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Mózes 4. könyvében van egy érdekes fejezet, amelyben azokról a különböző állomásokról van
szó, ahol Izráel népe megállt, amikor kijöttek Egyiptomból. Most nem tudjuk ezeknek a szavaknak a
jelentését,  mert  nehezen értelmezhetők,  de  hiszem, hogy mindezeknek a megnevezéseknek a 33.
fejezetben különleges jelentésük van. Mert a népnek el kellett jutnia Egyiptomból a Vörös-tengerhez,
azután áthaladtak a pusztán,  elmentek utána Izráel  déli  határáig,  majd onnan közel  negyven éven
keresztül a pusztában keringtek. A pusztai vándorlás éveiből egyetlen állomást sem találunk, mert ezek
nincsenek számontartva. Utána következett azonban Kádes: „Elindultak Kádesből, és tábort ütöttek a
Hór-hegynél, Edóm földjének szélén” (4Mózes 33,37).

Tehát egyáltalán nem valamilyen statikus dolog az Úr megismerése – az, hogy az elején sok
mindent megtudunk Vele kapcsolatban, hogy megtapasztaljuk Őt; megértjük, hogyan bocsátja meg a
bűnöket, és meglátjuk, hogy a mi bűneinket hordozta a kereszten. És nem csak arról van szó, hogy a
bűneinket hordozta,  mi  magunk is meg lettünk feszítve vele együtt. Egész egyszerűen megfeszítve
születtünk.  Ez  az  evangélium  csodája. Nagyon  sok  mindent  elmondhatunk  tehát  ezzel  a  kezdeti
üdvösséggel kapcsolatban, hogy hogyan váltott meg az Úr, és hogyan szerezett az Úr Jézus Krisztus
örökkévaló  megváltást  a  Golgotán.  Ezek  alapvetőek,  ha  a  keresztény  életről  beszélünk;  nincs
keresztény  élet  anélkül,  hogy  ismernénk  ezt,  ahogy  a  Héberek  3,1-ben  olvassuk:  „Ezért,  szent
testvéreim,  mennyei  elhívás  részesei,  figyeljetek  hitvallásunk  APOSTOLÁRA és  főpapjára,  Jézusra”.
Tehát elsőként apostol, ami küldöttet jelent. Az Úr Jézus Krisztus küldetéssel jött erre a földre, és az Ő
küldetése az volt, hogy örök megváltást szerezzen számunkra. Ő bevégezte ezt a küldetést, és aztán
felment a mennybe, és a mi tanúbizonyságunk főpapja lett. A mennyben van, és közbenjár értünk
mindenkor Isten előtt. Tehát az első rész nagyon világos, és nagyon sokan megértik a nagy Apostolnak
a munkáját: az Úr Jézus Krisztus, aki eljött erre a földre, hogy meghaljon a mi bűneinkért.

 Szomorú lenne azonban, ha itt minden véget érne. A keresztény élet ugyanis olyan élet, amely
folyamatosan halad előre, és egyre több dolgot értünk meg. De minden előremozdulás fájdalommal
jár. Emlékszem, mikor Margittán laktam, egy kis létszámú gyülekezet volt ott, és én arra számítottam,
hogy azok a testvérek, akik oda jöttek, erős testvérek lesznek, és ellen tudnak állni a kísértéseknek és
az élethelyzeteknek. De meglepetésemre azt láttam, hogy egyes fiatalok elmentek, én pedig sosem
gondoltam volna, hogy valójában velem van a baj és nem velük. Én azt gondoltam, hogy velük van
probléma, erősebbeknek kellett volna lenniük. És mikor ezt megláttam, nagyon összezavarodtam és
elbátortalanodtam,  és  így  imádkoztam:  Uram,  mi  a  probléma,  hogy  ezek  a  testvérek,  akik  nagy
buzgósággal indultak el, bizonyságot tettek Rólad, és ezért a bizonyságért árat is fizettek? De ahhoz,
hogy én egy igazságot megértsek, ilyen helyzeten kellett átmenjek, az Úr pedig azt mondta, hogy én
vagyok a hibás, nem ők. Akkor nagyon elcsodálkoztam, hogy miért én vagyok a hibás? A házunk nyitva
volt minden nap a testvérek előtt, a feleségem délutáni és éjszakai műszakban dolgozott a kórházban,
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én voltam délután és éjszaka otthon. Tehát áldozatot hoztunk ezért, és végül rájövök, hogy én vagyok a
hibás! És miért voltam én a hibás? Mert ha azt akarod, hogy a szavaid hatással legyenek az emberek
életére,  először  rajtad  kell  ezeket  próbára  tenni.  Fiatalon,  ahogy  én  voltam  akkor,  telve  voltam
buzgósággal, sok igeverset, sok összefüggést ismertem, és úgy gondoltam, hogy feltárhatok valamit az
Igéből,  hogy a testvérek megértsék,  hogy a hitélet  más.  De mivel  én még nem tapasztaltam meg
mindazt, amiről beszéltem, sőt még ma sem tapasztaltam meg mindent abból, amit akkor beszéltem,
ezért  történt  ez.  És  az  Úr  megmutatta,  hogy:  „amit  hallottunk,  amit  szemeinkkel  láttunk,  amit
szemléltünk és kezeinkkel tapintottunk az élet Igéjéről”, ahogy János mondja, azt hirdessem. És az Úr
megmutatta,  hogy  ahhoz,  hogy  láthassak  néhány  nagyon  fontos  dolgot,  a  saját  bőrömön  kell
megtapasztalnom, mit jelent képesnek lenni kijavítani magam. Mert láttam olyan dolgokat, amik nem
voltak rendben.

 És  azt  szeretném  mondani,  hogy  ha  visszatekintek,  és  visszaforgatnám  az  eseményeket,
amelyeken átmentem, akkor megérteném, hogy azok a lépések, amelyeket ez előtt tettem – éppen
mint Izráel  kijövetele Egyiptomból  – nagyon határozott és világos lépések voltak,  amelyeket az Úr
megmutatott. És sosem hittem volna, hogy meglátok olyan dolgokat, amelyeket megláttam az évek
során. Mert az elején nagyon erős voltam a dolgoknak azt a részét illetően, amit az Úr Jézus tett a
Golgotán. Fogalmam sem volt arról, hogy nekünk felelősségünk van, és a mi felelősségünk nem az,
hogy nekigyürkőzzünk, és csináljunk valamit, hanem az, hogy helyet adjunk Isten kegyelmének, hogy
munkálkodjon  általunk.  Ez  a  mi  felelősségünk.  A  kegyelem  elégséges,  hogy  munkálkodni  tudjon,
elégséges, hogy megváltoztasson életeket, elégséges, hogy sokkal jobban megértsük a dolgokat, de
meg kell  látnunk, hogy ha el  akarunk jutni  egyik szakaszból a másikba, akkor krízishelyzeteken kell
átmennünk.

 Nem  olyan  könnyű  az  előrehaladás.  Olvassuk  a  Bibliát,  és  felfedezünk  valami  nagyon
érdekeset,  vagy  megérint  egy  Ige,  és  ez  milyen  csodálatos!  Történhet  valami  hasonló,  de  mikor
bizonyos helyzeteken megyünk keresztül, és akkor jön az Úr, és szól hozzánk, ezeknek van érvényük.
Izráel népe állomásról állomásra haladt, míg el nem jutott a teljességre. Senki sem juthat előre, ha
nem megy át bizonyos helyzeteken. Ne csodálkozzunk, ha holnap az Úr megmutat bizonyos dolgokat,
amiket nem tudtunk, vagy nem hangsúlyoztunk eléggé, vagy olyanokat, amiket jobban hangsúlyozunk.
Holnap  jön  az  Úr,  és  megmutatja,  hogy  a  dolgok  nem  így  állnak,  mert  Ő  azt  akarja,  hogy  egyik
állomásról a másikra vigyen. És hiszem, hogy az Úr irgalmas irántunk, és munkálkodik az életünkben,
és  foglalkozik  velünk,  hogy  ne  maradjunk  gyermekek,  hanem  növekedjünk  fel  az  érettségre,  és
megismerjük az Urat. 
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