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A 2021. július 7-én elhangzottakkal kapcsolatban szeretnék mondani valamit. 

„Abban az időben szólván Jézus, monda: hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura,
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől,  és  a  kisdedeknek megjelentetted.  Igen,
Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a
Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek
én hozzám mindnyájan,  akik megfáradtatok és megterheltettetek,  és én megnyugosztlak titeket.
Vegyétek fel  magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű
vagyok, és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem
könnyű” (Mt 11,25-30).

Amikor az Úr népe rabszolga volt Egyiptomban, rendkívül nagy nyomás alatt éltek, és nyögtek
az  ellenség  uralma  alatt.  De  amikor  eljutottak  arra  a  pontra,  hogy  segítségre  van  szükségük,  és
kétségbeesésükben az Úrhoz kiáltottak,  Isten meghallotta ezt  a kiáltásukat.  Ismeritek a történetet,
hogyan szabadította ki őket Isten Egyiptomból, milyen csodálatos módon és erős kézzel hozta ki őket
onnan. Látták az Úr győzelmét. Akkor énekelte Mózes és Izráel népe az Úrnak azt az éneket, amelyet a
2Mózes 15-ben olvasunk. 

Tehát a nép szabad volt, viszont nem hallották, mit mondott Mózes a fáraónak: „Bocsásd el az
én népemet, hogy szolgáljanak nekem...” Isten célja nem az volt, hogy a nép csupán szabaddá legyen,
hanem a cél az volt, hogy menjenek ki és az Úrnak szolgáljanak. De nem értették ezt; tévesen értették,
éppen úgy, ahogy ma sok keresztény is tévesen érti, hogy miért szabadította meg őt az Úr.

„Megismeritek  az  igazságot  és  az  igazság  szabadokká  tesz  titeket.”  Isten  szabaddá  tett
bennünket, és mi örülhetünk ennek a szabadságnak, melyet az Úrtól kaptunk, úgy, ahogy Izráel népe is
örült  annak,  hogy  a  fáraó  és  a  serege  odaveszett.  De  nem  értették,  és  azt  hiszem,  nagyon
megdöbbentek, mikor a következőt hallották: „A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel
fiai Egyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába. Refidimből elindulván, érkezének a
Sinai  pusztába és táborba szállának a pusztában,  a  heggyel  átellenben szálla pedig ott táborba az
Izráel. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: ezt mondd a Jákób
házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy
hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért ha figyelmesen
hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az
enyéim, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az
igék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak” (2Móz 19,1-6). Nagy fordulat volt, amikor ezeket az
igéket hallották, mert félreértették azt a szabadságot, amelyet Isten Izráel fiainak adott.

Éppen ez történik ma is. Sokan ismerik az Úr hangját, ismerik a szabadságot, örvendeznek neki,
de  ezek  az  emberek  végül  mégis  nagyon  meglepődnek.  Nem tudják,  hogyan  is  értsék  ezt,  és  mi
történik tulajdonképpen. Mit akar Isten? Az Úr azért választotta ki a tizenkét tanítványt, hogy mindig
Ővele legyenek. Meglehet, hogy mi elégedettek vagyunk azzal, ha valahogyan sikerül minden nap egy
bizonyos időt félretenni, és azt mondhatjuk, hogy ez az az idő, amit az Úr számára félreteszünk. De
Isten nem elégedett egy számára félretett idővel. Nem elégszik meg ezzel. Ha valaki valóban tanulni



akar, és előre akar haladni a hitéletben, akkor meg kell értenie, hogy az élet azt jelenti, hogy állandóan
az Úr jelenlétében kell  maradnunk. Ha nem így van, akkor mindig furcsák leszünk, és időről  időre
felszínre jönnek különböző dolgok belőlünk. Itt ugyanis azt mondja az Ige: „Vegyétek fel magatokra az
én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok...” Nagyon tetszik a szelíd
szó meghatározása az angol nyelvben. Azt jelenti, hogy: alacsony helyzetben legyél a te pozíciódat és
fontosságodat illetően. És Mózes éppen ilyen volt. Mert Mózes a legszelídebb ember volt a földön.

Abban az időben építették a nagy piramisokat. A hagyomány szerint azt mondják Mózesről,
hogy nagy építész volt. Ha olvastatok a piramisokról, hogy milyen bonyolult építmények, és micsoda
számításokat  végeztek  ott,  az  valami  egészen  rendkívüli.  Nem  is  tudjuk,  hogyan  voltak  képesek
kiszámolni  azok  az  adatokat.  És  azt  mondja  Mózesnek  Isten:  „Mózes,  építened  kell  egy  sátrat.”
Tudjátok  mit  kellett  volna  mondania  Mózesnek?  „Köszönöm,  tudom,  hogyan  kell.  Egy  sátor?  Mit
nekem egy sátor?” De nem így van. „Mindent a hegyen látottak alapján kell elkészítened. A legkisebb
részleteket is be kell tartanod.” És Mózes betartotta ezt a tervet. Nem gondolta magáról, hogy ő valaki.
Mert ha nagyra tartod magad, akkor lenézed a többieket, és azt mondod: tudom én, hogy mit kell
tennem.

Most nem részletezem, hogy mit jelent alázatosnak és szelídnek lenni. Arról szeretnék szólni,
hogy mit jelent magunkra venni az Ő igáját minden nap. Ez azt jelenti, hogy önként abba az alacsony
pozícióba helyezkedünk, és megértjük, hogy a mi életünk ezentúl Tőle kell, hogy függjön. Mert mi így
gondolkozunk: Mit  csináljak most? Jön egy gondolatom, hogy ezt  és ezt  fogom tenni!  Ezt  teszem,
amazt teszem… De Testvérek, ha megtanulunk az Úr jelenlétében maradni, ott lesz a Szent Szellem, Aki
segít, és mondani fogja újra és újra: ez a dolog nem jó…, ez nem helyes…, és akkor megtanuljuk, és oda
fogunk figyelni arra, amit az Úr mond. Egyszerűen az Úr jelenlétében élve, anélkül hogy szólna, már
ismerni  fogjuk  a  bensőnkben,  ha  valami  nem  jó.  Megtörtént  veletek,  hogy  nagyra  tartottátok
magatokat? Történt ilyen? Ha nem, az azt jelenti, hogy nem a Földön éltek. Velem megtörtént. Nem
tudtam nagyon határozottan mondani, de azért kimondtam: Uram, nem szeretnék semmit magamnak
tulajdonítani. Nem akarom meglopni a Te dicsőségedet! 

Tehát, Testvérek, az igát magunkra venni azt jelenti, hogy egyszerűen elfogadjuk a helyzeteket,
amelyeken átmegyünk, zúgolódás, ellenszegülés és minden helytelen magatartás nélkül. Egyszerűen
megtanuljuk elfogadni, hogy ez vagy az az Úr akarata a számunkra.

Amikor  a  régi  időkben  egy  igába  az  öreg  állat  mellé  odatették  a  fiatalt,  hogy  megtanulja
felszántani a gazda földjét, akkor az a fiatal állat abban a helyzetben mindig elégedetlen és boldogtalan
volt, mert korlátozták. Az állat a saját akaratát akarja tenni mindaddig, amíg egyszer csak megtörik, és
attól a pillanattól kezdve nagyon tanulékony lesz, és szót fogad a gazdájának. Elgondolkoztam, hogy
miért  nem megy újra a saját  feje után,  miért  nem teszi  ismét a saját  akaratát? Azért,  mert egész
egyszerűen megtanulta, hogy ne tegye. Így tanulunk mi is, ha az Úr összetör bizonyos helyzetekben, és
elfogadjuk az Ő akaratát. Ha elfogadjuk a helyzetet az Úr kezéből, és nem lázadunk, nem zúgolódunk
úgy, mint ahogy Izráel népe tette a pusztában. Így lassanként megtanuljuk ezt a dolgot, és szelídek és
alázatosak leszünk – nem a viselkedésünkben, hanem a szívünkben. Szelíd és alázatos szívűek leszünk.
Ez a dolog nem automatikusan történik, hanem úgy, hogy az Úr jelenlétében élünk, és meglátjuk, hogy
aki mellettem van, aki velem együtt viszi az igát, tulajdonképpen az Úr az. „Vegyétek fel magatokra az
én igámat és tanuljátok meg tőlem...” 

Testvérek, ha ezt a dolgot nem tanuljuk meg, mindig kemény, elégedetlen emberek leszünk. És
időről időre meg fog látszani az énünk, és a körülöttünk lévők látni fogják, mert nem tudjuk elrejteni.
Az Úr legyen irgalmas hozzánk! 


