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Kérdés: Hogyan értsük a Máté 6,23. igeverset? „…Ha azért a benned levő világosság sötétség, mekkora 
akkor a sötétség?” 

 Mit jelent a 22. versben, hogy: „…ha azért a te szemed tiszta…”? Ez lehet, hogy nem egészen 
pontosan van fordítva, mert lehet, hogy „…ha azért a te szemed egyszerű…” volna a jobb fordítás. A te 
szemed tiszta, azt jelenti, hogy: nem látsz mást, csak Istent. Tudjuk, hogy történt például, amikor a 
kémek visszajöttek Kánaánból, és többségük a problémákat, a bajokat, az erősített városokat, és az 
óriásokat látták, és megijedtek, és befeketítették az országot Izráel népe előtt. Míg mások, 
pontosabban két ember, Istent látta. Tehát, ha a te szemed „tiszta”, akkor látod Istent. Mit látsz, amikor 
szétnézel? Ha a sötét körülményeket, a súlyos helyzeteket látod magad körül, ez azt jelenti, hogy a te 
szemed nem „tiszta”, nem „egyszerű”. A Jelenések 3-ban, amikor a laodiceai gyülekezetről van szó, azt 
mondja nekik az Úr, hogy vásárolj szemgyógyító írt, hogy láss: „…szemgyógyító írral kend meg a te 
szemeidet, hogy láss.” Azt gondolták, hogy bennük világosság van, holott sötétség volt bennük. 

Az Ószövetségben sokszor találkozunk azzal, hogy az Úr megkérdezi a prófétát: Mit látsz? És ő 
válaszolt. Ha szeretnéd látni egy ember állapotát, hagyd, hogy mondja el mit lát. És ha nem látja az 
Urat, akkor ő nagyon összezavarodott. Ez az igevers tulajdonképpen ugyanaz a gondolatmenet, mint a 
Máté 5,8. vers: „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.” Káleb is úgy fejezte ki 
magát, amikor visszatért az országból, hogy: „…és úgy hoztam neki hírt ahogy az én [tiszta] szívemben 
volt” (Józs 14,7). Tiszta szív! Az Úr által megtisztított szív látja Istent, és akkor a dolgok másként állnak. 
Innen lehet levonni a következtetést: „ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha 
azért a benned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?” (23. v). Világosságnak kellene 
lennie, de sötétség van. 

Példabeszédek könyve 4. rész 23. vers: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, 
mert abból indul ki [minden] élet.” Mit jelent ez, hogy mindennél jobban őrizd meg a szívedet? A 
szívnek négy alkotóeleme van: a lelkiismeret, és a lélek három része. Gondoljunk csak arra, hogy 
mennyiféle dolgot szeretünk, sőt apró dolgokat milyen nagyon szeretünk. Szeretve ezeket, 
tulajdonképpen nem őrzöd meg a szívedet. Mindenféle erősségek lesznek az elmédben, amelyek 
beépülnek oda, és nem tudod, mit tegyél és hogyan szabadulj meg tőlük. Mert ha Jerikóról beszélünk, 
Jerikó képviseli az erősségeket. És ami még fontosabb volt Jerikónál az az, hogy ők vitték a szövetség 
ládáját, és megkerülték a várost. A láda nem jött magától oda, azt nekik kellett odahozni. És azok az 
emberek vitték, akiknek joguk volt azt hordozni. És nagyon érdekes az, amit végül mond az ige: a 
hetedik napon hétszer kerüljék meg a várost, de csendben, és ne beszéljenek, ne lármázzanak; de a 
hetedik alkalommal kiáltsanak. De nem akkor, mikor ők akartak, hanem amikor az Úr akarta. És akkor 
leomlanak a falak. 

Márk evangéliumából szeretnék olvasni, a 11. rész 20-25 verseit: „Reggel pedig, amikor 
mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén, 
monda néki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. És Jézus felelvén, minda nékik: 
legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel 
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és ugorjál a tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg 
lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen 
valami panaszotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha valaki azt 
mondja ennek a hegynek: kelj fel és ugorjál a tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy 
amit mond megtörténik, meg lesz néki amit mondott.” 

Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a hegynek szólsz. De nem tudsz szólni a hegynek csak akkor, ha 
közösséged van az Úrral; ha közel vagy Hozzá; ha megtanulsz hallgatni Órá. És amikor Ő mondja, hogy: 
kiáltsatok, akkor megteszed. Tehát, a probléma az, hogy ezek az erősségek, erődítmények attól még 
nincsenek lerombolva, ha azt mondjuk, hogy az Úr lerontja őket. Természetes, hogy a legfontosabb az 
volt, hogy ott legyen a szövetség ládája. Az volt a legfontosabb dolog. De a falak csak akkor omlottak 
le, mikor kiáltottak. És mindenki be tudott menni egyenesen a maga előtt leomlott részen, hogy 
bevegye a várost. 

Beavatottnak kell lenned ebbe a fajta imádságba, hogy szólni tudj a hegynek, hogy szólni tudj a 
falnak, hogy szólni tudj az erődítménynek, amely valakinek az elméjében van. Mert azok, akik 
érintettek, nem tudnak ettől megszabadulni. Mert az erődítmény hátterében a gonosz van, aki ott 
helyet készít magának. Mindennél jobban őrizd meg a szívedet! Mikor erről van szó, ott az elménkre is 
utal az ige. Ne hagyd, hogy befészkeljék magukat dolgok és gondolatok, elképzelések és félelmek, 
amelyeket nem vallasz meg, például hogy félsz valamitől. 

Hasonlóképpen a lelkiismeretünknek is jónak kell lennie. Ne legyen egyetlen dolog sem, ami 
vádolna bennünket. Persze, lehet sok dolog, ami vádol, de jöhetünk az Úr vére alá. Valljuk meg a 
bűneinket, és higgyük, hogy Ő megbocsátott. A lelkiismeretünknek tisztának és jónak kell lennie. 
Ahogy Pál mondja: ebben gyakorlom magam, hogy mindig tiszta lelkiismeretem legyen Isten és 
emberek előtt. Nem beszélve a szívünk egyik nagyon fontos részéről, amely az akarat: „…nem úgy, 
ahogy én akarom, hanem ahogy Te akarod.” Tehát ezek kapcsolódnak egymáshoz: az elme, az akarat és 
a lelkiismeret.  

De a szemünk nagyon fontos, mert ha látjuk Istent, akkor a dolgok megváltoznak. Akkor már 
nem nyugtalankodsz, hanem hiszel. Az én számomra bátorítás volt, amikor a dolgok hátterében 
megláttam az Urat, akármilyen következtetéseket vontak is le az emberek. Látni az Urat! Ezt jelenti, 
hogy ők látják az Urat (Mt 5,8). 


