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 „Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet 
megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije van, 
megveszi azt a szántóföldet” (Mt 13,44). 

A fordító így nevezi ezt a példázatot: az elrejtett kincs példázata. De ez a cím nincs a Bibliában. 
Ennek a példázatnak az értelmezése nagyon ellentmondásos. Sokaknak más világosságuk van ezzel 
kapcsolatban, mint ahogy engem az Úr megvilágosított ennek a példázatnak az értelme felől. Azt 
mondja, hogy egy ember kincset talált a szántóföldben. E felett való örömében elmegy, elrejti azt, és 
megvásárolja a szántóföldet. Ha más példázatokban olvassuk ezt, akkor láthatjuk, hogy 
tulajdonképpen ez a szántóföld: a világ. Az Úr Jézus Krisztus megfizette az árat az egész világ 
megváltásáért. De csak azok tartoznak az Úr népéhez, akik elfogadják a kifizetett árat. Az Úr Jézus 
Krisztus kifizette ennek a kincsnek az árát, eljött ebbe a világba. Bár egyenlő volt az Atyával, 
megalázkodott és megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és az emberekhez lett hasonlóvá, és 
eljött erre a földre, hogy megvásárolja a szántóföldet és elrejtse a kincset. Ez a kincs el van rejtve, nem 
látható. E világ emberei nem értékelik ezt a kincset. 

Mi az értéke ennek a kincsnek? Az Apostolok Cselekedete 15,13-14. versekben, amikor 
Jeruzsálemben meghozták a nagy határozatokat, azt mondja az Ige: „Miután pedig ők elhallgattak, 
felele Jakab mondván: atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem! Simeon elbeszélé, mimódon 
gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének [román fordításban: 
amely az Ő nevét viselje]”. Tehát ennek a kincsnek az értéke tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus neve. 
Ő az értéke ennek a kincsnek. Nem kell saját magunkra néznünk, és nem a mi dolgunk, hogy 
kiértékeljük magunkat. Úgy tekintsünk magunkra, hogy mi vagyunk ez az elrejtett kincs. A kincs az a 
név, amely ránk van helyezve. De kötődik hozzánk is, mert minden ott kezdődik, hogy „aki hiszen […az 
Úr Jézus Krisztus nevében] üdvözül…” (Mk 16,16). Nem adatott az emberek között más név, amely által 
megtartatunk. Tehát mikor mi a megváltásunkról beszélünk, akkor valójában az Úr Jézus Krisztus 
nevéről van szó.  

Ez a kincs el van rejtve a szántóföldben. És én azt hiszem testvérek, hogy azok a személyek, akik 
hittek az Úr nevében, akik átadták az életüket az Úrnak, akiknek az életében Krisztus kiformálódik, 
azok elrejtett személyek. Őket nem nagyon fogjuk látni feltűnni a világ előtt, mert ők el vannak rejtve. 
Az Úr Jézus egy adott pillanatban ezeket a szavakat mondta: az Úr ismeri az övéit (2Tim 2,19). Én 
láttam személyeket, akik mikor az Úrhoz tértek, megváltoztatták a hangjukat, nagyon halkan beszéltek, 
egyesek másként öltözködtek, hogy bemutassák, hogy megváltoztak. De tulajdonképpen a kincs értéke 
Jézus neve által van. Ne gondoljátok, hogy olyan egyszerű az, amit az Úr mond: ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek a nevemben (Mt 18,20). Ez azt jelenti, hogy ők a név miatt gyűlnek össze. Nem 
egy hagyomány miatt, nem egy programért, hanem egyszerűen az Úr Jézus Krisztus nevéért gyűlnek 
össze. 

3János 5-8. versek: „Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, amit az atyafiakért, és 
pedig az idegenekért teszel, akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt, akiket jól 
teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a 
pogányoktól. Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az 
igazságban.” Tehát nincs más küldetés, mint az Úrért való szeretet. Az Ő nevének szeretetéért mentek 



ki. Más küldetésnek nincs értéke. Az Úr neve az, ami ösztönözte ezeket az embereket, hogy 
kimenjenek és hirdessék az evangéliumot. És aztán mikor üldözték a tanítványokat, odakerültek a 
tanács elé, de miután eljöttek onnan, elmentek az övéikhez, és úgy írja az Ige: „Ők annakokáért 
örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal 
illettessenek" (ApCsel 5,41). Nekünk nem kell más dolgokért szenvedni, csak az Úrért. És ők örültek, 
hogy méltókká tétettek arra, hogy az Úrért szenvedjenek. Tehát nincs másféle szenvedés, mint az Úr 
nevéért való szenvedés. 

Aztán a Kolossé levélben azt mondja az Ige: „És mindent, amit csak cselekesztek szóval, vagy 
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek.” (Kol 3,17). Most még olyan időket élünk, 
amikor elgondolkozhatunk azon, hogy a szavaink és a cselekedeteink dicsőítik-e az Úr nevét. Az Úr 
megdicsőül általuk? Ne azt mérlegeljük, hogy jó vagy rossz, hanem azt, hogy az Úrnak dicsőséget 
szerez-e.  

Nézzétek mit mond az Ige a Titus 2,9-11. versekben: „A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak 
emgedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem 
teljes jó hűséget tanusítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely megtanít minket…” Az 
eredetiben nem az van, hogy: megtanít, hanem ugyanaz a szó van, ami a Zsidókhoz írt levélben, ahol 
arról van szó, hogy akit szeret az Úr, azt megdorgálja. Itt az áll, hogy Isten: fegyelmez, nevel. Neki 
megvannak az útjai ahhoz, hogy neveljen bennünket. És itt nem csak az van, hogy megtanít, mert itt 
egy olyan szó van, amiből a pedagógia szó is származik. Tehát ez sokkal több. Mert Istennek 
megvannak az útjai, amelyek által Ő meg akar tanítani, és ez nem csak annyi, hogy közöl velünk 
bizonyos utasításokat. Amikor szükséges, Ő a vesszőt is használja. Sokféle dolgot használ, hogy 
megtanítson és neveljen, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világban. Tehát, ha 
mi az Úréi lettünk, akkor a mi viselkedésünknek olyannak kell lennie, hogy ez a tanítás oda vezessen, 
hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsük mindenben.  

Testvérek, mi hittünk ebben a névben. Ez az egyedüli név, amely üdvözít. Örülünk, vagyis 
kellene hogy örüljünk annak, ha szenvedünk az Ő nevéért. Ne egyebekért szenvedjünk, hanem az Ő 
nevéért. És ha mindent, amit szóval vagy tettel cselekszünk, az Úr Jézus nevében teszünk, akkor el fog 
jönni az az idő, amikor történni fog valami. Elolvasom mi fog történni. Ez a Jelenések 3,10-12. 
versekben található, ahol a Filadelfiai gyülekezetről van szó. „Mivel megtartottad az én béketűrésre 
intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy 
megpróbálja e föld lakosait. Imé eljövök hamar, tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és többé onnét ki nem jő, és 
felírom ő reá az én Istenemnek nevét, az Új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és 
az én új nevemet.” Tehát akkor látható lesz, oda lesz írva, valószínűleg a homlokunkra: „az én új 
nevem”. Tudjátok mit jelent ez? Ezek az enyémek, az én tulajdonommá lesznek (Malakiás 3,17). A 
románban így olvasható: ők az én különleges kincseim lesznek azon a napon. Mi ma azt az időszakot 
éljük, mikor ez a név nincs figyelembe véve. 

Az öröm miatt, hogy ezt a kincset megtalálta, elment és megvette a szántóföldet. Fizetett egy 
árat, hogy megvásárolja. Ahogy Simeon mondta: „…mimódon gondoskodott először az Isten, hogy a 
pogányok közül vegyen népet az ő nevének” (Apcsel 15,14), hogy az Ő népe legyen. Testvérek, mi az Ő 
népe vagyunk. De az, hogy az Ő öröksége, az Ő kincse legyünk, ez a névtől függ, amelyet ránk 
helyezett. Értjük ezt? Mindent az Ő nevében tegyetek. „Mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy 
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében [cselekedjetek], hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa 
(Kol 3,17). Ez egy rendkívüli dolog. És mikor az Úr Jézus eljön, mint a tolvaj (ahogy az Ige mondja: úgy 
jön el, mint a tolvaj), tulajdonképpen azért jön, hogy elvigye a kincset. Ő a kincsért jön, azokért jön, 



akik az Övéi, akik így élnek.  
Mi meg vagyunk váltva az Ő neve által. De innentől kezdve, odaszánás nélkül és anélkül, hogy 

az Ő jelleme kiformálódna bennünk, nem lehetünk ez a kincs, amiről itt szó van. Tehát a népek nem 
lesznek mind megváltva, ahogy sokan képviselik, hogy nagy ébredés lesz és sokan meg fognak térni. 
Nem így lesz. Hanem az összes nemzetek közül Ő választott egy népet, amely Őt képviseli, és amely az 
Ő nevét viseli. 

Honnan fogják tudni a világból valók, hogy mi az Övéi vagyunk? Arról, hogy az Ő neve rajtunk 
van. Róla beszélünk, Általa élünk és Őt képviseljük. Ilyen módon munkálkodik az Úr az életünkben. A 
mi értékünk, ha egyáltalán van érték az életünkben, az csakis Krisztus, nem egyéb. Mi mindig olyan 
emberek maradunk, akik bizalommal nézünk felfelé, hogy Ő az, Akinek számot adunk. Mi 
tulajdonképpen Őhozzá tartozunk.  

Testvérek! A mostani idők még nem nehéz idők. Ezek még csak olyanok, mint mikor a 
búzatáblába madárijesztőket helyeznek, amelyek igyekeznek minket megijeszteni. Jaj, jaj, mi fog 
történni? Nem így kell szólni, hanem meg kell tanulnunk az Úrra tekinteni. Én azt hiszem, hogy ezek az 
idők kifejezetten a mi számunkra vannak. Egy testvér mondta: mi lesz, hogy lesz, mi lesz velünk? Ha 
tudni akarod, hogy mi fog történni, akkor olvasd el a Jelenések könyvét. De nekünk tanulnunk kell, 
mert ha az Úrhoz tartozunk, fel kell emelnünk a tekintetünket, és az Úrra kell néznünk. Bizonyára nincs 
idő nagy tervekre és nagy tettekre. Tekintsünk bizalommal az Úrra és bízzunk Őbenne, és menjünk 
szembe az árral. Ilyen a mai időszak. De ha nem képviseljük Őt, és a mindennapi életben nem 
tanúsítunk bizalmat az Úr iránt, [az nem jó.] Nem csak ebben, hanem minden tekintetben. 

Ésaiás 45,21-25. versek: „Jelentsétek meg és hozzátok elő, sőt egyetemben tanácskozzanak: ki 
mondta meg ezt régtől fogva és jelenté meg előre? Vajon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, 
igaz Isten és megtartó nincs kívülem. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden 
határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy 
szó, mely vissza nem tér, hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! Csak az 
Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek 
mindazok, akik reá haragusznak. Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva!” 

Mi vagyunk ezek „a földnek minden határai”, és az Úr azt mondja, hogy forduljunk Őfelé. 
Bízzunk az Úrban, alapozzunk Őrá, adjuk át az életünket az Ő kezébe. Ezek a körülmények erősebbé 
kell, hogy tegyenek bennünket, és komolyabbakká, mint bármikor. Az Úr munkálkodjon az életünkben, 
és értsük meg ezt, hogy Ő el fog jönni egy napon, hogy elvigye a kincsét. Ha nekünk van értékünk az Ő 
szemében, akkor ennek egyrészt a mi átadásunkban kell megmutatkoznia, másrészt abban, hogy az Úr 
Jézus Krisztus kiábrázolódott bennünk. Harmadrészt pedig, azt mondja az Úr: szentek legyetek, mert 
én szent vagyok. Szentnek lenni azt jelenti: félre vagy téve az Úr számára; de azt is jelenti, hogy az Úr 
tudjon használni. Nem jöhet ugyanabból a forrásból tiszta és szennyes víz. Nekünk szenteknek kell 
lennünk, félretéve az Úr számára. Hagyjuk, hogy az Úr munkálkodjon az életünkben. Ámen.  


