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Egy kérdésre szeretnék válaszolni, ami az 1János 5, 2-3 versekhez kapcsolódik: "abból ismerjük meg, hogy 

szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten 

szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek." 

"Az ő parancsolatai nem nehezek." Megkérdezem tőletek: tényleg nem nehezek az ő parancsolatai? Nehezek? 

Nehéz az, amit az Úr kér tőlünk? Vajon miért mondja itt, hogy nem nehezek? Az ő parancsolatai nem nehezek. 

Nem vonhatjuk kétségbe ezt. Valakinek volt egy problémája, és az Úr kért tőle valamit, és megkérdeztem tőle: 

Akarod? Ő azt válaszolta: Hát, nem akarom. De tudnunk kell azt, hogy ez [a nem akarás] nem probléma. 

Azt mondja a Filippi 2-ben, a 6. verstől olvasom, hogy legyen összefüggés: "aki, mikor Istennek formájában vala, 

nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén 

föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, 

engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalta őt, és 

ajándékoza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, 

mennyeieké, földieké és föld alatt valóké" - itt mi a földi kategóriába tartozunk - "És minden nyelv vallja, hogy 

Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Ha nem olvastam volna el ezeket az igeverseket, akkor nem lenne 

kapcsolat azokkal, amik következnek, és a szó, amely összeköti, a 12. versben van: "ANNAKOKÁÉRT, 

szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem 

most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket. Mert 

Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből." 

Tehát, ahogy mondtam, nem az a probléma, hogy nem akarod. Olvassuk, hogy Isten az, aki munkálja bennünk 

az akarást, és ez teljesen más dolog. Te ezt az akarást magadban szeretnéd megtalálni. Isten az, aki munkálja 

bennünk az akarást. Ez értékes, az Ő szemében, ha megalázkodva Hozzá jövök, ezzel a vággyal, hogy: minden 

nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Ő így akarja kiterjeszteni az Ő uralmát életünk minden területére. Akarod? 

Ha nem tudod akarni, akkor kérned kell Azt, Aki munkálja bennünk az akarást. Ennyi az egész. Nincs semmi 

mentségünk. Miért nem nehezek az Ő parancsolatai? Mert Ő munkálja bennünk az akarást. Mi szeretnénk ezt 

magunkban megtalálni, de hogy találhatnánk meg magunkban? Ez Őbenne van! De ha Hozzá jövök, akkor Ő 

elkezdi munkálni bennem, hogy akarjam. Ha már kimunkálta azt, hogy akard, akkor a dolog félig el van 

rendezve. 

Van egy történet, amely teljesen megváltoztatta F. B. Meyer életét. Nagyon sok igehirdetését olvashatjuk 

különböző helyeken. El kell, hogy mondjam, mert tudom, hogy sokan ismerik a történetét, de lehet, hogy 

kevesen gyakorolják ezt az életükben. Valaki megkérdezte: mennyi időt vesz igénybe ez az átadás? Egy percet - 

mondtam. Ez az átadás egy percig tart. Ez nem olyan dolog, hogy: Uram, munkálkodj az életemben, és lehet, 

hogy az életem végén majd örülök, hogy na végre, történt valami. Nem. Ez egy olyan tranzakció, ami egy 

pillanat alatt végbe megy. 



Elmondom mi történt F. B. Meyerrel. F. B. Meyer igehirdető volt, és egy testvér, C. T. Studd, aki 

misszionáriusként készült szolgálni, elhatározta, hogy meglátogatja ezeket a nagy igehirdetőket, mint amilyen 

F. B. Meyer is volt akkoriban. Tehát egy hűvösebb őszi napon C. T. Studd meglátogatta F. B. Meyert. Studd 

korán reggel felkelt, hogy tanulmányozza a Bibliát, de nem ilyen igeverseket keresett, hogy: hű az Úr. Tudjuk, 

hogy hű az Úr, tudjuk, hogy Isten szeretet. De C. T. Studd olyan igeverseket keresett, amelyek elmondják, mik 

az Ő parancsolatai, mit vár Ő tőlünk. F. B. Meyer is korán felébredt, és azt hitte, hogy talán beteg a vendége, 

hogy ilyen korán fent van. Bekopogott a szobájába, hogy lássa, mi van vele.  

- Mi történt? - kérdezte tőle.  

- Nem történt semmi, csak olyan igeverseket keresek, amelyekben az Úr megmutatja, mit tegyek, és én kész 

vagyok engedelmeskedni Neki a mai napon. Teljes szívvel akarok Neki engedelmeskedni.  

- Hogy jutottál ide? - kérdezte F. B. Meyer.  

- Az életem minden területét sorban átadtam az Úrnak. Majd megkérdezte F. B. Meyertől: Te átadtad minden 

dolgodat az Úrnak? Sorban mindent?  

- Nem adtam át - volt a válasz.  

- Add át sorban minden dolgodat az Úrnak - mondta Studd.  

A történet folytatását így mondja el F. B. Meyer: Elkezdtem sorban átadni az Úrnak minden szobám kulcsát. És 

volt egyetlen kicsi szoba – ami nem tudjuk, mi volt – amiről azt mondta: ezt nem tudom átadni. Uram, ha 

nekem adod ezt a kulcsot, hogy továbbra is én használjam, akkor még buzgóbban szolgálok Neked, mint eddig. 

De az Úr azt mondta neki: ha nem vagyok Úr az életed minden területén, akkor egyáltalán nem akarok Úr lenni.  

Ne gondoljuk, hogy az Úrral lehet egyezkedni, ha Ő kér valamit az életünkből. Nem lehet! És azt mondja F. B. 

Meyer, hogy amikor ő egyezkedett az Úrral annak a szobának a kulcsáért, akkor azt látta, hogy az Úr kezd 

eltávolodni tőle. Testvérek, ez történik. Ne gondoljuk, hogy a dolgok olyan egyszerűek. Ő Úr akar lenni: minden 

nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr! És végül F. B. Meyer az Úrhoz kiáltott: Uram, segíts, hogy akarjam! Éppen ez 

az, amit ez az igevers mond: Fil 2,13. 

Ez a bizonyságtétel, amikor megtapasztalod: az Úr segít neked, hogy akard. Te meg tudsz tenni bizonyos 

dolgokat, le tudsz mondani erről, le tudsz mondani arról, de a kilencvenkilencedik szobáról nem tudsz 

lemondani, mert arról csak úgy lehet lemondani, ha azt mondod: Uram, segíts, hogy akarjam. Így imádkozott F. 

B. Meyer, és Isten nagyon megáldotta őt, és egy rendkívüli ember lett. És innen indult az ő szellemi élete, hogy 

az Úr azt mondta: ha nem vagyok Úr az életed minden területén, akkor egyetlen területen sem akarok Úr lenni. 

Nem akarom, hogy amikor neked megfelel, akkor igénybe veszel és használni akarsz engem, de nem akarsz 

mindent az Én kezembe letenni.  

Nehéz ez testvérek? Nem nehéz. Csak meg kell nyitnod a szádat és kiáltanod kell az Úrhoz, és Ő hallja a 

hangodat. Ez a bizonyságtétel, és nem az, hogy mi képesek vagyunk valamire mi magunkból. Ez nem 

bizonyságtétel: nézzétek, végre sikerült a helyzetek fölé emelkednem! Ez nem bizonyságtétel. A bizonyságtétel 

az, hogy Isten munkálja bennünk az akarást: munkálkodj Te az én életemben is, hogy akarjam. És Ő jönni fog és 

munkálkodni fog az életedben, hogy akard. 

Tehát nehezek az Úr parancsai? Miért akar Ő Úr lenni az életünk minden területén? Nézzétek, mit mond itt az 

ige, Efézus 1, 7-10: "akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének 



gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén 

velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének 

rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben 

vannak, mind amelyek e földön vannak." Ez a szó, hogy ismét egybeszerkeszt mindeneket a Krisztusban, azt 

jelenti tulajdonképpen, hogy összegyűjt mindent egy Fő alá. De mi vagyunk az elsők, testvérek, akiket Ő 

összegyűjt az Ő fennhatósága alá. Ez az Ő terve. Ez az Ő akarata a mi számunkra. Eljön az idő, mikor ez 

beteljesedik.  

Tudjuk mit mond a Máté 13, 47-52: "szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, 

amely mindenféle fajtát összefogott. Melyet, minekutánna megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a 

jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is: eljőnek majd az angyalok, 

és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 

Monda nékik Jézus: megértettétek-e mindezeket? Mondának néki: megértettük Uram. Ő pedig monda nékik: 

annakokáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, 

aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából." 

Végül így lesz Krisztus Úr az egész földön. De felettünk Ő most kell, hogy Úr legyen! Ne gondoljuk, hogy Ő 

másként akarja. Ő Úr akar lenni. "Minden nyelv vallja, hogy Krisztus Úr." És aztán a következő igeversek 

megmutatják, hogy fog ez megvalósulni: "Mert Isten az, aki munkálkodik bennetek." Szeretnénk mi magunk 

munkálkodni, és nehéz, hogy lemondjunk magunkról, és Hozzá jöjjünk, és azt mondjuk: munkáld Te bennem az 

akarást. Ha alázatos lélekkel Hozzá jövünk, és kérjük Őt, Ő meghallja imádságunkat, és elkezd munkálkodni.  


