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 1Korintus 13,4-7. versek: „A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rójja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent 
elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.” 

Tehát a szeretet ilyen. Ha más szót szeretnék használni, mondhatnám azt is, hogy a mennyei 
Élet, amely bennünk van, ilyen. Ezzel az Élettel két dolognak kell megtörténnie.  

Az első, hogy növekedjen. De hogyan, hiszen ez az Élet kezdettől fogva tökéletes. Egyszer csak 
gyermekes és éretlen volna? Ez nem igaz! Ez elejétől fogva tökéletes, mert az Élet, amely bennünk van, 
Krisztus élete. De mit jelent az, hogy az Élet növekedjen? Azt jelenti, hogy egyre nagyobb tere legyen 
bennünk. Mert, amikor az Úrhoz jövünk, telve vagyunk önmagunkkal. Beismerjük-e, vagy sem, ez így 
igaz. És ez az Élet nem tud terjeszkedni bennünk, mert megvannak a saját elgondolásaink, mindent 
tudunk. 

 Filippi 2,6-10. versek: „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 felmagasztalá őt, és 
ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.”  

 Tehát az, ami bennünk zajlik, ami az önmagunk megüresítését jelenti -, hogy megtagadjuk 
magunkat; hogy szép lassan megértjük és meglátjuk, hogy nem az az út, hogy: Uram, segíts, hogy 
türelmes legyek, stb - az egy hosszadalmas folyamat. Az út az, hogy megüresített legyél önmagadtól. 
Mert mikor különböző helyzetekben vagy, akkor meg kell látnod, hogy: ez vagy te, és meg kell 
tagadnod önmagad.  

A másik, aminek meg kell történnie a benned levő Élettel az, hogy kiáradjon. 2Korintus 4,7-12. 
versek: „Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem 
magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, kétségeskedünk, de nem 
esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk, mindenkor 
testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. 
Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi 
halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.” 16. vers: „Azért 
nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.”  

Mi a mi külső emberünk? Ne mondjátok, hogy a test. A lélek! A léleknek kell megszabadulnia. 
Beszélgettem valakivel, és mondtam neki, hogy én egy makacs ember vagyok, mert megszoktam, hogy 
a lelkem azt tegye, amit mondok neki. Lassan kezdem megérteni, hogy ki ellenőrzi az akaratomat 
akkor, amikor velem is az történik, ami Péterrel történt [lásd: ApCsel 10,13-14]. Péter, vágjad és egyed! 
Semmiképpen! - mondta Péter. Pedig ekkor Péter már átment a gecsemánéi fázison [amikor 
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megtagadta az Urat], és mégis, azt mondja: semmiképpen! Miért? Mert az ő akarata még mindig az 
„én”-jének az uralmában volt. Ezt szeretném tenni veled – mondja az Úr. Soha! Nem akarom, hogy 
ilyesmit tegyél velem. És az Úr, az Ő nagy irgalmában úgy munkálkodik, ahogy olvastuk: „Ez a kincsünk 
pedig cserépedényben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. 
Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, 
üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk…” Ahogy Pál is mondja: „az első védekezésemkor 
mindenki elhagyott, de az Úr mellettem állott” - tiportatunk, de el nem veszünk. Tehát, amikor 
átmegyünk ezen a folyamaton, történik valami: ez az edény, a külső ember, megromol. Ez az edény 
megreped, és kezd belőle kiáradni az Élet.  

Az új szövetség szerint az Élet, amely bennünk van, nem a saját magunk számára van, hanem 
egyrészt az életre, hogy általa éljünk. Ha ez által az Élet által élünk, akkor az történik, hogy nem a 
magam hasznát keresem. Ha magadnak élsz, és a magad hasznát keresed, ez azt jelenti, hogy még 
mindig az [éned uralma alatt lévő] élet által élsz. Sokan nem látják, hogy nem az Élet, hanem még 
mindig a másik élet által élnek. Azt az életet akarjuk megjavítani: jobbak, türelmesebbek, 
megértőbbek akarunk lenni, de nem lehet. Egyetlen módon lehet: nem én, hanem Krisztus. Ezt kell 
meglátnunk. 

Másrészt ezt az Életet a szolgálatra kell használni. Mit gondoltok, a szolgálat útjában mi a 
legnagyobb akadály? Lehet, hogy valaki azt mondja: az én gyengeségeim. Nem! A te saját erőd a 
legnagyobb akadály, amit használni akarsz a szolgálatban. A bölcsességed, az élet kérkedése - ezek az 
akadályok. De ha az Élet elkezd megmutatkozni benned, ha az edényen kezdenek repedések lenni, 
akkor látni fogod, hogy az Élet kiárad mások felé. Nincs semmilyen probléma, ha az Élet kiárad. Nem 
kell sokat magyaráznod, mert az emberek látják, hogy: ez nem ő, hanem ez az Élet, mert tudom, 
milyen volt. Hiába használ valaki szép szavakat, ha nincs Élet. De ha van Élet, akkor a testedben ott kell 
lennie Krisztus bélyegeinek, hogy: megaláztak, kigúnyoltak. Végül a függöny kettéhasadt, és az Élet 
kezdett kiáradni.  

Ez az Élet nem számunkra, hanem az Úr számára van. Ez az Élet ilyen. Nem kell gondolkoznom 
azon, hogy hogyan is kellene az Úr számára élnem. Az Élet az Ő számára van. Ez a szeretet hosszútűrő. 
Tűr, eltűri azt a testvért, aki mellette van: tűr, tűr, tűr. Jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, 
mindent eltűr. Ilyen ez az Élet. 

A szövetség olyan, mint egy szerződés. Az Úrnak nem volt szüksége szövetségre. Mi szerződést 
kötünk emberekkel, mert nem bízunk egymásban. Kell egy szerződés, hogy rögzítve legyen minden 
feltétel, adósság. Az Úr Jézusnak nem volt erre szüksége. Isten mégis Noéval megkötötte az első 
szövetséget. Elképzelhetjük, hogy Nóé mit érezhetett, amikor meglátta a nagy vizet, amely elborította 
a földet. És ha így folytatódott volna, akkor minden alkalommal, amikor látta, hogy beborul az ég, 
félelem foghatta volna el, hogy újra jön az özönvíz. Láttam olyan falvakat, ahol már többször volt árvíz. 
A patakok folyókká duzzadtak olyan helyen, ahol korábban alig volt egy kis patak. És tudjátok mit 
mondtak az emberek? Mikor beborul az ég, rájuk tör a félelem, hogy újra jön az árvíz. És Isten, Aki 
irgalommal teljes, és megérti az embert, azt mondta: szövetséget kötök, és nem lesz többé így. Ez a 
dolog adott nyugalmat Noénak és utódainak. 

Isten kötött velünk is egy új szövetséget, amelyben bizonyos dolgokra elkötelezte magát. De ne 
gondoljuk, hogy nekünk nincsenek kötelezettségeink, amelyek ehhez az új szövetséghez kötődnek. 
Ebben az újszövetségben Ő már nem úgy tesz, hogy: fogom a kezedet…, és viszlek…, hanem azt 
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mondja, hogy: szemeimmel tanácsollak…, jöjj…, kövess…, én fogom megcselekedni. De Ő nem úgy 
teszi ezt, hogy kényszerítsen, hanem az Ő szeretetével szorongat bennünket, és amikor azt mondja: 
"térj meg Izráel, jöjj, kövess", akkor nagy fájdalommal mondja ezt. 

Tehát Ő megüresítette magát. Filippi 2,7-9. versek: „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 ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való.”  

Ez az indulat legyen bennetek! Az én részem az, hogy megüresítsem magam, hogy olyan legyek, 
mint egy rabszolga: ne védjem a jogaimat; ne járjak a magam igaza után; hagyjam, hogy az Ő igazsága 
ragyogjon. Így Ő fogja megvédeni az Ő ügyét az életemben is. Ő engedelmes volt mindhalálig, 
mégpedig a keresztfának haláláig. Ez az, amit a mi életünkben is ki akar munkálni az Úr. Az Úr legyen 
irgalmas hozzánk, és nyissa meg a szemeinket, hogy láthassuk, hogy ez az Élet bennünk van, és ennek 
az Életnek növekednie kell, valamint láthatóvá is kell válnia. Ámen.  


