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Az írás nyilvánosan nem terjeszthető, mert csak a könnyebb használhatóság érdekében 

készült, az azonos című feliratos video magyar nyelvű video feliratáról.  
 
A 2 Korinthus 13-ban egy kérdést olvashatunk, amit Pál apostol tesz fel a korinthusiaknak. Ez 
egy jó kérdés, amit tegyünk fel mi is magunknak. Ezek a korinthusiak nem hitetlenek voltak! 
Korinthusban keresztyének voltak, akikkel Pál másfél évet töltött el és tanította őket. Erről az 
Apcsel. 18-ban olvashattok. Felépítette őket, majd az első korinthusi levélben ezt írta nekik:  
 
"Isten megerősített titeket és mindennel megáldott a Krisztusban".  
 
Később azonban a 2 Korinthus 13.5-ben a következőt írta:  
 
"Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e? Vagy nem ismeritek magatokat, hogy 
Jézus Krisztus bennetek van-e? Kivéve, ha méltatlanok vagytok." 
 
Gondoljátok, hogy ezt az igét alkalmazni lehet rátok is? Vagy, amikor olvassátok a Szentírást 
úgy gondoljátok, hogy "ó hát ez valószínűleg nem ránk vonatkozik." Azt gondolom, hogy sok 
keresztyén Korinthusban pontosan így volt ezzel és ezért váltak méltatlanná. Ha van egy ige a 
Szentírásban a hitetlenekre vonatkozóan, az más dolog. Mondhatjuk, helyes. Nem vagyok 
biztos benne, hogy ez rám vonatkozik. Itt azonban van egy kérdés, ami inkább parancs:  
 
"vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e?”  
 
Vizsgáljátok meg magatokat! Teljesen valószínű, hogy közülünk sokan többször is 
végigolvassák a Bibliát mégsem tűnik fel nekik ez az ige. Bizonyos vagyok benne, hogy a 
gonosz nem akarja, hogy észrevegyétek és ezért lehetséges, hogy elbuktok a próbában. Amikor 
megvizsgáljuk magunkat, az valóban kellemetlen. Engedjétek meg, hogy mutassak egy másik 
igeverset, ahol Jézus egy kérdésre válaszolt, amikor valaki megkérdezte őt. A Lukács 13.22-
ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus Jeruzsálembe ment, az útjába eső városokban és falvakban 
tanított. Valaki a következőt kérdezte tőle – most engedjétek meg, hogy lassan olvassam:  
 
"Uram! Csak kevesen lesznek, akik üdvözülnek?" 
 
Mit gondolsz, mi erre a válasz? A kérdés a következő: csak kevesen fognak üdvözülni és végül 
az Úrral lenni az örökkévalóságban? Jézus nem közvetlenül a kérdésre válaszolt. Nem úgy 
válaszolt rá, ahogyan azt várták tőle, hogy sokan vagy kevesen, hanem azt mondta:  
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"Ne aggodalmaskodjatok!"  
 
Ha más szavakkal akarjuk ezt leírni, akkor is megválaszolatlan marad a “sokan vagy kevesen” 
kérdése. Nektek azonban bizonyosságra van szükségetek, hogy üdvözültök-e? “Ne 
aggodalmaskodjatok" azoknak az embereknek a száma miatt, akik üdvözülni fognak, hanem 
bizonyosodjatok meg róla, hogy ti üdvözülni fogtok-e? Az én felelősségem, amikor a pulpitus 
előtt állok, hogy hitelesen bemutassam az Úr Jézus Krisztust és hitelesen hirdessem az Ő igéjét. 
Hiszem, hogy az én felelősségem, hogy akik olyan sok éven keresztül hallgattak engem, azok 
számára egy pontos diagnózist adjak a szellemi állapotukról.  
 
Bizonyára ismertek egy jó orvost. Egy jó igehirdető olyan mint egy jó orvos: nem a pénzért 
dolgozik. Valójában az érdekli, hogy a betegei megbizonyosodjanak róla, hogy 
meggyógyultak. Az emberek pontosan ismerik a betegségüket. Megnyugtat téged, ha azt 
mondják, hogy minden rendben van, mert 95%, hogy üdvösséged van? Elmentél egy orvoshoz 
és barátságos hangon azt mondta neked, hogy "csak 5% az esélye, hogy rákod van". Ez az 5 % 
esély azt jelenti, lehet, hogy rákod van. Mi azt mondjuk rá: "rendben van, 95% az esély, hogy 
mégsem az" és ezért nem vesszük tudomásul? Lehet, hogy valóban nincs rákod, de nem zárható 
ki teljesen. Ha egy egészséges ember megy el ugyanahhoz az orvoshoz, akkor azt mondja neki, 
hogy egyáltalán nincs rákja, az esély 0 %. Kérdezd meg magadtól, hogy elmész-e egy 
orvoshoz, mert valami fájdalmad van, hogy megvizsgáljon és esetleg azt mondja: nem vagyok 
benne bizonyos, de azt gondolom 5% az esély, hogy rákod van. Szükség lenne azonban néhány 
vizsgálatra, ami bizonyosságot adhatna. A vizsgálatok azonban túlságosan költségesek. Nem 
aggodalmaskodsz tehát, hanem tudomásul veszed. Ha azonban feleséged és kis gyermekeid 
vannak, akkor jobb, ha teszel valamit a gyógyulásodért, ahelyett hogy árván és özvegyen 
maradjanak. Látjátok, ez egy próba, ami bebizonyítja számunkra, hogy jobban félünk a ráktól, 
mint az örök életünk elvesztésétől! Ez nagyon sok emberre igaz. Látom, hogy sok ember jön 
ide a CFC-be és azt hiszik, hogy mert jó üzeneteket hallhatnak és jó emberekkel van 
közösségük azt gondolják, hogy minden rendben van. Fel szeretnélek rázni benneteket a 
kényelmességetekből és megkérni titeket, hogy figyeljétek meg Jézus válaszát a Lukács 13.24-
ben:  
 
"Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom néktek sokan fogják keresni a bemenetelt, 
de nem találják. Sokan akarnak bemenni és nem tudnak.”  
 
Jó az, ha az emberek örökké az Úrral szeretnének lenni és mégsem lehetnek? Mi kizárólag 
azokra gondolunk, akik elutasítják Jézust, akik nem akarnak vele lenni. Itt azonban olyan 
emberekről van szó, akik be akarnak menni, de nem tudnak. Egy napon a ház ura bezárja az 
ajtót és ők kívül maradnak és azt mondják: ez nem lehet,  nyisd ki Uram! Ő azt fogja 
válaszolni: "nem ismerlek titeket". Nem értitek mi történt és elkezditek mondani: dehát minden 
vasárnap megtörtük a kenyeret és vettük a poharat, ami azt jelenti, hogy ettünk és ittunk a 
jelenlétedben Uram! Ott voltál velünk és megtörtük a kenyeret és ittunk a pohárból! Ott 
voltunk minden vasárnap az összejövetelen. Más alkalmakról hiányoztunk, de nem 
hiányoztunk a kenyér megtörésekor. Ott voltunk és nem tudom, hogy mikor hagytál el engem? 
Miért hagytál el engem? Az életedben levő bűn az egyetlen oka, amiért ki leszel zárva Isten 
királyságából. 
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A “gonosztevő” az, aki  gonosz dolgokat cselekszik, azaz bűnt követ el. Egyetlen ok, amiért 
Isten ki fog zárni mindenkit az Ő királyságából, hogy rossz a bűnhöz való viszonyulása. 
Ha nyitott vagy és elnéző a bűnnel szemben, nem számít, hogy fiatal, vagy idős vagy, vagy 
nem szándékosan követed el a bűnt.  
 
Ha ostoba módon az elektromossággal játszol, egy nap meg fogsz halni. Néhányszor 
megúszhatod, de egy nap, ha nem vagy elég óvatos, akkor véged van. 
 
Óvatosak vagyunk egyes területeken, de más területeken játszadozunk a bűnnel. 
Gondolkozhatsz úgy, hogy jó, jó - majd egy napon meg fogok térni. Engedd meg, hogy 
elmondjak neked valamit a bűnnel kapcsolatban. Minden esetben, amikor bűnt követsz el, 
egyre nehezebb lesz megtérned. Beveszek egy erős drogot tíz alkalommal majd egy még 
erősebbet száz alkalommal. Megtérhetek belőle, de később sokkal nehezebb lesz, különösen az 
igazságra való eljutás után. Ha nem tudtam volna az igazságot, akkor természetesen azt sem 
tudtam volna, hogy vétkeztem. Nem feltételezek rólatok semmit, csak azt, hogy akik itt 
vagytok jól ismeritek az igazságot. Vétkeztek és nem veszitek komolyan a bűnötöket. Nem 
veszitek komolyan a bűnötöket és ezért évek múlva lesz itt néhány testvér, akik úgy tűnik, 
nincsenek tisztában a valódi szellemi állapotukkal. Ez nagyon szomorú. Nem ismerem a 
magánéleteteket, de a szellemi állapototokat látva elmondhatok nektek valamit. Ismerem az itt 
lévő embereket 20 évvel ezelőttről, ezért elég pontosan meg tudom állapítani a szellemi 
állapotukat a velük való beszélgetésből. Ha még rájuk is nézek és a szemükbe nézek, azt is 
látom, hogy sokan  visszafejlődtek vagy nem javult a szellemi állapotuk. Ennek egyedüli oka 
az életmódjuk, mert nem veszik komolyan a bűnt. Ez a legfontosabb és az egyetlen ok. Ezért 
arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy vegyétek komolyan, amit Jézus mondott.  
 
Ha üdvözülni akartok, igyekezzetek bemenni a szoros kapun.  
 
Hallottatok egy evangélistát arról beszélni az evangélium hirdetésekor, hogy hogyan lehet 
üdvözülni?  
 
Drága barátaim! Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan vannak itt, akik szeretnének 
bemenni és nem fognak tudni. Sohasem hallottam az életemben evangélistákat ilyen módon 
evangéliumot hirdetni. Mindig azt mondják, hogy olyan egyszerű, csak emeld fel a kezed és 
mondd azt: jöjj be a szívembe Jézus! Figyeld meg ezeknek az embereknek az életét, 
cselekedetét. Ez egy hamis evangélium. 
 
Én inkább abban hiszek, amit Jézus mondott, és nem a világ összes evangélistájának. A Róma 
3.4 azt mondja: “inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug.” Mondok nektek egy 
másik dolgot. Jézus azt mondta, hogy “a menny és a föld elmúlik, de az Ő beszéde örökké 
megmarad.” Gyakran hallottatok engem arról beszélni, hogy a gazdag ember a pokolra jutott. 
Gondolhatjátok, mennyire meglepődött. A gazdag ember és a szegény Lázár története egy igaz 
történet. Azt gondolom, hogy a gazdag ember számára a legnagyobb meglepetés volt, mert 
sosem hiányzott szombaton a zsinagógából. A főpapok azt mondták neki, hogy minden 
rendben van, mert gazdag volt. Mindenki hízelgett neki, ami azt az érzetet keltette benne, hogy 
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minden rendben van. Amikor azonban meghalt, abban a pillanatban rájött, hogy lángok veszik 
körül: Mi ez, mi történt? Hogyan jutottam ide? A püspök volt a hibás, a papok voltak a hibásak, 
minden igehirdető hibás volt, becsaptak engem. Nem mondták meg nekem az igazságot. Akkor 
hirtelen eszébe jutott, amit a Lukács 16-ban olvashatunk: öt testvérem van, akik szintén 
gazdagok és ők is hallgatnak arra a hazugságra, amit a püspökök és a papok mondanak nekik. 
Ábrahám! Küldenél valakit, hogy elmenjen és szóljon nekik? Rájöttem, amivel korábban nem 
voltam tisztában, hogy miért jutottam ide. Most figyeljetek a pokolban lévő ember vallomására. 
Ez nem egy példamese, hanem egy igaz történet. Jézus sosem használt neveket a 
példabeszédeiben. Elolvashatjátok Jézus 40 példázatát és sehol sem találkoztok olyan konkrét 
nevekkel, mint Ábrahám és Lázár. Sehol. Ábrahám egy valóságos személy volt, Lázár is egy 
valóságos személy volt. A gazdag is egy valóságos személy volt és ott van a pokolban, ma is. A 
következőt mondta Ábrahámnak, ami legkifejezőbb módon a Lukács 16.30-ban van megírva: 
 
„ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!”  
 
A megtérés azt jelenti, hogy elfordulni a bűntől. A gazdag ember tudta, hogy az egyetlen ok, 
amiért a pokolra jutott, nem az volt, hogy nem olvasta a teljes Bibliát, vagy mert nem járt el a 
zsinagógába minden szombaton. Azért volt a pokolban, mert megtűrte a bűnt az életében. Ez 
rögtön nyilvánvalóvá fog válni egy ember számára, amikor a pokolba jut. Sok nagy ember, 
gazdagok, tudósok, híres emberek a földön, akik nagyon ismertek és népszerűek voltak, nagy 
politikusok és vezetők, akiket mindenki tisztelt, amikor meghaltak azonnal a pokolba kerültek. 
Tudják, hogy miért vannak ott.  
 
Egy óvatlan pillanat és bűnbe eshetek az ostoba játszadozásom miatt. Nem csak öreg emberek, 
hanem fiatal emberek is, akik átmentek az úttesten és meghaltak balesetben vagy elkaptak 
valami betegséget, váratlanul a pokolra kerültek. Ők így gondolkoztak: azt gondoltam sokáig 
élek és most vége, ide kerültem. Pedig olyan sokszor hallottam az üzenetet. Isten olyan sok 
lehetőséget adott nekem, hogy megtérjek.  
 
Azt mondom nektek, hogy figyeljetek a testvéreitekre, amíg élnek.  
 
Kérlek, küldenél valakit, hogy figyelmeztesse őket? Ábrahám azt válaszolta, hogy nincs 
szükségük egy Lázárra, hogy visszamenjen a halálból. mert van Bibliájuk. Akkoriban a 
Bibliának csak az ószövetségi rész első 39 könyve létezett, amit Mózesnek és a prófétáknak 
hívtak. Ha nem figyelnek a Bibliára, akkor nem fognak hinni annak sem, aki feltámad és azt 
mondja: visszajöttem a mennyből vagy a pokolból.  
 
Mindenféle történetek keringenek az interneten olyan emberekről, akik visszajöttek a 
mennyből. Ők azt képzelték, hogy onnan jöttek vissza. Vagy azt képzelték, hogy visszajöttek a 
pokolból. A sok ostoba hívő pedig körbeküldi ezeket a történeteket, és azt gondolják, hogy ez 
megrémíti az embereket.  
 
Emberek hallgassatok Isten igéjére!  
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Ha ezek az ostoba emberek nem hisznek a Bibliában, akkor nem fognak hinni ezeknek a 
történeteknek sem. Ha ezeknek az interneten keringő emberi történeteknek hisztek, amik arról 
szólnak, hogy emberek visszajöttek a mennyből vagy a pokolból, és nem Jézus Krisztus 
szavainak, akkor testvérem megtérésre van szükséged. Gondoljatok bele! Hisztek néhány 
ismeretlen ember szavának, aki a világ valamelyik távoli részén él és a legtöbbjükről sosem 
hallottál? Nem cselekednék helyesen, ha Jézus szavai helyett ezekre a képzelgésekre 
hallgatnék. Nekik van Bibliájuk. Azt mondom neked, ha létezik az anyanyelveden 
bibliafordítás és beszereztél egyet, akkor nincs mentséged. Csak annyit kell tenned, hogy 
elolvasod az evangéliumokat. Sokan szeretnének üdvözülni, de csak kevesen vagyunk, akiknek 
sikerül.  
 
Az Úr azt mondta:  
 
“igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekeznek bemenni és nem mehetnek.”  
 
Kérdezd meg magadtól: miért nem mehetek be? Tudjátok mit mondott Jézus, amikor a gazdag 
ifjút elküldte és az elment? A Márk 10.21-ben az Úr Jézus a következőt mondta: egy 
hiányosságod van, hogy szereted a pénzt. Egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. 
Jézus nem mondja mindenkinek, hogy adja el az összes vagyonát. A 21. versben Jézus ezt csak 
a gazdag ifjúnak mondta. Óriási szeretetet érzett iránta, de nem azt mondta neki, hogy te és én 
is csak akkor üdvözülhetünk, ha minden vagyonunkat eladjuk és a szegényeknek adjuk! Most 
nincs időm, hogy részletesen kifejtsem ezt, ha azonban elolvassátok a Lukács 19-ben Zákeus 
történetét, aki hasonlóan gazdag volt, ő a következőt mondta:  
 
“minden vagyonom felét a szegényeknek adom”.  
 
Jézus erre azt mondta: “ma nyertél üdvösséget.” 
 
Miért csak  a fele vagyonát adta oda és miért nem az egészet? Más példázat még a félnél is 
kevesebbről beszél. Értitek? Nem azért lesz üdvösségetek, mert a pénzeteket a szegényeknek 
vagy Istennek adjátok. 
 
Úgy van ez, mint a rák esetében. Tudjátok a rák néha megtámadja a gyomrot, vagy más 
testrészt. Az orvos megvizsgálhat téged és azt mondhatja: azt gondolom, hogy el kell távolítani 
a gyomor egy részét és minden rendben lesz. Jön egy másik beteg, akinél rosszabb a helyzet, 
ezért azt mondja: legalább a gyomor felét el kell távolítani. Ismét jön egy beteg, akinél a rák 
már az egész szervet megtámadta. Sajnálom, de az egész szervet el kell távolítani, különben 
meg fogsz halni.  
 
Ilyen ember az, akit a pénz szeretete, mint a rák megtámadott. Néhány embernek az Úr azt 
mondja, hogy nem kell lemondani minden vagyonodról, mert az nem kötöz meg téged. A 
gazdag embert rabul ejtette a pénz, ezért megtartotta magának. Ezért mondta Jézus azt neki, 
hogy nem fog üdvözülni, ha le nem mond minden vagyonáról, mert mint a rák az már az egész 
szervezetét megtámadta. Képzeljétek el ezt a fiatalembert, aki annyira szerette a pénzt, hogy 
egy idő után annak a rabszolgájává vált.  
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Általában az emberek fiatal korukban válnak rabszolgává, amikor valami rabul ejti őket. Jézus 
körülnézett a tanítványain, hogy emlékeztesse őket ezekre a szavakra. Jézus szerette a gazdag 
embert. Csak az szeret téged, aki megmondja neked az igazságot.  
 
Egy orvos, aki csak a pénzedet akarja és nem akar elveszíteni téged, nem fogja megmondani 
neked az igazságot. Egy igehirdető, akit csak a pénzed érdekli, nem fogja megmondani neked 
az igazságot, mert azzal megbánthat téged és akkor nem fogsz neki elég pénzt adni. Ezért sose 
hallgass olyan igehirdetőre, aki csak a pénzedet akarja. Olyan emberekre hallgass, mint Jézus 
és Pál. Megmondom nektek az igazságot: “amikor a gazdag ifjú hallotta ezeket a szavakat, 
megszomorodva elment, mert sok vagyona volt.”    
 
Jézus a tanítványaira nézve ezt mondta:  
 
“milyen nehéz a gazdagoknak bemenni Isten királyságába”.  
 
Nem a gazdagságuk miatt, mert azt gondolom sok gazdag ember lesz Isten királyságában. Sok 
gazdag ember azért nem tud bemenni, mert a pénz szeretete fogva tartja őket és nem tudnak 
abból szabadulni. Jézus nem azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy lehetetlen üdvözülnie, hanem 
azt, hogy nehéz. A gazdagság általában meghatározza az egész gondolkozásunkat és nagyon 
nehéz azt megváltoztatni, de a Szent Szellem által lehetséges. A tanítványok meglepődtek a 
körülöttük lévő sok zsidó és gazdag ember miatt, hogy nincs remény számukra, de Jézus azt 
válaszolta, hogy nem csak a gazdagoknak kell vigyázni erre. Közületek sokan nagyon 
boldogok lehettek, mert nem tartoztok ebbe a kategóriába.  
 
Jézus ismét válaszolt nekik:  
 
“gyermekeim, milyen nehéz bemenni  Isten országába, akiknek gazdagságuk van!”  
 
Jegyezzétek meg, mindenkinek nehéz bemennie Isten országába. Az evangélium üzenete erről 
szól. Hallottátok? Nagyon nehéz bemenni Isten országába! Jézus ezt mondta és nem azt, amit a 
mai igehirdetők mondanak nektek, hogy nagyon könnyű. Jézus azt mondta, hogy nagyon 
nehéz. Kinek fogsz hinni?  
 
Szeretek a Szentírásból idézni. Emlékszem egy testvér küldött egy e-mailt. Tudjátok sokan e-
mailben válaszolnak az internetes üzeneteinkre. Egy testvér a következőt írta: nagyra értékelem 
Zac testvér prédikációit, mert mindig a Szentírást idézi. Ebből tudom, hogy az nem az ő, 
gondolata, hanem Isten mondta azt. Azért hivatkozok olyan gyakran a Bibliára, mert azt 
akarom, hogy a hitetek ne az én gondolataimon, hanem Isten igéjén nyugodjon. Ezért 
figyeljetek arra, amit Jézus mondott:  
 
“könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdag embernek Isten országába bemenni.” 
 
Mi köze a tevének a tű fokán való átmenetelhez? Tudjátok, hogy milyen kicsi egy tű foka. 
Gondolom még sosem érintettetek egy ujjal sem egy tevét. Jézus nagymértékben túlzott, mert 
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valami olyan óriási dologra gondolt, mint egy teve, és nem arra gondolt, hogy egy kutyának 
kellene átmenni a tű fokán. A teve azt mondja: még az orromat sem tudom átdugni rajta. 
Azután meglátsz egy pici teremtményt, amit amőbának hívnak. Te jó Isten, olyan kicsi, hogy 
mikroszkópra van szükség, hogy lásd. Az amőba azonban azt mondja: számomra nem 
probléma be – és kimenni. Az amőbának olyan könnyű átmenni a tű fokán, mert az hozzá 
képest olyan nagy, mint ez az ajtó. Azt fogja mondani, hogy könnyű. Te nem találod azt 
egyáltalán nehéznek, hogy átmenj ezen az ajtón és az amőbának sem az. Milyen nagy 
különbség van a teve és a pici amőba között! Az egyik olyan nagy és a másik olyan kicsi. Ez a 
lényeg: neked kicsinek kell lenned a saját szemedben, hogy be tudj menni Isten 
királyságába. Szomorú, hogy a legtöbb ember nagy a saját szemében. Az okosok 
gazdagabbak, jobbnak és többnek gondolják magukat másoknál.  
 
Tudjátok, a gyermekeinket arra tanítják az iskolában, hogy a díjakat mindig azok kapják, akik 
elsők lesznek az atlétikai versenyen vagy az egyetemen. Ez a versengésről szól, hogy kik 
lesznek az elsők a világ minden iskolájában. Nem mondom azt, hogy végülis rossz dolog, ha a 
gyermekeid elsők lesznek az iskolában vagy az atlétikai versenyen. Remélem azt mondod 
nekik, hogy legyetek alázatosak és a dicsőséget Istennek adjátok. Ha azonban te is 
felmagasztalod őket, akkor tönkreteszed a gyermekeidet. Csak arról prédikálok, amit magam is 
megtapasztaltam. Emlékszem, amikor a gyermekeim hazajöttek a díjkiosztás után, azt 
mondtam nekik, hogy sose beszéljenek róla és sose mutogassák másoknak, hogy mit kaptak. 
Sose mutasd meg az iskolai értesítődet senkinek. Sose gondold azt, hogy jobb vagy Isten 
szemében csak azért, mert valami díjat kaptál.  
 
800 másik diák van, akik semmilyen díjat nem kaptak, de jobbak lehetnek nálad. Lehetnek 
nagylelkűbbek és alázatosabbak, mint te. Ezt szoktam mondani a gyermekeimnek minden 
évben. Azt mondod te is a gyermekeidnek, hogy ne dicsekedjenek az elért eredményeikkel? Ha 
meg szeretnéd menteni a gyermekeidet, akkor engedd meg nekik, hogy kicsik legyenek a 
maguk szemében. Ez nagyon fontos. Ha megdicsérsz egy lányt, mert azt mondod neki, hogy 
csinos vagy, akkor te vagy az, aki tönkreteszed őt. Legyetek óvatosak! Gondolom sajnálatra 
méltó nagyon kis gyermeknek lenni. Meg tudom érteni. Amikor felnőttök óvatosaknak kell 
lennetek, mert aki megbámulja mások ruháját, hogy “ó milyen csodálatos szari” (női ruha), 
akkor te nem vagy egy szegény külvárosi ember. Gazdag ember vagy és tisztában vagy az 
anyagi helyzeteddel, hogy megveheted ezt a ruhát. Meglepő, hogy mi mindenről beszélnek a 
hívők! Mennyiben segíti ez más emberek megtérését? Egyáltalán nem. Abban segít, hogy az 
illető még büszkébb legyen: “nem vagyok egy szegény külvárosi ember, megengedhetem 
magamnak ezt a gazdagságot.” Ilyen hozzáállással a pokolba külditek az embereket. Én nem 
szeretném ezt. Nem szeretnék felelős lenni azért, hogy az ítéletkor egyetlen lélek is a pokolba 
jusson miattam. Lehet, hogy sok ember azok közül, akik évek óta hallgatnak engem, végülis a 
pokolba jutnak. Ez azonban nem azért lesz, mert nem hallották az igazságot. Hiszek Jézus 
szavaiban, hogy könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán, mint egy gazdag embernek 
üdvözülni. Sokféle módon lehetünk gazdagok. Sok ember a gazdagságot a pénzzel azonosítja, 
de nem csak pénzről van szó. Büszke lehetsz a műveltségedre. Lehetsz gazdag ismeretben. 
Lehetsz gazdag a képességeidet illetően. Lehet valaki egy első osztályú vízvezeték szerelő és 
büszke arra. Ez mind büszkeség. Tudod, hogy mit mondott Ábrahám? Azt, hogy  
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“egy nagy szakadék van mi közöttünk és ti közöttetek, és akik innét hozzátok át akarnak menni, 
nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.” 
 
Hiszem, hogy a büszke ember és Isten között egy nagy szakadék van. Ők sosem mehetnek be 
Isten királyságába. Azt szeretném, ha most a Máté 7. fejezetéhez lapoznánk. Ma reggel, amikor 
azzal kapcsolatban imádkoztam, hogy miről szolgáljak közöttetek, ezt helyezte a szívemre az 
Úr. Ezért osztom ezt most meg veletek. Tekintettel arra, hogy sok fiatal és idős ember van, akik 
rendszeresen járnak a CFC-be és mégsem mehetnek be Isten királyságába, ezért azt mondtam: 
Uram, nem szeretném, ha bárki miattam kárhozna el. Ők nem azért fognak elkárhozni, mert 
nem hallották az igazságot, hanem mert elutasították azt. Lehet, hogy azt mondják, ezek 
fanatikusak, felejtsétek el ezt. Jó, de ez nem azért lesz, mert nem hallották az igazságot. 
 
Most nyilvánvalóvá fogjuk tenni a meztelen igazságot. Jézus szavai a Máté 7. fejezetének 
végén a Hegyi beszédben nagyon világosak. Mondhatnám, hogy az egész Hegyi beszéd két 
mondatban foglalható össze. Ismeritek ezt a két mondatot, ami a Máté 5-7 fejezeteiben leírt 
csodálatos beszédnek az összefoglalása:  
 
“szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és szeresd 
felebarátodat, mint magadat.”  
 
Minden ezzel kezdődik és ezzel van összefüggésben. A másik dolog pedig, amit a Máté 7.12 
említ:  
 
“amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal, mert ez a 
törvény és a próféták”.  
 
Azt cselekedjétek az emberekkel, amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek. Szereted a 
főnöködet, aki veszekszik veled munka közben? Azt gondolom, hogy hazudik, aki azt mondja, 
hogy valóban szereti a főnökét, aki állandóan veszekszik vele. Ne veszekedj a feleségeddel! 
Viszonyulj másokhoz úgy, ahogyan szeretnéd, hogy hozzád viszonyuljanak! Szeretnéd, ha 
valamelyik bolti eladó becsapna? Te még nem csaptál be soha senkit, ugye? Ne adj el használt 
dolgot anélkül, hogy nem mondod meg milyen hibája van, még ha egészen apró dolog is az. Ez 
az egy ige megóv sok kellemetlenségtől és választ ad sok kérdésre a másokhoz való 
viszonyulásunkban, ha szeretnénk, hogy Isten is hasonlóan viszonyuljon hozzánk. 
 
Egy idő óta egy kislány segített nekünk otthon, akit elküldtek a szülei, mert nagyon beteg volt. 
A lánytestvére meghalt és attól féltek, hogy ő is meg fog halni. Mi tehát gondját viseltük. 
Időközben felnőtt és megházasodott. Emlékszem azokra az évekre, amikor a házunkban segített 
a feleségemnek. Isten gondoskodását olyan módon éreztem magamon, ahogyan én 
gondoskodtam róla. Valójában szolga volt, de sosem hívtam annak. Ugyanúgy hívtam, mint 
ami a Szent Szellem neve: segítő. Mint mondtam, ahogyan én viszonyultam hozzá, Isten 
ugyanolyan módon viszonyult hozzám. El akartam mondani nektek, hogy ahogyan az 
otthonotokban dolgozó szolgáló lányhoz viszonyultok, Isten ugyanolyan módon fog 
viszonyulni hozzátok. Tudom, hogy ő alacsonyabb szinten van mint ti, ti viszont alacsonyabb 
szinten vagytok, mint Isten. Ezért úgy viszonyuljatok másokhoz, ahogyan szeretnétek, hogy 
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hozzátok viszonyuljanak. Ez logikus. Azt mondom nektek, hogy jó dolgotok lesz, ha így 
cselekedtek.  
 
Jézus végül a 13. verstől a fejezet végéig arról beszél, hogy két út lehetséges, amin járhatunk, 
kétféle fa van, amivé válhatunk és kétféle ház van, amit felépíthetünk. A Hegyi beszéd 
összefoglalása azt mondja nektek, hogy most választanotok kell, hogy ezen az úton fogtok-e 
járni, amiről az utolsó három fejezetben beszéltem, vagy a könnyebb úton, amiről a vallásos 
emberek beszélnek nektek. Azt tanácsolom, amit Jézus is mond a 13. versben, hogy “menjetek 
be a szoros kapun”.  
 
Emlékeztek, amikor azt olvastuk, hogy megkérdezték Jézust, “kevesen lesznek-e, akik 
üdvözülnek”?  
 
Ő pedig a következőt válaszolta:  
 
“igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert széles az a kapu és széles az az út, ami a 
pusztulásba vezet.”  
 
Más szavakkal: a könnyű út a pokolba vezet. Néhányan azt gondolják, hogy a pokolba vezető 
út tele van meredek sziklákkal és nagy kátyúkkal. Nem, egyáltalán nem! A pokolba vezető út 
kikövezett és sokkal simább, mint a szépen kikövezett összes út Indiában. Nem meredek, 
hanem lefelé lejt, egyenesen a pokolba! Nagyon enyhén lejt lefelé, ezért észre sem veszitek, 
hogy lefelé haladtok. Nem fogod észrevenni, mert egy kellemesen könnyű út. Csak néhány év 
múlva fogsz rájönni, hogy már 3 000 méter mélyen vagy. Nem is tudtam ezt, hogy a pokolba 
vezető út ilyen szépen ki van kövezve és nagyon kicsi a lejtése, és ezért észre sem lehet venni, 
hogy lassan lefelé halad!  
 
Most álljatok meg egy pillanatra, és gondoljátok végig az életeteket. Évekkel ezelőtt sokan 
behívtátok az életetekbe Jézust. Gondoljatok arra a napra, amikor eldöntöttétek, hogy bizonyos 
bűnöket elhagytok az életetekben: nem néztek meg bizonyos filmeket, vagy bizonyos 
programokat a TV-ben, vagy bármi mást, ami szexuális vágyat ébreszt bennetek. Eldöntöttétek, 
hogy teljesen becsületesek lesztek pénzügyi dolgokban. Gondolom, hogy akik valóban 
megtértek, azok rendszerint így cselekedtek. A megtérés után a bátrak bocsánatot kértek 
azoktól, akiket megbántottak. Öröm volt a szívükben, amikor beszéltek az első héten, vagy még 
később is. Majdnem olyan volt, mint a menny. Ha valaki betöltekezett Szent Szellemmel az 
hasonló megtapasztalás volt. Egy hétig úgy gondoltátok, hogy a mennyben vagytok. Most 
hasonlítsátok össze a mai állapototokat azokkal a napokkal! Úgy érzitek, hogy haladtatok előre 
a menny felé, ami ha lassan is, de felfelé emelkedik? Vagy úgy érzed, hogy megengedsz 
magadnak bizonyos dolgokat az életedben, amiket nem kellene? Természetesen 
megmagyarázod magadnak: ó hát nagyon törvénykező voltam. Pontosan a gonosz akarja, hogy 
ezt mondd: nem vagyok olyan törvénykező, mint azok, akik olyan fanatikusak minden 
dologban. Megtanultam, hogy olyan legyek, mint Jézus. Azt mondom neked, hogy ez egy 
másik Jézus. Csak magadat csapod be. Kérdezd meg magadtól. Nem ismerem a ti életeteket. 
Nem ismerem azok magánéletét, akik itt ülnek. Megengedtek az életetekben olyan dolgokat, 
amiket sosem engedtetek volna meg azokban a napokban, amikor megtértetek? Tisztában vagy 
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vele, hogy fentebb vagy lentebb vagy a megtéréskori állapotodhoz képest, amikor a bűnt még 
nagyon komolyan vetted? Mi az oka annak, hogy a kezdeteket követően olyan sok ember lefelé 
halad? Ennek az oka az, hogy a pokolba vezető út észrevétlenül lejt lefelé. Ez egy nagyon 
széles út és sokan járnak rajta, de sajnos a pusztulásra vezet. Tudjátok, ma a sokaság napjait 
éljük, amit ők megagyülekezeteknek hívnak, ahol néha 30 000 ember ül egy gyülekezeti 
épületben. Azt jelenti ez, hogy ők képviselik az igazságot?  
 
Néha komolyan megkérdeznek: Zac testvér! Hány ember van a gyülekezetedben? Erre 
elmondom, hogy 400 ülőhely van és a legtöbb foglalt vasárnaponként. Nem tudom azonban, 
hogy közülük mennyi a tanítvány, mert nem ismerem a magánéletüket. Amikor erről 
beszélünk, tételezzük fel, hogy egy angyal megkérdezné Jézust: “Uram, hány tanítvány van a 
CFC-ben?”  Szívesen hallanám az Úr válaszát, hogy ”20, akik a gyülekezet erősségei”. 20 
olyan tanítvány, mint az első 11 volt. Ha így lenne, akkor a feje tetejére állítanánk a világot, 
ahogy az első 11 tette, radikális és őszinte buzgóságot tanúsítva a bűn ellen, az életüket valóban 
odaszánva Jézusnak minden nap, folyamatosan távol tartva magukat a bűntől. 
 
Mivel minden nap a bűn újabb területeit fedezzük fel, amit korábban nem ismertünk, ezért a 
vágyam az, hogy sok hozzájuk hasonló ember legyen itt, és magam is olyan szeretnék lenni. A 
Biblia tanulmányozása által nemcsak az Urat tudom egyre jobban megismerni, hanem 
bemutatja számomra azt is, hogy mi a bűn. Hány keresztyén gyűlöli a bűnt? A bűn gyűlölete 
tart távol a bűntől. Nem a gyógyítás és a csodatevés ajándékát keresem, hanem távol akarom 
tartani magam a bűntől, mert Isten gyűlöli a bűnt. Ezért azt tanácsolnám nektek is, hogy 
hasonlóan cselekedjetek. Semmi sem tud távol tartani téged a bűntől csak az, ha arra gondolsz, 
hogy mit tett Jézus érted a kereszten és hogyan szenvedett. Időnként kapok ezzel kapcsolatban 
egy kis dalt, amit magamban éneklek, valahányszor kísértés alatt vagyok:  
 
“az Úr segített meglátnom az én Istenemet egyedül megfeszítve és összezúzva a kereszten, vérét 
a földre hullatva. Amit tett az, segített meglátnom az Urat, segített meglátni, hogy az Ő 
szenvedésének egyedül az én bűnöm volt az oka, senki másé. Olyan teher volt számára, amit Ő, 
aki képes a világot a vállán elhordozni, el nem hordozhatott .”  
 
Úgy tekintetek ti is a bűnre, mint ahogyan sokszor magamban énekelem, hogy emlékeztessem 
magam valahányszor kísértést szenvedek, hogy lássam az én Uramat az olajfák alatt a hold 
átszűrődő árnyékában egyedül megfeszítve, összezúzva és vérét a földre hullatva? Amit Ő tett, 
az azt az érzést kelti bennem, hogy az én és nem mások bűnei voltak azok, amit neki, aki 
elhordozta a világ terhét, alig tud elhordozni. Lásd be, hogy semmi sem tud bűngyűlölővé tenni 
téged. Mégha minden igehirdetés a bűn és a világ gyűlöletéről szólna is, nem segítenek neked 
olyan sokat, mint annak a látása, amin Jézusnak keresztül kellett mennie, hogy megmentsen 
minket a bűneinkből. Elmondhatom, hogy ez az egy dolog az, ami valóban bűngyűlölővé tett 
engem. Ha azt mondod az embereknek, hogy a pokolra jutnak, az mindenkit félelemmel tölt el. 
Próbáltad már azt mondani az embereknek, hogy közületek sokan hamarosan a pokolra jutnak? 
Én nem mondom ezt, hanem azt, hogy ha vétkezel gondolj arra, hogy Jézusnak min kellett 
keresztül mennie, hogy megmentsen a bűnödből. Ez sokkal jobban visszatart engem a bűn 
elkövetésétől, mint a pokoltól való félelem. A félelem attól, hogy Isten fájdalmat okozhat 
nekem, nem rémít meg annyira, mint az a félelem, hogy én okozhatok fájdalmat neki. 
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Elgondolkoztál már ezen? Attól nem félek, hogy Isten fájdalmat okoz nekem, attól azonban 
rettentően félek, hogy én okozok fájdalmat neki azzal, amit mondok vagy teszek. Ezért, ha 
bárki úgy érzi, hogy beszélgetésben, e-mailben vagy bármi módon megbántottam vagy egy kis 
békétlenséget is okoztam neki, akkor most bocsánatot kérek. Szeretném tisztán tartani a 
lelkiismeretemet. Ha észreveszem, hogy megbántottam valakit akkor nem akarom verni a 
mellemet, mint sok hívő, aki sosem jut el odáig, hogy azt mondja: bocsáss meg testvérem, 
bocsáss meg! El szeretném mondani ezt mindenkinek, mert tudom, hogy ez az ára annak, amit 
Jézus kifizetett a bűnért. Most könnyűnek tűnik erre az útra lépni, ha készek vagytok rá, de 
mégis olyan nehéz, mert olyan nehéz lemondani a büszkeségünkről. Gondolkoztál már azon, 
hogy miért olyan nehéz kimondani a kisgyermeknek, hogy “bocsáss meg”? Ha megérti mit 
jelent bocsánatot kérni, akkor nehéz lesz azt kimondani neki. Minden másról beszélnek. Egész 
költeményeket elmondanak, de ez a két szó, hogy “bocsáss meg” nehezen hagyja el a szájukat. 
A gyerekekben ott van Lucifer büszkeségének a gyökere, ami Ádámmal jött be. Minden embert 
megfertőzött és felnövekedésünk során csak tovább erősödik. Ez azért van, mert nem vesszük 
komolyan a bűnt. Szeretnék valamit elmondani nektek. Zákeus helyreállása akkor történt meg, 
amikor visszaadta a pénzt azoknak, akiket meglopott. Jézus csak azt követően mondta neki, 
hogy üdvösséget nyertél. Ha nem kértél bocsánatot valakitől, akit csak egy mondattal is 
megbántottál, amiről mindketten tudtok, igaz ő kedvesen viselkedik veled, de te nem mondtad 
ki azokat a nehéz szavakat, hogy “bocsáss meg”, akkor szeretném komolyan megkérdezni 
tőled: Isten valóban megbocsátott neked? Kétlem, hogy megteheti. Lehet valaki nagyon 
kedves, nem érzékelteti, hogy megbántották. Tételezzük fel, hogy elloptam ezer rúpiát 
valakitől. Az illető tud róla, de nem kéri számon rajtam. Ezzel le van rendezve? Nem hiszem, 
hogy ez azt jelentené, hogy nem kell visszafizetnem. Lehet tiszta a lelkiismeretem, ha valaki 
jószívű és nem kéri vissza a pénzt? Esetleg azt feltételezi, hogy kárt okoztál valakinek és elég 
jószívű ahhoz, hogy ne kérje vissza a pénzt. Azt gondolod, hogy jó közösséged lehet vele, 
holott tudod, hogy nem rendezted el vele a dolgot? 
 
Elkövethettél valami rossz dolgot a feleséged, a férjed vagy egy testvéred ellen, de sosem 
mentél oda hozzá, hogy azt mondd: bocsáss meg amiatt, amit mondtam. El szeretném mondani 
neked, hogy nem részesültél bűnbocsánatban. Nem Isten, hanem a te ostobaságod miatt. Ha 
bűnt követsz el egy másik személy ellen, nem elég azt Istennek megvallani, hanem meg kell 
vallani az illető személynek is. Egyetlen dolog az akadály: a “teve” nagy mérete, ami a 
büszkeséged. Abban a pillanatban, amikor megalázod magad a tevéből amőba lesz. Nem 
csodálatos hír? Abban a pillanatban, amikor megalázom magam a bennem lévő teve amőbává 
változik és könnyen át tudok menni a “tű fokán.” Ami nagyon nehéznek tűnt, az most nagyon 
könnyűvé vált. A “tű fokán” nehéz átmenni egy “tevének”, egy “amőbának” azonban nagyon 
könnyű.  
 
A Máté 7.14-ben egy másik dologról is szó van, amiről már korábban is volt szó. Itt található a 
válasz arra a kérdésre, hogy kevesen lesznek-e, akik üdvözülnek? A Máté 7.14 egy szoros 
kapuról beszél, ami az életre visz és kevesen lesznek, akik megtalálják azt. Most figyeljetek! 
Engedjétek meg nekem, hogy megmagyarázzam. Az életre vezető út keskeny. Ezt sokan 
megértik, de kevesen vannak, akik meg is találják azt. Gondolom, hogy sokan, akik itt 
ülnek ma szintén megértik. Nem használok szakzsargont, nem használok olyan szavakat sem, 
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amik megnehezítenék a megértést. Úgy beszélek, hogy megértsétek. Hiszem, hogy még a nyolc 
éves gyerek is meg fogja érteni. Meg fogjátok érteni, de a kérdés az, hogy megtaláljátok-e a 
szoros kaput vagy meg se próbáljátok? Én nem találhatom meg helyettetek, mindenkinek 
magának kell bemenni rajta. Olyan szoros, hogy a feleségedet sem viheted magaddal. Az igaz 
emberek sem képesek végigmenni a keskeny úton, ha túl meredeknek tartják azt. Azt, hogy túl 
meredek vagy túl sima, azt mindenki maga dönti el. A feleséged is jöhet, de a saját döntése 
alapján kell követnie téged, hasonlóan minden gyermekednek külön-külön dönteni kell, hogy 
megtalálják a keskeny utat. Könnyű megtalálni, ha készek vagytok megalázni magatokat. Azt 
mondom, hogy vegyétek komolyan a bocsánatkérés dolgát azokkal szemben, akiket komolyan 
megbántottatok. Amikor megbántok valakit, tudom, már sokszor hallottátok azt, hogy 
bocsánatot kell kérni, de úgy látom, hogy a legtöbb hívő nem keresi azt. Tudjátok, komolyan 
mondom, hogy sok elöljáró testvérrel dolgozom együtt az ország különböző részein és máshol. 
Még az előljárók között is azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz kimondaniuk, hogy belátom 
hibáztam, helytelenül cselekedtem, valóban sajnálom, bocsáss meg azért, amit mondtam vagy 
cselekedtem. Legtöbben saját igazukat védik, mert úgy gondolják, hogy egy elöljáró nem 
követhet el hibát. Magam is nagyon sokszor hibázom, nagyon sokszor. Úgy gondolom, hogy 
még holnap sem leszek tökéletes és ha hibázom valamiben, akkor azt mondom: nagyon 
sajnálom, ebben hibáztam. 
 
Tudjátok, amikor Pál apostol 60 éves lehetett egyszer elvesztette a türelmét egy főpap előtt, de 
amint megnyugodott azt mondta: igen, ilyen egy Isten embere. Látjátok, nem járhatjuk be az 
egész világot és azt mondjuk, hogy egyetlen tüske se ment a lábunkba. Rendben, ti cipőt 
hordotok és azt mondjátok: sosem ment tüske a lábatokba. Mi van akkor, ha egy moszkitó száll 
a kezedre? Azt mondod, hogy az sosem szállhat a kezedre? Mondhatod ezt, de ha azt látod, 
hogy egy moszkitó a véredet szívja, akkor azt mondod, hogy rendben és továbbmész? Ha így 
van, akkor valami nincs rendben veled, mert a moszkitó maláriát okozhat. Te elzavarod azt 
azonnal, mert istenfélő ember vagy. Aki azt állítja, hogy nem fog vétkezni, azt mondja: állítsd 
le magad azonnal, mert én óvatos vagyok. Azt mondom neked, ha bűnt követsz el, azt észre 
fogod venni, mert a lelkiismereted jelzi azt, mint egy “moszkitó csípést”. Észreveszed a 
“moszkitó csípését”, hacsak nem vagy “leprás”, mert akkor nem érzed a csípést.  
 
Istennek nincs fullánkja, a lelkiismeretedet használja, hogy jelezzen. Kérdés, hogy mit kezdesz 
vele? Megtisztítod azt, ami azt jelenti, hogy mozdulsz és bocsánatot kérsz? Ha nem, akkor 
rosszabb dologra teszel szert, mint a malária. Ezt jelenti a keskeny út megtalálása egy nehéz 
helyzetben a munkahelyeden, amikor igazat mondasz akkor is, ha annak ára van, ami a 
munkahelyed elvesztése is lehet. Ezt jelenti a keskeny út megtalálása. Bízni kell Istenben.  
 
Voltak helyzetek a munkahelyemen a haditengerészetnél, amikor a lelkiismeretem szerint 
cselekedtem és az hadbíróságot jelenthetett volna a felettes tisztnek való engedetlenség miatt. A 
hadbíróság nem ítél el apró dolgok miatt. A hadseregben nem küldenek börtönbe gyilkosságért. 
A felettesek felé való engedetlenség azonban, amikor azt mondják neked, hogy tedd meg ezt és 
te nem teszed meg, az már komoly dolog. Eszembe jut néha, hogy börtönbe zárhattak volna, 
mert két felettes tisztnek azt mondtam: sajnálom uram, de a lelkiismeretem nem engedi meg, 
hogy ezt megtegyem, mert én keresztyén vagyok. A hadbíróság alatti szinten kezelték az 
ügyemet, de az Úr kimentett belőle. Azt mondom nektek, hogy én csak 22-24 éves voltam 
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akkoriban, de Isten adott nekem bátorságot, hogy ne alkudjak meg, hanem kiálljak az igazság 
mellett.  
 
Drága testvéreim! Ezek olyan helyzetek, amikben megtalálod a keskeny utat. A széles út az, 
amin mindenki jár. Ha a keskeny úton akartok járni, akkor mindenkinek választania kell, 
minden nap a munkahelyeden, amikor buszon vagy vonaton utazol és önző emberek vesznek 
körül, akik csak magukkal törődnek. Odaül egy átlagos kinézetű ember, aki meglopja őket, de 
ők csak magukkal törődnek. Te, mint Isten gyermeke amikor felszállsz a buszra vagy a vonatra, 
te azonban nem fogsz úgy viselkedni, mint mások. Nem fogsz harcolni az ülőhelyért, mint a 
többiek, hanem megtalálod a keskeny utat. A többiek másként viselkednek, mert mindenki a 
széles úton jár, de a keskeny út az, ami az életre vezet.  
 
Ezt az utat kell megtanítani az iskolás gyermekeinknek is, akik azt tapasztalják, hogy minden 
más gyermek a legújabb filmsztárokról, filmekről és a legkülönbözőbb dolgokról beszél. Mit 
tudnak a ti gyermekeitek minderről? Tudjátok, hogy a fiatalok több ismerettel rendelkeznek az 
indiai és a hollywoodi filmsztárokról, mint arról, hogy mit mondhatott Habakuk és Sofóniás? 
Azt kérdezitek: ki az a Habakuk, ki az a Sofóniás? Ők bollywoodból vagy hollywoodból valók? 
Tudjátok, attól félek, hogy sok fiatalember többet tud a filmsztárokról és a krikettjátékosokról, 
mint a Bibliában szereplő emberekről, hogy ki volt Nátánael, ki volt Bertalan. Nem gondolom, 
hogy valaki a CFC-ben látja, hogy ki az, aki megtalálta a keskeny utat.  
 
Kedves testvérek!  
 
Könnyű elkezdeni, amikor még fiatalok vagytok. Mondok nektek valamit erről a keskeny útról, 
amire évek alatt jöttem rá. Kezdetben valóban nagyon nehéz volt. 19 éves tengerésztiszt 
voltam, amikor megtértem. Elmondok nektek egy történetet tanulságként. Megtérésem előtt a 
többiekkel rendszeresen jártam moziba, aztán egy nap megtértem és ott ültem a kabinomban a 
tengerészbázison Cochinban. Néhány tengerésztiszt társam odajött hozzám és azt mondta: hé 
Zac, menjünk el, nézzük meg ezt a filmet! A tengerészbázison minden szervezetnek saját 
filmszínháza volt. Nem akartam elmenni, mert éppen akkor születtem újjá és távol akartam 
maradni az ilyen dolgoktól, de nem voltam elég bátor, hogy nemet mondjak a két 
tiszttársamnak. Ha nemet mondanék nekik, még azt gondolnák, hogy bolond vagyok vagy 
megtörténhet, hogy elküldenének egy elmegyógyintézetbe. Nem volt bátorságom nemet 
mondani, ezért csendesen felkeltem és elmentem velük, de magamban Istenhez kiáltottam: ó 
Istenem, ments ki ebből a helyzetből! Fogalmam sem volt Isten hogyan tehetné meg ezt. 
Amikor azonban mentünk a haditengerész bázis filmszínháza felé vezető úton, volt ott egy 
hirdetés, hogy a filmtekercs nem érkezett meg időben, ezért a filmvetítés ma elmarad. Én 
voltam az egyetlen, aki örült ennek, a többiek mind csalódottak voltak. Ez egy harc volt a hívő 
életem elején, hogy megtaláljam a keskeny utat. Boldogan visszamentem a szobámba. Éreztem, 
hogy az Úr azt mondja: többet nem fogom megtenni neked. Legközelebb neked kell nemet 
mondanod, különben sosem leszel erős. Annyira felbátorított, hogy Isten csodát tett velem, 
hogy majdnem egy héttel a megtérésemet követően azt mondtam az Úrnak: odaszánom az 
életemet neked Uram, ha ilyen dolgokat teszel meg értem, hogy még egy filmvetítést is 
megakadályozol úgy, hogy az egész haditengerészeti bázis legénysége hazamegy filmvetítés 
nélkül, mert egyetlen gyermekedet meg akartad védeni. Milyen hatalmas Isten vagy! Bármit 
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meg fogok tenni érted. Legközelebb, amikor ismét hívtak a társaim, azt mondtam nekik: 
sajnálom, de megtaláltam a keskeny utat. Egyre könnyebb lett nemet mondanom. Ma már 
olyan könnyű valakinek azt mondanom: nem akarok moziba menni vagy bocsáss meg, de 
engem nem érdekel az a TV műsor. Ma már nagyon könnyű és nem olyan nehéz, mint 
kezdetben. Olyan ez, mint megtanulni úszni. Látod a barátaidat, akik élvezik az úszást, akik 
már régóta úszkálnak a medencében, de nem volt ez így kezdetben, amikor ott álltak a medence 
szélén és nem mertek beleugrani. Pontosan így van ez a keresztyén életben is. Kezdetben 
nagyon nehéz. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy valaki megtanuljon zongorázni? Kérdezd 
meg azokat, akik zongorázni tanultak, hogy mennyi időre volt szükségük ahhoz, hogy élvezzék 
a játékot?  
 
A hívő ember élete egy izgalmas élet. Elmondhatom nektek, hogy életem minden napja 
izgalmas. Ezt őszintén mondom nektek. Nem akarok semmit “eladni” nektek. Nem akarok 
“árúcikket” csinál Jézusból, csak egy bizonyságot akartam elmondani nektek. Ez az igazság 
kedves testvérek! Keressétek a keskeny utat addig, míg fiatalok vagytok. Ti fiatalok nagyon 
bátrak vagytok, ezért könnyen nemet tudtok mondani a barátaitoknak: nem, nem szeretném 
megtenni ezt vagy azt.  
 
Imádkozzunk csendben. Talán van néhány dolog, amiben most döntést kell hoznotok, meg kell 
vallanotok dolgokat Istennek, vagy más embereknek. Mondjátok a következőt: kegyelmezz 
nekem Uram! Meg fogom cselekedni, de segíts nekem ebben. Hiszem, hogy az Úr azt szeretné, 
hogy komolyan vegyem a keresztyén életet.  
 
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e, úgy ahogyan Jézus beszélt a hitről és nem 
úgy ahogyan hamis igehirdetők tanítottak arról.  
 
Mennyei Atyánk, köszönjük az igét, amit a Szentírásban adtál nekünk. Olyan egyértelmű 
azoknak, akik olvasni akarnak arról az útról, amiről 2000 évvel ezelőtt beszéltél. Segíts nekünk, 
hogy komolyan vegyük azt. Azonban nemcsak megérteni akarjuk azt, hanem meg is akarjuk 
találni az élet különböző helyzeteiben. 
 
A Jézus nevében könyörgök, Ámen. 

- § - 
  

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 
 
 

 


