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 Az Úr Jézus több alkalommal mondta, hogy: „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye 
fel a keresztet minden nap és úgy kövessen engem.” Az elmúlt napokban még világosabban állt előttem ez a 
kép. Akik akkor hallották ezeket a szavakat, nagyon jól tudták, hogy mit jelentenek. Mert azt is tudták, hogy mi 
történik akkor, amikor valakit kereszthalálra ítélnek. Lance Lambert azt mondta, hogy Jeruzsálem utcáin néha 
lehetett látni egy-egy embert, aki vitte a keresztjét. Nem lehet pontosan tudni, hogy milyen is volt a kereszt, de 
ő azt mondta, hogy az elítélt kezei a vízszintes részhez voltak rögzítve, és így ment a kivégzés helyszínére, ahol 
már annak a másik, függőleges része el volt készítve. Akik látták, nagyon jól tudták, hogy annak az embernek 
többé már nincs semmi joga.  

Egyszer az Úr Jézus is a kivégzés helyszínére tartott, és tudta, hogy semmi joga tovább. Arra a helyre 
ment, ahol megfeszítették. Tehát azok a zsidók tudták, hogy miről beszél az Úr, amikor azt mondta: „vegye fel az 
ő keresztjét”. 

A napokban nagyon elhanyagolt alapvető igazságokon gondolkoztam el. Nem azért vagyunk megváltva, 
mert az Úr mellett döntöttünk, hanem az által vagyunk megváltva, amit Ő a Golgotán tett meg miértünk. Ezek 
örökkévaló igazságok, és nem függnek sem tértől, sem időtől, igazak függetlenül azoktól a helyzetektől, 
amelyekben élünk.  

Az első dolog a következő Igékben van leírva:  

1Péter 2,24: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az 
igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.” 

1Korintus 15,1-4: „Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, 
melyet be is vettetek, melyben állotok is, A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel 
hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképen, amit én is úgy vettem, 
hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. És hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 
harmadik napon az írások szerint. [És azok felsorolása következik, akiknek megjelent az Úr].  

8. vers: „Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. 10-11. vers: „De 
Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló, sőt többet 
munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár 
azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.” Tehát nagyon pontosan le van írva: „…meghalt a mi bűneinkért 
az írások szerint.”  

Ésaiás 53,4-5: „Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy 
ostoroztatik, verettetik és kinoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Tehát Ő nemcsak a bűneinket hordozta a 
keresztfán, hanem Ő megfizette a bűneink büntetését is. Mert a bűn büntetése a halál, és mert így van, Ő 
szenvedett a mi bűneinkért.”  

A másik örökkévaló igazság az, hogy amikor Ő meghalt a Golgotán, nem csak a bűneinket vette magára, 
hanem minket magunkat is. Így mi is Ővele együtt meghaltunk. Az Úr Jézus volt az utolsó Ádám. Ez is nagyon 
világos igazság. Ezeket a változhatatlan és örökkévaló igazságokat sokan el is fogadták.  

De a probléma az, amit a felolvasott igevers megfogalmaz, hogy: „Ha valaki követni akar engem, tagadja 
meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem.” Mert amikor a mindennapi tapasztalatunkról van szó, 
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ott a dolgok másként állnak. Ha nem teszünk különbséget a kettő között, akkor nagy zűrzavar lesz. „Krisztussal 
együtt megfeszíttettem, élek pedig többé nem én, hanem Krisztus él bennem.” Ha nem mondta volna Pál, hogy 
Krisztussal együtt megfeszíttettem, akkor mondhatnánk: igen, nézzétek, milyen magas szintre jutott el Pál. De ez 
egy örökkévaló igazság. Ez, hogy mi Krisztussal együtt megfeszíttettünk, és az óemberünk Ővele együtt meg lett 
feszítve, ez egy örökkévaló igazság.  

Róma 6,6: „Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek 
teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.” Amikor ezekről az örökkévaló igazságokról van szó, akkor nagyon 
fontos és szükséges, hogy a szemeink felnyíljanak, és meglássuk, valamint hit által el is fogadjuk ezeket.  

Amikor eljutunk a mindennapi tapasztalatokhoz, a dolgok máshogy állnak. A Szent Szellem azzal a céllal 
jön, hogy valósággá tegye bennünk ezeket az örökkévaló igazságokat, amelyeket két úton valósít meg. Tudjuk, 
hogy a Galata 1. részben beszél Pál arról, hogy: „De mikor Istennek tetszett […], Hogy kijelentse az Ő Fiát én 
bennem…” A kijelentés belső dolog. Isten bennem és benned ki akarja jelenteni az Ő Fiát.  

2Korintus 4,3-6: „Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: akikben e 
világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, 
aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti 
szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi 
szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” 

Amikor Ő felragyogott nekünk, a világosság ránk áradt, és eljutott a szíveinkbe. Ekkor tapasztaltuk meg 
először a világosságot. De mi is ez a világosság? Szívesen olvassuk a Zsoltárokban például, hogy: „Küldd el 
világosságodat, és igazságodat, azok vezessenek engem…” Mindnyájan szeretnénk birtokolni ezt, mert amikor 
világosságunk van, akkor lelepleződnek bennünk a sötétség dolgai. Ez a világosság: az élet világossága. Ez nem 
úgy lesz a miénk, hogy kívülről jön valami fény, és meglátunk valamit. Ez az élet világossága, ami belső 
világosság.  

Az életnek meg kell mutatkoznia, és az élet csak akkor látszik, amikor jelen van a halál. Ha nem értjük 
meg, mit jelent felvenni a keresztet, és meghalni, akkor nincs világosságunk sem. Kérhetünk világosságot: Uram, 
adj világosságot! De milyen az a világosság, amit kaphatsz? Ez a világosság: az élet világossága. 

Van két nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy ez a világosság belülről világít, a másik pedig, hogy 
ugyanakkor a Szent Szellem rendezi a külső körülményeket. Ez a kettő együtt jár. Írja az Ige, hogy: „alázzátok 
meg magatokat…” De mit jelent megalázkodni? Hogy halkabban beszélj? Hogy megpróbálj kimértebb lenni? 
Hogy lehajtsd a fejed? Mit jelent megalázkodni? Mit tett az Úr Jézus, amikor megalázkodott? Egyáltalán nem 
foglalkozott magával, hanem csak az Atyával. Kereste, hogy azt tegye, amit az Atya mond. Nem foglalkozott 
magával. Tehát a körülmények - ahogy az Úr rendezi őket - segítenek abban, hogy meghaljunk. Ha megtanulunk 
meghalni, az élet megmutatkozik bennünk. És egyszer csak meglátunk valamit a világosságból. Azt gondoljuk, 
hogy csak úgy, véletlenül látunk meg az életünkben valamit? Amíg nem jön a világosság, addig nem látunk. És 
amikor jön a világosság, Ő az: „…a világ világossága…” A világosság: az élet világossága. És ez a világosság hozza 
felszínre az életünk sötét dolgait. Miért érzéketlenek egyesek? A környezetükben mindenki látja, hogy valami 
nincs rendben náluk, csak ők nem. Azért nem, mert nincs ott az élet. 

Azt olvassuk az 1János 1,7. versében: „Ha pedig a világosságban járunk…” Milyen világosságról van itt 
szó? Az élet világosságáról. Ha ebben a világosságban járunk! Mert ez a világosság napvilágra hozza az 
életünkben levő sötét dolgokat.  

Amikor egyetemista voltam, volt egy kolléganőm, aki azt kérte tőlem, hogy ha látok valamit az életében, 
mondjam meg. Ő nem látta a dolgokat, én viszont nem akartam semmit megmondani neki. (Éppen ma 
gondoltam rá, mert már nem jár a testvérekkel.) Milyen világosságról van szó? Az élet világosságáról. És ahogy 
járunk ezen az úton, nem kell messze mennünk, hogy meglássuk, hogy ha követni akarjuk az Urat, az első dolog 
az, hogy megtagadjuk magunkat, és aztán vegyük fel a keresztet. Amikor felvetted a keresztet, tudnod kell, hogy 
tovább nincs semmi jogod, csak arra vagy jó, hogy megfeszítve legyél. 
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És ekkor történik az, amit olvastunk a 2Korintus 4,10. versében. Nagyon érdekes kifejezés: „mindenkor 
magunkban hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.” Ez azt 
jelenti, hogy a Jézus halála most is munkálkodik bennünk, és felszínre hozza mindazt, amit a világosság 
megmutat. És a sötétséget, amit a világosság felszínre hoz, orvosolni kell. Lehetetlen, hogy ne lásd a dolgokat az 
életedben, ha a világosság kezd megjelenni.  

11. vers: „Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható 
legyen a mi halandó testünkben.” Tehát, az élet akkor mutatkozik meg, amikor a halál munkálkodik. És akkor a 
világosság elkezd megmutatkozni, és kezdjük látni azokat a dolgokat, amiket addig nem láttunk.  

Testvérek, az utolsó időket éljük. Engem mindennél jobban foglalkoztat az, hogy az Úr tudja bevégezni 
az Ő munkáját bennünk. Hajlamosak vagyunk más dolgokkal foglalkozni, és megengedjük, hogy a jelen dolgai 
magukkal ragadjanak bennünket. Tegnap olvastam a Lukács 21,36. versét: „Vigyázzatok azért minden időben, 
kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok 
az embernek Fia előtt.” Vigyázzatok, imádkozzatok. Eddig a dolgok nem voltak olyan bonyolultak.  

Olvassuk el a Jelenések 6,3-8. verseket: „És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a 
második lelkes állat ezt mondá: jöjj és lásd! És eljöve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, 
hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És 
mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: jöjj és lásd. Látám azért, és 
imé, egy fekete ló, és annak aki azon üle, egy mérleg vala kezében. És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, 
amely ezt mondja vala: a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az 
olajat ne bántsd. [Tehát az olaj nem sérül!]. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes 
állat szavát, amely ezt mondja vala: jöjj és lásd. És látám, és imé egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve 
halál, és a pokol követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és 
éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.” 

Tehát „…adaték azoknak hatalom…”, ami a megpróbáltatásokat jelenti. Az emberek szenvednek, ijedtek, 
végük van, mégsem akarnak hallani az evangéliumról. Természetesen sajnáljuk őket, és látjuk a nagy bajokat, 
amiken átmennek, ezért nekünk imádkoznunk kell, hogy az Úr nyissa meg a szívüket, hogy el tudják fogadni az 
evangéliumot. Ezek az idők még inkább felerősödnek, és imádkoznunk kell, hogy fel legyünk készülve azokra a 
napokra. Még nem vagyunk felkészülve, mert ha fel lennénk, akkor nem mondaná az Ige: imádkozzatok. 
Imádkoznunk kell, hogy megmeneküljünk. Nem a mai, kezdeti dolgoktól, mert ezek most még kezdeti fázisban 
vannak, de ezek fel fognak erősödni. El fog jönni az az idő. 

Tudjátok hogyan határozta meg egy testvér az elragadtatást? „Az Úr szívének vágyakozása az Ő 
menyasszonya iránt." Lehet, hogy mi jól érezzük magunkat ezen a földön, már nem úgy, mint idegenek és 
vándorok, és talán nem is vágyakozunk találkozni az Úr Jézus Krisztussal, és el vagyunk foglalva az Úr 
munkájával. De Ő arra vágyik, ahogy Pál mondja: „…eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen 
szüzet állítsalak a Krisztus elé.” 

Az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy meg tudjuk ezt érteni, amihez az út: az engedelmesség. Ha 
világosságban járunk, engedelmeskedjünk annak, amit a világosság megmutat, és akkor áldásban lesz részünk. 
Mert a világosság mindent felszínre hoz. Saját magunkat fogjuk látni és nem másokat, mert az Úr arra vár, hogy 
munkálkodjon az életünkben. Ezek alapigazságok, amiket meg kell értenünk. A Szent Szellem fontos. 
Hallgassunk Őrá, hogy mit akar munkálni az életünkben. Meg vagyok győződve, hogy az Úr munkálkodik, nincs 
kétségem efelől. Ez az Ő munkája, Ő munkálkodik bennünk, és meg vagyok győződve, hogy nagyon sok testvér 
nagyon komolyan veszi a dolgokat. Az Úr áldjon meg, és munkálkodjon az életünkben! Ámen.   


