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Testvérek, az evangéliumokat olvasva sok mindent láthatunk abból, amit az Úr Jézus tett. Néha
pedig  példázatokban  szólt,  és  az  emberek  nem  nagyon  értették,  mit  akar  mondani  –  Ő  mégis
példázatokban szólt hozzájuk. Olykor azonban nyíltan beszélt. Szeretnék egy ilyen igehelyet felolvasni a
Lukács 14,25-27-ből: „Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt: Ha valaki hozzám jön, és
meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a saját
lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem követ engem, nem
lehet az én tanítványom.”

Ma  meghallgattam  egy  prédikációt,  amelyet  valaki  küldött  nekem  egy  hangfelvételen.  És
miután meghallgattam, nagyon megszomorodtam. Nem is azok miatt az állítások miatt, amelyeket
ezen  a  felvételen  hallottam,  hanem  egyszerűen  azért,  mert  nagyon  sok  testvérnek  nincs  szellemi
látása. Az Úr ugyanis ki akar valamit munkálni az életünkben. Nem azért vagyunk itt, hogy filozofáljunk.
Semmi hasznom, ha az, amit hallok, nem segít nekem abban, hogy jobban megértsem Isten tervét –
nem általánosságban véve, hanem hogy mi Isten terve a saját életemre nézve. Ha nem értek meg
többet ebből, akkor az, amit hallok, pusztán filozófia.

 Az 1Timótheus 6-ból olvasok néhány igeverset. Látszólag ezeknek az igeverseknek, amelyek itt
egymást  követik,  nincs  közük  egymáshoz,  pedig  nagyon  is  összefüggenek.  1Tim  6,1-2:  „Akik  a
rabszolgaság igája alatt vannak, saját uraiknak adják meg a kijáró tiszteletet, hogy Isten nevét és a
tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat ne becsüljék le, mivelhogy
testvérek,  hanem annál  inkább  szolgáljanak  nekik,  éppen azért,  mert  hívők  és  szeretettek,  akik  a
jótevésben buzgólkodnak. Ezeket tanítsd, és ezekre buzdíts!” Nagyon világosan érthetők ezek az igék.
De nézzétek, mit mond ezután! 3-4 vers: „Ha valaki másképpen tanít, és nem tartja magát a mi Urunk
Jézus Krisztus egészséges beszédeihez, sem az istenfélelemre oktató tanításhoz, az felfuvalkodott, aki
semmit  sem  ért,  csak  betegesen  szereti  a  vitát  és  a  szópárbajt,  amelyből  irigység,  viszálykodás,
káromlások és rosszakaratú gyanúsítások származnak.”

Testvérek,  ha  az,  amit  hallunk,  nem  munkálja  azt  az  életünkben,  hogy  megváltozzunk,  ott
valami nincs  rendben.  Miért  van az,  hogy sok ember,  aki  valóban hitt az  Úrban és  megtért,  nem
változik meg? Miért nem változik meg?

 Most  nem  szeretnék  erről  hosszabban  beszélni,  de  hamarosan,  ha  megyek  az  országba,
szeretnék valami létfontosságú dologról beszélni, amit a testvérek általában nem ismernek, és nem
gyakorolnak.  „Ha valaki  hozzám jön,  és meg nem gyűlöli  apját  és anyját,  feleségét és gyermekeit,
fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Aki nem hordozza
a maga keresztjét, és nem követ engem, nem lehet az én tanítványom.” Tehát lehet sok jó dolog az
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életünkben, nagyon sok mindent megérthetünk, de ha az a tanítás, amit hallottunk, nem érinti meg az
életünk legbelső dolgait, akkor bizony nem sok mindent valósítottunk meg. Miért mondta az Úr Jézus
ezeket  a  nagyon kemény szavakat  a  tanítványoknak:  „Ha valaki  hozzám jön...”  –  vagy  másképpen
mondva: „Ha valaki hozzám jön, és jobban szereti apját, anyját, testvéreit, gazdagságot...”? Tudjátok,
mi miért szeretünk? Mert azt akarjuk, hogy minket szeressenek. Valamit nyerni szeretnénk. Ez a mi
természeti szeretetünk. De vajon miként akar az Úr munkálkodni az életünkben, hogy használni tudja
az  érzéseinket,  az  akaratunkat,  az  elménket?  Erről  nem  esik  szó!  És  emiatt,  mert  ilyesmiről  nem
beszélnek, minden felületes marad.

 Az  utóbbi  időben egyre  világosabb  számomra,  hogy  ha  meg  szeretnénk  tapasztalni  az  Úr
jelenlétét közöttünk, csak úgy tudjuk Őt megtapasztalni, ha mi hozzuk Őt ide. Nem másképp. Hozzuk
az Urat! Az Urat akkor tudjuk hozni, ha megtapasztaltuk Őt. Ha láttunk valamit Belőle, ha valaminek
birtokába jutottunk, ami Ő. Másként csak az imádságokban – amit minden vallásos ember gyakorol –
lesz benne, hogy az Úr ott van közöttük – de látszik is,  hogy ott van közöttük? Mi imádkozhatunk
nagyon sokat, hogy az Úr jöjjön közénk. De vajon jönni fog? Nekünk kell Őt odavinnünk!

 És hallgatva tehát ezt  a hangfelvételt,  nagyon elszomorodtam. Arról  szólt,  hogy Ahasvérus
király odaadta a gyűrűjét Hámánnak, végül pedig Márdokeusnak. És mivel nála volt a gyűrű, rátehette
a  pecsétet  bármilyen  határozatra.  A  király  gyűrűje  volt.  De  testvérek,  az  Úr  nem bízza  rá  Magát
akárkire, hogy odaadja a gyűrűjét! Mi mondhatjuk ezt: „Urunk, jöjj, és munkálkodj! Itt jó talaj van a
számodra!” Az Úr nem jön így. Az, hogy Ő elkötelezze Magát egy munkálatra, az egészen más dolog.
Valamikor kiadtuk Watchman Nee könyvét: Ülni, állni, járni. És amikor fordítottuk ezt a könyvet, az
eredetiben szembesültünk egy címmel, amit a valamikori fordító (nem tudom ki volt az), nem mert így
lefordítani az angolból: „Isten elkötelezi (odaadja, rábízza) magát egy munkálatra”. 

Ő nem úgy kötelezi el Magát egy munkálatra, hogy én azt mondom: „Uram, jöjj, és áldd meg az
én munkámat!” Ő nem teszi ezt. Ő az Ő munkáját akarja megáldani. És tudjátok, miképp jár el? Ahogy
az Apostolok cselekedetében is olvassuk, mikor ott összegyülekeztek, és ami történt, megváltoztatta az
egész földet, mikor a Szent Szellem azt mondta: „Tegyétek félre Pált és Barnabást arra a munkálatra,
amelyre én elhívtam őket.” Ők akkor már fel voltak készítve, mikor ez az esemény történt, és akkor
mentek ki,  és Isten odaadta Magát ehhez a munkálathoz.  Mert Ő mondta:  „Válasszátok el  nekem
Barnabást és Sault a munkára”. 

 És mikor az Úr elkezd munkálkodni, miért mondja ezt rögtön, hogy „ha valaki jobban szereti
apját, anyját, testvéreit”? Miért kezdi mindjárt ilyen kemény dolgokkal? Mert egyszer csak az a kedves
valaki, akit te nagyon szeretsz, eltérít téged, és elvisz messze Krisztustól. És Ő azt akarja, hogy ha te
szeretsz valakit, ne így szeresd, hanem úgy szeresd, ahogyan Isten szereti őt. De ez egy olyan munkálat,
amit  a  Biblia  átalakulásnak  nevez;  azért,  hogy  Krisztus  használhassa  az  én  érzelmeimet.  Hogy  ne
szeressem azt,  amit Ő nem szeret. Szerethetjük addig, míg az érzelmeink nincsenek megtisztítva –
addig szeretjük azt, amit Ő nem szeret. Mondjuk, ha szeretek foglalkozni bizonyos dolgokkal, amik az
én szenvedélyeim, például az interneten. Nem bűnös dolgokról  beszélek, hanem olyasmikről,  amit
nagyon kedvelek. De az Úr mélyen akar munkálkodni az életünkben. Az Ő munkája meg akarja érinteni
a bensőnkben lévő dolgokat. Az hogy Ő megsegít minket, ez jó dolog, és nyilván szeretnénk, hogy
megsegítsen. De Ő valami mélyebb dolgot akar munkálni bennünk, és ez a munkálat érinti a lelkünk
életét.

 Tehát nem olyan egyszerű dolgok ezek. És hallva ezt a hangfelvételt, amihez újra visszatérek,
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egyszer csak egy ilyen megjegyzést hallottam: „Istent nem érdekli,  hogyan használjuk a gyűrűt”. Ez
nagyon felháborított. Mert tudjátok, mit mondott a gazda, mikor megtudta, hogy a sáfár eltékozolta a
vagyonát?  Ő  intéző  volt,  sáfár,  aki  sáfársággal  lett  megbízva  a  gazda  vagyona  felett.  És  a  gazda
megtudta, hogy nem úgy jár el, ahogy kell. És akkor azt mondta neki: Adj számot a sáfárságról, mert
nem lehetsz tovább sáfár! Testvérek, én láttam olyanokat, akik sáfárok voltak, és miután elvették tőlük
ezt az ajándékot, semmik lettek. „Nem lehetsz tovább sáfár!” Tehát ilyen kijelentéseket tenni, hogy
Istent nem érdekli, hogyan használjuk a gyűrűt, nagyon súlyos dolog. Mert nagyon is érdekli. Ránk
bízta a vagyonát, ránk bízta az életét, ránk bízta a kegyelmét, és Ő azt várja, hogy mi ne csak túléljünk.
Ő azt várja, hogy használjuk ezeket, és használva nyereség legyen a Gazda számára. Ha nincs nyereség
– ugyanúgy mint a világban, ha vállalkozó vagy és nincs nyereség, miért maradj továbbra is vállalkozó?
Az Úrnál ez még inkább így van. Ő azt akarja, hogy ha mi kegyelmet kaptunk, akkor ez a kegyelem
növekedjen  az  életünkben.  Ha irgalmat  kaptunk,  ezt  értékelnünk  kell.  Ha  életet  kaptunk,  ez  által
éljünk.

 A már említett 1Timótheus 6,3-4-gyel fejezem be: „Ha valaki másképpen tanít, és nem tartja
magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeihez sem az istenfélelemre oktató tanításhoz, az
felfuvalkodott, és semmit nem ért”. Ha az a beszéd nem az önmegtagadásról, a kereszt naponkénti
hordozásáról szól, akkor lehet az rokonszenves, lehet érdekes, de ha az életünk nem változik meg,
akkor bizony nem sok mindent valósítottunk meg. Testvérek, kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket,
és ne pazaroljuk az időnket mindenféle dolgokat hallgatva. Én is ezt szeretném, mert bármilyen szinten
legyünk is,  eltévelyedhetünk, és én nem szeretnék eltévelyedni.  És azt  sem szeretném, ha bárki  a
jelenlevők közül eltévelyedne. Ha az Ige munkálkodik bennünk, akkor a szemünk megnyílik, és az Ő
célja az, hogy az Úr Jézus Krisztus mutatkozzék meg a lelkünkben. Az Úr áldjon meg titeket, testvérek.
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