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KULCSFONTOSSÁGÚ ÁLLÍTÁSOK

Az a Krisztus, aki Önmagával felváltja a kultúránkat az egy új emberért,
a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus, a mindenben első Személy,

Isten ökonómiájának központisága és egyetemessége.

Amikor részesülünk a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus látásában,
megtapasztaljuk Őt életünkként és teljes lényünk alkotóelemeként,

és a kultúránk helyett Őt éljük, akkor az egy új ember gyakorlati módon
meg fog jelenni közöttünk, és meg fogjuk valósítani az új ember életét.

Naponta meg kell újulnunk a feltámadási élet friss ellátmányával,
hogy lecseréljük a kultúránkat, és valóságosan az egy új emberré váljunk;

ehhez olyan újakká kell lennünk, mint az Új Jeruzsálem.

Nekünk a kultúránk helyett az egy új ember életét kell élnünk
azáltal, hogy tanuljuk Krisztust, amint a valóság Jézusban van;

az egy új embernek ma úgy kell élnie, ahogy az Úr Jézus élt a földön.
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Első üzenet – Ének

538

1 Isten szíve vágya az, hogy
Krisztusát meglássam én;
Semmi máz és semmi vallás,
Ő legyen, ki bennem él.

Istenem, a vágyad ennyi:
Krisztusod enyém legyen;
Semmi máz, semmi színjáték,
Ő legyen a mindenem.

2 Isten szándéka és vágya
Az, hogy bennem éljen Ő;
Félre minden formasággal,
Ő legyen bennem erő.

3 Isten vágya az, hogy Krisztust
Bennem ábrázolja ki;
Szíve örvend, hogyha bennem
Egyre több hely jut Neki.

4 Isten vágya az, hogy Krisztus
Szívemben otthon legyen;
Külső szolgálat helyett csak
Ő lakozzék énbennem.

5 Isten vágya az, hogy Krisztus
Bennem szent remény legyen;
Nemcsak tényszerű dicsőség –
Ismerjem személyesen.

6 Isten vágya az, hogy Krisztus
Mindenem legyen nekem;
Semmi más tulajdon nem kell,
Ő legyen az életem.
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ÁLTALÁNOS TÉMA:
A MINDENT TARTALMAZÓ, KITERJEDT KRISZTUS
A KULTÚRA HELYÉBE LÉP AZ EGY ÚJ EMBERÉRT

Első üzenet

Sürgős szükségletünk, hogy a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus
a kultúránk helyébe lépjen

Igeolvasmány: Kol 1,12-13. 15-18. 27; 2,8. 14-15; 3,4. 10-11

I. A Kolossé levél azért íródott, mert a kolossébeli gyülekezetben elterjedt a kultúra,
és a szenteket a kultúra elvonta Krisztustól – 2,8. 16-17; 3,10-11:
A. Kolosséban a kultúra elárasztotta a gyülekezetet, Krisztus helyébe lépett, és zsákmány-

ként elragadta a szenteket – 2,8 [angol ford.].
B. Isten ellensége felhasználja a kultúrát Krisztus felváltására; meg fogja próbálni, hogy

a kultúra jó szempontjait használja fel Krisztus felváltására – vö. Fil 3,4-8.
C. A Kolossé levél szerint a kultúra Krisztus helyébe lép; e levél rámutat, hogy végső

soron a kultúránk az, ami Krisztus helyébe lép.
D. A Kolossé levélben a sötétség hatalma kifejezés különösen a kultúra és a természeti

lényünk jó szempontjaira vonatkozik – 1,12-13:
1. Mivel a kolossébeli szentek hagyták, hogy a kultúra legmagasabb szintű szempont-

jai elárasszák a gyülekezetet, a sötétség hatalmának fogságába estek – 2,8.
2. A kultúra legmagasabb szintű „termékei” részét képezik a sötétség hatalmának,

amely által a Sátán irányítja az embereket – 1,13.
3. Bármi, ami Krisztust helyettesíti, a sötétség hatalmává lesz, hogy irányítsonminket

– 13. vers.
II. Az emberi kultúra az ember bukása után jelent meg – 1Móz 4,16-22:

A. Miután Kain elment Isten színe elől, várost épített, hogy védelmezze és fenntartsa
magát – 16-17. vers.
1. Ebben a városban egy Isten nélküli, istentelen kultúrát hozott létre.
2. Az édenkertben Isten volt az ember mindene – védelme, fenntartója, ellátmánya és

mulatsága; amikor az ember elveszítette Istent, mindent elveszített.
3. Isten elvesztése arra kényszerítette az embert, hogy feltalálja az emberi kultúrát,

melynek fő elemei a létezését biztosító városok, a megélhetéséhez szükséges állat-
tartás, az örömet szerző zene és a védelmet biztosító fegyverek – 20-22. vers.

B. Az istentelen kultúrát látszólag az ember találta fel, aki elutasította Isten útját és
emiatt elveszítette Istent; valójában azonban a kultúra belső tényezője a Sátánnak,
Isten ellenségének az ösztönzése és bujtogatása volt az Istentől eltávozott emberben –
7. 16-17. vers; Mt 12,26:
1. Ez az Isten nélküli és a Sátánnal egyesült kultúra egy modellé vált, amely a

történelem összes emberi kultúráját képviseli, és azt jelképezi, hogy ezek a kultúrák
Isten nélkül valók, a Sátánt követték és egyesültek a Sátánnal – vö. Lk 4,6, 1.
lábjegyzet.

2. Az istentelen kultúra egy magként kezdődött el az 1Mózes 4-ben, az emberiség
egész történelmén keresztül bontakozik ki, s végül a Nagy Babilonban fogja elérni
kiteljesedését a Jelenések 18-ban.

3. Az Úr szavai a Máté 24,37-39-ben azt mutatják, hogy a Noé korabeli istentelen
kultúra az Úr visszajövetelének idején fog a legteljesebben kibontakozni.

III. A kultúra akadályozza Isten céljának elérését Krisztusra és a gyülekezetre vonat-
kozóan – Ef 3,10-11; 5,32:
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A. Egy rendkívül alattomos akadály áll Krisztus és a gyülekezet útjában; ez az alattomos,
ellenséges elem a kultúra – Kol 3,10-11; Ef 2,14-15; Kol 2,14-15.

B. A kultúra erősen akadályozza Krisztus megtapasztalását; öntudatlanul és tudat alatt
akadályoz minket a kultúra Krisztus megtapasztalásában és élvezetében – Fil 3,7-8.

C. Alattomos, rejtett kultúránk akadályozza, hogy felnövekedjünk Krisztusba minden
dologban, és „érett férfiúságra” jussunk – Kol 2,19; Ef 4,13. 15-16.

IV. Az emberi kultúra ellentétben áll Isten királyságával – Mt 10,16-25. 34-39; 12,29.
46-50:
A. A bűnös dolgok nem állnak olyannyira szemben Isten királyságával, mint az emberi

kultúra.
B. Az emberi kultúra a Sátán királyságának alapvető és fontos részévé vált – 26. vers.
C. A kultúra a Sátán erősségévé lett; alattomos módon fenntartja a hatalmát a kultúra

felett, és azt felhasználja Isten királysága ellen – Csel 26,18; Kol 1,12-13.
V. Krisztus mint a mindent tartalmazó, kiterjedt Személy szemben áll a kultúrával,

és a kultúránkat Önmagával kell felváltania – 18. vers; 3,4. 10-11:
A. Krisztus széles körű kinyilatkoztatásának célja a Kolossé levélben a kultúrával való

leszámolás – 2,8; 3,10-11.
B. Ebben a levélben Pál megmutat egy látást a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztusról,

hogy ráébresszen: ennek a Krisztusnak a kultúránk helyébe kell lépnie – 1,27.
VI. Az a Krisztus, aki a kultúra helyébe lép, a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus,

a mindenben első Személy, Isten ökonómiájának központisága és egyetemessége –
15-18. vers; 2,16-17; 3,4. 10-11:
A. Az a Krisztus, aki képes a kultúránk helyébe lépni és a mindenünkké válni, a mindent

tartalmazó, kiterjedt Krisztus – 1,15. 18.
B. A Kolossé levél azért íródott, hogy kijelentse a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztust,

aki leszámol a kultúránkkal, és a kultúránkat Önmagával váltja fel – 3,4. 10-11.
C. Megmentésünkkel Isten nemcsak a bűntől, az ítélettől, a tűznek tavától, a világtól és

az énünktől ment meg minket, hanem mindentől olyantól is, ami Krisztus helyébe lép,
beleértve a kultúránkat is – Héb 7,25.

D. A mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus bennünk van; hagynunk kell, hogy egész
lényünket betöltse, és a kultúránkat Önmagával váltsa fel – Ef 3,17a; Kol 1,27; 3,11.
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Második üzenet – Ének

539

1 Ó Úr, Te vagy a mindenem
Földön és ég alatt;
Személyes és elérhető,
Élő tapasztalat.

Ó Úr, Te vagy a Szellem,
Oly drága, s oly közel;
Csodálatos, hogy többé már
Nem hagyhatsz engem el!

2 Uram, mindent megadsz nekem,
És ellátsz gazdagon;
Él’tednek minden áldását
Most alkalmazhatom!

3 Hatalmad szent kenetével
Fenntartod él’temet;
Energiád erősíti
A gyengeségemet.

4 Az életednek törvénye
Vezérli léptemet;
Valóságod oly gazdagon
Átjárja lényemet.

5 Ó Úr, Te egy vagy énvelem,
Mily egység – párja nincs!
Egy szellemként élsz már velem,
Örök immár e kincs!
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Második üzenet

A mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus élése a kultúránk helyett

Igeolvasmány: Ef 3,11. 16-17a; Fil 1,20-21a; Kol 1,15. 18. 27; 3,4. 10-11

I. A Biblia központi gondolata az, hogy Isten arra vágyik, hogy mi Krisztust éljük a
gyülekezetért mint Krisztus Testéért, az egy új emberért – Fil 1,21a; Ef 2,15-16:
A. Isten szándéka az, hogy Krisztus átitasson, átjárjon és megtöltsön minket, valamint

mi Belé legyünk felöltözve, hogy így Krisztust élhessük – 3,17a; Gal 2,20; 3,27; 4,19.
B. A keresztyén élet az az élet, amelyben Krisztus hívői Krisztust élik és felnagyítják Őt –

Fil 1,20-21a.
C. Krisztust élni nem más, mint egy személyt élni: Krisztust Magát – Kol 1,27; Róm 8,10:

1. Ha Krisztust akarjuk élni, akkor a személyünkként kell vennünk Őt, és egy sze-
mélynek kell lennünk Vele; Neki és nekünk gyakorlati módon egynek kell lennünk
– 1Kor 6,17.

2. Ha világosságot kapunk azt illetően, hogy hogyan lépnek más dolgok Krisztus
helyébe a mindennapi életvitelünkben, akkor meg fogjuk vallani az Úrnak, hogy
ahelyett, hogy Őt élnénk, sok más dolgot élünk; hogy inkább kultúra által élünk,
mintsem Krisztus által – 1Jn 1,7.

D. Annak, hogy nem éljük Krisztust, az az oka, hogy alkatunkban nem Krisztusból tevő-
dünk össze; mi azt éljük, amiből az alkatunkban összetevődünk – Kol 3,4. 10-11; Ef
3,17a.

II. A mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus és a kultúra ellentétben állásának kér-
dését illetően meg kell látnunk, hogy a Bibliában lévő teljes kijelentés szerint
Isten szándéka az, hogy Krisztusban belemunkálja Önmagát az Ő kiválasztott,
megváltott és újjászült népébe – Gal 1,15-16; 2,20; 4,19:
A. Isten központi munkája, az Ő egyedülálló munkája a világegyetemben és az összes

koron és nemzedéken át az, hogy Krisztusban belemunkálja Önmagát az Ő kiválasztott
népébe, eggyé téve velük Önmagát – Ef 3,17a; 1Kor 6,17.

B. Isten szándéka az, hogy teljesen belénk munkálja Önmagát Krisztusban, a benső
alkotóelemeinkké téve Önmagát – Ef 3,11. 16-19.

C. Isten örökkévaló ökonómiájának beteljesedéséhez Istennek Önmagát Krisztusban a
lényünkbe kell építenie, az életünkként, a természetünkként és az alkati összetéte-
lünkként belénk építve Önmagát Krisztusban, hogy Istenné tegyen minket életben és
természetben, de nem az Istenségben – 2Sám 7,12-14a; Róm 1,3-4; Ef 3,17a; Jn 14,23;
Kol 3,10-11:
1. Arra van szükségünk, hogy Isten Krisztusban a belső alkatunkba építse Önmagát,

és így az egész lényünk alkatilag újraépüljön Krisztussal – Ef 3,17a.
2. Krisztus úgy építi a gyülekezetet, hogy bejön a szellemünkbe, és kiterjeszti Önma-

gát a szellemünkből az értelmünkbe, az érzelmünkbe és az akaratunkba, hogy az
egész lelkünket elfoglalja – Mt 16,18; Ef 3,17a.

III. Amikor azt mondjuk, hogy Krisztus ellentétben áll a kultúrával, nem azt mondjuk,
hogy fel kellene adnunk a kultúránkat és mindenfajta kultúra nélkül kellene
élnünk – Kol 3,10-11:
A. Azoknak, akikben nincs ott Krisztus, kétségkívül kultúra szerint kell élniük, mert a

kultúra megőrzi, szabályozza és fejleszti az embereket.
B. A mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus elfogadását megelőzően mindenkinek szük-

sége van kultúrára.
C. Miután elfogadtuk Krisztust, nem szabad hagynunk, hogy a kultúra határt szabjon

Krisztusnak, vagy hogy visszatartson minket Krisztus megtapasztalásától és élvezésé-
től; ehelyett el kell kezdenünk megtanulni Krisztus szerint élni, nem pedig kultúra
szerint – 2,6-7.

D. Amikor a gyermekek felnövekvőben vannak, szükségük van kultúrára és a törvényre –
Gal 3,23-28:
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1. Mielőtt a gyerekek elfogadják Krisztust, kultúra szerint és a törvény alatt kell
képzésben részesülniük – 23-24. vers.

2. Miután elfogadták Krisztust, fokozatosan segíthetünk nekik a kultúrától Krisztus-
hoz fordulni – Jn 1,12-13; 6,57.

IV. Mivel elfogadtuk Krisztust, nem szabadna hagynunk, hogy a kultúra az Ő helyet-
tesítőjévé váljék – Kol 2,6; 3,10-11:
A. Mindenfajta kultúra ellentétben áll Krisztussal, és Krisztus ellentétben áll mindenfajta

kultúrával – 11. vers:
1. Bármely kultúra, függetlenül attól, hogy miféle kultúra legyen is, ellentétben áll

Krisztussal.
2. Krisztuson kívül minden, amink van, valamint minden emberi készítmény és

fejlesztés a kultúra része.
B. A tényező, amely korlátozza Krisztus élvezetének terjedését, a kultúra; a bennünk lévő

kultúra spontán módon visszatart minket Krisztus valódi megtapasztalásától – Fil
3,3-9.

C. Mivel a kultúránk akadályoz minket Krisztus megtapasztalásában, Krisztus élvezésé-
ben és Krisztus élésében, az Úr súlyos terhet adott nekünk azt illetően, hogy az összes
szent az Úr helyreállításában gyakorlati módon megtanulja életeként és személyeként
venni Krisztust, hogy Ő a kultúrájuk helyébe lépjen – Ef 3,17a; Kol 3,4.

D. Krisztusban megvan a szabadságunk arra, hogy félretegyük a kultúránkat annak
érdekében, hogy növeljük a kapacitásunkat az Úr élvezéséhez; a bennünk lévő összes
helyet át kell adnunk Krisztusnak.

E. Ha az egész benső kapacitásunk elérhetővé tétetik Krisztus számára, akkor a bennünk
lakozó Krisztus spontán a bennünk lévő kultúra helyébe fog lépni – 1,27; 3,11.

V. Létfontosságú, hogy meglássunk egy látást Krisztus mindent tartalmazóságáról
és kiterjedtségéről; amíg híján vagyunk egy ilyen látásnak Krisztusról, nem jó a
kultúránk feladására törekednünk – Csel 26,19; Ef 1,17-23:
A. A Krisztus, aki bennünk lakozik, nem egy kicsi, korlátozott Krisztus; Ő Az, aki a

láthatatlan Isten képe, Isten teljességének a megtestesítője és Isten ökonómiájának a
fókuszpontja – Kol 1,15. 18; 2,2. 9-10:
1. Egy ilyen Krisztus most bennünk lakozik és a lehetőségre vár, hogy kiterjeszthesse

Önmagát az egész lényünkbe – 1,27.
2. Ennek a Krisztusnak kéne mindennek lennie a mindennapi életvitelünkben, és

nekünk Őt kéne élnünk, semmi teret nem adva az életvitelünkben kultúrának –
Fil 1,21a; Kol 3,11.

B. Amint meglátjuk a látást a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztusról, kezdjük el
félretenni a kulturális hátterünket és ne engedjük, hogy az Krisztus helyébe lépjen
vagy lekorlátozza Őt – Csel 9,4-5; 26,19; Fil 3,7-10:
1. Kultúrának semmi teret nem szabadna adnunk az életvitelünkben.
2. Ehelyett a bennünk lévő összes helyet át kellene adnunk a mindent tartalmazó,

kiterjedt Krisztusnak, aki bennünk lakozik – Kol 1,27.
C. Ha meglátunk egy ilyen látást a bennünk lakozó, mindent tartalmazó, kiterjedt Krisz-

tusról, akkor spontán módon fel fogjuk adni a kultúránkat – 3,10-11:
1. Előzőleg Krisztus helyét a kultúra töltötte be, de amint meglátjuk ezt a látást,

Krisztus fog a bennünk lévő kultúra helyébe lépni – 11. vers.
2. Ahelyett, hogy megpróbáljuk feladni a kultúránkat, egyszerűen éljük Krisztust, és

Krisztus Önmagával fogja felváltani a kultúránkat – Fil 1,21a.
D. Amikor Krisztust éljük, akkor spontán megszabadulunk a kultúrától, és a Krisztus,

aki által élünk, automatikusan a kultúránk helyébe lép; ez a Kolossé levélben lévő
kijelentés – 1,15. 18. 27; 2,2. 9-10; 3,4. 10-11.
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Harmadik üzenet – Ének

1226

1 Ó tebenned élni nagyszerű, dicső Gyülekezet –
Krisztus egybeszőtt, s mi boldogok vagyunk!
Ó mily nagyszerű, hogy él e Test és hozzá tartozunk –
Halleluja, Benne mind egyek vagyunk!

Halleluja, zengd a Testnek!
Tagja vagy immár a Testnek!
Teljesen élj hát a Testnek!
Halleluja, Benne mind egyek vagyunk!

2 Nemcsak egymagadban létezel, egy testületben élsz –
Isten teljességét tükrözi a Test;
És mi nem vagyunk sok autonóm, csak egy Gyülekezet –
Halleluja, immár lakhelyünk a Test!

Halleluja, zengd a Testnek!
Sátán reszket - üdv a Testnek!
Győzelem! - köszönd a Testnek!
Halleluja, immár lakhelyünk a Test!

3 Mind a hét mécstartó színarany: Isten természete –
Semmi régi nem lehet a részese.
Isten szent természetével nézd a lámpa hogy ragyog –
Halleluja, bennünk Isten élete!

Halleluja, zengd a Testnek!
Lámpatartói a Testnek!
Színarany fénye a Testnek!
Halleluja, bennünk Isten élete!

4 Hogy lehet, hogy mindez létrejön – ez egység és e fény?
Halleluja, Jézust ennünk kell ma még!
Ő az élet-fa, a manna és az ünnepi kenyér,
Halleluja, Jézust ennünk kell ma még!

Egy vagyunk, ha esszük Jézust!
Ő leszünk, ha esszük Jézust!
Fény ragyog, ha esszük Jézust!
Halleluja, Jézust ennünk kell ma még!
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Harmadik üzenet

Az egy új ember alkotóeleme –
a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus, aki a kultúra helyébe lép

Igeolvasmány: Kol 1,15-18. 27; 2,9-10. 16-18; 3,4. 10-11

I. A Kolossé levél mélységeibe jutva látni fogjuk, hogy ebben a levélben Pál az emberi
kultúra rejtett ügyével foglalkozik:
A. Az, hogy Pál a barbár szót használja a Kolossé 3,11-ben, erős utalás arra, hogy ez a

levél a kultúrával foglalkozik.
B. A kultúra az általunk a létezésre és a lényünk fenntartására kifejlesztett, rendszerezett

módszer – 1Móz 4,16-22:
1. A kultúra minden emberi lény tudtán kívüli életvitele – Ef 2,2-3; 4,17.
2. Az emberek világszerte a kultúrájuk hatása alatt vannak.

C. Éppúgy, mint ahogy a kultúra erős hatást gyakorolt a kolossébeli hívőkre, a kultúra
ma erős hatással van ránk – Kol 2,8-10. 16-18:
1. Tudtunkon kívül annak a kultúrának a hatása alatt vagyunk, amelybe születtünk;

e kultúra elemei a lényünk részei – Gal 4,3-9; Kol 2,8-20.
2. Amikor a gyülekezeti életbe jöttünk, magunkkal hoztuk a kultúránkat, és ez a

kultúra aláássa számunkra Krisztus és a gyülekezeti élet élvezetét.
3. Krisztus helyére nagymértékben a kultúra lépett a gyülekezeti élet egyedi eleme-

ként – 8. vers; 3,11:
a. Tudat alatt és tudtunkon kívül mindnyájan nagyra becsüljük a kultúránkat

és nagyra értékeljük a mi sajátos kulturális hátterünket.
b. A gyülekezeti életben a kultúra minden másnál jobban Krisztus helyébe lép –

11. vers.
II. A Kolossé levél megmutatja, hogy amindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus minden

Isten ökonómiájában – 1,15-18.27:
A. Tiszta látásra van szükségünk arról, hogy ez a csodálatos Krisztus minden a számunk-

ra.
B. Az ilyen látás el fogja törölni a kultúra hatását Krisztus és a gyülekezeti élet meg-

tapasztalásában, és kulturált emberek helyett olyasvalakik leszünk, akiket Krisztus
foglal el, birtokol és tölt be – 3,11b.

III. A mindenben első, mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus az életünk és az egy új
ember egyedi alkotóeleme – 4. 10-11. vers:
A. A gyülekezet mint az egy új ember alkotóeleme Krisztus, csakis Krisztus; a gyülekezet

tartalma nem más, mint a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus – 1,15-18; 2,9-10.
B. Az életünkként és az egy új ember alkotóelemeként a mindent tartalmazó, kiterjedt

Krisztus a kultúránkat Önmagával váltja fel – 3,11.
C. Krisztus osztályrészünkként való élvezetének eredménye, hogy megtapasztaljuk Őt

az egy új ember tartalmaként és alkotóelemeként, és végső soron az általunk élvezett
Krisztus válik az új ember alkotóelemévé – 1,12; 3,11.

D. A Kolossé 3,11 szerint az új emberben nincs lehetőség a különböző kulturális különbsé-
gek továbblétezésére:
1. Az egy új emberben nincsenek kulturális megkülönböztetések, mivel az új ember

minden részét Krisztus alkotja – 11. vers.
2. A gyülekezetben mint az új emberben nincs helye a regionális, kulturális vagy

nemzeti megkülönböztetéseknek, és bármi fajnak, nemzetiségnek, kultúrának vagy
társadalmi státusznak sem.
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E. Mivel Krisztus az új ember egyedi alkotóeleme, az ezen új ember részeit alkotó hívők
között nem szabadna különbségeknek lennie, és a gyülekezetek között sem – 1Kor 4,17;
Jel 1,12. 20; 22,16.

IV. Az új ember alkotóelemeként minden és mindenekben Krisztus; Krisztus az összes
tag, és az összes tagban Ő van – Kol 3,11:
A. A gyülekezetben mint az új emberben Krisztus mindenki, és Ő mindenkiben is van –

1,27; 3,11.
B. Egyrészt, az új emberben nincs helye a természeti személynek, mert Krisztus az összes

tag.
C. Másrészt, a tény, hogy Krisztus mindenben van, arra utal, hogy a tagok továbbra is

léteznek, nem Krisztus nélkül, hanem azokként, akikben Krisztus lakozik – 1,27.
D. Amikor Krisztust vesszük az életünkként és alkatunkként, az a mély érzésünk, hogy

egyek vagyunk Krisztussal és hogy Krisztus azonos velünk, és ugyanakkor még mé-
lyebben érezzük, hogy Krisztus bennünk van – 3,4.

E. A gyülekezetben mint az új emberben Krisztus minden; ez arra utal, hogy az összes
hívőnek alkatában Krisztusból kell összetevődnie – 1,15-18; 2,16-17; 3,4. 10-11:
1. Krisztusnak kell átjárnia, Krisztusnak kell átitatnia minket, és Krisztusnak kell

organikusan bemunkálódnia a lényünkbe – Gal 4,19; Ef 3,17a.
2. Végül Krisztus fog a helyünkbe lépni, és akkor, a valóságban, Krisztus lesz minden

és mindenekben; Ő lesz az új ember minden része – Kol 3,11b.
F. Az új ember az összes szentben lévő Krisztus, aki addig jár át minket és lép a helyünkbe,

amíg minden természeti különbségnek véget nem vet, és mindenki alkatában Krisztus-
ból nem áll – Gal 4,19; Ef 3,17a; Kol 1,27.

G. Amikor részesülünk a mindent tartalmazó, kiterjedt Krisztus látásában és ezzel együtt
Krisztus elégséges megtapasztalásában, az egy új ember gyakorlati úton meg fog jelenni
köztünk, és meg fogjuk valósítani az új ember életét – 3,10-17; Filem 10-16.

H. Ha Krisztus az összes szent életvitele, akkor csak Ő lesz az új emberben, és az összes
szent, akármilyen nemzetiségű, Krisztust fogja élni; ekkor valós és gyakorlati módon
Krisztus lesz az új ember minden tagja – Kol 3,11; Fil 1,21a.

V. Az Új Jeruzsálem lesz az egy új ember végső kiteljesedése – Ef 2,15-16; 4,24; Kol
3,10-11; Jel 21,2. 9-10:
A. Amikor az Új Jeruzsálemmé válunk, élvezni fogjuk az egyetemes egy új ember életét.
B. Ma úgy tapasztalhatjukmeg ezen élvezet előízét, hamegengedjük amindent tartalmazó,

kiterjedt Krisztusnak, hogy a kultúránk helyébe lépjen, az alkatunkban Önmagával
építsen fel minket, és mindnyájunkat a valóságban és a gyakorlatban az egy új ember
részévé tegye – Kol 1,27; 2,10; 3,4. 10-11.

© 2021 Living Stream Ministry
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Úr asztala – Énekek

190

1 Óh Úr, amint Rád gondolunk,
Imádunk mindenek felett.
Lényed oly gazdag és csodás,
Oly drága kincs a szívünknek.

Mert Te mindent megadsz nekünk,
És szívünk csak Téged dicsér;
Sőt, jóval többet adsz, mint kérünk –
Ellátmányunk véget nem ér.

2 Óh Úr, igazság Istene,
Ki fény és igaz szeretet.
Isten, kiben örvend a szív –
Benne találunk életet.

3 Te vagy az igaz Ember is,
Oly jó és tiszta és egész.
Kiben gyönyörködik az Isten,
Kiben a szív szeretni kész.

4 Te vagy az áldott Szolga is,
Hogy szolgálj Istennek s nekünk.
Engedelmes kereszthalálig,
Megszabadítva életünk.

5 Te vagy továbbá a Király,
Ki életben uralkodik.
Isten kent fel Téged erővel –
Győzelmed bizton érkezik.

6 Uram, ’mint Rád emlékezünk
Mindennek részese vagyunk.
Élvezünk Téged szeretetben,
Társadként Rajtad osztozunk.
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Úr asztala – Énekek

203

1 Az Atyának kebelében –
Nem volt még idők kora –
(Az) Ő dicsőségében voltál,
Isten egyszülött Fia.
Majd – időben – hozzánk küldött
Az Atya, ki egy Veled,
Benned lakó teljességét
A Szellemben hirdeted.

2 Meghaltál s feltámadással
Ím lettél Elsőszülött,
Életedet nékünk adva
Első sok testvér között.
Benned mind újjászülettünk,
S lettünk Isten sok fia,
A Fiúnak sok testvére,
Őt tükröző glória.

3 Egykor Te voltál a mag, ki
Értünk földbe vettetett,
Hogy meghalj, s feltámadásod
Sokszorozza él’tedet.
Istenséggel újjászültél,
Ím a Mag sok maggá lett,
Egy kenyérként egybeforrva
Teljességed hirdeted.

4 Krisztus hasonmásai, mint
Teste és Menyasszonya,
Teljessége, élő képe,
Háza, örök hajléka.
Mi vagyunk a folytatásod:
Megnöveljük él’tedet,
És kiterjed gazdagságod,
Fej, a Test most egy Veled!
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Úr asztala – Énekek

30

1 Atyánk fogadd hálánkat el
Nagy szeretetedért;
Atyánk imádunk Téged, és
Dicsérünk mindenért.

2 Feltártad szíved óhaját,
Örök szándékodat;
És szent Fiadban eljöttél,
Hogy teljesítsed azt.

3 Értünk halálra adtad Őt,
Szerelmes Fiadat;
Hogy sok fiakban végy Neki
Örökös-társakat.

4 Az életeddel élhetünk,
S Te Atyánk vagy nekünk,
És isteni természeted
A mi természetünk.

5 Bennünk fiúság Szelleme
Kiált: „Abba Atyám!”
E Szellem az, ’ki újjászül,
Pecsétel és formál.

6 Hogy megdicsőíts sok fiat –
Örök célod csak ez;
S hasonlatossá váljanak
Fiadnak képéhez.

7 Átformáló kezed alatt
Mind átalakulunk;
Dicsőségről dicsőségre
Képedre változunk.

8 Atyánk, fogadd hálánkat el –
Kegyelmed végtelen;
Atyánk imádunk Téged, és
Dicsérünk szüntelen.
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Negyedik üzenet – Ének

16

1 Atyánk Te mindig új vagy; Rád
Nem hat idők kora;
Mint élő Úr oly friss maradsz,
Mint hajnal harmata.

Atyánk Te mindig új vagy,
Nem változol soha,
Frissességed nem rontja meg
A századok kora.

2 Atyánk hol nem vagy, múlnak évek,
S minden megfakul;
De Benned minden megmarad,
És ím: a régi új.

3 Áldásaidban benne vagy,
Mind új, mit Isten ad;
Szövetséged és minden út
Örökké új marad.

4 Az új teremtés létrejött –
Új szívünk s szellemünk;
Minden nap újból átadod
Új életed nekünk.

5 Az ég és föld is újjá lesz,
És lesz új városod;
Havonta új gyümölcsöt hoz
Az élet fája ott.

6 Atyánk Te mindig új vagy és
Tebenned minden új;
Új énekünk örökké zeng
S dicséretünk is új.
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Negyedik üzenet

Az egyetemes történelem Isten ökonómiája szerint –
az isteni történelem az emberi történelemben

az Úr szíve vágyának a beteljesítésére az egy új ember valóságos elnyeréséért

Igeolvasmány: Jóel 1,4; 3,11; Ef 1,3-6; 2,15; 4,22-24; Mik 5,2; Jel 19,7-9

I. Ebben az univerzumban két történelem van: az ember történelme, az emberi
történelem, és Isten történelme, az isteni történelem; az előbbi olyan, mint egy
külső héj, az utóbbi pedig, mint a mag a héj belsejében – vö. Jóel 1,4:
A. Az emberi történelemben lévő isteni történelem meglehetős részletességgel tárul fel a

Bibliában; Isten történelme a mi történelmünk, az Ő velünk való egyesülése következ-
tében:
1. Isten történelmét az örökkévaló múltban úgy kell látnunk, mint egy előkészületet

ahhoz a haladásához, amelynek célja az Ő emberrel való egyesülése:
a. Az isteni történelem az örökkévaló Istennel és az Ő ökonómiájával kezdődött;

az Ő ökonómiája szerint Isten bele akarja munkálni Magát az emberbe, hogy
eggyé legyen vele, hogy az ember élete, életellátmánya és mindene legyen, és
hogy az ember legyen az Ő kifejeződése – Ef 3,9-10; 1,10; 1Móz 1,26; 2,9.

b. Isten az Ő Isteni Háromságában tanácskozást tartott az örökkévalóságban,
hogy meghozza a döntést Krisztus kulcsfontosságú haláláról Isten örökkévaló
ökonómiájának véghezvitelére – Csel 2,23.

c. Az Isteni Háromság második Személye az örökkévalóságtól kezdve készülő-
dött, hogy véghez vigye előremeneteleit az örökkévalóságból az időbe, hogy
emberként megszülessen Betlehemben – Mik 5,2.

d. Isten megáldotta a hívőket Krisztusban a mennyeiekben lévő szellemi áldá-
sokkal a világ megalapítása előtt – Ef 1,3-6.

2. Isten történelme az emberben a testet öltésével kezdődött, és az emberi életének,
megfeszítésének, feltámadáásnak és mennybemenetelének folyamataival folytató-
dott; a Hóseás 11,4 azt mondja, hogy ezek az emberi kötelékek, szeretetnek kötelei:
a. Az isteni történelem, Isten haladása az emberben, a folyamatokon átment

Krisztussal, az Isten-emberrel, mint a prototípussal az új emberért történik,
hogy ő kiteljesedjen az Új Jeruzsálemben, a nagy Isten-emberben, Isten örök-
kévaló ökonómiájának a végső beteljesedésében.

b. Krisztus testet öltése és emberi életvitele által bevitte a végtelen Istent a véges
emberbe, egyesítette és elegyítette a Háromegy Istent a háromrészes emberrel,
és kifejezte az Ő emberségében a bőséges Istent az Ő gazdag tulajdonságaiban
az Ő aromatikus erényei által.

c. Krisztus megfeszítése egy helyettesítő halál volt, egy mindent tartalmazó
halál, egy mindent magába foglaló törvényes megváltás, ami véget vetett a régi
teremtésnek és megoldott minden problémát (Jn 1,29); az Ő megfeszítésében
megváltott minden Isten által teremtett és elbukott dolgot (Héb 2,9; Kol 1,20),
Ő az isteni elemével (fogantatás által) megteremtette az új embert az Ő isteni
elemével (Ef 2,15), és felszabadította az Ő isteni életét az Ő emberségének a
burkából (Jn 12,24; 19,34; Lk 12,49-50).

d. Feltámadásában Isten az elsőszülött fiává nemzette Őt (Csel 13,33; Róm 1,4;
8,29); a megelevenítő Szellemmé lett (1Kor 15,45b), és újjászülte emberek
millióit, hogy az Isten fiaivá legyenek Krisztus Testének tagjaiként és az egy
új ember, a gyülekezet, alkotóelemeiként (1Pt 1,3; Kol 3,10-11).

e. Felment a mennyekbe, majd pedig leszállt a Szellemként, hogy létrehozza a
gyülekezetet mint az egy új embert a Háromegy Isten testületi kifejezésére –
Jóel 2,28-32; Csel 2,1-4. 16-21.
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B. Tehát a gyülekezet mint az egy új ember valósága szintén része az isteni történelem-
nek, az isteni misztérium benső története a külső, emberi történelemben; az isteni
történelem ezen részének a végén Krisztus vissza fog jönni az Ő győzteseivel mint
hadseregével (Jóel 1,4; 3,11), hogy legyőzze az Antikrisztust és az ő hadseregét.

C. Ezt követően el fog jönni az ezeréves királyság; végül ez a királyság az Új Jeruzsá-
lemben fog kiteljesedni az új mennyben és az új földön; az Új Jeruzsálem lesz Isten
történelmének végső, kiteljesedett lépése.

II. Péterrel (halászat szolgálata), Pállal (építés szolgálata) és Jánossal (kijavítás
szolgálata), láthatjuk az Úr szíve vágyát arra, hogy elnyerje az egy új embert:
A. Isten Pétert használta Pünkösd napján, hogy sok zsidó hívőt megnyerjen (Csel 2,5-11);

továbbá, Kornélius imádkozás közben kapott egy látást (10,30), és Péter is kapott egy
látást imádkozás közben (17,19), amelyek által Isten arra vonatkozó terve és munkája
(9b-14. 27-29. vers), hogymegnyerje a pogányokat az egy új ember gyakorlati létezéséhez,
véghezvitelre került.

B. Pál felfedi az Efézus 2,14-15-ben, hogy Krisztus mind a zsidókat és mind a pogányokat
egy új emberré teremtette az Ő új embert teremtő halálával (vö. 4,22-24); Pál elmondja
nekünk az 1Korinthus 12,13-ban, hogy mindnyájan egy Testbe meríttettünk be, „akár
zsidók, akár görögök”; a Galata 3,27-28-ban Pál azt mondja nekünk, hogy azok, akik
bemeríttettek Krisztusba, felöltözték Krisztust, és „nincs zsidó, sem görög”; a Kolossé
3,10-11-ben pedig azt mondja nekünk Pál, hogy a zsidónak és a görögnek nincs helye
az új emberben.

C. János azt mondja nekünk, hogy az Úr az Ő vérével vásárolt embereket „minden ága-
zatból és nyelvből és népből és nemzetből” (Jel 5,9); ezek a megváltottak alkotják a
gyülekezetet mint az egy új embert; János által azt is látjuk, hogy a gyülekezetek az
arany mécstartók (1,11-12), és végül ezek a mécstartók az Új Jeruzsálemmé lesznek;
nem látunk különbségeket a mécstartókban lévő emberekben és az Új Jeruzsálemben
lévő emberekben.

D. Mindez azt jelenti, hogy naponta le kell vetkőznünk az óembert és felöltöznünk az
új embert az egy Szellemből való ivás által (1Kor 12,13) azért, hogy megújuljunk az
értelmünk szellemében a mindennapi gyakorlati életünk minden területén az Úr szíve
vágyának a véghezvitelére, hogy Ő elnyerje az egy új embert valóságban (Ef 4,22-24).

III. Az isteni történelemhez hozzátartozik az új teremtés – az új ember egy új szívvel,
egy új szellemmel, egy új élettel, egy új természettel, egy új történelemmel és egy
új kiteljesedéssel – 16. ének; Ezék 36,26; 2Kor 3,16; Mt 5,8; Titus 3,5:
A. Az isteni történelem, Isten történelme az emberben, Krisztus testet öltésétől a menny-

bemeneteléig tartott, hogy a megelevenítő szellemmé legyen, majd pedig az Ő bennünk
lakozásával folytatódik Isten organikus megmentésének újjászülése, megszentelése,
megújítása, átformálása, áthasonítása, és megdicsőítése által, hogy bevigyen minket
az egy új ember teljes valóságába, és Krisztus dicsőséges menyasszonyává tegyen – Ef
4,22-24; Róm 5,10; Jel 19,7-9.

B. Most meg kell kérdeznünk magunktól a következő kérdést: Vajon az isteni történelem-
ben élünk, vagy csupán az emberi történelemben?
1. Mi mindnyájan az emberi történelemben születtünk meg, de újjászülettünk, újon-

nan megszülettünk, az isteni történelemben; ha az életvitelünk a világban van,
akkor az emberi történelemben élünk; de ha a gyülekezetben élünk mint az egy
új ember valóságában, akkor az isteni történelemben élünk; a gyülekezeti életben
Isten történelme a mi történelmünk; most két félnek, Istennek és nekünk, egy
történelmünk van – az isteni történelem.
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2. Dicsérjük az Urat, mert az isteni történelemben vagyunk, megtapasztalva és élvez-
ve a titokzatos isteni dolgokat az organikus megmentésünkért és az Ő terjedéséért
a békesség evangéliumának hirdetése által az egész lakott földön (Ef 2,14-17; 6,15;
vö. Mt 24,14) azért, hogy valóságban az egy új emberré válhassunk, hogy az Ő
győzelmes menyasszonya legyünk.

© 2021 Living Stream Ministry

17


