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Először az 1János 2-ből szeretnék olvasni néhány igeverset: „Ne szeressétek a világot, se azokat,
amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz,
ami a világban van – a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése –, nem az Atyától van,
hanem a világból. A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad
örökké” (1Jn 2,15-17).

 Amikor  valaki  először  hallja  az  evangéliumot,  a  menny és  a  pokol  között kell  választania.
Miután azonban hitt az Úrban, ismét döntenie kell: a világot vagy Isten királyságát választja? Minket,
akik  az Úrhoz tértünk,  már nem érint a pokol kérdése, mert az számunkra egyszer s mindenkorra
megoldódott. Ami azonban ránk vonatkozik – ahogy láttuk ezekben az igeversekben –, az az, hogy aki
szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. 

Ha az Úr világosságot gyújt a szívünkben és a gondolatainkban, akkor elkezdjük meglátni  a
tényszerűen  ránk  vonatkozó  dolgokat.  Ezek  pedig  a  következők:  miután  megtérünk  és  hiszünk  az
evangéliumban, és elpecsételtetünk a Szent Szellem által, a szellemünk, amely halott volt, életre kel,
és lakóhelyévé lesz Krisztusnak, Aki a mi életünk. És hasonlóképpen a Szent Szellem is lakozást vesz
bennünk. A szellemünk üdvössége tehát azt jelenti, hogy a szellemünk életre kelt. És attól a pillanattól
fogva, hogy a szellemünk életre kelt, közösségünk lehet Istennel; és kezdjük Őt megérteni, és kezdünk
meglátni dolgokat. Egyre több mindent tud közölni velünk az Ő dolgaiból, aminek mi nagyon örülünk.
Tehát a szellemünk életre kelt, mert korábban halott volt. 

A gond azonban az, hogy a lelkünk a kívánságaink székhelye, és a kívánságaink azt követelik,
hogy teljesítsük őket. A lelkünk hátterében pedig az énünk áll, aki nagyon aktív, nagyon kihasználja a
lelkünket. Amikor megtérünk az Úrhoz, rendszerint nagyon foglalkoztatnak bennünket a bűneink. És
természetes  is,  hogy  foglalkoztasson az,  hogy  ne  éljünk  bűnben.  A  bűntől  megszabadulunk,  de  a
keresztény ember számára a világ jelenti a nehézséget. Vagy a világot, vagy Isten királyságát választjuk.

 Lukács  16,19-26:  „Volt  pedig  egy  gazdag  ember,  aki  bíborba  és  patyolatba  öltözött,  és
mindennap nagy lakomát szerzett. És volt egy Lázár nevű koldus,  aki  fekélyekkel  tele ott feküdt a
kapuja előtt, és szívesen jóllakott volna a gazdag asztaláról  lehullott morzsákkal,  de csak a  kutyák
jöttek, hogy nyalják sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok felvitték Ábrahám
kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. És amint a Hádészben [román: a holtak lakhelyén] kínok
között fölemelte szemeit, látta távolról Ábrahámot és Lázárt annak kebelén. Akkor így kiáltott: Atyám,
Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy mártsa ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg a
nyelvemet, mert gyötrődöm e lángban! Ábrahám pedig azt mondta: Fiam, emlékezz rá, hogy a jókat te
megkaptad az életedben, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te
pedig  gyötrődsz.  Mindezeken  felül  köztünk  és  köztetek  nagy  szakadék  tátong,  úgyhogy  akik  át
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akarnának is menni innen hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek.”

 Ezt mondja tehát a 25. versben: „neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz”. Egy
könyvben olvastam a következőt: „sokan, mikor odajutnak az Úr elé, azt fogják tapasztalni, hogy az Úr
nem olyan barátságos velük.” A léleknek vannak ugyanis bizonyos vágyai, és követeli,  hogy azok ki
legyenek elégítve.  És nézzétek,  mit  ír  a  Lukács 6.  fejezetében – szeretnék egy szót  kihangsúlyozni
ezekből az igeversekből –, 21. vers: „Boldogok vagytok ti, akik  MOST éheztek, mert megelégíttettek.
Boldogok  vagytok  ti,  akik  MOST sírtok,  mert  nevetni  fogtok”.  25.  vers:  „Jaj  nektek,  akik  MOST
beteltetek, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik MOST nevettek, mert sírni és gyászolni fogtok!”

 Mi, akik láttunk már egyet-mást, és ismerjük a történelmet, és mindenféle variációt hallottunk,
úgy képzeljük, hogy az a gazdag valami gróf volt, aki a világ örömeinek élt valahol egy palotában. De
nem így van testvérek. Tudjátok, például, miért kell ruhát vásárolnunk? Hogy elfedezzük a testünket.
De ha arra törekszünk, hogy márkás ruháink legyenek, tudnunk kell, hogy ez nem jó. Mert a vágyaink
hátterében az  énünk áll.  Ha azért  eszünk,  hogy jóllakjunk,  az  Úr  megsegít,  hogy jóllakjunk,  és ne
vágyjunk különlegességekre. De látjátok, hogyan függenek össze a dolgok egymással? Filippi 3,17-19:
„Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek.
Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a
Krisztus  keresztjének  ellenségei,  akiknek  pusztulás  a  végük  (itt  nem  arról  van  szó,  hogy  ezek
mindörökre  elvesznek),  a  hasuk  az  istenük,  és  dicsőségük  gyalázatukban  van,  akik  a  földiekkel
törődnek.”

Ha magamra tekintek,  és  arra gondolok,  hogy vannak dolgok,  amiket  szeretek,  és  szívesen
foglalkozom velük – nem bűnös dolgokra gondolok itt, mert a bűn mindenki számára visszataszító,
hanem ártalmatlan dolgokra, olyan dolgokra, amelyeket figyelembe sem veszünk. A Biblia azonban azt
mondja: „Szánjátok oda a ti tagjaitokat Istennek!” Mire vonatkozik ez? Gondoljátok, hogy itt csak a
fizikai  végtagjainkról  van szó? Vajon az érzelmeimet Ő használja vagy én használom? Az énem áll
felettük  –  hogy  mit  szeretek  én?  Ha  bemegyünk  egy  testvér  házába,  levonhatunk  bizonyos
következtetéseket.

 Olvasok néhány igeverset,  amelyeket nagyon sokszor említ  a Biblia.  Az Úr Jézus használta
ezeket az Igéket. Máté 16-tal kezdem. Most nem akarok nagyon belemenni ebbe a kérdéskörbe, csak
általános  dolgokat  szeretnék  bemutatni,  de  egy  következő alakalommal  többet  foglalkozunk  majd
ezzel. 

Máté 16,21-27: „Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell
mennie,  és  sokat  kell  szenvednie  a  vénektől,  főpapoktól  és  írástudóktól,  és  meg  kell  öletnie,  és
harmadnapon feltámadnia. Péter félrevonta őt, és feddni kezdte: Isten őrizz, Uram, ez nem történhet
meg veled! Ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy
nekem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.  AKKOR Jézus ezt mondta
tanítványainak:  Ha  valaki  követni  akar  engem,  tagadja  meg  magát,  és  vegye  fel  a  keresztjét,  és
kövessen  engem.  Mert  aki  meg  akarja  tartani  a  lelkét,  elveszíti  azt;  aki  pedig  elveszíti  a  lelkét
énérettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkét pedig
kár  éri?  Vajon milyen váltságot  adhat  az  ember  az  ő  lelkéért?  Mert  eljön majd az  Emberfia az  ő
Atyjának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek cselekedete szerint.”

Ez nagyon nehéz dolognak tűnik,  hogy az Úr használni  tudja a lelkemet, és ki  tudja fejezni
Magát általa: hogy azt tudjuk szeretni, amit Ő szeret; hogy az Ő dolgaira tudjunk gondolni; hogy azt
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akarjuk, amit Ő akar; hogy ne lepődjünk meg azokon a dolgokon, amiket Ő akar az életünkben. Mi az,
amit kedvelünk ebből a világból?

 Látjátok, ahogy közeledik a vég, és gyors léptekkel haladunk a dolgok bevégződése felé, annál
nagyobb a harc,  és annál  nagyobbak a lehetőségek,  hogy más dolgokat szeressünk a világból.  Ne
szeressétek a világot,  se a világ dolgait! Álltam sorba valahol, és hallgattam, miről beszélgetnek az
emberek. Hozzám hasonlóan mind nyugdíjasok voltunk ott. Nagyon meglepődtem, mert a nyugdíjasok
általában olyanok, hogy nagyon befolyásolja őket az, amit hallanak, olvasnak. Ha egy üzletembernek
van egy  tévécsatornája,  tudja,  hogy  a  csatorna műsorain  keresztül  mit,  hogyan mutasson  be.  Ne
gondoljátok, hogy tárgyilagosan fogja tálalni az eseményeket. Pontosan tudja, mit mutasson. És ezek a
szegény emberek elhiszik.  Közbe akartam szólni,  hogy egy kicsit  felvilágosítsam őket,  de le  kellett
mondanom erről, mert azt láttam, hogy a gondolkodásukban nem csak erődítmények vannak, hanem
egész városok, sőt tartományok, és már nem lehet megváltoztatni semmit.

 Testvérek,  ki  van  a  mi  lelkünk  hátterében?  Ha  itt  most  vígan  élsz,  és  minden  vágyadat
kielégíted a világ dolgaival, eljön az idő, mikor az Úr nem lesz olyan barátságos veled. Nagyon meg
fogsz lepődni, mert most azt olvasod a Bibliában, hogy az Isten szeretet, és az Ő szeretete örökkévaló
szeretet. Olvassuk a Bibliában, hogy Ő szeret minket, és az egyetlen Fiát adta értünk, és hogy történhet
meg, hogy amikor az Úr eljön, vagy amikor eléje kerülünk, akkor azzal a helyzettel szembesüljünk, mint
az a gazdag, hogy azt lássuk, hogy én itt gyötrődöm, mert ott vigadtam? „Mert bárki, aki meg akarja
menteni  az  életét”  – de itt nagyon világosan a lélekről  van szó a Bibliában.  Ki  akarod elégíteni  a
kívánságaidat most? Megteheted, de tudnod kell, hogy eljön az idő, mikor kívül kerülsz azon a helyen,
ahol sok keresztény teljes örömöt fog találni. Mert ahogy az elején mondtam, azok előtt, akik hisznek,
ez a választás áll: Vagy a királyság, vagy a világ. Mit választasz? A világot választod?

 Ne gondoljatok a világgal, mert tudjátok, milyen a világ? Láttam fiatalokat fejhallgatóval az
utcán,  mert  nem  tudnak  létezni  zenehallgatás  nélkül.  Miért?  Miért  kell  mindig  zenét  hallgatni?
Beleértve  a  keresztény  énekeket  is.  Miért  kell  mindig  zenét  hallgatni?  Hogy  az  érzelmeimet
kielégítsem! De azt nem az Úr használja, hanem én, a magam számára! Miért nem tudunk bármit
megenni, amit a boltban találunk – annyira, hogy bejárunk mindent, hogy találjunk valami kedvünkre
valót?  Senki  sem  akarja,  hogy  olyasmit  együnk,  amit  nem  szeretünk,  de  ne  legyen  a  hasunk  az
istenünk. Senki  nem látja,  és egész életünkben élhetünk így,  de hallottátok,  amit  felolvastam: „jaj
nektek, akik most nevettek, mert akkor sírni és gyötrődni fogtok”. Miért kellene sírni? Az Úr Jézus telve
volt örömmel, de talán kétszer olvassuk, hogy sírt, és egyszer sem olvassuk, hogy nevetett. Nagyon
boldog volt, mikor a hetven tanítvány telve buzgósággal és örömmel megjött. Voltak olyan helyzetek,
mikor a tanítványok megértették az Urat, és az Úr örült ennek, de nem nevetett. 

Azt akarom mondani, testvérek, hogy sokan lesznek – és jó lenne, ha mi nem lennénk közöttük
–, akikkel az Úr nem lesz barátságos, mikor eléje kerülnek. „Te elvetted a részedet itt!” 

Lukács 12,15-21: „Majd így szólt hozzájuk: Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert
nem a vagyonnal  való bővölködésben van az  ember  élete.  És  mondott nekik  egy  példázatot:  Egy
gazdag embernek bő termést hozott a földje, azért magában így okoskodott: Mit tegyek? Nincs hova
betakarítanom a  termésemet.  És  azt  mondta:  Ezt  teszem:  lerontom  a  csűreimet,  és  nagyobbakat
építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat,  és ezt  mondom a lelkemnek: „Én
lelkem, sok javad van sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál!”
Isten  pedig  azt  mondta  neki:  „Bolond,  ma  éjjel  elkérik  tőled  a  lelkedet,  amiket  azért  magadnak
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készítettél, kiéi lesznek?” Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag.” 

„Magának gyűjt  kincseket”, „gyűjtesz magadnak”, „én lelkem, sok javad van sok esztendőre
eltéve.  Helyezd  magadat  kényelembe,  egyél,  igyál,  vigadozzál!”  Ezt  a  példázatot  ne  csak  ebből  a
szemszögből lássuk, hogy valaki nagyobb raktárakat épített. Elég, ha jól keresel, és magadnak élsz.

 Mondtam  a  testvéreknek,  hogy  nagyon  meglepődtem,  mikor  1990  után  voltam
Magyarországon. Magyarország mindig előbbre volt mint mi, pláne az ilyen dolgokban. És tudjátok,
mit láttam ott? Nagyon meglepődtem, mikor láttam, hogy vannak üzletek, amelyekben kutyaeledelt
árulnak. Kutyaeledel-boltok! Ha fajtatiszta kutyád van, speciális élelmet kell vásárolnod neki. Már nem
teheted félre a pénzedet az Úr számára vagy a magad számára. Minél igényesebb egy kutya, annál
több gondoskodásra van szüksége. Orvoshoz kell vinni, meg kell műteni, be kell oltani. Mi rossz van
abban, ha van egy ártalmatlan kutyád? Az ágyba is fektetheted, ha megmosdattad. A szomszédomban
van két nagy kutya, bent tartják a lakásban, és zsákszámra hordják nekik a kutyaeledelt.

 Észrevétlenül  elromlanak  a  dolgok,  testvérek.  Észre  sem  vesszük,  hogy  mi  történik.  Nem
vesszük  észre,  hogy nem Istenben vagyunk gazdagok,  hanem a  saját  magunk számára.  De milyen
problémák ezek? Ez nem probléma – mondjuk mi. De vajon tényleg így van? Lukács 17,26-29: „Amint
Nóé napjaiban volt,  úgy lesz az Emberfiának napjaiban is:  ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek
mind ama napig,  amelyen Nóé a bárkába bement,  és eljött az  özönvíz,  és mindenkit  elpusztított.
Ugyanígy volt  Lót  napjaiban is,  ettek,  ittak,  adtak,  vettek,  ültettek,  építettek,  de amely napon Lót
elhagyta Sodomát, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elpusztított.”

Nézzük, mit mond ezután, 30-33. vers: „Éppen így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia
megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, és holmija a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a
mezőn lesz,  az  se  forduljon  vissza!  Emlékezzetek  Lót  feleségére!  Aki  meg akarja  tartani  az  életét,
elveszti  azt,  és  aki  elveszti,  megtartja  azt.”  Ezt  jelenti elveszíteni  az  életedet.  Tudjátok,  mit  jelent
megtagadni  magad?  Hogy  ne  tartsd  számon  az  énedet.  Az  énedet,  amely  szereti,  hogy  ki  legyen
elégítve. De mit jelent felvenni a keresztet? Mert nem magaddal foglalkozni és nem számon tartani
magadat, ez egy dolog, de mit jelent hordozni a keresztet? Hogy hallgass arra, amit Isten mond – hogy
Isten mit akar. Ezért van testvérek, hogy annyi helyen megtaláljuk ezeket az Igéket. 

János 12,24-25: „Bizony, bizony mondom néktek: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak
egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga lelkét, elveszti azt, és aki
gyűlöli a maga lelkét e világon, örök életre tartja meg azt.” Aki szereti a lelkét, az azt jelenti, hogy
kielégíti a kívánságait – tulajdonképpen az énjét szereti, mert az énünk a lelkünk. „Aki szereti a saját
lelkét, elveszti azt” – tehát emiatt nem fogunk tudni együtt örülni Krisztussal ezer esztendeig. „De aki
gyűlöli a maga lelkét e világon, örök életre tartja meg azt.” Ez komoly nehézség. Miként valósulhat meg
ez, hogy a lelkem megszabaduljon? Mikor Jákób Penúélnál volt – ahol azt az ütést kapta, ahol Isten
megáldotta és látta Isten arcát, és mikor feljött a nap, sántítva ment el onnan –, azt mondta: „láttam az
Istent, és megszabadult az én lelkem.” Kitől szabadult meg? Ézsautól? Nem Ézsautól, hanem az énjétől.
„Az én lelkem megszabadult.” 

Testvérek,  miután elkezdjük  meglátni  ezeket  a  dolgokat,  akkor  megértjük,  miről  is  van  szó.
Például, elkezdünk nézni egy nagyon érdekes dokumentumfilmet, amelynek öt része van. Most ezek a
dokumentumfilmek olyan érdekesek, mert az emberek olyan filmeket tudnak készíteni, hogy el sem
tudjuk  képzelni,  hogyan  tudják  ezeket  megcsinálni.  Nagyon  érdekesek.  Öt  rész,  és  egy-egy  óra
mindegyik. És látnom kell ezeket, mert a lelkem nagyon elégedett lesz, ha mind az öt részt megnézem.
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De miután mind az öt részt megnéztem, azt veszem észre, hogy a szívem üres. És rájövök valamire,
amit  eddig  nem  értettem:  a  lelket  nem  kell  táplálni.  Nem  kell  vele  foglalkozni,  hogy  mindent
megkapjon, amit kér, mert ha megadjuk azt, amit kér, eljön az az idő, amikor gondunk lesz emiatt. És
jön egy nap, testvérek, mikor sok küzdelmünk lesz azzal, hogy ne adjuk meg azt, amit kér, és akkor
felkiáltunk: „Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből!” 

Jön egy nap, ami meglepetésszerűen ér bennünket, mert nem voltunk felkészülve. Emlékszem,
hogy a régi időkben nem volt internet, nem volt ötven tévécsatorna. Ez az internet olyan, mint egy
feneketlen zsák.  Nem tudsz a  végére jutni,  mint azok  a filmben,  akik  a  szekrényből  jöttek elő.  És
mindjárt  1990  után  tudjátok,  mi  történt?  Egészen  olyan  volt,  mint  egy  robbanás.  A  mi  szeretett
nőtestvéreink nézték az Izaurát, és minden olyan filmet, amelyben a férfiak megcsalták a feleségüket.
És ezekkel szórakoztak, örültek, gyönyörködtek. Jaj nekünk – mondtam magamban, de nem voltam
felkészülve,  hogy meghúzzam a vészféket.  De a dolgok nem álltak meg itt,  és ma is  folytatódnak.
Testvérek, eljön az idő, mikor az Úr elé kerülünk, és az Úr nem lesz barátságos velünk, mert míg itt
éltünk, a lelkünket tápláltuk. Mindent megkapott a lelkünk, amit akart. És mikor odaát leszünk, lehet,
hogy mi is úgy leszünk, mint a gazdag, és azt fogjuk mi is hallani: „ott voltál, és tápláltad magad, a
lelked meg lett elégítve”. Mindent megadtunk neki, amit akart, nem vontunk meg semmit tőle. Az Úr
legyen  irgalmas  hozzánk.  A  lelkünknek  üdvösségre  kell  jutnia.  Az  Úrnak  tudnia  kell  használni.
Imádkozom, hogy eljöjjön az az idő a mi számunkra, mikor kétségbeesve felkiáltunk: „Ki szabadít meg e
halálnak testéből?!”
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