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 Miért veszik egyesek olyan könnyedén a világ dolgait? Egyes keresztények nagyon egyszerűen veszik a 
dolgokat, és nem látják, milyen komolyan kell vennünk, hogy végigjárjuk azt az utat, melyre ráléptünk. Mert a 
keresztények olyanok, hogy mást mondanak, mint amit tesznek. Mert ha egy keresztény valóban úgy járna el, 
hogy mindabban, amit tesz, mindabban, ahogy él, látható lenne annak valósága, hogy mi várakozásban élünk, 
készenlétben vagyunk, akkor a körülöttünk levők is komolyan vennék ezt. Látnák, hogy a dolgok nem éppen úgy 
vannak, mint ahogy ők gondolják. A testvér elolvasta ezeket az igeverseket a Zsidók 12,12-ből: „a lecsüggesztett 
kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl”. Ez nem valaki másra vonatkozik, hanem ránk. A karunkat az 
ég felé kell emelnünk, éppen úgy, ahogy Mózes is felemelte karját, és amikor már nem bírta tartani, más valaki 
tartotta helyette. 

Szeretnék mondani néhány dolgot. Róma 8,2-14. versek: „mert az élet Szellemének törvénye Krisztus 
Jézusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől, 3. mert amire a törvény nem volt képes, mert 
gyenge volt a hústest miatt, az Isten saját Fiát küldte el a bűn (hús)testének hasonlóságában a bűn miatt elítélte 
a bűnt a hústestben, 4. hogy a törvény igazságossága betel(jesed)jék bennünk, akik (már) nem (hús)test szerint 
járunk, hanem Szellem szerint, 5. mert akik (hús)test szerint vannak, azok a (hús)test dolgain gondolkodnak (jár 
az eszük), akik pedig Szellem szerint, azok a Szellem dolgaival törődnek, 6. mert a (hús)test gondolatvilága: halál, 
a Szellem gondolatvilága: élet és békesség, 7. ezért a hústest gondolatvilága ellenségeskedés Isten iránt, mert az 
Isten törvényének nem veti alá magát, mert nem képes rá, 8. mert, akik (hús)testben vannak, Istennek tetszését 
nem képesek elnyerni, 9. de ti nem vagytok (hús)testben, hanem Szellemben, ha valóban Isten Szelleme lakozik 
bennetek, ha pedig valaki Krisztus Szellemét nem birtokolja, az nem az Övé, 10. de ha Krisztus bennetek (van), a 
test ugyan halott a bűn miatt, de a Szellem él az igazzá nyilvánítás által, 11. ha pedig Annak Szelleme, Aki életre 
keltette Jézust a halottak közül, bennetek lakozik, akkor az, Aki életrekeltette Krisztus Jézust, megeleveníti a ti 
halandó testeteket is a bennetek lak(oz)ó Szellem által, 12. ezért tehát testvérek, nem vagyunk adósai 
(lekötelezettjei) a (hús)testnek, hogy (hús)test szerint éljünk, 13. mert ha (hús)test szerint éltek, meghaltok, ha 
pedig a Szellemmel a hústest tetteit megölitek (a halálba viszitek), éltek (majd), 14. mert akiket Isten Szelleme 
vezérel, azok mind Isten fiai." (Vida) 

 Ha az Ószövetséget olvassuk, láthatjuk, hogy Izráel ellenségei között ott voltak az egyiptomiak, és ezek, 
akik a világot jelképezik, szerették volna bármi áron az országukban tartani a zsidókat, és nem is akarták 
elengedni őket, csak amikor már Isten keze rájuk nehezedett. Semmiképpen nem akarták Isten népét elengedni. 
Egy testvér mondta nekem, hogy hívott valakit a gyülekezeti alkalomra. (Nagyon helyes, ha meghívsz valakit az 
alkalomra.) Mi készülődtünk, és imádkoztunk ezért. És mikor vasárnap reggel felhívtam, azt mondta, mégsem 
jön. És azt mondja a testvér: „Milyen komolytalan ez az ember! Megígérte, hogy eljön, és nem jött”. Én azt 
mondtam: nem ő komolytalan, hanem mi vagyunk komolytalanok. Mert azt gondoltuk, hogy nagyon könnyen 
történik meg az, hogy valaki az Úrhoz jöjjön. Milyen szép, az emberek szórják elénk a virágokat, mindenki 
nagyon örül, mert valaki az Úrhoz tért. Testvérek, nem így van. A gonosz nem alszik. Ő semmiképpen nem 
akarja, hogy az emberek az Úrhoz jöjjenek. Imádkoznunk kell, hogy az Úr nyissa meg az ajtót, és távolítsa el az 
akadályokat, hogy az Úr népe jöhessen, hogy az emberek megtérjenek az Úrhoz. Máskülönben tudnunk kell, 
hogy az akadályok nagyon nagyok. Mi meg azt mondjuk, hogy ők a hibásak. Nem ők a hibásak, hanem mi 
vagyunk azok. 

Tudjuk, hogy az ellenség, amikor a nép már kiment az országból, még mindig nagy gyűlölettel üldözte, 
hogy megállítsa. Rájöttek, ha ők elmennek, Egyiptom szenvedni fog, mert a nép végezte az alja munkát. Most 
nem akarok Egyiptomról beszélni, csak annyit szeretnék mondani, hogy Egyiptom a körülöttünk levő világot 
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jelképezi. A világnak megvan a maga szerepe, ami nem más, mint hogy elválasszon minket az Atyától. „Nem 
tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel?" A világ mindennel azt teszi, hogy az Atya iránti 
szeretetünk eltűnjön. Ezért beszél János ilyen súlyos szavakkal erről. 1János 2,15: „ne szeressétek a világot, se 
azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete”. Ha valaki szereti 
a világot, ami nagyon vonzó, azt a világ elválasztja az Atyától. 

Azután ott voltak Kánaánból azok a népek, akik elfoglalták az országot, elfoglalták az Úr örökségét, és 
harcoltak, hogy az Úr népe ne jusson az örökségéhez. Semmiképpen nem akarták átengedni a területet. Azért 
jött az embernek Fia, hogy a gonosz munkáit lerontsa. A sötétségnek ezek az erői nagy erővel működnek, és 
tulajdonképpen ellenállnak, hogy Krisztus ne tudja elfoglalni az Ő hatalmi helyét a gyülekezetben. Láttuk, hogy 
milyen harcot vívott Józsué, amikor bement az országba. Mert azok a népek, amelyek a sötétség erőit képviselik, 
semmiképpen nem akarták, hogy az Úr népe bejusson Kánaánba. Testvérek, ez ma sincs másképpen. Nem lehet 
olyan könnyen bejutni az örökségbe, és nem lehet könnyedén azt mondani, hogy mindent megértettem. 
Sokszor gondolkoztam, és tudom nagyon jól, hogy sokkal több van a hitéletben, mint amiknek örültem a 
hitéletem elején. Annyira örültem egyes igeverseknek, amelyek bizonyos biztonságot adtak: meg vagyok 
mentve; és nem jutok a pokolba; tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus megfizette a teljes árat a megváltásomért; 
Őhozzá tartozom; és az Ő kezéből senki ki nem ragadhat. Ezek az igeversek megerősítették a hitemet – 
kezdetben. 

Van azonban még egy ellenség. Ez az ellenség nem olyan kegyetlen, mint az előző kettő. Tudjátok mi az? 
Amit itt olvastam a Római levél 8. részében: a hústest.  

1. Egyiptom az Atya ellen van, 

2. a sötétség minden ereje, a Sátán és az egész serege Krisztus ellen van, 

3. de a hústest a Szellem ellen van. 

Ma a Szellem korszakát éljük. Ebben a korszakban az Ő fontos szerepe az, hogy kiformálja bennünk Krisztust. Ez 
a Szellem munkája. De a hústest minden erejével ellenáll, hogy ez a dolog ne történjen meg. Ha a hústestet 
szeretném általánosságban meghatározni, akkor azt mondanám: mindaz, amit az újjászületés előtt kaptunk, az a 
hústestet jelképezi. Minden hústest. Nagyon éles elmével születtünk erre a világra, bölcsek, értelmesek 
vagyunk. Nagyon jól el vagyunk látva mindennel, erősek vagyunk, és nagyon sokáig ezek a dolgok vezetnek 
bennünket, amiket a teremtéssel örököltünk. Az Ószövetségben ez a nép, amely a hústestet jelképezi, Amálek. 
Amálek volt az első ellenség, amely az Izráel fiai előtt megjelent, amely ellenállt, hogy az Úr népe ne mehessen 
be Kánaánba. Örülök, hogy a Róma 8-ban hústest van írva (a románban ez nem ilyen világos), mert egy időnek 
el kell telnie, hogy megértsük, hogy ki vezet bennünket. Isten Szelleme, vagy a hústestünk vezet? Egyesek olyan 
könnyen átlépnek ezen a dolgon, és azt hiszik, hogy őket Isten Szelleme vezérli. Miután megtértek az Úrhoz, azt 
hiszik, hogy Isten Szelleme vezeti őket, miközben valójában a hústestük után mennek. 

Szeretnék a hústest két tulajdonságáról beszélni, amelyeket pozitívnak látunk.  

Az egyik a hústest bölcsessége. Isten bölcsességgel látott el bennünket a teremtéskor. Évekkel ezelőtt 
elmentem egy családhoz, és beszélgettem azokkal a testvérekkel, akiket meglátogattam. Elmondtam bizonyos 
dolgokat, amiket nekem az Úr megmutatott. Nekik volt egyfajta gondolkozásmódjuk, és nem tudtak azon 
túllépni. De volt a családban egy gyermek, aki nagyon éles eszű volt, és ő, bár nem volt megtérve, helyeselte, 
amit mondtam. Mi szeretnénk az Úrnak szolgálni, és nagyon éles elménk van, de testvérek, eljön az idő, amikor 
az Úr fogja mérlegelni a dolgokat. A hústest semmit nem használ. A hústest bölcsessége Isten előtt semmi. Mi 
törekszünk arra, hogy az Úrnak szolgáljunk, de a hústest bölcsességét használva. Nézzétek, mit mond Pál a 
2Korintus 1,12. versében: „mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és 
tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti 
köztetek.” Tehát nem világi bölcsességre alapozva, hanem Isten kegyelme által forgolódtak. Pál bölcs ember volt 
és nagyon felkészült is. És végül azt mondja magáról, hogy ami neki egykor nyereség volt, azt kárnak ítéli, hogy 
megnyerje Krisztust. Ha mi nem értjük meg ezt, akkor ez akadály lesz számunkra abban, hogy 
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megtapasztalhassuk Krisztust. A hústesti bölcsesség semmiben nem segít, csak akkor, ha átmegy a halál és 
feltámadás folyamatán. 

A második dolog, amit szeretnék megemlíteni: a hústest ereje. Ezzel születünk. Nagyon erősek vagyunk. 
Nem akarunk engedni. Hallottam testvérektől ezt mondani: „letettem az Úr kezébe, és újra visszavettem”. 
Természetes, hogy visszavetted, mert nagyon erős voltál. Ha nem tudod a dolgokat az Úr kezében hagyni, azt 
jelenti, hogy erős vagy. Azt mondja az Ige (1Móz), amikor az angyal Jákóbbal harcolt (olyan erős volt, hogy nem 
akart engedni), hogy amikor látta az angyal, hogy nem tudja Jákóbot legyőzni, erős ütést mért rá. Jákób a földre 
esett, és felkiáltott: „nem engedlek el, míg meg nem áldasz!” Ez a kiáltás nagyon valóságos volt. Ez valóban 
annak az embernek a kiáltása volt, aki tehetetlenül a földre került. Attól kezdve, hogy ezt az ütést kapta, Isten 
felgyorsította az eseményeket Jákób körül. Az ő természeti ereje meg lett törve. De mi a saját hústestünkből 
akarunk Istennek szolgálni. 

Mikor fiatal voltam, jött hozzám egy idősebb testvér, és azt mondta, hogy meg akar engem tanítani a 
prédikálásra. Azt gondoltam, hogy én pedig nem akarok megtanulni prédikálni. Mondasz valamit…, olvasol egy 
igeverset…, átgondolod… – de ez nem így megy. Csak amit Krisztus munkált az életemben, azt tudom 
továbbadni. Az Úr elkezd munkálkodni, és mikor Ő elkezd munkálkodni, akkor kezdjük megérteni, hogy nem 
szolgálhatunk Istennek a hústestünket használva. El kell jönnie a pillanatnak, ami a templomban is történt, hogy 
a függöny kettészakadt. Mikor Jézus a kereszten volt a büntetés terhe alatt, és felkiáltott, a függöny 
kettészakadt. A függöny azt jelenti, hogy Krisztus felszabadult bennünk. És akkor, amikor Ő kiszabadul, akkor 
egyszerűen nagyon természetes lesz, hogy a bennünk levő Élet láthatóvá válik. Az Úré a felelősség, hogy 
elvégezze azt a munkát az életünkben, hogy megszabaduljunk ettől az ellenségtől. Láttuk, mit tett Amálek, 
amikor odament Ciklágba, Dávid táborába. Elvitt mindent, és elment. Nem volt olyan kegyetlen, de csinált 
valamit: rabul ejtette őket. Tudjuk, hogy Saul megkímélte Amáleket, nem ölte meg. És végül, amint sok 
kommentátor is írja, Amálek elpusztította Sault. 

Ha a te hústested ereje által jársz, és ha a te bölcsességeddel szolgálsz, végül oda jutsz, hogy meglátod, 
hogy így nem lehet, ez így nem megy. Előbb vagy utóbb odajutsz, hogy megérted, hogy nem mehetsz így 
tovább. 1Péter 4,10-11. versek: „kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint 
Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mintegy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mintegy azzal az 
erővel szolgáljon, amelyet Isten ád, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és 
hatalom örökkön-örökké. Ámen.” Tehát, amikor megtörtek, földre sújtottak és gyengék vagyunk, és elismerjük 
ezt, akkor lesz látható Isten dicsősége. Mert azt mondja Pál: „mert az én erőm erőtelenségben végeztetik el. 
Mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.” Tehát ne keressük azt, hogy erősek legyünk! Adjuk magunkat az Úr 
kezébe, hogy Ő megtörjön bennünket, és akkor meg fog mutatkozni az életünkben Istennek az ereje.  

Testvérek, mivel ilyen nagy a zavar, és nem ismeretes a kereszt munkája, amely az életünkben 
foglalkozik a hústest ezen tulajdonságaival, ezért az emberek nem haladnak előre a hitéletben. Nagyon sokan 
vannak, akik tudják (ahogy én is tudtam), hogy nem jutnak a pokolba. Tudtam, hogy az Úr Jézus Krisztus kifizette 
az árat az én megváltásomért, és teljes szívemből elfogadtam. Tudtam, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. 
Tudtam azt is, hogy a későbbi bűneimet is megbocsátotta. De testvérek, ez nem minden. Ez csak a kezdet. Hogy 
Ő előre vihessen, hogy hasonlatosakká tegyen az Ő Fia ábrázatához, ez nem lehetséges akkor, ha a mi „jó” 
hústestünkkel nem bánt el az Úr: a hústesti, világi bölcsességünkkel és a természeti erőnkkel, amivel születtünk. 
Ezzel a természeti erővel számolt le az Úr Jákób életében. Jákóbnak nem a bűnnel volt problémája. Jákób 
problémája az ő természeti ereje volt. Nagyon erős volt. Néhány embert megkérdeztem, hogy Jákób fizikailag is 
erős lehetett-e. Tudjuk, hogy amikor Lábánhoz ment, és Lábán lányai nem tudták megitatni addig az állatokat, 
amíg nem jöttek a többiek, hogy elvegyék a követ – ezt Jákób egyedül elmozdította. Minden szempontból 
nagyon erős volt. Nemcsak a fizikai, hanem a belső természetének az ereje is nagy volt, és azt kellett az Úrnak 
kezelésbe vennie.  

Testvérek, amikor kellemetlen dolgok vannak az életünkben, azok azért vannak, mert az Úr munkálkodni 
akar. Hogy érezhetnéd jól magad, amikor Ő formálni szeretné az életedet? Természetes, hogy nem érzed jól 
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magad. Ahogy a testvér is mondta, nagyon érdekes, hogy ez az illető, akiről beszélt, éppen őt nézte ki. Én úgy 
gondolom, hogy az Úr vezette. Valamit tanítani akar az Úr ez által. Ha mi el akarunk futni az Úr keze alól, akkor 
bizonyos leckéket nem fogunk megtanulni, amiket Ő meg akar tanítani. Testvérek, létfontosságú, hogy 
megértsük ezeket a dolgokat. Ez nem egyszerű. Sokan, akik hallják az evangéliumot, könnyen veszik. Emlékszem, 
hogy egy bizonyos témával kapcsolatban valaki egyszer azt mondta: Miért kell a dolgokat ennyire bonyolítani? A 
dolgok egyszerűek. Igen, a dolgok egyszerűek az egyszerűek számára. De a dolgok nagyon bonyolultak azok 
számára, akik nem értik.  

Tehát testvérek, a hústesttel le kell számolni. Egyiptommal leszámolt Isten. A sötétség erői állandóan 
zaklatnak. Ha nem figyelünk eléggé, azonnal elesünk, mert azok nem tétlenek. De az sem tétlen, Aki Izráel 
őrizője, Ő sem alszik. Ha visszatekintek az életemben, látom, hogy milyen sok mindenből szabadított ki az Úr. 
Mert Izráel őrizője nem alszik. Milyen sok mindenbe belementem volna! De Izráel őrizője nem alszik.  

Testvérek, tudjuk, mi fog történni a gonosszal, amikor a földre jön? Tudva azt, hogy kevés ideje van, 
elkezdi üldözni az Úr népét. Mi leszünk az üldözöttek. Ez a mostani helyzet semmi. Ha előre akarsz menni a jó 
úton, óvakodj a gonosz minden csapdájától, amit eléd rak! Nem könnyű ez. De nagyon könnyen vesszük a 
dolgokat, mert ebben a mostani időben, az Úr csak annyit mond: „ha valaki jönni akar én utánam...” Ez a mi 
választásunk: „ha… akar… tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét naponta és úgy kövessen Engem”. Ha 
célba akarsz érni, nehéz. Egyetlen nap sem könnyű. Ha nem akarsz célba érni, és a kereszténységed felületes, 
akkor természetes, hogy egyszerű: telik egyik nap a másik után, és csak azt látod, hogy elteltek az évek, és arra 
ébredsz, hogy a futásod végén vagy. 

Én arra a tényre alapozok, hogy az Úr az, aki munkálkodik az életünkben. Arra alapozok, hogy az Ő Igéje, 
az Úr Szelleme, aki munkálkodik bennünk, fel akar ébreszteni, meg akarja mutatni, hogy még van út előttünk, 
még nincs vége! Nem értünk célba, ahogy Pál is mondta: nem értük el a felnőtt kort, a tökéletességet. Futok a 
cél felé, a mennyei elhívás jutalmára. Az Úr munkálkodjon a szíveinkben, hogy legyünk azok, akik nem ülünk 
tétlenül, hanem futunk a cél felé. Nekünk el kell érnünk a célt! Nem kell, hogy amikor az Úr eljön, olyanok 
legyünk, akik megszégyenülnek, hanem legyünk azok, akik az Úr eljövetelekor az Úr helyeslésében részesülnek! 
Az Úr munkálkodjon az életünkben. És lássuk meg, hogy ez az ellenség nincs messze, hanem éppenséggel 
szövetségesei vannak bennünk. Az Úr legyen irgalmas hozzánk, és nyissa meg a szemeinket, és tudjunk menni az 
Úrral a célig. Ámen. 


