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 Lukács 17, 26-37: "és miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az Ember Fiának napjaiban is. 

Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve 

az özönvíz, és mindenekit elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, 

adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és 

mindenkit elvesztett. Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Az nap, aki 

a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképen ne 

forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és 

valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, 

az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt, az egyik felvétetik, és a másik 

elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén, 

mondának néki: hol, Uram? Ő pedig monda nékik: ahol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk." 

  

Említettem már, hogy valamikor egyáltalán nem tetszett, ha a Bibliában figyelmeztetéseket 

olvastam. Olvastam egy könyvet, amiben négy fejezet volt, és ezekben a fejezetekben voltak nagyon 

komoly intések. Nem értettem, nem tudtam felfogni, mit akarnak ezek a figyelmeztetések mondani. 

Mi a helyzet? Miért szükségesek ezek?  

A bibliában Lót nincs megemlítve pozitív vonatkozásban, csak annyi van vele kapcsolatban, 

hogy miután Sodomába költözött, gyötörte az ő igaz lelkét azzal kapcsolatban, amit ott látott és 

hallott. Tehát az egyetlen pozitív dolog, amit olvasunk róla, hogy igaz volt. Ezenkívül, amit róla 

olvastam, számomra nem volt bátorítás az, ahogyan ő járt. Nem tudjuk pontosan, hogyan lett ő igaz. 

Sok helyzetben ott volt Ábrahám mellett, és sokszor látta, hogyan viselt gondot az Úr Ábrahámról.  

Nézzétek, mit mond Péter a 2Péter 2, 4-9: "mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett 

angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak 

az ítéletre. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét, nyolcad magával 

megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát; és ha Sodoma és Gomora városait 

elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például lévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak; 

és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt 

elfáradt. (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, gyötri vala az 

ő igaz lelkét.) Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet 

napjára büntetésre fenntartani." 

 Testvérek, szeretném megkérdezni: ki szeretné közülünk, hogy úgy legyen megszabadítva, mint 

Lót? Nem tudom, hogy igazam van-e, de úgy gondolom, hogy amikor Mezopotámiában Úr városában 

volt, ott lett ő igaz ember. Elindult Ábrahámmal együtt, és ment vele. De valójában Ábrahám volt az, 

aki hallotta az Úr hívását, mikor azt mondta neki: "menj ki innen és menj abba az országba, amit én 

mutatok neked. Hagyd el a családodat, a házadat, az országot, hagyjál el mindent és menj abba az 
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országba, amit én mutatok neked." Ábrahám hallotta ezt a hívást, és Lót is elment vele.  

1Mózes 12, 4-5: "és kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele. 

Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból. És felvevé Ábrám az ő feleségét 

Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, amelyet szereztek vala, és a 

cselédeket, akikre Háránban tettek szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is 

jutának a Kanaán földére." Tehát Lót együtt utazott Ábrahámmal. 10. vers: "Azonban éhség lőn az 

országban és Ábrám aláméne Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az 

országban. És Lót együtt ment vele."  

Ábrahámot ott nagyon jól fogadták a felesége miatt. Kapott juhokat, barmokat, szolgákat, 

tevéket, szamarakat. És Lót látta, mi történik. Gondolom, hogy itt történhetett az a dolog, hogy Lótot 

valahogyan kezdték vonzani e világ dolgai. Amije volt, mindent Ábrahámnak köszönhetett. Ábrahám 

elment, hallotta az Úr hívását, elhagyta a házát, elment az apja is, Tháré és elment Lót is, és eljutottak 

Háránba, és így utaztak együtt. És egy adott pillanatban, 5-6. vers: "felvevé Ábrám az ő feleségét, 

Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, amelyet szereztek vala, és a 

cselédeket, akikre Háránban tettek szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is 

jutának a Kanaán földére. És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. 

Akkor kananeusok valának azon a földön." 

Ábrahám és Lót nem veszekedtek, viszont az állatok pásztorai igen. Lót mindent Ábrahámnak 

köszönhetett, és a barmaik miatt elvált Ábrahámtól. Ábrahám nagyon világosan elmondta, tehát el 

kellett váljon tőle. 1Móz. 13,10. "Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész 

melléke bővízű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomrát, mond Czóárig 

olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földe."  

Éppen így van, mikor a bűn bejön egy ember életébe. Kezdetben a bűn édes, mint az Éden 

kertje, az Isten kertje, és hasonlít Egyiptomhoz. Meglátszik, ha a szívedben vágy van a világ után. Lót 

egy lépést sem tett, de mikor ez a veszekedés kitört a pásztorok között, akkor Lót nem volt kész 

feláldozni az állatait, hanem inkább elvált a testvérétől. Éppen így van a hitéletben, az anyagi dolgok 

miatt, amelyek megjelennek. Láttam szülőket, akik veszekedtek egymással a gyermekek miatt. A 

gyermekek összevesztek egymás közt, és összevesztek a szülők is. Tehát ez nagyon kegyetlen dolog 

volt, ami történt, mert felszínre jött, hogy Lót szívében inkább jelen volt a világ iránti szeretet, mint a 

testvére iránti szeretet. Ekkor nincs mit tenni. Így történik és végül nagyon rossz állapotba jutsz. 

 És tudjátok, mi történik? Ha az Úr az Ő szeretetével nem tud magához vonzani, akkor jön Isten 

vesszeje. Ismerjük a történet folytatását, hogy hadakoztak a királyok, öt a négy ellen, és Lótot elvitték 

és fogságba került. Elvették minden vagyonát. És nézzétek, mit ír itt. Mikor a szívében először 

megjelent a gazdagság utáni vágy, és mikor ez a veszekedés kitört a pásztorok között, akkor elvált 

Ábrahámtól, és lassan-lassan közelebb került Sodomához. Először nem lakott még ott, csak Sodomáig 

terjesztette az ő sátrait. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. És 

mikor eljött az öt király: elvitték Lótot is, jószágostól együtt, mert Lót Sodomában lakott.  

1Móz. 14,14-15: "amint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé 

házában növekedett háromszáztizennyolc próbált legényét és üldözve nyomult Dánig. És csapatokra 

oszolván ellenük éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, amely Damaszkusztól 
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balra esik." Ábrahám elment, és kiszabadította Lótot a fogságból. Nagyon messze mentek Hebrontól, 

attól a helytől, ahol Ábrahám lakott, egészen Damaszkuszig. Ez nagyon nagy távolság volt. 

Az Úr figyelmeztet bennünket. Nem létezik, hogy ne legyen figyelmeztetés, ha elhagytad az 

egyenes utat. Az Úr nagyon szigorúan figyelmeztet, ahogy figyelmeztette Lótot is. Lót, miért kerültél 

fogságba? Azért, mert Sodomában lakott. Ha az Úr szeretete nem vonz, és ez a szeretet nem ragad 

meg téged, akkor száz százalék, hogy az Ő vesszejét fogod tapasztalni, mert Isten féltőn szeret, és nem 

hagyhatja, hogy azt hidd, minden rendben, ahogy Lót hitte. Mert miután Sodomában letelepedett, 

megvolt mindene, amire szüksége volt: vagyona, gazdagsága, sok mindene, és már nem sátorban 

lakott, hanem házban,  

Ez után a figyelmeztetés után, amikor jöttek az angyalok Lótért, és azt mondták neki, hogy el 

kell mennie onnan, mert jön Isten ítélete, mert ezek az emberek nagyon bűnösök voltak, akkor 

tudjátok, mit tett Lót? Késedelmeskedett. Az angyalok kézen fogták, kivonszolták és kivitték a városból, 

őt, a feleségét és két lányát, és mikor Coárba értek, tűz és kénkő szállt le az égből és mindent 

elpusztított. A Lukács 17-ben azt mondja az ige, hogy ugyanígy fog történni, mikor az Ember Fia eljön. 

A kérdés a következő: hol van a szíved? A te szíved az Úrral és az Ő népével van? Vagy máshol? 

Tudjuk, hogy Isten Árahám imádságáért szabadította ki Lótot Sodomából, de ami történt, az tragédia 

volt a számára. Honnan tudták és tanulták a lányai azt, amit tettek? Sodomából. Látták, hogyan élnek 

az ottani emberek, és miket művelnek. Rendkívül bűnösök voltak. Isten ítélete eljön erre a világra, 

amely rendkívül bűnös. Hogyan magyarázzuk azt, hogy egyre nagyobb a gyűlölet Izráel népe iránt? 

Jelen pillanatban Izráel népe olyan, mint bármelyik nép. Nem érdeklődnek Isten iránt. Számukra Isten 

csak történelmi hagyomány, semmi köze az egésznek a valósághoz. Nagyrészük ateista, nem hisznek 

Istenben, és nagyon haragszanak Jézusra, mert minden rossz e miatt a Jézus miatt történt velük. "Ha 

nem lett volna Jézus, mi jól élhetnénk" - ezt személyesen hallottam ott Izráelben. 

 Testvérek, Isten ki tudja szabadítani az igazakat, és bizonyosan az igazak közül egy sem jut oda, 

hogy tűz szálljon alá az égből, ahogy Sodoma és Gomora esetében. De mikor Ábrahám másnap felkelt, 

és Sodoma és Gomora felé tekintett az ő helyéről, látta, amint a füst felszállt az ég felé. Ő 

biztonságban, nyugalomban, békességben volt, míg Lót meg volt rémülve. És miután megszabadult, 

született tőle két nép, Moáb és Ammon, akik folyamatosan szemben álltak Izráellel. A bűn 

következményei nagyok: Lót lányai jól gondolták, hogy legyen utódjuk. 

 Lukács 17, 28-33: "hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, 

ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és 

mindenkit elpusztított. Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Az nap, 

aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképen 

ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, 

és valaki elveszti azt, megeleveníti azt." 

 Tehát a figyelmeztetés a számunkra ez: "emlékezzetek Lót feleségére!" Mikor Lóték 

Sodomából kijöttek, az angyalok azt mondták nekik: ne tekintsetek hátra, mert ha hátra tekintetek, baj 

lesz! És valószínű, hogy mivel minden vagyonukat, minden dolgukat a házban hagyták, úgy gondolom, 

azért késedelmeskedtek, mert igyekeztek a házból bizonyos dolgokat magukkal vinni. Nagyon sok időt 

töltöttek azzal, hogy meggazdagodjanak, és most egyszeriből hagyjanak ott mindent, menjenek el és 
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maradjanak egyedül!? Akkor az angyalok kényszerítették őket, hogy kimenjenek és valószínű, mivel 

nem sok dolgot tudtak elvinni, Lót felesége visszanézett. Ez a dolog végzetes volt számára. "Mert ahol 

van a kincsed, ott van a szíved is." Nem tehetett másként, minthogy hátra nézzen a dolgokra, amiket 

ott hagyott.  

Testvérek, számunkra ma van a megvizsgálás napja. A dolgok ugyanígy fognak történni, mikor 

az Ember Fia eljön. Akkor már késő lesz rendbe hozni a dolgokat. Mert ha a szíved kötődik valamihez, 

akkor ma kell az Úr elé menned vele. Ma kell így imádkoznod: Uram, itt vagyok, munkálkodj a 

szívemben, azt akarom, hogy Te legyél az egyetlen kincsem, hogy ne legyenek dolgok, amik 

visszatartanak Tőled; hogy ne tekintsek hátra és ne keressem mindig azt, hogy tegyek valamit azért, 

hogy jobban érezzem magam. "Mert aki szereti az ő életét, elveszti azt." Csak az Úr tud munkálkodni 

az életünkben, hogy a szívünk Őfelé irányuljon, Őt keressük és Ő legyen a legértékesebb számunkra. 

Soha nem tudjuk, hogy valójában mi van a szívünkben. Ha lehetőséged van választanod, mit 

fogsz választani? A hegyet? Ábrahám egyáltalán nem félt, hogy az ő tapintatlan unokaöccse azt 

választotta, ami a legjobb, és neki ott maradt a hegy a nehézségekkel. Nyáron szép a hegyekben lenni. 

Míg fiatal vagy, szépek a hegyek, később már nem. Nehéz megmászni egy hegyet, nem hogy még ott 

legeltetni a juhokat! De Ábrahám tudta, hogy minden az övé: a mező is, a hegy is. Minden az övé volt, 

mert Isten neki ígérte az országot. Lót választhat, amit akar. És Lót választott, de el is veszített mindent. 

Ábrahámnak mindene megmaradt.  

Az Úr áldja meg a mi életünket, és érintse meg a szívünket a figyelmeztetések által. A hitélet 

egy nagyon komoly élet. Nem úgy van, hogy vasárnap összegyűlünk, hogy jól érezzük magunkat. Jobb, 

ha rosszul érezzük magunkat, ha az ige megvizsgált és megítélt bennünket valamiben, mert akkor meg 

tudunk térni. Testvérek, az Úr legyen irgalmas hozzánk, és vizsgálja meg a szíveinket. 


