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 „Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név 
fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Annakokáért szerelmeseim, 
amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most 
sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket. 
Mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. 
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek feddhetetlenek és 
tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között 
fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébök, hogy dicsekedhessem majd a 
Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradoztam hiába. De ha kiontatom is 
italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök 
mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek velem együtt” (Fil 2,9-18). 
 

Ritkán láttam annyira hibásan értelmezett igeverseket, mint a felolvasott alapige. Találkoztam 
személyekkel, akik úgy látják, mintha a dolgok automatikusan történnének meg, mondván, hogy Isten 
az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mintha mi nyugodtan 
ülhetnénk, mint akiknek nincs más dolguk, csak elmélkedni és az Urat imádni, és Ő azonnal kimunkálja 
a dolgokat. Ez így nem igaz, mert a dolgok nem automatikusan történnek meg.  

 
Elmondok egy példát. Találkozott Istennek két embere. Az egyik F. B. Meyer volt, egy átadott 

életű, ismert ember. A másik C. D. Studd (egy könyvét szeretnénk kiadni). Ő egy olyan ember volt, aki 
azt értette meg, hogy minden vagyonát az Úr rendelkezésére kell bocsájtania. Rendkívül nagy dolgokat 
tett. Lehet, hogy nem volt egy nagy prédikátor, de egy olyan ember volt, aki valóságosan az Úrnak élt. 
Ez az ember, mielőtt elment a missziós területre, elhatározta, hogy Istennek néhány emberét 
meglátogatja, akik ismertek voltak Angliában. Ezek közül az egyik F. B. Meyer volt. Elment hozzá, 
beszélgettek és este lefeküdtek. Hajnalban nagyon korán. F. B. Meyer meglátta, hogy világosság van a 
vendégszobában. Azt gondolván, hogy a vendége beteg, bekopogott hozzá, és látta, hogy Studd a 
Bibliáját olvassa. Megkérdezte tőle: Mit tanulmányozol? Studd nem bátorításokat, vigasztalásokat 
keresett a Bibliájában, ahogy általában történni szokott. Azokat az igeverseket kereste, amelyekben 
arról van szó, hogy hogyan engedelmeskedjen az Úrnak. Sehol nem látunk például ilyen igeverseket a 
keresztény házak falán, hogy „…mindent zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek…(Fil 2,14). 
Ezek nem olyan szavak, amelyek bátorítanak, de nagyon fontos Igék.  
F.B. Meyert nagyon meglepte mindaz, amit hallott és megkérdezte:  

- Hogy jutottál ide?  
Studd azt mondta:  

- Átadtam az életem minden területét az Úrnak. Majd feltette a kérdést Meyernek:  
- És te átadtad az életedet az Úrnak?  

Meyer ezt válaszolta: 



- Természetesen, átadtam.  
De Studd azt mondta:  

- Nem általánosságban kérdeztem. Külön-külön az életednek minden területét átadtad az 
Úrnak?  
Meyer azt válaszolta:  

- Ezt így nem tettem meg.  
- Tedd ezt és meglátod mi lesz.  

És Meyer elkezdte, úgy ahogy vendége mondta, a „szobái kulcsait” átadni sorban az Úrnak. De 
megmaradt egy kicsi szoba egyetlen kicsi kulcsa. Elkezdett alkudozni az Úrral: Uram, hagyd meg nekem 
ezt a kulcsot. Ha meghagyod, akkor én kétszer annyit fogok érted dolgozni. Már nem emlékszem 
minden részletre, de mindenféle ígéreteket tett, és ezt a kulcsot nem akarta odaadni. Ha az Úr egy 
bizonyos dologra ráteszi az ujját, akkor Ő pontosan azt a dolgot akarja. Nála nem úgy van, hogy: jó, 
gondolkozzál még. Ha valamit el akar érni az életünkben, Ő nem így jár el.  

 
Később azt vette észre Meyer, hogy az Úr kezd eltávolodni az életéből és kétségbeesett. Ezeket a 

szavakat hallotta az Úrtól: vagy én vagyok az Úr az életed minden dolga felett, vagy nem vagyok Úr 
semmi felett. Ő nem csak vendég akar lenni az életünkben, hanem Ő Úr akar lenni. Ekkor Meyer 
felkiáltott azokkal a szavakkal, amelyek ismertek a könyveiből, és ami az egész életét érintette: Uram 
segíts, hogy tudjam akarni! 

 
Nekünk nincs mentségünk, hogy Uram, én nem tudom ezt vagy azt megtenni. Mert ez az igevers 

tulajdonképpen azt mondja, hogy Isten az, aki az ő jókedve szerint munkálja bennetek azt, hogy 
akarjátok, és azt, hogy cselekedjétek. A mi számunkra nagyon nehéz ez. Ha elolvassuk az előző 
igeverset: „Annakokáért szerelmeseim, amiképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az 
én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel 
vigyétek véghez a ti üdvösségteket” (12. v.), azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mindent nekünk 
kell megtenni. Ha a következő igeverset olvassuk: „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az 
akarást, mind a munkálást az ő jó kedve szerint” (13. v.), akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
üdvösségünk megvalósításában minden Isten munkája, és nekünk semmi nem marad. Azonban ez 
ugyanannak az igazságnak a két oldala. 

Például miért szereti valaki a világot? Mondjuk egy fiatal, akit rabul ejt az internet? Ő azt mondja: 
megpróbáltam és nem tudom megtenni, nem tudok szabadulni ettől a dologtól. Vagy, megpróbáltam, 
hogy ne gyűlöljem azt a kellemetlen testvért, aki mellettem van, de nem vagyok rá képes. Miért van 
így? Mert először arra van szükség, hogy az Úr munkálkodjon benned, hogy akard. Ez legyen az 
imádságod: Uram, munkáld bennem azt, hogy akarjam. Sokan próbálnak megtenni bizonyos dolgokat 
és nem tudják. Miért? Mert Isten még nem munkálkodott bennük. Mert minden ott belül, a szívben 
dől el. Valóban akarod? Ha ez az az akarás, amit Isten munkált benned, akkor meg tudod tenni kifelé is. 
De ha Isten nem munkálta ezt benned, akkor nem fogod tudni megtenni. Ennyi az egész.  

Ha vannak olyan dolgok, amikre azt mondod, hogy: lehetetlen, nem tudom megtenni, számomra 
ez nagyon nehéz, ez azért van, mert nem imádkoztál így: Uram, munkálkodj bennem, hogy akarjam. És 
mikor Ő munkálja benned, hogy akard, akkor észreveszed, hogy meg tudod tenni azt a bizonyos dolgot. 
Nagyon sok, legalább húsz ilyen igevers van, amelyben ott van ez: munkálni, cselekedni. Mi nem olyan 
emberek vagyunk, akik nem tudunk külsőképpen bemutatni valamit. „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4,13). Minden dolog lehetséges. 



Most gondolok egy esetre, amikor például azt mondja az Úr, hogy szeressek valakit, aki sok 
kellemetlenséget okozott nekem. Megpróbálom szeretni az illetőt, igyekszem, próbálom a legmélyebb 
szeretetemet kifejezni felé, és minél inkább próbálkozom, annál inkább azt látom, hogy csődöt 
mondok. A Római levél 7. részében hat igevers szól arról, hogy azt teszem, amit nem akarok. Mindezek 
csak próbálkozások a cselekvésben, mielőtt az Úr munkálkodott volna bennem. Azt, hogy az Úr 
munkálja bennem az akarást, a szívem állapotának megváltozását jelenti; valami, ami bennem 
döntésre jutott. És mikor bennem valami döntésre jutott, akkor leszek képes külsőleg is cselekedni. 
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. 

Tehát testvérek, az imádságunknak így kellene hangoznia: Uram, kérlek munkálkodj bennem, hogy 
akarjam. Nem lehet, hogy ne kapjál választ, és ne tudj végül megtenni bizonyos dolgokat, amik 
emberileg ugyan lehetetlennek tűnnek. De minden ott kezdődik, hogy Ő az, aki munkálja bennünk az 
akarást is és a cselekvést is. Tehát e nélkül a belső munka nélkül nem tudunk élni. Igyekezhetünk, de 
nem fog sikerülni: „Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem 
amit gyűlölök, azt cselekszem” (Róm 7,15). Mindenhol ez a szó van: cselekszem. „Most azért már nem 
én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a 
testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom” (17-18. v.). Miért? 
Mert Istennek munkálkodnia kell bennem, mielőtt meg tudnám tenni. Mert nincs meg ez a képesség 
bennünk, hogy megtegyük. De amit Ő munkált bennünk, az kifelé is látható lesz. 

Ha Ő nem munkálkodik bennünk, mi pedig nem vagyunk tudatában annak, hogy az Ő munkája 
megelőzi a gyakorlati cselekvést, akkor azt vesszük észre, hogy azt tesszük, amit nem akarunk, azt 
tesszük, amit gyűlölünk, és folyamatosan csődbe jutunk. 

Hiszem, hogy az Úr munkálkodni fog, hogy ne bukjunk el annyiszor és higgyük el, hogy Ő tud és 
akar munkálkodni. Ha mi hagyjuk, hogy Ő munkálkodjon az életünkben, akkor áldásban lesz részünk. 

Egyetlen példát mondok még. Egy testvér nagyon kötődött a családjához. Jó, ha ragaszkodsz a 
családodhoz, de ha jobban szereted a családodat, mint az Urat, ez már probléma. Ez a testvér látta, 
hogy ő jobban szereti a gyermekeit, a feleségét, mint az Urat. Voltak olyan helyzetek, mikor ő ezt 
meglátta, de nem tudta, mit tegyen. Emiatt kétségbeesett és az Úrhoz kiáltott: Uram, munkáld Te, 
hogy az én szívemben ez valóság legyen, hogy tudjalak Téged jobban szeretni, mint bárkit és bármit. És 
az Úr elkezdett munkálkodni a szívében, és végül tudott úgy élni, ahogyan kell.  

Tehát Istennek kell először munkálkodnia a szívemben, hogy aztán a gyakorlatban, a mindennapi 
járásomban látható legyen rajtam Isten belső munkája, hogy az a bizonyos dolog valóságos lett az 
életemben.  

 


