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1Korinthus  1,25-31:  „Mert  az  Isten  bolondsága  bölcsebb  az  embereknél;  és  az  Isten
erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek a ti elhívásotokat, atyámfiai, hogy nem sokan
bölcsek test szerint; nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek hanem ami a világon bolond, azt
választotta  ki  magának  az  Isten,  hogy  a  bölcseket  megszégyenítse;  és  ami  a  világon  erőtlen,  azt
választotta ki magának az Isten, hogy az erőseket megszégyenítse, és ami a világon nemtelen és ami
lenézett, azt választotta ki magának az Isten, és azt, ami semmi, hogy azt,ami valami, semmivé tegye,
hogy ne dicsekedjék őelőtte egy test sem. De ti tőle vagytok a Krisztus Jézusban, aki bölcsesség lett
nekünk Istentől, és igazság, szentség és váltság; hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban
dicsekedjék.”

E  korszak  végének  jellemzője  az  önelégültség.  Nem  a  világról  beszélek,  hanem  a
keresztényekről; mert olyan nagy az ámítás és a mennyei világosság hiánya. Az emberek meg vannak
elégedve azzal a kereszténységgel, ahogy élnek. Testvérek, szeretném megkérdezni: van annál több,
mint amit élünk? A Kolossé 1,21-től azt mondja az ige: „Titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges
érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által,
hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a
hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet
hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál,  szolgájává
lettem.” 26-29. vers: „mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve örök időktől fogva és nemzedékek óta,
most  pedig  kijelentette  az  ő  szentjeinek,  akiknek  Isten  tudtul  akarta  adni,  hogy  milyen  nagy  a
pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy Krisztus bennetek a dicsőség reménysége. Őt
hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert
tökéletessé tegyünk Krisztus  Jézusban.  Ezért  fáradozom én is,  tusakodva az  ő ereje  szerint,  amely
hatalmasan munkálkodik bennem.”

Cserépedények vagyunk, és ebbe a cserépedénybe kincs lett helyezve. Krisztus bennünk van.
Krisztus lakozást vett bennünk. Különféle helyzeteken megyünk keresztül ebben a világban, és mi úgy
viselkedünk, mint e világ emberei. Pedig az Úr Jézus Krisztus belépett az életünkbe, Ő most ott van, és
arra vágyik, hogy rajtunk keresztül kifejezze Magát: abban, amit látunk, amit hallunk, ahova megyünk.
Ez a valóság ugyanis, hogy Krisztus bennem él, hatalmas valóság! És ez mégsem ilyen egyszerű. Ahogy
az elején is mondtam, ott van ez a köd, ami rátelepedett a kereszténységre, akik azt hiszik, hogy ez
Krisztus. Nem Krisztus! 

Ez tehát hatalmas valóság. Beszélhetünk bizonyos dolgokról, sok mindenről, és lehet, hogy mi
magunk el vagyunk ragadtatva a felfedezéseinktől, és mégis a többiek nincsenek elragadtatva, de mi
igen. Emlékszem, hogy jöttek ide hozzánk olyanok, akik egyórás prédikációkat tartottak, és nem tudtak
volna a végére jutni. Megvolt az elkészített prédikációjuk, és egy órát prédikáltak. Nagyon elégedettek
is  voltak  a  prédikációjukkal.  De:  „Boldogok,  akik  éhezik  és  szomjúhozzák  az  igazságot,  mert  ők
megelégíttetnek.” Boldogok az éhezők: Többet akarok abból, ami Krisztusban van.
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 Egy könyvben – amit most másodszor is elolvashattam, most javítás céljából, mert a testvérek
még javítottak az első kiadáson, és most ideadták, hogy átnézzem –, szó van Józsefről, és azt olvassuk
róla, hogy Isten nagyon keményen bánt vele. Olyan keményen bánt vele, hogy az apja kényeztetése
után egy gödörbe került, azután eladták kereskedőknek, elvitték Egyiptomba, ott rabszolga lett, azután
pedig a tömlöcbe került. És miután az Úr igéje megpróbálta őt – Zsoltár 105,19 – azután tudott az az
eszköz lenni, amit Isten használni tudott az Ő munkájában. Másként nem lehet, másként nem tudjuk
megismerni az Urat. Ha azokban a helyzetekben, amelybe az Úr helyezett minket, nem látjuk meg
egyszer csak azt, hogy itt, ezek a legjobb körülmények ahhoz, hogy megismerhessük Őt – ha ezt nem
látjuk meg, és nem kerülünk közelebb az Úrhoz, és nem tesszük a dolgokat úgy, ahogy kellene, nos,
megvan a lehetőségünk arra, hogy így éljünk, de ha nem tanuljuk meg ezt, akkor gyenge emberek
maradunk.  Beszélhetünk  az  Úrról,  szólhatunk a  Bibliából  –  de azt  mondja  Pál  Timóteusnak:  „a te
előmeneteled ismert  legyen mindenki  előtt”.  Nem a  te  szavaid,  nem a  te  beszéded,  hanem a  te
előmeneteled. Tudjátok meg, hogy a testvérek látják, ha előre haladunk. Nem amit mondunk, hanem
ha tényleg haladunk előre.  Krisztus bennünk lakozik,  Ő ott van.  Az Ő élete,  mindazzal  a  hatalmas
képességgel, ott van bennünk. Ezt a nagy kincset pedig cserépedényben hordozzuk. 

Természetes,  hogy  lesznek  néha  problémáink,  megterhelődünk...  De  a  kereszténység  ezt
jelenti, hogy ennek az életnek, amelyet Krisztus helyezett belénk – ami Ő Maga –, ennek az életnek kell
uralkodnia.  Persze,  mikor  krízisek  jönnek,  akkor  az  Úrhoz fordulunk,  és  megtapasztaljuk  az  Urat  a
krízisekben, de az élet nem csak krízisekből áll! Az életben sok egyhangúság van. Felkelsz, jössz-mész,
lefekszel,  eszel  –  de  egy  adott  pillanatban  ott  kell  legyen  ez,  ahogy  Ráhel  mondta:  „adj  nékem
gyermekeket, mert ha nem, meghalok”. Hogy azt mondom: „Uram, akarom, hogy Te élj bennem, és a
körülöttem  levő  emberek  Téged  lássanak.  A  nehéz  helyzetekben,  a  szokványos  helyzetekben,  a
bonyolultabb helyzetekben tudjanak Téged látni!” De, testvérek, ez nem rögtön történik meg.

 Valaki azt mondta: ez a testvér annyira makacs. Azt válaszoltam: tudod, milyen makacs volt
Jákób? Jákób annyira makacs volt, hogy az angyal nem tudta őt legyőzni. És látva, hogy nem tudja
legyőzni, miután egész éjjel hadakoztak, egy ütést mért rá, és a földre esett. Tudjátok kicsoda Jákób?
Jákób mi vagyunk. Jákób nem az az ember ott, a Bibliában, mi vagyunk Jákób. Mi a bizonyítéka annak,
hogy  összetört  ember  vagy? Az,  hogy  az  összetöretésről  beszélsz?  Nem,  a  bizonyíték  nem  ez.  A
bizonyíték  az,  hogy  a  lelked  megszabadult.  Vagyis,  az  érzelmeidet  már  nem az  éned irányítja,  az
akaratodat már nem a te makacs éned vezérli,  az elméd megújult.  Ez a bizonyítéka, hogy megtört
ember vagy. A bizonyíték nem az, hogy elpuhultál és alázatosnak tűnsz.

 Mikor gyermekek voltunk, ott laktunk az orvosi rendelő mellett, és jött hozzánk egy asszony,
aki fent lakott a hegyen és megkérte apámat, hogy lehessen nálunk, míg megkap néhány injekciót.
Akkor senki nem ment, hogy fent a hegyen beadjon az embernek egy injekciót. Tél volt. Nekünk akkor
négy szobánk volt, és voltunk tizenketten. Tehát ez nem volt egyszerű. Az asszony nagyon csendes,
alázatos  volt,  elbeszélgetett  apámmal.  Aztán  meggyógyult.  Gondoljátok,  hogy  valaha  eljött  még
hozzánk? Pedig nagyon meghatódott, hogy odaengedtük a házunkba, nagyon alázatos volt.

 Az, hogy az Úr összetörjön, azt jelenti, hogy a lelked megszabadul. Kinek van megszabadulva a
lelke?  Persze  nem  mindig  úgy  van,  mint  a  Jákób tapasztalata,  hogy  egyszer  csak  földre  esett,  és
onnantól  sántított.  Lehet,  hogy  ez  a  tapasztalat  más,  és  lassan,  fokozatosan  történik  valami  az
életünkben.  Senki  ne  gondolja,  hogy  teljesen  megszabadult  Jákóbtól!  Mikor  a  sírba  térünk,  akkor
szabadulunk meg teljesen Jákóbtól. „Mert ha valaki követni akar Engem”, annak már az elején meg kell
tanulnia azt, hogy megtagadja magát. De hányan értik meg ezt, hogy ne adjanak igazat maguknak?
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Ne adj igazat magadnak! Megharagszol, elkeseredsz: igazam van! Valaki megkérdezte: „Akkor is így kell
tennem, ha igazam van?” Különösen akkor! Mert ha nincs igazad, természetes, hogy nem ragaszkodsz
az igazadhoz, mert megszégyelled magad,  de ha igazad van, akkor meg kell  tagadnod magad. „Ha
valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát.”

 Nem tudod ezt megtenni, ha egy adott pillanatban nem ragyog rád a világosság, hogy láss. Mi
mondhatjuk:  „Uram,  gyújts  bennem  világosságot!”  Mondhatjuk  ezt,  de  tényleg  érezzük  ennek  a
szükségét? Hogy a Biblia szokványos dolgai, amikről azt hisszük, megértettük, tényleg a mennyei ige
világosította meg ezeket, hogy megérthessük őket? Megértjük mi, hogy mit hordozunk magunkban,
mikor naponta az utcán járunk, amikor valakivel találkozunk? Van Neki lehetősége felszínre kerülni,
vagy azt mondjuk: „Hagyj, majd én elboldogulok, én tudom, én megoldom”? És emiatt, testvérek,
nagyon kevés valóság van az életünkben.

 Tehát, tudhatunk sok mindent. Egyesek megkérdeztek most is, mikor úton voltam: Hogy van
ez? Miként van? Éppen így állnak a dolgok? Most nem beszélhetsz dolgokról, mert az emberek tudják,
mi van. Honnan tudják? Ki mondta nekik? Hát hallottam X-től. Hallottam, és ez nekem tetszik! Nekem
is tetszenek bizonyos dolgok,  de ez,  amit  itt ír,  az méginkább kedvemre való:  Kolossé 1,22:  „mint
szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Őmaga elé.”  Ez eddig nagyon tetszetős, de
nézzétek mit mond ezután, 23. vers: „Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül,
és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden
teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.”

„Ha  ugyan  megmaradtok!”  Testvérek,  tudjátok,  ki  munkálkodik,  hogy  mi  eltérjünk  az
evangélium reménységétől? A gonosz szertejár, mint ordító oroszlán, hogy ne maradjunk meg erősen
és továbbra is a hitben, és ne legyen az a reménységünk, hogy valami dicsőséges következik. Hogy ne
legyen  reménységünk.  És  akkor  miért  élünk?  Testvérek,  kérjük  az  Urat,  hogy  adjon  éhséget  és
szomjúságot a mi szíveinkbe! Ne legyen jó véleményünk magunkról, hogy eljutottunk valahova, hogy
értem és várom, hogy jöjjön az Úr, hogy felvigyen; és mi leszünk azok, akik a teremtmények zsengéje
leszünk.  Persze,  meg  kell,  hogy  legyen  ez  a  reménységünk.  De  miért  választotta  ki  Isten  a  világ
erőtleneit? Sokan mondják: hát én erőtlen, gyenge vagyok! Ha gyenge vagy, az nagyon jó! Mert ő azért
választotta ki a gyengéket, hogy Krisztus legyen a középpont, Ő legyen minden a mi életünkben. De ha
mi erősek vagyunk? Akkor „én megoldom, én tudom, én imádkozom: »Uram, segíts, hogy így és így
legyen«.” 

Testvérek, azt akarom mondani, az Úr akar élni a mi életünkben. Ő akar lenni minden, Ő akar
vezetni. Azt akarja, hogy Rá támaszkodjunk, és a saját erőnk végére jussunk, és elismerjük, hogy mi
semmik vagyunk. Ezt akarja Ő. Az Úr munkálkodjon a mi életünkben. Ámen. 
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