Varga Zoltán
„Isten Királysága” - Birodalomépítő Projekt
Avagy, hogyan készülhet a legszentebb összetevőkből hamis tanítás

Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem
szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magukat, holott nem
azok, és hazugoknak találtad őket;
Jel. 2:2
„Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől
vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.”
1Jn 4,1
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek,
annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”
Mt 24, 24

Sokan közületek ezt fogják gondolni, vagy mondani az itt leírtakról:
„Nehéz tanítás ez! Ki tudja ezt elfogadni?”
Nem tudom, de Isten tudja, és ez a lényeg. Ő gondot visel az igéjéről, és az Ő népéről!

Kérlek, vizsgáld meg, az itt leírtakat és vesd össze Isten igéjének szellemiségével!
Mert meg van írva: „Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!”

Írta: Varga Zoltán

mail: zoliva@rocketmail.com
Kedves Testvérem!
Nem meglepő a számomra, hogy időről-időre, újabb és újabb, szenzációsabbnálszenzációsabb áramlatok, tanítások, módszerek jelennek meg a keresztény gyülekezetek
körében.
Ezek nagy részéről viszonylag gyorsan, egy másik részéről kicsit később kiderül, hogy nem
Isten kijelentése, és így, nem az Ő akaratából terjedt el, vált elfogadottá, gyakorlattá a hívők
között.
Vannak azonban olyan csúsztatások – ezek a legártalmasabbak – amelyek nem lepleződnek
le, és ha lehet, akkor az egész keresztény világot megtévesztik, félrevezetik, beépülnek az
általánosan elfogadott keresztény tanrendszerbe, nyelvezetbe. Ez a Pusztító műve!
Ezen csúsztatások közül is azok a legveszélyesebbek, amelyek akár 99%-ban igazságot
tartalmaznak és mindössze 1%-ban térnek el Isten igazságától.
Továbbmegyek! Ha egy, a Bibliában szereplő kifejezést, szót, aránytalanul sokszor használsz,
akkor ezzel megbonthatod az ige üzenetének egyensúlyát, és ezzel tévtanítás áldozatává,
terjesztőjévé, vagy akár tévtanítóvá is válhatsz. Az Isten óvjon meg ettől!
Mit jelent az, hogy aránytalanul sokszor használunk – írunk le, vagy mondunk ki – egy
kifejezést? Ha például Pál apostol 14 levelében – amely terjedelmében kétszerese a
leghosszabb evangéliumnak, a János evangéliumának – egy kifejezés egy vagy két
alkalommal szerepel, akkor jobban teszed, ha beszédedben, levelezéseidben, tanításaidban
nem használod alkalmanként 10-nél többször. És ne használd úton útfélen, pláne ne építs rá
egy vadonatúj tanrendszert, és ne gondold, vagy tanítsd azt, hogy, akinek a beszédében,
tanításában nem ennyire hangsúlyosan jelenik meg az adott kifejezés, az tévúton jár.
Vigyázz! Az, hogy mást tévúton vélsz látni, nem bizonyítja azt, hogy te a helyes úton jársz!
Vegyétek észre, hogy az ördög nem az ujjászületéstől, a bemerítkezéstől, vagy a Szent
Szellem keresztségtől fél a legjobban, hanem Jézustól, és Jézus nevétől. A gonosz, nem ránk,
vagy a mi ajándékainkra féltékeny, hanem Jézusra, és az Ő szent nevére. Éppen ezért Jézusról
akarja levenni az ige reflektorát - amely egyben az Atya reflektora -, és valami másra, az ő
számára kevésbé fájdalmasra igyekszik ráirányítani. Szinte mindegy neki, hogy mi ez az új
„gumicica”, a lényeg az, hogy Jézus kerüljön ki a fókuszból. Ezt az Atya nem nézi tétlenül,
ezért ezt mi sem tehetjük! Jézus Krisztus a legfontosabb a számunkra, és nem állhat semmi,
vagy senki közénk!
Pál így ír erről, a Rómabeliekhez írt levélben:
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem eljövendők, Sem magasság, sem mélység, sem
semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” Róm 8, 38-39.
Ezt is írja, a Korinthusiakhoz írt levélben, mintegy kihangsúlyozva az örömhír fókuszpontját:
„Elhatároztam, hogy csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is csak úgy, mint
aki meghalt a kereszten” 1Kor 2,2

Ha nem Jézus van az életed, tanításod, olvasmányaid, beszéded középpontjában, akkor
nem az Atya, hanem valaki más akarata irányít téged!
„Isten Királysága – birodalomépítő projekt”
Az utóbbi időben figyeltem fel egy új, legalábbis számomra új „rend”-re, jelenségre.
Felépült egy jól szervezett struktúra, amely arra hivatott, hogy megalapítsa „Isten Királyságát”;
ezen a földön, ebben az üdvtörténeti korszakban, ujjászületett emberekből.
Ez valójában nem egy teljesen újkeletű dolog, ehhez nagyon hasonló dolgot épített fel az
Őrtorony Társaság, ismertebb nevükön „Jehova Tanúi”. Tulajdonképpen ők is „Isten
királyságát” szeretnék felépíteni. Céljaik elérése érdekében, tanításukban, kiadványaikban,
bibliájukban kicserélték az igében szereplő összes „Isten” és „Úr” kifejezést a „Jehova” névre,
az „Isten országa” kifejezést „Isten Királyságára”. Ezekkel a technikákkal azonban cseppet
sem erősítették Isten nevét, sem pedig az Ő országát, sőt ettől még nem lettek a szó valódi
értelmében Jehova, vagyis Isten tanúi, és nem váltak kereszténnyé sem.
Gyülekezeti helységeiket „Királyság Teremnek” nevezik, de ettől még nem lettek részei Isten
királyságának.
A nemrég felbukkant, magukat „apostoli”, „prófétai” vonalnak nevező, úgynevezett
„Királyságos Gyülekezetekben”, szintén felcserélték a különböző bibliafordításokban szereplő
„Isten országa” kifejezést „Isten Királyságára”. Ráadásul a „királyság” szó „k” betűjét –
mintegy nyomatékosítva, megerősítve annak jelentőségét – minden esetben nagybetűvel írják,
pedig a magyar helyesírás szabályai szerint a „királyság” szó kisbetű. Nagybetűvel „Krisztus”
kezdődik, és nem a „királyság”!
Számos, úgynevezett „prófétikus” hírlevelet, volt alkalmam átolvasni, amelyek hemzsegnek a
„Királyság” kifejezéstől, viszont Jézus neve jó, ha egyáltalán szerepel. A szeretet, a kegyelem
és az üdvösség szavak viszont szinte teljesen száműzve lettek. Barry Wissler tanított egy
Graz-i konferencián 2009. aug. 10-14. között. Az ő két és egynegyed oldalas cikkében például
a „Királyság” 36-szor, Jézus neve csupán 3-szor szerepel. Ez jól példázza, hogy az ún.
„Királyságos” áramlat tanítóinak, mi tölti be a szívét, száját, elméjét, és, hogy a Sátán milyen
alattomosan fordítja el az ige reflektorát Jézusról, pedig Ő által van egyedül megtartatásunk.
A konferencia címe groteszk módon: „Maradj az úton – Tartsd meg az Írás tökéletes
egyensúlyát”.
Pál apostol leveleiben összes kétszer szerepel az „Isten országa (királysága)”:
„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által
való öröm.” Rm 14,17
„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.”

1Kor 4,20

Jézus csodálatos neve 218 alkalommal van említve Pál leveleiben, azaz több mint százszor
hangsúlyosabb!
Isten királysága csodálatos dolog, amely az ige szerint bennünk van, az Úr kegyelméből.
Mégsem szabad aránytalanul túlhangsúlyozni, és egyedüli üdvözítő útnak a „Királyságot”
beállítani, hiszen Jézus maga mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”
Kérdések Isten királyságáról.
Kérlek válaszolj az alábbi kérdésekre, tiszta lelkiismerettel!
(A királyság kifejezés a magyar helyesírás szabályai szerint mindenütt kisbetűvel szerepel.)
- A királyságról való beszéd megtartja-e az embert?
- A királyságtól lehet-e üdvösséget nyerni?
- Aki nem hallott még a királyságról, nyerhet-e üdvösséget?
- Aki hallott a királyságról, általa üdvösségre jutott-e?
- A „királyságos” gyülekezet minden tagja része Isten királyságának?
- A nem „királyságos” gyülekezet egyik tagja sem része Isten királyságának?
- Ha sok tanítás hangzik el Isten királyságáról, az erősíti-e a gyülekezetet?
- Ha kevés tanítás hangzik el Isten királyságáról, az gyengíti-e a gyülekezetet?
- Isten megjutalmazza azt, aki minden esetben kijavítja az egyes bibliafordításokban az
„Isten országa” kifejezést, „Isten királysága” kifejezésre?
- Isten megbünteti azt, aki az Ő országáról, és nem az Ő királyságáról beszél?
- Isten királysága ebben az üdvkorszakban (világkorszakban) fog megjelenni, és teljességre
jutni?
- Isten királysága beszédben áll-e?

Idézet Lukács evangéliumának 17. részéből, Csia Lajos fordítása szerint:
20 Mikor a farizeusok azt kérdezték, hogy mikor jön el az Istennek királysága, íly szóval
felelt nekik: "Az Istennek királysága nem szemmel láthatóan jön el,
21 nem mondhatják majd azt: Lám itt, vagy amott van. Lássátok, az Isten királysága
bennetek van."
22 Majd tanítványaihoz szólott: "Napok jönnek, amelyeken megkívánjátok, hogy az ember
Fiának napjaiból bár egyet is láthassatok, de nem fogtok látni.
23 Akkor ezt fogják majd nektek mondani: Lám ott van! Lám itt van! Ne menjetek el, ne
fussatok utána. (utánuk)
24 Mert mint ahogy a felvillanó villámlás egyik aljától a másik aljáig megvilágítja az eget,
a maga napján olyan lesz az ember Fia is.

Az Úr Jézus őrizzen meg téged a hamis irányzatok – izmusok, és hamis tekintélyek
uralma alól!
Számomra Ő nem egy mindent elsöprő, teljhatalmú egyeduralkodó, hanem igaz barát, hű
testvér, a legcsodálatosabb tanító, aki elvezet minden igazságra, ígérete szerint.
Jézus az életét adta értem, és érted is. Nincs ennél értékesebb tanítás, és nincs ennél fontosabb
dolog ezen a világon.
Ezt a Jézust kell bemutatnunk az embereknek, ez Isten határozott parancsa.
A keresztények újra és újra szenzációt keresnek. Hát kell annál nagyobb szenzáció, mint az,
hogy Jézus elhagyta a trónt, és eljött, hogy kiszolgáltassa magát a jelenlegi világkorszak
királyának, és meghaljon mi helyettünk, és mi értünk?
2000 éve úgy jött el, mint egyszerű ember, nemsokára úgy jön el számunkra, mint vőlegény, a
világ számára, mint tolvaj; és majd csak a harmadik eljövetelekor jön úgy, mint nagy
hadvezér és hatalmas király. Csak ezek után építi fel királyságát-birodalmát, amely uralkodni
fog a föld királyain-királyságain.
Jól jegyezd meg: Ez az esemény két üdvtörténeti korszak múlva fog megvalósulni, nem most!
Most is van azonban Istennek királysága itt a földön. Bennünk van, de csak ott uralkodik, ahol
ezt kérik tőle, ahol felékesített trón várja Őt, a szívünkben.
A napokban olvastam egy könyvajánlóban, többek közt az alábbi néhány gondolatot:
(A szerző Chuck Pierce, a könyv címe „Isten kibontakozó haditerve”.)
„Igen, egy csata közepén vagyunk, ami egyre hevesebb lesz, de Isten már megígérte nekünk a
győzelmet. Pierce lefesti előttünk a szellemi háború 2008-2015. közötti szakaszát, és
kimutatja, hogyan terjeszkedik majd Isten Királysága, aminek eredményeként a hűségesek
felemelkednek és Isten akarata ugyanúgy meglesz a földön, mint a mennyben.”
Chuck Pierce azt állitja, hogy 2015-ig „Isten Királysága” terjeszkedésének a hatására, a
hűségesek „felemelkednek”, és idézem: „Isten akarata ugyanúgy meglesz a földön, mint a
mennyben.”.
Ez az állítás ellentétben áll a Bibliában leírtakkal! Felfoghatatlan, hogy, hogyan jelenhet meg
keresztény kiadó gondozásában szinte bármi, az ige kontrolját nélkülözve!
A bibliában csupán egyszer szerepel, a „terjeszkedik” kifejezés, és ez sem az Isten országával
(királyságával) kapcsolatos.
„De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik
vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.”
2Móz 1,12
Jézus nem beszél terjeszkedésről. Kijelenti, hogy Isten királysága eljött, itt van!
Mi az, hogy a hűségesek felemelkednek? Már itt a földön különbek lesznek, nagyobb
tisztességgel, hatalommal bírnak, mint mások?

Jézus mondja: „Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem
nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én
beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.”
Jn 15,20
A hűségesek Chuck Pierce szerint felemelkednek, Jézus szerint azonban üldözni fogják őket.
Te kinek hiszel?
Az igében ez az egyetlen, felemelkedéssel kapcsolatos rész található:
„Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr
elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.”
1Thess 4,17
Van egy rossz hírem azok számára, akik már most a királyságban akarnak élni:
Ha nem vágyódsz a Bárány mennyegzőjébe, akkor nem is leszel ott!
Jézus tanított a helyes imáról. Arról, hogy mi mindent kell tartalmaznia. Például:
„Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.”
LK 11, 2
Jó dolog ezt kérni, hiszen maga az Úr tanította ezt. Viszont mindenki, aki hagyja, hogy a
józanság szelleme, azaz a Szent Szellem kijelentse számára az igazságokat; tudja azt a tényt,
hogy ez nem ebben az üdvtörténeti korszakban fog megvalósulni.
Aki mégis ezt tanítja, az hazugnak mondja Istent. Az Úr adjon kegyelmet és megtérést, az
ilyen hamis prófétáknak, és tanítóknak!
Isten királyságának látható eljövetele két üdvtörténeti korszakkal később lesz, nem most!
Ha nem a mában (a valóságban) élsz, nem lesz jövőd!
Meggyőződésem, hogy azok, akik már most, a király távollétében elkezdenek uralkodni az
Isten népén, csak a hatalmat, a rangot, az emberek elismerését, és pénzét akarják megszerezni.
Már most beülnek a maguk által készített királyi trónokba, és azt tanítják, hogy Isten
kizárólag nekik küldte el a linket, amelynek a segítségével letölthetik a mennyei szerverről a
királyság terveit. Azt tanítják, hogy csak akkor tartozol a „Királyságba”, ha elfogadod az ő
szellemi vezetésüket.
Hiszen meg van írva: „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a
szegletkő maga Jézus Krisztus” : Ef 2,20
Milyen érdekes: Ők pont apostolok és próféták. Legalábbis magukról ezt állítják.

Ne dőljetek be nekik, és ne kövessétek őket!

Az említett könyvajánlóban Horváth Gábor így akarja lelkesíteni a leendő olvasókat:
„Fedezd fel, mit mondott Isten Chucknak a következő időszakról és tanulj meg sikert aratni
stratégikus közbenjárás, harcos imádás és a közbenjárás egyik új és erőteljes fegyvere által,
ami a négy éjjeli őrállás.”
Nem arra buzdít Isten, az Ő igéjén keresztül, hogy azt fedezzük fel, amit Ő, valaki másnak
„mondott”; azt pedig erősen kétlem, hogy a „harcos imádás” hatásosabb lenne, mint a
szellemben és igazságban való imádás. A „négy éjjeli őrállás” nevű „csodafegyvert” pedig
meg sem próbálom elemezni, mindenki józan ítélőképességére bízom ennek a megítélését.
(Lehet, hogy hatásosabb, mint a „harcos menetelés”? Mi jön még? A „hat hajnali guggolás”?)
Az ige arra buzdít, hogy fedezd fel, amit Isten ma mondani szeretne, személyesen neked!
„Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.” Ézs 55,6
„Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, a kik az ő ítélete szerint cselekesztek;
keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr
haragjának napján!”
Sof 2,3
Jézus nem egyszerűen csak király! Hatalmi szavával tartja fenn az egész világmindenséget:
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által,
ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma
szavával fenntartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek
jobbjára a magasságban” Zsidó levél 1,1-3
Ő az Isten, a kezdet és a vég, az első és utolsó, mindenek Ő benne és Ő általa lettek teremtve.
Kicsoda meri Őt egy földi király ideig-óráig való hivatalába bepréselni?
Jézus hatalmasabb, csodálatosabb mindennél, amit a mi csöppnyi kis agyunk felfogni képes.
Ő azt mondta, hogy az örök élet az, hogy megismerjük Őt.
Rajta hát! Kérek mindenkit, aki ezeket a sorokat olvasod, hogy szállj most le a magas trónról velem együtt – és add át a helyet Jézus Krisztusnak!
Keresd Őt, imádd Őt és csak Neki szolgálj, ahogy meg van írva!
„Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é
tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.”
Gal 1,10
Ne akarj embereknek tetszeni, ne várj emberektől elismerést, tiszteletet. Kizárólag Istennek
akarj tetszeni, Neki tetsző életet élj, Őrá akarj hasonlítani. Tanuld meg Tőle, hogyan lehetsz
szelíd és alázatos szívű.
Az Úr adjon bölcsességet mindnyájunknak az Ő igazságainak felismerésére, és az
Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Szellem közössége legyen veletek!

