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 Olvassuk el Hóseás könyvének 7. fejezetét. 

„Amikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Samária gonoszsága, mert 
csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utcán. És eszökbe sem veszik, hogy emlékezem 
minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, amelyek színem előtt vannak. Gonoszságukkal 
gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket. Mindnyájan házasságtörők, olyanok, mint a 
kemence, amelyet befűt a sütő, szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától annak megkeléséig. Királyunk 
napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől, csúfolóknak nyújtja az ő kezét. Mert, mint a kemence, 
közelednek álnokságukban az ő szívökkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjük, reggel ég, mint a lángoló tűz. 
Mindnyájan tüzesek, mint a sütő kemence, és megemésztik bíráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztük 
senki, aki hozzám kiáltana. Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított 
pogácsa. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre. 
Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és még sem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem 
keresik őt mindennek dacára sem. És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Egyiptonhoz 
kiáltanak, Asszíriához folyamodnak. De amint mennek, kiterjesztem hálómat ellenök, levonszom őket, mint az 
ég madarát, megbüntetem őket az ő gyülekezetüknek adott kijelentés szerint. Jaj nékik, mert eltávoztak én 
tőlem! Pusztulás reájuk, mert vétkeztek ellenem! Én ugyan megszabadítanám őket, de ők hazugságot szólnak 
ellenem! És nem kiáltanak hozzám szívükből, hanem ordítoznak ágyasházaikban, a búza és a must miatt gyűlnek 
egybe; ellenem fordulnak. Pedig én tanítottam őket, én erősítettem meg karjokat, és ők mégis gonoszt 
gondolnak ellenem. Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez. Olyanok, mint a csalárd kézív. Fegyvertől 
hullanak el fejedelmeik, az ő nyelvüknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatjok Egyiptom földén. 

„Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa.” Foglalkoztat ez a dolog. Az a kérdés van 
most a szívemen, hogy: Nyer az Úr dicsőséget az életemből? Mi azt gondoljuk, hogy amikor megtértünk az 
Úrhoz, akkor az Úr dicsőséget nyer az életünkből. De ez a dolog egy kezdet, és e nélkül nincs folytatás. De 
nézzétek, mit mond az ige a 2Thessz 1,10. versében: „Amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, 
és csodáltassék mindazokban, akik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama 
napon.” Azon a napon az Úrnak meg kell dicsőülnie bennünk. Neki dicsőséget kell kapnia. És mikor ez a folyamat 
elkezdődik az életünkben, akkor Őt elsősorban az érdekli, hogy bennünk munkálkodjon, és majd csak azután 
általunk. 

Azt mondta egy testvér, hogy ha látni akarod a ludak természetét, akkor vidd oda őket a tóhoz. Azonnal 
bemennek a vízbe, úsznak és jól érzik magukat. Ez az élet természete. Bizonyos madarak esetében, amelyek 
kezdetben az anyjukkal vannak a fészekben, aki táplálja őket, egészen addig nem látod a természetüket, amíg 
egy kicsit meg nem erősödnek, és nem kezdenek el repülni. Ez az ő természetük. 

Mi kaptunk egy életet, és ennek az életnek megvan a saját természete. Mi részeseivé lettünk a mennyei 
természetnek. Ez valóban egy kezdet: mennyei természet részeseivé lettünk. Ennek a mennyei életnek a 
természete, amely bennünk van, teljesen más, mint az az életünk, amelyet a szüleinktől örököltünk. Ez mennyei, 
szerető, engedékeny, telve világossággal - ennek az életnek ilyen a természete. Néha-néha ez az élet kezd is 
látszani, de csak néha. Ez nem elégséges. Efraim olyan volt, mint egy meg nem fordított [félig sült] pogácsa. A 
pogácsának mind a két oldalán meg kell sülnie. Efraim csak egyik oldalán volt megsülve.  

Testvérek, ne gondoljuk azt, hogy az Úr dicsőséget nyer az életünkből addig, amíg mi élünk. Voltam 
valahol, és hallgattam valakit, aki bizonyságot tett. Mondott ő valamit, de engem egyáltalán nem hatott meg. 
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Tudjátok miért? Mert az ő bizonysága nem érintette meg azt, ami a legrondább az emberben: az ő ádámi 
természetét. Tehát, mi megszabadulhatunk a bűneinktől, és ez lehet is a bizonyságunk, hogy a bűneink meg 
vannak bocsátva. De nem vagyunk tudatában a romlott természetünknek. És ez a romlott természet, de 
mondhatnám azt is, hogy ez a rendkívül utálatos természet, ez az ádámi természet, itt van bennünk. Ott van a 
te szavaidban is, amit lehet, hogy szeretnél elrejteni, és próbálsz a beszélgetéseidben szelíd lenni, de a 
bensődben az ádámi természet van. Mint amikor a macskát beleteszik a zsákba, de a karmai kijönnek. Ilyen a mi 
természetünk is. 

Miért nehéz egyeseknek a romlott természetükről beszélni? Tudjátok miért? Mert nem látták még azt a 
másik természetet. Tudjátok, hogy mikor van egy testvérnek a legnagyobb öröme? Öröm nem akkor van, mikor 
sikered van. Ez nagyon rövid ideig tartó. A legnagyobb öröm az, mikor meg tudod tagadni magad, felveszed a 
keresztet és meghalsz. Ez a legnagyobb öröm. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor meg tudsz alázkodni, 
amikor nem adsz igazat magadnak, de igazat adsz Istennek. A szavaink lehetnek szépek, de a szavak hátterében 
ott kell lennie a mennyei természetnek, mert mi két természettel rendelkezünk.  

Testvérek, ha mi mennyei természet részeseivé lettünk, és ez a mennyei természet bennünk van, ez nem 
elégséges, mert ennek a mennyei természetnek jellemmé kell alakulnia. A jellem azt jelenti, hogy: Krisztus 
kiformálódik bennünk. Mikor mi ezen az úton járunk, és megtagadjuk magunkat, igazat adunk Istennek, akkor 
valahányszor így teszünk, ez a jellem kezd kialakulni bennünk. Más szavakkal: azok, akik megtanulnak bemenni a 
szoros kapun, és megtanulnak a keskeny úton járni, azokban az emberekben egyszerűen Krisztus jelleme 
formálódik ki. A mennyei természet néha-néha, de a jellem az mindig egyszerűen megmutatkozik, nem kell 
semmilyen erőfeszítést tenni. 

2Péter 1,3-8. versek: „Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 
kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által 
igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé 
legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is 
fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé 
pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség 
mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha 
ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi 
Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” - Ha ezek megvannak bennetek, ha ezek ki vannak munkálva 
bennetek.  

9. vers: „Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való 
megtisztulásról.” Egyszerűen az élet olyan, hogy bennünk ki kell épülnie ennek a jellemnek. És hogy ez a jellem 
kialakuljon bennünk, az Úrnak speciális helyzetekben kell tartania bennünket, hogy tanuljuk meg Őt követni, és 
Őt követve, a természet jellemmé formálódjon bennünk. Ezt jelenti más szavakkal az, amit a 10. vers mond: 
„Annakokáért atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívástokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket 
cselekeszitek, nem ütköztök meg soha.” 

A mi csúnya ádámi természetünk a legcivilizáltabb, legkiműveltebb emberben is ott van. Ha az Úr nem 
formálta a természetünket, lehet, hogy némelyek félnek is beszélni róla, mert olyan ronda az. Ha az Úr nem 
vette kezelésbe az életedet, ez azt jelenti, hogy a te életedből Ő nem nyerhet dicsőséget. Mert Ő akkor nyerhet 
dicsőséget belőled, ha Krisztus nem csak egyszerűen benned lakozik, hanem ha benned ki is formálódik. 
Láttátok, hogyan formálja Isten a ronda természeteteket? Nem láttátok? Én gondolom, hogy láttátok már. 
Hangsúlyozom, hogy van valami több. Ne gondoljuk azt, hogy minden rendben van az életünkkel. Neki 
dicsőséget kell kapnia az életünkből. 

Az Ő munkája győzedelmeskedni fog, és az egész föld telve lesz az Úr dicsőségével. Ez igaz. De nézzétek, 
mit mondanak az 1Thesszalonika 5,9-11. versek: „Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy 
üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár 
aluszunk, együtt éljünk vele. Vigasztaljátok és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is.” Ezt jelenti 
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testvérek, hogy a munkának, amit Ő elkezdett, végig folytatódnia kell. Nemrég hallottam valakit, aki azt mondta, 
hogy Ő kész arra, hogy az Úr elvigye. Azt gondoltam magamban: jaj, jaj tényleg kész vagy? Mikor te kész vagy, 
akkor elsősorban a melletted levőknek kell ezt látniuk, hogy mi mutatkozik meg az életedben. Csak a 
természeted az, ami látszik? Tudjátok milyen volt Péter, mielőtt az Úr elkezdte formálni? Hirtelen természetű 
volt, sokat beszélt, mindent tudott, és csak mondta-mondta… Az Úr közeledett hozzá, és elkezdett foglalkozni az 
életével. És tudjuk, hogy végül hogyan formálta őt az Úr, és milyen ember vált belőle. 

De az, hogy a természetünk kezelve lett, az még nem elég. Nekünk abban a régi természetünkben van 
egy „jó oldalunk” is, amelyik Isten akaratát akarja cselekedni, amely engedelmeskedni akar. Egyesek mondják is, 
hogy mennyi jó dolgot tesznek, mintha megtértek volna. Engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy bármilyen jó 
is valakinek a természete, Isten előtt végképp el van utasítva. Őt semmi nem elégíti meg, csak ha Krisztust látja 
bennünk.  

És nézzétek, mit mond az 1Péter 4,10-11. vers: „Ki-ki 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 arról beszél az ige, hogy Isten dicsőíttessék meg Jézus Krisztus által, ez a mi életünkre 
vonatkozik. Ő meg van dicsőítve a mennyben. Ott mindenki dicsőíti Őt, mindnyájan a lábai elé borulnak, mert Ő 
tökéletes. De a kérdés az: hogyan nyer Ő dicsőséget az én életemben? Ő nem dicsőül meg, amikor 
nekigyűrkőzöm, hogy találjak néhány igeverset, és megmagyarázzam azt. Ő nem dicsőül meg akkor, amikor a 
saját erőmből szolgálok, jóindulattal. Ő nem dicsőül meg! Ő csak akkor dicsőül meg, amikor Krisztus teljesen 
kiformálódik bennem.  

Testvérek, a legnagyobb kérdés az, hogy hogyan nyer Ő áldást az életemből. Tehát van egy út, amit 
követnünk kell. Az Úr azt akarja, hogy ezen az úton járjunk, és ne legyünk olyanok, mint Efraim:, vagyis csak „az 
egyik oldalon megsült pogácsa”. Ő azt akarja, hogy teljesen átadottak legyünk, teljesen kimunkáltak. Ez a munka 
folytatódjon minden nap, és adjuk át magunkat Őneki azokban a helyzetekben, amelyeken átmegyünk. Hadd 
tudja az Ő akaratát végezni bennünk, hogy mi semmik lehessünk. 


