, szabadítója, az megtisztítja önmagát, ahogyan Ő is tiszta. Nem
elsősorban a nőtestvérekhez szólok most, mert azt hiszem, ez nem főként a nők problémája, de a
hatása őket is érinti. Féltenek titeket ettől, férfiak, gyermekek, és jól teszik, mert ez olyan, mint a
kígyó. Valójában tényleg ama régi kígyóról van szó. 

És  amit  Bálám  tett,  hasonló  volt  ahhoz,  amit  Izrael  fiai  tettek  a  hegynél,  amikor  a
Tízparancsolatot kapták. Eljöttek arra a helyre, ahol Isten átadta nekik törvényét, és míg Mózes fent
volt  a  hegyen  negyven  napig,  és  nem  hallottak  felőle,  azt  mondták:  „Ez  eltűnt.”  És  Áronhoz
fordultak:  „Csinálj  nekünk istent!”.  És  ahogy  az  Ige  mondja,  leültek  enni,  és  felálltak  játszani  –
pontosan ez történt később is, a midianitákkal – , és akkor a léviták keresztülmentek a táboron, és
megöltek mindenkit, aki vétkezett, mintegy háromezer férfit. 

Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ez a dolog megöl téged. A szexuális erkölcstelenség megöli
az embert. Megöli a szellemi életedet. Ha ez a múltadban történt, ha megtértél belőle, akkor a Vér
alá került, vége. De ha akadt már beléd ez a horog, akkor kötelességed imádkozni azokért,  akik
közelednek feléje. Az Úr segíteni fog neked, az Úr segíteni fog mindannyiunknak. Nem azért mondta
ezt a pergamoni gyülekezetnek, mert ne szerette volna őket! Ne ragaszkodjatok Bálám tanításához,
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aki azt prédikálja, amiért a legtöbb pénzt kapja – ne legyen közömbös nekünk az Úr népe, amikor
valaki  bűnbe  esik!  Nem  önigaz  ítélkezéssel,  hanem  szüntelen  közbenjárással,  megvizsgálva
magatokat,  hogy ti magatok kísértésbe ne essetek. Érintse meg az Úr a szíveinket! És egy ígéret
adatik:

„Aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából”.

– ez nem egy hamis isten részeg ünneplése! Mi megosztottuk egymással a mannát ma, és Ő
betölti  minden  szükségünket,  semmilyen  jó  dolgot  nem  tart  tőlünk  vissza.  Ezt  pedig  nagyon
szeretem:

„és adok neki egy fehér kövecskét, és a kövecskén egy új nevet felírva”.

Lehet,  hogy  van valamilyen címkéd magadra  a bűnöd miatt,  de Ő fehér kövecskét fog adni
neked, és azon új név lesz. Titok, közted és közte, mert új módon fedezted fel az Ő kegyelmét.
„Senki sem tudja, csak aki kapja.” Milyen lenne egy új kezdet? Tiszta lappal, egy fehér kövecskével,
amire az igazságosság van írva, a te neved. A tiéd lehet! Ez neked szól, nekem szól, nekünk szól.
Ezért íratott meg nekünk ez a levél. Nem azért, mert mindnyájan ragaszkodunk a tanításhoz, vagy
mert mindnyájan beleakadtunk az ellenség horgaiba,  hanem mert mindnyájunknak kitartóaknak
kell lennünk az egymásért való közbenjárásban. Nem az egymás utáni kíváncsiskodásban, hanem
kitartónak  lenni  az  imádságban.  Nem  a  pletykálkodásban,  nem  a  kibeszélésben,  nem  a
feltételezgetésben, hanem a közbenjárásban.  „Tartsd meg, amid van” – ragaszkodj  ahhoz,  amid
van! Ragaszkodjatok a testvéreitekhez! És Ő meg fogja adni a győzelmet az Ő nevéért. Ámen.
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