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„1Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az ÚR angyala előtt 
állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. 2Az ÚR angyala 
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az ÚR, Sátán! Dor-
gáljon meg téged az ÚR, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűz-
ből kiragadott üszkös fadarab ez? 3Jósua ugyanis piszkos ruhába öltöz-
ve állt az angyal előtt. 4Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: 
Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvet-
tem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. 5Majd így szólt: Te-
gyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és 
tiszta ruhába öltöztették, miközben az ÚR angyala ott állt. 6És így fi-
gyelmeztette az ÚR angyala Jósuát: 7Ezt mondja a Seregek URa: Ha az 
én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz 
házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem neked, hogy 
az itt állók között járj-kelj. 8Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal 
együtt, akik előtted ülnek! Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én 
elhozom szolgámat, a Sarjadékot! 9Mert itt van egy kő, amelyet Jósua 
elé tettem. Ezen az egy kövön hét szem van, én magam véstem bele a 
mintákat - így szól a Seregek URa. Egy napon eltörlöm ennek az or-
szágnak a bűnét. 10Így szól a Seregek URa: Azon a napon meghívja 
majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá.” Zak 2,10-17 

 

Szeretett Gyülekezet, drága Testvérek! 

 

Elérkeztünk az utolsó esténkhez. Elöljáróban engedjétek meg, 

hogy utaljak a tegnap estére, hiszen többen azt gondolhatják, 

hogy miért beszélek a homoszexualitás problémájáról annyit, 

miért gyakorlok önkritikát és kritizálom szeretett egyházamat – 

piszkítok a saját fészkembe. Nem vesszőparipám a homoszexua-

litás bűne, azonban egy globális dolgot észre kell vennünk. Nem 

egy bűnt szeretnék kiemelni, bár éppen ez most terítéken, s látva 

a környező vagy távoli országok (Németország, Norvégia, Svéd-

ország, Amerika), az ajtónk előtt áll és kopogtat országunk ajta-

ján is. Meggyőződésem, hogy egyházunkban azért van még fék, 

mert a kormány is féket húzott be az alkotmány által. Azonban 

messzebbről kell látni többek között ezt a kérdést is, ami ebben 

az Igeszakaszban is ott van nagyon egyértelműen. A Sátánnak az 

a célja, hogy a természetes legyen természetellenes, a természet-

ellenes pedig legyen természetes, ami bűn, az ne legyen bűn, és 

ami nem bűn, az pedig legyen bűn. Ahogy Ézsaiás könyvében 
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mondja az Úr: „20Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz 

jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világos-

ság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, 

és az édes keserű!” Ézs 5,20. Ez akkor következik be, amikor az 

Ige nem lesz mérvadó, vagy félremagyarázzák. Amikor Isten 

szavának nincs tekintélye és inkább a saját kívánságaik szerint 

élnek, és saját maguk akarják meghatározni, hogy mi a bűn. Ép-

pen ezen probléma kapcsán mondta valaki egy távoli evangélikus 

gyülekezetben, - idézem – „manapság a Biblia alapján már a 

melegséget sem lehet bűnnek tekinteni, el kell jutni oda, hogy 

természetes...”. De ennek a gyülekezetnek a lelkésze szájából 

hangzott az is el: „Pál apostol sokszor hangsúlyozta, hogy olykor 

az Úr szavával beszél, máskor pedig saját gondolatait írja le. 

[…]„Nem a melegeket, hanem magunkat szeretném megvédeni – 

attól, hogy olyan világot teremtsünk, amelyben a krisztusi szere-

tetnél fontosabb, hogy bizonyos dolgokat egymásnak szóvá te-

gyünk”. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, ame-

lyeket az Úr mondott, s vannak bizonyos dolgok, amelyeket egy-

szerűen csak emberek írtak. Pál idejében is voltak ilyenek: 

„3Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, 

hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak taní-

tókat, mert viszket a fülük. 4Az igazságtól elfordítják a fülü-

ket, de a mondákhoz odafordulnak.” II Tim 4,3-4. 

Hasonlót olvashatunk Jeremiás könyvében is: „23De ők nem 

hallgattak és nem figyeltek rá, nyakasak maradtak, nem en-

gedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést.” Jer 17,20. 

Vannak, akiknek az egészséges tanítás és a tiszta Ige nem kell. 

Emberek inkább vágynak a korszerű, mint az igeszerű válaszok-

ra. De Pál így bíztatja továbbiakban Timóteust: „ 5Te azonban 

légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az 

evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” II Tim 4,5 De 

Isten és az Ő üzenete nem változik. Isten nem fog idomulni hoz-

zánk, a korszellemhez. Lehet kívánságaink szerint csűrni-

csavarni az Ő szavát, de sem Ő, sem az Ő üzenete akkor sem fog 

változni. Nem fogja kérésünkre, kívánságunkra megváltoztatni a 
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bűn definícióját, a test cselekedeteinek gyümölcsét. Olyan igaz 

az a megállapítás, amit az Úr mond rólunk: „2Ti gyűlölitek a jót, 

és szeretitek a rosszat!” Mik 3,2. Ezért kell résen lenni a hívők-

nek és a bűnt bűnnek mondani még akkor is, ha az ellenállásba 

ütközik.  

A Sátán nagyon ravasz! Tudjátok, a bűnt a Sátán csepegte-

ti. Nézzétek, milyen szépen előkészítette a Sátán a történelem-

ben? Megkérdőjelezte az Isten Szavának a tekintélyét, megindult 

a bibliakritika, azt mondták, hogy ez csak betoldás, nincs benne 

az eredeti szövegben, ez proto,- deutero, - trito Ézsaiás, aztán 

jöttek a megkérdőjelezések, a hitelességvesztés, aztán egyenesen 

azt mondták, hogy a Biblia téved, aztán a következő, hogy az 

ember mondja meg, hogy Isten téved, hogy Isten a hibás, aztán 

ami természetes, azt természetellenesnek mondja a Sátán, a ter-

mészetellenest pedig természetesnek. Az előkészítő folyamat 

után pedig a megtűrt bűnök belopakodnak az egyházba, a gyüle-

kezetekbe. Évezredek óta így dolgozik a Sátán, s vannak embe-

rek, lelkészek, gyülekezetek, akik felülnek ennek és a világnak 

ez mindig kaporra jön. Újjal tud mutogatni, s mindeközben a Sá-

tán cincálja ide oda az egyházat, a hívőket, majd rágalmazza, vá-

dolja őket. Én nem egy bűnről szeretnék nektek beszélni, hanem 

a Sátán módszeréről és a bűn természetéről. Arról, hogy a Sátán 

hogyan dolgozik. Engedtük, hogy beszennyezze azt a ruhát, amit 

Istentől kaptunk és azóta ebben a szennyes, piszkos ruhában ten-

getjük az életünket. A bűn mocskolta be kívül-belül, s miután be 

lett mocskolva a Sátán állandóan vádolja az embert. Ezt láthatjuk 

ebben a látomásban is. Ott áll Jósua főpap, a Sátán és jelen van 

az Úr. Hangsúlyoznunk kell, hogy a Sátán az egy személy. Való-

ságos személy, akinek tulajdonságai vannak, van karaktere, jel-

leme, személyisége. Egy szellemi hatalmasság – ahogy Pál fo-

galmaz az Efezusi levélben. Emlékeszem, egy alkalommal, mi-

kor mentem szupplikálni, be kellett mutatnom az igehirdetés. 

Már nem emlékszem az igehirdetésre, de a prédikációmban felfi-

gyelt valamire a tanárom. Megkérdezte tőlem? Miért írod nagy 

betűvel a Sátán szót. Azért – válaszoltam – „mert engem nyelv-

tanból úgy tanítottak, hogy a személy – és tulajdonnevet nagybe-
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tűvel kell írni. A köznevet pedig kicsivel.” Erre elkezdett vitat-

kozni a tanár velem, hogy márpedig a Sátán nem személy, ve-

gyem tudomásul, hogy ne személyesítsem meg az Ördögöt. Nem 

rendített meg a hitemben ez a vita, de megvagyok győződve, 

hogy a Sátán igenis személy, egy szellemi lény. Isten újra tudato-

sítani szeretné az ő népe körében, hogy minden istentelenség és 

bűn mögött a Sátán áll. A látomásnak az volt a célja, hogy az 

„istenfélők megértsék: a szomszédaik azért zaklatták őket, mert a 

Sátán minden követ megmozgatott és mindent megpróbált Isten 

népének szétzilálása végett. Ezt nekünk is jó újra és újra tudato-

sítani magunkban! Csodálkozunk, miért tombol velünk szemben 

annyi ellenség napi rendszerességgel, miért izzik oly engesztelhe-

tetlen gyűlölettől velünk szemben a világ, s miért a sok ármány, 

és miért ér annyi támadás, melyeket nem mi provokáltunk ki. A 

csodálkozásunk oka pedig az, hogy nem tartjuk észben: a gonosz-

szal harcolunk, e világ fejével és fejedelmével. Ha ugyanis szi-

lárdan rögzítenénk elménkben azt az alapelvet, hogy minden is-

tentelent az ördög befolyásol, akkor semmi újat sem találnánk 

abban a tényben, hogy egyesült erővel tombolnak ellenünk. S mi-

ért? Mert ugyanaz a lélek mozgatja őket, s az ő atyjuk a kezde-

tektől fogva embergyilkos volt (Jn 8,44)” – Kálvin. 

Ott, ahol élet van kibontakozóban, azonnal megjelenik a 

Sátán. Ha nem vagy kitéve támadásnak, ha nem tombol melletted 

a Sátán, akkor az nagy valószínűséggel jelent valamit! Mindig az 

életet támadja, s erre fel kell készülni. Ha nincs élet benned és 

körülötted, akkor nem fog intenzíven támadni. A Sátánt zavarja 

az élet, az élet körülményei, az ébredés, az újjászületés, zavarta 

őt az is, hogy egy nép meg tér és új élet támad. Azonban ebben a 

látomásban tisztázódnak a viszonyok! Az Úr megdorgálja a Sá-

tánt, mert a Sátán Isten alattvalója. A hatalma alá van vetve, 

láncra van verve. Tud hatalmaskodni, de nincsen hatalma. Mert 

Istené az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.  

Itt jelenik meg a hatalmas különbség: a Sátán beszennyez, be-

mocskol, az Isten megtisztít. A Sátánnak köszönhetően mocskos 

ruha van rajtunk, Isten tiszta, hófehér ruhát ad. A szennyes ruha 

képe az embert lényét fejezi ki. Szoktuk mondani, „nem a ruha 
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teszi az embert.” – azonban annak tisztasága, gondozottsága és 

stílusa utal viselője belső értékeire, tulajdonságaira. A Szentírás-

ban sokszor olvashatunk a ruházatról. Különös jelentéssel bír a 

fehér ruha. Ezt a fehér ruhát Isten adja! Ő veszi rólunk le a 

mocskos ruhánkat, bűnös jellemünket, megromlott értékünket, 

mos meg egészen, tisztít meg és ad új ruhát. A tisztaságról, a fe-

hér ruháról olvashatunk mind az Ósz-ben, mind az ÚSZ-ben. 

Olyan szépen írja le Ézsaiás ezt a váltást: „Ha vétkeitek skar-

látpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a 

bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.” Ézs 1,18 vagy be-

szél Jézus a Jelenések könyvében: „5Aki győz, azt öltöztetik 

fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, 

hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai 

előtt.” Jel 3,5. Őhozzá úgy mehetünk, ahogy vagyunk. Egy tör-

ténetet hadd meséljek el nektek, ami arról szól, hogy hogyan 

menjünk Őhozzá:  

„Egy nagy művész meg akarta festeni városának egyik részletét, 

és a képen, történelmi célzattal, meg akarta örökíteni városának 

néhány jellegzetes, jól ismert figuráját. Ilyen volt pl. az ápolatlan 

külsejű,, torzonborz, szennyes rongyokban járó utcaseprő is, akit 

mindenki jól ismert, és akinek megfelelő helyet szánt a képen. A 

festő egyszer azt mondta e rongyos, viharvert külsejű embernek: 

„Jól megfizetlek, ha eljössz a műtermembe és engeded, hogy le-

fesselek”. Az másnap reggel el is ment, de a festő kénytelen volt 

elküldeni, mert megmosakodva, szépen megfésülködve, szép ru-

hába öltözködve jelent meg. A festőnek koldus-ábrázolásához 

volt rá szüksége, más minőségben nem tudta őt használni.” 

Ha azonban így szennyesen, bűnösen megyünk hozzá, 

ahogy vagyunk, akkor neki van hatalma egészen megtisztítani, 

újjáteremteni és fehér ruhát adni. Jézus Krisztus véréért minden 

szennyet le tud mosni rólunk, s Ő elé csak ilyen megtisztítva, 

fehér ruhába lehet menni. Ezt pedig már itt megkapják a benne 

hívők – ezért mondja: „Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és 

tiszta ruhába öltöztették”. A süveg nem más, mint a korona, 
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amire utal szintén a Jelenések könyve: „11Eljövök hamar: 

tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 

3,13.  

Akinek ilyen koronája és ilyen ruhája van, az már nem 

szennyezi be magát. Annak jelleme, Krisztus által megtisztított 

élete dicsőséget szerez az Atyának. Ahogy tette az a lány is, aki-

ről Richárd Wurmbrandt ír egyik könyvében: 

„Egyik munkatársunk a Földalatti Egyházban egy fiatal 

lány volt. A rendőrség felfedezte, hogy titokban Evangéliumokat 

osztott, és a gyermekeket Krisztusról tanítja. Elfogatása bizonyos 

volt. de, hogy ezt olyan fájdalmassá tegyék, amilyenné csak lehet, 

úgy döntöttek, el halasztják néhány héttel, pontosan addig a na-

pig, amelyre az esküvőjét kitűzte. Az esküvő napján felvette a 

menny asszonyi ruháját. A legszebb, legörömtelibb nap egy fiatal 

lány életében. Hirtelen az ajtók kivágódtak és titkosrendőrök 

rontottak be. Amikor a menyasszony meglátta a titkosrendőrség 

embereit, kinyújtotta feléjük a kezét, hogy ellenállás nélkül meg-

bilincseljék. Durván rácsatolták a csuklójára. Szerelmesére pil-

lantott, majd megcsókolta a láncait és így szólt: "Köszönöm a 

mennyei Vőlegényemnek ezt az ékszert, amellyel megajándéko-

zott házasságom napján. Köszönöm, hogy méltó lehetek arra, 

hogy Őérte szenvedjek." Elhurcolták, síró keresztyéneket és egy 

zokogó vőlegényt hagyva hátra. Jól tudták, mi történik egy fiatal 

keresztyén lánnyal a kommunista őrök kezel között. Öt év múlva 

engedték szabadon - egy romokban lévő, összetört nőt, aki 30 

évvel öregebbnek látszott. A vőlegény várt rá. A lány azt mondta, 

ez volt a legkevesebb, amit megtehetett az ő Krisztusáért. Ilyen, 

Urukhoz hasonlatos keresztyének vannak a Földalatti Egyház-

ban.” 

De jó lenne így szolgálni az Urat, ilyen tisztán és ilyen hű-

ségesen. Mert csak így lehet, ezért mondja az Úr Zakariáson ke-

resztül: „7Ezt mondja a Seregek URa: Ha az én utamon jársz, 

és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házam-

ban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem neked, 

hogy az itt állók között járj-kelj.” Zak 3,7.  

 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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Kedves Testvérem! 

 

Van-e már neked ilyen megtisztított szíved, ajkad, életed? 

Van-e már tiszta ruhád, jellemed, életed? Ha még nincs, de 

vágysz erre a tisztaságra, akkor jöjj úgy, ahogy vagy és Ő kész 

adni Neked olyat, ami még nincsen, kész olyan tisztává tenni, 

mint a hó. Ad neked tiszta ruhát, s akkor szolgálatba állít, mert 

Neki csak így szolgálhatsz! Kérd ezen a mai estén ezt a tiszta 

ruhát és a koronát. 

Imádságban mondjuk el együtt ennek a szép éneknek néhány 
versét, amit a kivetítőn is olvashatunk : 

 
Amint vagyok, sok bűn alatt, De mert hallom hívó szavad, 
S mert értem áldoztad magad, Bárány Jézus, jövök. 

Amint vagyok, nem várva, hogy Lelkemnek terhe, szennye fogy, 

Hozzád, ki megtisztíthatod, Bárány Jézus, jövök. 

 

Amint vagyok, bár gyötrelem S kétség rágódik lelkemen, 

Kívül harcok, bent félelem, Bárány Jézus, jövök. 

Amint vagyok, nincs semmi gát, Kegyelmed mit ne törne át, 

Reád bízom lelkem javát, Bárány Jézus, jövök. 

 

Amint vagyok, hogy a Te szent Kegyelmed, tudjam, mit jelent 

Már itt s majd egykor odafent, Bárány Jézus, jövök. 

 

Ámen! 


