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 „És harmadnapon menyegző lőn a galilieai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is 
meghívaték az ő tanítványaivel együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda neki: 
Nincs boruk. Monda neki Jézus: mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én 
órám. Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond nektek, megtegyétek. Vala pedig ott hat kőveder 
elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér 
vala. Monda nékik Jézus: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. És monda 
nékik: Most merítsetek és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízlelé a násznagy a 
borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala), szólitá 
a násznagy a vőlegényt, És monda néki: minden ember a jó bort adja fel először, és mikor 
megittasodtak, akkor az alábbvalót, te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában 
tevé Jézus, és megmutatá az Ő dicsőségét, és hivének benne az ő tanítványai” (Ján 2,1-11). 

  
Az emberi logika az, hogy a jót add először, és miután az emberek ittak, add azt, ami kevésbé 

jó. De amikor az Úr ott volt a menyegzőn, vagyis amikor Ő valahol jelen van, ott a dolgok radikálisan 
megváltoznak. Itt úgy változtak meg, hogy már nem volt bor. Nem volt jóság, türelem, nem volt 
semmi, minden elfogyott. Akkor Jézus anyja odament Hozzá, majd biztatta a szolgákat is, hogy tegyék 
amit Ő mond. Tudjuk, hogy a vizet borrá változtatta. Amikor odavitték a násznagynak, nagyon 
csodálkozott, hogy miért a végére tartották meg ezt a jó bort. Éppen így van a mi életünkben is. 
Miután az Úrhoz jövünk, a nagy probléma az, hogy a  hústest „jobbik” része megmarad (akkor is, ha 
mondjuk, hogy megértettük, hogy semmi jó nem lakozik bennünk). De a hústestből mind a „jó rész”, 
mind a „rossz rész” nagyon rossz. Az Úr nem dicsőíttetik meg, ha én jó vagyok. Ő akar az én „jóságom” 
lenni. A hitélet azt jelenti: Krisztus bennünk, nem pedig azt jelenti, hogy: én, az Ő segítségével. 

 Annak idején, mikor egyetemista voltam, volt egy nagy prédikátor Kolozsváron, és az 
egyetemisták mentek hallgatni, köztük én is. Nagyon vonzottak ezek az összejövetelek. Ott nem volt 
zene. (Ma, ha olyan gyülekezetbe mész, ahol nincs zene, ott nagyrészt idős embereket látsz.) Ott valaki 
beszélt, és azt hiszem, hogy a hallgatóság 80%-a fiatal volt. Nagyon-nagyon sok egyetemista járt oda. 
Ismerősök által kaptam néhány napi elmélkedést, amit ez a testvér írt. Nem értettem semmit abból, 
amit olvastam, mert nagyon fiatal voltam. Két éve tértem meg, és számomra minden „rózsaszínű” volt. 
Nem mondhatom, hogy megértintett valami abból, amit olvastam, de maga az a tény, hogy 
megszerezhettem ezeket az elmélkedéseket, mert akkor nem lehetett sokszorosítani, nem volt 
fénymásoló, az írógépek hivatalosan be voltak jegyezve. Fogtam ezeket az irományokat, és elhoztam 
Váradra Joanovics testvérhez, és odaadtam neki. Én azt hittem, hogy ez valami nagyon jó. Elvette 
tőlem és elolvasta. Miután elolvasott egy oldalt, összetépte az egészet, és bedobta a kukába. Nem 
tudtam megharagudni rá, annak ellenére, hogy nem értettem, miért tette. Tudjátok mit tettem? 
Visszamentem Kolozsvárra és imádkoztam: Uram, a testvér eltépte ezeket a meditációkat, és én nem 
értem ezt. De szerdán ismét elmegyek, hogy meghallgassam, és kérlek, Te mutasd meg nekem, hogy 
úgy vannak-e a dolgok, ahogy Joanovics testvér mondta nekem. Mert ő azt mondta: Radu, én akkor 
beszéltem így, amikor hitetlen voltam. És elmentem oda, hogy újra meghallgassam, hogy mit is mond 
az a testvér. És éppen a Római levél 6. és 7. részeiről beszélt. Úgy értettem, hogy ez a testvér fordította 



le először a Normális keresztény élet című könyvet. A következőt mondta: mi el vagyunk veszve, 
képtelenek vagyunk bármire. Mi semmik vagyunk, de azért jött az ember Fia erre a világra, hogy erőt 
adjon nekünk, hogy ilyenek és ilyenek legyünk. Először láttam azt, hogy nincs igaza. Mert az ember Fia 
nem azért jött, hogy nekünk segítséget adjon, hogy ezt és ezt tudjuk tenni, hanem azért jött az ember 
Fia, hogy bennünk éljen. Ezt jelenti a kereszténység. Krisztus bennünk a dicsőség reménysége. És akkor 
az Úr megnyitotta a szemeimet, hogy lássak, hogy Joanovics testvérnek valóban igaza volt. 

 Van egy nagyon világos váltó, ahol a dolgok szétválnak. Ha én ezt mondom: nem jól 
viselkedtem ebben a helyzetben, sajnálom nem viselkedtem jól: ez téves. Mert a probléma ez: ki volt 
az? Te voltál, vagy Krisztus? Ha te voltál, akkor tudnod kell, hogy arathatod a gyümölcsét az 
eljárásodnak, mert te nem tudsz másként viselkedni. A hitélet viszont azt jelenti: Krisztus él bennem. 
Minél inkább Ő él bennem, annál inkább az fog történni (és te látni fogod ezt), hogy mikor mások 
dicsérnek, vagy mondják, hogy jó vagy, szelíd vagy, nagyon határozottan azt fogod mondani: nem én, 
hanem Krisztus. Nem én. Eljutunk oda, hogy "elfogy a borunk", hogy napvilágra kerül minden, ami 
idegen az életünkben azért, hogy Krisztusra tudjunk támaszkodni. Ő az, aki így munkálkodik. 

Tegnap volt nálunk egy testvér. Sok problémája van, a felesége nem hívő. A következőket 
mondta: mindezeket a dolgokat, amik velem történtek, el tudtam venni az Úr kezéből. Ilyen 
helyzetekben élve, komolyabban tudtam venni a dolgokat. Mert ilyen helyzetben a hitetlen mindent 
kihasznál, minden lépést felhasznál jobbra vagy balra. Nem lehet csupán erkölcsös életet élni, 
Krisztusnak kell láthatóvá lennie az életedben. És azt mondta ez a testvér: hálás vagyok az Úrnak, hogy 
az Úr így munkálkodott az életemben, mert ha nem lett volna ez a helyzet, lehet, hogy nem lennék 
most itt, ahol vagyok. 

 Reggel említettem ezt az igeverset: „ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, 
vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen engem”. Mit jelent az, hogy elfogy a bor? Azt, hogy eljutsz az 
erőd végére. Nem olyan egyszerű ez, mert úgy tűnhet, hogy mindent elvesztettél. Nincs semmid. 
Próbáltad, igyekeztél, csináltad és nem maradt semmi. Csak ekkor tudsz az Úrra támaszkodni. Mit 
jelent megtagadni magam? Megtagadni magam azt jelenti, hogy nemet mondok az énemnek. A mi 
kapcsolatainkban, a munkahelyen, az iskolában, a családban elég alkalmunk van erre. Az énünk 
nagyon ingerlékeny, nagyon hamar megsértődik, nem bocsát meg. Ha valaki a saját élete által él, nem 
tud megbocsátani. Lehet, hogy elmondod: bocsánat - ezt el tudjuk mondani. De megbocsátani 
igazából ott kezdődik, hogy nemet mondok az énemnek. 

 Amikor Margittán laktam, voltak problémáim testvérekkel, és elhatároztam, hogy elmegyek 
hozzájuk, hogy beszéljek velük. Amikor mentem, nem terveztem el, hogy mit fogok mondani, mi fog 
történni, de egy dologban határozott voltam: ha van valami panaszuk ellenem, ami valós, nem akarom 
igazolni magam, hanem ezt mondani: igen, így van. Ha viszont vannak dolgok, amiket elfelejtettem, 
nem fogom azt mondani: lehet, hogy így volt, de nem emlékszem, hanem azt mondom: nem 
emlékszem. Ha vannak dolgok, amik nem úgy vannak, csak a békesség kedvéért semmit nem fogok 
elismerni. De ha valamiben igazuk van, meg akarok alázkodni. Elmentem. Tudjátok, hogy fejeződött be 
a beszélgetés? Elkezdtek mind a ketten sírni. Férj és feleség voltak, sírtak és megöleltük egymást. 
Lehetséges, hogy valakiknél nem tart sokáig ez a helyzet, de ez nem számít. Nekem meg kell tennem, 
amit az Úr mond. 

 Megkérdezem: a magunk megtagadása akarati kérdés, vagy cselekvés kérdése? Akarati kérdés, 
mert ha cselekvés lenne, akkor azt mondhatnám: én nem tudom megtenni. De ha azt mondod: 
akarom megtagadni magam, akkor az Úr fog készíteni mindenféle helyzetet, mindenféle kereszteket, 
amelyeken meg kell halnod. A kereszt hordozása akarati probléma, vagy cselekvési? Szomorú lenne, ha 
akarati lenne, mert akkor nem halnánk meg soha. A kereszthordozás cselekvés kérdése. A te 
elgondolásod keresztezi az Úr véleményét. Akarsz egy bizonyos dolgot, és az Úr mást akar. A keresztet 



hordozni kell. Neked nincs igazad, neked meg kell halnod. Neked soha nincs igazad, az igazság az Úré. 
Nem akarom, hogy igazam legyen. Nem akarom igazolni magam. És ha az életemben ez töténik, akkor 
a dolgok radikálisan megváltoznak. 

 Testvérek, nem létezik gyülekezet kereszt nélkül, mert ha a kereszt nem munkálkodik, akkor 
mindenki a saját véleményét hangoztatja, a saját ötletét érvényesíti, mindenki nagyon tevékeny. 
Láttuk, hogy milyen könnyen szétválnak a testvérek, és létrejön egy másik gyülekezet. Valaki pozíciót 
akar magának, "valaki" akar lenni, és éppen azok leszenk az új gyülekezetben az új vezetők, akik 
elégedetlenek voltak, ezért elszakadtak, és létrehoztak valami mást. Ez történik ma. 

 Nem akarunk magunknak igazat adni, hanem az Úrnak adunk igazat, és végül Ő fogja elvégezni, 
hogy az Ő igazsága, ami az enyém lesz, felragyogjon. Az emberek látni fogják ezt: igen, az Úrnak van 
igaza. Ez volt az Úr élete, Aki a kereszten végezte. Ő a keresztre ment fel. Így kell lennie a mi 
életünkben is. Ha elmegyek a kereszt mellett, életben maradok. Ha felveszem a keresztet, meghalok. 
Nem kell sok napnak eltelnie ahhoz, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy ne adjunk magunknak 
igazat, mert azt akarom, hogy az Övé legyen az igazság. Tehát ez nem csak egy választási lehetőség, 
hogy felvedd a keresztet. A keresztet hordozni kell. Hordozva a keresztet felfedezzük, hogy mi is 
tulajdonképpen a gyülekezet.  

Az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy a naponkénti problémákban tudjuk Őt felfedezni. 
Létezik egység, létezik közeledés, amikor a kereszt munkálkodik az életünkben. Nélküle idegenek 
maradunk, olyan emberek, akik nehezen fognak egymáshoz alkalmazkodni, másokkal együtt élni. Ez a 
legnagyobb probléma. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg mindnyájunkat. 

 


