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 A hitéletnek vannak bizonyos szakaszai, amelyeket végig kell járnunk. Sokan sikeresen átmentek az első 

szakaszon, ahol felfedezték Isten kegyelmét és voltak tapasztalataik ebben a tekintetben. Látták, hogy velük van 

az Úr, és Isten kegyelme hordozza, fenntartja őket az ő szükségeikben. Ha az Ószövetség szavait használnám, azt 

mondanám, hogy ez a hely, ahol megtapasztalod az Urat: Sikem. Ábrahám is kezdetben, mikor Kánaánban volt, 

eljutott Sikembe és ott meglátta az Úr kezét. De folytatnia kellett a futását, és tovább kellett mennie, és a hely, 

ahova eljutott: Bétel volt. Ez a dolog nagyon fontos, mert ha Sikemben meglátod az Urat és örülsz, ez egy jó és 

hasznos dolog. De aztán meg kell látnod az Urat a testvérekben. Ez nehezebb dolog, mert hajlamos vagy 

magadra és másokra tekinteni, és nem látod, hogy mennyire nehéz és bonyolult dolgokat kell még 

megtapasztalnod. 

Róma 12,9-21: „A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a 

jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az 

igyekezetben ne legyetek restek, lélekben [szellemben] buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben 

örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek, a 

vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az 

örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevélykedjetek, hanem az 

alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne 

fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden 

emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama 

haragnak, mert meg van írva: enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért ha éhezik a te 

ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne 

győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.” 

Mikor az Úrhoz jövünk, öncélú az életünk. Magunkra, a bűn feletti győzelemre és sok egyéb dologra 

gondolunk, de mindezt a mi életünkben való győzelem tekintetében. Ez a dolog a kezdeti időszakban normális, 

de ahogy telik az idő, megértjük, hogy Krisztus testében a dolgok teljesen másként vannak. Itt meg kell 

tanulnod, hogy másokkal együtt szolgálj az Úrnak. Ez nem megy egymagadban. Amit így lehetne összegezni, 

hogy egyéniesség, szükséges, hogy a Krisztus keresztje által el legyen távolítva az életünkből azért, hogy ettől az 

ártalomtól megszabadulva, másokkal együtt tudjunk szolgálni az Úrnak. Mert mi egyetlen testnek a tagjai 

vagyunk, és Krisztus testében teljes harmóniának kell lennie. Christian Chen testvér beszélt egyszer 

Debrecenben az 1Korintus 12. 13. és 14. fejezetekről. Azt mondta, hogy a 12. fejezetben Krisztus testéről, a 14. 

fejezetben a test működéséről van szó, a 13. fejezetben pedig arról a kötőanyagról, amely a tagokat egymás 

mellett tartja, és nemcsak arra tanít meg, hogy értékeljük egymást, hanem arra is, hogy szolgáljunk egymásnak 

szeretetben. 

Tehát Isten munkájának a célja az, hogy tudjunk tagok lenni, és testvéreink által korlátozva legyünk. Ez 

nem megy egyedül, itt együtt kell mennünk. Nézzétek, mit mond a Róma 12,10-13: „Atyafiúi szeretettel egymás 

iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben 

[szellemben] buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a 

könyörgésben állhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok.” 
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Mindezek olyan dolgok, amik nem egyéni igényeket kiszolgáló, másoktól független dolgok. Nagyon szeretem a 

Biblia kifejezésmódját, hogy nem egyesszámban, hanem többesszámban beszél. Mert ezek a figyelmeztetések a 

testvéreknek szólnak. Hogyan tudnál elsőbbséget adni valakinek a tiszteletadásban, vagy hogyan tudnál jobban 

tisztelni valakit, mint magadat, ha nincs kezelve az egyénieskedés az életedben? Másképp nem láthatod a 

testvéredben levő értéket. 

Mikor az Úr Jézus elhívta a tanítványokat, én azt hiszem, hogy Őt nem lepte meg az, amikor egyenként 

odajöttek Hozzá, és különféle helyzetekben látta őket: hitetlenségben, irigységben, gonoszságban. Ilyen 

megnyilvánulásaik voltak abban a három és fél évben. De a háttérben Ő látta mivé lesznek. Az Úr Jézus azt 

mondta nekik: kövessetek engem, és embereket fogtok halászni. Ő nem azt mondta: te emberhalász vagy, 

hanem Ő azt mondta: kövess engem és azzá teszlek. Ha valaki nem követte Őt, nem lett emberhalász. A dolgok 

hátterében Ő látta, hogy mivé válnak, miután Hozzá jönnek. „Kövessetek engem és azt mívelem, hogy 

embereket halásszatok”. Ő nem nézte a gyengeségeiket, és egyéb dolgaikat, hanem túllátott ezeken, azt látta, 

hogy mivé lesznek. De az, hogy mivé válunk, az attól is függ, hogyan követjük az Urat a mindennapokban. Nem 

láttam örömtelenebb keresztényt annál, mint aki két úton jár. Sem Istennel, sem a világgal nem elégedett. Ha a 

világgal akarsz menni, ha úgy gondolod, hogy még találsz ott valamit, megpróbálhatod. De ha nem találsz, akkor 

teljes szívvel az Úr felé kell fordulnod, hogy valóban megelégedést találj. 

Van egy út, amely megszabadít minket a bennünk levő egyénieskedéstől - a mi nagy problémánktól. Ez 

az út vezet el oda, hogy másokkal együtt meg tudjuk tapasztalni ezeket a dolgokat [a Róma 12-ben]. 

Efézus 3,14-19: „Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt, akiről neveztetik 

minden nemzetség mennyen és földön. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan 

megerősödjetek az Ő Lelke [Szelleme] által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. 

A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a 

szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden 

ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” Tehát, hogy: 

„…megérthessétek minden szentekkel együtt…”. Mi mindnyájan értünk valamit. És az, ahogy mi megértettük a 

dolgokat, az egyedi, különleges, sajátos. Mindenkinek megvan a maga tapasztalata, mindenki átmegy bizonyos 

egyénileg rászabott helyzeteken. Mi nem érthetjük meg Isten egész teljességét, csak úgy, ahogy itt mondja: 

alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt. Tehát mi megtapasztalunk, látunk nagy dolgokat. 

De a mellettünk levő testvérnek - aki számára az Úrnak más útja van -, más dolgot akar megmutatni. Közülünk 

senki nem tud nagyon sok mindent megtapasztalni, korlátozottak vagyunk. De együtt, ahogy az Úr munkálkodik 

közöttünk, mindenki nagyon hasznos a maga helyén. Senki nem végezheti a másik munkáját, mert az az ő 

munkája. Krisztus testében mindenkinek megvan a saját felelőssége. Senki sem végezheti azt, amit te teszel. 

Lehet, hogy valaki megpróbálja azt tenni, ami nem őrá van bízva, amit nem neki kell tenni. De az Úr mindenkire 

egy személyre szabott feladatot bízott. Mindenki számára van egy sajátos dolog, amit neki kell megtennie, és ez 

által épül a test. 

Tehát testvérek, mikor Sikemből Bételbe megyünk, ott egy teljesen más élet van. Ott együtt vagyunk 

másokkal, akik hozzánk hasonlóan nem tökéletesek, mert teli vagyunk gyengeségekkel. Itt kezdünk 

megtapasztalni dolgokat, például, hogy megbocsássunk egymásnak, szeressük és elfogadjuk egymást. Ez egy 

teljesen más oldala a dolgoknak. Itt sokan megrekednek. Azt mondta egy testvér: az amerikaiaknak sok mobil 

házuk van, és ezeknek a házaknak a nagy előnye az, hogy ha nem tetszik a szomszédod, akkor fogod és 

elköltözöl. Elköltözhetsz olyan helyre, ahol nincs szomszéd, egyedül élhetsz és te szabhatsz törvényt magadnak. 

De Krisztus testében nem így van. Krisztus testében meg kell tanulnunk egymással együtt élni. És ahhoz, hogy 

együtt tudjunk élni, nagyon sok megbocsátásra, nagyon sok megértésre, nagyon sok elfogadásra van 

szükségünk, hogy tovább tudjunk menni. De a dolgok nem állnak meg itt, viszont akik nem mentek át ezen a 



szakaszon, nem juthatnak tovább. (Mert van ennél több is, de erről most nem beszélek. Ha látni akarjátok, hogy 

mi az, olvassátok el azt a részt a Bibliában, mikor Ábrahám Hebronban volt, és hogy mi történt ott.)  

Ez a dolog tehát nagyon fontos. Az Úr munkálkodjon a mi szíveinkben, hogy megérthessük, hogy nem 

vagyunk egyedül, hogy a hitéletet nem egyedül kell élnünk. Ez egy olyan élet, amit együtt viszünk. Meg kell 

tanulnunk egymásért imádkozni, hogy közöljük egymással a problémáinkat, és együtt tudjunk az Úr elé jönni; 

hogy megtanuljuk azt, hogy ne mi oldjuk meg a dolgainkat, hanem jöjjünk az Úrhoz, és együttesen kérjük Őt.  


