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„Semmit sem cselekedhetem magamtól" 
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Elhangzott: 2022. november 23-án 
 
Lukács 7,11-17: „és lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan menének vele, és 
nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egy fiát az anyjának, és 
az özvegy asszony vala, és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda 
néki: ne sírj. És oda menvén, illeté a koporsót, a vivők pedig megállának. És monda: ifjú, néked mondom, kelj 
föl! És felüle a megholt, és kezde szólni, és adá őt az ő anyjának. És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az 
Istent, mondván: nagy próféta támadt mi köztünk, és: az Isten megtekintette az ő népét. És kiméne felőle e hír 
az egész Júdeába, és a körül való minden tartományba." 
 
Mikor elolvastam ezt az igeszakaszt, nagyon meglepett. Hasonló igerészek vannak még a Bibliában. Láttuk, hogy 
ez az asszony özvegy volt és az egyetlen gyermeke meghalt, és nagy sokaság vitte a halottat a sírhoz. Ő nem kért 
semmit az Úrtól, hanem egyszerűen mikor az Úr meglátta őt, azt mondja az Ige: „az Úr megszánta őt." Odajött 
hozzá, feltámasztotta a halottat és nagy áldás volt mindazok számára. 
 
De az Úr Jézus mikor a földön volt csak azt tette, amit az Atya tett. Tudjuk mit mondott Ő: „aki engem látott, 
látta az Atyát." És az Atya volt az, aki így cselekedett. És Ő egyszerűen azt tette, amit az Atya tett. Aki engem 
látott, látta az Atyát. Ha szeretnénk látni az Atyát, akkor abban kell meglátnunk Őt, amit az Úr Jézus tett.  
 
János evangéliumában találunk ilyen igeverseket, mint pl. Jn 5,6: „ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és 
megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, monda néki: akarsz-é meggyógyulni?" Jézusnak nem voltak 
önmagából kiinduló akciói. Ő csak azt tette, amit az Atyától látott. Például a János 5,30-ban azt mondja: „én 
semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam 
akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét." Ő egyszerűen úgy cselekedett, ahogy 
az Atyától látta. Ő nem tett semmit önmagából. Őt az ördög azért kísértette meg, hogy tegyen valamit 
önmagából, de Ő elutasította ezt. Nem bűnre biztatta Őt, hanem egyszerűen arra, hogy jogos dolgokat tegyen, 
amelyek szükségesek voltak. Mikor megéhezel, hajlamos vagy tenni valamit. Ő soha nem tett semmit. Ő 
mindhalálig engedelmes volt az Atya iránt. 
 
Mi erre lettünk elhívva, és a munkálat, amit az Úr akar végezni bennünk az, hogy ne magunkból cselekedjünk. 
De mikor az ember az Éden kertjében evett a tiltott fáról, akkor kifejlődött benne a képesség, hogy önmagából 
cselekedjen. Mikor megszületünk erre a földre, már rendelkezünk természetes képességgel, egy rendkívül fejlett 
lélekkel, és mi magunkból képesek vagyunk cselekedni. Ilyen dolgokat tudunk tenni (nem bűnről van szó): 
szerethetünk, megbocsáthatunk, megtartóztathatjuk magunkat, ha éles elméjű valaki, akkor sok összefüggést 
talál a Bibliában, és tud prédikálni. Tehát élhetünk ilyen életet, hogy önmagunkból cselekszünk. Ez a legnagyobb 
probléma. Hol van a te életed forrása? Ha panaszkodsz, hogy nehéz, hogy nem bírod, hogy túl sok, akkor 
tudhatod, hogy az életed a lelkedből ered, és nem az Úrból. 
 
Mikor az Úr eljött, a Golgotán a keresztfán elhordozta a mi bűneinket, nem kell szenvednünk a bűneink miatt. A 
mi óemberünk Krisztussal együtt megfeszíttetett, hála az Úrnak ezért a valóságért! De továbbra is ott van ez a 
képességünk, hogy önmagunk által éljünk. És az Úr Jézus ezzel akar foglalkozni, mikor azt mondja: „ha valaki 
jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponta, és úgy kövessen engem." Ott van ez a 
képességünk, hogy természeti életet éljünk, hogy jó keresztények legyünk a mi természetünk szerint, és nem 
látjuk, hogy ez nem az Úr, ez én vagyok. Látjuk, hogy nem bűnről van szó. És az Úr munkamódszere arra 
vonatkozóan, hogy ezt a természeti életet meggyengítse bennünk az, hogy Ő megenged az életünkben 
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mindenféle dolgot, melyek által gyengíteni akarja ezt az életet. Mi nem értjük, hogy mit akar Ő, és nekünk nem 
tetszik az, ahogy Ő munkálkodik. Neki azonban mindig nagyon pontos célja van azzal, ahogyan Ő munkálkodni 
akar. János 8,28: „mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem 
cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok." Tehát egyszerűen semmit nem tett 
önmagától, és ide akar minket is elvezetni az Úr. 
 
Filippi 3,12-19: „nem mondom, hogy már elértem, vagy, hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el 
is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én énmagamról nem gondolom, hogy már 
elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak, pedig amelyek 
előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való 
elhívása jutalmára. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben 
másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy 
szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, 
akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor 
mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végök 
veszedelem, kiknek istenök az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel 
törődnek." 
 
Ne gondoljuk, hogy Krisztus keresztjének ellenségei feltétlenül olyan emberek, akik nagy bűnökben élnek. 
Krisztus keresztjének ellenségei azok, akik nem tanulják meg hordozni a keresztjüket. Mert látunk mindenhol 
olyan keresztényeket, akik igyekeznek keresztény életet élni, és imádkoznak. Egyesek erőért imádkoznak, mások 
bölcsességért, mert szeretnének ilyen életet élni, de ezt az életet nem lehet így élni. Ezt az életet csak 
egyféleképpen lehet élni: Krisztus a mi életünk. Ő szeretné az Ő életét élni bennünk. És azért, hogy ez a lélek 
élete kezelve legyen, és a természeti életünk gyengüljön, - ez a „jó” élet, ez a rendes élet, ezek a természeti 
tulajdonságok, amelyekkel születtünk, és dicsekedünk is ezekkel a jó tulajdonságokkal - az Úr kezelni akarja, és 
különböző módszereket használ erre. És ezek a módszerek, melyek a mi kezelésünket célozzák, nagyon 
különbözőek.  
 
Például szeretjük, ha értékelnek bennünket, és az Úr megenged olyan helyzeteket, hogy ne legyünk értékelve. 
Ilyenkor nagyon összezavarodunk: hogy lehet, hogy nem értékelnek, holott mindent megteszek, amit kell, és 
mégsem értékelnek? És nem látjuk, hogy ennek hátterében az Úr van, aki azt akarja, hogy gyengüljünk, hogy 
ütést kapjunk. Ha ez az élet nem gyengül, akkor nem adja át a helyét az életünkben Krisztusnak.  
 
Lehetünk ésszerű, helyes, rokonszenves emberek, de a körülöttünk lévő emberek látni fogják az 
erőfeszítéseinket, melyek nyilvánvalók, és érzékelni fogják, hogy az, ahogy élünk, mi vagyunk, és nem Krisztus. 
Felvenni a keresztet naponta - nem egyszer s mindenkorra, hanem nap mint nap - tulajdonképpen ez a szellemi 
növekedés titka. Más szavakkal: elfogadni, ha Ő megérint téged. Ha nem értékelnek, akkor Ő azt akarja, hogy az 
éned gyengüljön. És különböző módszerekkel Ő azt munkálja, hogy alább szállj. Fájdalmas, ha nem értékelnek, 
de az egyetlen dolog, amit ezekben a helyzetekben tehetsz és tenned kell az, hogy meglásd, hogy mindezek 
hátterében az Úr van. 
 
Az utóbbi időben beszéltem egy helyzetről, ami a János 21-ben van leírva, 4-7: „mikor pedig immár reggeledék, 
megálla Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Monda azért nékik Jézus: 
Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: nincsen! Ő pedig monda nékik: vessétek a hálót a hajónak 
jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla 
azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala, Péternek: az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy 
ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe." Azután ő is segített a 
többieknek partra vonni a csónakot; és bár ez történt, hogy sok halat fogtak, mikor Péter meghallotta, hogy az 
Úr az, akkor a tengerbe vetette magát, és az Úrhoz ment. 
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Tehát testvérek, ha látjuk, hogy van egy helyzet, amelyben nem érezzük kényelmesen magunkat - és ezek a 
helyzetek sokfélék lehetnek -, akkor mentegetheted magad, és védekezhetsz. Mikor látod, hogy az Úr kezd 
munkálkodni az életedben, és elismered a vétkedet: ez nagyon nagy dolog. És mert azelőtt úgy jártunk el mi is, 
mint a világi emberek, mert a mi lelkünk jól kellett, hogy érezze magát, és mindent megadtunk neki, amit csak 
kívánt. Nem akartuk, hogy ütések érjenek, nem akartuk, hogy csalódottak legyünk. Olyan emberek akartunk 
lenni, akiket értékelnek, szeretnek, tisztelnek, és nem láttuk mögötte az Urat. De miután az Úrhoz jövünk, 
miután az Úr világosságot teremt, hogy lássunk, akkor a dolgoknak meg kell változniuk. 
 
Testvérek, élhetjük így az életünket végig, és nem lesz látható Krisztus a mi életünkben. Imádkozunk, hogy ne 
vétkezzünk, járunk a gyülekezetbe, olvassuk a Bibliát, keressük a testvéreket, mindent megteszünk. De „ha 
valaki jönni akar én utánam, akkor meg kell tagadnia magát, fel kell vennie a keresztjét naponta, és úgy kell 
követnie engem." Ez Isten módszere, hogy megtanítson arra, ahogyan az Úr élt itt a földön, mert Ő azt mondja: 
„semmit sem tehetek magamtól" - képzeljük csak el! - „azt teszem, amit az Atyától látok." 
 
Mikor az Úr Jézus kijelentette magát Pálnak, ő azt mondja az ApCsel 22, 14-18-ban: „ő pedig monda: a mi 
atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő 
szájából. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most 
annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg [merítkezzél be] és mosd le a te bűneidet, 
segítségül híván az Úrnak nevét. Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, 
elragadtatám lelkemben [szellemben], és látám őt, ki ezt mondá nékem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, 
mert nem veszik be a te bizonyságtételedet én felőlem." 
 
Nagyon érdekes ez az igevers: „láttam az Urat, aki azt mondta..." Ahhoz, hogy az Úrtól függjünk, hogy Őrá 
támaszkodjunk, és ezek a természeti erőforrások csökkenjenek, akkor erre a kezelésre kell számítanunk. De az 
egyetlen dolog, amit tennünk kell ezekben a helyzetekben az, hogy imádkozzunk, hogy az Úr megnyissa a 
szemeinket, hogy láthassuk Őt. És mikor látod az Urat! Nagyon érdekes, mert így is mondhatta volna: hallottam 
az Urat, aki ezt mondta. De nem így mondja, hanem: „láttam az Urat, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki 
hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te bizonyságtételedet én felőlem." És pontosan így van: ha az Úr 
mond neked valamit és te meghallod, akkor látod az Urat. Az Úr Jézus azt mondta a János 12,45-ben: „és aki 
engem lát, azt látja, aki küldött engem." 
 
Tehát a hitéletnek ez az oldala, mikor az Úr kezeli a természeti életünk képességeit, teljesen el van hanyagolva. 
Ha valaki felületes, erkölcsös keresztény életet él, azt hiszi, hogy ez az élet. De ha kezdesz meginogni és kezd 
nehézzé válni a helyzet, akkor végül rájössz, hogy ez az élet nem az Úr. Lehetnek magyarázataid, beszélhetsz a 
Bibliából, és még sincs kijelentésed az Úrtól, hogy láss valamit, mert az elmédre támaszkodsz. Nagyon sok ideig 
támaszkodhatsz a természeti képességeidre, mert ez a következménye annak, hogy az ember lelke kifejlődött, 
és az ember élhet a lelke által. 
 
A kereszt hordozása éppen a természeti életünknek erre a területére hat. És ezt a területet félre kell tenni, 
éppen úgy, mint az óembert, azért, hogy Krisztus legyen látható az életünkben. Testvérek, kérjük, hogy az Úr 
jelentse ki magát nekünk, hogy láthassuk Őt, mert másként eltévedünk; félre tudnak vezetni olyan emberek, 
akik szépen beszélnek. De tudnunk kell, hogyha az Úr munkálkodik valahol, akkor az Ő keresztje ott megjelenik. 
Ahogy a Filippi 3,17-ben mondja, hogy „legyetek én követőim." „Legyetek az utánzóim, testvérek, 
valamennyien, és figyeljétek azokat, akik úgy járnak, mint ahogy mi is, akiket példaképeiteknek tartotok" 
(konkordáns fordítás). Mert akkor is voltak sokan, akiket lehetett volna követni. És aztán azt mondja: 
„jegyezzétek meg azokat, akik a mi példánk szerint járnak." Milyen szempont szerint, milyen kikötéssel 
hallgatunk valakit, aki prédikál? „Legyetek az én követőim, testvérek." És aztán azt mondja: „figyeljetek azokra." 
Miben különbözött Pál? Éppen ebben: félre tette a dolgokat, és célegyenest futott előre, az Istennek Krisztus 
Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. 
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És miután azt mondja: legyetek az én követőim testvérek, ezt mondja a 18. versben: „mert sokan járnak 
másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének 
ellenségei." Krisztus keresztje nemcsak az óemberrel, nemcsak a bűneinkkel foglalkozik, hanem a természeti 
emberünkkel is. Mert a kereszt ezt tartja szem előtt, hogy Krisztus látható legyen az életünkben. Tehát ez 
nagyon fontos dolog, és én hiszem testvérek, hogy az Úr irgalmas hozzánk, hogy megláthassuk ezt, és 
felfedezzük a keresztény élet megélésének titkát. Ha panaszkodsz valamire, ez azt jelenti, hogy nem hordozod a 
keresztet. Nem panaszkodhatsz a testvéreidre. Ha panaszkodsz a testvéreidre, azt jelenti, hogy nem hordozod a 
keresztet. Bármilyenek is legyenek, ők a testvéreid és az Úr irgalmas hozzájuk. De nekem a keresztet kell 
hordoznom. Meg kell, hogy haljak sok dolog számára, ami bennem van, és ami természeti. 
 
Eszembe jutott Jób. Azt mondja a Biblia, hogy a Jób gyermekei vendégségeket szereztek. Jób nagyon jó ember 
volt és azt mondta: netán a gyermekeim vétkeztek, és ezért áldozatot mutatott be. Engedjétek meg, hogy azt 
mondjam: ez a ragaszkodás az ő gyermekeihez nem volt jó dolog. És az Úr ezt kezelésbe kellett, hogy vegye az ő 
életében. 
 
Nem tudom, olvastátok-e ezt a könyvet: Tesbites Illés, Mackintosh-tól. Itt arról ír, amikor Illés elment ahhoz az 
asszonyhoz, de az asszony nem tudott neki enni adni, mert azt mondta, hogy a gyermeke és az ő számára kell. 
Kötődött a gyermekéhez, természetesen. És a gyermek meghalt, de végül tudjuk, hogy Illés feltámasztotta. De 
az Úr azt akarja, hogy semmihez ne kötődjünk; azt akarja, hogy Ő legyen az első. 
 
Tehát testvérek, nagyon sok dolog van a filozófiánkban, a vallásunkban, a meggyőződéseinkben, a 
kapcsolatainkban, és kötődünk bizonyos dolgokhoz, amiről azt hisszük, hogy jók. Mindezekben az Úr 
munkálkodni akar. És Ő munkálkodik, mert Ő egyetlen dolgot akar: hogy Krisztus legyen látható a mi 
életünkben. Ő foglalkozik minden dologgal, neki gondja van ránk. Mi csak meg kell, hogy lássuk ezt, és fel kell 
venni a keresztet naponta; és ez a mi részünk, a mi hozzájárulásunk a természeti életünk meghalásához. Mikor 
az óemberről van szó, abban nekünk már nem kell részt vennünk, mert ez a dolog megvalósult, mielőtt mi 
megszülettünk volna. Az óember meg lett feszítve Krisztussal együtt a kereszten. De mikor a mi természeti 
életünkről van szó, ez nem megy magától. Nem lesz félretéve, ha mi nem látjuk, hogy az Úr az, aki munkálkodik, 
és hogy milyen szándékkal munkálkodik, amikor például különféle félreértésekkel szembesülünk. Elfogadjuk, 
hogy az Úr folytassa az Ő munkáját? Vagy mentegetőzünk, és nem fogadjuk el azt a helyet, amit az Úr akar? Az 
Úr legyen irgalmas hozzánk testvérek, és munkálja bennünk ezeket a valóságokat, hogy a jó dolgaink félre 
legyenek téve, és kiábrázolódjon Krisztus az életünkben. Ámen.  


