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2Mózes 14,26-31: „Az Úr pedig azt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre; hogy visszatérjen a víz 
Egyiptomra, szekerére és lovasaira. És Mózes kinyújtotta kezét a tengerre, és a tenger reggelre kelve visszatért 
folytonosságába, az egyiptomiak pedig szembe menekültek vele; úgyhogy az Úr az egyiptomiakat a tenger 
közepébe rázta. Mikor ugyanis a víz visszatért, elborította a szekereket és a lovasokat, egyáltalán Faraó egész 
seregét, mely bement utánuk a tengerbe; nem maradt meg belőlük egy sem. Izráel fiai pedig a szárazföldön 
jártak a tenger közepén úgy, hogy a víz kőfal gyanánt volt nekik jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr 
azon a napon Izráelt Egyiptom kezéből; és látta Izráel Egyiptomot a tenger partján holtan. Mikor így látta Izráel 
azt a nagy segítséget, melyet az Úr Egyiptomban nyújtott, félte a nép az Urat; és hitt az Úrban és szolgájában, 
Mózesben." 15, 1-2: „Akkor énekelte Mózes, és Izráel fiai ezt az éneket, és így szóltak, mondván: Énekelek az 
Úrnak, mert felséges volt, Lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és dicsénekem az Úr, Mert szabadításomra 
lett nekem: Ez az én Istenem, dicsérem őt tehát, Atyám Istene, hát magasztalom" (Kecskeméthy). 

Ha elolvasnánk ezt az egész dicsőítő éneket, láthatnánk, mit tapasztaltak ezek az emberek, amikor a 
tenger túlsó partján állva látták, hogy az ellenség legyőzetett. Ezt az éneket énekelték, és végül azt mondja a 20-
21. versben: „Akkor Mirjám, a prófétanő, Áron nővére, kezébe vette a dobot; és az asszonyok mind kivonultak 
utána dobokkal és tánclépésekben. És énekelni kezdett nekik Mirjám: Énekeljetek az Úrnak, mert felséges volt, 
Lovat lovasával a tengerbe vetett." Nagyon nagy öröm volt abban a pillanatban, és az asszonyok és az egész 
sokaság telve volt örömmel és énekeltek az Úrnak, mert megmutatta az Ő dicsőségét. 

Efézus 2,1-5: „titeket is, akik halottak voltatok a vétkeitekben és bűnbeeséseitekben, amelyekben 
egykor jártatok a (világ)korszak (aion) folyása szerint, a levegőbeli hatalomnak az engedetlenség fiaiban most 
működő szellemnek fejedelme szerint, akik között forgolódtunk mi is mindnyájan egykor, a mi (hús)testünk 
kívánságaiban, amikor (hús)testünknek és gondolatainknak akaratát tettük és természetnél fogva haragnak 
gyermekei voltunk, mint a többiek is, de az Isten, aki gazdag irgalomban, az Ő sok szeretetéért, amellyel minket 
szeretett, bár holtak voltunk a bűnbeesések miatt, megelevenített Krisztusban, a kegyelemben részesültünk 
üdvösségben" (Vida). 

A körülmények ebben a világban nagyon rosszak. A kérdés ma ez: a tenger melyik oldalán vagy? Még 
Egyiptomban vagy, vagy átkeltél a tengeren és a tenger túlsó partján állsz és látod, hogy az ellenség le lett 
győzve? Egy sem maradt meg azok közül, akik Izráelt üldözték. Olyan hatalmas volt a győzelem, hogy senki sem 
menekült meg. És ők látták a halott Egyiptomiakat, és egyszerűen azonnal vágy támadt a szívükben, hogy 
énekeljenek az Úrnak és hálát adjanak Neki. Mi a tenger vagy az egyik, vagy a másik partján vagyunk, nem 
lehetünk középen. Ha a túloldalon vagy, te is kell, hogy énekelj. 

Eszembe jutnak azok az emberek, akik Ciklágba mentek, hogy Dávidot királlyá tegyék. Tudjátok milyenek 
voltak azok az emberek? Azoknak az embereknek oroszlánszívük volt. Láttatok már oroszlánt, amikor éhes? 
Tudja, mit akar? Nagyon is! Tudja mit akar, és bármi áron megszerzi a zsákmányt. Mi tudjuk mit akarunk? 
Egyetlen lusta ember sem megy be a királyságba. Egyetlen lusta ember sem volt Ciklágban. Ők ott mind 
oroszlánszívűek voltak. 

1Krónika 12, 8: „a Gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában vala az erősségben, erős és 
hadakozó férfiak, paizsosok, dárdások, akiknek orcájok, mint az oroszlánnak orcája, és gyorsaságra hasonlók a 
hegyen lakozó vadkecskékhez." Dávidnak ilyen emberekre volt szüksége. 14-15: „ezek voltak a főemberek a 
seregben a Gád fiai közül, a legkisebbek egyike száz ellen, a legnagyobbak egyike ezer ellen! Ezek azok, akik a 
Jordánon átkeltek volt az első hónapban, noha az árvíz a partot felülmúlta, és elűztek mindazokat, akik a 
völgyben valának napkelet felől és napnyugat felől. 38: mindezek hadakozó férfiak, a viadalra elkészülve, egy 
értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel felett királlyá válasszák, sőt ezeken kívül is az 



2 

 

egész Izráel egy szívvel azon volt, hogy Dávidot királlyá válasszák. 33: a Zebulon fiai közül a harcra kimenők, 
minden hadiszerszámokkal felkészülve, ötvenezeren valának, készek a viadalra állhatatos szívvel." 

Ezek voltak azok az emberek, akik abban a nagyon kritikus időszakban Dávidhoz mentek, mikor ő még 
nem volt király egész Izráel felett. Elmentek Ciklágba, aztán Hebronba, hogy királlyá tegyék Dávidot. Testvérek, 
mi összegyűlünk vasárnap reggel, és ez a vágyunk: „és hálákat adva megtörte és ezt mondotta: vegyétek, 
egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Tanuljunk meg 
hálát adni Istennek. Meg tudjuk köszönni Neki? 

Ézsaiás 12. Ez meg fog történni Izráellel is, ezzel a földi néppel, de a mi számunkra, akik meg lettünk 
váltva, ez az igevers ma érvényes 1: „és így szólsz ama napon: hálákat adok néked, oh, Uram! Mert jóllehet 
haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet!" Elfordult Isten haragja? Igen! Mikor az Úr 
Jézus Krisztus elhordozta a mi bűneinket, Isten haragja volt Őrajta akkor, amikor így kiáltott: „én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?" Békességünknek büntetése Őrajta van. Ésaiás 12, 2: „ímé, az Isten az én 
szabadítóm! Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!" Ez az 
igevers érvényes a mi számunkra? 

De ha én magamra tekintek, és azokat a tévedéseket látom, melyeket naponta elkövetek, és lehet, hogy 
éppen most vasárnap reggel volt egy kis incidens, és ezért az arcom szomorú, és nem merek arra gondolni, amit 
itt mond: „nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, az ÚR, és lőn nékem szabadítóm." Te magad szeretnél 
lenni a dicsőítés oka, és akkor te is ezt mondod. Ha a dolgok jól mennek az életedben, te is azt mondod: 
Köszönöm, Uram.  

De „aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem" (lásd Zsolt 50,23)! Vagyis ha neked valambe kerül az, 
hogy elfordítsd a tekintetedet magadról, és az Úrra nézz, és ne magadra; nem arra, hogy te milyen gyenge vagy. 
Mert ez a gonosz taktikája, hogy magadra nézz, magadat elemezd, és abból következtetéseket vonj le. És a 
következtetések mindig rosszak lesznek. Ki fog jó következtetéseket levonni, ha a gonoszra hallgat? Senki. Ezért 
testvérek, azt akarom mondani, ha gyenge szívűek maradunk, olyan szívűek, amely mindig más irányba néz, 
nem pedig az Úrra, akkor nem fogunk messzire jutni. 

Akik Ciklágba és Hebronba mentek, azoknak oroszlánszívük volt. Határozottan elutasítom, hogy 
magamra nézzek, elutasítom, hogy vizsgálgassan magam. És ha valamiben tévedtem, erre azt a példát tudom 
mondani, mikor a tapasztalt korcsolyázók elesnek a jégen. Egyet sem láttam közülük, aki ott maradt volna a 
jégen ülve, azon gondolkozva: elrontottam, nevetségessé tettem magam, szégyenletesen elestem. Hanem 
hirtelen feláll és folytatja a gyakorlatot. Ilyeneknek kell lennünk. 

És akkor, ha éjfélkor valaki vállon veregetne, de te álmos vagy, és azt mondaná neked: dicsőítsd az Urat, 
akkor mit tennél? És ha vasárnap reggel mondja ezt valaki? Ezért gyűlünk össze. Ő a mi dicsőítésünk oka, nem 
mi magunk. Ő megváltott. Megváltott titeket? A Vörös-tenger túlsó partján vagytok? Vagy még a világban 
vagytok? Ha a világban vagytok, akkor biztosak lehettek abban, hogy a Faraó hamarosan rátok tör, mert a Faraó 
nagy hirtelenséggel jött a Vörös-tenger felé. És csak azok voltak biztonságban, akik átkeltek. A tenger a 
bemerítkezés szimbóluma: nem ehhez a világhoz tartozom, hanem Krisztushoz. 

Ezért testvérek, a kenyértörésnél ha nem nyitjuk meg a szánkat, hanem vizsgálgatjuk magunkat és 
következtetéseket vonunk le, és azt szeretnénk, hogy egy nap végül az én járásom legyen a dicsőítésem 
motivációja, és akkor én is elégedett leszek: Uram, köszönöm, hogy ezen a héten olyan figyelmes voltam, hogy 
az én tekintetemet egyáltalán nem vonzotta ez a világ, és most elégedett vagyok. Te elégedett vagy velem, 
Uram? Az Úr azt fogja válaszolni: jaj neked! Mert mi valahányszor megnyitjuk a szánkat, azt kell mondanunk: 
„Erősségem és énekem az Úr, és Ő lőn nékem szabadulásul" (Ő az én dicséretem oka, Ő váltott meg - románból). 
És ez a kenyértörésnek az üzenete: „Erősségem és énekem az ÚR, és Ő lőn nékem szabadulásul." Testvérek, 
ébredjünk fel és ne magunkra nézzünk, hanem Őrá nézzünk. Hálákat adott Istennek, megtörte a kenyeret és 
szétosztotta, aztán vette a poharat, és újra hálát adott Istennek. Mi is adjunk hálát Istennek!  


