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Újra és újra halljuk ezeket a szavakat a Héberekhez írt levél 4. részében: „az Ő nyugalmába való
bemenetel  ígérete.” 2-16: „mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem
használt  nékik  a  hallott beszéd,  mivel  nem párosították hittel  azok,  akik  hallották.  Mert  mi,  hívők
bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta: amint megesküdtem az én haragomban, nem
fognak bemenni az én nyugodalmamba, jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.
Mert  valahol  a  hetedik  napról  ekképen  szólott:  és  megnyugovék  Isten  a  hetedik  napon  minden
cselekedeteitől.  És  ugyanabban  ismét:  nem  mennek  be  az  én  nyugodalmamba.  Mivelhogy
annakokáért áll  az,  hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdettetett az evangélium,
nem mentek  be engedetlenség miatt.  Ismét határoz egy napot:  ma,  szólván Dávid által  annyi  idő
múltán, amint előbb mondva volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.
Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról.  Annakokáért
megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott
cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba,
hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. (és most következik ez a titok): Mert az
Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellem és a lélek, az
ízek  és  a  velők  megosztásáig,  és  megítéli  a  gondolatokat  és  a  szívnek  indulatait.  És  nincsen  oly
teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak
szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az
Istennek Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni
gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk
azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk,
alkalmas időben való segítségül.”

 Az ember lelkének három része van, és ezekből a legfőbb az akarat. Akkor látjuk ezt valakinél,
amikor megtagadja és átengedi magát, amikor feladja az akaratát. Melyik a legbefolyásosabb része a
léleknek? A gondolkodás, az elme. Melyik a legaktívabb része a léleknek? Az érzelmek. Nézzétek, mit
mond a Lukács 16,10-13: „aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis
az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén
hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az
egyiket  gyűlöli,  és  a  másikat  szereti,  vagy  az  egyikhez  ragaszkodik,  és  a  másikat  megveti.  Nem
szolgálhattok az Istennek és a mammonnak”.

 Tehát, ahogy ebből a szövegrészből kiderül, még nem lett ránk bízva az igazi gazdagság, még
nem  kaptuk  meg  azt,  ami  a  mienk.  Egyesek  azt  tartják,  hogy  az  ezeréves  királyságban  fogjuk
megtapasztalni, hogy megkapjuk azt, ami a miénk. De ha elolvassuk a Jelenések 22,1-3-ig, ott ezt írja:
„és megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és
a Báránynak királyiszékéből jővén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája
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vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala,  minden hónapban meghozván gyümölcsét,  és levelei  a
pogányok gyógyítására valók.  És semmi elátkozott nem lesz  többé,  és az  Istennek és a  Báránynak
királyiszéke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki.”

 Mi ebbe a világba lettünk helyezve, ez az a hely,  amit most adott nekünk az Úr ebben az
időnek nevezett dimenzióban. És ebben az időnek nevezett dimenzióban nekünk meg kell tanulnunk
valamit. Az időrend így néz ki ugyanis, hogy mi most a kegyelem időszakában élünk, ezután következik
a nagy nyomorúság időszaka, majd az ezeréves királyság, és az ezeréves királyság után következik az
örökkévalóság.  Az örökkévalóságban az Ő szolgái  szolgálnak Neki.  De van egy idő, mikor az Úr ide
helyezett bennünket; és csak olyan mértékben lehetünk igazi szolgái az Úrnak, amilyen mértékben az
új jellem elkezdett kiformálódni bennünk. Egy folyamatba lettünk helyezve, és ebben a folyamatban
meg kell tanulnunk valamit. Sokan arra helyeznek nagy hangsúlyt, hogy az összejövetelek sikeresek
legyenek. Sok évvel  ezelőtt voltam valahol,  és részt vettem egy összejövetelen. Mikor vége lett az
alkalomnak azt mondták a helyiek: „ma nem sikerült olyan jól.” Miről beszéltek?

 A  kérdés  az,  hogyan  reagálunk  a  különböző  helyzetekben.  Mit  teszünk  a  nagyon  nehéz
helyzetekben? Szeretnék néhány példát hozni a Bibliából, és előtte megkérdezem: Voltak jó dolgok
Péter életében pünkösd előtt? Én csak egyetlen egyet tudok: „Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert
nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám”. Rögtön ezután, ez után a
nagy  kijelentés  után,  a  Máté  16,21-22-ben  ezt  olvassuk:  „ettől  fogva  kezdé  Jézus  jelenteni  az  ő
tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az
írástudóktól,  és  megöletni,  és  harmadnapon  föltámadni.  És  Péter  előfogván  őt,  kezdé  feddeni,
mondván:  mentsen Isten,  Uram! Nem eshetik ez  meg te  veled.”  Más szavakkal:  Vigyázz  magadra,
kíméld magad,  ne tegyél  ilyesmit.  A lelkünk legbefolyásosabb része  az  elménk.  Mi  rejlett a Péter
vélekedésének hátterében? Az én! Az én, aki a Sátán szövetségese volt.

 1977 táján volt egy olyan helyzet,  hogy alá kellett írnunk egy hűségnyilatkozat-félét a párt
politikája iránt. Én akkor egyetemista voltam. Ez akkor úgy volt, hogy minden nagyon felületes módon
ment, volt egy felülről elrendelt ceremónia, ment mindenki sorban, és nem is feltételezték, hogy valaki
másként gondolkozik. Én viszont szóltam, hogy én nem tudom ezt aláírni, mert én keresztény vagyok,
nem ateista, tehát sajnos nem tudom aláírni. Nem kritizálom a párt politikáját, nem akarok politikával
foglalkozni. Kizártak a kommunista ifjak szövetségéből. (Annak idején mindenki tagja volt ezeknek a
szervezeteknek.  Fel  sem  merült,  hogy  valaki  szólna  valamit,  kezdődött  az  úttörőkkel,  a  piros
nyakkendővel, amit hordani kellett és így tovább. És miután a középiskolát elvégeztük, automatikusan
beírtak ebbe a kommunista szervezetbe mindenkit). És volt egy nagybátyám Kolozsváron, aki egyetemi
tanár volt, nem ott, ahova én jártam, de meghallotta, hogy mi történt, hogy vannak néhányan, akik
nem írták alá ezt a nyilatkozatot, és köztük az ő unokaöccse sem. Telefonált apámnak: „Mondd meg
Radunak,  hogy  szedje  össze  az  eszét,  mert  kitehetik  az  egyetemről!”  Mit  csináljon  apám  velem?
Dolgozni  nem  szerettem,  kapálni  nem  tudtam,  nem  volt  saját  gazdaságom,  semmihez  nem  volt
tehetségem. És apám hív a telefonhoz: „Radu, térj észhez!” Mit mondjak apámnak? Nem tehettem
mást, csak azt, amit tettem. De néha a számunkra legkedvesebb személyek által jön a gonosz.

 De vajon mi van az én véleményem hátterében; amikor elmondom az én véleményemet? A
véleményem hátterében az  énem van.  És  tudjátok,  mit  tesz  az  Úr,  hogy ezt  kijavítsa,  mert  Ő azt
mondja a Héberek 4,12-ben: „mert az Isten igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és
elhat a  szellem és lélek,  az ízek és a velők megosztásáig,  és megítéli  a gondolatokat  és a szívnek
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indulatait.” És Ő azt mondja Péternek: „távozz tőlem Sátán! (helyreigazította őt). Mert a te gondolataid
nem az Isten gondolatai,  hanem az ember gondolatai” (románból).  Mt 16,24: „AKKOR azt mondta
Jézus  az  ő  tanítványainak:  Ha valaki  énutánam akar  jönni,  tagadja  meg magát,  és  vegye  fel  az  ő
keresztjét, és kövessen engem.” A véleményünkben, a gondolatainkban ott rejtőzik az énünk. És az Úr
azt teszi, hogy ez a felszínre jöjjön. És az Úr az, aki azonnal válaszol.

 Máté  17,2:  „és  elváltozék  előttük,  és  az  ő  orcája  ragyog  vala”.  Ez  a  szó:  „átváltozás”,
„metamorfózis” nem azt jelenti, hogy formailag megváltozik, hanem lényegében változik meg. Tehát
nem csak az arca változott meg, hanem ez sokkal mélyebb változást jelent. Ragyogott minden, mint a
nap, a ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség, a belülről áradó világosság miatt. 4-5: „Péter pedig
megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot,
néked egyet, Mózesnek is egyet, Illyésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé fényes felhő borítá be
őket, és ímé szózat lőn a felhőből mondván: ez amaz az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm:
őt  hallgassátok.”  Más  szavakkal:  Bármilyen  nagy  személyiség  is  legyen  Mózes  és  Illés  az
Ószövetségben, mégsem lehet Őmellé helyezni őket, és Péter, ha szeretnél mondani valamit, akkor
Őreá hallgass. Ki mondta neked, hogy készíts három hajlékot? Más evangéliumokban azt olvassuk:
nem tudta, mit beszél, csak mondott valamit. Honnan tudjuk, hogy a véleményünk mögött nem az
énünk van-e, amikor úgy meg vagyunk győződve a véleményünkről?

 Máté 26,30-35: „És dicséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére. Akkor monda nékik
Jézus: mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: megverem a
pásztort,  és elszélednek a nyájnak juhai.  De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.
Péter pedig felelvén, monda néki: ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem
botránkozom. Monda néki Jézus: bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas,
háromszor megtagadsz engem. Monda néki Péter: ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak
téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is.”

 Péternek ezekből a szavaiból látni lehet, milyen nagy önbizalma volt. Ugyanúgy beszélt, mint a
farizeus, amikor a vámszedőt figyelte: imádkozott, imádkozott, de a szeme sarkából nézte a mellette
levőt, és azt mondta magában: nem vagyok olyan, mint ez. Péter azt mondta: „ha meg kell is veled
halnom,  meg  nem  tagadlak  téged”.  Az  előző  versben  pedig  azt  mondta:  „ha  mindnyájan
megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom”. Ez a felsőbbrendűség légköre. Ez a
dolog bennünk van és nem másokban. Másokban is ott van, de azt kell meglátnunk, hogy bennünk van
ez. Ne hasonlítsam magam máshoz; ne hasonlítsam magam senkihez. Ilyen volt Péter.

 Testvérek, a Sátán kikért, hogy megrostáljon. Ezt mondta az Úr Péternek. A Sátán kikér, ha ott
van benned ez a nagy önbizalom, ha te így beszélsz, és így ítéled meg a testvéreidet. Az énünket le kell
taszítani erről a magas helyzetből, trónfosztottá kell tenni. A Héberek 4,12: „Isten igéje élő és ható.”
Elhat addig, hogy felszínre hozza a gondolatokat és a szívnek indulatait. Senki nem tudta Péterről, és ő
maga sem hitte, hogy nem valóságos, amit mond. Ő azt hitte, hogy ez mind így igaz, mert szerette az
Urat, hűséges volt az Úrhoz, és a többiek is látták ezt. És Isten igéje beléhatolt, és az Úr azt mondta:
„bizony  mondom  néked”.  Csak  ennyit  mondott  neki,  34.  vers:  „bizony  mondom  néked,  ezen  az
éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.” 

Mi is ilyenek vagyunk. Ha nem láttuk meg ezt, és mi is felsőbbrendűnek érezzük magunkat, a
számunkra  nehéz  az,  amit  itt  mond  az  ige,  a  Róma 12,10-ben:  „atyafiúi  szeretettel  egymás  iránt
gyöngédek,  a  tiszteletadásban  egymást  megelőzők  legyetek.”  Ezt  kell,  hogy  az  Úr  munkálja  az
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életünkben  –  és  az  Ige,  amely  élő  és  ható,  és  Őelőtte  mindenek  leplezetlenek  az  előző  verssel
kapcsolatosan. Mert Isten Igéje előtt vagyunk mi kitéve, és az emberek meglátják, hogy kik vagyunk
mi. Mert másképp nem látjuk meg magunkat. Nekem jó véleményem van magamról. Miért sértődöm
meg? Mert én jobb vagyok. Miért beszélek én másokról, hogy ők milyenek? Mert én jobb vagyok, mint
ők.  Ahhoz,  hogy  tudjuk  szolgálni  az  Urat,  szép  lassan  a  szívünkből  a  dolgoknak  napvilágra  kell
kerülniük.  Hogy látható legyen: nézd,  ez vagy te!  Nem mások,  te vagy ilyen! Ki  kell  legyünk téve,
felfedve, mert csak akkor lehetünk az Úr szolgái, ha az énünk, aki a lelkünk felett van, trónfosztottá
lesz, és az Úr ki tudja Magát fejezni általunk. Ne veszítsük el a bizalmunkat, mikor az Úr munkálkodik a
mi életünkben.     
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