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 1János 3,7: „Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is 
igaz.”  

1János 3,10: „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem 
cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.” 

Mit jelent igazságot cselekedni? Azt, hogy minden dologban igazat adok Istennek, de nem adok igazat 
magamnak. Ne adj igazat magadnak, mert az igazság Istené. Más szavakkal, ez az, amit az Úr mond: „ha valaki 
jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem.” Meglátszik rajtad, ha 
nem adsz igazat magadnak. Hogyan adsz igazat magadnak? Úgy, hogy elkezded igazolni magad, és 
magyarázkodsz. Ekkor adsz igazat magadnak. A bölcsesség fiai Istennek adtak igazat. Mikor azt mondja a Biblia: 
hogy az igaz ember hitből él, vagy hit által él, akkor nem olyan emberről beszél, aki megértette azt, hogy Isten 
előtt a mi igazságunk Krisztus, hanem olyanról, mint amilyen Lót is volt, akiről azt mondja az ige, hogy: „Mert 
amaz igaz […] napról - napra gyötri vala az ő igaz lelkét” (2Pét 2,8). Nekem van egy véleményem Lótról 
Sodomában, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy az úgy is van. Bizonyára voltak gyengeségei, amiért 
odajutott ahová, de gondolom, hogy van más magyarázat is erre. Ez az ember gyötrődött, amikor látta, hogy mi 
történik Sodomában. Ez az igaz ember gyötörte az ő lelkét. Testvérek, egy ember életében látható, hogy 
azokban a helyzetekben, amelyeken átmegy, önmagának vagy Istennek ad-e igazat. 

Nagyon megérintettek a következő igeversek: Jelenések 15,1-4. „és láték a mennyben más nagy és 
csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó csapás, mert az által teljesedett be az Istennek haragja. És 
láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén 
és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. És 
énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és 
csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne 
téged, Uram! És ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és 
lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.”  

Testvérek, mindezek után, amik történtek, egészen a hét pohárig, amikor már nagyon nehéz idők 
lesznek, mégis, nézzétek, mit mond az ige: „… akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén és bélyegén…”, azt 
mondják: ”… igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek Királya!” Ha ezek az emberek ezekben a 
körülményekben, ezekben a nehéz helyzetekben el tudták mondani: igazságosak a te utaid Uram, mennyivel 
inkább kell, hogy mi, ma igazat adjunk Istennek, magunkat pedig megalázzuk. Ez valami rendkívüli dolog. 
Nagyon örülök ezeknek az embereknek, akik itt vannak, és annak, ami itt megvalósult.  

A 12. fejezetben azonnal, amikor a győztesek csoportja felvitetett a királyiszékhez, a régi kígyó a Sátán, a 
fenevad levettetett a földre, és elkezdődött a nagy üldözés.  

Azután a 13. fejezetben megjelenik az antikrisztus, és nagyon rövid idő után a hamis próféta. Ez a trió 
nagy erővel munkálkodik, és elhitetik a föld lakosait, és jeleket tesznek, és azt mondják a föld lakosainak, hogy 
csinálják meg a fenevad képét, és imádták azt, aki nagy rombolást vitt véghez. Ezekben a helyzetekben Istennek 
vannak emberei, akik így énekelnek, és ezt mondják a Jelenések 15,4. versében: „Ki ne félne téged, Uram! És ki 
ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted, 
mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” Mindazok ellenére, amik a földön történtek - üldözés és minden egyéb 
- ellenére, Istennek mindig vannak emberei, akik igazat adnak Őneki, és megalázzák magukat. 
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Testvérek, nekünk ma igazat kell adnunk Istennek, és pedig nem suttogva. Isten meghallgatja a mi 
szokványos imáinkat, történnek dolgok, és természetes, hogy az Úr munkálkodik. De amikor már nem látsz 
semmit, nem hallasz semmit, nem érzel semmit, és minden rosszul megy, semmit nem látsz a láthatáron, nincs 
tisztás magad előtt, akkor is tudd azt mondani: Uram, Te teljes mértékben igaz vagy, Te nem tévedsz velem 
szemben, és Te soha nem tévedtél. A 30. zsoltár 7-8. verseiben olvasható, hogy: „Azt mondtam azért én jó 
állapotomban: Nem rendülhetek meg soha. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd 
orcádat, és megroskadtam.” Tehát amikor jól ment dolgom, azt mondtam: nem rendülök meg soha, soha nem 
változok meg. De Isten belevisz helyzetekbe, hogy megláthassuk, meddig jutottunk, mit értettünk meg. És akkor 
Ő újra közeledik hozzánk, mint a sas, amely a szárnyain hordozza a fiait, és újra hagyja őket leesni, újra tanítja 
őket repülni. Így Isten is irgalommal teljes irántunk. Tehát igaznak lenni nem egyszerű dolog. 

Krisztus a mi igazságunk, ez biztos. És ha mi szeretnénk közeledni Istenhez, akkor csak ennek az 
igazságnak az alapján közeledhetünk Hozzá. Soha nem mehetünk magunk által, és nem mondhatjuk: Uram, ma 
kedves vagyok előtted. Ma van bátorságom Hozzád menni. De bárhogy élnénk, bármilyenek lennénk, csak 
abban az öltözetben állhatunk meg Előtte, aki Krisztus.  

Testvérek, a mi jellemünknek igaznak kell lennie. Maga Krisztus kell, hogy a jellemünk legyen. 
Hibáztatom a testvéreket? Elégedetlen vagyok velük? Elégedetlen vagyok a körülményeimmel? Az igaz hitből él. 
A hit az, ami úgy látja Istent, amilyen Ő. De nem könnyű, hogy eljuss ide. A mi szívünk olyan könnyen sok 
mindennel megterhelődik. A fiatalok szíve is megterhelődik azzal, amit ők keresnek. Lassanként megjelennek az 
aggodalmak, a problémák, és így a mi szívünk megnehezedik. És ráébredünk, hogy lassanként eltávolodtunk. És 
ez nem jó dolog, mert már nem tudjuk úgy látni a dolgokat, ahogy kell.  

 Lukács 17,24-36. versek: „Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az 
embernek Fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől. És miként a 
Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama 
napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket 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, 
azonképpen 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.” 

 Van két példa az Ószövetségben, Józsué és Káleb. Ők negyven évig együtt vándoroltak a pusztában azzal 
a néppel, akik nem ismerték az Úrnak útját. Ők azok közül valók voltak, akik azokban a körülményekben, 
amelyekben az egész nép háborgott, nem háborogtak, mert mások voltak. Így vándoroltak a pusztában, és azt 
hiszem, hogy a többiek látták, hogy ők mások. Olvasunk arról, amikor a kémek visszajöttek az országból, és 
beszéltek arról, amit ott tapasztaltak, és azt mondja az ige a 4Móz 13,31. versében: „és jóllehet Káleb csendesíté 
a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert 
kétség nélkül megbírunk azzal” - nem volt könnyű abban a táborban. Nem volt könnyű, hogy valaki ne álljon be 
a sorba a többiek közé. Káleb nem állt be a sorba.  

 Aztán azt mondja az ige a 14. rész 1-2. verseiben: „és felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép 
azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész 
gyülekezet: vajha meghaltunk volna Egyiptom földén! Vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!” 6-10. vers: 
„Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták 
ruháikat. És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: a föld, amelyen általmentünk, hogy 
megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és 
nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a 
földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk 
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van: ne féljetek tőlük! Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodék, hogy megkövezi őket, megjelenék az 
Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izráel minden fiának.” És később (Józsué könyvében), amikor Káleb 
odamegy Mózeshez, hogy elkérje Hebront, akkor ez az ember több alkalommal is azt mondta: tökéletesen 
követtem az Urat. És mert tökéletesen követte az Úr útját, és nem tért el attól, valóban azon járt - képzeljük el, 
hogy milyen körülmények között élhettek ott, amikor az egész gyülekezet meg akarta őket kövezni, mert az Úr 
oldalán álltak -, az Úr megáldotta őket.  

Gondolom, hogy a Léviták közül is voltak, akik az Úr oldalán álltak, de a többi nemzetségből (a Lévién 
kívül) csak ez a két személy állt ott. A százalék nagyon kicsi. A többiek úgy voltak, hogy amikor az Úr megáldotta 
őket, amikor jól ment dolguk, ahogy olvastuk a 30. zsoltárban, akkor minden rendben volt. De amikor az Úr 
előhozta, hogy mi van az ő szívükben, akkor nem tudtak az Úr felé fordulni. Mi mindnyájan személyre szabott 
körülményekben élünk. Az Úr mindnyájunkat bizonyos körülménybe helyezett. Ezekben testvérek, nekünk az Úr 
oldalán kell lennünk, és győzedelmeskednünk. Mi nem akarunk megszabadulni a helyzetekből, hanem azt 
akarjuk, hogy azokban a helyzetekben mások legyünk. Az Úr tud segíteni. Mindnyájunk életében van olyan 
dolog, amelyben az Úr munkálkodik, és Ő tudja, hogy miként tegye, mert Ő szem előtt tart valamit. 

Miért olvastam a Lukács 17. részből az igéket? Mert figyelmeztetés az, amit olvastunk: „… emlékezzetek 
Lót feleségére…” Ez nagyon nagy figyelmeztetés, mert Lót felesége kőoszloppá változott. Nem sok mindent 
tudunk róla, de egy dolgot tudhatunk, hogy a szíve Sodomához kötődött. Az ottani házukhoz volt odakötve, az ő 
dolgaihoz, mert Lót nagyon gazdag volt. És mikor ott kellett volna hagynia mindent, akkor nem tudta megtenni. 
Miért mondja azt az ige, hogy: aki a háztetőn lesz, ne szálljon le a házba? Úgy gondolom, hogy itt a házban levő 
összes dologról van szó. Nem lesz olyan egyszerű majd, hogy azon a napon ne menj le a házba, vagy ha a mezőn 
vagy, ne fordulj vissza. Emlékezzetek Lót feleségére! Amikor jött az ítélet, akkor Lót feleségénél nem a bűn volt a 
probléma, hanem az ő szíve, ami kötődött Sodomához, az ő házához. Azt mondja az ige: valaki igyekszik az ő 
lelke életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. 

Mit jelent elveszteni a lelkedet? A lélek nagyon érdekes. Például valamilyen konfliktusba kerülsz: 
összeütközésbe kerül a családod iránti szereteted az Úr iránti szereteteddel. Mit gondoltok, miért akarjuk mi 
jobban szeretni a mieinket, mint az Urat? Miért? Mert így jobb nekünk. Nekünk jobb úgy, hogy ne legyen 
konfliktus. Minden jó legyen, szépek legyenek a dolgok, ezért jobban szeretem a fiamat. Azt mondja az Úr 
Élinek: Miért szereted te jobban a fiaidat, mint engem? És egy napon nagy ítélet következett az Éli szívében 
azért, amit tett. 

Tovább azt mondja az ige: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Azok között, akik ketten voltak 
egy ágyban, külsőleg nem lehetett nagy különbséget látni. Csak azt láttad, hogy az az ember jobban szerette az 
övéit, mint az Urat. Egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Látjátok testvérek, nem bűnről van szó, hanem 
egyszerűen arról, hogy ahol van a kincsünk, ott van a szívünk. És az Úr azt mondja: ha valaki jobban szereti az 
övéit, mint engem, az nem méltó hozzám. És tudjátok mi fog történni? 35. vers: „két asszony őröl együtt, az 
egyik felvétetik és a másik elhagyatik." Az Úrnak kell munkálkodnia az életünkben, hogy megláthassuk, hol van a 
szívünk. Mihez kötődik a szívünk? Melyek azok az elsődleges dolgok, amelyek annyira fontosak? Vannak, akik a 
munkában nagyon komolyak, vannak, akik abban, hogy minden alkalommal jönnek a gyülekezetbe. De 
testvérek, végső soron a probléma így tevődik fel: hol van a szívünk?  

Gondolkoztam ma ezen, hogy az Úr teljesen más. Az a gonosztevő, aki a kereszten megtért, egész 
életében rossz dolgokat tett: ölt, rabolt. És amikor azt mondta: Uram emlékezzél meg rólam, az Úr nagyon szép 
szavakat válaszolt neki. 

A testvér felolvasta az 1Tessalonika 4. részből, hogy: „… bizonyára mindenkor az Úrral leszünk. 
Vigasztaljátok egymást e beszédekkel.” Természetes, hogy szükségünk van a vigasztalásra, hogy kitartsunk az 
élet dolgaiban, de hogy felvitessünk, az teljesen más dolog. Egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Testvérek, ne 
higgyük, hogy az egyik azért vétetik fel, mert újjászületett, vagy, mert megtért az Úrhoz. Nem azért vitettek fel! 
Hol van a te szíved? Az életed valóban az Úr felé fordul? Ő van az első helyen? Tudjátok mit mondott egy 
testvér? Ne gondoljátok azt, hogy ha Ő van az első helyen, akkor a másodikon te vagy. Nem! Mert az Úrnál az 
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első hely azt jelenti, hogy Ő minden mindenekben. Nem azt jelenti, hogy te vagy a második. Nem úgy van, 
ahogy Jonatán mondta Dávidnak: te leszel az első és én leszek a második. Jonatán soha nem lett a második.  

Testvérek, itt az ideje, hogy felébredjünk! Kérjük az Urat, hogy Ő gyújtson világosságot, és adjon 
kijelentést a szíveinkbe, hogy lássuk, hogy azokban, amiken átmegyünk, valóban Ő legyen az első helyen. Ő 
legyen az, Aki kormányozza az életünket. Ne hagyjuk, hogy sok idő teljen el azzal, hogy egy adott helyzetben a 
problémák terhe alatt maradjunk. Egész idő alatt ezt mondjuk: jaj, jaj, jaj, szeretnék egyszer megszabadulni! Ne 
keresd, hogy megszabadulj. Azt keresd, hogy a szorosságban tág teret találj. Ezt akarja az Úr, hogy tudjuk Őt 
megtapasztalni, és láthassuk, hogy Ő valóban elégséges minden helyzetben. A mi kiváltságunk az, hogy részesei 
legyünk annak a csoportnak, amely elragadtatik a királyiszékhez, akiről itt ír az ige. Nem úgy van, hogy 
sasszárnyakon leszünk hordozva, hanem mély vizeken kell átmennünk, hogy ott megláthassuk és 
megtapasztalhassuk az Urat.  

Testvérek! Bízzunk az Úrban, és forduljunk Őfelé és mondjuk: Uram, nem akarom, hogy megváltoztasd a 
körülményeimet, hanem ezekben a helyzetekben szeretnék bizalommal Rád tekinteni, és Téged megtapasztalni. 
Ha azt keressük, hogy kiszabaduljunk, és a szívünkben mindig ez a szabadulás utáni vágy van, akkor nem fogjuk 
megtapasztalni azt, amit Káleb megtapasztalt. Káleb azt mondta Józsuénak: tudod, mit ígért Mózes nekem a 
pusztában. Igen, emlékszem, Káleb, igen Hebron lesz a te örökséged örök időre (lásd: Józsué 14,6-13). Testvérek, 
az Úr áldjon meg bennünket, és tudjuk megérteni, hogy Hebron volt Kánaán kánaánja, ott volt a legnagyobb 
áldás. A legnagyobb áldás pedig annak volt szánva, aki tökéletesen követte az Urat.  

Uram, kérlek, munkálkodj Te az életünkben, hogy ne legyünk olyan emberek, akik a Golgotát csak a saját 
önző szemszögükből nézik, hogy mit nyertek. Természetes, hogy nagyon sokat nyertünk. De hadd tudjuk a 
Golgotát a Te szemszögedből nézni: mit nyertél Te a mi életünkből? Ne csak a magunk szempontjából nézzük, 
hogy mit adott Ő nekünk. Természetesen nagyon sok mindent adott. Testvérek, az Úr áldjon meg bennünket 
mindazért, amit ma is munkált az életünkben! 


