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A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja  
a SZENT, az IGAZ, akinél a DÁVID KULCSA van, és amit KINYIT, 
senki be nem zárja, és amit BEZÁR, senki ki nem nyitja:

… íme, EGY NYITOTT AJTÓT adtam eléd, AMELYET SENKI 
BE NEM ZÁRHAT… 

– Jelenések 3:7-8, Károli revideált

Az Úr csodálatos lehetőségek, áldások és ellátások kapuit állítja 
elénk. Mi több, ezek nem csukott ajtók, hanem az isteni áldások 
szélesre tárt kapui. 

Ahogy belépünk az Úr nyitott kapuin, olyan mennyei bőséget 
szerzünk, melyet a Krisztusban kapott örökségünk nyomán  
Ő készített nekünk. 

János apostol Patmosz szigetén töltött száműzetése alatt Jézus 
elsőként olyan Személyként jelentette ki Önmagát neki, Aki ajtókat 
nyit meg. Valójában a Jelenések könyvének egésze egy Jézus Krisz-
tusról kapott látomás és kijelentés, amit János akkor írt le, amikor 
Jézus megjelent neki, mialatt ő szellemben az Úr napján volt.

Ez idő alatt Jánoson keresztül az Úr üzent is az akkoriban Kis-
Ázsia területén található hét gyülekezetnek. 

KIJELENTÉS JÉZUS 
JELLEMÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL

— 1. FEJEZET —
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A Jelenések 3:8 szerint Jézus azt mondta Jánosnak, hogy nyitott 

ajtót tárt a filadelfiai gyülekezet elé, egy olyan ajtót, melyet egyetlen 
ember sem nyithat ki, és senki sem zárhat be.  

Ugyanakkor azok az üzenetek, melyeket Jézus Jánoson keresztül 
küldött a gyülekezeteknek, nekünk is tanítanak valamit. Számunkra 
is hordoznak üzeneteket Istentől. Például, a Jelenések könyvének 
2. és 3. részében figyeljünk meg valamit, amit Jézus újra és újra 
megismételt: „Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyüleke-
zeteknek.” (Jelenések 2:7,11,17,29; 3:6,13,22) 

A Bővített (Amplified) Biblia szerint Jézus voltaképpen azt 
mondja: „Aki hallóképes, figyeljen, és szívlelje meg, amit a [Szent] 
Szellem mond a gyülekezeteknek!” 

Hiszem, hogy ez a ma élő hívőkre is igaz. Nekünk is hallanunk 
kell, mit mond a Szent Szellem a Gyülekezetnek. Mi vagyunk az 
Egyház – Krisztus Teste. 

JÉZUS A SZENT ÉS IGAZ 

Mit üzen ma Isten Krisztus Testének? A Jelenések 3:7-8-ban találjuk 
ezt meg. 

Az Úr Jézus Krisztus beszél ezekben az igeversekben. Tudjuk, 
hogy Ő beszél, mert a 7. versben az áll: „Ezt MONDJA A SZENT, 
AZ IGAZ… ÉS AMIT KINYIT…” Jézusra érvényes a Szent és Igaz 
megnevezés.  

Ezekkel a szavakkal Jézus leírást ad Önmagáról. Kijelenti  
a jellemét nekünk. Melyek az Ő jellemvonásai? Jézus szent és igaz. 
Ez a két jelző a személyiségét írja le. 
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A Jelenések 3:7-ben tehát azt a két jellemvonást jelenti ki Jézus 

Önmagáról, hogy Ő szent és igaz. Tudod, Jézus elmondhatta 
Önmagáról, hogy szent, mert sem Isten, sem emberek, és az ördög 
sem talált Benne hibát. Azt is meg fogjuk látni, miért mondhatta 
el Jézus Önmagáról, hogy Ő igaz.

ISTEN NEM TALÁLT HIBÁT JÉZUSBAN 

Emlékszünk arra, amikor János vízbe merítette Jézust a Jordán 
folyóban. Ahogy Jézus feljött a vízből, Isten Szelleme testi formában, 
mint egy galamb, Reá szállt. 

Majd egy Hang hallatszott a Mennyből: „Te vagy amaz én 
szerelmes Fiam, TEBENNED GYÖNYÖRKÖDÖM!” (Lukács 3:22) 
Vagyis, az Atyaisten nem talált hibát Őbenne. Sőt, azt mondta, 
gyönyörködik Jézusban. 

Azután az Atya egy másik alkalommal is mondott valamit  
a Mennyből Jézusról. Emlékszünk, amikor Jézus Péterrel, Jakabbal 
és Jánossal együtt az átváltozás hegyére ment. A Biblia szerint Isten 
dicsőségének a felhője beborította őket. 

MÁTÉ 17:5, Károli revideált 

5 … FÉNYES FELHŐ borította be őket, és SZÓZAT HALLAT-

SZOTT A FELHŐBŐL: EZ AZ ÉN SZERETETT FIAM, AKIBEN 

GYÖNYÖRKÖDÖM, őt hallgassátok.

Jézus tetszett Istennek, mert Ő volt a Szent, és ma is az. Más 
szóval, Isten nem talált hibát Őbenne. 
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AZ EMBEREK NEM TALÁLTAK 

HIBÁT JÉZUSBAN 

Az emberek próbáltak Jézusban hibát találni, de semmilyen bűnre 
nem akadtak Benne. Még bíróság előtt is kihallgatták; igyekeztek 
Benne hibát találni, és a beszédével csapdába csalni. Nem találtak 
azonban hibát Őbenne, mert az Ő személye tiszta, szent és igaz. 

A földi szolgálata során az emberek kiszolgáltatták Jézust  
a közvéleménynek és a nyilvános ítélkezésnek. Például, Isten Igéje 
elárulja nekünk, hogy a farizeusok tényleg úgy gondolták, hogy 
csapdába ejthetik Jézust, mert mond majd valami olyat, amivel 
bajba kerül a római fennhatóság előtt. 

A farizeusok így provokálták: „Kérdezni akarunk Tőled valamit. 
Kell-e adót fizetnünk a császárnak, vagy sem?” Nos, ezt a kérdést 
néhányan ma is felteszik, ugye? Az emberek ma is bajba kerülnek, 
ha nem fizetnek adót. 

A farizeusok azt gondolták, megfoghatják Jézust. Ha azt 
válaszolja: „Igen, kell adót fizetnetek Cézárnak”, akkor bajba kerül  
a vallási vezetők előtt. 

Ha viszont azt mondja: „Nem kell Cézárnak adót fizetnetek”, 
akkor bajba kerül a kormányzat előtt. Jézus azonban úgy válaszolt, 
hogy senki sem tudott Benne hibát találni. 

MÁRK 12:13-17, Károli revideált 

13 Majd elküldtek hozzá [Jézushoz] néhányat a farizeusok és  

a Heródes-pártiak közül, HOGY MEGFOGJÁK BESZÉDBEN.

14 Azok odamentek, és így szóltak hozzá: Mester, tudjuk, hogy 

IGAZ VAGY, és nem vagy tekintettel senkire, mert nem az emberek 

személyére nézel, hanem AZ IGAZSÁGHOZ RAGASZKODVA 
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tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy 

nem? Fizessünk-e vagy ne fizessünk?

15 Ő pedig átlátta kétszínűségüket, és azt mondta nekik: Mit 

kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam!

16 Azok hoztak neki, mire így szólt: Kié ez a kép és a felirat? Így 

feleltek: A császáré.

17 Jézus ekkor azt mondta nekik: Adjátok meg a császárnak, ami  

a császáré, és az Istennek, ami az Istené! És igen ELÁLMÉLKODTAK 

RAJTA.

Látjuk, hogy még a farizeusok, az akkori legszigorúbb vallásos 
szekta tagjai sem tudtak hibát találni az Úrban. Máté evangéli-
umában azt olvassuk: „Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, 
majd otthagyták, és elmentek.” (Máté 22:22, Károli revideált) Nem 
találtak hibát Jézusban, a Szentben. 

Azután a szadduceusok is próbára tették. A szadduceusok 
nem hittek a halottak feltámadásában, illetve az angyalokban és  
a szellemekben sem. Így abban a reményben tettek fel Jézusnak egy 
kérdést a zsidó Törvény kapcsán, hogy megfogják Őt a beszédében. 

MÁRK 12:18-27, Károli revideált 

18 Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik tagadják a feltá-

madást, és megkérdezték tőle:

19 Mester, Mózes azt írta nekünk, hogy ha valakinek a testvére 

meghal, és özvegyet hagy hátra, gyermeket pedig nem, akkor az 

özvegyet vegye el az ő testvére, és támasszon utódot testvérének.

20 Heten voltak azért testvérek. Az első feleséget vett, de meghalt, 

és nem hagyott utódot.
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21 Majd a második is elvette az asszonyt, de meghalt, és ő sem 

hagyott utódot. Hasonlóképpen történt a harmadikkal is.

22 És a hét közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is.

23 A feltámadáskor, amikor majd feltámadnak, melyiké lesz az 

asszony? Mert mind a hétnek a felesége volt.

24 Jézus pedig így válaszolt nekik: Nemde azért tévelyegtek, mert 

nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?

25 Mert amikor a halálból feltámadnak, nem nősülnek, férjhez sem 

mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.

26 A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok Mózes köny-

vében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál: Én vagyok 

Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene?

27 Az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon 

tévelyegtek.

Jézus olyan bölcsen és olyan tekintéllyel válaszolt nekik, hogy 
a szadduceusok sem tudtak hibát találni Benne. 

A főpapok és a farizeusok szolgái is kérdezni akartak az Úrtól, 
hogy megpróbálják Őt csapdába csalni a szavaival, de nem tudták. 
Nem csoda, hogy visszatérve azt jelentették: „Soha ember még így 
nem beszélt, mint ő!” (János 7:45-46) Miért? Mert Jézus a Szent.  
Ő az Igaz, és a jelleme makulátlan. 

Egy másik alkalommal a vallási vezetők azzal próbálták meg 
Jézust tőrbe csalni, hogy arról faggatták, milyen hatalommal teszi 
a csodáit. 

MÁRK 11:27-29,33 

27 És ismét Jeruzsálembe mentek. Amikor körüljárt a templomban, 

hozzámentek a főpapok, az írástudók és a vének,
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28 és azt kérdezték tőle: Milyen hatalommal cselekszed ezeket? Ki 

adott neked felhatalmazást arra, hogy ezeket cselekedd?

29 Jézus így válaszolt: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek 

meg nekem, akkor megmondom nektek, hogy milyen felhatal-

mazással cselekszem ezeket.

33 Azt mondták tehát Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus erre azt felelte 

nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem 

ezeket.

A vallási vezetők akármivel próbálkoztak, nem tudták csapdába 
csalni Jézust a beszédével, mert Ő a Szent. Az emberek nem tudtak 
hibát találni Benne, mert a jelleme feddhetetlen volt, és ma is az. 

Még akkor sem tudtak vádat emelni ellene, amikor a törvényszék 
elé vitték, hogy keresztre feszíthessék. Még Júdás, az árulója sem 
talált hibát Benne, hiszen azt mondta: „Vétkeztem, hogy elárultam 
az ártatlan vért...” (Máté 27:4)  

Pilátus azt kérdezte Jézus vádlóinak tömegétől: „Mert mi rosszat 
cselekedett?” (Máté 27:23) Pilátus nem tudott vádat emelni Ellene, 
mert Jézus semmi halált érdemlő dolgot sem tett. 

MÁTÉ 27:24

24 Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még 

nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosta kezeit a sokaság 

előtt, mondván: Ártatlan vagyok EZ IGAZ EMBERNEK vérétől; 

ti lássátok!

Az emberek egyetlen törvényszék előtt sem találtak hibát 
Jézusban. A jelleme kiállta az emberek próbáját, mert Jézus szent 
és igaz. 
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A SÁTÁN NEM TALÁLT HIBÁT JÉZUSBAN 

Az ördög is megpróbált hibát találni az Úrban. A Máté 4 szerint  
a Szent Szellem Jézust a pusztába vezette, hogy ott az ördög megkí-
sértse. 

Miután Jézus negyven napig böjtölt, a Sátán megkísértette: „Ha 
Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.” (Máté 
4:3) Jézus azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.” (Máté 4:4) 

A Sátán kísértette Jézust, és csapdába akarta Őt ejteni a beszédével. 
Jézus azonban megdorgálta őt Isten Igéjével: „Meg van írva…” 
(Máté 4:4,7,10) 

Azután a Sátán felvitte Jézust a templom legmagasabb pontjára, 
és azt mondta Neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd alá magadat; Isten 
majd megszabadít.” (Máté 4:6) A Sátán még az Igéből is idézett 
Neki, hogy tőrbe csalja. 

MÁTÉ 4:6

6 … Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; MERT MEG VAN ÍRVA: 

Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy 

meg ne üsd lábadat a kőbe.

Ha illeszkedik a céljaihoz, akkor a Sátán még az Igét is idézni 
tudja. Jézus azonban helyesen hasogatta az Igét: „Viszont MEG VAN 
ÍRVA: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” (Máté 4:7) A Sátán tehát 
nem tudott hibát találni az Úrban. Azután az ördög egy magas hegyre 
vitte fel Jézust, és egy szempillantás alatt megmutatta Neki a Föld 
minden királyságát. A Sátán azt ígérte Jézusnak, hogy ha leborul 
előtte és őt imádja, akkor Neki adja a Föld minden királyságát és 
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azok dicsőségét. Jézus így felelt: „Eredj el Sátán, mert meg van írva: 
Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” (Máté 4:10) 

A Sátán egyetlen kísértéssel sem tudta átverni Jézust. Jézus 
rendíthetetlenül ellene állt az Ige kijelentésével. Legyőzte a Sátánt 
Isten Igéjével. 

Jézus jelleme kiállta a próbát és a kísértéseket, mert Ő a Szent 
és az Igaz. A Sátán nem tudott fogást találni Rajta. 

Isten, az emberek és az ördög sem talált Benne hibát, mert Jézus 
személye szent és igaz. 

JÉZUS A HŰ ÉS IGAZ TANÚ 

Tudod, a Jelenések 3:7-ben Jézus azért is mondhatta Önmagáról, 
hogy Ő az Igaz, mert a jellemében nem találtak hibát. Tudjuk, 
hogy Jézus hű és igaz, mert ez az egyik Neve az örökkévalóságban. 

JELENÉSEK 19:11, Károli revideált 

11 És láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és AKI AZON 

ÜLT, ANNAK NEVE HŰ ÉS IGAZ, aki igazságosan ítél és harcol. 

A Jelenések könyvében Jézus Maga is kijelent még valamint  
a személyiségéről. Kijelenti, hogy Ő a hű és igaz tanú. 

JELENÉSEK 3:14, Károli revideált

14 A laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az 

Ámen, A HŰ ÉS IGAZ BIZONYSÁG, az Isten teremtésének kezdete. 
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