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Jelenések 3, 4-5: „de van néhány név (néhány ember) Szárdeszban, akik nem szennyezték be ruháikat és ezek 
velem járnak fehér ruhában, mivelhogy méltók rá. Aki győz (a győztest) fehér ruhába öltöztetik és nem törlöm ki 
a nevét az élet könyv(tekercs)éből, és megvallom nevét az én Atyám előtt és angyalai előtt" (Vida). 

 Testvérek, számunkra nagyon nehéz megérteni a Bibliát. Azt hisszük, hogy értjük, mégis valami 
megakadályozza, hogy úgy értsük, ahogyan kell. Azt mondjuk: értem, tudom, ott van a fejemben az összes 
tantétel, felkészült vagyok. De engedjétek meg, hogy azt mondjam, nem éppen így van. Mert az elménk 
megújulása egy folyamat, amely naponta folytatódik, és nem hisszük el, hogy valóban úgy van, ahogy a Biblia 
mondja. Sokszor magunkévá teszünk bizonyos magyarázatokat, értelmezéseket, amiket másoktól hallottunk, és 
azt gondoljuk, hogy ha ezt egy elismert testvér mondja, akkor az helyes kell, hogy legyen, ő bizonyára nem 
téved.  

De valójában nem így állnak a dolgok. A kezdeti hit tekintetében, hogy hittünk az Úr Jézus Krisztusban, 
és üdvösséget nyertünk, bocsánatban részesültünk, és az Úr elfogad, - és ilyen igeverseket olvasunk, hogy: 
fogadjátok be egymást, ahogy titeket is befogadott Isten Krisztusban -, valóban rendkívül nagy dolog. Isten 
Krisztusban elfogadott úgy, ahogy voltunk. De azt mondta egy testvér: "egy dolog ellenszegülő bűnösként 
bocsánatot nyerni, és Isten irgalmában részesülni, és békességet kapni a szívedben; de más dolog a királyi család 
tagjává lenni." 

 A hitéletem kezdetén sok mindent nem értettem, de azt megértettem, hogy Isten nem az ember 
külsejét nézi. Ő nem így tesz, hogy: Radut kiváltságban részesítem. Mi, emberek, akiket kedvelünk, azokkal 
kivételezünk. Lehet, hogy nem érdemli meg, de mi jót teszünk vele. Az Úrnál nem így van. Ő nem kivételezik. 
1Péter 1, 17-19: „és ha Atyának hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit tettei szerint, 
félelemmel forgolódjatok itt tartózkodástok idejében, tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon 
vagytok megváltva az atyáitoktól rátok hagyományozott hiábavaló életmódotokból, hanem Krisztusnak, a 
hibátlan és szeplőtelen (egészen tiszta) Báránynak a drága vérén" (Vida). Isten személyválogatás nélkül ítél. Ha 
Ő azt mondja, hogy amit vet az ember, azt aratja, akkor ez azt jelenti, hogy ha a hústest szerint élünk, akkor 
aratni fogunk valamit valamikor. De semmiképpen nem úgy van, hog nem fogunk aratni. Mikor Dávid az olajfák 
hegyén a saját fia elől menekült, alázatos lelkű volt. Az Úr munkálkodott az ő életében, de az, hogy őt elűzte a 
fia, ez nem csak Isten próbája volt, hanem az ő bűnének a következménye. 

 Milyen nehéz elhinni, hogy így lesznek mindezek. Mert ha látnád, hogy állnak a dolgok, akkor másként 
élnél. De így? Emlékszem, nem voltunk hozzászokva, hogy különböző helyekről különböző véleményeket valló 
embereket halljunk. De régebben volt két testvér, akik jártak hozzánk különböző helyekről, különböző 
véleményekkel. És a testvérek összezavarodtak, hogy mi történik? Egyik így mondta, a másik úgy, és ez nagyon 
megzavarta a testvéreket. Hogy lehet ez? Természetesen, akiket ez megzavart, azoknak megvolt a saját 
álláspontjuk. Testvérek, az üdvösség kérdésében természetesen világosak a dolgok, de ha mi valóban az Úrral 
akarunk járni, akkor ugyanúgy a többi dolog is világos kell, hogy legyen a számunkra. 

 A Bibliában a kifejezések nem véletlenszerűek. Nézzétek mit ír itt a Jelenések 3, 4-5-ben: „de van 
néhány név (néhány ember) Szárdeszban, akik nem szennyezték be ruháikat és ezek velem járnak fehér 
ruhában, mivelhogy méltók rá. Aki győz (a győztest) fehér ruhába öltöztetik és nem törlöm ki a nevét az élet 
könyv(tekercs)éből, és megvallom nevét az én Atyám előtt és angyalai előtt" (Vida). Ez a kifejezés: velem fog 
járni, kiváltság azok számára, akik az Úrhoz közel élnek. Az Úr körül mindig voltak olyanok, akikkel Ő nagyon 
közeli módon bánt, mint például Ábrahámmal. Ábrahám nagyon közel volt az Úrhoz, de nem azért, mert Isten őt 
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választotta, hanem azért, amiért ő úgy élt.  

2Péter 1, 3-11: „Amint minket mindennel megajándékozott az Ő isteni hatóereje, ami az élethez és az 
Istenben való boldogsághoz kell, annak megismerése által, aki minket az Ő dicsőségére és az erényre elhívott, 
amelyek által értékes és a legnagyobb ígéreteket ajándékozta azért, hogy ezek által részesei legyetek az isteni 
természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a kívánságban van e világban. Éppen ezért, minden 
igyekezettel azon legyetek, hogy bőségesen adjatok a hitetekhez erényt, az erényhez pedig ismeretet, az 
ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz pedig kitartást, a kitartáshoz pedig az Isten tiszteletét, az Isten 
tiszteletéhez pedig testvériességet, a testvériességhez pedig szeretetet, mert ha ezek megvannak és 
gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket sem tétlenné (hatástalanná), sem gyümölcstelenné a mi Urunk 
Jézus Krisztus megismerésére nézve, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, aki megfeledkezett a 
régi vétkeiből való megtisztulásról, ezért testvérek, még inkább igyekezzetek elhivatástokat és kiválasztástokat 
szilárddá tenni, mert ha ezeket teszitek, nem botlotok meg soha, mert így gazdagon megadják nektek a 
bemenetelt a mi Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak korszakra szóló királyságába." (Vida). 

 Hogyan lehet a mi elhívásunkat és kiválasztásunkat szilárddá tenni? Az, hogy bocsánatot nyerj, hogy 
örök életed legyen, ez világos mindenki számára, de ha a királyi család része akarsz lenni, hogy az Úr közeli 
köreihez tartozz, akkor a dolgoknak meg kell változniuk az életedben. Akkor már nem élhetsz magadnak, akkor 
már nem te vagy az élet középpontjában. Akkor minden dolog megváltozik. Ábrahám kiváltságos volt? Igen, 
mert Isten azt mondta: eltitkoljam-é Ábrahámtól, amit cselekedni akarok? Nem tudta eltitkolni Ábrahámtól, 
amit tenni akart. Ábrahám elhagyta a káldeai Ur városát, elhagyta az apját, eljött Kánaán földjére, és itt Istent 
kereste, és Isten szerette őt. Testvérek, Istennél nincs személyválogatás, kivételezés. Ne hidd, hogy te 
kivételezett leszel azért, mert te érted a dolgokat. Természetesen nem jutsz a pokolra. De amit az 1Kor 15,23-
ban ír: „azok, akik a Krisztuséi” - ez nem egy szokványos kifejezés, mert ez az Ő bensőséges köreiről szól, 
azokról, akik megváltoztak. Ha látni akarod, hogy egy keresztény meg van-e változva, ülj vele egy ideig 
beszélgetni, és észre fogod venni, hogy megváltozott vagy sem: miről beszél, mi foglalkoztatja, mi után rohan 
egész nap? Ez nagyon hamar látható lesz. 

 Számunkra nehéz megérteni a Bibliát. Olvastam arról, hogyan történt mikor valakit a kivégzés helyére 
vittek Izráelben. A kereszt egyik fáját a kezeihez rögzítették, és így ment a keresztrefeszítés helyére. Neki már 
semmi joga nem volt. Ő tudta, hogy a kivégzés helyére megy. Akik akkor éltek, nagyon jól tudták ezt. Ők tudták 
mit jelent ez a felszólítás: ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap 
és úgy kövessen. Ők tudták ezt, de mi nem tudjuk. Nekünk jogaink vannak. Mi megsértődünk, ha valaki a 
lábunkra lép. Ők értették mit jelent, hogy közel legyél az Úrhoz. 

 Nézzétek Mózest, ő nagyon közel volt. Mirjám és Áron vették a bátorságot, hogy Mózes ellen szóljanak 
(lásd 4Móz 12). Az Úr azt mondta: Mózes más, ő nem olyan mint egy próféta. Őt odahívta az Úr magához és 
szólt hozzá. Nagyon közel volt az Úrhoz, de miért? Mert ő mindent elhagyott, és ez valahogyan már kicsi 
gyermek korától kezdődött. Nagyon veszélyes helyzet volt, ami Mózessel történt. Elgondolkoztam ezen, hogyan 
mondhatta neki az anyja: te zsidó vagy. Ő fejedelem volt. Nem tudom hány évig dajkálta az anyja, de 
mindenképpen nagyon kicsi volt, és ez a gyermek megértette, amit meg kellett értenie. És mikor látták, hogy a 
gyermek szép, - és ne gondoljuk, hogy csak szép volt -, mikor látták, hogy a gyermek kellemes, akkor ők 
megértettek valamit Istentől: ez a gyermek lesz a szabadító, és valamiképpen ezt próbálták a gyermeknek a 
tudatába vésni. És Mózes ennek élt. És az évek során nagyon drasztikus tapasztalatokban volt része. Képzeljük 
el, hogy egy herceg a pusztába kerül. Láttam egy videót Mózesről a Midián földjén. Nagyon szép volt, de úgy 
gondolom, hogy ez a videó teljesen elszakadt a valóságtól. Képzeljük el, hogy a Fáraó házában levő kényelemből 
odajutott, hogy legeltesse a pap juhait. És mivel ilyen szigorú volt a fegyelmezés, és ő ezt elfogadta, Isten 
felhasználta őt. 

 Tehát testvérek, ha mi nem vagyunk közel Őhozzá most, akkor nem leszünk az Ő bensőséges köreiben. 
Bocsánatot nyertünk, de a királyi családhoz tartozni, az egészen más dolog. Ehhez hozzátartozik az átadás, a 
kereszt munkája az életünkben. Ne hagyjuk magunkat valamiképpen becsapni. Dávid szintén nagyon közel volt, 
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és neki is nagyon jó tapasztalatai voltak. Jöhetünk az Úrhoz teljes szívvel, és Ő együtt érez a mi gyarlóságainkkal, 
csak fel kell emelnünk a szavunkat, és elmondani Neki, és Ő megáld. Ezt a fiatal embert, Dávidot, a családja 
megvetette. Nagyon sok oka lehetett volna arra, hogy elkeseredjen, de ő nem hagyta magát. Az Úr felé fordult 
és az Úrban talált valamit, és ezek a megtapasztalások végül segítették őt. Nem hagyta, hogy a szívében legyen 
valami. És végül ezek a kellemetlenségek nagy áldássá váltak számára. Ha a testvérek lenéznek, ha nem vesznek 
figyelembe, természetes, hogy ez nem tetszik, mert szeretnél ott lenni az elsők között. Egy testvér, aki elment, 
azt mondta egy másik testvérnek: „Miért emelkedsz fölém? Én előbb jöttem ide, mint te." Testvérek, nem az 
számít, hogy ki mikor jött. 

 1Korintus 15, 20-25: „De Krisztus életrekelt a halottak közül, zsengeként az elhunytak közül, mivel 
ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindenki meghal, 
úgy a Krisztusban mindenki megelevenedik, mégpedig mindenki, amikor sorra kerül (a maga rendjében): a 
zsenge Krisztus, azután akik Krisztuséi az Ő eljövetelekor, azután a vég(cél), amikor átadja a királyságot az 
Istennek és Atyának, amikor eltöröl (félretesz) minden vezetőséget és minden fennhatóságot és hatalmat, mert 
addig kell királyként uralkodnia, míg az ellenségeit mind lábai alá veti." 

 Van egy nagyon jó könyvem: G. H. Lang: Pârga și secerișul (Firstfruits and Harvest / Az első zsenge és az 
aratás). Nem tudom, eladtunk-e belőle tizenöt darabot tavaly. Nem tudjuk elhinni, hogy a dolgok így állnak, 
ahogy ebben a könyvben olvassuk. Mert megszoktuk azt, hogy egyesek a kálvinista oldalt hangsúlyozzák, mások 
a másik oldalt, és az elménkben kuszaság van, és nem tudjuk elfogadni, hogy mindezek így lesznek. Úgy 
gondoljuk, hogy jól fognak menni a dolgok, és reméljük, hogy minden jó lesz. Testvérek, nem így kell 
gondolkoznunk, hogy reménykedünk, hogy jó lesz. Tudjátok, milyen kell, hogy legyen a gondolkozásunk? 
Minden fenntartás nélkül át akarom adni magam az Úrnak, semmit nem akarok megtartani magamnak. Nem 
akarok magamnak élni, és nem akarom, hogy az én érdekeim irányítsák az életemet. Így kellene gondolkoznunk, 
nem pedig azt feltételezni, hogy minden jó lesz, minden rendben lesz.  

Mindenki feltámad, de mindenki a maga rendje szerint. Első zsenge Krisztus, azután akik a Krisztuséi az 
Ő eljövetelekor. Tehát, mikor a Biblia erről a dologról beszél, akkor az Ő belső köreire utal. Testvérek, ha Isten 
valamiképpen választ, akkor nem az a választás tesz valakit szellemivé, hanem az a tény, hogy ő az Úrnak 
szenteli az életét. Mi mondjuk, hogy Pál ki volt választva, Isten kiválasztotta őt az anyja méhétől fogva. De ha az 
ő életére gondolunk? Tudjátok, milyen megelégedett volt és örült. Az ő öröme az volt, amit ír a Filippi levélben: 
örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek! 

 Tudjuk, hogy az Ószövetségben a papoknak, akik nagyon közel voltak az Úrhoz, nem volt örökségük. Az 
Úr azt mondta: én vagyok a te örökséged. Aztán következtek a léviták; aztán a köznép, akiknek megvolt a saját 
városuk, a saját birtokuk, és ott örülhettek a családjuknak, a termésnek stb. De a főpapnak és általában a 
papoknak, akik az Ószövetségben éltek, nem volt más örömük. Mi a mi örömünk? Látunk néha valakit, akinek a 
családjában nem mennek jól a dolgok, és azt gondolja: „milyen jó lenne, ha a férjem is megtérne és együtt 
tudnánk bemerítkezni; milyen nagy öröm lenne. Milyen szép is lenne, ha együtt bemerítkezhetnénk!" Testvérek, 
nem ez az öröm. Az Úr a mi örömünk. De ha nem közeledünk Hozzá, hogy valóban láthassuk a mosolyt az arcán, 
amely felénk irányul? Ha Ő elégedett, és azt mondja: jól van, akkor örülünk. De ha Ő nem elégedett? 
Mondhatnak az emberek bármit, dicsérhetnek, mondhatnak szép szavakat, de ez nem elég.  

A nehéz körülmények áldássá kell, hogy váljanak, mert ezért lettek meghagyva. Mit gondoltok, miért 
volt, hogy Dávidnak a szülei elhanyagolták őt? Egy ilyen emberrel nem törődtek a szülei? A tenyerükön kellett 
volna hozdozniuk őt, mert végül ő gondoskodott a szüleiről. Mikor Dávidot üldözték tudjuk, hogy ő valahol 
biztonságba helyezte a szüleit. De a nehéz helyzetek, amelyeken átment, áldássá alakultak. Ha vannak rossz 
helyzetek, és nem értenek meg, vagy nem sikerülnek a dolgaink, akkor tudnunk kell, hogy az Úr el akar érni 
valamit. De ha nem közeledünk Hozzá olyan módon, hogy ezek áldássá alakuljanak, akkor semmit nem 
értettünk meg. Csak imádkozunk: „Uram, szabadíts meg a bajból, a helyzetekből, old meg a problémákat, mert 
hosszan tartanak!" Nem így kell!  

Fontos a kezdeti áldás, és az Úr áld meg, de az azt következő áldások a hithez kapcsolódnak, amit mi 
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kaptunk. Tudhatunk sok mindent, lehet sok ismeretünk, de: akik a Krisztuséi - és itt azokról az emberekről van 
szó, akik Hozzá közel élnek. Tudjuk, hogy Jákóbnak voltak fiai, és Józsefnek az első két fia, aki Egyiptomban 
született: Manassé és Efraim volt. Jákób azt mondta róluk: ők az enyémek lesznek. Józsefnek voltak más fiai is, 
de csak Manassé és Efraim lett a Jákób fiai közé sorolva, és ők örökséget kaptak Izráelben.  

Valójában tehát ez a kérdés, hogy mi hogyan tudnánk az Úr felé fordulni. Hogyan tudnánk így élni? 
Teljes szívvel Hozzá kell jönnünk, és elsősorban azt kérnünk, hogy teremtsen világosságot az Úr, hogy az elménk 
megvilágosodjon, hogy tudjuk megérteni a dolgokat.  

Olvasok egy mondatot ebből a könyvből: „nem az a kérdés, hogy mit jelentenek ezek a szavak - „akik 
Krisztuséi az Ő eljövetelekor" (1Kor 15,23) -, a mai kor olvasójának, akinek az elméjét egy bizonyos tan fogva 
tartja" - ezek mi vagyunk, akiknek ilyen rögeszméi vannak: bizonyos elméletek, amiket hallottunk, és 
megvizsgálás nélkül elfogadtunk, és ezek miatt nem tudjuk elfogadni és megérteni, hogy a dolgok valóban hogy 
vannak -, „hanem az, hogy mit jelentettek ezek egy görög fülének, abban a korban, amikor íródtak." Mert 
teljesen mást jelentettek, mint ahogy mi most gondoljuk.  

De mivel nem megyünk a dolgok mélyére, emiatt nem vagyunk képesek megérteni a Bibliát, és nem 
félünk azoktól, amik történni fognak. Nem félünk, mert mindenféle elméletek rabságában vagyunk. Hallunk 
valamit a környezetünkben, látunk egy videót az interneten, és azonnal megváltozik a véleményünk, és máris 
mást hiszünk, mint addig. 

 Az Úr teremtsen világosságot bennünk, testvérek, és ajánlom, hogy olvassátok el ezt a könyvet. Az 
utolsó időket éljük és fel kell ébrednünk a valóságra. Mi nem akarjuk hogy „csak” meg legyünk váltva, hogy van 
örök életünk. Hanem része akarunk lenni a királyi családnak. Tudjátok, mit jelent ez? Ők azok, akik uralkodni 
fognak Krisztussal ezer esztendeig. Akik városokat fognak kormányozni a birodalomban, mikor Ő eljön, hogy 
uralkodjon ezer esztendeig, azokat az embereket királyoknak fogják nevezni. De ki fog ránk bízni egy királyságot, 
hogy azt irányítsuk? A mi elménknek szabaddá kell lennie az énnek a rabságából, szabaddá kell lennünk a saját 
érdekektől. Azt mondja Pál a Filippi levélben: mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Krisztus Jézusét. Az Úr 
munkálkodjon a szíveinkben, hogy tudjuk megérteni, mit akar Ő munkálni, és mi az Ő célja az életünkkel. Ámen. 
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