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Héberek 4,11-16: „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az
ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható,  élesebb minden kétélű
kardnál,  és  áthatol  a  lélek  és  a  szellem,  az  ízületek  és  a  velők  szétválasztásáig,  és  megítéli  (vagy
leleplezi) a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt
mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell  majd számot adnunk. Mivel tehát nagy
főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem
olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan
kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához,
hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”

 Amikor sok évvel ezelőtt kiadtuk Watchman Nee egyik könyvét, A lélek üdvösségét1, egy fiatal
lány, akit nagyon felbuzdított a könyv tartalma, felolvasta ezt a könyvet a nagyapjának. Ezt mondta
neki: „Nézd, nagyapa, mit ír ez a könyv!” Tudjátok, mit mondott a nagyapa? „Miért bonyolítjátok úgy a
dolgokat? A dolgok olyan egyszerűek! Miért kell mindent annyira túlbonyolítani?” Miután beszéltem
valahol erről, amit ma akarok mondani, egy testvérnő azt mondta: „túl sok elmélet, testvér”. Elhiszem,
hogy sokak számára ez csak elmélet, de azoknak, akik szeretnének többet megérteni, mint mások, az ő
számukra nem pusztán elmélet lesz, amit ma mondok, mert ezek létfontosságú dolgok.

 Lehet, hogy nem is gondolunk ezekre, de nézzétek, mit mond az Ige az Efézus 4-ben. A szellem
egységétől  eljut  a  hit  egységéhez.  13-15  vers:  „míg  mindnyájan  eljutunk  a  hitnek  és  az  Isten  Fia
megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy
többé  ne  legyünk  kiskorúak,  akiket  ide-oda  dobál  és  hajt  bármiféle  tanítás  szele  az  emberek
megtévesztése  és  a  tévelygés  ravaszsága  és  csalárdsága  által.  Ellenkezőleg:  az  igazságot  követve
szeretetben, növekedjünk mindenestül abba (afelé), aki a fej, Krisztus”.

 Az új szövetség lényege, hogy ez a kenet bennünk van. Ez nem egyenlő azzal, hogy a Szent
Szellem bennünk lakozik. Mert a pap, aki szolgálatba lépett, fel lett kenve. A király, aki trónra lépett, fel
lett kenve – mint például Dávid, akit Sámuel próféta kent fel.  Király volt, fel volt kenve. Mikor egy
próféta szolgálatba lépett, fel lett kenve. És nézzétek, mit mond itt az Ige: „és az a kenet, amelyet ti
kaptatok tőle, bennetek marad,  és így nincs szükségetek arra,  hogy valaki  tanítson titeket,  hanem
amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított
titeket, úgy maradjatok ő benne. És most,  fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik,
bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor” (1János 2,27-28).

 Testvérek, a legtöbb keresztény nem tudja, mit jelent a kenet. Mert nem képesek, vagy nem
akarnak  odafigyelni  erre  a  születés  által  való  jogra,  amellyel  rendelkeznek,  hogy  kenetük  van  a

1 Magyarul olvasható: https://hitunkcelja.files.wordpress.com/2021/03/watchman_nee_a_lelek_udvossege.pdf
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Szenttől,  és ez a kenet mindenre megtanít.  Helytelen dolog-e tanácsot kérni  valakitől? Mi az,  ami
helytelen?  Az  a  helytelen,  ha  ezzel  a  tanáccsal,  amit  kaptunk,  nem  jövünk  az  Úrhoz,  hogy
megkérdezzük Őt, aki bennünk van. Ő a kenet, és Ő meg fogja mutatni, hogy így van-e vagy sem.
Alázatos  szellemmel  és  nem  független  szellemmel,  mert  az  veszélyes.  A  kenetnek  kell  áment
mondania. Nem beszélve arról, hogy az emberek mindenféle emberi fennhatóság alá kerülnek, ami
összezavarja az életüket. Korlátozza őket abban, hogy meg tudják érteni  a dolgokat. Ha ellátogatsz
bizonyos csoportokba, olyan dolgokat látsz ott, amelyeket nem érinthetsz, mert nem értenék.

 Nem tudom kifejezni,  mekkora  értéke van  ennek  a  kenetnek,  amely  bennünk van,  amely
mindenre megtaníthat; arra is, hogyan közeledjünk az Úrhoz, hogy meghalljuk, mit mond a kenet. Mit
mond Ő? Tudjátok, hogyan gondolkoznak az emberek a kenetről? „Uram, semmit nem teszek addig,
míg nem tudom, hogy a kenet rajtam van-e.” Ilyen módon soha nem lesz rajtad a kenet. Mert a kenet
akkor jön, mikor összhangban vagy vele. Mikor saját magadtól megüresedsz: az elképzeléseidtől, az
érzelmeidtől, a vélekedéseidtől, akkor jelenik meg rajtad a kenet. 

Testvérek, miután az Úrhoz térünk, telve vagyunk örömmel, telve vággyal, hogy jót tegyünk,
telve az Úr iránt való buzgósággal. Egy idő után azonban nagy ellenállást fedezünk fel magunkban. És
nem tudjuk pontosan, honnan jön ez az ellenállás. Mi történik? Mert én szeretnék világosságban járni,
szeretnék időt szánni, hogy imádkozzak, szeretnék időt szánni és az Urat helyezni az első helyre az
életemben, és mégis azt veszem észre, hogy más dolgok foglalnak le. Nem beszélve arról, hogy most
rengeteg lehetőség van, hogy az időt elvesztegessük, különösen az interneten. Ellenállást tapasztalsz,
ami egyszerűen nem enged, hogy úgy élj, ahogy akarsz, és nem tudod pontosan, hogy honnan jön ez
az ellenállás. Ki az, aki ellenáll annak, hogy a hitéletet élhessük? 

Nem lehet eleget hangsúlyozni, milyen nagy igazság van abban, hogy ha a szolgálatom nem az
Életből, Krisztusból indul ki, hanem az én elképzeléseimből, az én gondolataimból, akkor ez a szolgálat
halált  hoz.  Hogyan  tudhatom,  hogy  valami  szellemből  jön-e  vagy  a  lelkemből,  amelyet  az  énem
felügyel?  Honnan  fogom  ezt  tudni?  Ez  nem  működik  úgy,  hogy  magunkat  elemezzük.  Ahogy  Pál
mondja:  szellem által  szolgálok.  Nem az én elképzeléseim, az én akaratom, a gondolataim szerint,
hanem szellem által szolgálok. Honnan tudhatom, hogy szellem által szolgálok-e vagy a lelkem által? Ez
a legnagyobb probléma. Mert lehet valakinek nagyon éles elméje, megláthat nagyon sok összefüggést,
sok mindent a Bibliában, és megtanulja ezeket összekötni, és az eredmény mégis nulla.

 A válasz ebben az igeszakaszban van a Héberek 4-ben, ahol azt mondja az Ige, 12-13. vers:
„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol a lélek és a szellem, az ízületek
és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely
rejtve  volna  előtte,  sőt  mindenki  mezítelen  és  fedetlen  az  ő  szeme előtt.  Neki  kell  majd  számot
adnunk.”

Testvérek, egyedül egyvalakinek van joga Isten Igéjét használni. Tudjátok ki ő? A Szent Szellem.
Az egyetlen, aki Isten Igéjét használhatja, és aki a szívek gondolatait és szándékait felfedheti, a Szent
Szellem az, aki az Ige kardját fogja használni. Az Ige, amit Ő használ, élő és ható. A betű megöl, de a
Szellem megelevenít (életet ad). Ha nem a Szellem az, aki Isten Igéjét alkalmazza, nem használ semmit.

 Mi a feltétele annak, hogy a Szent Szellem használja ezt az Igét, és ez az Ige élővé és hatóvá
váljon, és behatoljon és szétválasszon, és rendet rakjon az életünkben? Egy feltétele van: amikor az
áldozatot hozták, az áldozatot odakötözték az oltárra, és jött a pap, aki nagyon jól tudta, hogy mit és
hogyan tegyen, miként vágja és válassza szét a dolgokat; hogyan válassza szét a velőt, hogy a velő
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előkerüljön, és a dolgok fel legyenek fedve. Ő nagyon pontosan tudja, mit és hogyan tegyen. A mi
dolgunk csak az, hogy az oltáron maradjunk. És akkor Ő jön, munkálkodik és megmutatja: „Nézd, ami a
te szívedben van, az a saját büszkeségedből fakad, és nem Tőlem van”.

 Amikor  iskolába jártam, volt  anatómiaóránk is,  és olyan tanár tartotta,  aki  egyáltalán nem
rajongott ezért a tárgyért. És e miatt lehetett, hogy mindig tudtuk előre, mikor fogunk felelni, és csak
azt az adott leckét tanultuk meg. Ismétlésből sosem kérdezett, mert semmit nem tudtunk. Így jó jegyet
kaptam, de fogalmam sem volt az anatómiáról. Most néha belenézek ezekbe a dolgokba, és teljesen
lenyűgöznek. Azt mondja tehát itt az Ige, hogy odáig megy, hogy szétválassza a velőt a csontoktól.
Azokban az erős, kemény csontokban ott van a velő. Ahogy egy testvér mondta: ott van a téglagyár
ezekben a csontokban. Tehát a szellemünk egyszerűen foglyul van ejtve. És nem tudjuk pontosan, hogy
ami engem megvizsgál, az a lelkiismeretem-e vagy az érzelmeim. Nem tudom ezt. Megérint valami,
nagyon hamar sírok, és azt gondolom, hogy ez az Úrtól van, de nem biztos hogy az Úrtól van. Lehet,
hogy tőlem van, és akkor ez semmi. Lehet, hogy vannak bizonyos gondolataim, ismereteim, és rögtön
elkezdem az elmémben elemezni ezeket, és következtetéseket vonok le. De ezek a következtetések az
elmémből származnak, nem a Szellem ösztönzésére jönnek, aki fel akar fedni valamit, anélkül hogy én
kielemezném a dolgokat. Ő egyszerűen jön, és világosságot teremt az életemben. Hogyan tudhatom,
hogy honnan jönnek ezek a dolgok? Honnan tudhatom, hogy az én elemzésem jó-e vagy rossz? Ez
bonyolult. A felületes emberek többsége számára ez nem fontos. Ők mennek tovább.

 És mikor elolvastam, hogy mi történik az emberi szervezetben, milyen folyamatok zajlanak ott,
mi történik,  mikor az ember megbetegszik,  nagyon elcsodálkoztam. Azt  gondoltam: ha egy orvost
valóban foglalkoztatnak ezek a dolgok, lehetetlen, hogy ne térjen meg az Úrhoz. A vörösvérsejtek az
egész testben közlekednek, szállítják az oxigént, és ez folyamatosan zajlik, míg mi nyugodtan ülünk
vagy alszunk. Hát a hitélet! Lehetetlen, hogy meg ne érintsen az Úr, mikor kezdek meglátni dolgokat,
hogy Isten milyen csodálatos lényeket teremtett. De ha ennél is többet látok, látom ezt a dolgot: hogy
mivé leszünk, még nem lett nyilvánvaló, de mikor Ő eljön, a bennünk levő reménység szerint, olyanok
leszünk mint Ő. Az Úr munkálkodjon a szívünkben, testvérek, hogy ne legyünk olyanok, mint az az
asszony, aki azt mondta, hogy ez túlságosan elméleti. A hitélet dolgai mélyek, és az Úr azt akarja, hogy
mi is mély, alapos emberek legyünk, és szellemben szolgáljunk Istennek, nem a lelkünk által. Az Úr
legyen irgalmas hozzánk. 
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