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Két kérdésre szeretnék válaszolni. 

Az első a Máté 22-vel kapcsolatos, ahol a király fiának menyegzőjére való meghívásról van szó.
Ez a meghívás így szólt: „kész minden, jertek a menyegzőre”. Tehát a király részéről minden kész volt,
ők pedig meg voltak híva a menyegzőre.

 5. vers: „De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a
maga kereskedésébe.” A 8. vers pedig azt mondja: „akkor monda az ő szolgáinak: a menyegző ugyan
készen van, de a hivatalosak nem valának méltók.” És végül tudjuk, mi történt, hogy összegyűltek, és a
szoba megtelt vendégekkel. 11-14: „bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott
egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája. És monda néki: barátom, mi módon jöttél ide, holott
nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor monda a király a szolgáknak: kötözzétek meg a
lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert
sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.”

 Egyrészt  tehát  „minden el  van készítve,  jertek a  menyegzőre”.  Mikor  a  Biblia  azt  mondja:
„jertek a menyegzőre”, tudjátok mire utal? Arra vonatkozik ez, ahogy a tíz szűz példázatában olvassuk,
mikor eljöttek a bolond szüzek és zörgettek az ajtón, és az Úr azt mondta: „Nem ismerlek titeket”.
Tehát,  mikor  egy  ember  megtér  az  Úrhoz,  az  ő  igazsága Krisztus  lesz,  és  ez  által  az  igazság  által
megállhat az Úr előtt. De mikor a menyegzőről van szó, akkor a király megkérdezte: „Mi módon jöttél
ide, holott nincs menyegzői ruhád?” Más szavakkal, a menyegzői ruha nem az igazságosság öltözete,
amit akkor kapunk, amikor hiszünk az Úrban. A menyegzői ruha a Krisztus felöltözéséről  szól;  más
szóval az átformálódást, az átalakulást (metamorfózist) jelenti. Tehát, akik nem változnak meg, nem
formálódnak át, azoknak nincs menyegzői ruhájuk. Ezért kell nagyon komolyan vennünk a Bibliában
található dolgokat. 

„Akkor monda a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek
őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.” Fogjátok és dobjátok! (román). Ezek nagyon
kemény szavak. Még csak azt sem mondta, hogy kísérjétek ki a külső sötétségre. Fogjátok meg és
dobjátok ki a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Testvérek, a mi átformálódásunk egy
ajtóval kezdődik, ez az ajtó ott van a kezdetnél, utána pedig egy úttal folytatódik, és nekünk ezen az
úton kell járnunk. Most, hogy úgy mondjam, csak az Úr szeretete szorongat bennünket, hogy ezen az
úton járjunk. 

Pétert az Úr hívta el,  és az elején azt  mondta neki:  „Kövess engem, és azt művelem, hogy
embereket fogsz halászni”. És tudjuk, hogy az elején Péter ingadozott, és nem volt kész mindenhová
követni az Urat. De volt egy bizonyos helyzet a Tibériás tengerénél, és ez után már követte az Urat
végig. És ebben az időszakban, amikor követte az Urat, az Úr minden helyzetben, amelyen átment,
tanította őt.  Végül  az  Úr  mindezekkel  a  dolgokkal  leszámolt  benne:  a  gőggel,  az  önbizalommal,  a
hirtelenkedéssel.  És  az  időszak  végére,  mikor  újra  a  Tibériás  tengerénél  volt,  Péter  átformálódott,
megváltozott, már nem volt ugyanaz. A magunkban bízást, az önbizalmat, az énünket kezelésbe kell,
hogy vegye az Úr. Az énünkkel való leszámolás jelenti tulajdonképpen az esküvői ruhát. Az énünket



meg kell fosztani a tróntól és Krisztusnak kell elfoglalnia a helyét.

 Ez nem azt jelenti, hogy ezt a szolgát a pokolra vetették. A külső sötétségre vetették, és ott lesz
elég ideje, hogy megváltozzon,  hogy teljesen átformálódjon,  mire eltelik az ezeréves királyság.  14.
vers:  „mert  sokan vannak  a  hivatalosak,  de  kevesen a  választottak.”  Kik  a  választottak  e  példázat
szerint? Mindenki hivatalos, kevesen vannak választottak. A választottak azok, akiknek van esküvői
ruhájuk; azok, akik átváltoztak.

 A másik igevers a Máté 5-ben található. Miután a boldogságokról van szó, azt mondja az ige a
13. versben: „Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután
semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.”

 Látjátok, itt is ugyanaz van: „kidobják”. Nem furcsa ez a kifejezés: kidobják? A só nem kell, hogy
elveszítse az ízét. A mi életünknek tisztának kell lennie, és sót kell tartalmaznia. Ebben a világban a föld
sója kell, hogy legyünk. 14-16. vers: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített
város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék
mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

 Ezekkel a versekkel kapcsolatban nézzétek, mit mond a 18-19. vers: „Mert bizony mondom
néktek, míg az ég és föld elmúlik, a törvényből egy ióta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg
minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy
tanítja az embereket, a mennyeknek királyságában a legkisebb lészen, valaki pedig cselekszi és úgy
tanít, az a mennyeknek királyságában nagy lészen.”

 Mindezek a dolgok a mennyek királyságához kötődnek. Ha a mi felhígított életünk által példa
leszünk másoknak, és ha nekünk felhígított életvitelünk van, bizonyosan a beszédünk is felhígított lesz.
„Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a
mennyeknek királyságában legkisebb lészen.” Ez az embereket másképp tanítja. Itt is látható, hogy
vannak fokozatok,  éppen úgy,  mint a magvető példázatában,  mikor a  jó talajról  van szó:  harminc,
hatvan és száz. Nem azt jelenti, hogy ha valamiképpen hibáztál egy legkisebb, legjelentéktelenebb
parancsolatban,  akkor  nem jutsz  be  a  mennyeknek  királyságába.  De  testvérek,  én  nem szeretnék
legkisebb lenni a mennyek királyságában. Ki  szeretne? Én nem szeretnék.  De testvérek, hogy a mi
beszédünk ilyen legyen, az életünknek meg kell változnia, másnak kell lennie. Ha megnyitjuk a szánkat
és az Úrról beszélünk, ne beszéljünk könnyelműen.

 Egyszer  voltam  egy  temetésen,  és  az,  aki  beszélt,  olyan  unottan  beszélt,  mintha  ilyen
nyugodtan mondanám a szomszédomnak: Szomszéd, tudod, hogy ég a házad? Én azt hiszem, hogy
nem így mondanám, hanem kiáltanék: szomszéd, ég a házad! Ébredj fel! Menj, csinálj valamit, mert ég
a házad! Éppen így kellene szólnunk azokhoz az emberekhez, akik nem ismerik az Urat, mert ezek
komoly dolgok, és ennek függvényében nekünk is komolyan kellene beszélnünk. 

 Jött valaki hozzánk, aki nem volt megtérve, csak a felesége, és azt mondta: „Hát majd én is
megtérek az Úrhoz, mert úgysem tud senki ellenállni az Ő akaratának – vallásos ember volt –, és a
megfelelő időben, én meg vagyok győződve, hogy nem fogok tudni ellenállni, és megtérek az Úrhoz.”
És meg volt győződve, hogy igaza van. Azt mondtam neki: Ember, tudod mit ír a Biblia? MA, ha az Ő
szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket! Nem azt írja, hogy az Úr úgyis munkálkodni fog.
Valahogy úgy, hogy úgy sem tudok mit tenni, és végül úgyis megtérek az Úrhoz. Ez nem így van. Ma, ha
hallod az Úr hangját, meg ne keményítsd a szívedet. Ez az Úr akarata.


