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A múlt alkalommal is említettem, hogy mikor az Úr elkezdett foglalkozni  Ábrahám életével,
nagyon világos célkitűzései voltak, hogy mivel foglalkozzon és mit vegyen kezelésbe az életében. És
ahogy már sokszor mondtam, látom, mennyire valóságos ez ma is, ahogyan az Úr távolról kezdett el
foglalkozni  vele  –  Ábrahám  számára  pedig  Isten  kezdeti  munkálkodása  sem  volt  egyszerű,  hiszen
elhívta őt, hogy menjen ki az országból egy ismeretlen helyre, és nem tudta pontosan, hova fog menni.
De annyira megragadta és megérintette őt az Úr, hogy engedelmeskedett és elindult, és az Úr szép
lassan kezelésbe vette az életét.  Isten célja pedig az ő életével  az volt,  hogy Isten legyen minden
őbenne.

 Nem  ment  ez  nagyon  könnyen,  mert  amiként  neki,  nekünk  is  sok  furcsa  dolog  van  a
szívünkben, és mi nem vagyunk tudatában ezeknek. De az Úr nem elégszik meg annyival, hogy valamit
megismertünk a hitéletből. A hitélet ugyanis nem statikus dolog. Az Úr tehát elkezd munkálkodni az
életünkben, és egyszer csak azt mondja Jób: „Kiáltok hozzád, de nem felelsz, megállok és csak nézel
reám. Kegyetlenné változtál  irántam, kezed erejével  harcolsz  ellenem. Felemelsz,  szélnek eresztesz
engem és széttépsz engem a viharban” (Jób 30,20-22).

 És elgondolkoztam, hogy ez éppen így van. Az Úr, mikor munkálkodni akar az életünkben, nem
úgy teszi ezt, ahogy mi szeretnénk. Neki sokkal mélyebb tervei vannak, mert az Ő végcélja az, hogy az
Úr legyen a mi szívünk számára a legdrágább, nem az unokák, nem a gyermekek, hanem Ő. Azt akarja,
hogy a szemünk előtt legyenek azok a nagy dolgok, amelyek következnek – és ami következik, az, hogy
azt mondja az Úr a laodiceai gyülekezetnek: „Aki győz, az velem együtt fog uralkodni.” Aki győz!

 Ez nem úgy van, hogy egyesek önteltebbek, mint mások. Mindnyájan egyformák vagyunk. Van
egy kérdésem. Mit gondoltok, miért lepődött meg annyira Jób az Úr bánásmódja miatt? Azért, mert
tapintatosabb, szeretetteljesebb kezelést várt. Miért várt tapintatosabb kezelést? Azért, mert a saját
hűségére  alapozott,  mert  magára  tekintett,  és  sokra  tartotta  magát,  azt  gondolta,  hogy  ő  valaki.
Mindnyájan magunkra tekintünk, de vajon Jób miért volt annyira csökönyös, és miért látta meg olyan
nehezen, hogy a dolgok másként állnak? Nem látta meg a körülmények hátterében, hogy az Úr más.
Mert  megtörténhet,  hogy  ne  szeressük  az  Úr  bánásmódját,  azt,  ahogy  Ő  munkálkodik,  és  úgy
gondoljuk, hogy ez nagyon nehéz, de Jób egyenesen azt mondja: „Kegyetlenné váltál irántam, kezed
erejével harcolsz ellenem. Felemelsz, szélnek eresztesz engem, és széttépsz engem a viharban. Hiszen
tudtam, hogy visszatérítesz engem a halálba, és a minden élő gyülekező házába.”

 Sokan, mikor az Úrhoz jönnek, nagyon sok mindent elhagynak. És Jób ilyen ember volt, aki
nagyon sok mindent elhagyott. Nézzétek, mit mond a 31,1-12-ben: „Szövetségre léptem szemeimmel,
és  hajadonra  mit  sem  ügyeltem.  És  mi  volt  jutalmam  Istentől  felülről,  vagy  örökségem  a
Mindenhatótól  a  magasságból?  Avagy  nem  az  istentelent  illeti-é  romlás  és  nem  a  gonosztevőt-é
veszedelem?  Avagy  nem  láthatta-é  utaimat,  és  nem  számlálhatta-é  meg  lépéseimet?  Ha  én
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csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett, az ő igazságának mérlegével mérjen meg
engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat. Ha az én lépésem letért az útról és az én lelkem
követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt, hadd vessek én és más egye meg és tépjék ki az én
maradékaimat  gyökerestől!  Ha  az  én  szívem  asszony  után  bomlott,  és  leselkedtem  az  én
felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság
volna  ez,  és  bírák  elé  tartozó  bűn,  mert  tűz  volna  ez,  amely  pokolig  emésztene,  és  minden
jövedelmemet tövestől kiirtaná.”

 És nagyon sok mindent mond itt, és biztos vagyok benne, hogy igaza volt. Ő nem tette ezeket a
dolgokat. De azt szeretném mondani, testvérek, ha mi csak a dolgokat tagadjuk meg, és sok áldozatot
hozunk, de nem jutottunk el a problémák központjába, akkor az történik, hogy nagyon erősek leszünk.
Jób is  nagyon erős volt.  Nagyon sok mindent elhagyott.  Azt hiszem, ő arra példa a Bibliában,  aki
nagyon sok mindent elhagyott. De mit nem tett Jób? „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg
magát.” Ha a dolgokat tagadjuk meg, még mindig erősek vagyunk. Milyen sokan ma is nagyon erősek,
pedig nagyon sok mindent elhagytak, és mégis az énjük nagyon erős. Én azt hiszem, hogy ez a titok. Ez
az ok, amiért Jób nagyon keményen reagált. 

Az  Úr tudta,  és bizonyos,  hogy az Úr nem ítélte el  őt,  mert  az  Úr munkálkodni  akart  az  ő
életében. De azt szeretném mondani testvérek, hogy elhagyhatunk sok mindent, de egyetlen a fontos:
„tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen engem”. Az énünk a legerősebb. Ha
mások mondanak valamit, milyen könnyen megérint, milyen hamar megsértődünk, ha valaki mond
valamit. Az énünk megsértődik, pedig nagyon sok mindent elhagytunk. Igyekszünk, hogy az egyenes
úton járjunk, de ez nem elég.

 Az utolsó nagy dolog, amihez Ábrahám nagyon ragaszkodott, az ígéret fia volt – az, aki örökölni
fog. Ő fogja örökölni a trónt. Ő fogja örökölni Ábrahám minden vagyonát. Milyen előrehaladott korban
lett ez a fiú, és most Ábrahám egész élete az örököséhez kötődött. Isten másképp munkálkodik. A mi
lelkünk legdrágábbja az Úr kell, hogy legyen. Neki kell elfoglalnia a központi helyet.

 Ma lehet, hogy olyan helyzeteken megyek keresztül, ahogy Jób mondja – és olvastunk ezekhez
hasonlót –, hogy azt tapasztaljuk, ez a világosság kíméletlen. Ez a világosság olyan, hogy felfed olyan
dolgokat az életünkből, amiket mi nem tudunk. Ő valóban az első helyen akar lenni. És minél több
mindent  hagytunk  el,  annál  erősebbek  vagyunk,  de  egyvalamit  nem  hagytunk  el:  „Tagadja  meg
önmagát”.

 Felteszek egy kérdést, amit egy testvér mondott: Az önmagunk megtagadása akarati kérdés,
vagy cselekvés kérdése? Akarati kérdés. Nem gondolunk cselekvésre, mert ha cselekvésre gondolunk,
ez nehezebb. De ha akarati kérdés, akkor így áll: ha  akarod, ha valaki engem AKAR követni, tagadja
meg magát. Volt valamikor egy pillanat valakinek az életében, mikor azt mondta az énjének: „Nem!”?
Amikor azt mondtad magadnak: „Nem”? Hogy másoknak mondtad, hogy nem, ez világos, de mikor
magadnak mondod, hogy nem, ez már nehezebb. Mikor lehet, hogy körülötted mindenki azt mondja,
ahogy a múlt nap mondta valaki: de ha igazam van? Hát... ha igazad volt, ez azt jelenti, hogy nem
haltál meg. De hát mégis, igaza volt. Nem volt igaza! Nekünk nincs igazunk, a mi igazunk az, hogy
meghaljunk.

 Testvérek, az Úr munkálkodik. Ha valaki megsért, akkor tudnod kell, hogy az éned még nagy.
Ha megalázva érzed magad, mellőzve, mások nem vesznek figyelembe – egyesek addig mennek, hogy
mikor imádkoznak, ha nem mond mindenki áment az imájukra, megharagudnak. „Nem értékelik az
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imádságomat...” – nem értékelik, mert gyenge. Miért másért nem értékelnék? De ha meglátod, hogy
az éned van az életed sok dolgának a hátterében, akkor haladsz előre. Mert minden alkalommal ott
van ez a helyzet: „ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát.” És azután az Úr munkálkodni
fog,  hogy  legyen  lehetőséged  meghalni.  Kereszteket  fog  készíteni,  amelyeket  hordoznod  kell,  és
meghalj. És az Úr megdicsőül. Nincs más út. E miatt, hogy nem létezik más út, és ez az út nincs nyilván,
mert a gonosz tudja, hogy ha ezen az úton jársz, neki nincs esélye.

De mielőtt meghalljuk ezt a hívást:  „Ha valaki  jönni akar én utánam”, egy másik hívást kell
meghallanunk,  és  ez  a  következő:  „Jöjjetek  énhozzám  mindnyájan,  akik  megfáradtatok  és
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” És azoknak, akik hozzá jöttek, mondja végül: „Ha
valaki jönni akar én utánam.” Követnünk kell Őt, de Ő nem kényszerít. „Tagadja meg magát, vegye fel
az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen.” Hallunk embereket az Úrról beszélni, de nem beszélnek
Krisztus keresztjéről, a kereszt útjáról, csak a történelmi keresztről, a golgotai keresztről, mert arról
nagyon sokan beszélnek, és nem értik, hogy mi a helyzet a mindennapi kereszttel.

Végül, hogyan gondolja valaki, hogy megértheti, mi a gyülekezet? Hogyan láthatná ezt meg?
Gondoljátok, hogy szüksége van kijelentésre a gyülekezet felől? Ahhoz, hogy valaki megtapasztalhassa,
hogy mi a gyülekezet, először azt kell megtapasztalnia, hogy meghal, mert a gyülekezetben az én a
legnagyobb  probléma.  Az  Úr  munkálkodjon  és  gyújtson  világosságot,  és  ezen  az  úton  járva,
megtagadva magunkat, felvéve a keresztet eljutunk oda, hogy nagy dolgokat lássunk. Nincs más út. Az
Úr munkálkodjon, és áldjon meg mindnyájunkat.
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