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Watchman Nee: Győzedelmes élet 
 

 

 

 

SAJÁT TAPASZTALATUNK 

Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan 

bennem. 

Róma 7,21 

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 

Róma 3,23 

 

A KERESZTYÉNEKNEK RENDELT ÉLET 

A Biblia azt mutatja nekünk, hogy Isten minden keresztyén számára örömmel teli életet rendelt 

el. Ez az élet teljesen békességben van Istennel, a Vele való közösségben akadályoktól mentes, és 

semmiben sem ellenkezik az Ő akaratával. Isten olyan életet készített elő a keresztyének számára, 

amely nem szomjazik a világ dolgai után. A bűntől távol jár, és győzedelmeskedik felette. Szent, 

erős, és győzedelmes. Ismeri Isten akaratát, és szünet nélkül közösségben van Vele. Ez az az élet, 

melyet a Szentírásban Isten a keresztyéneknek szánt. 

Isten olyan életet rendelt el, amely Krisztussal együtt el van rejtve Őbenne. Mi lehet hatással 

erre az életre? Mi az, ami befolyásolhatja vagy megrendítheti ezt az életet? Csakúgy, ahogy Krisztus, 

mi is rendíthetetlenek vagyunk. Ugyanúgy, mint Ő, mi is minden dolog fölé tudunk emelkedni. 

Helyzetünk Isten előtt ugyanaz, mint Krisztusé. Soha nem szabad arra gondolni, hogy a sorsunk 

gyengeség és bukás. A Bibliában nincs helye az ilyen gondolatoknak a keresztyének számára. A 

Kolossé 3,4 ezt mondja: „Krisztus, a mi életünk...". Krisztus mindenek felett áll. Semmi sem 

befolyásolhatja. Halleluja! Ez a krisztusi élet! 

Isten békés és örömmel teli életet szánt a keresztyéneknek. Olyan életet, amely aktív, életerős, 

és betölti Isten akarata. De mi milyen életet élünk? Ha nem Isten rendelése szerinti az életünk, akkor 

át kell törni, és győzedelmeskedni kell ebben a tekintetben. Tehát át kell gondolnunk a 

tapasztalatainkat még ma. Nem könnyű dolog erről beszélni. Egyes tapasztalataink nagyon 

elszomorítóak is lehetnek. Viszont a hiányosságainkat csak akkor látjuk meg, ha alázatosakká 

válunk - csak akkor kaphatunk kegyelmet Istentől. 

 

A KERESZTYÉN EMBER NYOLCFAJTA BUKÁSA  

Milyen életet élünk? Olyan élet ez, melyet megkötöz a bűn törvénye. „Mert az akarás megvan 

bennem, de a jó véghezvitelét nem találom" (Róma 7,18). Életünk kudarcokkal teli; a bűn 

megkötözi. Isten magasztos, fenséges életet adott nekünk, de mi bukott életet élünk. Saját 

tapasztalataink és a Szentírás szerint a keresztyén embernek nyolcféle kudarca létezik, vagyis 

nyolcfajta bűne van. 

Szellemi bűnök 

Büszkeség, féltékenység, hitetlenség, mások hibáinak felhánytorgatása, az imádság hiánya, 

mind szellemi bűnök. Az Istenben való kételkedés és az is, ha nem tudjuk magunkat Istennek szen-

telni, szintén szellemi bűnök. Vannak, akik győzedelmesek szellemi téren, de többen vannak azok, 

akik ebben kudarcot vallanak. 

Egyszer megkörnyékezett a büszkeség. Bármi fajta büszkeség szellemi bűn. Bármilyen 

büszkeség, ami akadályoz az előrehaladásodban, szellemi bűnnek számít. A büszke ember nem tudja 

elviselni a nála különbeket. Nem tudja elviselni a látványt, hogy mások előrehaladottabbak akár a 

világi dolgokban, akár szellemi téren. Ha valaki magasabb fokon áll nála szellemileg, azonnal tesz 
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érte, hogy megtalálja hibáit és megalázza. A féltékenység bűn a szellemi életünkben, éppúgy, mint a 

keresztyén munkánkban. 

Vannak, akiket a hitetlenség gonosz szíve tölt el. Ha megkérdeznénk, hisznek-e vagy sem, azt 

válaszolnák, hogy nincs egy szó vagy mondat Isten Igéjében, amit el ne hinnének. De ha azt 

kérdeznénk, hogy bíznak-e Isten ígéreteiben, bevallanák, hogy erre képtelenek. Amint egy kis 

megpróbáltatáson mennek keresztül, módfelett pánikba esnek. Egyáltalán nem tudnak bízni Isten 

Igéjében. Egyszer Luther Márton felesége gyászba öltözött és azt mondta férjének, annyira kétségbe 

van esve, hogy úgy tűnik, mintha meghalt volna az ő Istene. 

Sok hívő nem él megfelelő közösségben Istennel. Egyik napról a másikra, fegyelmezetlenül 

élnek. Imádkozás és Biblia olvasása nélkül telnek a napjaik. Úgy élik életüket, hogy nem látják Isten 

arcát, és nem élnek közösségben Vele. Még a gondolattól is rettegnek, hogy az Úrral közösségben 

legyenek. Ez istentelen élet. Vétkezünk, elbukunk, és nem élünk szellemi életet. Sokan közülünk 

sohasem voltak elég szorgalmasak ahhoz, hogy megtanulják a leckét, hogyan kell az énünkkel 

foglalkozni. Sokan nem igyekeznek megtanulni, hogyan kell önmagukat háttérbe helyezni. 

Egyszer volt két testvér, akik valami egészen kis dolog miatt nem voltak jóban egymással. 

Együtt étkeztek, és egy tálból szedtek maguknak. Az egyik mindig kiválasztotta magának a finom 

húsfalatokat a tányérról. Amikor a másik ezt meglátta, néhány napig nem szólt semmit. Két hét 

múlva már nem tűrte tovább, és félrevonult a testvérétől. Apró cselekedeteinkben nyilvánul meg, 

hogy milyen emberek is vagyunk valójában. Nagyon szeretem olvasni Hudson Taylor életrajzát. 

Igehirdetői utazásai során majdnem mindig a legrosszabb szobát és a legrosszabb ágyat választotta. 

Habár ezek kis dolgok, de ebben nyilvánul meg, hogy Isten előtt éljük az életünket vagy sem. 

Hústesti bűnök 

Nemcsak szellemi bűnök léteznek, hanem vannak hústesti bűnök is. Házasságtörés, 

fegyelmezetlen szemek, nem megfelelő kapcsolat másoké, mind hústesti bűn. Sokan kudarcot 

vallanak ezen a téren. Sok vétkeznek a szemeikkel, mert nem fegyelmezik őket. Sok embernek nem 

megfelelő a kapcsolata a barátaival. Ezek hústesti bűnök, a magaviseletünk bűnei. Vannak olyan 

bűnök, amelye nincsenek összefüggésben a testtel, mások pedig a testtel kapcsolatosak. 

Testvérek! Foglalkoztatok már a szemetekkel? Be kell vallanom, manapság nagyon sok 

lehetőség van arra, hogy vétkezzünk a szemünkkel. Foglalkozni kell ezzel az üggyel az Úr színe 

előtt. Sok keresztyén nem tapasztalja meg Isten győzedelmes életét, amíg az Úr nem töri meg a 

szemünk engedetlenségét. 

A barátság ugyancsak olyan dolog, amire oda kell figyelni. Hívő ember köthet mély barátságot 

hitetlenekkel. A világ szerint ez nem bűn. De a keresztyénnek rendelt élet szerint az ilyen intim 

kapcsolat bűn. Ez a nőtestvérekre is igaz. Egyszer egy nyugati misszionárius elmondta, hogy 

hitetlenek túlságosan bensőséges kapcsolatot akartak vele kialakítani. Amikor felismerte, hogy ez 

bűn, elutasította a barátságukat. 

Az értelem bűnei 

Nemcsak szellemi és hústesti bűnök léteznek, hanem vannak gondolatilag elkövetett bűnök is. 

Sokak nem vétkeznek szellemileg, és bizonyos tekintetben mára hústestükkel is elbántak, viszont 

nem tudnak uralkodni gondolataikon. Sok embernek elkalandozik a figyelme, másoknak csavaros 

észjárásuk van, megint mások gondolatvilága ingatag. Vannak olyan gondolatok, amelyek se nem 

kalandozóak, sem csavarosak, és nem is instabilak, viszont tisztátalanok és illúziókkal teltek. 

Vannak, akik tele vannak kétséggel, mások pedig a tudásszomj megszállottjai. Mindent tudni 

akarnak, és nem állnak meg, míg el nem érik azt. Akiknek ilyen gondolataik vannak, még nem 

tapasztalták meg a győzedelmes életet. Nem szabad azt gondolnunk, hogy minden rendben van 

ezekkel az emberekkel. Csak kevesen vannak, akik tényleg győzni tudnak a gondolataik felett. 

Sokaknak elkalandoznak a gondolataik, ingatagok és csapongók. A csapongó gondolkodásmód is 

baj, de a tisztátalan gondolat még ennél is rosszabb. Vannak, akik körül a tisztátalan gondolatok igen 

makacsul ott ólálkodnak. Találkoztam egyszer egy testvérnővel, aki bevallotta, hogy a gondolatai 
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állandóan elkalandoznak. Megismertem egy másik keresztyént, aki azt mondta, hogy az ő gondolatai 

viszont mindig tisztátalanok. Ez is azt mutatja, hogy nem Isten szerinti életet élünk. Foglalkoznunk 

kell mindezzel. 

A képzelet nagyon sok keresztyént megrontott, csakúgy, mint a kétség. Például, amikor az 

utcán összefutunk egy testvérrel és ő nem nagyon barátságos, azonnal arra gondolunk, hogy 

haragszik ránk vagy nem kedvel minket. De mire hazaérünk, ráébredünk, hogy csak azért volt 

barátságtalan, mert nem aludt jól előző éjszaka, mert fájt a feje, vagy, mert valami kellemetlenség 

érte. Azt hittük, hogy velünk kapcsolatos a probléma, de valójában nincs semmi gondja velünk. 

Gyakran a saját képzeletünk bánt meg minket, és mégis azt hisszük, hogy belelátunk mások szívébe. 

De rá kell ébrednünk, hogy egyedül az Úr „a vesék és szívek vizsgálója" (Jelenések 2,23). Sokan 

képzelegnek, hogy az egyik ember ilyen, a másik olyan. Ezzel vétkezünk a gondolatainkban. Túl sok 

ítéletet hozunk, és túl sokat képzelődünk. Testvérek! Az Úr elé kell állni és foglalkozni kell ezekkel 

a dolgokkal. Ha ezt elmulasztjuk, nem léphetünk be az Istenben győzedelmes életbe. 

Ismerek egy testvért, aki a tudás megszállottja. Mindennek tudni akarja az okát. Mindent 

megvizsgál, és tudni akar. Az elméje nagyon aktív. Nem bízik Istenben, mégis minden egyes 

dologról tudni akar körülötte. Testvérek! Ez a tudásvágy szintén bűn. Ezzel is foglalkoznunk kell. 

Testi bűnök 

Vannak testtel kapcsolatos bűnök is. Nem feltétlenül tisztátalan dolgok ezek. Hétköznapian 

szólva nem nagy dolgokról van szó, de a keresztyének számára ezek mégis bűnök. Néhányan túl sok 

figyelmet fordítanak az evésre, mások az alvásra figyelnek túl sokat, megint mások az egészséggel és 

ápoltsággal vannak többnyire elfoglalva. Vannak, akiket a nassolási szokásaik kötöznek meg, 

néhányan túlságosan szeretik a testüket. Az Úr előtt ezek mind bűnök. 

Sokakat megkötöz az evés bűne. Ők soha nem is böjtöltek mint keresztyének. Fel lehet ismerni 

őket arról, ahogyan esznek. Abban a pillanatban, amint megragadják evőpálcikájukat, meg lehet 

állapítani a jellemüket. Az egyik testvér azzal büszkélkedett, hogy hatalmas, különlegesen nagy 

étvágya van. Testvérek! A túl sok evés is bűn. Akik nem tudnak uralkodni magukon az evés 

területén, bűnt követnek el. 

Mások attól vannak rosszul, ha lemaradnak egy kis alvásról. Türelmetlenek lesznek, és 

zavarosan beszélnek. Ez is bűn. 

Vannak, akik sokat nassolnak. Nagy összegeket költenek nassolnivalóra. Megint mások túl sok 

figyelmet fordítanak saját maguk ápoltságára. Mindig arra törekszenek, hogy jó ruhákban járjanak. 

Néhányan az egészség megszállottjai. Mindennek rendben kell lenni náluk. Ezt-azt mérgezőnek vagy 

rossznak tekintenek, minden korlátozza és fenyegeti őket. Testvérek! Ezek mind olyan példák, 

amelyek azt mutatják, hogy a test megszállottjai vagyunk. Túl sok ember túlságosan is szereti a saját 

testét. Képtelenek szenvedni, és még csak közeledni sem tudnak a betegek felé. A saját testük kötözi 

meg őket. Pál ezt mondja az 1Korinthus 9,27-ben: „Megsanyargatom testemet és szolgává teszem". 

Ő a saját uralma alá vetette a testét. Ha ezt valaki nem teszi meg, az bűnt követ el. Uralnunk kell a 

testünket. Sokan az imádság idejét reggel alvásra fordítják, vannak, akik az Igével töltött időt inkább 

az étkezésnek szentelik, megint sokan képtelenek szolgálni az Urat, mert túl sok figyelmet 

fordítanak nassolásra és a külső megjelenésükre. Ha nem vagyunk mértéktartóak ezeken a 

területeken, akkor bűnöket követünk el. 

Természetünk bűnei 

Az emberi természet az ember jelleméhez kapcsolódik. Ezek a személyes bélyegek. Mindenki 

rendelkezik valamilyen veleszületett természeti sajátossággal. Az Úr nemcsak azért jött, hogy a 

bűneinktől szabadítson meg minket, hanem a természetünktől is. Van, aki akaratosnak született. 

Mások nagyon törvényeskedők. Számukra kettő meg kettő az mindig négy Mindig szabályszerűek, 

viszont eléggé merevek. Amit ők helyesnek tartanak, az a helyes, és amit rossznak, az a rossz. 

Hajthatatlanok. Bárhol vannak, bármit is tesznek, ők a legfőbb bírák. Kétségkívül gyakran 
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igazságosak, de ennek megvan a negatív oldala is. Hiányzik belőlük a testvérek iránti nyájasság és 

kedvesség, igazságosságuk kemény és merev Testvérek! Ez is bűn. 

Más emberek túl gyengék. Félnek a felelősségvállalástól, számukra minden elfogadható. 

Pontosan az ellentétje az előbb említett makacs embereknek. Némelyek úgy gondolják, hogy 

Isten a szimpatikus embereket szereti. De vajon hány szimpatikus embert használt fel Isten? 

Isten Fia vajon szimpatikus volt-e a földön? Testvérek! Ez a hozzáállás is bűn, és foglalkoznunk kell 

vele. 

Néhányan nem is túl szigorúak, nem is túl kedvesek, viszont szeretnek feltűnően viselkedni. 

Bárhol vannak, észre akarják vetetni magukat. Akárhová mennek, mindig fel akarnak szólalni. Még 

ha nincs is alkalmuk, hogy tegyenek valamit, körbejárnak és köszöntenek mindenkit. Bárhol is 

vannak, addig nem nyugszanak, míg a többiek észre nem veszik a jelenlétüket. Mindenütt fel akarják 

hívni magukra a figyelmet, és nem tudnak nyugodtan maradni. 

Néhány testvér viszont nagyon visszahúzódó. Bárhová mennek, nem szeretnek feltűnni. 

Mindig a sarokban ülnek. Ez is bűn, és foglalkoznunk kell vele. 

Vannak testvérek, akik nagyon gyorsak, mások nagyon lassúak. Egyszer az egyik testvér ezt 

mondta: „Hála Istennek hirtelen természetem van! Gyorsan elveszítem a türelmem, de ugyanolyan 

gyorsan el is felejtkezem róla. Hirtelen indulatomban majd felrobbanok reggel, de öt percen belül 

vége. Munkába menet már el is felejtkezem róla." Viszont a felesége és gyermekei végigszenvedik a 

napot. Amikor visszatér a munkából, a felesége még mindig szenved. Ez számára igen furcsa, és 

még jónak is tekinti magát! Ez bűn, és kezelni kell a problémát. Mások mindenben lassúak, napokig 

képesek elhanyagolni dolgaikat. Ez lustaság, amivel szintén szükséges foglalkozni. 

Minden embernek megvan a maga sajátossága. Néhány hívő nagyon szigorúan bánik 

másokkal, mindig kiélezik a helyzetet. Minden fontos számukra. Sohasem használják ki az 

embereket, viszont azt sem engedik, hogy őket kihasználják. Soha nem bántanak meg senkit, de ha 

őket éri sérelem, akkor „szemet szemért és fogat fogért". Nagyon számítóak és semmit sem hagynak 

annyiban. Vannak, akik nem szigorúak másokkal, de alantas szándékok vezérlik őket. Kihasználják 

az embereket, még ha csak pár forintról is van szó. Nem lopnak, de még a szolgáikból és sofőrjükből 

is nyereséget húznak. 

Akadnak, akik nagyon beszédesek. Akárhol is vannak, ott nincs egy unalmas pillanat. 

Pletykálnak az egyik családról, a másikat meg kritizálják. Amit tudnak, mindent el kell mondaniuk 

másoknak. Van, aki túlozni szeret. Nem hazudik, de eltúloz mindent, amit mond. Ezek a 

jellemvonások a beszédünkkel kapcsolatosak. Ha győzni akarunk és győzedelmes életet szeretnénk 

élni, akkor foglalkoznunk kell ezekkel a dolgokkal. Ha képtelenek vagyunk megszabadítani 

magunkat tőlük, győzni kell felettük. 

Beszélnem kell ezekről a témákról, mert a mindennapi életben a mai keresztyének igen messze 

járnak az Isten szerinti élettől. Vannak testvérek, akik csak a hibákat látják meg másokban; nem 

tudják értékelni jó tulajdonságaikat. Csak kritizáló szavak jönnek ki a szájukból. Ismertem egy 

észak-kínai testvért, akinek sikerült áttörnie a kritizáló természetén. Előzőleg állandóan hibákat 

talált. Amikor találkozott valakivel, hat-hét hibájára mutatott rá. Ha egy másvalaki jött az útjába, 

annak is hat-hét hibájára hívta fel a figyelmet. Azt mondtam ennek a testvérnek, hogy azért lát 

mindenkiben annyi problémát, mert ő maga a probléma. Ilyen volt az ő beállítottsága, a természete. 

Testvérek! Mindez bűn. Minden győzedelmes keresztyénnek ezen dolgok felett kell élnie. 

Nem engedelmeskedni Isten szavának 

Nemcsak a negatív oldalon vannak bűneink. A Biblia megmutatja, hogy az is bűn, ha nem 

figyelünk oda, hogy engedelmeskedünk-e Isten szavának. Testvérek! Hány parancsolatot olvastatok, 

és mennyinek engedelmeskedtetek? Hány férj szereti a feleségét, és hány feleség rendeli magát alá a 

férjének? Egyszer egy feleség azt mondta, tudta, hogy engedelmeskednie kell a férjének, de mindig 

vitatkozott egy kicsit előtte. Végül ráébredt, hogy soha nem élt igazi, Isten parancsolata szerinti 

alárendeltségben. Természetesen ez bűn. 
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Hány keresztyén ismeri fel, hogy a szomorúságunk is bűn? A Biblia azt mondja, mindig 

örülnünk kell. Hány keresztyén engedelmeskedik ennek a parancsnak? Rá kell ébrednünk, hogy a 

szomorkodás is vétkezés. Mindenki, aki nem örvendezik, bűnt követ el. Isten azt parancsolta, hogy 

semmi miatt ne aggodalmaskodjunk. Ha valaki aggódik, az vétkezik. Isten parancsolata szerint 

szomorúnak lenni és aggódni bűn. Természetesen az emberek szerint a szomorkodás és az 

aggodalom nem bűn, azonban Isten Igéje azt mondja, hogy a szomorúság és aggodalom bűn. 

Mindenben hálát kell adnunk. Isten parancsolata ez. Minden esetben ezt kellene mondanunk: 

„Istenem! Hálás vagyok Neked és dicsőítelek Téged!" Még a nehéz helyzetekben is ezt kellene mon-

danunk: „Istenem! Köszönöm és hálás vagyok Neked!" Van egy történet egy kilencgyermekes 

anyáról. Ő úgy gondolta, hogy nem helyes nem aggódni. Azzal érvelt, hogy egy anyának aggódnia 

kell. Azt gondolta, hogy bűn nem aggódni, viszont aggodalmaskodás közben veszítette el két 

gyermekét; ennek ellenére úgy vélte, hogy aggódások közepette kell felnevelnie a többi hetet. Ez a 

testvérnő nem látta, hogy az aggodalom bűn, sőt, kötelességének hitte az aggódást. Pedig az állandó 

örvendezés és az aggodalom nélküli élet Isten parancsolata. Isten rendelte el, hogy állandóan örven-

dezzünk, hogy semmiért ne aggódjunk, és Ő parancsolta azt is, hogy mindenben hálát adjunk. A 

győzelem és az isteni erő képessé teszi az embert, hogy megtartsa Isten parancsolatait. Akik nem 

tudnak győzedelmeskedni, nem tudják megtartani a parancsolatokat. 

Nem megadni Istennek, amit kíván 

Isten megkívánja, hogy teljes egészében Neki szenteljük magunkat. Megkívánja, hogy Neki 

szenteljük feleségünket, gyermekeinket, elvárja, hogy a foglalkozásunkat is teljesen átadjuk Neki, és 

az összes pénzünket Neki áldozzuk. Minden keresztyén meg akar tartani valamit magának. De drága 

testvérek! Fel kell ismernünk, hogy ha az Ótestamentumban ott volt a tized fizetése, az egytized rész 

felajánlása, az Újtestamentumban tíz tizedet kellene odaszentelnünk. A házunkat, a földünket, a 

feleségünket és gyermekeinket, még magunkat is teljes egészében Istennek kellene odaszánnunk. 

Sok keresztyén attól fél, hogy Isten háborgatni fogja őket. Ismertem egy testvért, aki nagyon 

félt odaszentelni magát Istennek. Ezt mondta: „Ha felajánlom magam Istennek, mi van, ha 

szenvedést küld rám?" Igen komolyan ezt válaszoltam neki: "Mit gondolsz, milyen Isten a mi 

Istenünk? Ha egy szófogadatlan gyerek meglágyul, és azt mondja a szüleinek, hogy mostantól fogva 

engedelmes lesz, gondolod, hogy a szülei szándékosan olyanra kérik, amit nem tud megtenni? Azt 

hiszed a szülők készakarva szenvedést okoznak neki? Ha igen, akkor többé már nem a szülei, hanem 

a bírái. Ha igazán a szülei, akkor bizonyára törődnek a gyermekükkel. Azt hiszed, hogy Isten 

szándékosan szenvedést okoz neked? Tényleg úgy gondolod, hogy Isten szántszándékkal játszik 

veled? Akkor elfelejtetted, hogy Ő a te Atyád! 

Testvérek! Csak azoknak van igazi ereje, akik odaszentelik magukat Istennek. Ők Isten kezébe 

tudják helyezni a foglalkozásukat, az édesapjukat, édesanyjukat, feleségüket, gyermekeiket. A 

pénzükről is le tudnak mondani. Ők nem tékozolják el a világban, amit Isten adott nekik, még a saját 

életüket is az Úrnak tudják szentelni. Azok, akik félnek odaszentelni Istennek a tulajdonukat, az 

anyagi javaikat és a másokkal való kapcsolataikat, azok még nem győzedelmeskedtek. Minél többet 

szentel oda valaki, annál nagyobb ereje lesz a győzedelmes élethez. Akik készségesen átadják 

Istennek a dolgaikat, szinte bíztatják, hogy vegyen el még többet. Mintha azt mondanák Istennek: 

"Kérlek, végy el többet!" Az odaszánt élet örömmel teli. Az erő élete. Ha az ember nem szenteli oda 

magát, nemcsak bűnt követ el, hanem az erő is hiányzik belőle. 

„Hamisságra nézni" és nem megbánni bűneinket 

Sok ember foglalkozott már rengeteg dologgal, de a szívük mélyén nem vallják be, hogy azok 

bűnök voltak. A Zsolt 66,18 szerint ezek az emberek „hamisságra néznek a szívükben". A szívük 

szereti ezeket a bűnöket; nem hajlandó lemondani róluk. Nemcsak a vágyakozás van meg bennük, 

hanem a bűnök szeretete is, és a róluk való lemondás megtagadása. Létezik a bűnnek egy rejtett 

szeretete, az olyan szív, amely megtagadja a bűnt bűnnek elismerni. Jóllehet soha nem ismernénk be 

az ilyen dolgok iránt érzett szeretetünket és a szánkkal soha nem mondanánk ki, hogy vágyunk 
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utánuk, a szívünk mégis epedezik értük, még mielőtt a lábunk követné őket. Sokszor a bűn nem 

külső viselkedés, hanem a bűnök szívbeli dédelgetésének kérdése. Ha a szívünkben hamisságokkal 

foglalkozunk, győzedelmeskedni kell felettük. 

Sokaknak nemcsak hogy hamisságra tekint a szívük, de nem is hajlandók elismerni bűneiket. 

A hívők gyakran megbántják keresztyén testvéreiket. Amikor valakinek felhívják erre a figyelmét, 

kész elismerni, hogy megbántotta testvérét. Ennek következtében tesz némi külső jóvátételt, elkezd 

jobban bánni vele, melegebben fog vele kezet, szeretetteljesebben fogadja. Testvérek! A legtöbb, 

amit mi tehetünk az, hogy megváltoztatjuk a hozzáállásunkat, viszont Isten ezt nem ismeri el. Isten 

nem ismeri el a hozzáállásunkban történő változásokat. Sok dolgot kárpótolni kell. Az adósságot 

vissza kell fizetni. Habár sok embernek nincs ideje meghallgatni hosszú történeteinket, a bűneinket 

akkor is meg kell vallanunk. 

A bűnvallással kapcsolatban a Biblia sehol sem említi, hogy részletesen be kell számolnunk 

másoknak vétkeinkről. A Biblia soha sem mondja, hogy regényként soroljuk fel bűneinket. Az Úr 

ezt mondja: „Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened..." (Mt 18,15) Nem számít mennyi a vétek. 

Amikor egy testvér odajön hozzánk, és azt mondja: „Testvérem, vétkeztem ellened", azonnal meg 

kell bocsátanunk neki. Nem kell sok eltitkolt történetet elmesélnünk. Nincs ezeknek meghallgatására 

méltó fül a földkerekségen, és olyan sem, amely el tudná viselni őket. Testvérek! Mennyi bűnt 

rejteget még a szívünk? Mennyi érintetlen bűnünk van még? Bármilyen bűnünk legyen is, 

győzedelmeskedni kell felette. Ha nem győzedelmeskedünk felettük, nem leszünk képesek uralkodni 

rajtuk. 

 

A GYŐZELEM SZÜKSÉGES ÉS LEHETSÉGES 

Testvérek! Ha a fent említett bűnökben találjátok magatokat, akkor feltétlenül le kell 

győznötök őket. Én nem tudom, hogy a nyolcféle különböző bűn közül hányat követtetek el. Talán 

csak egyet vagy kettőt, talán többet. De Isten nem engedi, hogy egy vagy kettő, esetleg több bűn is 

behálózzon benneteket. Bizonyára észreveszel néhány hibát az egyik testvérben, felfedezed egy 

másiknak a hiányosságait, és megtalálod egy harmadiknak a gyenge pontjait. De testvérek! Ez nem 

helyén való, hogy ennyi hiba legyen bennünk. Ez nem szükségszerű. Meg kellene köszönnünk, és 

dicsőíteni kellene az Urat, hogy sikerült az összes bűn fölé emelkedni. Megköszönni Neki és 

dicsőíteni Őt! Egy bűn sem olyan nagy, hogy feltétlenül el kellene követnünk. Adjunk hálát és 

dicsőítsük Őt. Egy kísértés sem lehet annyira nagy, hogy ne győzedelmeskedhetnénk felette. 

Az élet, amelyet az Úr nekünk rendelt, folytonos közösséget kíván Istennel. Minden keresztyén 

véghez viheti Isten akaratát, és teljesen megszabadulhat mindenki a természeti vágyaitól. 

Tökéletesen győzedelmeskedhet minden keresztyén a bűn és a saját hajlamai felett. A keresztyének 

teljes egészében Istennek szentelhetik mindenüket, és megszabadulhatnak a bűn szeretetétől. Adjunk 

hálát és dicsőítsük az Urat! Ez nem álom vagy utópia, hanem teljesen megvalósítható. 

 

LEGYÜNK ŐSZINTÉK ÉS NE CSAPJUK BE MAGUNKAT  

 

Imádkoznunk kell azért, hogy ne csapjuk be magunkat. Isten csak egyfajta emberre tudja 

áldását adni, azokra, akik őszinték előtte. Filep prédikációjából láthatjuk, hogy amint megszűnik a 

hazugság Isten előtt, az Ő áldása következik. Ezt kell mondanunk: „Istenem, hazudtam Neked. 

Kérlek, bocsáss meg." Amikor így imádkozunk, az Úr rögtön megáld minket. Testvérek! Meglehet, 

hogy ezt mondtuk Neki: „Istenem! Elégíts meg engem!" Viszont be kell látnunk, hogy akik 

elégedetlenek, nem feltétlenül éheznek is Istenre. Isten akkor tud bennünket megelégíteni, ha éhesek 

vagyunk Rá. Amikor a tékozló fiú elhagyta apját, eltékozolta mindenét, és a disznók mosléka után 

vágyakozott. Nem kapott semmit senkitől. Ez elégedetlenség. Vannak, akik nap mint nap 

elégedetlenek, és a disznók mosléka tölti meg gyomrukat. Más dolog elégedetlenkedni, és más Isten 

táplálékára vágyakozni. Hogyan is lehetnénk elégedettek, amikor gyengék vagyunk, és folyton 
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elbukunk? Bár elégedetlenek vagyunk, mégis a moslékból élünk napról napra. Nemcsak 

elégedetlenségre van szükségünk, hanem Isten iránti éhségre is. Az Úr csak egyfajta embert tud 

megáldani ezen az összejövetelen is, az éhezőt. Isten nem ígéri meg, hogy megelégíti az 

elégedetleneket, de azt igen, hogy betölti az éhezőket (Lk 1,53). Testvérek! Álljunk le végre a 

hazugságokkal! 

Eleget hazudtunk már Istennek. Testvérek, elbuktunk! Elbuktunk Isten előtt. Ha ezt így 

bevalljuk az emberek előtt, ez dicsőséget hoz Isten nevére. Adjunk hálát az Úrnak és dicsőítsük Őt! 

Ő mindenkit megáld, aki őszinte. Hiszem, hogy most is sokan rátalálnak Istenre, és Ő megáldja őket. 

 

KERESZTYÉN ÉLET A BIBLIA KIJELENTÉSE SZERINT 

Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket 

minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Efézus 1,3 

 

A BUKÁS MEGTAPASZTALÁSA 

Amikor hitre jutottunk, a kegyelem örömmel töltötte be szívünket. Ekkor az életünk reménnyel 

telt meg; úgy gondoltuk, hogy ettől a pillanattól kezdve az összes bűnünk a lábunk alatt fog heverni. 

Azt gondoltuk, hogy ezek után minden felett győzünk, nem létezik számunkra olyan nagy kísértés 

vagy annyi nehézség, melyen felül ne tudnánk kerekedni. Győzedelmes reménnyel néztünk a jövőnk 

felé. Ez volt az első alkalom, hogy megéreztük a megbocsátás békéjét és az öröm ízét. Olyan könnyű 

és kellemes volt Istennel közösségben lenni. Örömmel és boldogsággal töltődtünk fel, a 

mennyország olyan közelinek tűnt. Semmi sem tűnt lehetetlennek, és azt hittük, minden napunk 

győzedelmes lesz. 

Mindenek ellenére ez a csodálatos állapot nem maradt meg, és a remények sem váltak valóra. 

Azok a bűnök, melyekről azt hittük eltűntek, hirtelen megjelentek; visszatértek, melyek felett már 

úgy gondoltuk, hogy győztünk. Azt hittük, már magunk mögött hagytuk őket, de visszajöttek. A régi 

jellemvonásaink, a büszkeség, a féltékenység, mind-mind visszatértek. Ilyenkor talán a Bibliához 

fordultunk, de hasztalan. Próbáltunk imádkozni, de az az édes íz eltűnt, együtt azzal a buzgalommal, 

melyet az elveszett lelkekért éreztünk. A szeretet elkezdett halványulni. Néhány dologgal 

boldogultunk talán, de sok egyéb felett nem tudtunk győzedelmeskedni. Mindennapi győzedelmes 

énekünk a vesztesek énekévé vált. Több kudarcot, mint győzelmet tapasztaltunk meg a hétköznapi 

életünkben. Hatalmas űrt kezdtünk el belüről érezni. Amikor Pállal, Jánossal, Péterrel vagy más 

bibliai emberekkel hasonlítottuk össze magunkat, észrevettük, milyen hatalmas különbség van 

közöttünk. Képtelenek vagyunk segíteni másokon. Csak az életünk győzedelmes részéről tudunk 

beszélni az embereknek, arról nem, ahol elbuktunk. Úgy éreztük, nagyon kevés győzelem van az 

életünkben, de ugyanakkor ott van a megannyi kudarc. Minden nap gyötrelemben éltünk. Ez az 

általános tapasztalata sok keresztyén embernek. 

Amikor Isten megmentett minket, úgy gondoltuk, hogy mivel a bűneinket megbocsátotta, azok 

nem is térnek vissza soha. Mivel boldogok és békések voltunk, úgy éreztük, hogy ez örökre velünk 

marad. Sajnos azonban a vétkek és a kísértések mind visszatértek. Egyre kevesebb lett a felemelő 

tapasztalatunk, de annál több lehangoló élménnyel szembesültünk. Kevesebb lett a boldog 

pillanatunk és a szomorkodás vált hétköznapivá. Ilyen körülmények között két dolgot tapasztal meg 

az ember. Egyrészről, hogy a kísértés, büszkeség, féltékenység és indulatosság visszatér. Másrészről 

pedig megpróbáljuk elfojtani bűnös érzéseinket. Amint ezek a bűnök visszatérnek, küzdenünk kell 

azért, hogy elnyomjuk őket és megakadályozzuk a megnyilvánulásukat. Akik sikeresek önmaguk 

elfojtásában, azt hiszik, hogy győzedelmeskedtek, akiknek viszont ez nem sikerül, azok a bukás, a 

győzelem, a bűn és a lelkiismeret-furdalás állandóan ismétlődő hangulat-világában élnek. Ennek 

eredményeként teljesen elcsüggednek. Nem sokkal hitre jutásuk után vagy tudatosan elnyomják 

bűneiket, vagy pedig átadják magukat annak a gondolatnak, hogy a győzelem számukra lehetetlen. 

Elkeserednek és elcsüggednek. Éreznek némi győzelmet, viszont annál több kudarcot tapasztalnak. 
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Amikor sikerül visszafojtani magukat, ideiglenesen megállíthatják bűneiket, de amikor elbuknak, 

ismét megadják magukat a bűn elkerülhetetlenségének. 

Testvérek! Szeretnék feltenni nektek egy kérdést Isten színe előtt. Azt várta-e el tőlünk az Úr 

Jézus, amikor a keresztre ment, hogy olyan tapasztalataink legyenek, amilyeneket most élünk át? 

Annak tudatában vállalta-e a keresztet, hogy az életünk egyik nap győzedelmes lesz, másik nap 

pedig kudarccal teli? Úgy gondolta-e, hogy reggel még győzedelmeskedünk, és estére már 

elbukunk? Talán nem elég számunkra az, amit a kereszten tett, hogy szentségben és igazságosságban 

szolgáljuk Őt? Talán csak azért ontotta vérét, hogy megmentsen minket a pokol büntetésétől, de a 

jelenlegi bűnök fájdalmától nem? Testvérek! Nem győzöm ismételni: halleluja! Az Úr mindent 

bevégzett a kereszten! A keresztfán nemcsak a pokol fájdalmával, hanem a bűn fájdalmával is 

foglalkozott. Nemcsak a vétkeink büntetésének fájdalmáról emlékezett meg, hanem a bűn 

hatalmának fájdalmairól is. A teljes megmentés útját készítette elő számunkra. Ez képessé tesz 

minket arra, hogy úgy éljünk itt a földön, ahogy Ő is élt. Testvérek! Krisztus nemcsak a pokol 

szenvedéseivel törődött, hanem a bűn szenvedéseivel is. Az Ő megváltó munkája nemcsak arra adott 

lehetőséget és alapot, hogy felületesen mentsen meg bennünket, hanem lehetőséget nyitott arra is, 

hogy a végsőkig megtartson bennünket. Nem szükséges úgy élnünk, ahogyan most élünk. Halleluját 

kell zengenünk, mert a bűnösök és a „keresztyén bűnösök" számára egyaránt létezik evangélium. A 

keresztyén bűnösök evangéliuma ugyanúgy a rendelkezésünkre áll, mint azelőtt a kereszt 

evangéliuma. Halleluja! A keresztyén bűnösöknek is van evangéliumuk! 

 

AZ ISTEN ÁLTAL ELRENDELT KERESZTYÉN ÉLET 

Az előző igehirdetésben a saját tapasztalatunkat láthattuk. Most azzal az életmóddal kell 

foglalkoznunk, amelyet Isten rendelt el a keresztyének számára. Milyen életet kell élniük a 

keresztyéneknek Isten szerint? Nem a tapasztalt keresztyénekről beszélünk itt, hanem minden 

megmentett, újjászületett keresztyénről, mindenkiről, aki befogadta az örök életet. Milyen életet kell 

élnünk? Csak ennek felismerése után fogjuk észrevenni a hiányosságainkat. Mit mond a Biblia a 

keresztyén életről? Nézzünk meg néhány igehelyet erről a témáról. 

Minden bűntől mentes élet 

A Máté 1,21-ben ezt olvashatjuk: „Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő 

szabadítja meg az ő népét annak bűneiből." Amikor legutóbb Csifuban és Pekingben jártam, néhány 

testvér megjegyezte, hogy régebben Krisztusnak hívták az Urat, de mostanában inkább így szólítják: 

„Jézusom, Megmentőm!" A betlehemi gyermeket azért nevezték Jézusnak, mert „ő szabadítja meg 

az ő népét annak bűneiből". Elfogadtuk Jézust mint Szabadítónkat, elnyertük a megbocsátás 

kegyelmét. Adjatok hálát és dicsőítsétek az Urat, hogy Jézus most a mi Megmentőnk és a bűneink 

bocsánatot nyertek. De mit tett Jézus értünk? „Ő szabadítja meg az ő népét a bűneiből." Ez Isten 

rendelése. Ez az, amit Jézus véghezvitt. A kérdés itt az, hogy még mindig a bűneinkben élünk-e, 

vagy már megszabadultunk tőlük. Vajon visszajön-e a régi türelmetlenségünk? Még mindig 

megkötöznek-e a bűneink és behálóznak-e a gondolataink? Még mindig olyan büszkék és önzőek 

vagyunk, mint voltunk? Vagy már megszabadultunk a bűneinktől? Már sokszor elmondtam ezt a 

példázatot, de most is elmesélem. Különbség van az életmentő öv és a mentőcsónak között. Amikor 

egy ember beleesik a vízbe és mentőövet dobnak neki, nem fullad meg, ha belekapaszkodik, de nem 

is kerül ki a vízből. Nem süllyed el, de nem is emelkedik ki belőle, nem haldoklik, de nem is él. 

Viszont a mentőcsónakkal más a helyzet. Ebben az esetben a fulladozó embert kiemelik a vízből a 

csónakba. Az Úr megmentő munkája nem a mentőövhöz hasonló, hanem a mentőcsónakhoz. Nem 

áIl meg félúton az élet és a halál között. Megmenti az embereket a bűneiktől, nem hagy a bűnben 

minket. Tehát a bibliai üdvösség megment minket a bűntől. Viszont, annak ellenére, hogy hitre 

jutottunk, még mindig a bűn rabságában élünk. Tévedne a Biblia? Nem, a Biblia nem téved, a saját 

tapasztalatunk az, amely nem helyén való. 

Mit tett még Jézus, amikor eljött hozzánk? Nézzük tovább, mit mond a Biblia a munkájáról. 
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Istennel szoros kapcsolatban levő élet 

A Lukács 1,69 ezt mondja: „És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, 

Dávidnak házában." A 74-es és 75-ös versek így szólnak: „Hogy megszabadulván a mi ellenségeink 

kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek minden 

napjaiban." Isten felemelte az üdvösség szarvát nekünk Dávid házában. Már birtokunkban van az 

üdvösség szarva. Mit tett ez a szarv nekünk, és milyen mértékben szabadított meg minket? 

Kiszabadított minket az ellenségeink kezéből. Milyen életet kíván tőlünk most Isten, miután 

megszabadultunk? Miután megszabadultunk az ellenség kezéből, csak az érdekli Őt, hogy 

szentségben és igazságosságban szolgáljuk? Ez minden, amit akar? Ha ez igaz, akkor csak néha 

fogjuk szolgálni Őt szentségben és igazságosságban. De hála és dicsőség az Úrnak, az Ige azt 

mondja, hogy az életünk minden napjában kell szolgálnunk szentségben és igazságosságban, 

egészen addig, amíg élünk. Ez az az élet, melyet Isten elrendelt nekünk. Minden nap szentségben és 

igazságosságban kell Őt szolgálnunk. Természetesen, igen nagy szégyenünkre be kell ismernünk, 

hogy nem tesszük ezt meg minden nap, habár Isten megmentett minket az ellenség kezeiből. Vagy a 

Biblia téved, vagy pedig a saját tapasztalatunk téves. Egyedül csak úgy lehet a tapasztalatunk helyes, 

ha a Biblia téved. Régebben mindig tűnődtem, milyen életet vár el a Biblia a keresztyénektől. A 

Szentírás szerint minden megmentett embernek szolgálni kell Őt szentségben és igazságosságban az 

élet minden napján. Ha a Biblia téved, akkor valósak a tapasztalataink, de ha nem téved, akkor a 

tapasztalataink tévesek. 

 

Teljes elégedettség az Úrban 

A János 4,14 így szól: ,Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké 

meg nem szomjúhozik, hanem az a víz a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 

ő benne." Milyen értékesek ezek a szavak! Nem különleges keresztyénekről beszél, nem azt mondja, 

hogy csak azok, akik valamilyen különleges kegyelmet nyertek az Úrtól, kaphatják meg az örök 

életre buzgó víz forrását. Az Úr ezt egy samaritánus asszonynak mondta, akivel előtte soha sem 

találkozott. Azt mondta neki, hogy ha hisz, élő vizet kap. Ez az élő víz egy forrás lesz őbenne, amely 

örök életre tör fel. Testvérek! Mit jelent szomjasnak lenni? Amikor valaki szomjazik, azt jelenti, 

hogy nem elégedett. Akik azt a vizet isszák, amit az Úr ad, soha nem szomjaznak meg többé. 

Adjunk hálát és dicsőítsük az Urat! A keresztyének nemcsak, hogy elégedettek, hanem örök 

megelégítés részesei lehetnek. Nem elegendő, hogy a keresztyének egyszerűen csak elégedettek 

legyenek. Minden, amit Isten ad nekünk, örökre megelégít minket. De hány alkalommal sikerült 

végigmennünk a főutcán a szomjúság érzete nélkül? Amikor elhaladunk egy áruház előtt, vajon 

megszomjazunk-e? Amikor valamiért áhítozunk, ez talán nem szomjazás? Szomjazunk-e, amikor az 

osztálytársainkra vagy kollégáinkra gondolunk és irigyeljük a tulajdonukat? Pedig az Úr ezt mondja: 

„Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, 

hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne." Ő örök életet 

ad nekünk, mi mégis mást tapasztalunk. Az Úr azt mondja, hogy Ő az, amire egyedül szükségünk 

van, de mi erre azt válaszoljuk, hogy ez nem elég, Ő nem elegendő nekünk. Erre-arra még 

szükségünk van, mielőtt megelégednénk. Vagy az a rossz tehát, amit az Úrtól kapunk, vagy pedig a 

tapasztalatunk a helytelen. A kettő közül valamelyik nem megfelelő. Az Úr nem képes rossz csekket 

kiállítani számunkra. Amit megígér, azt biztosan meg is adja. Régebbi tapasztalatunk, amint az egyik 

énekünk szövege is mondja, csak „fél megmentés" volt. Miért mondja az Úr, hogy a hívő emberek 

többé nem szomjaznak meg? Azért, mert megváltoznak belülről. Új kívánalmak és elégedettségek 

fejlődnek ki bennük. Testvérek! Vajon Isten előtt élünk-e, és szentségben és igazságosságban 

szolgáljuk-e Őt minden nap, akképpen, ahogy Zakariás pap imádkozott a Lukács 1,75-ben? Megvan-

e bennünk az a valami, ami állandóan felbuzog belül, hogy mások szomját oltsa? A kínai nyelvben 

létezik egy kifejezés, „wu-wei", ami azt jelenti, hogy „semmit se tenni". A keresztyéneknek olyan 
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embereknek kell lenniük, akik nem kérnek semmit. El kell tudnunk mondani, hogy az Úr elegendő 

számunkra. Igazán elégedettek vagyunk-e egyedül magával az Úrral? Tényleg kielégít-e minket az 

Úr Jézus egyedül? Ha ez nem így van, ez azt jelenti, hogy az életünkben valami nincs rendben. 

 

A másokon segítő élet 

A János 7,37-38 ezt mondja: „Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, 

mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. A ki hisz én bennem, a mint az írás 

mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből." Kiknek a belsejéből ömlenek ki élő 

víznek folyamai? Nemcsak különleges keresztyénekből vagy Pál, Péter és János apostolból, hanem 

mindenkiből, aki hisz, olyan hétköznapi emberekből, mint mi. Hozzánk hasonló emberek belsejéből 

fog áradni az élő víz. Amikor megérintenek minket az emberek, megelégedést kellene érezniük és a 

szomjúságuknak el kellene múlnia. Ismertem egy nőtestvért, akinek egyszerű kapcsolatteremtése 

másokkal éreztette velük a világ banalitását, az ambíció ostobaságát és az irigység ízetlenségét. 

Megesett, hogy valaki elégedetlen volt valami miatt. Amint találkozott ezzel a nőtestvérrel, ráébredt, 

hogy az Úr elegendő számára. Ha pedig valaki elégedett volt valamivel, amint érintkezésbe lépett 

vele, értéktelennek találta azokat a dolgokat. Az Úr azt mondta, hogy akik hisznek Őbenne, azok 

belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Minden egyszerű keresztyénnek ezt kellene megtapasztalnia. 

Amiről itt szó van, az nem különleges keresztyének tapasztalata, hanem minden keresztyéné. 

Testvérek! Eláll-e a szomjuk az embereknek, amikor találkoznak velünk? Vagy tovább szomjaznak? 

Ha mások panaszkodnak a szenvedéseik miatt és mi is panaszkodunk, ha az emberek szomorúak és 

mi is azok vagyunk, vagy ha megvallják bukásaikat és mi is ekképpen teszünk, akkor nem élő 

vízfolyamok, hanem kiszáradt sivatagok vagyunk. Más embernek még a füve is kiszárad tőlünk. 

Amikor ez történik, vagy Isten téved, vagy pedig mi. Mivel Isten nem tévedhet, mi vagyunk a 

hibásak. 

 

A bűn hatalmától mentes élet 

Nézzük meg, mi történik az Apostolok cselekedeteiben. A 3. fejezet 26. verse így hangzik: 

„Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, minde-

gyikőtöket megtérítvén bűneitekből." Péter üzenete a templom előcsarnokában a mai helyzetünkről 

szól. Az Úr Jézus munkája bőségesen elegendő a bűntől való megszabadulásunkhoz. A keresztyének 

egyik alapvető tapasztalata kell, hogy legyen a bűntől való szabadulásuk. Nekünk, keresztyéneknek 

legalább az általunk ismert bűnök felett kellene győzedelmeskednünk. Az még rendben lenne, hogy 

olyan bűnök felett nem tudunk győzni, amiket nem is ismerünk, de az Úr által minden olyan bűn 

felett győznünk kellene, amikről tudunk. Talán sok visszatérő bűnünk van, amelyek már évek óta 

fertőznek minket. Az Úr ereje által győznünk kellene felettük. Ez a Biblia mértéke. A hívőket csak 

néha győzhetik le a vétkek. De azt tapasztaljuk, hogy ehelyett csak néha győzedelmeskedünk. 

Mennyire nem helyén valók a tapasztalataink! 

A Róma 6,1-2 ezt mondja: „Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem 

annál nagyobb legyen? Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?" 

Minden keresztyén, aki hisz az Úr Jézusban és keresztyén lett, halott a bűnnek. Ezután soha többé 

nem élhetnek bűnben. De hogyan tudhatjuk, hogy halottak vagyunk a bűn számára? A következő 

vers megadja erre a választ. 

A 3. vers így szól: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, 

az ő halálába keresztelkedtünk meg?" Más szóval, mindenki, aki bemerítkezett és megmentést nyert, 

halott a bűn számára. Amikor bemerítenek valakit, halottá válik Jézus Krisztusban. 

A 4. vers így folytatja: „Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy 

miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben 

járjunk." Ilyennek kellene lennie a keresztyének mindennapi életének. Mindenkinek, aki 

bemerítkezett, új életben kellene járnia. Ez nem a kiváltságos keresztyének igeverse, hanem 
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mindenkié, aki bemerítkezett és megmenekült. Mindnyájan eltemettettünk, ezért mindegyikőnknek 

új életben kell járnunk. Ez az a tapasztalat, amit Isten elrendelt minden keresztyén számára. Azok 

közé tartozunk-e, akik az új életben járnak? 

A Róma 6,14 ezt mondja: „Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény 

alatt, hanem kegyelem alatt." Számomra nagyon értékes vers ez. Testvérek! Ki is az, aki nincs a 

törvény alatt, hanem kegyelem alatt áll? Andrew Murray lenne az egyetlen? Csak Pál, Péter és János 

lennének azok, vagy mindenki, akik hisznek? Közületek, akik ma itt ültök, hányan vagytok 

kegyelem alatt? Hála és dicsőség az Úrnak, mi mindnyájan kegyelem alatt állunk! Egyikünk sincs a 

törvény alatt. 

Figyeljük meg az előző mondatot is: „Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik". Hála és dicsőség 

az Úrnak, a bűn nem uralkodik rajtunk! Adjunk hálát és dicsőítsük az Urat, hogy a győzelem 

nemcsak néhány különleges keresztyén tapasztalata, hanem a hétköznapi keresztyéneké. Áldjuk az 

Urat, hogy minden megmentett ember kegyelem alatt áll. Amikor hitre jutottam, éppen ezzel a 

verssel találkoztam, és nagyon kedves lett számomra. Felismertem, hogy sok győzedelmet 

megtapasztaltam, és sok bűnt leküzdöttem. Észrevettem, hogy Isten megkegyelmezett nekem, de 

még mindig volt egy bűn, amely uralkodott felettem, illetve néhány bűn mindig visszatért hozzám. 

Ez olyan, mint amit az egyik testvérrel tapasztaltam egy nap. Találkoztam vele az utcán, és 

odabólintottam neki. Aztán bementem egy üzletbe, hogy vásároljak, és amikor kijöttem, újra az 

utamba jött, és ismét köszöntöttem. Bementem egy másik boltba, és útban kifele megint 

összefutottunk, amire megint odabiccentettem neki. Ráfordultam a következő utcára, ahol újra 

találkoztunk és köszöntünk, aztán a másik utcában is találkoztunk, és még egyszer üdvözöltük 

egymást. Aznap öt alkalommal futottam vele össze és köszöntem neki. Ugyanígy találkozunk a 

bűnnel is, mint ahogyan én ezzel a testvérrel. Úgy tűnik, mintha a bűn céltudatosan próbálna az 

utunkba jönni. Vannak, akiket a saját hirtelen természetük követ, vannak, akiknek a büszkeség, 

féltékenység van állandóan a nyomukban, megint vannak olyanok, akiket a lustaságuk vagy a 

hazugságaik követnek. Van, aki mindig azon találja magát, hogy nem tud megbocsátani, másokat 

viszont az önzőség és alantas vágyaik fertőznek meg. Valakit tisztátalan gondolatai üldöznek 

folyton, valakit pedig tisztátalan vágyai kerítenek hatalmukba. Mindenkinek van legalább egy bűne, 

ami állandóan követi. 

Nekem is volt néhány bűnöm, amely folyton megfertőzött. Be kell vallanom, uralkodott rajtam 

a bűn! Isten azt mondja, hogy a bűn nem uralkodik rajtunk, tehát be kellett látnom, valami nem volt 

rendjén velem. El kellett ismernem, hogy a hiba bennem volt, és nem Isten Igéjében. Testvérek! Ha 

vereségekkel teli életet élünk, tudnunk kell, hogy ez nem az, amit Isten rendelt el számunkra. 

Tudnunk kell, nem Isten szándéka, hogy uralkodjon felettünk a bűn. Az Ige azt mondja, a bűn nem 

uralkodik felettünk. 

A Róma 8,1 így hangzik: „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus 

Jézusban vannak". Sok igehirdetésben értelmeztem már a „kárhoztatás" szót. Körülbelül húsz évvel 

ezelőtt valaki ősrégi írásokat fedezett fel és azt találta, hogy ennek a szónak két jelentése van. Az 

egyiket a hétköznapi értelemben használjuk, a másikat pedig a jogi összefüggésekben. A hétköznapi 

szóhasználat szerint úgy lehet fordítani, hogy gyöngeség, tehetetlenség. Ezért ezt a verset így is 

fordíthatnánk: „Nincsen semmi tehetetlenségük azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak". 

Testvérek! Milyen csodálatos is ez! De kiknek íródott ez a vers? Csak John Wesleynek, Luther 

Mártonnak vagy Hudson Taylornak egyedül? Mit is mond a Biblia? Ezt mondja: „Nincsen 

gyöngeségük, tehetetlenségük azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak". Kik ezek az emberek? A 

keresztyének. Minden keresztyén olyan ember, aki Krisztus Jézusban van, ezért egyikük sem 

tehetetlen a bűnnel szemben. 

A második vers így folytatja: „Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye 

megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől." Századjára is elismétlem, nemcsak a különleges 

keresztyének szabadulnak meg a halál és bűn törvényétől, hanem minden keresztyén. Mit jelent az, 
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hogy gyengének, tehetetlennek lenni? A Róma 7. szerint olyat tenni, amit gyűlöl az ember, ahelyett, 

hogy azt tenné, amit maga akar. Ez az az állapot, amikor „az akarás megvan bennem, de a jó 

véghezvitelét nem találom." A tehetetlenség jelentése, hogy nem tudunk semmit sem tenni. Sok 

keresztyén ember élettörténete rengeteg fogadalomból, illetve azok megszegéséből áll. Folyton 

megfogadnak valamit, amit aztán képtelenek megtartani. De hála és dicsőség az Úrnak, a keresz-

tyének többé már nem tehetetlenek. 

Mi a törvény? A törvény egy ismétlődően bekövetkező jelenséget vezérel. A törvény miatt 

ugyanaz a tett mindig ugyanazt az eredményt hozza, bármilyen körülmények között. A törvény egy 

állandó jelenség, egy konstans irányzat, egy mindig visszatérő állapot. Vegyük például a gravitációs 

erőt. Amikor elejtünk egy tárgyat, a gravitációs erő lefelé húzza. Ez a gravitációs erő törvénye. 

Néhány ember számára a türelmük elvesztése az, ami törvényszerű. Egyszer-kétszer visszatarthatják, 

de harmadik alkalomra már feldühödnek, negyedik esetben pedig már el is szabadul a haragjuk. Ez 

szinte minden testvérnél megtörténik. Az elején még vissza lehet fogni, de folyamatosan kitör az 

emberből. Minden alkalommal, amikor jön a kísértés, ugyanazt az eredményt szüli. Megfigyelhetjük, 

hogy ugyanez játszódik le a büszkeség esetében is. Amíg mások csak egy jó szót mondanak rólad, 

még nem reagálsz, viszont a második jó szóra megváltozik a hozzáállásod és felragyog az arcod. A 

törvény az, ami azonos események nyomán mindig ugyanazt az eredményt adja. A bűn törvénnyé 

vált számunkra. Sok testvér egyetért néhány dologban, de rögtön idegessé válnak, amikor valami 

érzékenyen érinti őket. Sok mindent le tudnak küzdeni, de amint bizonyos dolgokkal kerülnek 

szembe, nem tudják magukat türtőztetni. 

Testvérek! Nem kell különleges keresztyénnek lenni ahhoz, hogy győzedelmeskedjünk a bűn 

törvényén. Egy keresztyén sem maradhat tehetetlen, mindenkinek meg kell szabadulnia a bűn 

törvényétől. A fent említett összes igevers tény, nem pedig parancs. Minden keresztyénnek meg kell 

ezt tapasztalnia. Mégis megtörténik, hogy a tapasztalatunk nem egyezik meg Isten Igéjével. Milyen 

szomorú is ez! 

 

A minden körülmények között győzedelmeskedő élet 

A Róma 8,35 ezt mondja: „Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság 

vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-

é?" A 37, vers így folytatja: „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket 

szeretett," A mi Urunk, aki szeret minket, felettébb diadalmaskodott mindezek felett! Ilyennek kell 

lennie a keresztyén megtapasztalásnak. De a mi esetünkben nincs is szükség nyomorúságra vagy 

fegyverre; amint valaki csúnyán néz ránk, máris elveszítjük Krisztus szeretetét. Pál viszont azt 

mondja, hogy ő felettébb győzedelmeskedett ezekben. Ez a normális keresztyén tapasztalat. A 

győzelem a természetes a keresztyének számára, a kudarc nem normális tapasztalat. Isten rendelése 

szerint minden keresztyénnek „felettébb" kell diadalmaskodnia. Akár nyomorúsággal, 

szorongattatással, üldöztetéssel, éhséggel, meztelenséggel, veszedelemmel vagy fegyverrel találjuk 

szemben magunkat, nemcsak hogy győzedelmeskednünk, hanem felettébb diadalmaskodnunk is kell 

mindezek felett! Nem számít, ha nehézségeink támadnak. A külső szemlélők azt hihetik, hogy a 

keresztyéneknek teljesen elment az eszük. Halleluja, mások nyugodtan mondhatják ránk, hogy 

megőrültünk! Többé már nem aggódunk a problémák miatt, hanem felettébb legyőztük őket Krisztus 

szeretete által. Hála és dicsőség az Úrnak, hogy ezt az élményt rendelte el számunkra! De mit is 

tapasztalunk valójában? A Biblia nem titkolja előlünk ezeket a győzelmi tapasztalatokat, de gyakran 

előfordul, hogy nem találjuk az utat ehhez az élethez. Még mielőtt az igazi megpróbáltatások 

jönnének, már elkezdünk sopánkodni, hogy nyugalomra van szükségünk, mert szenvedünk. Ha 

megtaláljuk az utat ehhez az élethez, akkor felettébb diadalmaskodunk mindenek felett. 

A 2Korintus 2,14-ben ezt olvashatjuk: „Hála pedig Istennek, a ki mindenkor diadalra. vezet 

minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk." Testvérek! 

A keresztyén élet nem olyan, hogy egyszer győz, aztán meg elbukik. Nem olyan, hogy reggel 
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diadalmas, aztán estére kudarcot vall. A keresztyén élet mindenkor győzedelmes. Ha szem-

betalálkozunk egy csábítással és legyőzzük, nem kell máris olyan boldognak lenni, hogy még éjjel 

sem tudunk aludni miatta. Annak kell természetellenesnek lenni, ha nem tudunk győzedelmeskedni. 

Az legyen a természetes és gyakori jelenség, hogy diadalmaskodunk. 

 

A jó cselekedetekre rendelt élet 

Az Efézus 2,10 ezt írja: „Mert az Ő alkotása vagyunk teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban 

jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." Testvérek! Nem 

szabad elfelejteni, hogy a 10. vers a 8. és 9. versek után következik. Ezek a megelőző versek arról 

írnak, hogy kegyelem által nyertünk megmentést. Itt pedig azt mondja, hogy az Ő alkotásai vagyunk, 

jó cselekedetekre teremtve, amit előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Ez nemcsak néhány 

keresztyén ember különleges élménye, hanem minden megmentett keresztyénnek ez kell, hogy 

legyen a hétköznapi tapasztalata. Isten azért ment meg minket, hogy jót tehessünk. Testvérek! Vajon 

a mi jó cselekedeteink Isten rendelése szerint valók-e, vagy mindig csak panaszkodunk, amikor jót 

teszünk? Tegyük fel, padlót kell súrolnunk. Eközben lehet panaszkodni, hogy csak kevesen 

segítenek, vagy egyáltalán nincs segítség. Az ilyesmi vagy úgy végződik, hogy dicsekszik az ember, 

vagy pedig morgolódik. Ez nem jó cselekedetet. A keresztyének minden jó munkáját túláradó 

örömnek kell követnie; a normális keresztyén nem lehet zsugori, büszke, önző csak nagylelkű és 

adakozó. Nagy kár lenne, ha csak a legjobb keresztyének tudnának jót tenni. Isten rendelése, hogy 

minden keresztyén általános tapasztalata legyen a jó cselekedet. 

 

A világossággal teli élet 

A János 8,12 így szól: „Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ 

világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága." Ezt 

az életet rendelte el Isten a keresztyének számára. Azok, akik távol tudnak maradni a sötétségtől és 

az élet világosságában tudnak járni, nem különleges keresztyének. Egyetlen, Krisztust követő 

keresztyénnek sem szabad sötétségben járnia, hanem az élet világosságát kell birtokolnia. A fénnyel 

teli keresztyén élet a normális állapot. 

 

A „mindenestől megszentelt" élet 

Az 1.Tesszalonika 5,23-ban a következő áll: „maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg 

titeket mindenestől; mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a 

mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." (angol ford.) Ez Pál apostol imája a tesszalonikai hívőkért. 

Mivel azt mondja, hogy „szenteljen meg titeket mindenestől", bizonyára van lehetőség a teljes 

megszentelődésre. Igenis lehetséges, hogy ne találjunk hibát a keresztyénekben. Isten mindenestől 

megszentel minket, és meg is őriz feddhetetlenül. 

Itt arról van szó, hogy az Úr hogyan gondoskodik a keresztyénekről. Az Úr megmentő 

munkája minden keresztyénnek megadta az erőt ahhoz, hogy teljesen győzedelmeskedjen a bűn 

felett, hogy tökéletesen megszabaduljon a vétkek kötelékétől, hogy lába alá tiporja a bűnöket, és 

akadálytalan kapcsolata legyen Istennel. Ezt az életet rendelte el számunkra az Úr. Ez nem csupán 

elmélet, hanem tény, az Úr gondoskodása. 

 

ISTEN TELJES SZABADÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

Testvérek! Mi a tapasztalatunk? Ha a saját élményünk más, mint amiről a Bibliában olvasunk, 

akkor még nem nyertünk teljes megmentést. Az tény, hogy meg vagyunk mentve, de még nem 

nyertük el a teljes üdvösséget. Egy jó hírt szeretnék közölni ma mindenkivel: az Úr, a kereszten 

nemcsak a bűn ítéletétől szabadított meg minket, hanem a bűn fájdalmától is. Ő teljes megmentést 

készített elő számunkra, hogy ne kelljen az üdvösség kezdeti állapotában maradnunk, hanem 

naponta átéljük a győzelem örömét. 
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Mi is a győzelem? A győzelem az, amikor kipótoljuk, ami hiányzik a megmentésünk 

élményéből. Igaz, sokan üdvözültek, de mindnyájukból hiányzott valami a megmentésük idején. 

Isten megmentett minket és megkegyelmezett. Nem az a szándéka, hogy ide-oda bolyongjuk a 

földön, hanem hogy megtapasztaljuk a teljes szabadulást. Pótlási órákat kell vennünk, mert nem 

szabadultunk meg maradéktalanul, amikor hitre jutottunk. Szükségünk van a győzedelmes élet 

tapasztalataira, hogy pótolni tudjuk, ami hiányzott belőlünk a múltban. 

Testvérek! Isten talán azért mentett meg minket, hogy állandóan bűn és megbánás közepette 

találjon ránk? Miután Isten Fia meghalt értünk, szükséges-e még mindig vétkeznünk? Mielőtt 

megmentett minket, a bűn köteléke alatt voltunk. Vajon most is megkötöz-e még a bűn, hogy már 

üdvözültünk? Azelőtt a bűn uralkodott, de még mindig a bűn uralkodik? A bűn szöges ellentétben 

áll Istennel. A legkisebb bűnt sem szabad magunkban hagyni. Tenne-e olyat Isten, ami saját 

természetével ellenkezik? Természetesen nem. Mennyire visszataszító dolog a bűn! A bűn az bűn, 

legyen akár jellembeli vétek, gyengeség, testi bűn vagy gondolati bűn. 

Mondjuk ezt az Úrnak: „Hálát adok és dicsőítelek Uram, mert a kereszt nemcsak a bűneim 

büntetésétől, hanem a bűn hatalmától is megszabadított." Bárcsak megmutatná az Úr, hogy 

megmentésünk tapasztalata nem volt teljes, amikor hitre jutottunk. Bárcsak meglátnánk, hogy 

győzedelmeskednünk kell. Testvérek! Ha a tapasztalataink nem egyeznek a Szentírással, ez azt 

jelenti, hogy még hátra van a győzelem. Ragyogjon ránk és világosítson meg minket az Úr! Nem 

szabad becsapnunk önmagunkat azzal, hogy azt mondjuk, elkerülhetetlen a keresztyén ember 

számára a vétkezés. Semmi sem bánthatja meg mélyebben az Úr szívét, mint ez. Testvérek! 

Tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit tett a kereszt? Talán azt gondoljuk, hogy az Úr csak azért ment 

a keresztre, hogy úgy hagyjon minket, ahogy vagyunk? Nem szabad hazudnunk. Nem szabad 

dicsekednünk, hogy vissza tudjuk fogni, vagy uralni tudjuk magunkat. Önmagunk visszafogása és 

felügyelete még nem győzelem. Az Úr győzelme teljesen összetöri a bűnt. Halleluja! A bűneink 

Isten lába alatt hevernek! Akik még nem tapasztalták meg az állandó közösséget Istennel és 

megsemmisítő hatalmát a bűn felett, azoknak még szükségük van a győzelemre. Kegyelmezzen meg 

az Úr nekünk az Ó áldásaival! 

 

 

A GYŐZEDELMES ÉLET JELLEMZŐI 

Mi a győzelem? A Biblia a győzelmet először az 1Sámuel 15,29-ben említi, ahol azt mondja, 

hogy a győzelem „nem hazudik, és semmit meg nem bán". A győzelem ezek szerint egy személy 

Hétköznapi értelemben a győzelem nem lehet személy, viszont Izrael Győzelme egy személy Nem 

egy dolog, tapasztalat, vagy tárgy, hanem egy személy. Mindannyian tudjuk, ki is ez a személy: Ő 

Krisztus! Előzőleg már említettem, hogy a győzelem nem tőlünk származik. Nem a mi 

tapasztalatunk, hanem egy személy! A győzelem nem annak függvénye, hogy kik vagyunk mi, 

hanem hogy Krisztus velünk van-e. Ezért igaz az, hogy a győzelmünk nem hazudik és nem bán meg 

semmit. Hála és dicsőség az Úrnak, hogy a győzelem egy élő személy! 

Ebben az üzenetben tovább fogjuk vizsgálni, mi a győzelem. Számba kell vennünk a 

győzedelmes élet jellemzőit. A Biblia sok jellemzőjét mutatja meg nekünk, de itt nem tudjuk mindet 

felsorolni; csak öt alapvető szempontját említjük meg. 

 

JELENTÉSE - KICSERÉLT, NEM MEGVÁLTOZTATOTT ELET 

Testvérek! A győzelem feltétele az élet kicserélése, és nem a megváltoztatása. A győzelem 

nem azt jelenti, hogy megváltozik valaki, hanem hogy kicseréli az életét. Mindenki jól ismeri a 

Galata 2,20-at, amely így szól: „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem 

él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem". Mit 

jelent ez a vers? Azt, hogy az életünk ki van cserélve. Az életünk többé már nem az „én" világa; nem 

velünk kapcsolatos. Nem arról van szó, hogy a rossz „én" jóvá változik, vagy a piszkos tisztává lesz, 
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hanem arról, hogy „élek pedig többé nem én". A legnagyobb probléma manapság az, hogy azt 

hisszük, a győzelem egy fejlődési folyamat, és ennek a hiánya jelenti a kudarcot. Ezért van, hogy azt 

hisszük, minden rendben lesz, ha nem veszítjük el türelmünket, vagy ha bensőséges közösséget 

alakítunk ki Istennel. Úgy gondoljuk, ha mindez megvan, akkor győzedelmeskedtünk. De nem 

szabad elfelejtenünk, hogy a győzelemnek semmi köze hozzánk, semmi szerepet nem játszunk 

benne. 

Egyszer egy testvér ezt mondta sírva: „Nem tudok győzedelmeskedni." Ezt válaszoltam: 

„Testvérem, te valóban nem tudsz győzni." Aztán így folytatta: „nem tudok győzedelmeskedni, és 

nem is tudok mit csinálni." Erre én ezt feleltem: „Isten nem is akarja, hogy te magadban 

győzedelmeskedj. Nem az a szándéka, hogy a rossz természeted jóra változzon, vagy az önfejűséged 

alázattá váljon. Isten nem kívánja a szomorúságot örömmé változtatni. Az Ő útja az, hogy kicseréli 

az életed. Ennek semmi köze tehozzád." 

Egy testvérnő ezt mondta: „Könnyű másoknak győzedelmeskedni, de nekem nagyon nehéz 

dolgom van. Mindenkinél rosszabb a jellemem, a gondolataim is tisztátalanabbak, és a lehető 

legrosszabb a természetem mindenki között. Nem tudok uralkodni magamon." Ezt válaszoltam: 

„Teljesen igazad van. Nemcsak, hogy nem könnyű győzedelmeskedned, hanem egyenesen 

képtelenség." Talán azt gondoljátok, hogy könnyebb az embernek diadalmaskodni, ha egy kicsit is 

őszintébb, jobb modorú és egyszerűbb? Soha! Egyrészt, még ha szelídebbé, szentebbé vagy 

tökéletesebbé válna is, ez még mindig kevés, és Krisztusnak közbe kell lépnie a győzelem 

érdekében. Másrészt a rossz természetű és erkölcsileg romlott hívő is győzedelmeskedhet, ha félreáll 

az útból és engedi, hogy Krisztus munkálkodjon benne. Aki jó természetű és erkölcsös, annak is 

ugyanúgy kell hinnie Őbenne, mint aki rossz természetű és erkölcstelen. Ugyanígy, nemcsak a rossz 

természetűeknek és erkölcsteleneknek van szükségük a diadalmaskodásra, hanem a jó jelleműeknek 

és erkölcsösöknek is győzniük kell. Hála és dicsőség az Úrnak, hogy Krisztus a győzelem; ennek 

semmi köze hozzánk. 

Egyszer találkoztam egy testvérnővel. Még soha nem találkoztam senkivel sem, akinek annyira 

nehéz lett volna a győzedelmeskedés, mint neki. Két óráig sorolta a hibáit fiatal korától kezdve 

egészen ötven éves koráig. Nem tudta legyőzni a büszkeségét és hirtelen természetét, újra és újra 

elbukott. Senki sem volt még ennyire lelkes, hogy győzedelmeskedjen, mégis, senki sem találta ezt 

ennyire valószínűtlennek, mint ő. Azt mondta, hogy ha van valaki, aki tényleg diadalmaskodni akar, 

akkor ő az. És mégis, ha létezik olyan, aki soha nem képes erre, akkor ez az ember is biztosan ő. 

Sokat bánkódott kudarcai miatt, és még öngyilkosságot is megpróbált elkövetni miatta. Minden 

reményét elveszítette. Miközben minderről beszámolt nekem, mosolyogtam és így szóltam: „Az Úr 

Jézusnak ma is akadt egy ideális betege. Újabb munkája van a klinikáján!" Tele volt a saját bűneivel, 

büszkeségével és indulataival. Ha nem ismernénk a győzelemhez vezető utat, panaszáradata teljesen 

megfertőzhetne minket. Ha nem tudnánk mi is a győzelem, azt hihetnénk, hogy egy ilyen ember 

valóban teljesen reménytelen eset. De hála és dicsőség az Úrnak! Van egy jó hírünk: nem tudunk 

megváltozni, viszont nem is erre, hanem életünk kicserélődésére van szükségünk. Adjunk hálát és 

dicsérjük az Urat, a diadalmaskodás nem megváltozás, hanem kicserélődés kérdése. Ha rajtunk 

állna, képtelenek volnánk ezt teljesíteni. De ha Krisztuson múlik, Ő képes rá. A kérdés csak az, hogy 

mi akarunk-e megváltozni, vagy Krisztus az, aki győzedelmeskedik. Ha Krisztus az, akkor még az 

sem akadály, ha tízszer olyan rosszak vagyunk is, mint most. 

Testvérek! Mi a győzelem? Nem az, hogy mi magunktól győzünk, hanem ha Krisztus 

győzedelmeskedik helyettünk. Ez a fajta győzelem a Bibliában a Galata 2,20-ban olvasható: „Élek 

pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." Amikor a fucsien-beliek veszekszenek, gyakran 

használják azt a kifejezést, hogy si-bu-bien, ami annyit jelent, hogy addig nem lesz változás, amíg az 

egyikük meg nem hal. Pekingben járva azt mondtam a testvéreknek, hogy mindannyiunknak azt kell 

mondanunk magunkban, hogy si-bu-bien helyzetben vagyunk. Hála és dicsőség az Urasak, hogy nem 

megváltozunk, hanem kicserélődünk! 
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Egy alkalommal egy nőtestvér megkérdezte, mi a különbség a megváltoztatás és a kicserélés 

között. Egy öreg Bibliával ábrázoltam a különbséget. Ha meg akarjuk változtatni a Bibliát, akkor 

másik borítót kell ráadni és a gerincét meg kell ragasztani. Talán még egy új aranyfóliát is tehetünk a 

tetejére. Ha hiányoznak betűk a lapokról, pótolni kell azokat, ha egyes részek elmosódtak, át kell írni 

az eredeti szavak szerint. Még megannyi munka és idő után sem lehetünk biztosak abban, hogy 

helyesen javítottunk ki mindent. De ha kicseréljük egy újra, akkor azt egy másodperc alatt 

megtehetjük. Csak annyit kell tenni, hogy a régit nekem adja, én pedig adok egy újat helyette. Ezzel 

minden rendben is van. Isten nekünk adta az Ő Fiát. Nincs rá szükség, hogy bármiért is erőlködjünk. 

Ha egyszer kicserélődünk, akkor már minden készen is van! 

Hadd mondjak egy másik példát. Néhány évvel ezelőtt vettem egy órát. A forgalmazó cég két 

év garanciát biztosított, de az óra többet volt a szerelőnél, mint nálam. Pár naponként az óra elrom-

lott és vissza kellett küldenem az üzletbe, hogy javítsák meg. Ez folyamatosan ismétlődött. 

Elmentem az üzletbe egyszer, kétszer, még tizedjére is vagy talán többször, míg végül belefáradtam. 

Újra és újra javítottak valamit az órán, de soha nem lett valóban megjavítva. Megkérdeztem, hogy be 

tudnám-e cserélni egy másik órára. Azt mondták, hogy nem tudják kicserélni, csak javítani, de soha 

nem tudták igazán helyrehozni. Annyira belefáradtam, hogy ezt mondtam: „Legyen az önöké az óra, 

nekem már nem kell többé." Az emberek módszere az állandó javítgatás. A két év alatt, míg nálam 

volt az óra, állandó javítás alatt állt. Az emberi gondolkodásmód szerint ami rossz, azt meg kell 

javítani. 

Még az Ótestamentumban is láthatjuk, hogy Isten útja nem a javítás vagy a változtatás, hanem 

a kicserélés. Az Ézsaiás 61,3 ezt mondja: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a 

hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, 

hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére." Isten útja a kicserélés. Isten 

nem megváltoztatja a hamut, hanem annak helyébe helyezi az ékességet. Nem akarja megváltoztatni 

a gyászt, hanem örömmel helyettesíti azt. Az Ő módszere sohasem a változtatás, hanem a kicserélés. 

Hála és dicsőség az Úrnak. Mivel ennyi év alatt sem voltunk képesek megváltoztatni 

magunkat, most Isten végzi el a kicserélésünket. Ez a jelentése a szentségnek, a tökéletességnek, ez 

jelenti a győzelmet. Ez Isten Fiának élete! Halleluja! Mostantól fogva Krisztus szelídsége az én 

szelídségem lesz, az Ő szentsége az enyém. Mától kezdve az Ő imaélete az enyémmé válik, és 

közössége Istennel az enyém lesz. Mostantól nem létezik számomra olyan nagy bűn, amely fölött 

lehetetlen győzedelmeskedni. Nem létezik oly nagy csábítás, aminek ne tudnék ellenállni. A 

győzelem Krisztus - többé nem én! Van-e olyan bűn, amely túl nagy lenne Neki? Létezik-e olyan 

nagy csábítás Krisztusnak, aminek ne tudna ellenállni? Adjunk hálát és dicsőítsük az Urat! Már nem 

félek többé! Mostantól fogva már nem én élek, hanem Krisztus. 

 

ALAPELVE - AJÁNDÉK, NEM JUTALOM 

Ne felejtsük el, a győzelem ajándék, nem pedig jutalom. Mi is az ajándék? Olyan valami, amit 

ingyen kaptunk. Amit munkánk eredményéül kapunk, az jutalom, de mindaz, amit ingyen kapunk, 

munka nélkül, az ajándék. Semmi köze ahhoz, amit csináltunk, ingyenes és nem kell fáradoznunk 

érte. A jutalom viszont megköveteli a munkánkat; törni kell magunkat érte, mielőtt megszereznénk. 

A győzedelmes élet, amiről itt szó van, nem igényli a fáradozásunkat. Az 1Korinthus 15,57 ezt 

mondja: „De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által." A 

győzedelmet Isten már elkészítette számunkra, és nekünk adta. A győzedelmünk teljesen ingyenes, 

nem saját erőnkből kell megszereznünk magunknak. 

Testvérek! Nagy tévedés azt hinni, hogy az üdvösséget ingyen megkapjuk, míg a győzelem a 

saját munkánk eredménye. Tudjuk, hogy nem bízhatunk a saját érdemeinkben vagy munkánkban az 

üdvösségünk érdekében. Csak egyszerűen oda kell mennünk a kereszthez, és elfogadni az Úr Jézust 

mint Megmentőnket. Ez az evangélium. Miközben azt elhisszük, hogy a megmentésünkhöz nincs 

szükség a mi munkánkra, azt gondoljuk, hogy miután Isten megmentett minket, most a mi 
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cselekedeteink következnek. Ha nem is próbáljuk meg tetteinkkel elérni az üdvösséget, a győzelmet 

cselekedeteinkkel próbáljuk biztosítani. De ahogy senkit sem ment meg a jó cselekedete, úgy 

diadalmaskodni sem lehet jó tettekkel. Isten azt mondja, hogy egyáltalán nincsenek jó cselekede-

teink. Krisztus meghalt értünk a kereszten, és most Ő él bennünk érettünk. Ami a hústesttől 

származik, az mindig is hústesti marad, és Isten nem akar ebből részt. Elismerjük, hogy megmen-

tésünk az Úr Jézus kereszthalála által történt, de azt gondoljuk, hogy utána mindent meg kell 

tennünk, hogy jót cselekedjünk és a legjobbakat remélhessük. De hadd kérdezzek meg egy dolgot: 

„Annak ellenére, hogy már évek óta meg vagyunk mentve, jók vagyunk-e már?" Hála és dicsőség az 

Úrnak, nem tudunk jót tenni. Semmi jóra nem vagyunk képesek. Halleluja! Nem tudunk jót cse-

lekedni. Adjunk hálát és dicsőítsük Ót, hogy a győzelem az Ő ajándéka, az Ő ingyenes adománya! 

Az 1Korinthus 15,56 a bűnről, a törvényről és a halálról beszél, az 1Korinthus 15,57 pedig azt 

mondja, hogy Isten győzelmet ad nekünk. A győzelem nemcsak a bűnök felett diadalmaskodik, 

hanem a törvény és a halál felett is. A megmentés, melyet Isten elkészített számunkra, képessé tesz 

minket arra, hogy ne csak a bűn felett, hanem a törvény és a halál felett is győzedelmeskedjünk. 

Bárcsak körbe tudnék menni most itt a teremben és megmondani mindegyikőtöknek, hogy ez az 

evangélium. Isten mindnyájunknak megadta ezt a győzelmet. 

Talán épp azon igyekszel, hogy legyőzz valamilyen kísértést, vagy esetleg a természeteden, 

büszkeségeden vagy féltékenységeden próbálsz felülkerekedni. Lehet, hogy már jelentős időt 

fordítottál erre a küzdelemre, de mindig csalódás ért. Egy jó hírem van számodra. Az Úr Jézus 

szelídsége ingyen a tied. Az Ő szentsége, imádsága, mindene a tied teljesen ingyen. Amint befo-

gadod az Úr Jézust, mindene a tieddé válik. Halleluja! Ha nem ez az evangélium, akkor micsoda? 

Azt hihetjük, küzdeni kell azért, hogy szüntelenül imádkozzunk, hogy állandó közösségünk legyen 

Istennel, hogy foglalkozzunk a negatív dolgainkkal, és ne kövessünk el több bűnt. Azt hisszük, 

küzdelmek árán megzabolázhatjuk a vérmérsékletünket. A bűneinket be lehet vallani, de nem tudjuk 

megállni, hogy ne kövessük el újra őket. Van, aki gyakran hazudik, de annak ellenére, hogy nagy 

erőfeszítéseket tesz e rossz szokásának elhagyására, mégis tovább folytatja a hazudozást. Sok 

testvérrel találkoztam már, akik azt mondták, hogy nem akarnak hazudni, de képtelenek 

megváltozni. Amint elkezdenek valamiről beszélni, rögtön hazugság jön a szájukra. Jó híreim 

vannak mindnyájatok számára! Isten fizetség nélkül nektek adta az Úr Jézus szentségét, a 

hosszútűrését, a tökéletességét, szeretetét és hűségét. Isten mindenkinek odaadja ezeket ingyen, akik 

csak akarják. Isten nekünk adja azt a bensőséges közösséget, amely Krisztus és O közötte létezik. 

Krisztus szent életét és Krisztus tökéletességének szépségét is átadja nekünk. Ezek ajándékok. Ha 

egyedül próbálnánk meg győzni, nem tudnánk, még ha további húsz évig próbálkoznánk is; a 

türelmetlenségünk nem változik, és a büszkeségünk is velünk marad. Húsz év elteltével is 

ugyanolyanok maradnánk. De Isten teljes megmentést készített el számunkra. Ez a megmentés 

Krisztus hosszútűrését, szent életét és közösségét Istennel mind nekünk adja. Krisztus minden 

erénye a miénk lesz. Halleluja! Ezt a megmentést készítette nekünk Isten, és fizetség nélkül kívánja 

mindezt nekünk adni! 

Testvérek! Láttatok már bűnös embert, aki jó cselekedetekkel próbálja magát megmenteni? Én 

már sok ilyennel találkoztam. Ha bűnösökkel találkoztok, elmondhatjátok nekik, hogy nem kell 

tenniük semmit, mert Krisztus már mindent elvégzett helyettük. Isten nekik adta az Úr Jézust. Az 

egyetlen dolog, amit meg kell tenniük, elfogadni Őt. Testvérek, hasonlóképpen hozzátok is van ma 

üzenetem: nem kell tennetek semmit sem; Krisztus már elvégezte helyettetek. Isten nektek adta 

Krisztust. Egyetlen dolog van, amit tennetek kell: befogadni Őt. Ha befogadjátok, sikerül győznötök. 

Ugyanúgy, ahogyan a megmentésünk nem tőlünk függ, mert Isten kegyelméből van, a győzelem is 

független a munkánktól, mert az is Isten ingyenes kegyelme. Ahogyan a megmentésünk nem kíván 

erőfeszítést tőlünk, a győzelem sem. 

Van itt nálam egy Biblia. Tegyük fel, hogy neked akarom ezt adni. Az igéket nem te írtad bele, 

és nem is te kötötted be a könyvet, nem te raktad rá a borítóra az arany fóliát. Mindent mások 
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készítettek, de most mindez egy ingyenes ajándék számodra. Ilyen ajándék a győzelem is. Nem 

fokozatosan vívjuk ki magunknak a győzelmet, a szent életet vagy a tökéletességet. Ha él 

győzedelmes ember a földön, akkor egészen biztos, hogy az Úr Jézustól kapta győzelmét. 

Nemrégiben megismerkedtem egy testvérnővel, aki azt mesélte, hogy már húsz éve próbál 

diadalmaskodni büszkeségén és a türelmetlenségén. Az eredmény az lett, hogy nemcsak nem tudott 

ennek eleget tenni, de fokozatos hanyatlásnak is indult az elmúlt húsz év alatt. Képtelen volt tenni 

bármit is. Ezt tanácsoltam neki: „Ha önmaga próbálja leküzdeni büszkeségét és türelmetlenségét, 

akkor az nem fog sikerülni, még ha további húsz évet próbálkozik is. Ha meg akar szabadulni a 

bűnétől, akkor csak annyit tegyen, hogy fogadja el Isten ingyenes ajándékát most. Ez Isten ajándéka 

az ön számára. Csak el kell fogadnia, és az öné lesz. Az Úr Jézus a győzelem. Ha elfogadja Őt mint 

győzelmét, diadalmaskodni fog." Hála és dicsőség az Úrnak! Ez a testvérnő elfogadta Isten a-

jándékát! Fel kellene ismernünk munkánk hiábavalóságát és a kudarcot az életünkben. Ha 

elfogadjuk Jézus Krisztust, győzedelmeskedni fogunk. 

Ismerős verset olvashatunk a Róma 6,14-ben: „Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem 

vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt." Hogyan lehetséges az, hogy a bűn nem uralkodik 

felettünk? Ez csak akkor következhet be, ha nem törvény alatt állunk, hanem kegyelem alatt. Mit 

jelent az, hogy törvény alatt lenni? Már sokszor elmondtam, a törvény alatt Isten megkívánja az 

embertől, hogy tegyen valamit. Törvény alatt lenni számunkra azt jelenti, hogy tennünk kell valamit 

Istenért. Akkor mit jelent kegyelem alatt lenni? Azt, hogy Isten tesz valamit az emberért, Ő tesz 

értünk valamit. Ha nekünk kell tennünk valamit Istenért, ennek eredménye bűn lesz, amely uralkodik 

felettünk. A munkánk jutalma az lesz, hogy a bűn uralkodik felettünk. Ha viszont Isten tesz értünk 

valamit, a bűn nem képes uralkodni felettünl*. A törvény alatt mi munkálkodunk, a kegyelem alatt 

pedig Isten. Amikor Isten munkálkodik, a bűn nem uralkodik rajtunk, és győzelem lesz az 

osztályrészünk. Bármi, ami a mi munkánk eredménye, az nem győzelem. A győzelmet fizetség 

nélkül kapjuk. 

Ha van valaki itt köztetek, aki belefáradt a sok vétkezésbe, szinte belebetegedett, aki már annyi 

bűnt követ el, mintha nem is lenne keresztyén, és aki úgy érzi, hogy többé nincs értelme 

keresztyénnek lenni, akkor annak azt mondom, annyit kell csak tennie, hogy elfogadja ezt az 

ajándékot, és azonnal győzedelmes lesz. A győzelem a kegyelem alapelvére, nem pedig a jutalom 

alapelvére épül. Ahogy elfogadjuk ezt az ajándékot, minden problémánk megoldódik. 

 

BIRTOHBA VÉTELÉNEK MÓDJA - ELNYERNI, NEM ELÉRNI 

A győzedelmes életet elnyerjük, nem pedig elérjük. Ezt az életet csak elnyerni lehet, nem lehet 

kieszközölni. Mit jelent elnyerni valamit? Annyit, mint hozzájutni valamihez. Mit jelent elérni 

valamit? Azt, hogy egy hosszú utat kell megtenni érte. Az embernek fokozatosan előre kell haladnia, 

és nincs biztosíték, hogy célba ér. Halleluja, a keresztyén győzelmet nem lehet elérni fokozatos 

előrehaladással! Egy alkalommal Kulingban jártam és velem volt Shin-liang Yu testvér is. Egy 

hegyre másztunk fel lassanként. Minél többet mentem, annál fáradtabb voltam. Egy kis idő múlva 

megkérdeztem Yu testvért, mennyit kell még mennünk a célunkig. Azt mondta, hogy már nem tart 

sokáig. De amint tovább baktattunk, a célpont még mindig nem látszott. Akárhányszor 

megkérdeztem Yu testvért, mindig azt válaszolta: „Hamarosan." Végül elértünk célunkhoz. Ha 

gyaloghintón mentünk volna, más lett volna a helyzet: az a Kuling-hegy „elnyerése" és nem 

„elérése" lett volna. A győzelmet elnyerjük, nem pedig elérjük. Minden, ami a Szent Szellemmel és 

a győzelemmel kapcsolatos, csak elfogadás kérdése. 

A Róma 5,17 ezt mondja: „Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: 

sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az 

igazság ajándékának bővölködésében részesültek." E vers szerint a győzelem ajándék, és csak el kell 

fogadnunk. A győzelmet nem lehet folyamatos előrehaladással elérni. A győzelem a kezünkbe 

helyezett ajándék; nincs szükség erőfeszítésre. Ha például ezt a Bibliát Chang testvérnek adom, 
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mennyi erőfeszítésébe telik neki megkapni? Csak annyit kell tennie, hogy kinyújtja a kezét, és már 

abban a pillanatban az övé. Amikor neked adom a Bibliát, ez egy ajándék. Vajon haza keh-e 

menned, hogy böjtölj érte? Talán le kell térdelned Jeruzsálem felé fordulva naponta háromszor, és 

imádkozni érte? Vagy el kell határoznod magad, hogy többé nem veszíted el a türelmedet? Egyiket 

sem kell megtenned. Ha egyszer elfogadod, akkor az már a tied. Milyen lépéseket kell megtenned, 

hogy megkapd ezt a Bibliát? Semmilyeneket sem. Amint kinyújtod a kezed, a tied. A győzelem 

ajándék. Nem tudjuk elérni, csak elnyerni. 

Az 1Korithus 1,30 mindannyiunknak ismerős vers. El is tudom mondani nektek fejből: „Tőle 

vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és 

váltságul." A bölcsesség ebben a részben általános téma, ezért most félre is tehetjük. Ez a vers 

elmondja, hogy Krisztus három dologgá lett értünk Istentől: (1) igazsággá, (2) szentséggé és (3) 

váltsággá. Mikor tette Isten igazsággá Krisztust értünk? Amikor Krisztus meghalta kereszten. Akkor 

kaptuk meg igazságunkként az Úr Jézust. Vagy talán előtte három napig sírnunk kellett, mielőtt 

megkaptuk? Vagy csak akkor részesültünk benne, ha már eleget mentegetőztünk Istennél? Hála és 

dicsőség az Úrnak! Isten Fia meghalt értünk! Amint van hitünk, miénk Krisztus igazsága. Ami a 

szentséget illeti, az Úr Jézus szentségünkkénti elfogadása tekintetében sajnos sokan csak körbe-

körbe járnak; vesztegetik idejüket és a munkájukat. Ahogyan az Urat mint igazságunkat azonnal 

elfogadtuk, szentségünkként elfogadni Őt szintén egy pillanat műve. Ha lassanként próbálunk meg 

előrehaladni, azt várva, hogy egy nap elérjük szentségünket, soha nem szerezzük meg azt. Akik a 

saját igazságukat próbálják felépíteni, soha nem fognak üdvözülni; akik saját szentségükön 

dolgoznak, soha nem fognak győzni. 

Mi a különbség az elnyerés és az elérés között? A fő különbség a két dolog között az időben 

rejlik. Az egyik azonnali, a másik pedig folyamatos. Ismerek egy történetet egy emberről, aki csirkét 

lopott. Kezdetben hét csirkét lopott hetente. Később megfogadta, hogy megjavul: minden héten egy 

csirkével kevesebbet fog ellopni, azt remélve, hogy a hatodik hét végére teljesen véget ér a lopás. 

Abban reménykedett, hogy fokozatosan leépíti a lopást, amíg teljesen le nem szokik róla. Ez 

egy elég lassú módszer, viszont, az Úrtól elnyert győzelem azonnali. 

Amikor legutóbb Csifuban jártam, találkoztam egy testvérrel, akinek nagyon robbanékony 

természete volt. Amikor elveszítette a fejét, mindenki reszketett tőle, a felesége, a gyerekei és az 

alkalmazottai az üzletében. Még a gyülekezetbeli testvérek is féltek tőle, mert ha kijött a sodrából, 

akkor az összejövetelt is megzavarta. Azt mondta nekem ez a testvér, hogy nem tud mit kezdeni a 

természetével. Azt válaszoltam, hogy ha az Urat fogadná el győzelméül, azonnal sikerülne győznie. 

Hála és dicsőség az Úrnak, megfogadta a tanácsom, és győzött. Egy nap megkérdezte: „Nee testvér, 

mióta is sikerült nekem győzedelmeskedni?" Kiszámoltuk, és rájöttünk, hogy már egy hónapja 

ennek. Erre ő ezt mondta: „Ezalatt az egy hónap alatt a feleségem megbetegedett és már-már a 

halálán volt. Azelőtt, amikor a gyerekeim betegek voltak, annyira aggódtam, hogy fel és alá 

járkáltam egész éjszaka, és teljesen elvesztettem a fejem. De amikor a feleségem beteg lett és 

éreztem, hogy szabálytalanul ver a pulzusa, elkezdtem halkan beszélni Istenhez: „Uram, ha el akarod 

őt venni tőlem, megnyugszom akaratodban» Nem is tudom, hová lett a türelmetlenségem." Később a 

felesége jobban lett, és hívott hozzá egy akupunktúrával kezelő orvost. Ő pedig türelmesen ott volt 

végig a felesége mellett. Aznap, amikor elutaztam, ez a férfi kikísért az állomásra. Azt mondta, hogy 

az utóbbi húsz órában úgy érezte, mintha nem is az Ő felesége lenne beteg, mert egyáltalán nem 

aggódott. Ennek a testvérnek egy hímzőgyára volt, ahol nagyon sok fegyelmezetlen női munkás 

dolgozott. Ugyanabban a hónapban elég sok probléma akadt ebben a gyárban. Azelőtt másképp 

viselkedett volna, és elveszítette volna a türelmét. De ez idő alatt úgy érezte, mintha nem is az ő 

gondjairól lett volna szó. Még mosolyogni is tudott, amikor a problémákat vitatták meg a 

munkásokkal. Ezt mondta: „Nem tudom, hová lett a türelmetlenségem." Ez a győzelem elnyerése. 

Ha mindezt neki kellett volna elérnie, attól tartok, még húsz év alatt sem sikerült volna neki. Adjunk 



 20 

hálát és dicsérjük az Urat, a győzelmet elnyerjük, és nem elérjük. Miközben most itt ültök, ti is 

elnyerhetitek, amint kimondjátok, hogy ez a vágyatok. 

Egy Indiában szolgáló misszionárius nem vitt semmi mást magával, mint türelmetlen 

természetét. Mindig elveszítette türelmét. Azt mondta magában, hogy ő a legutolsó ember ezen a 

földön, aki valaha is türelmessé válhat. Egy barátja, aki lelki segítője volt, rájött a titokra, hogy el 

kell fogadnunk Krisztus győzedelmes életét. Meg is írta ezt a misszionárius barátjának, hogy a győ-

zedelmes élet ily módon nyerhető el. Amikor a misszionárius testvérnő megkapta ezt a levelet, 

akként cselekedett, amint a levél mondta. Három hónappal később a barátja megkapta a választ. A 

levelében ez állt: „Amikor megkaptam a leveled, rögtön rájöttem, hogy ez az evangélium. Krisztus 

az én türelmem. Amint befogadtam Őt a türelmemként, hirtelen természetem el is hagyott. De mivel 

annyiszor kudarcot vallottam a múltban, nem mertem mondani semmit sem, amíg ki nem próbáltam 

az eredményt három hónapig. Az indiai szolgálók nagyon fegyelmezetlenek és figyelmetlenek. 

Azelőtt, amikor mérges voltam rájuk, csapkodtam az ajtót, hogy hallják, milyen mérges vagyok. 

Amióta gyakorlom, amit mondtál, abbahagytam az ajtócsapkodást, és nincs is kedvem többé ilyet 

tenni." Ez azt mutatja, hogy a győzelmet a bűn felett az Úr viszi véghez helyettünk; nincs szükség a 

mi erőfeszítésünkre. Ha magunk próbáljuk ezt megtenni, nem fog sikerülni, még ha száz évig is 

próbálkozunk vele. 

Testvérek! Hadd ismételjem el: a győzelmet nem elérjük, hanem elnyerjük. 

 

BEFOGADÁSA - CSODA 

Bizonyára emlékeztek, Pál egyszer ezt mondta: „Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind 

az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" (Fil 2,13). Isten munkája nyomán bármit hozunk elő 

magunkból, az Isten jó kedve szerint van. Isten késztet minket arra, hogy munkálkodjunk. Dolgozik 

bennünk, hogy szentek legyünk. Nem kell erőt kifejtenünk, mert minden az által megy végbe, hogy 

Isten munkálkodik bennünk. A szent és tökéletes élet nem jön csak úgy a saját erőnkből; teljesen 

Isten munkája. 

Sok emberrel az a helyzet, hogy csak a csoda tudja megszabadítani őket a gonosz 

természetüktől. Vannak, akik nem érzékelik a hibáikat; nem ismerik fel, milyen reménytelen a 

helyzetük. Mások ráébredtek a természetükre, a büszkeségükre vagy a türelmetlenségükre. Ezek az 

emberek felismerik, hogy addig képtelenek győzni, míg Isten csodát nem tesz. Van itt valaki 

közületek, aki győzni tud a bűn felett? Az emberek elnyomják a bűnt, viszont Isten csodát tesz, 

azáltal, hogy eltávolítja az óembert, és teljesen megtisztítja a szíveket. Ha megértitek Isten 

győzelmének értelmét, akkor rendkívül boldogok lesztek. 

Volt egy testvérnő, aki hihetetlenül nem tudott uralkodni önmagán. A férje, a gyermekei, a 

háztartási alkalmazottai és mindenki körülötte félt tőle. Pedig keresztyén volt. Hirtelen természete 

kétségbeejtő volt számára. Néhány évvel megtérése után győzedelmes életként is befogadta az Úr 

Jézust. Közvetlenül ezután komoly próbával kellett szembenéznie. A következő reggel lement a 

nappali szobájukba. A férje és a szolgálói épp egy csillárt akasztottak fel a mennyezetre. A csillár 

meglehetősen drága volt, és a férje, a szolgálói nem vigyáztak eléggé. Leesett a földre és szilánkokra 

tört abban a pillanatban, ahogy a nőtestvér leérkezett a lépcsőn. Mikor a férj meglátta, hogy jön, 

megdermedt és azt hitte, hogy most a szokásos dühkitörés következik. Legnagyobb megdöbbenésére 

a felesége csak ennyit mondott nyugodt hangon: „Csak söpörjétek össze, ami összetört." A férje 

elkezdett csodálkozni. Régebben a felesége már akkor is kiabált és ordítozott, ha egy kis csésze vagy 

tányérka tört el. Azt hitte, hogy most még nagyobb patália lesz. Megkérdezte: „Jól aludtál? Nem 

vagy beteg?" Mire ő így válaszolt: „Nem vagyok beteg. Isten csodát tett velem, és elvette tőlem az 

óemberemet." A férj csak ennyit mondott: „Ez aztán tényleg csoda! De még milyen csoda! Hála és 

dicsőség az Úrnak! Csoda történt!" 

Mr.C.G. Trumbull, a Sunday School Times társaság alapító tagja, tapasztalt ember a szellemi 

életben. Felismerte, hogy a győzedelmes élet csoda. Egy alkalommal bizonyságot tett egy gyü-
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lekezeti elöljárónak, hogy miután életéül fogadta az Úr Jézust, nemcsak, hogy indulatos 

temperamentuma tűnt el, hanem az indulatok kifejezésének vágya is. Az elöljáró megkérdezte: 

„Ezzel azt akarja mondani, hogy minden régi bűnünket meg lehet semmisíteni?" Mr. Trumbull erre 

igennel válaszolt, mire az előbbi így szólt: „Elhiszem, hogy ez valóban így van Önnel, mert hiszek a 

szavának, de velem ez sohasem történhet meg." Később Mr.Trumbull meghívta ezt az elöljárót, hogy 

imádkozzon vele. Hosszú imádkozás után az elöljáró számára is valósággá vált ez a tény. Jóval 

később Mr. Trumbull ismét találkozott ezzel az emberrel, aki ezt mondta neki: „Soha életemben nem 

éreztem azt, amit akkor este. Csoda történt! Semmi küzdelem, semmi erőlködés, a gyötrő vágyaim 

nyomtalanul eltűntek. Ez tényleg fantasztikus. Egy csoda." Nem sokkal később levelet írt 

Mr.Trumbullnak, melyben elmondta, hogy a munkahelyén működő igazgatótanácsban korrupcióra 

akarták csábítani. Régebben mindig megpróbálta elfojtani saját természetét. De amikor ez 

alkalommal a dolog közepette találta magát, nem érintette meg, és még csak nem is érzett 

hajlandóságot a bűnre. Mekkora csoda! 

Testvérek! Áll-e előttetek valamilyen áthághatatlan akadály? Van-e leküzdhetetlen bűnötök? 

Ha igen, akkor az Úr Jézus ugyanilyen csodát képes tenni veletek is. Talán tehetetlenek vagytok már 

évek óta egy bizonyos dologgal kapcsolatban. De az Úr csodára képes. Teljesen mindegy, hogy a 

bűneitek szellemi jellegűek, testiek, gondolatiak, fizikaiak vagy természetiek. Nem számít, hogy 

tudsz-e engedelmeskedni Isten akaratának, vagy odaszenteled-e magad, az sem számít, hogy 

bevallottad-e a bűneidet. Az Úr csodát képes véghezvinni rajtad. Ha nem tudod odaszentelni magad, 

akkor az Úr majd késztetni fog téged az odaszentelésre. Ha nem tudsz kitartani, akkor az Úr majd 

képessé tesz erre. Ő az összes említett bűn felett győzedelmeskedni tud. Isten képes rá. Amikor Ő 

csodát tesz, minden lehetségessé válik. 

 

EREDMÉNYE - A KINYILVÁNÍTÁS ÉLETE, NEM PEDIG AZ ELFOJTÁSÉ 

A győzedelmes élet eredménye a kifejeződő élet, mintsem az elnyomott élet. A mi 

„győzelmünkkel" az a probléma, hogy legnagyobbrészt elnyomásból származik. Volt egy idős hölgy, 

aki mindig elfojtotta türelmetlenségét, amikor ideges lett. Kívül mosolygott, de belül viaskodott 

önmagával. Az ilyen elfojtott élet csak belső sebeket okoz; minden keserűség bennünk marad. De 

hála az Úrnak, győzedelmünk kifejeződő életet eredményez, nem elnyomottságot. A kifejeződő élet 

"kiéli" magából azt, ami már bennünk van. Erre utal a Filippi 2,12, amikor ezt mondja: „vigyétek 

véghez (angol ford.: dolgozzátok ki magatokból) a ti idvességteket". Régebben próbáltuk elrejteni 

magunkat, amennyire csak tudtuk, most pedig Krisztus győzedelme kifejezi magát. Ez az élet 

kifejezhető. Régebben úgy gondolkoztunk, hogy minél jobban elfojtjuk a természetünket, annál 

jobb, most pedig annál jobb, minél jobban kifejezzük magunkat. Krisztus bennünk él, és mi 

megéljük Őt az emberek előtt. 

Mrs. Jessie Penn-Lewis-nak volt egy fiatal hölgy ismerőse, aki költő volt. Nagyon jól értett a 

gyerekekhez, kitűnően tudta megértetni velük a győzedelmes élet lényegét. Egy nap Mrs. Penn-

Lewis meglátogatta a barátnőjét, hogy megismerje, hogyan kell tanítani a gyerekeket. Barátnője 

aznap több tucat gyereket hívott meg uzsonnára. Az evés után és még mielőtt letakarították volna az 

asztalt, betoppant egy vendég. Megkérdezte a gyerekeket: „Olyan rendetlen az asztal, mit 

csináljunk?" A gyerekek felajánlották, hogy letakarják egy tiszta asztalterítővel. Ő is beleegyezett, és 

letakarták az asztalt. Miután elment a látogató, megkérdezte a gyerekeket: „Látta a vendégünk az 

asztalon a rendetlenséget?" Nem, válaszolták. Aztán újra megkérdezte: „Habár nem látszott a piszok, 

vajon ott volt-e mégis az asztalon?" Erre igennel válaszoltak. Bár nem látszott, mégis ott volt. 

Testvérek! Sok ember megengedi magának, hogy tisztátalan legyen belülről, de ezt nem 

szeretnék másoknak bemutatni. Gondolatainkat és szívünk érzéseit mások nem látják. Azt hisszük, 

győztesek vagyunk. Az emberek talán elismerik alázatosságunkat, és talán mi is alázatosságnak 

nevezzük ezt a viselkedést. Türelmeseknek tűnhetünk, de valójában csak bezárunk mindent 

magunkba. Testvérek! Őszintén meg kell mondanom, hogy az nem győzelem, amikor elfojtunk 
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mindent. A győzelem az, amikor mi megyünk, de Krisztus indít el bennünket. A győzelem Krisztus 

kifejezése. 

Volt egy testvérnő, aki könnyen kijött a sodrából. Egy nap a szolgálója eltört egy vázát. Mire ő 

rögtön a szobájába rohant, az ágyára vetette magát és a fejére húzott egy takarót, nehogy utat 

engedjen haragjának. Ilyen az elfojtott élet. 

Mondjuk egy utcai árus bekopog hozzád, hogy eladja portékáját. Azt mondod neki, hogy nem 

akarsz vásárolni és kéred, menjen el. Visszajön megint, újra elutasítod és elküldöd. Talán 

harmadjára is odamegy hozzád, mert el akarja adni az áruját. Uralja önmagát, hogy ne veszítse el a 

fejét. De ez nem győzedelmeskedés, nem győzelem, csupán üzleti fogás. Természetünk elnyomása 

nem diadalmaskodás. Krisztus úgy győzött, hogy megtisztította az emberek szívét. Tehát a győzelem 

tiszta szívet jelent. 

Egy ötvenes éveiben járó testvér egész életében Konfucius tanításait olvasta. Három éve hívő 

keresztyénné lett. Habár hitt Krisztus vérének tisztító erejében, nem látta a különbséget a 

keresztyénség és Konfucius tanítása között. Konfucius nevelése az önuralmon alapszik, a szentséget 

elfojtással és gyakorlással próbálja elérni. Miután keresztyén lett, az elfojtás módszereit gyakorolta, 

mindig igyekezett elnézni a problémák felett, sőt megpróbálta teljesen megsemmisíteni őket. Később 

megtapasztalta a győzelmet. Megvallotta, hogy ez ideig a győzelemnek semmi köze nem volt hozzá. 

A keresztyénség különbözik minden más vallástól. Ez a különbség nemcsak a keresztben rejlik, 

hanem abban a tényben, hogy az élő Krisztus él bennünk. Nemcsak a megváltást kell hirdetnünk, 

hanem az élő Krisztust is. A fent említett ember igaz tanítványa volt Konfuciusnak, és semmit sem 

mutatott ki. Most viszont már arról tesz tanúságot, hogy nyugodtan el tudja engedni magát, és nem 

kell elfojtania érzelmeit. 

Testvérek! Erre halleluját kell mondanom! A győzelem által felszabadítjuk és kinyilvánítjuk 

magunkat. A győzedelmes élet nem más, mint maga Krisztus. 

E fenti öt pont jelenti a keresztyén élet jellemzőit. Végül hadd mondjak még valamit. Ne 

felejtsétek el, hogy a győzelem, éppúgy, mint az üdvözülés, egy határozott dolog. Meghatározott 

ideje van, mikor tapasztalja meg az ember. Ahogyan adott időpontja van megmentésünknek 

(természetesen néhányan már elfelejtették megmentésük hónapját, napját), győzedelmünk időpontját 

is fel lehet jegyezni. Ez is egy adott időpont; egy bizonyos kapu, amelyen átmegyünk. Vagy átmentél 

rajta, vagy nem; 

itt nem létezik „talán". Senki sincs „talán" megmentve; ha meg vagy mentve, akkor meg vagy 

mentve. Ugyanígy, senki sem „talán" győztes; ha győztél, akkor győztél. A „lehetséges", győztesek 

egyáltalán nem győzedelmeskedtek. Mindenkinek át kell haladnia ezen a kapun. Ma már nem tudok 

többet mondani. Később látni fokuk, hogy a győzelem nemcsak egyéni dolog; nagyobb ügy forog itt 

kockán. 

 

HOGYAN TAPASZTALJUK MEG A GYŐZEDELMES ÉLETET 

(1) 

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a 

mely életet pedig most test 

ben élek, az Isten Fiában aaló hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem. 

Galata 2,20 

 

TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM KRISZTUS 

A Galata 2,20 ismerős vers mindenki számára. Ma délután erről fogok bővebben beszélni. A 

legutóbbi igehirdetés a győzelmes élet jellemzőiről szólt. Tudjuk, hogy a győzedelmes élet Krisztus, 

a bennünk élő Krisztus. A kérdés az, hogyan tudunk belépni ennek az életnek a tapasztalati 

valóságába. Krisztusa mi életünk szeretne lenni, és Ő győzedelmessé tud tenni minket. De hogyan 

válhat Krisztus az életünkké? Hogyan képes Krisztus megélni az Ő életét mibennünk? Hallottuk az 
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evangéliumot és tudjuk, hogy Jézus a Szabadító, de hogyan fogadhatjuk be Őt, mint Szabadítónkat? 

Tudatában vagyunk a kereszt megmentő munkájának, de hogyan csatlakozhatunk hozzá? A kérdés 

most az, hogyan csatlakozhatunk Krisztushoz, beleértve azt is, hogy mit kell tennünk, mielőtt 

Krisztus életünkké válik és bennünk él. Ma délután a Galata 2,20-at tekintjük át. 

Nem foglalkozunk a vers elejével vagy a végével, rögtön a közepén kezdjük. Csodálatos 

kifejezést találhatunk ebben a versben. „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." El-

mondhatjuk, hogy többé nem én létezem, hanem Krisztus. Mit 

jelent az, hogy „többé nem én, hanem Krisztus"? Ez az öt szó magát a győzelmet jelenti. Azt a 

győzedelmes életet hirdeti, amelyről az elmúlt napokban beszéltünk. A győzedelmes élet egyszerűen 

(1) „többé nem én" (2) „hanem Krisztus". Ez a győzedelmes élet. Amíg érvényben van, hogy „többé 

nem én, hanem Krisztus", addig a győzelem is jelen van. „Többé nem én" plusz „hanem Krisztus" - 

ez a győzelem kulcsa és minden probléma megoldása. 

A legutóbbi üzenetben láttuk, hogy a győzedelmes élet jelentése az, hogy többé nem én, hanem 

Krisztus. De megmarad a kérdés: hogyan lehet a keresztyén ember többé nem önmaga, hanem 

Krisztus? Hogyan érhet el valaki ilyen életet? Milyen utat kell megtennünk, mielőtt többé nem mi 

élünk, hanem Krisztus? Ezért kell figyelmesen tanulmányoznunk a Galata 2,20-at. „Élek pedig többé 

nem én, hanem él bennem a Krisztus", - ez álla vers közepén, de előtte van még egy mondat, és 

utána is áll egy másik. Meg kell néznünk Pál kiindulópontját, aminek nyomán ezt tapasztalta: „többé 

nem én, hanem Krisztus". Ha ezt meglátjuk, akkor mi is követhetjük ugyanazt az utat, és a ta-

pasztalatunk is ugyanaz lesz, mint Pálé. Tehát keresztül kell mennünk mindazon, amin Pál 

keresztülment. Nekünk is az ő útját kell választanunk. 

 

HOGYAN LEHETÜNK „TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM KRISZTUS"? 

Most pedig ismerjük meg, hogyan lehetünk „többé nem én, hanem Krisztus". A vers első 

mondatából kell kiindulnunk. „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem 

él bennem a Krisztus." Hogyan jutott el Pál arra a pontra, hogy ezt mondhatta? Ez egy közismert ige. 

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én." Az „én" kikerül, a kereszten van. Az 

„én" elmúlt, így nyugodtan el lehet mondani, hogy „többé nem én". Viszont, testvérek, a Krisztus 

keresztre feszítésével kapcsolatos igazságot már nem először halljuk. Már régóta tudjuk, hogy meg 

vagyunk feszítve Krisztussal. A Krisztussal való megfeszítésünk tanát jól ismerjük, de miért nem 

működik a gyakorlatban? Lu testvér! Hány éve hallottad a Krisztussal való megfeszítésünk tanát? 

Már több mint tíz éve. Működik-e nálad? Kérlek, légy őszinte velünk. Mennyire működött ez nálad? 

Nem nagyon. Feltenném ugyanezt a kérdést Chi testvérnek is. Menynyire vezetett a kereszt tana? 

Mennyire hatékony tebenned? Megvan-e benned Pál ereje? Chi testvér azt mondta, hogy az utóbbi 

időben kezd több erőt érezni magában. Már tíz éve ismerjük a Krisztussal való megfeszítettségünk 

tanítását, de valójában nem működik bennünk. Mondhatjuk, hogy talán működött egy kicsit, de az 

annyira kicsi, mintha nem is lenne. Nem tudjuk azt mondani, amit Pál mondott: „Krisztussal együtt 

megfeszíttettem", és nem tudjuk folytatni sem: „élek pedig többé nem én". Úgy tűnik, mintha ez a 

tanítás nem nagy hatással lenne ránk. Nem csupán ismételgetni akarom a kereszt tanát ma délután, 

hiszen már eleget tudunk róla. Látni szeretnénk, milyen mértékben működik bennünk Krisztus 

megfeszítése, és hogy mit kell tennünk, mielőtt azt mondhatnánk, hogy meg vagyunk feszítve 

Krisztussal. 

Testvérek! Amikor Krisztust megfeszítették a kereszten, nem mi okoztuk a halálát, és a 

sajátunkét sem nekünk kell végrehajtani. Krisztus maga halt meg, és Isten minket is belefoglalt a 

halálába. Ezt már tudjuk. Mégis megkérdeznék egy dolgot: Ha igaz, hogy Isten megfeszített minket, 

akkor mit kell tennünk, és milyen folyamaton kell keresztülmennünk, mielőtt valóban azt 

mondhatnánk, hogy Krisztussal meg vagyunk feszítve? Azelőtt láttuk, hogy Isten mit tett értünk, 

viszont azt nem, hol van a mi felelősségünk. Láttuk, hogy Isten megfeszített minket, de azt nem 
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tudjuk, hogyan tekintsünk a saját megfeszítésünkre. Ma délután arról a felelősségről lesz szó, melyet 

vállalnunk kell Krisztussal való megfeszítettségünkben. 

 

ELFOGADNI, AHOGY ISTEN ÉRTÉKEL MINKET 

Miért feszített meg minket Isten Krisztussal? Nem az a szándékom, hogy prédikáljak nektek 

ma délután, hanem hogy beszéljek veletek. Ez mindannyiunkat foglalkoztat, nemcsak engem. 

Mindannyiunknak gondosan meg kell vizsgálni ezt a témát. Miért akart Isten megfeszíteni minket az 

Úr Jézussal? Ezt egy történettel tudnám illusztrálni. Egy rablót bűnösnek talált a bíróság. Mivel a 

bűntett nem volt olyan súlyos, csak tíz év 

börtönre ítélték. Egy másik rablót szintén bűnösnek találtak és azt mondták, hogy őt kivégzik. 

Miért lett az egyik kivégezve, a másik pedig csak tíz év börtönre ítélve? Aki börtönbüntetést kapott, 

arra még volt remény. Reménykedett benne a bíró is és a nemzet is. Megvolt a remény, hogy ez az 

ember jó állampolgárrá válik. Miután tíz évet letölt a börtönben, kiengedik. De a másik emberben 

nem reménykedett a nép; túl súlyos bűnt követett el. Hazájának nem volt szüksége ilyen emberre, és 

egyedül úgy tudtak elbánni vele, hogy kivégezték. Vajon hogyan lát minket ma Isten? Isten 

megfeszített minket a kereszten. Miért tette ezt? Talán nem hízelgő ezt mondani, de ez az igazság: 

Istennek már nem volt többé reménye bennünk. Elveszítette összes bizalmát irántunk. Isten 

reménytelennek és lehetetlennek tekint minket. A hústest velejéig romlott, és nem marad más 

megoldás számára, mint a halál. Az Úr Jézus munkája nem változtatja meg a hústestünket; sem Isten 

ereje, sem a Szent Szellem hatalma nem tudja megváltoztatni azt. A Biblia olvasása és az imádság 

sem képes rá. Aki hústesttől született, az hústest marad. Nincs remény, a hústest soha nem tud 

megváltozni. Isten szerint a halál jogos sorsa a hústestnek. Isten elveszítette bennünk a reményt, 

ezért belefoglalt minket is Krisztus halálába. Mivel nincs irántunk remény, az egyetlen megoldása 

halál. Ennek következményeként az első dolog, amit Isten elvár a keresztyénektől megmentésük 

után, az a bemerítkezés. A bemerítkezés annak a kinyilvánítása, hogy Isten feladta a reményt az 

emberben, és megfeszítette. Azt is kinyilvánítjuk, hogy megérdemeljük a halált, és kérjük a többi 

embert, tegyenek minket félre és temessenek el. Látjuk-e azt, hogy a bemerítkezés Isten nyilatkozata 

és a mi elismerésünk a saját halálunkról? Áment mondunk arra, ahogyan Isten értékel minket. Isten 

azt mondja, megérdemeljük, hogy meghaljunk, és mi tovább lépünk azzal, hogy el is temetjük 

magunkat. Én már teljesen elveszítettem a reményt magamban. Többé már nincs reményem 

magamban. Csak halált érdemlek, és a halál talaján állok most is. 

Sok keresztyén elfelejtette, hogy mit tett, amikor a víz alá merült, és azt is, hogyan értékel 

minket Isten. Mi Isten értékelése? 

Az, hogy meg kell halnunk. Csak a halált érdemeljük meg, nincs más kiút számunkra. 

Felesleges megpróbálni javítgatni vagy helyrehozni, nincs lehetőség az előrehaladásra, és nem 

tudjuk megváltoztatni magunkat. Teljesen hasznavehetetlenek vagyunk, és nem tudunk mást tenni, 

mint meghalni. Ezért Isten belefoglalt minket az Úr Jézus halálába. Ez mutatja, hogyan értékel 

bennünket. Ne felejtsétek, hogy a kereszt Isten értékelésének mutatója. Isten megmutatta, hogy csak 

a halált érdemeljük, és nincs semmi remény számunkra. 

Vajon elfogadjuk-e ezt a tényt? Az emberek gyakran ellentmondanak önmaguknak, és 

ellentmondásos gondolataik vannak. Egyrészről azt mondjuk évek óta, hogy Krisztussal megfeszít-

tettünk, de másrészről még mindig tele vagyunk önmagunk iránt érzett reményekkel. Egyfelől azt 

érezzük, nem vagyunk képének, másfelől reméljük, hogy képessé válunk. Botladozunk és elesünk, 

mégis reméljük, hogy győzedelmeskedünk. Egyszer láttam egy nőről egy képet, aki harminc évig az 

ajtaja előtt őrizte halott férje koporsóját. Senkinek sem engedte, hogy eltemessék. Azt mondta, hogy 

a férje csak alszik, és arra várt, hogy feltámadjon. Ugyanezzel a reménnyel vagyunk saját magunk 

iránt is. Egyrészről hisszük, hogy csak a halált érdemeljük, és hogy már halottak vagyunk a 

bűneinkben. Viszont másrészről azt gondoljuk, hogy amíg egy cseppnyi leheletünk van, addig 

valami hasznunk lehet. Azt hisszük, azért buktunk el, mert nem voltunk elég erősek az 
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elhatározásunkban, és győzedelmeskedni fogunk, ha legközelebb okosabbak leszünk. Azt hisszük, 

azért buktunk el, mert nem voltunk figyelmesek, és hogy legközelebb ellen tudunk állni a 

kísértésnek, ha jobban vigyázunk. Azt hisszük, azért buktunk el, mert nem utasítottuk el a kísértést, 

és hogy győzedelmeskedünk később, ha elutasítjuk. Azt hisszük, most ugyan kudarcot vallottunk, 

mert nem imádkoztunk eleget, és ha következő alkalommal többet imádkozunk, akkor győzünk. 

Látjuk, mit teszünk? Isten megfeszített minket a kereszten, és azt mondta, halottak vagyunk. De mi 

nem láttuk meg és nem ismertük el ezt a tényt. Folyton azt reméljük, hogy a kialudt tűz újra 

pislákolni kezd, ha felszítjuk. Ezért próbáljuk állandóan felgerjeszteni. 

Mit jelent megfeszítve lenni Krisztussal? Hogy megtapasztaljuk ezt az igazságot, egy 

feltételnek kell eleget tennünk. Ezt kell mondanunk Istennek: „Már elveszítetted bennem a reményt, 

és én is magamban. Reménytelennek tekintesz, és én is így tekintek magamra. Szerinted 

megérdemlem a halált, és én is így gondolom. Erőtlennek és tehetetlennek tartasz, éppúgy, ahogyan 

én is." Ezen az alapon kell, hogy álljunk mindig. Ez jelenti azt, hogy Krisztussal meg vagyunk 

feszítve. Amit egyszer Isten megtett, azt soha nem lehet megdönteni; véghezvitt tények ezek. De ne-

künk is van felelősségünk: Isten értékelésének elfogadása. Isten elveszítette a reményt bennünk, s mi 

is elveszítettük ezt. Amikor ezt a reményt elveszítjük magunkban, akkor látjuk meg, hogy „többé 

nem én". 

Ma az a probléma, hogy a legtöbb keresztyén nem hajlandó kinyitni a szemét. Nem látják meg, 

hogy Isten elveszítette reményét bennük, és feladta minden kívánalmát velük szemben. Teljesen 

hasznavehetetlennek tekint minket. Nem félek attól, hogy megsértem most Lu testvért. Mindenki 

előtt ki merem jelenteni: „Lu testvér egy teljesen hasznavehetetlen ember." Ez még udvariasan lett 

kifejezve. Kevésbé udvariasan ezt mondanám: „Lu testvér, te egy velejéig romlott gazember vagy, 

végtelenül gonosz." De hála az Úrnak, ezt nemcsak én mondhatom el, hanem maga Lu testvér is. 

Mindannyian velejéig romlottak vagyunk, teljesen hasznavehetetlenek. Semmire sem vagyunk jók, 

csak a halálra. Egyedüli kiút számunkra a halál. Sosem változunk meg, erre semmi remény. 

Végtelenül gonoszak vagyunk, és csak a halált érdemeljük meg. Ez Isten értékelése, és nekünk sem 

lehet más értékrendünk Őelőtte. 

Magunkról sok mindent gondolunk, tele vagyunk reményekkel magunk iránt. Ezért meg kell 

látnunk ebben az üzenetben, hogyan tudnánk magunkévá tenni annak a ténynek a valóságát, hogy 

Krisztussal együtt mi is megfeszíttettünk. Isten feladta minden belénk vetett reményét, de nekünk 

mit kell tennünk? El kell mondanunk Istennek, hogy mi is feladtuk reményünket, és hogy tovább 

szeretnénk lépni az Ő útján. Most tegyük félre a Galata 2,20-at, és nézzük meg a Lukács 18,18-27-et. 

 

A „MÉG EGY FOGYATKOZÁS VAN BENNED..." ALAPELVE  

Személy szerint én nagy kincsnek tartom ezt az igerészt. A győzelem legfontosabb feltételét 

mutatja meg. Remélem, türelmesen végiggondoljátok velem, miről is szól valójában ez a szakasz. 

Volt egy főember, aki odament Jézushoz, hogy örök életet kérjen tőle - Isten életét. Ez az örök élet 

magába foglalja az üdvösséget és a győzelmet is. Ezért a következő versek nemcsak a megmentésről, 

hanem az Isten királyságába való belépésről is szólnak. 

Egy főember odament az Úr Jézushoz, és megkérdezte, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök 

életet. Az Úr felsorolt öt igen komoly feltételt: „Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis 

tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat." Azt gondolhatnánk, hogy egyetlen fiatal 

főember sem tudhatja megtartani ezeket a parancsokat. Képtelenség, hogy egy fiatal, hatalommal 

rendelkező ember ne paráználkodjon, ne öljön, ne lopjon, ne tanúskodjon hamisan, és tisztelje a 

szüleit. Egyetlen fiatal főember sem képes megtartani mind az öt feltételt. Mégis, ez a fiatalember 

meglepő módon ezt mondta Jézusnak: „Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam." Egyszer sem 

szegte meg ezeket a parancsolatokat. Olyan, mintha ezt mondta volna: „Mester! Van még valami 

feltétel? Ha nem, akkor megkaphatom az örök életet. Jogosult vagyok az örökségre." De az Úr Jézus 

megmondta neki, hogy még mindig hiányzik belőle egy dolog. „Még egy fogyatkozás van benned: 
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Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, 

kövess engem." Észrevetted, hogy még mindig hiányzik „egy dolog" belőled? Mit jelent ez? Az Úr 

Jézus azt mondta, hogy egy fogyatkozás még van benne, és e nélkül nem érhet célhoz. Ez azt 

jelentené, hogy mindenkinek, aki az Úrhoz jön, el kell adnia, amije van, vagy hogy mindenkinek, aki 

hisz az Úrban, fel kell adnia mindent? Nem, el kell ismernünk, hogy gazdag emberek is elnyerhetik 

az örök életet. De miért nem látunk sokat belőlük? Miért van olyan kevés belőlük? Néhányan ezt 

mondhatták: „Nem tudom mindenemet eladni." A 26. vers azt mondja, hogy sokan, akik ezt 

hallották, felmordultak: „Ki idvezülhet tehát?" A 27. versben viszont Jézus ezt mondja: „A mi 

embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél." Az Úr bebizonyította a fiatal főembernek, hogy a 

megmentés lehetetlen az embernél, viszont a fiatalember ezt nem ismerte el. Azt gondolta, hogy 

vissza tudja tartani magát a paráznaságtól, gyilkolástól, lopástól és a hamis tanúságtételtől, és hogy 

képes tisztelni a szüleit. Az Úr igéjének a célja az volt, hogy bebizonyítsa: a megmentést és a 

győzelmet lehetetlen emberi erőfeszítéssel elérni. Ahogy az üdvösséget lehetetlen megszereznie az 

embernek, úgy a győzelmet sem tudja kivívni. Mégis, a fiatalember azt gondolta, hogy mindez 

lehetséges. Ezért az Úr még egy feltételt szabott neki. Gyakorlatilag ezt mondta: „mivel az öt 

feltételnek megfeleltél, még egy dolgot eléd teszek. Támaszthatnék egyre több követelményt, hogy 

lássam, meg tudsz-e felelni nekik." Amikor a fiatal főember ráébredt, hogy nem tud megfelelni az Úr 

feltételeinek, elszomorodott és elment. 

Ha üdvözülni akarsz vagy győzedelmeskedni, Isten mindig eléd fog rakni „még egy dolgot". 

Gyakran érezzük úgy, hogy jó munkát végeztünk. Hirtelen természetünk volt, de most már tudunk 

uralkodni magunkon. Büszkék voltunk, de már tudunk alázatosak lenni. Féltékenyek voltunk 

másokra, de ennek már vége. Beszédesek voltunk, de már nem vagyunk azok. Azt hisszük, hogy 

nem vagyunk messze a győzelemtől, és hogy már jelentős haladást értünk el. Ha nem is vagyunk 

türelmetlenek, büszkék, féltékenyek vagy beszédesek, biztos, hogy „egy fogyatkozás" még mindig 

maradt bennünk. Úgy tűnik, már mindent megoldottunk, de ez az egy dolog még mindig hiányzik. 

Talán ez csak egy nagyon kis dolog. Lehet, hogy ez épp az evés szeretete, vagy hogy nem tudunk 

felkelni reggel nyolc óra előtt. Furcsa, hogy annyi más dolog felett győzedelmeskedni tudunk, de e 

felett a bűn felett nem, pedig minden erőnket arra fordítjuk, hogy győzzünk. Talán megkérünk 

másokat, hogy ébresszenek fel, vagy ébresztőórát használunk, de akkor sem tudunk felébredni. Ezt 

nem tudjuk megmagyarázni. Annyi más dolog felett diadalmaskodunk, de e felett nem tudunk. Ez a 

Lukács 18. üzenete, az egy dolog hiányának alapelve. Isten bebizonyítja nekünk, hogy erre az egy 

dologra nem vagyunk képesek. Végül kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy tényleg képtelenek 

vagyunk rá. Az Úr megengedheti nekünk, hogy képesek legyünk bizonyos dolgokra, de meg fogja 

mutatni, hogy 

„egy fogyatkozás" még van bennünk. Meg kell mutatnia, hogy legalább egy dolog tekintetében 

nem tudunk mit tenni. Ahhoz, hogy Isten győzelemre vigyen minket, előbb meg kell mutatnia, hogy 

alkalmatlanok vagyunk. A győzelem Krisztus ajándéka, nem tudunk magunktól győzni. 

Következésképpen Isten megmutat nekünk egy-két olyan dolgot, melyeket képtelenség legyőznünk. 

Megpróbál rávezetni arra, hogy „Még egy fogyatkozás van benned...". 

 

ELSŐ LÉPÉS A GYŐZELEM FELÉ: TEHETETLENSÉGÜNK FELISMERÉSE 

A fiatal főember megfelelhetett ugyan öt, ötven vagy akár ötszáz feltételnek is, de Isten 

szándékosan egy olyan dolgot helyezett elé, amely kimutatta tehetetlenségét. Barátaim, a legelső 

lépés a győzelem felé az, hogy beismerjük, tehetetlenek vagyunk. Amint ezt felismertük, megtettük 

az első lépést. Mindenki, aki most itt ül, egy dologra bizonyára képtelen. Olyan különös, hogy ebben 

az egy dologban mindig elbukunk. Ez lehet az illető türelmetlensége, tisztátalan gondolatvilága, 

beszédessége, képtelensége a korai felkelésre, féltékenysége vagy büszkesége. Nem tudjuk miért, de 

mindig van egy dolog, mely felett nem tudunk diadalmaskodni. Mielőtt valaki megpróbál 

győzedelmeskedni Isten előtt, rá kell jönnie arra, mi is ez a fogyatkozás. Mindenkinek megvan az a 
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bizonyos „egy dolga", legalább egy, néha több. Ha Isten előtt állunk, megmutatja, mire nem vagyunk 

képesek. 

Egy nőtestvér nagy vágyat érzett a győzelemre. Sok mindennel foglalkozott már Isten előtt. 

Minden nap bocsánatkérő leveleket írt a rossz cselekedetei miatt, és minden nap felment egy hegyre 

imádkozni. Mindig amikor lejött a hegyről, megkérdeztem, sikerült-e legyőznie akadályait. Azt 

válaszolta, hogy ismét ásott egy sírt, ahová újra eltemetett valamit. Következő nap, hogy újra meg-

kérdeztem, azt mondta, újabb bűnökre talált, foglalkozott velük és eltemette őket. Több mint húsz 

napon keresztül foglalkozott így a bűneivel. Végül megkérdeztem tőle, hogy közel van-e már a 

befejező győzelemhez. Ezt válaszolta: „Ennyi foglalkozás után úgy érzem, szinte teljesen 

győzedelmeskedtem már." Ekkor titokban odasúgtam az egyik testvérnőnek: „Csak várjuk ki a 

végét..." Egy nap elmentem hozzá, és nagyon szomorúnak láttam. Nem kérdeztem az okát. Sokszor 

hasznos a szomorkodás, és nem mindig jó megzavarni benne az embereket. Ez hat napig tartott. 

Minden nap igen szomorúnak látszott. 

Hat nap után az egyik testvérünk mindenkit meghívott vacsorára. Ez a nőtestvér is a 

meghívottak között volt. Részt vett a vacsorán, de alig evett valamit. Velem szemben ült és 

mosolygott, de valójában igen szomorú volt a szívében. Körülbelül húsz férfitestvér és csak három 

nőtestvér volt jelen aznap. Éppen akkoriban írtam egy új éneket, és megkértem a vacsora után, hogy 

játssza el a zongorán. Két versszak után elkezdtek peregni a könnyei. Hagytam, hadd sírjon, nem 

tettem semmit. Egy kis idő múlva megkérdeztem, mi a baj. Ezt felelte: „Reménytelen! Egy dolog 

felett nem tudok győzedelmeskedni, bármennyire is próbálom." Ez a félénk, visszahúzódó testvérnő 

most ott zokogott mind a húsz vagy talán több férfitestvér előtt. Nem tudta türtőztetni magát, és 

egyre jobban patakzottak a könnyei. Megkérdeztem, hogy mit nem tud legyőzni. Azt mondta, hogy 

már egy hete foglalkozik egy bizonyos dologgal, de nem tudott diadalmaskodni felette. Azt mondta: 

„Nee testvér, az elmúlt néhány hét alatt minden nap foglalkoztam a bűneimmel. Minden bűnömmel 

foglalkoztam." Tanúsítani tudom, hogy tényleg foglalkozott velük. Így folytatta: „De ennek ellenére, 

képtelen vagyok megoldani ezt az egy bűnömet." Azt hittem, valami nagyon komoly bűnről van szó. 

Megkérdeztem, mi volt az a bűn, melyet képtelen leküzdeni. Azt felelte: „Nagyon kis dologról van 

szó, de nem tudok elbánni vele. Már fiatal korom óta van egy szokásom, hogy szeretek csemegézni. 

Reggeli után jól esik csipegetni valamit. Ebéd előtt sem tudok ellenállni, hogy ne eszegessek valamit 

újra. Vacsora után is megkívánok valamit, és este is, mielőtt lefekszem. Az elmúlt pár napban úgy 

éreztem, hogy foglalkoznom kell ezzel. Nem lenne szabad állandóan eszegetnem, így elkezdtem 

foglalkozni ezzel a problémával. Jóllehet már hat napja próbálkoztam, minden nap kudarcot 

vallottam. Rosszabb vagyok, mint a három gyerekem. Amint látok egy kis nassolnivalót, azonnal 

bekapom. Nem tudom abbahagyni az evést." Miközben beszélt, potyogtak a könnyei. De én, miután 

meghallottam ezeket, megörültem és elnevettem magam. Nagyon boldog voltam. Ahogy ott sírt, a 

férfitestvérek elvonultak, és a testvérnők is próbálták elkerülni a jelenetet. Fájdalmasan sírt, én pedig 

szívből kacagtam; míg ő sírt, én nevettem. Megkérdezte, minek örülök annyira. Ezt mondtam: 

„Boldog vagyok, és a szívem repes az örömtől. Mrs. ..., hát rájött végre, hogy tehetetlen? Csak 

huszonvalahány nap után ébredt rá, hogy tehetetlen? Hála az Istennek, hogy végül rájött! Hadd 

mondjam el: Ő csak akkor képes munkához látni, ha ön tehetetlenné válik. Ebben rejlik a győzelem 

titka." 

Az út a győzelemhez annak felismerése, hogy hiányzik belőlünk egy dolog. Lehet, hogy azt 

hiszed, igazad van ebben vagy abban, képes vagy megtenni bizonyos dolgokat, de Istennek be kell 

bizonyítania, hogy nem tudsz tenni semmit sem. Testvérek! Ha valaki győzedelmeskedni akar, 

először rá kell jönnie arra, mit nem képes megtenni. Csak ezen a bizonyos dolgon keresztül lesz 

képes felfedezni a tehetetlenségét. Talán van neked is egy bizonyos bűnöd? Olyan bűn, amely felett 

nem tudsz uralkodni? Azok, akik túl általánosan szemlélik magukat, soha nem tudnak áthaladni a 

győzelem kapuján. Pontosan tudnunk kell a gyenge pontjainkat. Ez bizonyítékul fog szolgálni arra, 

hogy szükségünk van a győzelemre. Némelyeknél ez a büszkeség. Másoknál féltékenység. Megint 
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másoknál a hiszékenység minden kis változás befolyásolja őket. Van, akiknél a tisztátalan 

gondolatok, a beszédesség, esetleg a kényesség jelenti ezt a bizonyos bűnt. Néhány ember 

előszeretettel beszél mások háta mögött, és kibeszéli a másikat. Valaki képtelen uralkodni a testén. 

Mindig akad valami, amin nem tudunk diadalmaskodni. A mai összejövetelünk után remélem, hogy 

amikor hazamentek, aláhúzzátok a Bibliátokban ezeket a szavakat: „még egy fogyatkozás van 

benned". Rá kell jönnötök, mi ez a fogyatkozás. 

A Lukács 18-ban szereplő fiatalember fogyatkozása az volt, hogy nem tudta feladni mindenét. 

Attól tartok, vannak néhányan közülünk itt, akik szintén nem tudnak lemondani a pénzükről. 

Másoknál lehet, hogy a probléma nem a pénzzel van, hanem valami más fogyatkozásról van szó. Ha 

nem a pénz, akkor micsoda? Le kell írnod azt a bűnt, mely felett nem tudsz győzni. Ha tudod, miben 

rejlik betegséged, határozott lehetsz a bűnöd leküzdésében Isten előtt. Mindenkinek tudnia kell, 

miben rejlik az a bizonyos betegsége. Mindenkinek megvan a saját gyengesége, és kérnünk kell 

Istent, hogy világosítson meg bennünket és mutasson rá erre a pontra. Mindenki számára létezik 

legalább egy dolog, mely felett nem tud győzedelmeskedni. Valakinek esetleg több ilyen dolog is 

van az életében. Meg kell találnunk azt a bizonyos dolgot, amelyet nem tudunk legyőzni. Ha egyszer 

meglátod, hogy tehetetlen vagy, felismered, hogy Isten képes rá. Ha nem látod saját gyengeséged, 

akkor nem látod Krisztus erejét. 

Testvérek! Miért hagyott Isten egy-két rendezetlen dolgot az életünkben? Azért, hogy 

megmutassa, magunktól képtelenek vagyunk bármit is megtenni. Ez egy általános és igen fontos 

alapelv a Szentírásban. Amikor kijelentjük, hogy Krisztus megfeszíttetett értünk a kereszten, nagyon 

könnyű elfelejteni, hogy ugyanakkor ez az alapelv működik. Isten tudja, hogy erőtlen vagy te is és én 

is. Tudja, hogy semmi jó nem származhat a hústestből. Ő már régóta tudja, de mi nem tudjuk. Nem 

tudjuk, hogy semmi jó nincs a hústestben. Ennek eredményeképpen folyton reménykedünk és 

megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy Isten kedvében járjunk. 

Isten tudja, hogy a hústestünk haszontalan, de mi ezt nem tudjuk. Ezért adta nekünk a törvényt. 

A törvény lényege, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy az ember bűnös és erőtlen. A törvényt nem azért 

kaptuk, hogy betartsuk; Isten tisztában van azzal, hogy képtelenek vagyunk rá. A törvény célja az, 

hogy megszegjük. Nem azért adatott, hogy betartsuk, hanem hogy áthágjuk. Isten tudja, hogy nem 

tudjuk betartani a parancsolatokat, de mi nem tudjuk. Tehát nekünk adta a törvényt, és megengedi, 

hogy megszegjük. Így megtudjuk, amit Isten már eddig is tudott, és tisztában leszünk 

erőtlenségünkkel. Keresztényekként azt hirdetjük, hogy a törvény felett állunk. Azt gondoljuk, hogy 

a Tízparancsolat a törvény. De elfelejtjük, hogy az Újtestamentum összes parancsolata is a 

törvényhez tartozik. Ezeken a parancsolatokon keresztül mutatja meg nekünk Isten, hogy képtelenek 

vagyunk betartani őket. El kell vinnie bennünket arra a pontra, ahol megvalljuk, hogy tehetetlenek 

vagyunk. Csak ekkor fogjuk elismerni Isten bölcsességét abban, hogy megfeszített minket a 

kereszten. Csak ekkor fogjuk felismerni, hogy hasznavehetetlenek vagyunk, és az egyetlen út 

számunkra a halál. Máskülönben hibának tekintenénk Isten részéről, hogy megfeszített minket, azt 

gondolva, hogy magunk is képesek vagyunk valamire. 

Ezért olyan értékes a Róma 7. Az itt szereplő ember folytonos küzdelemben van. Miért harcol? 

Mert még mindig tele van reménnyel saját maga iránt, annak ellenére, hogy Isten már elveszítette ezt 

a reményt. Megpróbált Isten kedvére tenni és megtartani a törvényt. De az eredmény teljes bukás 

lett. A végén el kellett ismernie Isten bölcsességét, hogy keresztre feszítette őt. Isten helyesen 

cselekedett. Isten megmondta, hogy meg kell halnia, és ő is belátta ezt. 

Sok keresztyén azért nem győzedelmeskedik, mert nem vallott totális kudarcot, még nem 

követett el elegendő bűnt. Ezért még nem győztek. Ha több bűnt követnének el, könnyebb lenne 

győzniük. Ha meglátnák a hústest romlottságát, könnyebb lenne diadalmaskodniuk. A Róma 7-beli 

ember annyira kétségbeesett volt, hogy végül felkiáltott: „Kicsoda szabadít meg engem e halálnak 

testéből?" Látta, hogy nem tud megszabadulni, és megkérdezte, hogy van-e valaki egyáltalán, aki 

képes megmenteni a halált jelentő fogságból. Amint felismerte, hogy itt „valaki"-ről van szó, már 
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útban volt a győzelem felé. Amint meglátta ezt a „valakit", ez a valaki azonnal elindult a segítségére. 

Ezért testvérek, az első dolog, amit meg kell ma látnunk az, hogy Isten szemszögéből mi teljesen 

hasznavehetetlenek vagyunk. Isten teljesen használhatatlannak lát minket. Ugyanígy kellene nekünk 

is szemlélnünk magunkat. Ha nem látjuk meg teljes haszontalanságunkat, akkor nem fogadjuk el a 

kereszt szükségességét, és nem is mondhatjuk el, hogy Krisztussal együtt mi is meg vagyunk 

feszítve, vagy hogy többé már nem mi élünk. Ha még mindig van magunkban reményünk, az azt 

jelenti, hogy még mindig hasznosnak tartjuk magunkat, és nem fogjuk azt mondani, hogy „többé 

nem én". 

 

Alkalmatlanságunk felismerése és próbálkozásaink feladása 

Úgy gondolom, egy lépéssel tovább kell haladnunk, hogy valamivel többet tudjunk figyelembe 

venni. Sok testvér már tudomáscol 

vette, hogy nem képes semmit sem tenni. Talán ti is tudjátok ezt. De újra meg kell kérdeznem: 

Képesek vagytok-e még valamire vagy sem? Testvérek, meghaltatok-e már a magatokhoz fűzött 

reménynek? Vagy azt gondoljátok még mindig, hogy képesek vagytok győzedelmeskedni? Tegnap 

láttuk az objektív tényeket, ma délután inkább szubjektív szempontból nézzük meg a dolgokat. 

Kétség kívül Krisztus meghozza nektek a győzelmet, de ennek van egy feltétele számotokra: nem 

szabad erre alkalmasnak tekinteni magatokat. Képesek vagytok-e rá, vagy sem? Isten a múltban 

sokszor megengedte, hogy elbukjunk, de a szívünk még nem adta fel a reményt. Képesek vagyunk-

e? Minden ettől a döntő kérdéstől függ. Ha a szívünkben továbbra is azt mondjuk, hogy magunk is 

meg tudunk küzdeni valamilyen problémával, Krisztus nem tud élni helyettünk. Csak azokért tud 

élni, akik teljesen tehetetlenek. A győzelem csak a végleg elbukottakra vár. Ha valaki nem vall teljes 

kudarcot, akkor Isten nem fog győzedelmeskedni helyette. Ez az első feltétel. Be kell vallanunk, 

hogy mi magunk hasznavehetetlenek vagyunk. 

Az egy dolog, hogy azt mondjuk, nem vagyunk képesek, és megint másik, hogy fel is adjuk a 

próbálkozásainkat. Észrevettük-e már ezt a különbséget? Ha belátjuk, hogy nem tudunk valamit 

véghezvinni, akkor fel is kell adnunk a próbálkozásainkat. Sokszor rájövünk, hogy valami nem 

megy, mégis tovább próbálkozunk. A győzelem első feltétele, hogy felismerjük tehetetlenségünket, a 

második pedig az, hogy felhagyunk a kísérletezéssel. Ha beismerjük, hogy nem tudjuk véghezvinni a 

dolgot, és felhagyunk a próbálkozással, győzni fogunk. A probléma ott van, hogy annak ellenére, 

hogy tudjuk, nem vagyunk rá képesek, mégis megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat összehozni. A 

saját erőnkre és fáradozásunkra akarunk támaszkodni. Azt hisszük, ha többet imádkozunk, akkor 

sikerül, vagy ha több fogadalmat teszünk, akkor menni fog. Nem megy, de mi mégis próbálkozunk. 

Tegyük fel, itt van egy százkilós tárgy. Tételezzük fel azt is, hogy tisztában vagy vele, csak 

ötven kilót tudsz felemelni. Képtelenség, hogy egy mázsát felemelj. Mindezek ellenére sok ember 

megpróbál olyan súlyokat felemelni, amire képtelen. Azt mondják: „Tudom, hogy nem vagyok rá 

képes, de miért ne próbálnám meg?" Nem sikerül nekik, mégis meg akarják próbálni. Az egy dolog 

az ember számára, hogy képtelen rá, és megint egy másik dolog, hogy feladja-e a küzdelmet érte. 

Mivel ismerjük alkalmatlanságunkat, az is lehetne, hogy meg sem próbálkozunk a dologgal. „Uram, 

képtelen vagyok rá, és nem is akarom megpróbálni. Nem kísérletezem vele." Teljesen el kell róla 

vennünk a kezüket. Ez nagy dolognak számít. Mivel tisztában vagy azzal, hogy nem vagy rá képes, 

abban a helyzetben kell maradnod, hogy meg sem próbálkozol vele. Legutóbb sok olyan testvérrel 

találkoztam, akik folyamatosan elkövetik ugyanazokat a bűnöket. Bevallották, hogy nem tudnak 

győzni. Megkérdeztem, hogy próbálkoznak-e még továbbra is a győzelemmel. Végül beadták a 

derekukat, és ezt mondták: „Mi mást tehetnénk? Feladjuk." Isten megfeszített téged a kereszten és 

elveszítette benned a reményt. De neked is be kell ezt látnod, és el kell ismerned ezt. 

Sajnos mi még mindig saját megoldásokkal próbálkozunk. Mit jelent az, hogy megpróbálni 

véghezvinni valamit? Vegyük a türelmetlenségünket például. Mondjuk, hirtelen természetűek 

vagyunk, amin nem tudunk uralkodni. Minél inkább próbáljuk, annál nagyobb kudarcot vallunk. Mit 
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kellene tennünk? Tudjuk biztosan, hogy képtelenek vagyunk fegyelmezni magunkat. Mégis, mit 

teszünk? Megpróbálunk jóval elővigyázatosabbak lenni, amikor másokkal beszélünk. Próbáljuk 

elkerülni azokat, akikkel nem jövünk ki igazán, és inkább azokkal beszélgetünk, akikkel jóban 

vagyunk. Kerüljük azt a társaságot, ahol felzaklatnak, és elfutunk előlük. Amikor már majdnem 

elveszítjük a fejünket, megpróbálunk mindent, hogy érzéseinket elnyomjuk. Több imával próbáljuk 

elfojtani önmagunkat. Mi ez? Az, hogy tehetetlenek vagyunk, mégis megkíséreljük véghezvinni a 

dolgot. Nem vagyunk rá képesek, mégis megpróbáljuk, mégis erőt fejtünk ki, hogy újból 

megkíséreljük. Az ilyen ember soha nem lesz képes győzedelmeskedni. Soha nem tudja kimondani: 

„Krisztussal együtt megfeszíttettem." 

Testvérek, kérlek benneteket, ne feledjétek, hogy a győzelem nem más, mint elismerni, hogy 

hasznavehetetlenek vagyunk, és a legnagyobb gátja a győzelmünknek az, hogy megpróbálunk 

alkalmasak lenni. A győzelem Krisztustól van; Krisztus az, aki él helyettünk. 

A győzedelmes élet megkívánja, hogy felálljunk és kijelentsük: „Nem vagyok rá képes, és nem 

is akarom megpróbálni. Uram, kérlek, tedd meg helyettem. Nem vagyok hajlandó hamis győzel-

mekkel kísérletezni." Ha ezt megtesszük, győzni fogunk. Isten nem tud olyan emberekkel bánni, 

akik maguk próbálkoznak, nem tud tenni értük semmit. Ha megpróbáljuk és eltökéljük, hogy 

megcsináljuk, Isten azonnal megáll, amint belekezdünk. Isten azért él bennünk, hogy Ő éljen rajtunk 

keresztül. A probléma ott van, hogy megpróbáljuk megőrizni a saját munkánk egészét. Teljesen el 

kell utasítanunk a saját munkánkat, mert Krisztus csak akkor tudja kifejezni az Ő életét rajtunk 

keresztül. Ha próbálunk egy kicsit is segíteni Neki, és belevesszük az emberi munkánkat, Isten 

kegyelme elillan. Ha nem Krisztus győz, akkor bármilyen győzelem a saját diadalunk lesz. Krisztus 

hatalma nem arra szolgál, hogy kiegészítse a hiányunkat. Krisztus élete nem azért van, hogy 

befoltozza a lyukakat az életünkben. Helyettünk akar élni. Ha azt akarjuk, hogy Krisztus éljen 

helyettünk, akkor nekünk nem szabad élnünk. Rá kell ébrednünk, hogy hasznavehetetlenek vagyunk, 

mielőtt még Isten megtenné a lépéseit. Ne próbáljunk meg mi magunk elidőzni a csatában. Amint 

harcba bocsátkozunk, elvesztünk. Reméljük, sikerülni fog, és azt hisszük, csodálatos lesz akkor. De 

amíg küzdünk, Krisztus nem élhet bennünk. 

Az emberi igyekezetekben mindig ott van az átfedés lehetősége. Otthon van egy szolgálóm. 

Amikor felmond, alkalmaznom kell egy másikat, de megkérem az elsőt, hogy maradjon még két 

hétig, és tanítsa be a házimunkát az újnak, mielőtt elmegy. Az emberekkel mindig szükség van az 

átfedésre. Mielőtt az első szolgáló el tudna menni, az újnak két héttel előtte meg kell érkeznie. De 

Krisztus nem tesz ilyet. Ha nem hagyjuk el a mi terepünket, Ő soha nem fogja felvenni a munkát. 

Amikor megállunk, Ő elkezd munkálkodni. Ha azt hisszük, tenni fog bármit is mellettünk, nagy 

tévedésben vagyunk. Amikor teljesen leállunk, Ő akkor fog hozzá, amíg mi munkálkodunk, nem fog 

egy hajszálnyit sem mozdulni. Tegnap láthattuk, hogy „többé nem én, hanem Krisztus." De mikor 

jön el a „hanem Krisztus" ideje? Ez csak akkor fog bekövetkezni, ha ott lesz a „többé nem én". Ha 

abban reménykedünk, hogy átfedés lehet köztünk és Krisztus között, ez soha nem fog megtörténni. 

Nem szabad hozzálátnunk, és nem szabad próbálkoznunk sem. Teljesen el kell vennünk róla a 

kezünket. Mindennek az Úr kezében kell lennie; mindent át kell adnunk Neki. Képtelenek vagyunk 

véghezvinni, és nem is szabad megpróbálnunk. Ha ehhez tartjuk magunkat, akkor győzni fogunk. 

De ez még nem elég. Sok ember felismeri, hogy nem alkalmas a győzelemre, még sírnak is 

miatta. Természetesen jó dolog sírni. Sokszor csak a sírásunk tudja elmosni bűneinket; csak a kön-

nyek képesek rá. Gyakran túl kevés könnyünk hullt az Úr előtt. De azt is fel kell ismernünk, hogy 

sok keresztyén követi az ifjú főember példáját, és szomorúan távoznak, mert csak a saját 

problémájukat látják, és azt, hogy hiányzik belőlük valami. Mivel nem képesek véghezvinni valamit, 

azt hiszik, Isten sem képes rá. Azt gondolják, hogy teljes reménytelenségben vannak, mert 

képtelenek szétosztani vagyonukat a szegények között. Pedig még van remény 

Nem tartom véletlennek, hogy a Lukács 18. története után a Lukács 19. eseményei 

következnek. Tudjátok-e miről van benne szó? A 19, fejezet Zákeus történetét írja le. Ki volt 
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Zákeus? Egy idős ember. A 18. fejezetben a főember fiatal volt. A fiatalember gazdag volt, és 

Zákeus is nagy vagyonnal rendelkezett. Emberi szemszögből nézve a fiatalember bőkezűbb lehet, 

míg az idősebbet jóval zsugoribbnak gondolnánk. De amikor Zákeus lemászott a fáról, csodálatos 

volt, ahogy önként felajánlotta, hogy négyszeresen visszafizeti, amit jogtalanul orozott el másoktól, 

és fele vagyonát a szegényeknek adja, bár az Úr nem kérte, hogy ossza szét a pénzét. Azonnal 

szétosztotta vagyonát. A fiatalembert kérte az Úr Jézus, hogy ajándékozza el a pénzét, és ő nem 

tudta ezt megtenni. De ezt az idős embert soha nem kérte erre az Úr, mégis megtette önként. Miért 

volt ez a különbség? Azért, mert ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. A fiatalnál azt 

láthatjuk, ami az embernél lehetetlen, Zákeusnál pedig azt, ami Istennél lehetséges. Mi lehetséges 

Istennél? Az Úr Jézus azt mondta Zákeusnak, hogy ő is Ábrahám fia, és hogy üdvössége lett a 

házának. Ez azt jelenti, hogy Isten megmentette őt. A fiatalember tudta, hogy az Úr Jézus kérése 

lehetetlen számára. De ő nem kérte Isten megmentését. Ami az embereknek lehetetlen, Istennek 

lehetséges. 

Mit tesz a keresztyén, amikor felismeri türelmetlenségét, tisztátalan gondolatait, vagy testi, 

szellemi bűneit? Az után a nap után vágyakozik, amikor megszabadul a problémáitól. Hallottam 

néhány testvérnőt, amint a következő megállapítást tették nekem: „Nee testvér, olyan csodálatos 

lenne, ha a türelmetlenségem csak egy kicsit is javulna." Erre én mindig ezt válaszolom: „Hálát kell 

adnia az Úrnak a hirtelen természetéért. Csodálatos, hogy látja sikertelenségét. Örülnie kellene 

ennek!" 

 

DICSEKVÉS AZ ERŐTLENSÉGGEL 

A 2Korinthus 12,9 így hangzik: „És ezt mondó nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az 

én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy 

a Krisztus ereje lakozzék én bennem." Látjátok ezt? A gyengeség nem panaszkodást vagy sírást vált 

ki a hívőkben, hanem dicsekvést eredményez. Lehet, hogy valamikor ezt mondtad: „Hála és dicsőség 

az Úrnak, mert győzelemre vitt." De mondtad-e valaha is: „Hálás vagyok az Úrnak, mert hatalmas 

kudarcra vitt"? Azért adunk hálát, mert türelmet adott, de azért nem, hogy szörnyű természetünk 

van? Adtál-e már hálát a büszkeségedért, a féltékenységedért, esetleg a tisztátalan gondolataidért és 

egyéb bűneidért? Ha ilyen problémáid vannak, hálát kell adnod érte az Úrnak. Az első dolog, amit 

fel kell ismerned az, hogy tehetetlen vagy. A második, hogy felhagysz a próbálkozással. Míg a 

harmadik dolog, hogy hálát kell mondanod érte Istennek. Halleluja! Nekem nem sikerül! Halleluja! 

Tehetetlen vagyok! 

Miért mondta ezt Pál: „Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel"? Az a szó, 

hogy dicsekszem, eredeti nyelven dicsőséget jelent. Pál azt mondta, hogy erőtlenségét dicsőségnek 

tekinti. Ez azért van, mert a saját gyengesége engedte meg Krisztusnak, hogy kinyilvánítsa erejét, és 

lehetőséget adott Neki, hogy benne lakozzon. Krisztus ereje nem tud azokban lakozni, akiknek nincs 

gyengeségük. Csak az erőtlenek tudják megtapasztalni, hogy Krisztus ereje lakik bennük. Inkább 

dicsekszem én is a gyengeségemmel, mert ezáltal megadom az Úrnak a lehetőséget, hogy bennem 

munkálkodjon, hogy kinyilvánítsa erejét és tegyen valamit. 

Testvérek! Van-e olyan bűnötök, melyet képtelenek vagytok megvallani? Van-e valami, amit 

nem tudtok Istennek szentelni? Van-e elmozdíthatatlan akadály számotokra? Létezik-e számotokra 

olyan kegyelem, melyben hiányt szenvedtek az Úr előtt? Mit fogtok tenni? Szomorkodni fogtok 

miatta? Ha igen, akkor a fiatalember barátai vagytok. Ő szomorú volt, és ti is azzá váltok, végül 

ugyanúgy jártok, mint ő. Odébbállt szomorúságában, és ti is ezt teszitek. De nektek erre semmi 

szükségetek sincs. A fiatalember hibája nem tehetetlensége volt, hanem hogy nem ismerte fel Isten 

hatalmát. Nem ott tévedett a fiatalember, hogy nem ismerte volna fel gyengeségét, hanem hogy nem 

alkalmazta Isten erejét. Nem bűn felfedezni hasznavehetetlenségünket, de az már bűn, hogy 

elutasítjuk az Isten erejébe vetett hitet. Nem számít bűnnek, hogy képtelen valaki szétosztani 

vagyonát, de bűn nem hinni abban, hogy Isten képessé tudja tenni az embert vagyonának elaján-
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dékozására. Nem bűn, hogy türelmetlen természetünk van, viszont bűn, ha nem hisszük, hogy Isten a 

türelmünkké tud válni. Nem vétek áthidalhatatlan bűnökkel élni, de bűn nem hinni, hogy Isten le 

tudja győzni ezeket. 

Csodálatos dolog az, amikor az ember felismeri, hogy tehetetlen. Az Úr célja az volt, hogy 

megmutassa a fiatalembernek tehetetlenségét. De mikor ez a fiatalember hazament, nem volt boldog, 

hanem igen szomorú volt. Amint megmutatja az Úr, hogy tehetetlenek vagyunk, azonnal arra is 

rámutat, hogy Ő véghez tudja vinni a dolgokat. Nem azért mutatja meg Isten a fogyatékosságunkat, 

hogy elcsüggesszen minket, hanem hogy elhiggyük, kiváló alkalmat adunk Neki a munkálkodásra. 

Ezt kellene mondanunk: „Uram, képtelen vagyok sikert elérni, de még megpróbálni sem akarom. 

Köszönöm, és áldalak érte, hogy képtelen vagyok rá." Amikor felismerjük, hogy nem tudunk valamit 

megcsinálni, és teljesen képtelenek vagyunk bármire is, és meglátjuk, hogy csak az Úr képes rá, 

hálálkodni fogunk Neki és dicsőíteni fogjuk Őt. Rá fogunk jönni, mennyire természetes dolog is ez. 

Azelőtt lehet, hogy bánkódtatok és sírtatok bűneitek felett, de most dicsekszetek és hálálkodtok. 

Elmondhatjátok: 

„Uram, köszönöm, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudok győzni. Nem vagyok rá képes. 

Örvendezek, mert nem vagyok rá képes, mert nem tudok semmit sem tenni, csak Te." Ha ezt meg-

teszitek, győzni fogtok. 

 

AZ ÚR JÉZUS CSAK LEHETETLEN ESETEKET VÁLLAL 

Csifuban egyszer találkoztam egy testvérrel, aki Mandzsúriából való volt, és már tíz éve 

katonai orvosként dolgozott. Mandzsúriában történt, hogy néhány testvér az Úrhoz vezette őt. 

Miután megtért, Csifuba költözött, ahol egy évig orvosként dolgozott. Amikor Csifuban jártam egy 

egyhetes konferencia alkalmával, ő is ott volt. Éppen a győzedelmeskedés volt az akkori téma. Egy 

nap kétségbeesetten megkeresett és megkérdezte, hogy a következő reggel mikor lenne időm 

beszélni vele. Mondtam, hogy aznap reggel elfoglalt vagyok, viszont keressen meg inkább este. De ő 

azt mondta, fontos dologról van szó, és hogy este már kevés lenne rá az idő, neki pedig sok időre 

van szüksége, hogy elmondhassa problémáját. Tehát megállapodtunk egy időpontban a következő 

napra. Figyelmeztetett, hogy másnap reggel 9-kor fog megérkezni, és ne legyen más programom 

aznap, hogy az egész délelőttöt neki tudjam szentelni, mert annyira komoly dologról van szó. 

Teljesen úgy nézett ki, mint egy katona; magas, erős és tagbaszakadt ember volt. Megbeszéltük, 

hogy Lee testvér házában találkozunk. 9 előtt értem oda, és már várt rám. Amint leültünk, ezt 

mondta: „Nee testvér, hosszú a történetem!" Elkezdte mesélni a hadseregben töltött napjait, hogyan 

ismerte meg az Urat, és hogyan költözött Csifuba. Elmondta, hogyan győzedelmeskedett megannyi 

bűne felett, és hogyan tette le bűneit, amiket a katonaság alatt követett el. De egy dolog még akkor is 

akadt, amely felett nem tudott győzni. Amikor ezt meghallottam, elkezdtem örülni. Újra ott volt az a 

bizonyos „egy dolog". Mindig egy dologról van szó. Senki sem mondhatja el, hagy nincs egy ilyen 

dolog az életében. Megkérdeztem: „Mi lenne az az egy dolog?" Megmutatta a kezét, és mondta, 

hogy a cigaretta az. Azt mondta, mindenfajta komoly bűnök felett sikerült felülkerekednie, csak e 

felett nem. Tíz éve cigarettázott, és már három-négy éve keresztyén volt. 

Több mint egy éve Csifuba költözött. Mindez idő alatt hét vagy nyolc alkalommal évente 

megpróbált leszokni a cigarettáról, de képtelen volt rá. Panaszkodott: „Szenvedés nekem itt cigaret-

táznom. Csifu kis hely, és olyan sok keresztyén testvérem van itt. Szörnyű lenne, ha megtudnák, 

hogy cigarettázom. Ezért csak titokban gyújthatok rá. Otthon sem dohányozhatok, mert a feleségem 

is testvérem az Úrban, ő folyton figyel. Amikor meg házon kívül gyújtok rá, folyton attól félek, hogy 

meglátnak a testvérek. Nem cigarettázhatok nyíltan, a zsebembe kell rejtenem. Ha a munkahelyemen 

vagyok a kórházban, ott az irodámban nyugodtan rágyújthatok. Ott sem szabad nyíltan csinálnom; az 

ajtóban kell állnom. Ha jön valaki, titokban próbálom eloltani. Félek, hogy az ápolók rájönnek, és 

elmondják a testvéreknek. Ha meglátja a feleségem, baj lesz belőle. Szenvedés nekem a dohányzás. 

A testvérek mind nagyon kedvesek, gyakran jönnek látogatóba, de ha akkor jönnek, amikor épp 
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rágyújtottam, gyógyfüves tablettát kell bevennem, hogy ne érezzék a cigarettát a leheletemen. Az 

elmúlt év során Csifuban rengeteget szenvedtem a cigarettától. Nem szeretek dohányozni, de nem 

tudom abbahagyni, bármenynyire is akarom." Ott ült előttem, nagy, izmos alkata tökéletes képet 

adott egy katonáról. De miközben beszélt, úgy sírt, mint egy kisgyerek. 

Elmondtam neki, hogy ez olyan dolog, aminek örülnie kellene, és hálát kellene adnia érte az 

Úrnak. Ezt válaszolta: „Úgy látom, nem érti. Mások le tudnak szokni a dohányzásról, de nekem nem 

megy. Ha látta volna, mennyire próbáltam, megértené szenvedésem. Egyszer három napig sikerült. 

Az alatt nem dohányoztam egyáltalán, és nem is hordtam magamnál cigarettát. De bárhová mentem, 

a gondolataim csak a cigaretta körül forogtak. Végül feladtam, és újból rágyújtottam. Gyűlölöm 

magam ezért, de nem tehetek róla." Erre én ezt mondtam: „Ez bizony örömteli dolog. Ennek 

érdemes örülni." Megkérdezte, hogyan értem ezt. Mondtam neki: „Dr. Shi, ön orvos, és nagy 

hírnévre tett szert. Viszont én annyira egészséges vagyok, hogy nincs önre szükségem. Ön a legjobb 

orvos Csifuban, én pedig a legegészségesebb ember a környéken. Ezért nincs szükségem önre, és 

úgyszintén önnek sem rám. Ha ma le tudna mondani a dohányzásról, olyanná válna az Úr számára, 

mint amilyen én vagyok most önnek; nem lenne az Úrra szüksége. De ha én gyenge és beteg lennék, 

és ha egyik doktor sem tudna rajtam segíteni, ön viszont egy nagyon híres orvos és én önhöz 

fordulok, akkor meg lenne a lehetősége, hogy megmutassa képességét. Dr. Shi, kitenne-e ön olyan 

táblát az ajtajára, amelyre ez van írva: „Csak végső eseteket vállalok"? Azt válaszolta: 

„Természetesen nem. Mi van, ha nem tudok rajtuk segíteni?" Erre ezt mondtam: „Viszont az' Úr 

Jézus nem vállal semmi ügyet, hacsak nem végső esetekről van szó. Ő csak a lehetetlen eseteket 

gyógyítja meg. Vajon ön most ilyen lehetetlen esetnek számít-e? Azt hiszem igen, mert az ön 

számára a dohányzás feladása lehetetlennek tűnik." Igazat adod, hogy tényleg képtelenség. „Négy 

éven keresztül évente négy vagy öt alkalommal próbáltam abbahagyni, de nem sikerült. Ha ez nem 

képtelenség, akkor micsoda?" Ezt válaszoltam: „Remek. Ebben az esetben az Úr gyógyulást tud 

hozni. Hát nem örömteli dolog ez? Meg kellene köszönnie az Úrnak, mert már alkalmas arra, hogy 

az Ő betege legyen. Az ön esete egy végső eset. Meg kell mondania az Úr Jézusnak: 'Uram, nem 

tudok felhagyni a dohányzással, képtelen vagyok rá. Úr Jézus, átadom magam Neked.' Az Úr 

szívesen fogadja az ilyen betegeket. Ezért kell örülnie." Azután ezt mondta: „Nee testvér, kérem, ne 

viccelődjön velem. Be kell látnia, teljesen reménytelen vagyok." Abban a pillanatban újból sírásban 

tört ki. 

Később kinyitottam a Bibliát, és felolvastam neki a 2Korithus 12,9-et. Megkérdeztem: „Mit 

kell tennie a gyengeségével? Sírni kellene felette? Nincs szükség rá. Akkor mit kell tenni? Örülni 

kell a gyengeségnek. Dicsekedni vele. Örömmel kell dicsekedni a gyengeséggel, mert ha gyengék 

vagyunk, Krisztus fog bennünk lakni." Utána ezt kérdeztem: „Oda tud-e állni most az Úr Jézus elé, 

és ezt mondani Neki: 'Úr Jézus, már tíz éve dohányzom, és köszönöm, hogy nem tudok lemondani 

róla. Már négy éve próbálom abbahagyni, de teljes kudarcot vallottam. Hálát adok Neked azért, mert 

az elmúlt évben is hét vagy nyolc alkalommal próbálkoztam meg vele siker nélkül. Köszönöm, hogy 

én nem tudok semmit sem tenni. Köszönöm, hogy gyenge vagyok és tehetetlen. Uram, köszönöm, 

hogy dohányzom. Elismerem, hogy nem tudok felhagyni vele, és nem is próbálom meg. Azért 

imádkozom, hogy Te szokj le helyettem a dohányzásról. Ha Te nem teszed meg nekem, én magam 

nem tudom megtenni. Mostantól nem fogom használni a saját erőmet, hogy felhagyjak vele. 

Egyszerűen hagyom, hogy Te tedd meg helyettem. A Te hatalmad tökéletes az erőtlenségemben.' Mi 

lenne, ha most letérdelnénk imádkozni?" 

Beleegyezett és így szólt: „Rendben van, imádkozzunk." Úgy viselkedett, mint egy katona; 

egyszerre csak térdre borult. Először én imádkoztam: „Uram, köszönöm, hogy megint alkalom nyílt 

arra, hogy megmutasd hatalmadat egy végső stádiumban levő beteg esetében. Egy tehetetlen ember 

áll előtted, és látni szeretnénk, amint csodát művelsz vele." Utánam ő is imádkozott, kitűnő volt az 

imádsága. Ezt mondta: „Dicsőítelek Téged, mert dohányzom, és nem tudom abbahagyni. Ezért jövök 

Hozzád. Uram, mostantól fogva nem fogok törekedni, hogy leszokjak róla. Te fogod abbahagyni 
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helyettem, én meg sem próbálom többé. Mindent átadok a kezedbe. Köszönöm és dicsőítelek Téged, 

egyedül Te vagy képes." Az ima után nagyon boldog volt. Felállt, felvette kalapját és indulni készült. 

Mondtam neki: ,Várjon egy percet. Hadd kérdezzek még valamit: Fog-e még ezentúl dohányozni?" 

Helyesen válaszolt: „Igen, természetesen fogok. Én, Tsai-lin Shi, dohányozni fogok, de az Úr Jézus 

le fog szokni helyettem." Ezzel el is ment. 

A következő este ismét eljött az összejövetelre. Beszámolt róla, hogy elmondta a feleségének: 

„Már egy éve panaszkodsz és hajtogatod, hogy a dohányzás káros, de nem tudtam leszokni róla. 

Tegnap reggel Isten elé álltam, és fél órán belül sikerült abbahagynom. Nem kell többé 

panaszkodnod. Csak arra volt szükségem, hogy Istennel legyek egy fél órát." Megkérdeztem, hogy 

fog-e még dohányozni. Azt mondta, hogy természetesen fog. Megkérdeztem, mit fog tenni. Mire ő: 

„Mindig fogok dohányozni, én, Tsai-lin Shi mindig is fogok dohányozni, még öt vagy tíz év múlva 

is. Az Úr Jézus fogja helyettem abbahagyni." Amikor ezt meghallottam, békesség töltött el. Tudtam, 

hogy ez az ügy rendeződött. Ez az ember ismerte önmagát, és ismerte Istent is. Tudta, hogy a 

változás nem őtőle származik, hanem az Úr Jézustól. Két hónappal később elmentem Csifuból, és 

megtudtam, hogy azóta egyáltalán nem cigarettázott. Minden testvér elismerte, hogy gyorsan 

növekedett és fejlődött az Úrban. 

 

NEM MI, HANEM ISTEN 

Azt kell mondjam, csak Isten képes véghezvinni a dolgokat. Ha fel akarjuk ismerni, hogy 

Krisztussal meg vagyunk feszítve, akkor be kell látnunk, hogy nem tudunk semmit sem tenni, és 

nem is szabad megpróbálnunk. Végül hálát kell adnunk, hogy képtelenek vagyunk rá. A 

gyengeségünk, kudarcunk, a gondolataink, a szokásaink, vagy a türelmetlenségünk nem fog ebben 

akadályozni. Az Úr képes rá. Ismétlem, Ő képes rá. Ma délután az Úr Jézus csodát fog tenni 

mindazokkal, akik elismerik, hogy tehetetlenek. Meg kell látnunk, hogy tehetetlenek vagyunk, és 

azon a talajon kell állnunk, amire Isten helyezett minket. Isten megmutatta, hogy hasznavehetetlenek 

vagyunk. Isten szemében csak a halált érdemeljük meg. Ezt kell mondanunk: „Uram, csak halált 

érdemlek. Nincs szándékomban megváltozni, vagy javítani magamon. A gyengeségeimmel jövök 

eléd. Köszönöm Neked, hogy tehetetlen vagyok." 

Az elmúlt hónapokban a Sátán gyakran felkeresett, hogy megkísértsen. Soha nem adja fel. 

Mindig ilyeneket kérdez: „Győztél már? Látom, még mindig ugyanolyan vagy." Mire én ezt 

válaszolom: „Ha rajtam múlna, aggódnék. Az Úr az én győzedelmem." A gonosz elmondja, hogy 

nem vagyok jó ebben vagy abban, de én ezt válaszolom: „Köszönet és hála az Úrnak, hogy nem 

vagyok jó." Azt mondja, gyenge vagyok, de én csak ezt válaszolom: „Ez csodálatos. Lehetősége 

nyílik Krisztusnak, hogy megmutassa erejét." Az erőtlenség drága értékét láthatjuk itt. Micsoda 

öröm gyengének lenni! Nem félünk, és szívünk megtelik hálával és dicsőítéssel, mert felismerjük, 

egyedül nem vagyunk képesek semmire. 

Testvérek, az, hogy nem vagyunk képesek, nem akadály számunkra, hanem segítség. Minél 

tehetetlenebbek vagyunk, annál több lehetősége van Krisztusnak, hogy kimutassa erejét. Ő 

szakszerűen tud bánni gyengeségünkkel és képtelenségünkkel. Minél több fogyatkozás van bennünk, 

minél több kudarc ér 

minket, minél gyengébbek és tehetetlenebbek vagyunk, annál több lehetősége nyílik az Úrnak, 

hogy megmutassa hatalmát. Halleluja! Jézus a Szabadító! Halleluja! Ő a mi Urunk. Halleluja! Ő a 

mi életünk. Halleluja, ereje arra szolgál, hogy gyengeségeink helyére lépjen. Őrá kell tekintenünk, 

nem pedig magunkra. 

 

HOGYAN TAPASZTALJUK MEG A GYŐZEDELMES ÉLETET 

(2) 
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Krisztussal együtt megfeszíttettem; élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a 

mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát 

adta érettem.  

Galata 2,20 

 

Az elmúlt esték alatt láttuk, milyen életet élünk, és milyet kíván tőlünk Isten. Láttuk az emberi 

módszerek hiábavalóságát, és az isteni út diadalát. Láttuk, mi a győzedelmes élet és melyek a 

jellemzői. Ma este a győzedelmes élet megtapasztalásának módjáról lesz szó. Először is egy nagyon 

fontos kérdéssel kell foglalkoznunk: Hogyan léphetünk be ennek az életnek a tapasztalati 

valóságába, és hogyan nyerhetjük el Krisztust? 

A ma esti igeszakasz megmutatja, hogyan tapasztalhatjuk meg ezt az életet. Hagyjuk ki Galata 

2,20 első részét, és koncentráljunk arra a részre, amely így kezdődik: „Élek pedig többé neon én". 

Ezt az életet kell megtapasztalnunk. Élek pedig többé nefn én. A negatív oldalról nézve azt 

mondhatom, hogy én már nem élek többé; a pozitív oldalon viszont elmondhatom, hogy „él bennem 

a Krisztus". Erről beszéltünk az elmúlt napokban. Pál levele a Galátziabeliekhez megmutatja, hogy ő 

elnyerte és megtapasztalta ezt az életet; belépett ennek az életnek a gyakorlati megtapasztalásába. 

Tanulmányozzuk most azt, hogyan lehet elnyerni és megtapasztalni az ilyen életet. Ugyanúgy kell 

nekünk is belépnünk ebbe a tapasztalatba, ahogyan azt Pál tette. Pál belépését két mondat jellemzi: 

Az első mondat a 20. versben jelenik meg, az előtt, hogy: „Élek pedig többé nem én, hanem él ben-

nem a Krisztus.", a második pedig ez után következik. Az első mondat: „Krisztussal együtt 

megfeszíttettem." Ez az első feltétele annak, hogy belépjünk a győzedelmes élet megtapasztalásába. 

A második mondat: „a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem". Ez a 

második feltétel. E két feltétel által nyerte el Pál Krisztust igazságosságául, megszenteléséül és 

győzedelméül. Most pedig nézzük meg ezt a két dolgot részleteiben. 

 

MEGADÁS - „KRISZTUSSAL EGYÜTT MEGFESZÍTTETTEM"  

Az első feltétel tehát: „Krisztussal együtt megfeszíttettem." Mit jelent ez? Miért van szükség 

erre a megfeszítésünkre Krisztussal, mielőtt győzedelmes életünk lehetne? Testvérek! Hány személy 

lakozik most bennünk? Tudjuk, hogy mihelyt hiszünk az Úrban, Ő belénk költözik. A 2Korinthus 

13,5 ezt mondja: „Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, 

ha méltatlanok vagytok." Mi, akik hiszünk az Úrban, tudjuk, hogy nem vagyunk méltatlanok. 

Határozott tény, hogy az Úr bennünk van. Az viszont sajnálatos dolog, hogy az Úr nem egyedül él 

bennünk. Ha győzedelmes életünkként akarjuk megtapasztalni az Urat, nekünk ki kell költöznünk. 

Ki kell költöznünk, ami azt jelenti, hogy hagynunk kell, hogy az Úr munkálkodjon. Ha kiköltözünk, 

megtapasztaljuk a győzedelmes életet. 

Tegnap egy testvérnő megkérdezte, hogyan tapasztalhatná meg a győzedelmes életet. mire én 

azt válaszoltam, hogy el kell költöznie. Ha két család lakik egy házban, és a kapcsolat nem jó 

közöttük, az egyetlen megoldás az, hogy az egyik család áttelepedik valahová. Ez nem annak a 

függvénye, hogy Krisztus bennünk van-e vagy sem, mert amint hinni kezdünk Benne, Krisztus 

belénk költözik. Nem az a kérdés itt, hogy bennünk él-e vagy sem, hanem az, hogy mi kiköltöztünk-

e. Mint bérlőtársak, tisztátalanok vagyunk; minden fajta bűnt elkövettünk már. Amint kiköltözünk, 

minden rendbe jön. Tehát az első feltétel az, hogy mi kiköltözzünk és máshol telepedjünk le. 

Isten Igéje ezt mondja: „Krisztussal együtt megfeszíttettem." De nem az-e az igazság, hogy 

bármennyire is próbáltuk, nem sikerült kiköltöznünk? Sokszor úgy tettünk, mintha meghalnánk, de 

mégis élünk. Sokszor próbáltuk meggyilkolni önmagunkat, de sosem sikerült. Néha úgy tűnik, 

meghaltunk, de élünk. Sokszor próbáltuk megfeszíteni magunkat, de nem haltunk meg. Mi a 

probléma? Közelebbről meg kell vizsgálnunk ezt a problémát ma este. 

Nem vagyunk képesek megtenni 
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Minden testvér, aki itt ül ma este, ismeri a kereszt tényét. Tudjuk, hogy mikor az Urat 

megfeszítették a kereszten, nemcsak elvette a bűneinket, hanem minket is megfeszített. Már 

ismerjük a Róma 6. tanítását. Tudjuk, hogy amikor az Úr meghalt a kereszten, nemcsak hordozta a 

bűneinket, hanem a mi óemberünket is megfeszítette saját Magával együtt. Tudjuk, hogy a bűneink 

kérdése már el van intézve, és hogy Vele együtt mi is meg lettünk feszítve. Már hosszú évek óta sok 

figyelmet szenteltünk ennek. Tudjuk, hogy mi is megfeszíttettünk Krisztussal, de ez az igazság miért 

nem hatott ránk? Tudjuk, hogy az Úr fel lett feszítve a keresztre, de mi miért nem vagyunk még ha-

lottak? Az Úr már odavitt engem a kereszthez, de én még mindig én vagyok. Még mindig 

megkötözött és gyenge vagyok. Még most is elbukom és erőtlen vagyok. A Biblia azt mondja, hogy 

meg lettem feszítve Krisztussal, de miért vagyok még mindig erőtlen? Sok keresztyén tovább 

munkálkodik és erőlködik, azt remélve, hogy végül győzni fog. A győzelem mégis távolinak tűnik. 

Testvérek, felismertük-e, hogy az Úr Jézus megmentő munkája és ennek elfogadása, az két 

különböző dolog? Ételt készíteni egy dolog, megenni megint egy másik. Egy dolog az, hogy az Úr 

Jézus véghezvitt valamit értünk, és más dolog az, hogy elfogadjuk-e, amit értünk tett. Pál 

megmutatta, hogyan kell fogadnunk az Úr halálát. A Róma 6. elmondja, hogy mindegyikünk halott. 

Halleluja! Mindegyikünk halott! A Róma 7. viszont arról beszél, hogy annak ellenére, hogy minden 

keresztyén halott, a valóságban még mindig élünk. Mivel már halottak vagyunk, miért vagyunk még 

életben? A Róma 6. megmutatja az objektív igazságot, míg a 

Róma 7. a szubjektív tapasztalatot. A Róma 6. bemutatja a tényt, a Róma 7. pedig a 

tapasztalatot. Ma sok keresztyén számára ismerőssé vált a Róma 6., amely elmondja, hogy az 

óemberünk meg lett feszítve Krisztussal. Tudják, hogy többé nem kell a bűnnek szolgálnunk, hogy a 

törvény köteléke alól megszabadultunk, és hogy naponta halottnak kell tekintenünk magunkat a 

bűnnek. Tisztában vannak mindezzel, mégsem működik semmi az életükben. A tanítás tanítás 

marad, ők pedig ugyanolyanok maradnak. A tanítás azt mondja, hogy meg lettünk feszítve Krisztus-

sal, de mi azt tapasztaljuk, hogy még élünk. A tanítás szerint megszabadultunk a bűntől, mi pedig 

még mindig azt tapasztaljuk, hogy a bűn megvan bennünk. A tanítás azt mondja, hogy megsza-

badultunk a törvény kötelékétől, de mi mégis azt tapasztaljuk, hogy még a törvény uralkodik 

felettünk. Mi itt a probléma? 

A Róma 7. egy fontos tényt árul el - az ember nem ért egyet azzal, amit Isten tett. Az ember 

nem hajlandó elfogadni Isten ítéletét. Testvérek! Isten miért helyezett minket a keresztre? Mert 

tudja, hogy nem tudunk tenni semmit, és hogy teljesen hasznavehetetlenek vagyunk. 

Semmiféleképpen nem tudunk megjavulni, vagy előrelépni. Teljesen haszontalanok vagyunk. Nincs 

más remény számunkra, mint a kereszthalál. Egyszer vállon veregettem Tsong-jie Hsu testvért, és 

ezt mondtam neki: „Tsong-jie Hsu teljesen romlott. Ha volna valami remény a büntetésében, meg-

büntetnénk őt. Ha lenne remény a bebörtönzésében, bezárnánk. De hasztalan megbüntetni, vagy 

börtönbe zárni, mert reménytelen eset. Az egyetlen dolog, mit tehetünk, hogy kivégezzük. Tsong-jie 

Hsu teljesen romlott, nincs semmi remény, meg kell feszíteni." Mi mindannyian épp olyan romlottak 

vagyunk, mint Tsong-jie Hsu testvér. Ezért csak azt érdemeljük meg, hogy megfeszítsenek minket a 

kereszten. 

A kereszt nem más, mint az ember értékelése. A kereszt megadja értékünket, és meghatározza, 

hogy csak a halált érdemeljük. Isten értékelése szerint halált érdemlünk. Isten úgy lát engem, hogy 

csak a halált érdemlem. Ha felismerjük, hogy a kereszt a mi értékelésünk, ha tudjuk, hogy teljesen 

hasznavehetetlenek vagyunk és nem vagyunk képesek helyes gondolatokra, mi is belátjuk, hogy csak 

a halált érdemeljük. Isten azt mondja, hogy rászolgáltunk a halálra, és teljesen haszontalanok 

vagyunk. És mi még mindig saját magunk akarunk valami jót is cselekedni? 

Nemrégiben a kínai kormány hozott egy új rendeletet az ópium betiltásáról. Bárki, aki átesett a 

kötelező kezelésen és még utána is szed ópiumot, ki lesz végezve. Tegyük fel, valaki már régóta fo-

gyaszt ópiumot. Már megkapta a kötelező kezelését, de még utána is él vele. Ha a kormány erre 

rájön, kivégzik. Mit gondoltok, mit fog ez az ember tenni? Mivel halálra van ítélve, megpróbál egy 
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olyan orvost keríteni Sanghajban, aki ad neki olyan injekciót, amitől elmúlik a függősége? Nem 

lenne értelme ennek. Egy halálraítélt bűnöző nem gondol többé a javulásra. Nincs szüksége 

fejlődésre. Ő már csak a halált várja. Isten azt mondja, hogy csak a halált érdemeljük, és nincs mód a 

javulásra. Nem tudunk előrehaladni. Isten végső döntése, hogy meg kell halnunk; csak a halált 

érdemeljük. 

Azt elismerjük, hogy megmentésünk előtt nem tudtunk javulást vagy előrehaladást elérni 

magunkban, és azt is tudomásul vesszük, hogy el kell hagynunk a múltat. De most, hogy Isten 

megmentett bennünket, azt gondoljuk, igyekeznünk kell megjavulni és előrehaladni, hogy örömet 

szerezzünk Istennek. Tehát megmentésünk után elhatározzuk, hogy jók leszünk. Testvérek, hányszor 

határoztuk el, hogy jók leszünk? Nagyon sok szellemi ígéretet tettünk már Istennek. Megígértük, 

hogy ennek vagy annak az igéjének engedelmeskedni fogunk, hogy korán kelünk reggel, és buzgók 

leszünk a nap folyamán. Viszont minden ígérgetés ellenére, mit értünk el? Egy nyugati testvérnő 

egyszer azt mondta, hogy több mint harminc dolgot ígért meg Istennek, de egyiket sem teljesítette. 

Nem fogadtuk el Isten értékelését és az Ő elbírálását. Jóllehet halálra vagyunk ítélve, de még mindig 

próbálunk orvost találni. 

Mi a kereszt? Annak a jele, hogy Isten felhagyott a reménnyel az ember iránt! A kereszt 

elmondja, hogy Isten elveszítette reményét az emberben! Mi a kereszt? A kereszt elmondja Isten 

kijelentését: „Nem tudom megjavítani az embert, nem tudok előrehaladást elérni nála. Egyedül 

megfeszíteni tudom a kereszten." A különös dolog az, hogy ezt a tényt már régóta tudjuk. Tisztában 

vagyunk azzal, hogy Isten reménytelennek tekint minket, és hogy csak a megfeszítést érdemeljük. 

Ugyanakkor még mindig azt hisszük, hogy nem vagyunk annyira rosszak. Ezért minden nap fo-

gadalmakat teszünk. Ilyeneket mondunk: „Istenem, megígérem, hogy ezt és ezt fogom tenni, 

mostantól kezdve nem veszítem el türelmemet." De egyik ígéret sem működik. Néha azt hisszük, 

hogy talán a fogadalmaink nem voltak elég erősek, és a következő alkalommal jobban kell 

igyekeznünk. Még több fogadalmat teszünk, és amikor elveszítjük türelmünket, ünnepélyesen 

megfogadjuk, hogy legközelebb ez már nem történik meg. Viszont azt vesszük észre, hogy ezt is 

elbukjuk, és egy harmadik ígéretet teszünk. Pálnak is ez volt a tapasztalata: „mert az akarás megvan 

bennem, de a jó véghezvitelét nem találom" (Róm 7,18). Mindig ígéreteket tett, majd újra és újra 

megszegte őket. Nemcsak Pál élete volt ilyen, hanem sokunk gyakori tapasztalata is megegyezik 

ezzel. Testvérek! Túl vagyunk-e már azon, hogy fogadalmakat tegyünk? Isten azt mondja, hogy csak 

a halált érdemeljük, és teljesen hasznavehetetlenek vagyunk. Azt mondja, nincs bennünk reménység. 

Mit jelent megfeszítve lenni Krisztussal? Azt, hogy Isten feladta bennünk a reménységet, és mi 

is magunkban. Isten számára a mi megfeszítésünk Krisztussal azt jelenti, hogy Istennek nincs tovább 

reménye bennünk. Számunkra pedig a „megfeszíttettem Krisztussal" kijelentés nem más, mint hogy 

nekünk sincs több reménységünk. Isten átlátja helyzetünket; tudja, hogy teljesen hasznavehetetlenek 

vagyunk és nincs több remény bennünk. Mit jelent megfeszítve lenni Krisztussal? Azt, hogy 

feladunk minden reményt. Azt, hogy elismerjük, soha nem tudunk Isten kedvében járni. Ő nem tud 

mást tenni, mint halálba vinni minket. A hústesti emberben nincs remény. Az egyetlen dolog, ami 

maradt, az a halál, csak azt érdemeljük. 

Testvérek! Van-e valamelyikőtök családjában beteg? Én már öt vagy hat helyen is jártam, ahol 

vagy a férj, vagy a feleség, vagy a gyerek beteg volt. Amikor a család reményét veszti a betegben, ezt 

mondják: „Nee testvér, ha ez Isten akarata, remélem, gyorsan elmegy" Miért mondják ezt? Azért, 

mert úgy hiszik, már nincs remény Amikor már minden remény elveszett, azt kívánják, hogy a beteg 

ember gyorsan elmenjen. Most pedig Isten mondja, hogy nincs tovább remény bennünk; csak 

megfeszíteni tud minket. Az volna a jó, ha mi is azt tudnánk mondani, hogy nincs reményünk, 

egyedül a keresztre feszítés lehet az osztályrészünk. 

A problémánk csak az, hogy nagyon is jól ismerjük Róma 6-ot, mégis fogadalmakat teszünk, 

mint a Róma 7-ben szereplő ember. Még mindig teszünk ígéreteket Istennek, és azt hisszük, hogy 

valamennyire hasznosak vagyunk. Habár tisztán látjuk Róma 6-ot, mégis Róma 7. szerint 
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viselkedünk. A Róma 6-ban Isten megmondja Pálnak, hogy hasznavehetetlen, a Róma 7-ben pedig 

Pál ismeri be önmagának a tehetetlenségét. Testvérek, Isten tisztán látja ezt. Már régen feladta a 

reményt bennünk. Isten értékelése szerint nem vagyunk méltók semmire. Ő már megmondta, ha-

szontalanok vagyunk. A kérdés itt az, hogy mi hogyan értékeljük magunkat. Ha mi is feladjuk a 

reményt magunkban, és azt mondjuk, hasznavehetetlenek vagyunk, azonnal megtapasztaljuk a 

szabadulásunkat. Isten megengedi, hogy elveszítsük türelmünket, hogy büszkék, féltékenyek és 

tisztességtelenek legyünk. Megengedi, hogy a bűn felforgasson minket. Ő így közli velünk, hogy 

tehetetlenek vagyunk. De hogyan válaszolunk erre mi? Azt hisszük, első fogadalmunk nem volt elég 

erős, és a jövőben jobban kell vigyáznunk. Azt gondoljuk, hogy legközelebb működni fog a dolog, 

de nem működik. Ez a Róma 7. tapasztalata. A Róma 6. csak puszta tanítás, míg a Róma 7. bevezet 

minket a Róma 6. valóságába. 

Ha most valaki azt mondaná nekem, hogy reménytelenül romlott vagyok, ezt kiáltanám: 

„Halleluja! Én, Watchman Nee, reménytelenül romlott vagyok!" Halleluja, Pál sem tudott mit kez-

deni magával. Sok évig szenvedett. Csak a kereszthalált érdemelte. Ha most kijelentenénk, hogy 

többé már nem vagyunk hasznavehetők, azonnal megtapasztalnánk a szabadítást. Akik 

megpróbálnak jók lenni, soha nem üdvözülnek. Ugyanígy, azok a keresztyének, akik megfogadják, 

hogy jó keresztyénekké válnak, soha nem fognak győzni. Testvérek! Isten keresztje nem hozott téves 

ítéletet rólunk. Szeretem naponta kijelenteni, hogy előző nap hasznavehetetlen voltam, hogy 

hasznavehetetlen vagyok ma, és a következő nap is az leszek. Örökre az leszek. 

Isten azt akarja, fogadjuk el a kereszt értékelését, mert ezáltal fogadjuk el az Urat 

megszentelésükként, tökéletességünkként és győzelmünkként. Ha még mindig táplálunk egy kis 

reményt, és ha a magunkba vetett hitünk legkisebb pislákoló lángja is bennünk van, Istennek 

folytatnia kell rajtunk a munkáját. Nem hagyja abba a munkálkodást, míg teljesen el nem veszítjük a 

reményünket önmagunkban. Istennek el kell vinnie minket arra a pontra, ahol végképp nincs hitünk 

magunkban. Azért teszi ezt, hogy el tudjuk fogadni a keresztet. Isten azért vezet el minket erre a 

pontra, mert azt akarja, hogy felismerjük: magunk tehetetlenek vagyunk, és szeretné, hogy 

elismerjük ezt. 

Sok ember felismeri, hogy egyedül nem képes semmit sem tenni. De még mindig nem győztek. 

Miért? Azért, mert Isten megkívánja, hogy még egy feltételnek megfeleljünk. 

 

Nem próbálkozni 

Tegnap találkoztam egy testvérnővel, aki két órán keresztül mesélte kudarcainak történetét. 

Míg ő beszélt, én csak mosolyogtam. Végül megkérdeztem: „Halandó megadni magát végre? Még 

mindig van reménysége önmagában? Nem elég kudarcot vallott már?" Elismerte, hogy tehetetlen, de 

hiányzott belőle egy dolog. Az első dolog, amit megmutat Isten az, hogy tehetetlenek vagyunk. El 

kell veszíteni magunkban a reményt. De egyedül ez még nem visz minket győzelemre. Az egy dolog, 

hogy elismerjük, nem vagyunk képesek valamire, de megint másik, hogy nem is próbáljuk meg. Ezt 

mondtam- neki: „Helyes és jó dolog az ön felismerése, hogy tehetetlen, de azt nem ismerte fel, hogy 

még mindig próbálkozik. Nem látja, hogy még mindig próbál tenni valamit a siker reményében? 

Mivel tudja, hogy képtelen erre, abba kellene hagynia a saját munkálkodásait. Nem veszi észre, hogy 

még mindig próbálkozik, annak ellenére, hogy azt mondja, képtelen rá?" Elismerte, hogy tehetetlen, 

de ugyanakkor nem látta meg, hogy még munkálkodik és reménykedik, hátha meg tudja tenni. 

Megkérdeztem még tőle néhányszor: „Nem veszi észre, hogy még mindig ezen dolgozik? Nem látja, 

hogy önmaga próbál győzni?" Küszködött és próbálkozott, ezért nem tudott győzni. Megkérdezte, 

mit tegyen. Azt mondtam, hogy csak a keresztet kell elfogadnia, elismerni gyengeségét, és 

abbahagyni a próbálkozást és a reménykedést. Elmondtam, hogy amint megpróbál tenni valamit is, 

rögtön kudarcot vall. Megkérdezte: „ha elbukom mindazok ellenére, hogy megpróbálok mindent 

megtenni, nem fogok-e még inkább elbukni, ha nem csinálok semmit?" Itt van a hiba nagyon sok 
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embernél. Nagyon jól tudják, hogy képtelenek bármit is tenni, és hogy teljesen erőtlenek, mégis 

küzdenek és erőlködnek. Az eredmény az lesz, hogy nincs győzelem, nem tudnak diadalmaskodni. 

A győzedelmes élet megtapasztalásának két nagyon fontos feltétele létezik önmagunk 

feladására vonatkozóan. Először is el kell ismernünk Isten értékelését: magunk tehetetlenek 

vagyunk. Másodjára pedig nem kell megpróbálni tenni érte, hanem el kell veszítenünk minden 

magunkba vetett reményt. Az egyik testvér egyszer azt mondta, képtelen hinni. Erre én azt mondtam, 

fel kell hagynia azzal, hogy megpróbál hinni. Megkérdezte: „Miféle tanítás ez?" Ezt válaszoltam: 

„Csak annyit kell tennie, hogy elmondja Istennek, nem tud hinni. Isten arra vár, hogy elismerje, nem 

tud hinni." 

Mit jelent megfeszítve lenni Krisztussal? Ez azt jelenti, hogy többé már nem kell felelősnek 

lennem a saját győzelmemért, sem a bukásaimért. Krisztus kezében vannak a dolgaim. Tételezzük 

fel, hogy egy testvérnő teát szolgál fel, és amint próbálod elvenni a csészédet, ő fogja, és nem adja 

oda neked. Ami téged illet, próbálod meginni a teádat, de ő még mindig fogja a csészédet. Habár azt 

mondja, teát szolgál fel, nem adja oda. E nélkül pedig nem tudod meginni a teádat. 

Mit jelent Krisztussal megfeszítve lenni? Először azt, hogy utat engedünk a dolgok folyásának. 

Másodszor azt, hogy nem szabad megpróbálni felügyelni a helyzetet. Ezt kell mondanunk Istennek: 

„Mostantpl kezdve felajánlom magam Neked. Mostantól fogva a győzelem és a türelem a Te 

dolgod." 

Egyszer egy testvér megkérdezte, mit jelent győzedelmesnek lenni. Azt válaszoltam, hogy nem 

mást, mint lemondani, a lemondás pedig nem más, mint meghalni. Azt jelenti, hogy a győzelem 

többé már nem a mi dolgunk. 

Egyszer egy testvérnőnek ezt mondtam: „Csak egy dolgot kell tenni. Csak azt kell mondani 

Istennek, hogy mostantól kezdve azt tesz, amit akar, és mi nem vagyunk felelősek semmiért." 

Nem tudjuk megállni, hogy ne veszítsük el a türelmünket, hogy ne fojtsuk el természetünket, 

és nem tudjuk feladni próbálkozásainkat. Mostantól fogva le kell mondanunk magunkról, és nem 

szabad aggódnunk, sem törődnünk a dolgaink menetével. Amikor Isten elé állunk, gyakran mondjuk 

Neki, hogy tehetetlenek vagyunk, vagy hogy nem tudunk semmit sem tenni. Mindezek ellenére 

amikor elhagyjuk jelenlétét, újra magunkra veszünk minden terhet. Testvérek! Bármit is viszünk 

Isten elé, amikor Hozzá fordulunk, Nála kell hagynunk mindent, amikor elhagyjuk jelenlétét. Akik 

tudják, hogyan kell Istenre vetni gondjaikat, meg fogják tapasztalni a szabadulást. 

Egy kéziratot adtam át egyszer egy testvérnőnek, és megkértem, készítsen nekem róla egy 

tisztázatot. De mikor elmentem, magammal vittem az iratot. Habár hajlandó volt elkészíteni az 

átírást, nem tudta megtenni. Ugyanígy szoktunk mi is imádkozni. A szánkkal ezt mondjuk: „Istenem, 

kérlek, segíts", viszont az imádság után magunkra veszünk mindent újra. 

Tehát a legfontosabb, hogy hagyni kell a dolgok menetét. Ezt kell mondanunk: „Istenem, nem 

tudok győzni, és nem is akarok, nem is fogom megpróbálni." Ez jelenti megfeszítésünket Krisz-

tussal. Milyen csodálatos! „Krisztussal együtt megfeszíttettem"! 

Amikor reggel felkelünk, talán a. Sátán azzal támad, hogy nem vagyunk jók, hogy ugyanúgy 

viselkedünk bizonyos dolgokat illetően. Erre talán elszomorodunk. De mégis, mit teszünk? Ezt 

kellene mondanunk: „Már régóta tudom, hogy teljesen romlott vagyok. Feladtam a magamba vetett 

reményemet, nem akarok több előrelépést magamban megtenni." Amint ezt kimondjuk, azonnal jól 

érezzünk magunkat. Ez csodálatos! Ez nem megváltozás kérdése, hanem a kicserélésé. Meg kell 

ragadnunk a tényeket, melyeket Isten véghezvitt. Ha lenne bármilyen hasznunk is, Isten nem feszített 

volna meg minket a kereszten. Isten a keresztre és Krisztusba helyezett minket, mert teljesen 

romlottak vagyunk. Ezért el kell engedni, át kell adni magunkat. Gyakorlatilag mit is kell tenni? Ezt 

mondani: „Istenem, nem tudom, és nem is akarom megjavítani magamat. Uram, mostantól kezdve 

én abbahagyom, nem próbálok meg véghezvinni semmit többé, és nem is áll szándékomban." 

Testvérek, el tudnátok-e így engedni a dolgokat? 
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Említettem annak az orvosnak az esetét, aki dohányzott. Már több mint hetvenéves volt, és 

évekig küzdött a cigarettával. Egy nap egy összejövetel alkalmával elkezdett beszélni erről a küz-

delméről. Egy fiatalember, aki jól ismerte az Urat, így szólt: „Ha az ön helyében lennék, nem 

küzdenék." Mire az idős ember ezt mondta: „Ha nem tudom abbahagynia küzdelmek ellenére, hát 

nem lesz még nehezebb, ha nem küszködöm vele?" A fiatal testvér ezt válaszolta: „Nem! Az ön 

helyében én azt mondanám Istennek: 'Nem tudok leszokni a dohányzásról, mondj le róla Te 

helyettem."' Az idős ember úgy gondolta, hogy lehet benne valami, amit a fiataltól hallott, és 

akképpen is cselekedett. Ezt mondta Istennek: „Nem tudom abbahagyni a dohányzást, és nem is 

fogok többé küszködni vele, hogy le tudjam tenni. Uram, ezt Rád bízom, átadom Neked. Kérlek, 

hagyj fel vele helyettem." Minden nap tizenkét-húsz szivart szívott el már ötven éve. Azon a napon 

megadta magát, és a következő nap azt mondta mindenkinek, hogy életében először ébredt fel úgy, 

hogy nem gondolt a dohányzásra. 

Testvérek! Ha azt hiszitek, hogy szentek, tökéletesek, türelmesek tudtok lenni, biztosan 

belebuktok. Isten már nem lát bennünk semmi javulási lehetőséget. Tudjátok-e Pállal együtt 

mondani, hogy a kereszten Krisztussal együtt meg vagytok feszítve? Teljesen romlottak és 

haszontalanok vagytok, és csak a keresztre való odaszögelést érdemlitek. Ezt értette Pál a fenti 

kijelentése alatt. Amikor Pekingben jártam, megkérdeztem egy testvért, hogy feladta-e már a harcot. 

Azt mondta: „Hála az Úrnak, igen!" Ez egy alapvető követelmény: látnunk kell Isten előtt, hogy 

teljesen hasznavehetetlenek vagyunk, és hogy képtelenség bármit is javítani magunkon. Csak annyit 

kell tennünk, hogy ezt mondjuk az Úrnak: „Mostantól kezdve mindent Neked szentelek. Te teszel 

meg mindent helyettem." 

Néhányan elismerik, hogy képtelenek megoldani problémáikat. Belátják tehetetlenségüket és 

azt, hogy meg lettek feszítve Krisztussal. De miért nem győzedelmeskedtek még akkor sem? 

Miért nem tapasztalták meg a győzelmet? Testvérek! Van még valami, amiről nem szabad 

megfelejtkeznünk. 

 

A HIT - „AMELY ÉLETET PEDIG M0ST TESTBEN ÉLEN, AZ ISTEN FIÁBAN 

VALÓ HITBEN ÉLEM" 

Meg vagyok feszítve Krisztussal. Végem van. Isten azt mondja, velejéig romlott vagyok, és én 

is ezt állítom. Isten azt mondja, mint ahogyan én is, hogy teljesen hasznavehetetlen vagyok, hogy 

csak a halált érdemlem. „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." Ez tény. Tény, 

hogy többé nem én élek, és az is tény, hogy Krisztus él bennem. Miért van az, hogy többé nem én 

élek? Kettőből egy, az egy Ha Ádámot kivonjuk, természetesen csak Krisztus marad. Előzőleg a 

kettő együtt élt. Most pedig az egyik kiköltözött, és Krisztus maradt egyedül. Ez tény. De hogyan fog 

ez a tényállás megnyilvánulni? Az egyedüli mód erre a hit. 

 

Hit a tényekben 

Isten evangéliuma megmutatja, hogy Isten nekünk adta az Ő Fiát. Isten Fia lett a mi 

igazságosságunk, váltságunk és szentségünk. Nem kell Őt előbb az életünkként befogadnunk, utána 

pedig várni Tőle, hogy nekünk adja az Ő tökéletességét, türelmét és alázatosságát; mindez 

hozzátartozik az Ő életéhez. A Biblia világosan megmutatja, hogy Krisztusa hívők Feje. Éppúgy, 

ahogy a fej érzéssel van a test iránt, felelős érte és uralkodik rajta, Krisztus ugyanilyen Fej 

számunkra. Nem kell megkérnünk, hogy legyen a mi Fejünk, és nem kell könyörögnünk, hogy mi az 

Ő Teste lehessünk. Ő már eleve a Fej, mi pedig az Ő tagjai vagyunk. Ez hitet követel meg a mi 

részünkről. A negatív oldalról tekintve, feladtuk Neki önmagunkat, de - a pozitív oldalon - hisszük-

e, hogy Krisztusa mi Fejünk, aki hordozza a felelősségünket és uralkodik minden felett értünk? 

Hisszük-e, hogy Ő a mi Fejünk, ahogyan azt a Biblia mondja, és minden felelősséget magára vesz? 

Isten Igéje azt mondja, hogy Ő a Fej. Elhisszük-e, hogy Ő valóban a mi Fejünk, hogy többé már 
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nincs felelősség rajtunk, és mostantól fogva mindenért felelősséget vállal értünk, még ezekben a 

pillanatokban is? 

Isten Igéje azt is mondja, hogy Ő a szőlőtő, s mi vagyunk a szőlővesszők. Nem azt mondja, 

hogy a szőlőtövünk lesz, mi pedig az Ő vesszei leszünk. Nem a közeljövőben fog mindez 

megtörténni, amikor a szellemi állapotunk előrehaladottabb lesz. Ugyanúgy gyümölcsöt kell 

hoznunk, ahogyan ezt Ő teszi. Ugyanolyan erényesnek kell lennünk, amilyen Ő. Ő megad minden 

életnedvet, életet és erőt a gyümölcstermésre. Ő a szőlőtő, és mi már most is szőlővesszők vagyunk. 

Ő már most ellát bennünket az életével, szentségével, tökéletességével, és mindazzal, ami Ő maga. 

Testvérek! Hisszük-e mi ezt? Hisszük-e, hogy számunkra most Ő az élet fája, mi pedig az ágai 

vagyunk? Amikor hinni kezdtünk Benne mint Megmentőnkben, teljesen egybekapcsolódtunk Vele. 

(Természetesen ott volt még a keverék, de most még ez a keverék is eltűnt.) Hisztek-e ebben? Nem 

kell megpróbálni tenni semmit sem, hogy egybekapcsolódjunk Vele, mert Isten egyetlen fába oltott 

bennünket az Úrral. Hiszitek-e, hogy ugyanúgy fog velünk bánni, mint ahogyan a fa bánik az 

ágaival? Nem mi hozunk gyümölcsöt Neki, hanem Ő hozza a gyümölcsöket rajtunk keresztül. 

Isten azt is megmutatta, hogy az Úr Jézussal való egységünk olyan, mint az ennivaló 

kapcsolata a testünkkel. Ő a vér, melyet megiszunk, és a test, amit megeszünk. Ő az, aki fenntartja 

az életünket. Ugyanolyan az Úr Jézus nekünk, mint az ennivaló: ellátja a teljes belső 

szükségleteinket. Ha pedig el vagyunk rekesztve ettől az ellátástól, meghalunk. 

Isten megmutatja az Ő Igéjében, hogy az Úr Jézushoz vagyunk csatolva. Ő a Fej, Ő az életfánk 

és a táplálékunk. Nem kell kérnünk Istent, hogy tegyen képessé minket arra, hogy úgy éljünk, 

ahogyan Jézus élt. Isten nekünk adta az Ő Fiát, aki felelős értünk, aki értünk él, és aki az élet ereje 

számunkra. Isten azért adta nekünk Őt, hogy megéljük és kifejezzük az Ő tökéletességét, közösségét, 

örömét és gazdagságát. Azelőtt nem értettük ezt az igazságot, és megpróbáltuk felépíteni a mi saját 

szentségünket, elutasítva ezzel Isten szentségét. Most pedig, a negatív oldalról nézve, abbahagytuk a 

saját munkánkat. De ez nem elég. Isten Igéje azt mondja, hogy Ő a saját életét adta nekünk. Hinnünk 

kell, hogy Ő a mi életünk. Mindent ki tud rajtunk keresztül fejezni, amije csak van. Megad nekünk 

mindent, amire szükségünk van. Hinnünk kell, hogy Ő mindezt már meg is tette. 

A győzelem titka az, hogy felismerjük, hogy nem fokozatosan ér el bennünket. Hitből tudjuk, 

hogy Krisztus a mi győzelmünk. A győzelem Krisztus, és a hit érzékeli bennünk az Ő tulajdonságait 

és erényeit. Isten kegyelme nekünk adta az Úr Jézust. Csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk 

hittel, amit Isten nekünk adott. Amikor ez megtörténik, Krisztus élete, ereje, szabadsága és szentsége 

megnyilvánul bennünk. 

Ezt a titokzatos egyesülést vitte véghez Isten. Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát nekünk 

adta. Hisszük-e ezt? Hisszük-e, hogy Krisztus a miénk? Hisszük-e, hogy Isten nekünk adta az Ő 

szentségét, tökéletességét, életét, erejét és a gazdagságát is? Isten Őhozzá csatolt minket, és a mi 

Fejünkké tette Őt, a mi fánkká, és a mi táplálékunkká. Most Ő a mi igazságosságunk, szentségünk és 

váltságunk, aki megéli és kifejezi a saját életét rajtunk keresztül. Hisszük-e ezt? Isten erre hív min-

ket, és egyben parancsolja is, hogy higgyük, hogy az egységünk az Úrral ugyanolyan, mint az Ő 

egysége Istennel. Egy ilyen egységben az Ő teljes türelme, szelídsége, tisztasága és jósága a miénk 

lesz. Ahogyan elhittük, hogy Ő a mi igazságosságunk, most hinnünk kell azt is, hogy Ő a mi 

szentségünk. Testvérek! Már sok ember elbukott ezen a ponton. Tudják, hogyan győz Isten, de nincs 

meg a hitük. Tudják, hogy nekik nincs erejük, de nem ismerik Krisztus erejét. Tudnak hústestük 

teljes romlottságáról, de nem látják, hogy Isten nekik adta ajándékként Krisztus minden gazdagságát. 

Hogyan lehet a miénk az ajándék? Nem kell tennünk érte semmit, csak el kell fogadnunk. 

Amikor hiszünk Isten Igéjében, megkapjuk az Ő kegyelmét. Ez az evangélium. Amikor hittel be-

fogadjuk az Igét, a Szent Szellem Isten csodáinak kiinduló pontjává teszi hitünket. Ha valaki soha 

nem tapasztalta meg Isten erejét, akkor nem tartja túl sokra. Viszont akik már megtapasztalták, azok 

ismerik ennek a hitnek a valóságát. Amikor hisszük, hogy Krisztusban minden a miénk, a Szent 

Szellem ezt valósággá teszi. Micsoda nagyszerű evangélium ez! Minden, ami 
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Krisztusé, a miénk lesz hit által! Hit által Krisztus tökéletes élete napról napra 

megnyilvánulhat a halandó testünkben! A hittel többé már nemcsak az „élek pedig többé nem én" 

érvényes, hanem az „él bennem a Krisztus" is valósággá válik! Kétség kívül Krisztus él bennünk és 

helyettünk! De ennek feltétele a hit! 

 

Hinni, hogy elnyertük 

Testvérek! Isten nem mondhatja azt nekünk, hogy higgyünk abban, ami hihetetlen. Vannak 

testvérek, akik leállítják és megadják magukat, amikor erre kérjük őket, viszont hinni nem tudnak. 

Miközben azt mondják, hogy hisznek, azt is mondják, hogy inkább várnak néhány napot és majd 

meglátják, mi történik. Igaz, önmagunk feladása fontos lépés, viszont még fontosabb megengedni az 

Úr Jézusnak, hogy „kiélje" az Ő győzedelmét belőlünk. Mihelyt leállítjuk magunkat, hinnünk kell. 

Isten azt mondja, ha hisszük, hogy az Úr meghalt értünk a kereszten, örök életet ad nekünk, és ha 

hisszük, az Úr bennünk él, akkor Ő megadja nekünk a győzedelmes életet. 

Tudom, ez az, ahol nagyon sokan elbuknak. Képtelenek elhinni, hogy az Úr bennük él, és 

győzelemre jutott helyettük. Amikor megkérdeztem egy testvérnőt, hogy átengedte-e már önmagát 

az Úr Jézusnak, azt mondta, igen. Mikor megkérdeztem, hogyan tette, így válaszolt: „Azt mondom 

Istennek, semmit sem tudok tenni. Többé nem vállalok felelősséget semmiért. Mostantól fogva 

mindent neki szentelek, függetlenül attól, hogy győzedelmet vagy kudarcot tapasztalok." Viszont 

amikor megkérdeztem ezt a testvérnőt, hogy megtapasztalta-e a győzelmet, azt válaszolta, hogy 

inkább nem mond semmit. De miért nem? Azt felelte, nem érzi úgy, hogy győzött már, és még nem 

tapasztalta meg a győzelem hatását. Elmondtam neki, hogy ha hinne Isten tényeiben, hogy az Úr 

Jézus az ő győzelme és Ő benne él, azonnal hinne abban is, hogy győzelemre jutott. De ha az 

eredményeket keresi, akkor sohasem fogja megtapasztalnia győzelmet. 

Testvérek! Ugyanúgy nyerjük el a kegyelmet a győzelemre, mint a megbocsátásra. Elmondjuk 

a bűnösnek, hogy Jézus meghalt érte a kereszten, és ha hisz, a bűnei meg lesznek bocsátva. Ha hisz, 

biztosan bocsánatot nyer. Ha megkérdezzük, hogy hisz-e, talán azt mondja, hogy igen. Viszont, ha 

azt kérdezzük, hogy a bűnei meg vannak-e bocsátva, lehet, hogy azt mondja, nem. Miért van ez? 

Talán ezt válaszolja: „Azt hallottam, hogy ha valakinek megbocsátják a bűneit, akkor az az ember 

megtelik örömmel és békével. Én viszont még nem vagyok boldog és békés. Le kell térdelnem 

imádkozni, amíg olyanná nem válok. Utána tényleg elmondhatom, hogy a bűneim bocsánatot 

nyertek." Ha valakitől ilyesmit hallunk, akkor ezt kell válaszolnunk neki: „Még ha egy évig is 

térdepelsz és imádkozol örömért és békéért, akkor sem kapod meg. Csak akkor, ha hiszel abban, 

hogy mindez megadatik néked." Ugyanígy, ha megfelelünk Isten követelményeinek a győzelemre, 

azaz ha átadjuk életünket, megadjuk magunkat, és elveszítjük a saját magunkba vetett hitünket, 

azonnal hihetünk abban, hogy elnyertük a győzedelmes életet. Isten Fia bennünk megéli az Ő 

győzedelmét. Amint hiszünk, az eredmény következni fog. De ha az eredményre várunk, akkor soha 

nem látjuk meg, még ha le is térdelünk és imádkozunk. 

Testvérek! Ha az eredményre akarunk várakozni, mielőtt ki mernénk mondani, hogy győztünk, 

akkor a saját tapasztalatainkban hiszünk és nem Isten Igéjében. Testvérek, amint hiszünk Isten 

Igéjében, a tapasztalat, az érzések és a győzelem magától megjelenik. Pál nem azt mondta, hogy ő 

győztesnek érezte magát, hanem azt, hogy „Amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában 

való hitben élem." Talán ridegséget érzünk belül, és nem találunk semmi örülni valót, ennek ellenére 

hálát adhatunk az Úrnak, ezt mondva: „Amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való 

hitben élem." 

Lehet, hogy én egészségesnek és életerősnek nézek ki, de valójában minden nap fáradtnak 

érzem magam. Az érzéseim szerint nincs számomra izgalmas nap. Minden nap, amint felébredek, ri-

degnek és közömbösnek érzem magam. A Sátán sokszor ezt mondja: „Nem tapasztalsz semmi 

örömteli érzést, minden nap rideg és közömbös vagy Ezt érted az alatt, hogy Jézus benned él? Előtte 

is rideg és közömbös voltál, most is az vagy. Ez lenne a győzelem megtapasztalása Krisztusban?" 
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Amikor ez történik, Isten mindig megadja a választ. Ezt mondom a Sátánnak: „Ha érzek, akkor én 

vagyok az, aki élek. Viszont, ha hiszek, akkor az Isten Fiában való hit által élek. Ha érzek, a 

hústestem az, amely érez, de ha hiszek, akkor Isten Fiában vetett hit által élek. A testem az, amely 

érez, de Isten Igéje az, amelyben hiszek." Ha hiszünk Isten Igéjében, akkor az Úr megéli bennünk az 

Ő győzelmét. Isten azt mondja, amint megfelelünk az Ő feltételének, Krisztus megéli bennünk az Ő 

győzelmét. Ezért ezt mondhatjuk: „Istenem, hálát adok Neked és dicsérlek Téged. Amit érzek, nem 

számít. Az érzéseim jelentik a legnagyobb hazugságot a világon, a Sátán legjobb cimborái. Istenem, 

hálát adok Neked, mert hihetek a Te Igédben, és nem az érzéseimben kell hinnem." Csak Isten Igéje 

igaz; minden érzés hazugság. Ezért testvérek, bármilyen kísértés vagy érzés kerít hatalmába minket, 

ezt kell mondanunk: „Hitben élek, az Isten Fiában való hitben. Nem vállalok semmilyen 

felelősséget, átadom magam Istennek." 

Amint átadjuk magunkat és hiszünk, meg fogjuk látni, hogy Isten Fia megvívja a csatát 

helyettünk. Győzni fog helyettünk. Isten Fia elvette a türelmetlenségünket, az önfejűségünket, a 

büszkeségünket és a féltékenységünket. Halleluja, csak egyetlen Győztes van az egész világon! 

Halleluja! Mindenki gyenge, mindannyian csődöt mondunk és haszontalanok vagyunk. Halleluja, 

csak az Úr a győztes! Halleluja, a történelemben csak egyetlen Győztest ismerünk! Ezért 

dicsekedünk mi az Úrban! Testvérek! Mink van, amit nem Tőle kaptunk? Mivel dicsekedhetünk? A 

tolvajokra vagy netán a prostituáltakra mutogatunk? Isten kegyelme nélkül ugyanolyanok lennénk, 

mint ők. Halleluja, nem megváltoztunk, hanem kicserélődtünk! 

Testvérek! Csak annyit kell tennünk, hogy a feltételeknek megfeleljünk. Egyrészről el kell 

ismernünk tehetetlenségünket és nem is szabad megpróbálnunk cselekedni, másrészről pedig Isten 

Fiának hitében kell élnünk. Ez a győzelem. Halleluja, ő véghez vitt mindent. Kérnünk kell Istent, 

mutassa meg, hogy a Fia mindent beteljesített, és nekünk semmi részünk sincs az Ő munkájában. Ez 

a győzelem titka. 

 

 

MEGADNI MAGUNKAT 
 

Olvassuk el a következő két verset. A Lukács 18,27 így szól: „Ő pedig monda: A mi embernél 

lehetetlen, lehetséges az Istennél." A 2Korinthus 12,9 ezt mondja: „És ezt mondó nékem: elég néked 

az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az 

én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." 

 

MÉG EGY FOGYATKOZÁS... 

A Lukács 18,27-ben az Úr Jézus azt mondta, hogy ami embernél lehetetlen, az Istennél 

lehetséges. Tudjuk, milyen alkalomból mondta ezeket a szavakat. Egy fiatalember odament az 

Úrhoz, és megkérdezte Tőle: „Mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?" (18. vers). Mivel 

megkérdezte, mit tegyen, az Úr válaszolt: „A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne 

lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat." (20. vers). Az Úr öt dolgot említett 

meg. Azt mondta a fiatalembernek, hogy mindezekre a dolgokra ügyelnie kell, ha el akarja nyerni az 

örök életet, Isten teremtetlen életét a saját cselekedetei által. Ezek olyan dolgok, amelyeket az 

embernek vagy meg kell tennie, vagy pedig nem szabad megtennie. A fiatalember azt gondolta, hogy 

ha az örök élet elnyerése annak a kérdése, hogy nem tesz meg bizonyos dolgokat, és jót cselekszik, 

akkor meg tud felelni a követelményeknek. Valójában már fiatal korától kezdve mindezeket 

megtartotta. De az Úr ekkor ezt mondta: „Még egy fogyatkozás van benned." (22. vers). 

Ma este nem lesz időnk a teljes részt áttekinteni, csak a lényegét szeretném kiemelni. Amikor a 

fiatalember megkérdezte az Urat, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet, öt dolgot említett 

neki. Miért nem hatot? Miért nem mondott el az Úr neki mindent egyszerre? Miért csak öt dolog 

után mondta ezt: „Még egy fogyatkozás van benned." Az egyedüli ok az, hogy rá akart mutatni a 
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fiatalember tehetetlenségére. Az örök élet ajándék, Isten kegyelme, amit az ember nem tud elnyerni a 

saját cselekedetei által. Az Úr azért említett először öt dolgot a fiatalembernek, és csak utána 

mondta: „Még egy fogyatkozás van benned.", mert azt akarta, hogy a fiatalember megtudja: 

egyáltalán nem örökölheti az örök életet a saját cselekedetei által. De a fiatalember nem tudta ezt, és 

meg volt győződve róla, hogy képes rá. Fiatal kora óta megtartotta, hogy ne paráználkodjon, ne 

öljön, ne lopjon, hamis tanúbizonyságot ne tegyen és tisztelje a szüleit. Ezért az Úr hozzátette: „Még 

egy fogyatkozás van benned." Az Úr felismerte, hogy egy dologra nem képes. Átlátott a fiatalem-

beren, és tudta, hogy ezt az egy dolgot képtelen megtenni. 

Az Úr ma is ugyanezt teszi velük a győzedelmes élet megtapasztalása érdekében. Ugyanazt az 

alapelvet alkalmazza nálunk is. Talán néhány testvér azt mondja, hogy nem olyan büszke, nem olyan 

féltékeny vagy nem olyan önfejű, mint mások. Talán azt hisszük, hogy bizonyos dolgokban jobbak 

vagyunk másoknál. De Isten tudja, hogy mindnyájunkban van legalább egy dolog, amin nem tudunk 

győzedelmeskedni. Isten megengedi, hogy ez az egy dolog bennünk maradjon, hogy megmutassa: ez 

„az embernél lehetetlen". Ha nem követünk el paráznaságot, gyilkosságot vagy lopást, nem teszünk 

hamis tanúbizonyságot és tiszteljük a szüleinket, azt gondolhatjuk, mindenre képesek vagyunk. Ha 

mások megkérdik tőlünk győzedelmeskedtünk-e már, azt mondjuk, hogy bizonyos dolgokban már 

igen. Talán azt hisszük, minden rendben van. De a kérdés most nem az, hány dologban sikerült 

győznünk, hanem hogy megvan-e bennünk az az egy dolog, ami felett még, nem győztünk. Isten 

megengedi, hogy ez az egy dolog bennünk maradjon, hogy megmutassa, még mindig van valami, 

amire nem vagyunk képesek. 

Az elmúlt szombat este láthattuk, hogy Isten értékelése szerint csak a keresztrefeszítés lehet az 

osztályrészünk. Isten teljesen tisztában van azzal, hogy nem tudunk győzedelmeskedni a bűn felett, 

és soha nem leszünk képesek jót tenni. De annak ellenére, hogy Isten azt mondja, haszontalanok 

vagyunk, mi mégis azt gondoljuk, valami hasznunk azért mégiscsak van. Isten tisztán lát minket, de 

mi nem ismerjük magunkat. Nem számit, mennyire jónak tartjuk magunkat, Isten azt mondja, hogy 

egy dolog hiányzik belőlünk. Van olyan ember, akit a saját türelmetlen természete üldöz állandóan. 

Valakit a makacssága, büszkesége vagy féltékenysége nem hagy el sosem. Még mindig van bennük 

egy fogyatkozás. Mindig is lesz valami, ami felett soha nem tudunk győzedelmeskedni. Nincs meg 

az erőnk hozzá, hogy azt a bűnt legyőzzük. Néhány ember nem büszke, nem féltékeny és nem is 

makacs, és a türelmét sem veszíti el könnyen, de talán túl beszédes. Nem tudnak meglenni anélkül, 

hogy állandóan ne fecsegnének másokkal. Esetleg azzal büszkélkednek, hogy nem követték el ezt 

vagy azt a bűnt, de az Úr mégis azt mondj a, egy dologban hiányt szenvednek. Vannak, akik a 

pénzükhöz ragaszkodnak. Soha nem követnek el semmilyen komoly vétket - az ő bűnük a 

fösvénység. Ez az egy szennyfolt rajtuk marad. Isten azt mondja, hogy egy fogyatkozás még mindig 

van bennük. Azért van mindig még egy dolog, mert Isten be akarja bizonyítani nekünk, hogy te-

hetetlenek vagyunk. Talán tökéletes életet akarunk élni, de legalább egy fogyatkozás mindig arról 

tesz tanúságot, hogy még nem értük el ezt az életet. Testvérek! Ez az első feltétel - el kell ismernünk, 

hogy „egy fogyatkozás" még van bennünk. Némelyeknél ez a büszkeség, másoknál a féltékenység, 

beszédesség, tisztátalan gondolatok. Vannak, akiknél több fogyatékosság is található. 

Az Úr Igéje azt mutatja, hogy az üdvösség, az élet befogadása, a győzelem és az életben való 

növekedés egyaránt lehetetlen az ember számára. Ennek ellenére a fiatal főember nem hitt a 

tehetetlenségében. Határozottan kijelentette: „Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam." Milyen 

büszke választ adott! Milyen magabiztosak voltak a szavai! Azt hitte, mindene megvan. De az Úr 

megmondta neki, hogy egy dolog még hiányzik belőle. Az ember mondhatja, hogy nem követi el a 

büszkeség, a féltékenység, az önfejűség vagy a beszédesség bűnét, vagy egyéb bűnöket, egy dolog 

mégis hiányzik belőle. Ha ma este ez a valaki hazamegy és elgondolkodik egy kicsit, rájön, hogy 

legalább egy fogyatékosság még mindig van benne. 

 

ISTEN SZÁNDÉKA AZ, HOGY AZ EMBER. ISMERJE FEL TEHETETLENSÉGÉT 



 45 

 

Testvérek! Isten arra a következtetésre jutott, hogy tehetetlenek vagyunk. Megállapította, hogy 

nem vagyunk képesek véghezvinni a dolgokat. Ő tisztában van ezzel, és már meg is mondta nekünk. 

A kérdés az, hogy mi erre hogyan válaszolunk. Testvérek! Attól kezdve, hogy Isten megmentett 

minket, miért engedi meg, hogy gyakorta elbukjunk? Egészen mostanáig miért engedi, hogy folyton 

kudarcot valljunk? 

Sok testvér bevallotta már nekem könnyek között, hogy nem tudnak győzedelmeskedni efölött 

vagy afölött a bűn fölött. Testvérek! Én nem vagyok közönyös a küzdelmeitek iránt. Tudom, hogy a 

bűn zavar benneteket, de hálát adok az Úrnak, hagy tehetetlenek vagytok. Föladtátok a harcot, és 

elismertétek a kudarcot. Isten megmutatta nektek, hogy képtelenek vagytok megoldani a 

problémáitokat. Nem kell sok bűnt megmutatnia nektek. Csak egy bűnt kell bennetek hagynia, de az 

elég lesz, hogy megmutassa, tehetetlenek vagytok. 

Van egy testvérnő, aki már sokfajta bűn fölött diadalmaskodott, de a hazudozás bűne felett 

nem tud győzelemre jutni. Amint kinyitja a száját, hazudik. Amint beszélni akar, csak hazugság jön 

ki rajta. Tudja, hogy ez egy olyan bűn, amely felett nem tud győzelemre jutni. 

Egy másik testvérnő a türelmetlenségét nem tudja legyőzni. Amint felidegesíti valami, 

nyomban elveszíti türelmét. Amikor elveszíti a türelmét, be is vallja a bűnét, de amint megvallja 

bűnét, újra elveszíti a türelmét. Ez a folyamat ismétlődik állandóan. Ez nagyon kellemetlen neki, de 

nem tud mit tenni vele. Újra és újra elveszíti a fejét. 

Van olyan testvér, aki már nagyon sok bűnt legyőzött, de a dohányzás felett nem tud győzni. 

Nagyon jó testvérünk, de a dohányzásról képtelen leszokni. 

Egy testvérnőnk mindenfajta bűn fölött diadalmaskodott már, de a nassolás szenvedélyét máig 

sem tudta leküzdeni. 

Miért van a keresztyéneknek ennyifajta negatív tapasztalatuk? Isten megengedi, hogy bennük 

maradjanak ezek a bűnök, hogy bebizonyítsa nekünk, képtelenek vagyunk megoldani ezeket a 

problémákat. Isten tudja, hogy tehetetlenek vagyunk, de mi mégsem vagyunk hajlandók ezt 

beismerni. Ő azt mondja, hogy reménytelenek vagyunk, de mi mégis látunk reményt magunkban. Fel 

kell ismernünk, hogy ezekkel a kudarcokkal és szégyenteljes bukásokkal Isten be akarja bizonyítani 

nekünk, hogy tehetetlenek vagyunk. Isten azt kérdi, rájöttünk-e már, hogy már éppen elég kudarcot 

vallottunk. Bebizonyítja nekünk, hogy nem tudunk győzedelmeskedni. Megengedi, hogy elbukjunk 

egyszer, kétszer, tízszer, esetleg hússzor is, hogy felismerjük, tehetetlenek vagyunk. Testvérek! Az 

első lépés szabadulásunk irányába az, hogy felismerjük tehetetlenségünket. Nemcsak megmentésünk 

feltétele ez, hanem a győzelmünké is. Amint elérjük ezt a pontot, Isten elkezdi az ő munkáját. Sajnos 

a Jézushoz forduló fiatal főember csalódottan távozott. Nagyon sajnálatos, hogy szomorúan 

eltávozott, annak ellenére, hogy felismerte saját tehetetlenségét. 

Miért adta Isten a törvényt az embernek? Nem kell végiggondolnunk mindazokat a 

törvényeket, melyet Isten négyezer éven keresztül adott az embereknek. Elég csak a Tízparancsolat 

törvényére gondolnunk, amelyet Isten a Sinai hegyen adott Izráel népének. Mi volt a célja ezekkel a 

parancsolatokkal? Isten nem azért adta a parancsolatokat Izráel gyermekeinek, hogy megtartsák, 

hanem, hogy megszegjék azokat. Mit jelent ez? Isten tudja, hogy az emberek nem képesek 

megtartani a törvényt, és azzal is tisztában van, hogy mindenki bűnös. De az emberek nem ismerik el 

Isten ítéletét. Csak azután ismerik el, hogy bűnösök, miután sokszor hiába próbálkoznak. A Római 

levélből megtudjuk, hogy Isten a törvényt azért adta, hogy megszegjük, és nem azért, hogy 

megtartsuk. Amikor az ember rájön, hogy nem képes megtartani a törvényt, elszomorodik és 

megalázkodik. Isten négyezer évet töltött el azzal, hogy segítsen az embernek felismernie, hogy nem 

képes győzni. Azután elküldte Krisztust, hogy megnyissa az utat az embernek, hogy befogadja Őt és 

üdvösséget nyerjen Általa. 

Az elmúlt kétezer év során sok bűnös nyert megmentést. Bűnösök voltunk, de Isten 

megmentett minket. Logikusan nézve a dolgokat, ennek hatására meg kellene alázkodnunk. De én 
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nem úgy látom, hogy a megmentésünk bármiféle javulást is hozott volna a türelmetlenségünket vagy 

a büszkeségünket illetően. Talán volt némi úgynevezett javulás, de ez valójában elfojtás eredménye. 

Régebben a haragunkat és büszkeségünket külsőleg is kimutattuk, most pedig elnyomjuk ezeket. De 

amikor ez elér egy bizonyos pontot, többé már nem tudjuk elfojtani a természetünket, és nem tudjuk 

fékezni magunkat. Isten megmutatja, hogy tehetetlenek vagyunk. Azt mondja, hogy senki sem tud 

győzni a bűnei felett, senki sem tudja megoldani azokat. Amíg jelen van életünkben az az egy 

bizonyos dolog, amit nem tudunk megtenni, addig bizonyítottan tehetetlenek vagyunk. 

Testvérek! Tehetetlenek vagyunk. Hogy elfogadjuk Istentől szabadításunkat, először is be kell 

ismernünk Neki, hogy képtelenek vagyunk tenni bármit is, és ez nem is áll szándékunkban. Ezt kell 

mondanunk neki: „Istenem, megadom magam! Befejeztem, nem harcolok tovább." Ez jelenti a 

megadást. Testvérek! Ez az első feltétele szabadulásunknak. Ezt kell mondanunk Istennek: „Nem 

csinálom tovább! Nem küzdök többé, és nem erőlködöm. Régebben megpróbáltam javítani valamit a 

büszkeségemen és a türelmetlen természetemen, de Uram, többé már nem akarok változtatni ezeken. 

Gondoltam, megjavítom gyorsan járó nyelvemet, de most már feladom a próbálkozást. Nem tehetek 

semmit, nem akarom megváltoztatni magamat többé. Végérvényesen feladom." 

 

A MEGADÁS: KIENGEDNI A DOLGOKAT A KEZÜNKBŐL  

 

Testvérek! Mi történik, amikor meglátjuk az Úr megváltó halálát a kereszten, és mi történik, 

amikor hitre jutunk? Azon nyomban abbahagyjuk próbálkozásainkat a jó cselekedetekkel. Amint 

hiszünk, Isten megment minket. Ugyanígy, amikor meglátjuk, hogy az Úr odavitt minket a 

kereszthez és megfeszített minket, abbahagyjuk a küzdelmet, és nem próbálunk meg javítani 

magunkon. Amint hisszük azt, hogy az Úr él és győzedelmeskedik bennünk, befejezzük a saját 

munkálkodásunkat, és hagyjuk, hogy Isten megszabadítson minket. Ezt mondjuk Neki: „Uram, én 

soha nem fogok megjavulni, és nem is áll szándékomban. Mostantól kezdve nem teszek semmit, és 

nem fogok aggódni semmi miatt. Mostantól fogva hagyom, hogy menjenek a dolgok a maguk 

folyása szerint; a problémák többé nem az én problémáim." Testvérek! Ez a megadás, ez az, amikor 

kiengedjük a dolgokat a kezünkből, és átadjuk őket Istennek. 

Vannak, akik azt mondják, nagyon nehéz kiengedni a dolgokat a kezükből. Amikor jön a 

kísértés, küzdeniük kell, és amikor indulataik felemelkednek, meg kell birkózniuk velük. Amikor 

megfogadják, hogy felhagynak valamivel, és ebben kudarcot vallanak, ez csak azt jelenti számukra, 

hogy legközelebb jobban vigyáznak. Viszont egy újabb fogadalom csak egy újabb kudarcot jelent, és 

egy újabb ígéret csak egy újabb megszegett ígéretet hoz magával. Minél több fogadalmat teszünk, 

annál több bukáson megyünk keresztül. Ha az első fogadalom nem elég erős, a második sem fog 

működni, még ha erősebb is. Róma 7. nagyon szépen bemutatja ezt: „Mert az akarás megvan 

bennem, de a jó véghezvitelét nem találom" (18. vers). Egyik fogadalmunk sem megfelelő, mert nem 

engedjük ki a dolgokat a kezünkből. Még mindig ügyeinket intézzük, és nem tudjuk azt mondani, 

hogy Krisztussal együtt megfeszíttettünk, és többé már nem mi élünk. A halál azt jelenti, hogy 

magára hagyjuk a dolgok folyását, lemondunk felügyeletükről. Feladjuk saját erőlködésünket és 

figyelmen kívül hagyjuk őket. Amikor mi már tehetetlenek vagyunk, Isten akkor tud cselekedni 

helyettünk. Ezért a győzelem első követelménye az, hogy kiengedjük a dolgokat a kezünkből. 

Volt egy Lee nevű testvér Tiencsinben, aki megkérdezett, hogyan tudná kiengedni a dolgokat a 

kezéből és megadni magát. Azt mondta, hogy ő erre képtelen. Mit kellene tennie? Megkérdeztem, 

mi a foglalkozása, és elmondta, hogy a vállalatuk textilrészlegének igazgatója. Megkérdeztem: „Ha a 

vállalat főigazgatója azt mondja, hogy önre többé már nincs szükség a következő hónaptól, és el van 

bocsátva, Ön mit tenne?" Azt mondta, az egyedüli dolog az, hogy lemond. Aztán megkérdeztem: 

„Tegyük fel, hogy a következő hónap is elérkezik, és jön az új igazgató, akinek átad mindent. Mi 

lenne, ha éppen akkor jönne egy vásárló, és megkérdezné Öntől: 'Igazgató úr! Milyen új szöveteik 

vannak, és mennyibe kerülnek? És mit gondol, mennyivel fog emelkedni az ár két nap múlva?"' A 
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testvér így válaszolt: „Ha pár nappal az új igazgató érkezése előtt történik mindez, akkor 

kiszámolnám, mennyi készlet van raktáron, és mennyire van még szükség. De ha már átadtam 

mindent az új igazgatónak, akkor már semmi dolgom. Akkor csak azt tehetem, hogy figyelem a 

többiek munkáját." Ez jelenti a lemondást, a dolgok kiengedését a kezünkből. Ezt jelenti 

megfeszítve lenni Krisztussal. Ezt kell mondanunk az Úrnak: „Nem azért mondok le, mert képes 

vagyok bármire is. Lemondok, mert nem bírom tovább. Nem vagyok képes semmit sem tenni. Nem 

sikerül semmi, ezért le kell mondanom. Az indulatos természetem, a büszkeségem, a makacsságom, 

a féltékenységem még mindig jelen van. Nem tudok mit tenni velük, csak át tudom adni őket, és 

lemondok. Csak azt tudom mondani, hogy minden a Te kezedben van mostantól fogva." Amikor 

ezek a bizonyos „vásárlók" váratlanul előbukkannak, nem szabad felriadnunk. Naponta sok „ügyfél" 

akad, aki üzletet akar kötni velünk. Csak annyit kell tennünk, hogy mindent az Úr kezébe helyezünk. 

Nem kell törődnünk semmivel. Ez jelenti a győzedelmeskedést, ez a jelentése annak, hogy megadjuk 

magunkat. 

 

A SÁTÁN KÍSÉRTÉSE CSELEKVÉSRE PRÓBÁL RÁVENNI MINKET 

Tudjátok mi a kísértés? Az egyik testvér számára a kísértés mindig az volt, hogy elveszítse 

türelmét, egy másik testvér számára az, hogy önfejűen cselekedjen. Valaki arra panaszkodott, hogy 

őt állandóan tisztátalan gondolatok kísértik, míg másvalakit a meggondolatlan nyelve gyötört. Úgy 

tűnik, hogy ezerféle kísértés van, ezer különböző ember számára. De testvérek! Valójában csak 

egyetlen kísértés létezik a világon. Azt hisszük, hogy a kísértés türelmetlenségre, büszkeségre, 

fösvénységre vagy paráznaságra visz minket, holott a Sátánnál csak egyfajta kísértés létezik - 

kísértés a cselekvésre. A Sátán nem arra akar rávenni bennünket, hogy most elveszítsük a 

türelmünket, vagy netán büszkék, fösvények vagy paráznák legyünk. Az ő kísértése az, hogy 

cselekedjünk. Amint megtesszük az első lépéseket, a Sátán máris győzött felettünk. Nem számít, mit 

teszünk; amint Sátánnak sikerül bármilyen lépésre rábírni bennünket, azonnal elbuktunk. Az 

imádságunkban vagy a bibliaolvasásunkban is, abban a percben, hagy cselekszünk, a Sátán győzött 

felettünk. Bárcsak könnyes szemmel tudnék most erről beszélni! Nem szabad cselekednünk, mert 

azonnal leteper minket. Harcolhatunk a Sátánnal, vagy ellenállhatunk neki, de abban a pillanatban, 

hogy teszünk valamit, már teljes győzelmet aratott. Fel kell ismernünk, hogy a győzelmünk titka 

abban áll, hogy megállunk a lábunkon, és nem abban, hogy átvesszük az irányítást. Amint 

megpróbáljuk uralnia helyzetet, elbuktunk. Testvérek! Ez a legcsodálatosabb dolog! Isten félre akar 

tenni minket, és engedni, hagy az Ő Fia győzzön értünk és helyettünk. 

A Galata 5,17 ezt mondja: „Mert a test a Szellem ellen törekedik, a Szellem pedig a test ellen; 

ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok." Ez a vers nem azt 

mondja, hogy mi ellenkezünk a vágyainkkal, vagy hogy a vágyaink ellenkeznek velünk, hanem, 

hogy a hústestünk a Szellem ellen törekszik, és a Szellem a hústest ellen. Mi nem veszünk részt 

ebben. Csak ez a két fél áll egymással szemben. Mit jelent ez? Az egyik testvér egyszer megvallotta, 

hogy menynyire vágyott a bűnre és a tisztátalanságra. Nem tudott magán segíteni. Pedig a hústest az, 

aki küzd a Szellem ellen, és a Szellem az, aki szemben álla hústesttel. Mi nem veszünk részt ebben a 

küzdelemben. Ebben rejlik Isten szabadítása. Ha a háttérbe állunk, és engedjük, hogy a Szellem 

harcoljon a vágyaink ellen, és a vágyaink a Szellem ellen, akkor megtapasztaljuk a szabadulásunkat. 

Amikor hitre jutottam, hallottam egy fiatal lányról szóló történetet, aki nagyon jól ismerte a 

győzelem jelentését. Egy összejövetel alkalmával valaki megkérdezte ezt a lányt, hogyan 

győzedelmeskedett, amikor a gonosz felkereste. Ezt válaszolta: „Régebben, amikor a gonosz 

bekopogtatott az ajtómon, ezt mondtam neki: 'Ne gyere be', de az eredmény mindig bukás volt. Vi-

szont amikor most kopogtat nálam az ördög, így szólok: „Uram, 

Te nyiss ajtót helyettem! Ha az Úr kinyitja az ajtót, és Sátán meglátja Őt, rögtön azt mondja: 

'Bocsánat, rossz helyen járok...', és ezzel odébb áll." 
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Amikor kísértés közben imádkozunk: „Uram ments meg, mert a kísértés újra az utamba jön.", 

a gonosz még ajtónyitás előtt bejön. Át kell engednünk az Úrnak teljesen a dolgok irányítását. Minél 

többet imádkozunk, annál elkeseredettebbek leszünk. És minél többet ismételgetjük az imánkat, 

annál nehezebb lesz átengedni Istennek a dolgok menetét. Az egyik testvér egyszer arra hívta fel a 

figyelmünket, hogy amikor Péter süllyedni kezdett, csak ennyit mondott: „Uram ments meg!" A 

rövid imádság Isten kezébe helyezi a dolgokat, de ha valaki folyton imádkozik és hatszor-hétszer is 

elmondja, hogy: „Uram ments meg...", akkor kudarcot vall. Ez a fajta imádság olyan, mint amikor 

valaki másodjára és harmadjára is megpróbálja felakasztani magát, miután elsőre nem sikerült. Ha 

valaki folyton így imádkozik, az azt jelenti, hogy nem engedi el magától a dolgokat. Megpróbálja 

megragadnia győzelmet az imájával. A saját erejéből próbál győzni. Az eredmény ilyenkor mindig 

kudarc lesz. Ha nem imádkozna annyit, győzhetne. Testvérek! Ne felejtsétek el, a Sátán pusztán 

cselekvésre akar bírni minket. Amint cselekszünk, legyen az akár imádság is, ő lesz a győztes. 

Tegyük fel, hogy mindig elveszítjük türelmünket, ha felboszszantanak bennünket. Mit tegyünk 

legközelebb? 

Mit teszünk, ha valaki folyvást zaklat minket a szavaival, és a helyzet egyre rosszabbá válik? 

Mondjuk ezt: „Uram! Nem akarom kezelni ezt az ügyet; a türelmetlenségem nem az én 

dolgom, a győzelem a Te dolgod. Nem tudok uralkodni magamon. Uram! Te légy felelős ezért!" 

Ha ezt ki tudjuk mondani, akkor tényleg átengedjük a dolgainkat Istennek. Isten lép uralomra, 

és mi meg tudjuk élni az ő türelmét. Így még arra is képesek leszünk, hogy hálát adjunk és dicséretet 

mondjunk: „Uram! Köszönöm! Nem vállalom többé ezért a felelősséget." Viszont ha úgy érezzük, 

nem tudjuk tovább elviselni a zaklatást, és így imádkozunk: „Uram szabadíts meg, mert mindjárt 

elveszítem a fejem!" - akkor 15 perc 15 órának fog tűnni. Talán látszatra nem veszítjük el 

türelmünket, de belül égetnek minket az elfojtott indulatok. Ez nem győzelem. A Sátánnak nem 

fontos, hogy látványosan veszítsük el a türelmünket. Csak egy kis lépés a részünkről, és övé a 

győzelem. 

A győzedelmeskedés a cselekvés elutasítása. Nem vesszük figyelembe a helyzetet, és 

elfordulunk; kiengedjük a kezünkből az eseményeket. A győzelemnek semmi köze hozzánk. Mi már 

meghaltunk, Krisztus győz helyettünk. A győzelem nem más, mint hogy mi meghalunk, és Krisztus 

él bennünk. 

Nemrégiben Csifuban sok testvér felfedezte a győzedelmes élet élményét. Az egyik 

testvérnőnek különösen nehéz múltja volt. A férje és az anyósa nagyon kegyetlenül bántak vele. Ő 

mindezt elviselte, de nem tudott győzedelmeskedni. Miután meghallgatta egyik prédikációmat a 

győzedelmes életről, elfogadta az igét. De két nap múlva odajött hozzám, és megkérdezte: hogyan 

tudná elengedni magát és hogyan tudná problémáit az Úr kezébe helyezni. Megpróbáltam 

elmagyarázni neki, de nem értett meg. Végül megkértem az Urat, segítsen megfelelő példával 

szolgálnom számára. Ezt mondtam neki: „Mrs. ...! Próbált-e Ön már gyaloghintón elmenni 

valamelyik barátjához? Azt mondta, igen. Mire én így válaszoltam: „Tegyük föl, hogy megérkezik a 

barátja házához, és amíg fizet a riksakulinak, odalép a barátja, és megpróbál Ön helyett fizetni. 

Annak ellenére, hogy Ön ki akarja fizetni a pénzt, a barátja ragaszkodik hozzá, hogy ő fizessen. 

Miután Ön átadja az összeget a barátjának, ő azonnal vissza akarja adni a pénzt Önnek. Találkozott 

már valaha ilyesmivel?" A hölgy azt válaszolta, hogy igen. Így folytattam: „Tegyük föl, hogy az Ön 

barátja kifizette a 20 centet, és a gyaloghintós ember elment. Mivel Ön nem akarta, hogy a barátja 

fizessen Ön helyett, odanyomja a pénzt a barátja kezébe. Mégis, amikor Ön távozni próbál, a barátja 

belenyomja megint az Ön kezébe a pénzt. Miután így össze-vissza cserélgették a pénzt egymás 

között, elhatározza, hogy lerakja a pénzt a földre, és elbúcsúzik a barátjától. De utána elkezd 

nyugtalankodni, hogy a barátja vajon elveszi-e onnan a pénzt, és esetleg mi történhet, ha nem is 

veszi el, és talán valaki más sétál arra, és az veszi fel a pénzt. Mi lesz, ha a riksakuli veszi fel a 

pénzt, vagy egy kisgyerek találja meg? Ezért Ön visszafordul, hogy megnézze, vajon a barátja 

fölveszi-e a pénzt. Amikor látja, hogy a barátja nem veszi el, később ismét visszafordul, és elkezd 
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leskelődni újra. De amíg Ön figyel, a barátja soha nem fogja fölvenni a pénzt. Viszont ha odarakja a 

pénzt a földre, és ezt mondja neki: 'Nézd, itt van a pénz, vedd el!' - és Ön elmegy anélkül, hogy 

visszanézne, a barátja valószínűleg el is fogja venni azt a pénzt." Miután ezt a példát elmondtam 

neki, megértette, és ezzel új fejezet kezdődött életében: a győzedelmes élet megtapasztalása. 

Ilyen módon próbálja sok ember Istenre bízni az ügyeit. Egyrészről azt mondják, hogy mindent 

Isten kezébe helyeztek, másrészről viszont az vehető észre, hogy a szívük nem könnyebbült meg, és 

mindig hátra pillantanak. Ha mi akarjuk uralni a helyzetet, Ő nem tudja uralni, hanem megengedi, 

hogy mi vegyük kézbe a dolgainkat. Ha lemondunk az irányításról, akkor Ő átveszi az ügyeinket, és 

teljes felelősséget vállal. Ha kontrollálni akarjuk a körülményeinket, akkor ránk hárul az indulataink 

elfojtásának és a felelősség vállalásának a terhe. Mit jelent az, hogy megadjuk magunkat? Azt 

jelenti, hogy a földön hagyjuk a pénzt, elfordulunk, és elsétálunk. Azt jelenti, hogy figyelmen kívül 

hagyjuk, nem törődünk a sorsával. Nem számit, hogy gyerekek veszik-e fel azt a pénzt, vagy esetleg 

a riksakuli találja meg, netán egy járókelő; többé már nem kell emiatt aggódnunk, és nem kell 

felelősséget vállalni érte. Csak ezt. kell mondanunk az Úrnak: „Uram, mindenemet Neked adom. 

Mostantól kezdve nem számit, hogy jó vagyok-e vagy rossz.' Amint átadjuk magunkat Istennek, 

Isten biztosan elfogadja, amit neki szántunk. Csak annyit kell tennünk, hogy amink van, átadjuk az 

Ő kezébe. 

Először el kell engednünk, ami a kezünkben van, mert Isten csak ekkor tudja felvenni mindazt, 

amit hátrahagyunk neki. Mi jobban szeretnénk, ha előbb Isten venné föl a dolgokat - még mielőtt mi 

elengednénk azokat. De Isten megkívánja, hogy előbb mi engedjünk markunk ösztönös szorításán. 

Korábban már említettem az egyik testvérünk esetét, akinek azt mondtam, hogy ha a főnöke 

elhatározza, hogy elbocsátja a következő hónap első napján, és egy új dolgozót fogad fel helyette, 

akkor mindent át kell adnia az új főnöknek. A közbenső időben ő is és az új főnök is csak félig lesz 

felelős mindenért. Az átmenet a régi és az új között egy átfedő csere. Isten viszont vagy mindent 

elvesz, vagy pedig semmit sem. Ő soha nem fogja csak a felét elvenni valaminek, és utána a másik 

felét ránk hagyni. Nekünk 31-én ki kell lépnünk, s Isten csak 1-én veszi fel a munkát. Ha 

fokozatosan próbáljuk abbahagyni, Isten soha nem fogja átvenni tőlünk. 

Testvérek! Az egyik legnagyobb bűnünk a hitetlenség gonosz szíve. Naponta megpróbáljuk 

ellenőrizni és elnyomni saját magunkat, és azon tűnődünk, mi történne, ha nem így tennénk? Amikor 

hitetleneknek hirdetjük az evangéliumot, elmondjuk nekik, hogy nem szabad aggódniuk semmiért, 

mert Krisztus meghalt értük. Egyedül hinniük kell Benne, és mindent megkapnak. Hasonlóképpen, 

mi meg lettünk feszítve Krisztussal, és Krisztus él bennünk. Hála és dicsőség Istennek, hogy 

Krisztus a mi Fejünk, és mi az Ő tagjai vagyunk. Krisztus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. Ő a mi 

életünk és a mi mindenünk. Amikor mi félreállunk, amikor feladjuk a dolgainkat, lemondunk és 

elfordulunk, Krisztus átveszi az uralmat. 

Ha egy nem hivő próbál meg megszabadulni önmagától, az ördög fog belé költözni. „Akkor 

ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és 

fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, 

és bemenvén, ott lakoznak" (Mt 12,44-45). A hivő számára ez olyan, mintha egy fedél alatt két 

háztartás lenne. Amikor az egyik kiköltözik, a másik még ott marad. Ha valaki még nem nyert 

megmentést, akkor sem lesz győzedelmes, ha abbahagyja a saját munkálkodásait. De ha az Úr 

megmentette őt, akkor teljes győzedelmet ad neki, amint abbahagyja a saját munkáit. Amint 

kiköltözik az én, eljön a győzelem. Amint mi magunk kiköltözünk, miénk a győzelem. A dolgaink 

elengedése és a lemondás azt jelenti, hogy félretesszük önmagunkat, és kiköltözünk. Ez a jelentése 

annak, hogy teljesen megadjuk magunkat. 

A Keresztyének boldog életének titka című könyvben olvashatunk egy történetet egy 

keresztyénről, aki lemászott egy kiszáradt kútba. A kút szélén volt egy kötél, amin ez az ember 

leereszkedett. Hirtelen a kötél végére ért. Le akart menni a kút mélyére, a legaljára, de nem tudta, 

milyen mély ez a kút. Azt gondolta, hogy visszamászik a kút tetejére, de nem volt elég ereje hozzá. 
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Az egyetlen dolog, amit tenni tudott, hogy erősen belekapaszkodott a kötélbe, és segítségért 

kiáltozott. Viszont ez a kút egy kietlen pusztaságban volt, ő pedig benne a kútban. Senki sem 

hallotta meg a kiáltozását. Hamarosan elment a hangja, és teljesen elgyengült, nem tudta tovább 

tartani magát. Így imádkozott: „Istenem! Hadd essem a végtelenségbe!" Miután imádkozott, 

elengedte a kezeit, és leesett. De csak 10 centit esett! Bárki, aki azt hiszi, hogy a feneketlen 

mélységbe fog zuhanni, amikor elengedi magát, rá fog jönni, hogy az örök Sziklára esett, ahelyett, 

hogy a végtelenségbe zuhant volna. Testvérek! Engedjük el magunkat, adjuk át Neki a dolgainkat! A 

győzedelmes élet első feltétele az, hogy ki tudjuk engedni kezünkből a dolgainkat. Mostantól kezdve 

nem kell uralnunk a helyzetet. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve győzelemre jutunk. A lemondás 

győzedelmet hoz. 

Nemrégiben Csifuban az egyik testvérnő hallott arról, hogy a győzedelmes élet két feltétele az 

önmegadás és a hit. Megkérdeztem tőle, hogy átjutott-e már ezeken Ez a nőtestvér, aki régebben 

mindig a közeli hegyhez ment imádkozni, így válaszolt nekem: „Elmentem a hegyhez ma is, kiástam 

egy másik sírt magamnak, és meg is rendeztem a temetést." Ezt még néhányszor megkérdeztem tőle, 

és ő mindig ugyanígy válaszolt. Tudtam, hogy már nagyon sok komoly bűnével foglalkozott, de még 

mindig nem volt boldog. Imádkoztam érte, de nem tűnt úgy, hogy bármi eredménye lenne. Az egyik 

nap azt imádkoztam, hogy Isten adja meg nekem a lehetőséget, hogy segítsek neki túljutni a válság-

ponton. Aznap éppen ő kísérte zongorán az egyik énekünket. Megkérdeztem tőle, hogy van? Abban 

a pillanatban könnyeire fakadt. Bevallotta, hogy már nagyon sok bűnével foglalkozott, de azon a kis 

bűnön, hogy ne nassoljon állandóan, nem tud túljutni. Ez talán másoknak nem jelent semmit, de az ő 

számára egy kisebb bűnt jelentett. Amikor ezt megemlítette nekem, elnevettem magam, és így 

szóltam: „Ez csodálatos! Semmi sem lehet ennél jobb!" Ő így folytatta: „Ön azt mondta, hogy a 

győzedelmes élet első feltétele az, hogy megadjuk magunkat, a másik pedig, hogy hiszünk. Nos, én 

nem tudom megadni magam, és nem tudok hinni." Én pedig ezt válaszoltam neki: „Akkor miért nem 

folytatja azt, hogy ne adja meg magát, és ne higgyen?" Ő így válaszolt: „Dekát ön nem azt mondta, 

hogy a győzedelmes életért először meg kell adnunk magunkat, utána pedig hinnünk kell? Én sajnos 

nem tudom megadni magam, és nem tudok hinni. Mit tegyek?" Mire én így válaszoltam: „Csak 

folytassa azt, hogy ne adja meg magát, és ne higgyen. Mit jelent az, hogy megadjuk magunkat? Az, 

hogy kiengedjük a kezünkből dolgainkat. Ez nem munka, de ön mégis dolgozni próbált ezen. 

Ugyanígy a hit sem munka, de ön ezt is munkának tekintette. Ha ön nem tudja megadni magát vagy 

nem tud hinni, akkor csak maradjon úgy, ahogy van. Nincs szükség arra, hogy megjavítsa önmagát, 

és arra sem, hogy elengedje a dolgait. Az igaz, hogy a győzedelmes élet feltételei ezek, viszont ön az 

önmegadást és a hitet a győzelem képletévé alakította át. Ez így nem fog működni. Teljesen el kell 

lazítani magunkat. Nincs arra szükség, hogy bármit is tegyünk. Még csak megpróbálnunk sem kell 

teljesíteni ezeket a feltételeket. Hogyha tud imádkozni, akkor imádkozzon, ha nem tud, akkor ne is 

próbálkozzon vele. Ha az Úr elé tud menni, akkor menjen elé, mindegy, hogy élve vagy holtan, csak 

ennyit kell tennie. Ez jelenti a dolgaink elengedését, a problémáink átengedését az Úrnak." 

Barátaim! Mi mindnyájan túlkomplikáljuk a dolgokat. Isten azt mondja, hogy nincs szükség 

arra, hogy bármit is tegyünk, de mi mégis sok mindent megpróbálunk tenni. Sok testvér azt mondja, 

hogy ők már letették a dolgaikat, de valójában ezt is egyfajta munkává alakították át. Küzdelmet 

jelent számukra, hogy átengedjék-e magukat vagy sem. Még mindig a saját erejüket gyakorolják ez 

ügyben. 

Testvérek! Önmagunk átengedése azt jelenti, hogy túljutunk magunkon. Ez a győzelem. 

Miután a testvérnő végighallgatott, három napig teljesen össze volt zavarodva. Ez már túl sok volt 

neki, és teljesen összezavarodott. De három nap múlva túljutott a válságponton. Testvérek! Van-e 

olyan dolog, amin nem tudtok túljutni? Ennek a testvérnőnek csak egy ilyen dolga volt, és az Úr 

keresztül vitte őt ezen 
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Erőtlenségünkkel dicsekszünk 

A 2Korinthus 12,9 ezt mondja: „És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az 

én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy 

a Krisztus ereje lakozzék én bennem." Ez a vers azt mutatja, hogy nemcsak gyengéknek, erőtlennek 

és tehetetlennek kell tekintenünk magunkat, hanem még örülnünk is kell a gyengeségünkben, 

erőtlenségünkben, tehetetlenségünkben. Azt olvassuk talán, hogy sírnunk kell a gyengeségünk felett? 

Nem, éppen ellenkezőleg, e vers azt mondja, hogy örülnünk kell a gyengeségünkben, és nemcsak 

hogy örülnünk kell benne, de még dicsekednünk is kell vele. Mit jelent az, hogy valaki dicsekszik a 

gyengeségével? Az egész világ búslakodik a gyengesége fölött, de a győzedelmeskedők 

dicsekszenek saját gyengeségükben, mert hitük van. 

Úgy érzitek, hogy problémáitok és kudarcaitok vannak? Látnunk kell, hogy ha problémáink és 

kudarcaink vannak, akkor azok áldások számunkra. Azért vannak, hogy segítsenek nekünk 

győzedelmeskedni. 

Egyszer Csifuban találkoztam egy orvossal, aki már három vagy négy éve hitre jutott. 

Szolgálta hadseregben tíz évig, és a viselkedése is igazi katonára vallott. Egyenes volt és őszinte. 

Nem volt kérdéses az üdvössége, viszont volt egy rossz szokása: dohányzott. A dohányzás nem 

jelentett számára nagyobb problémát, amikor Mandzsúriában volt. Viszont amikor Csifuba érkezett, 

a dolgok kicsit nehezebbé váltak számára. Körülbelül 70 vagy 80 testvér járt a gyülekezetbe, és 

Csifu egy kis város. Az egyetlen hely, ahol dohányozhatott, a lakása volt, de még otthon sem mert 

nyíltan dohányozni, mert a felesége is a gyülekezethez tartozott. A kórházban, ahol dolgozott, 

néhány ápolónő szintén a gyülekezetbe járt. Egyrészt kívánta a dohányzást, másrészt viszont 

zavarban érezte magát. Bármikor, amikor meghallotta, hogy valaki közeledik felé amikor 

dohányzott, gyorsan eltüntette a cigarettáját. Ha az utcán dohányzott, folyton előre-hátra kellett 

figyelnie, hogy lát-e ismerős arcot. Nem tudta abbahagyni a dohányzást, de fájdalmas volt számára, 

hogy tovább folytassa. Nem tudta, mit tegyen. Az egyik igehirdetés után odajött hozzám, és megkért, 

hogy találkozzam vele a következő reggel 9 órakor. Azt mondta, nagyon fontos dologról akar velem 

beszélni. A következő reggel, amikor eljött hozzám, elmondta az egész történetet. Azt mondta, hogy 

már több mint tíz éve dohányzik, és nem tudja abbahagyni. Mit tegyen? Minél többet beszélt, annál 

kevésbé tudtam megállnia nevetést. Ezt mondta: „Mr. Nee! Ez egy nagyon fontos probléma." Ezt én 

is elismertem. Azt mondta, hogy semmit nem tud tenni ebben az ügyben. Én így válaszoltam: 

„Csodálatos, hogy nem tud semmit tenni. Semmi sem hangzik jobban ennél." Ő. megkérdezte, miért 

mondtam ezt, amire így válaszoltam: „Azért örülök, mert csak az Úr tud foglalkozni ezzel a 

problémával. Én nem tudok semmit tenni ez ügyben, ön sem, a felesége sem, sőt a testvérek sem a 

gyülekezetben. Ön ideális betege az Úr Jézusnak, megint lesz egy Neki való feladat a klinikáján." 

Elmondta nekem, milyen nehéz számára, hogy nem tud semmit tenni immár 10 éve. Egyetértettem 

vele, de ezt mondtam: „Ez nehéz az Ön számára, de semmi sem nehéz az Úrnak. Ő nagyon 

egyszerűen meg tudja oldani ezt a helyzetet." Aztán így folytattam: „Dr. Shi! Ön egy nagyon jó 

orvos, és nekem jó az egészségem. Ezért önnek nincs énrám szüksége, és nekem sincs önre szük-

ségem. Ha meg akarja mutatni a képességeit rajtam, először betegnek kell lennem, sőt nemcsak 

valami hétköznapi betegséget kell kapnom, hanem komoly betegséget. Minél komolyabb a 

betegségem, annál inkább megmutatkozhat az ön képessége. Ma az Úr Jézus itt van. Ő képes 

mindazzal megbirkózni, amivel ön, Dr. Shi, képtelen." Megkérdezte, mit értek ez alatt, amire 

idéztem a 2Korinthus 12,9-et: „És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm 

erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisz-

tus ereje lakozzék én bennem." Jó dolog volt, hogy abba akarta hagyni a dohányzást, és csodálatos, 

hogy nem tudta abbahagyni. De még mindig nem értette meg a 2Korinthus 12,9 igéjét. Ezt mondtam 

neki: „Az ön számára nem jó a dohányzás. De Isten számára az, hogy ön nem képes abbahagyni a 

dohányzást, csodálatos dolog." Ezen teljesen megdöbbent és tágra nyitotta a szemeit. Így folytattam: 

„Soha ne gondolja, hogy a dohányzása sajnálatos és szerencsétlen dolog. Ezt kell mondania az 
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Úrnak: „Köszönöm Neked, hogy dohányzom, és hogy nem tudom abbahagyni. Uram köszönöm és 

dicsérlek Téged, mert Te képes vagy abbahagyni helyettem, és segíteni nekem ebben." Kételkedve 

megkérdezte: „Isten valóban meg tudja tenni ezt?" „Igen, természetesen." Azután együtt 

imádkoztunk. Először én imádkoztam röviden, utána ő következett. Hittel, katonás hangon 

imádkozott. Őszintén beszélt: „Istenem, hálát adok Neked, mert dohányzom. Uram, köszönöm és 

dicsérlek Téged, mert nem tudom abbahagyni a dohányzást, de Te megteheted helyettem." Miután 

könnyes szemmel imádkozott, vette kalapját, és menni készült. Megkérdeztem tőle: „Fog-e még 

dohányozni?" Mire ő ezt felelte: „Én, Tsai-lin Shi nem tudok leszokni a dohányzásról, de Isten abba 

tudj a hagyni helyettem." Tudtam, hogy minden rendben lesz vele. Este egy kicsit aggódtam miatta, 

és megkérdeztem a kórházban dolgozókat, hogy mi lett vele. Megtudtam, hogy minden simán megy. 

A következő reggel leellenőriztem újra, és ugyanazt a választ kaptam. Minden rendben volt vele. 

Azon a délutánon, amikor találkoztam vele, elmondta, hogy nemrég megint veszekedett a 

feleségével. A felesége már több mint 10 éve panaszkodott a dohányzására, de ő képtelen volt 

leszokni róla. Miután imádkozott Istenhez, a dohányzási kényszere félóra alatt eltűnt. Később ezt 

mondta: „Nem dohányoztam tegnap sem és ma sem." Amikor már éppen indulni készültem, 

megkérdeztem tőle újra: „Gondolja Dr. Shi, hogy valóban le tud szokni a dohányzásról?" Mire ő 

nemmel válaszolt. Én megkérdeztem, hogy akkor mit fog tenni. Ezt mondta: „Az Úr fogja 

abbahagyni helyettem." Ezen szavak hallatán nyugodtan távoztam. 

Testvérek! Ne higgyétek, hogy meg fogtok változni. Öt év múlva ugyanúgy el fogjátok 

veszíteni a türelmeteket. A győzelem attól függ, hogy Krisztus él-e helyettünk. Elmondhatjuk: „Hála 

és dicsőség az Úrnak, tehetetlen vagyok, viszont Krisztus képes mindent elvégezni helyettem". 

Bárcsak elmondhatnám ezt az egész világnak! Nem félek a rossz vagy a hirtelen természettől. Nem 

félek a mértéktelen büszkeségtől. Egyedül azoktól félek, akik nem látják a saját tehetetlenségüket, és 

azt, hogy egyedül Krisztus képes a győzelemre. 

Testvérek! Jó, hogy hálát adunk Istennek a győzelmünkért, de dicsőíteni kell Istent a 

gyengeségünkért is. A gyengeségünk az, aminek a legnagyobb szerepe van abban, hogy Krisztus 

ereje megnyilvánuljon bennünk. Hálát adok Istennek, hogy én, Watchman Nee reménytelenül 

romlott ember vagyok. Köszönöm Neki, hogy Krisztus ereje megmutatkozhat rajtam. Elmondom az 

Úrnak, hogy nem vagyok jó, sem igazságos, sem szent, sem türelmes. Megköszönöm Neki és 

dicsérem Őt, hogy ezen tulajdonságok egyike sincs meg bennem, és többé már nem kell aggódnom 

ezek miatt. 

„Istenem! Mostantól kezdve mindent átadok Neked. Mostantól kezdve a Te Fiad az, aki 

győzedelmeskedni fog helyettem." Ha mindezt megteszitek, és így imádkoztok, azonnal megtapasz-

taljátok a győzedelmet. 

 

EMBEREKNÉL LEHETETLEN, DE ISTENNÉL LEHETSÉGES  

A Lukács 18. egy fiatal főembert mutat be, aki képtelen volt lemondani a vagyonáról, míg a 

Lukács 19. Zákeusról beszél, aki képes volt erre: „Uram, ímé én minden vagyonomnak felét a 

szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe" (8. 

vers). Zákeus megtette, amit a fiatalember nem tudott megtenni. A Lukács 18. megmutatja, hogy „az 

embereknél ez lehetetlen", míg a Lukács 19. megmutatja, hogy Istennél minden lehetséges. Az idős 

ember a Lukács 19-ben képes volt megtenni azt, amit a fiatalember nem tudott megtenni a Lukács 

18-ban. A Lukács 18-beli fiatal főember nem tudta teljesíteni azt, amit az Úr mondott neki. A 

Lukács 19-ben az Úr nem mondott sokat az idős embernek, de ő hitt. A fiatalember viszont nem hitt 

Istenben. Az idős ember és a házanépe Ábrahám fiai voltak, azaz megvolta hitük, ezért az üdvösség 

eljött ehhez a házhoz. Ez Isten munkája volt. 

Testvérek! Hálát kell adnunk, és dicsőítenünk kell az Urat. Nem tudunk szeretni, nem tudunk 

tűrni, képtelenek vagyunk alázatosnak és szelídnek lenni. Viszont egy vers sem szól arról a 

Bibliában, Isten egy szóval sem említi, hogy olyan életet kellene élnünk, és azt kellene csinálnunk, 
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amire képesek vagyunk. Isten mindig azt mondja, hogy azt tegyük, és olyan életet éljünk, amire 

képtelenek vagyunk. Minden reggel, amikor felébredek, hálát adok az Úrnak, mert egy új nap 

kezdődött el, ahol a csodáit véghez viheti. Este megköszönöm neki a csodákat, amit aznap tett 

velem. Isten képessé tesz engem arra, hogy elviseljem mindazt, amit különben nem tudnék elviselni; 

hogy szeressem mindazt, amit egyébként nem tudnék szeretni; hogy megtegyem, amit egyébként 

nem tudnék megtenni; hogy úgy viselkedjek, ahogy egyébként képtelen lennék viselkedni. Hála és 

dicséret Neki! Minden nap megtapasztaljuk szavait: „Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az 

Istennél." 

 

HIT 

„A hit pedig a reménylett dolgoknak ualósága, és nem látott dolgokról aaló meggyőződés." 

Zsidók11,1 

 

A GYŐZELEMHEZ HITRE VAN SZÜKSÉG 

Ma csak a Galata 2,20-at és a Zsidók 11,1-et fogjuk elolvasni. Az elmúlt néhány napban láttuk, 

hogy a győzedelmes élet nem más, mint egyszerűen Krisztus maga. A győzedelmes élet nem 

önmagunk javítása vagy fejlesztése; nem a saját erőlködésünk, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. 

A győzelem az, hogy Krisztus bennünk él, vagyis Krisztus győzedelmeskedik helyettünk. Meghalt 

értünk a kereszten, hogy megmentsen minket. Ma is bennünk él, hogy győzzön helyettünk. Az 

elmúlt néhány napban láttuk a győzedelmeskedés feltételeit. Az első feltétele az, hogy megadjuk 

magunkat, a második, hogy hiszünk. Hisszük, hogy Isten Fia bennünk él, és hogy ő éli meg 

helyettünk a győzedelmet. Tegnap láttuk az önmegadás jelentését, ma pedig a hit jelentését fogjuk 

megvizsgálni. Attól tartok, hogy sok ember megadta már magát, de még mindig nem győzedelmes, 

mert nincs benne hit. Ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy nem elég, ha csak megadjuk magunkat, 

de nem hiszünk. A megadás pusztán a negatív oldala ennek a kérdésnek. Hinnünk kell - ez a pozitív 

oldal. Ha megadjuk magunkat és hiszünk, akkor győzni fogunk. 

Egyszer egy testvér Csifuból eljött Sanghajba. Amikor hazament, mindenkinek elmondta, hogy 

megtagadta már önmagát, de még mindig nem győzedelmeskedett. Ugyanolyan szörnyen érezte 

magát, mint annakelőtte. Még a munkahelyén is sokszor elveszítette a türelmét. Elmondtam neki, 

hogy az én feladása még nem győzelem, mert a megadás csupán csak a negatív oldala a dolgoknak. 

A hit ugyanolyan fontos. Megértette, amit mondtam neki, és végül győzedelemre jutott. Az elmúlt 

összejövetel alkalmával dicsőítette Istent, és kijelentette életében először, hogy semmivel nem tud 

büszkélkedni, és mindene Istené. 

Testvérek! Nem szabad elfelejtenünk, hogy a győzelem feltétele nem csupán önmagunk 

feladása. Ezzel még nem tudunk győzelemre jutni. Miután megadtuk magunkat, hinnünk is kell, 

határozott módon. Amikor valaki megadja magát és hisz, győzelemre jut. 

Mi volt Pál tapasztalata? Ó hogyan győzött? Először is megadta magát. Ezt mondta: 

„Krisztussal együtt megfeszíttettem." Megtapasztalta azt, hogy „többé nem én", de így folytatta: 

„amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem". Ez azt jelenti, hogy hitte: 

Krisztus benne él, szereti őt, és Önmagát adta érte. 

Sok ember megadta már magát, de nem tapasztalta meg a győzedelmet, mert nincs bennük hit. 

Ha nem hisznek, semmi sem fog sikerülni. Ma a hit jelentéséről fogok beszélni, de nem akarok 

részletekbe merülni. Csak röviden ki szeretném emelni a győzelem és a hit fontos kapcsolatát. 

 

HIT A TÉNYEKBEN 

Isten mindent beteljesített számunkra, ami a Bibliában le van írva. Ő mindent véghezvitt 

értünk. A tavaly januári konferenciánkon három dolgot említettünk meg, amelyeket Isten nekünk 

adott: először is a szövetséget, másodszor a beteljesített tényeket, harmadszor pedig az ígéreteket. Ez 

a három dolog magában foglalja Isten összes értünk tett munkáját. Erről a három dologról 
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beszéltünk, amikor az új szövetség témájáról volt szó. Ma nem fogok ezekről sokat beszélni. Az 

ígéret olyan dolog, amit Isten meg fog tenni értünk. Valami, ami a jövőben fog megtörténni. A tény 

viszont az, amit Isten már véghezvitt Krisztusban. Olyan dolog, amit Isten már megtett. Ma Isten 

tényeiről és az Ő ígéreteiről fogok beszélni. 

Sok ember nem ismeri Isten tényeinek lényegét. Az Úr Jézus meghalt minden emberért a 

kereszten. Meghalt az egész világért. Ez tény De hány ember nyer megmentést? Csak azok, akik 

hisznek. Mivel Krisztus meghalt az egész világért, nem teljesen mindegy, hogy most hisz-e valaki 

vagy sem? Ugyanúgy megtartatik, akár hisz, akár nem? Ugyanaz a helyzete, akár hisz, akár nem, 

mivel tény, hogy Krisztus meghalt mindenkiért? Nagyon sok keresztyén így gondolkodik, miközben 

azt mondják, hogy Krisztus bennük él. Krisztusa Fej, mi vagyunk az Ő Teste. Ugyanúgy, ahogyan a 

Fej érez, ellenőriz, irányit és felelősséget vállal, ugyanúgy kell minden keresztyénnek éreznie, 

ellenőriznie, irányítania és felelősséget vállalnia. De hány keresztyén látja, hogy az Úr Jézus a Fej? 

Krisztus-e vagy mi vagyunk azok, aki érez, ellenőriz, irányit és felelősséget vállal? Mi a 

problémánk? A probléma az, hogy nincs bennünk hit. 

Néhány testvér azt mondja, hiszi, hogy Krisztus a Fej, de abban nem hisznek, hogy a Fej 

mindenért felelősséget vállal. Sok ember nem tud hinni; nem ismerik a hit mibenlétét. A Biblia azt 

mondja, hogy az Úr a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők (János 15,5). Nem azt mondja, hogy ő 

lesz a mi szőlőtövünk, mi pedig az Ő vesszei leszünk. Nem számit, hiszünk-e vagy nem, akkor is Ő 

a szőlőtő, és mi akkor is az Ő ágai vagyunk. Viszont akikben megvan a hit, azok meg is fogják 

tapasztalni a rajtuk keresztül folyó életnedvet, és a munkájuk gyümölcsét. Az Úr élete nem áramlik 

át azokon, akikben nincs meg a hit. Azoknak meg kell küzdeniük azért, hogy gyümölcsöt hozzanak. 

Ha elmondjuk nekik, hogy az Úr a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők, talán megkérdik, hogy 

akkor ők miért nem képesek eredményesen dolgozni és gyümölcsöt teremni? Azért, mert nincs meg 

bennük a hit. Mivel az Úr a szőlőtő és mi az ágai vagyunk, válaszolhatják, nem számit, hogy valaki 

hisz-e vagy nem - Isten ténye akkor is Isten ténye marad. Azok, akik így beszélnek, nem ismerik a 

hit jelentését. 

 

A HIT - ISTEN TÉNYEINEK ÉRZÉKELÉSE 

A Zsidókhoz irt levél 11. fejezetének 1. verse a hit fontosságáról beszél. Ez az egyetlen hely a 

Bibliában, ahol pontos definícióját olvashatjuk a hitnek: „A hit pedig a reménylett dolgoknak 

valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés." Nagyon sokféleképpen le lehet fordítani azt 

a szót, hogy „valósága". Ezt a szót igen nehéz lefordítani görögből angolra. Az eredeti szó azt je-

lenti, hogy képesek vagyunk valamit ténylegessé tenni. Például ismerjük a lámpának a formáját, a 

falak színeit, és ismerjük az orgona hangját. Hogyan lehetnek ezek a formák, színek és hangok 

valóságosak számunkra? Az egyetlen dolog, ami bebizonyítja a szín létezését, a szemünk. Itt van 

például egy kép, gyönyörű zöld, piros, sárga színekkel, de ezek a gyönyörű színek csak a szemünkön 

keresztül lehetnek valóságosak számunkra. Szem nélkül a színeket nem tudjuk érzékelni, bármilyen 

gyönyörűek is azok. Az orgona hangja nagyon szép, de csak a fülünkön keresztül lehet valóság 

számunkra. A süket ember számára képtelenség a hang létezése. A szemek vagy a kezek nem tudják 

megragadnia hangot - csak a fül az, ami képes erre. A különböző tárgyaknak különböző formájuk 

van. Vannak négyszögletesek, míg mások gömbölyűek, laposak, háromszög alakúak. Csak a 

szemünk látásával vagy a kezünk érintésével tudjuk ezeket az alakzatokat érzékelni. Ezért az egy 

dolog, hogy léteznek bizonyos tárgyak, az viszont egy másik dolog, hogy ezek létezése valóságos-e a 

számunkra. Több millió tárgy létezik a Földön, de bizonyos képességektől függ, hogy ezek 

valóságosak-e számunkra. Ugyanez az igazság a hittel kapcsolatban is. 

Itt van egy festmény, heggyel, vízzel, virágokkal, fűvel és fákkal. A látkép csodálatos, és ha 

van szemünk, akkor értékelni is tudjuk a festmény szépségét, és másoknak is beszélhetünk róla. De 

tegyük föl, hogy valaki vaknak születik, és soha életében nem látja a színeket. Ha a pirosról 

beszélünk neki, és elmondjuk, hogy az vonzó, meg fogja kérdezni: „Mi az, hogy piros?" Ha a zöldről 



 55 

beszélünk neki, és azt mondjuk, milyen szép, ugyanúgy megkérdi, hogy mi az a zöld? Csak azt 

mondhatjuk neki, hogy a piros az piros, a zöld az zöld. Habár a festmény létezik, nem tudja értékelni 

a szépségét. Habár a tájkép a festményen nagyon szép, egyáltalán nem tudja értékelni ezt a csodát. 

Van egy testvérnőnk, aki szépen zongorázik. Akiknek van fülük és értenek a zenéhez, értékelni 

tudják ezt a képességét. Viszont azok, akik süketek vagy botfülűek, nem tudják értékelni a zene 

szépségét. Ugyanez igaz a hitünkkel is, Isten minden ténye valóság, viszont ezek a tények csak hit 

által válhatnak valóságossá, mert a hit a reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgokról való 

meggyőződés. 

Egy szép festményen gyönyörű tájkép lehet, de egy vak ember nem láthatja ezt. Viszont senki 

sem mondhatja azt, hogy nem létezik, csak azért, mert nem látja. A festmény létezik, ez tény. Látjuk 

vagy sem, akkor is festmény, és a gyönyörű színek akkor is rajta vannak. A kérdés csak az, hogy 

származik-e bármi hasznunk a festményből? Akik képesek a látásra, élvezetet találnak a 

festményben. Hasznuk származik belőle. Az Úr meghalt, és vérét ontotta a kereszten minden 

emberért. Ez tény Vannak, akik hisznek és képesek valóságként megragadni az Úr halálának tényét, 

és hasznuk származik belőle. Vannak, aki nem hisznek. Az Úr kereszthalála ennek ellenére tény 

marad, de ők képtelenek ezt megtapasztalni. 

Testvérek! Látjátok-e a hit fontosságát? Szükségünk van a hitre, hogy a szellemi tények 

valósággá váljanak számunkra, ugyanúgy ahogy szükségünk van a szemünkre, fülünkre és a 

kezünkre, hogy a fizikai tárgyak valóságosak legyenek. A szellemi dolgok tekintetében hitre van 

szükségünk, hogy a tények valósággá váljanak számunkra. A kéz valóssá teszi a tárgyak alakját, a fül 

felfogja a hangokat, viszont a kéz vagy a fül nem képes a színek megtapasztalására. A színek csak a 

szemek által válhatnak valóra. Ez ugyanúgy igaz a szellemi dolgokkal is. Például az Úr a Fej, és mi 

vagyunk a tagok. Ez az egység tény, és nincs lehetőség a szétszakadásra. Hasonlóképpen az Úr a 

szőlőtő és mi a szőlővesszők vagyunk, és itt sincs lehetőség a szétválásra. Ha hiszünk ebben, el 

fogjuk nyerni e ténynek a hasznát. Néhány ember vallja, hogy az Úr a szőlőtő és mi vagyunk az 

ágak, de nincs meg bennük a szőlő életnedve, a szőlő élete. Ők nem tudnak gyümölcsöt teremni, 

mert nincs hitük. 

Mi a hit? Nem az igazság mentális megértése, hanem az, hogy látjuk a tényeket, és valóságként 

érzékeljük is őket. Hallottuk, hogy az Úr meghalt értünk a kereszten, és kiontotta a vérét a mi 

megváltásunkért. Még talán el is hisszük ezt. Azt is hallottuk, hogy az Úr a szőlőtő, és mi vagyunk a 

szőlővesszők, és egyet is érthetünk másokkal ebben. Hallottuk, hogy az Úr Jézusa mi életünk és 

bennünk él, és talán ezzel is egyetértünk. Mégis, ez önmagában nem válthatja valósággá ezeket a 

tényeket számunkra. Testvérek! Lehet, hogy félretettük magunkat, és megláttuk, hogy erőtlenek és 

hasztalanok vagyunk. Talán már kiengedtük kezünkből a dolgainkat, de ezek csak a negatív oldalt 

jelentik. A pozitív oldalon Krisztust kell valóságként megragadnunk. Ez egy csodálatos dolog. Csak 

egy másodpercbe kerül, és Krisztus véghezvitt tényei valósággá válnak bennünk. 

Van itt egy csodálatos festmény. Honnan tudjuk, hogy ez szép? Onnan tudjuk, mert már láttuk. 

Honnan ismerjük Krisztus minden gazdagságát? Onnan, hogy láttuk azokat. A Kolossé levél azt 

mondja, hogy Krisztusban beteljesedtünk (2,10). Honnan tudjuk, hogy Krisztusban beteljesedtünk? 

Onnan, hogy már láttuk Őt. Amikor magunkra nézünk, akkor nem látunk semmilyen teljességet. De 

a Biblia azt mondja, hogy Krisztusban beteljesedtünk. Valóban beteljesedtünk-e Krisztusban? Az Úr 

az egész teljességet megadta nekünk, ebből vettünk kegyelmet kegyelemre (Jn 1,16). Birtokoljuk-e 

már ezeket? Nem az a kérdés, hogy a fejünkben van-e, hanem az, hogy a szívünkben van-e ez a hit. 

Az Efézus 1,3 ezt mondja: „Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, 

a ki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban." Kétségtelen, hogy 

Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban, de hol vannak ezek az 

áldások? Testvérek! A fő kérdés a hit körül forog. Hinnünk kell, hogy Isten igéje igaz. Ez olyan 

egyszerű, nem is lehet többet mondani róla. 
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Mi a hit? Az Úr szemszögéből nézzük meg ezt a dolgot. Sok keresztyén hatalmas hiányossága, 

hogy nem tudnak hinni. A hit a láthatatlan tények érzékelése. Amint látunk valamit, az valósággá 

válik számunkra. Amint hiszünk, a láthatatlan tények valósággá válnak, és mi birtokba vehetjük 

azokat. 

Volt egy angol lelkész, akit Mr. Webpeblo-nak hívtak. Egy napon váratlanul meghalt a lánya. 

Amikor visszatért a lánya temetéséről, végiggondolta, mi legyen a prédikációjának a témája a 

következő napon. Így gondolkodott: A lányom halott, és a gyülekezet tudja, hogy nagyon fáj a 

szívem. Meg kell vigasztalnom őket. A 2Korinthus 12,9-et választotta témájául: „Elég néked az én 

kegyelmem." Elkészítette prédikációja vázlatát a Biblia szerint. Azután letérdelt, és imádkozott Isten 

áldásáért. De miközben imádkozott, megkérdezte önmagától: Valóban elegendő számomra Isten 

kegyelme? Ha az Ő kegyelme nem elég nekem, hogyan hirdethetem ezt? Azt mondom, hogy Isten 

kegyelme elegendő, de ha szomorkodom és sírok a lányom halála felett, akkor nyilvánvaló, hogy 

Isten kegyelme nem elég a számomra. Nem hazudhatok." Arra gondolt, hogy megváltoztatja a témát, 

de már nem volt ideje erre. Eldöntötte, hogy csak imádkozni fog Istenhez, hogy a kegyelme valóban 

elegendő legyen. Így imádkozott: „Istenem! Add, hogy a kegyelmed elegendő legyen a számomra, Ó 

Uram, add ezt meg nekem!" Sokáig imádkozott, de nem használt semmit. Nem tudta, mit tegyen. 

Abban a pillanatban fölemelte a szemét, és ugyanezt a verset látta a kabátjára tűzve. Ez volt az a 

vers, amelyet az édesanyja ráhelyezett, amíg ő a temetésen volt. Három színnel volt írva: az „enyém" 

és a „tied" kékkel, az „elegendő" pirossal. Az összes többi betű feketével volt írva. Hirtelen 

ráragyogott Isten világossága, és vallomást tett az Úrnak: „Istenem, Te azt mondtad, hogy a 

kegyelmed elegendő nekem, de én azt hittem, hogy ez nem elég számomra. Azt mondtad, hogy a 

kegyelmed elég nekem, de én továbbra is azt kérem tőled, hogy a kegyelmed legyen elegendő." 

Bevallotta a bűnét, és hálát adott az Úrnak: „A Te kegyelmed elegendő nekem, nincs szükség 

arra, hogy tovább imádkozzak." Örömmel és hálával telt meg. Nem volt szükség arra, hogy tovább 

imádkozzon. A következő napon előadta élete legjobb prédikációját. Amikor valaki megkérdezte az 

erejének a forrását, azt válaszolta, hogy a lánya temetése után kapta meg mindezt. Ettől a naptól 

kezdve más emberré vált, mert megtanult hinni. 

Ma a probléma az, hogy hallottuk, hogy az Úr Jézusa Test Feje, mégis azért imádkozunk, hogy 

Ő legyen a Fejünk. Miért 

nem adunk inkább hálát és dicséretet Neki azért, mert Ő a Test Feje? Ha ezt tesszük, akkor ez 

a tény nyomban valósággá válik számunkra. 

Egyszer az egyik testvér ezt mondta: „Mr. Nee! Már annyi mindenről beszélt, de én még nem 

nyertem el semmit sem." Azt válaszoltam, hogy ez azért van, mert csupán csak hallgatja az én 

beszédemet. Ehelyett az Úrhoz kellene fordulnia, és Őt kellene megkérnie, hogy beszéljen. Aznap 

este ez az ember imádkozott Istenhez, ezt mondva: „Istenem! Add, hogy győzedelmeskedjek! Uram! 

Add meg nekem a győzelmet! Nagyon rossz természetem van, segíts nekem győzni! " 

Miközben imádkozott, eszébe jutott annak a leprásnak az imája, aki így szólt az Úrhoz: 

„Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem." Ő is hasonlóan imádkozott tehát: "Uram, ha 

akarod, a rossz természetem eltűnik". Abban a pillanatban felismerte, hogy ha az Úr akarja, akkor 

semmi szükség ezért tovább imádkoznia. Az Úr véghezvitt mindent, ez az akarata, minden készen 

áll. 

Testvérek! Csak annyit kell tennünk, hogy higgyünk a 2Korintus 12,9-ben vagy Lukács 18,27-

ben. Amíg hiszünk az Úr szavában, hogy „Akarom!", minden rendben lesz. Amint magunkévá 

tesszük ezt a szót, hogy „Akarom!", a problémáink eltűnnek és a türelmetlenségünk is elmúlik. Még 

akkor is, ha a feleségünk haldoklik, de a krisztusi „Akarom!" velünk van, minden rendben lesz. Ez a 

hit jelentése. A hit nem az, hogy kérünk valamit; nem az, hogy olyasmire kérjük Istent, aminek 

teljesítését már megígérte nekünk. 

Egyszer az egyik testvér a győzedelmeskedésről beszélt. A beszéde után azt mondta a 

testvéreknek, hogy nyugodtan tegyenek fel kérdéseket. Észrevette, hogy egy fiatal testvérnő sírt a 
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szolgálat alatt, de nem állt föl, hogy kérdezzen bármit is. Egy idősebb hölgy állt fel, és megkérdezte 

„Az elmúlt néhány évben sokat imádkoztam győzelemért, de soha nem tapasztaltam meg. Mi a baj 

ezzel?" A testvér így válaszolt: „Semmi sem. Túl sokat imádkozott érte. Ha az imáját átváltoztatja 

dicséretté, akkor minden rendben lesz." Ezek után egy másik testvér állt föl, és ezt mondta: „11 éve 

keresem a győzelmet, de még nem sikerült győznöm. Az előbbi kérdés és az ön válasza 

megvilágosított engem, és most már úgy érzem, birtokomban van a győzelem." Ez a testvér utána 

odament a fiatal nőtestvérhez, és megkérdezte, hogy van. A lány azt mondta, hogy most már számára 

is világos minden, miután hallotta a kérdést és a választ. Ez a jelentése a hitnek. 

Testvérek! Ne felejtsétek el, hagy a dolgok kiengedése a kezünkből még nem minden. Ha 

nincs hitünk, akkor a tények még nem válnak valósággá számunkra. A festmény színei csak a 

szemünk által lehetnek valóságosak, az orgona hangját csak a fülünk teheti valósággá, és a tárgyak 

alakzatát csak a kezeink érzékelhetik. Ugyanígy Isten igéje és az ő ígéretei is csak hit által válhatnak 

valósággá számunkra. Nem kell tétován így imádkoznunk Istenhez: „Uram! Légy az én 

győzedelmem, legyél az életem és a szentségem!" Ehelyett ezt kell mondanunk Neki: „Istenem! Te 

vagy az én győzedelmem! Köszönöm Neked és hálát adok, mert Te vagy az én életem és az én 

szentségem. Köszönöm ezt Neked és dicsérlek Téged!" 

Testvérek! Állandóan találkozunk kísértéssel. Nagyon sok nehézséggel találjuk szemben 

magunkat, és sokszor illetnek bennünket sértő szavakkal. Folyton imádkoznunk kellene Istenhez, 

hogy adjon erőt a győzelemhez? Nem, inkább ezt kell mondanunk: „Uram! Köszönöm Neked és 

hálát adok, mert Te vagy az én győzelmem. Uram! Te helyettem győzedelmeskedsz. Köszönöm 

Neked és dicsérlek Téged, hogy kiállsz értem mindent. Köszönöm, hogy Te vagy a Fej, és én a Test 

tagja lehetek. Te vagy a szőlőtő, és én a Te ágad vagyok. Te mindent megadsz nekem." Ő már 

mindent megadott nekünk az Igéje szerint! 

Amikor megmentett minket, kaptunk egy Igét az Úr több ezer Igéje közül. Vannak, akik a 

János 3,16-ra tértek meg, másokat a János 5,24 mentett meg, megint másokat a Róma 10,10. Amint 

megvan az Úrtól a számunkra szükséges Ige, meg vagyunk mentve. Ugyanez igaz a győzelemmel. 

Isten nagyon sok Igéje közül csak egyre van szükségünk. Az említett testvér egyetlen szó által jutott 

győzelemre: „Akarom". Valaki a 2Korinthus 12,9 által győz, másokat a Róma 6,14 visz a 

győzelemre, és vannak olyanok, akiket az 1Korinthus 1,30. 

 

A HIT NEM REMÉNYSÉG 

Most kell megkérdeznünk, hogy mi az, ami nem hit? A hit nem reménység. Azok, akik 

reménykednek, nem szükségszerűen hisznek is. Amikor beszélgetünk másokkal a győzedelemről és 

megkérdezzük, hogy már győztek-e, tudjuk, hogy nincs hitük, ha így válaszolnak: „Remélem győzni 

fogok!" Ez olyan, mintha az üdvösségről szólva valaki azt mondja, hogy reméli, hogy üdvösségre 

jut. Ebből tudjuk, hogy még nincsen meg a hite. Néhány ember állandóan reménykedik, hogy az Úr 

meg fogja menteni őt, és állandóan reméli, hogy az Úr segíteni fog neki a győzelemben. Van olyan 

ember, aki folyton imádkozik, és kéri az Urat, vigye őt győzelemre. Valaki állandóan vár a győzelem 

reményében. Némelyek azt mondják, hogy megadták magukat és hisznek, de még mindig várnak, 

hogy meglássák, vajon működik-e náluk ez a dolog. Ha azt figyelik, hogy ez most működik-e vagy 

sem, akkor soha nem fog működni, mert a hit nem reménység. 

Az egyik testvér egyszer megkérdezett engem, hogy aki győzelemre jutott, annak 

emlékeztetnie kell-e saját magát állandóan, hogy az Úr az ő győzedelme. Ezt mondta nekem: „Több 

mint húsz munkásom van a gyáramban. Ellenőriznem kell őket, de könnyen elfelejtek bizonyos 

dolgokat. Nagyon sok lányt kell ellenőriznem. Minden nap reggeltől este 8-ig nagyon sok dolog 

történhet velük. Hogyan tarthatom mindig észben, hogy az Úr az én győzedelmem? Ha nem tudok 

folyton erre emlékezni, akkor is győzedelmes lehetek?" Megkérdeztem tőle: „Amikor ön a gyárában 

van, gondol-e arra, hogy két szeme van?" „Természetesen nem" - válaszolta. Aztán megkérdeztem: 

„Amikor elhagyja a gyárat, meg kell-e tapintania a szemeit, hogy biztos ott vannak-e?" 
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„Természetesen nem." Nem számit, hogy emlékszik-e a szemére. Az egyetlen dolog, ami számit, 

hogy szemei valóban a helyükön vannak-e. Hála és dicsőség az Úrnak, a győzedelmes élet nem 

annak függvénye, hogy mi gondolunk-e az Úrra, hanem annak, hogy az Úr gondol ránk. Igen nagy 

nehézség volna számunkra, ha követelmény lenne az állandó emlékezés az Úrra. Hála és dicsőség 

Neki, Ő emlékszik ránk! 

 

A HIT NEM ÉRZÉS 

Néhány ember nem reménykedik, imádkozik, vagy várakozik, hanem érzéseket keres. Egyszer 

egy testvérnő azt mondta, hogy ő megadta már magát és hiszi, hogy az Úr benne él, mégsem meri azt 

mondani, hogy győzött. Ez azért volt, mert attól a naptól kezdve, hogy elfogadta az Úr Jézust 

győzedelmének, soha nem érzett semmit ezzel kapcsolatban. 

Testvérek! A hit az, hogy teljes hitünk van valamiben; az érzés nem játszik semmi szerepet 

ebben. Az érzésnek semmi köze ahhoz, hogy hogyan néz ki egy festmény; ehhez csak a szemre van 

szükség. Talán van olyan helyzet, amikor az érzések hasznosak, viszont az érzéseink haszontalanok 

Isten dolgainak megértésében. A kezünk csak meg tudja érinteni a dolgokat és érzi a hőmérsékletét, 

de nem látja a festményt. A szellemi dolgokat csak hit által tudjuk valóssá tenni, az érzéseinkkel 

nem. Isten igéje miatt győzünk. Ó szólt és meglett (Zsolt 33,9). Ez nem annak a kérdése, hogy 

érzünk-e valami erőt, vagy tapasztalunk-e túláradó érzéseket néhány napig. A győzelemhez csak az 

Úr igéje szükséges. 

Ma reggel az egyik testvér megemlítette az ő problémáját. Ő már megadta magát és hinni is 

tudott, de képtelen volt azt mondani, hogy győzött. A Sátán még mindig vádolja őt. Valami történt 

vele az elmúlt nap, ami miatt úgy érzi, hogy visszaesett. Elkezdett kételkedni, hogy győzedelmes-e 

valójában. Ezt válaszoltam neki: „Tegyük föl, hogy én eladtam a házam mögötti kertemet önnek, és 

írtunk róla egy szerződést. Ha valaki más később azt mondj a, hogy az a földterület az övé, akkor ön 

mit tenne?" Egy ilyen helyzetben két dolgot tehet valaki. Az első dolog az, hogy hisz a szerződésnek, 

és elhiszi, hogy minden, ami meg van említve benne, az az ő tulajdona. A második dolog, hogy hisz 

az én szavamnak, és hiszi, hogy mivel az én szavam igaz, a másik embernek nem lehet igaza. A 

kérdés az, hogy kinek hisz ez az ember? Ha annak a másik embernek a szavában hisz, akkor át kell 

adnia azt a bizonyos földdarabot. Ha viszont az én szavamat választja, akkor meg kell mondania 

annak a másik embernek, hogy távozzon, és annak az embernek azonnal távoznia is kell. Isten 

ígérete és az Ő Igéje megbízható. Ha azt mondjuk, hogy a türelmetlenségünk és a büszkeségünk 

valódi, akkor Isten igéjét megbízhatatlannak tekintjük. Ha nincs hitünk, akkor a türelmetlenségünk 

és a büszkeségünk valósággá válik. De ha van hitünk, mindezek a dolgok eltávoznak tőlünk. 

Isten szövetsége szerint a szelídség, a türelem, a szeretet, a mértékletesség és minden 

Krisztusban a miénk. De amikor elveszítjük a türelmünket, és a büszkeségünk, tisztátalanságunk, 

kudarcaink visszajönnek, akkor mit tegyünk? Ha hiszünk Isten Igéjében, akkor ezt kell mondanunk: 

„Istenem! Köszönöm Neked és dicsérlek Téged, mert szelíd, türelmes, alázatos, szerető és 

mértékletes lehetek. Ez azért lehetséges, mert Krisztus bennem él." Amint megragadjuk Isten Igéjét, 

minden, amitől félünk, eltűnik közelünkből. 

 

A HITETLENSÉG A LEGNAGYOBB BŰN 

Isten gyermekei között manapság a legnagyobb probléma az, hogy nem tudnak Isten igéjének 

hinni. Arra nem nehéz megkérni őket, hogy engedjék ki a kezükből a dolgaikat. Miután ezt már 

megtették, könnyű dolog lehetne számukra a hit. Testvérek! Kérlek benneteket, járuljunk az Úr színe 

elé. Miután átengedtük a dolgainkat Istennek, hitre van szükségünk, hogy győzedelmeskedjünk. 

Az egyik testvérnő teljesen kiengedte a dolgait a kezéből, és mindent átadott az Úrnak. Amikor 

megkérdeztem tőle, hogy győzött-e, azt válaszolta, hogy nem biztos a dolgában. További 

érdeklődésemre azt válaszolta, hogy még nem látott eredményeket. Ezt mondtam neki: „Ön 

elkövette a leges-legnagyobb bűnt, amit ember elkövethet: a hitetlenség bűnét. Amikor ön nem hisz, 
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ez azt jelenti, hogy Istent hazugnak nevezi. Isten azt mondta, hogy mi vagyunk a szőlővesszők, és ha 

hagyjuk, akkor az Úr élete spontán módon átáramlik rajtunk. Viszont ön azt mondja, hogy Isten nem 

szabadította meg annak ellenére, hogy megadta önmagát. Azt mondja, hogy a saját részéről megtette, 

amit kell, de Isten még nem teljesítette az ő részét." A hölgy tagadta, hogy erre gondolt volna. 

Azután ezt mondtam neki: „Önnek azt kellene mondani az Úrnak, hogy hálás és dicséri Őt, amiért 

megadott önnek mindent." 

Testvérek! Nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor hiszünk az Úrban mint a mi Fejünkben és a 

mi életünkben, és hisszük, hogy megkaptunk Tőle mindent, akkor valóban minden a miénk lesz. Ha 

hiszünk, akkor minden problémánk megoldódik. Amint van hitünk, semmi akadály nem tud 

megfosztani minket a győzelemtől. Halleluja! Ez a szabadulás. A hitünk nem egyfajta munka, hanem 

a tények valóságos érzékelése. Hisszük, hogy az Úr a Test Feje, hogy Ő bennünk lakik, hogy Ő a mi 

életünk, hogy Ő a szőlőtő és mi vagyunk a szőlővesszők, és hogy Ő győzedelmeskedik helyettünk. 

Amint hiszünk, minden kísértés eltávozik tőlünk. Amint van hitünk, az Úr megtesz értünk mindent. 

Hála és dicséret Neki, amiért Ő megtett mindent! 

Már nyolc vagy kilenc napja találkozunk ebben a teremben. Szeretném látni, hogy mi fog 

történni mindegyikünkkel. Hányan engedtük át magunkat Istennek? Hány ember van itt, aki nemcsak 

hogy ki tudja engedni a dolgait a kezéből, hanem hinni is tud? Először is szeretném megkérni 

azokat, akik át tudták engedni a dolgaikat Istennek, emeljék fel a kezüket. Most pedig azok 

jelentkezzenek, akik nemcsak hogy elengedték a dolgaikat, hanem hisznek is. Nincsen túl nagy 

különbség számban azok között, akik először emelték fel a kezüket, és akik másodjára is felemelték. 

Viszont másodjára kicsit kevesebb kezet láttam. Most pedig szeretnék egy kicsit bővebben beszélni 

a hitről. 

Testvérek! Nem szabad elfelejteni, hogy Isten Igéje megbízható. Nem a saját tapasztalatunkban 

bízunk. Nem hiszünk a saját érzéseinkben, hanem Isten Igéjében hiszünk. Isten azt mondja, hogy az 

Úr Jézus nemcsak igazságosságunkká lett a kereszten, hanem Krisztus a mi szentségünk is azáltal, 

hogy bennünk él, Ezért mi is azt mondhatjuk, hogy Krisztus nemcsak az igazságosságunk, hanem a 

szentségünk is. Nem kell éreznünk, hogy Krisztusa mi életünk, és nem kell éreznünk azt sem, hogy 

Krisztus a megszentelődésünk. Hisszük, hogy Ő az életünk és hisszük, hogy Ő a szentségünk. Isten 

Igéje megbízható. Amikor Isten azt mondja, hogy Krisztus a mi életünk, akkor Ő valóban a mi 

életünk. Amikor Isten azt mondja, hogy Krisztusa mi szentségünk, akkor ez tényleg így van. Amikor 

Isten azt mondja, hogy 

Krisztus a mi győzelmünk, akkor mi is azt mondjuk, hogy Ő a mi győzelmünk. Bármit 

mondjon is Isten, hinnünk kell benne. 

Csifuban megkérdeztem egy testvérnőt, hogy átengedte-e már magát Istennek? Ő ezt 

válaszolta: „Igen, mert Isten azt mondta, hogy megfeszített engem Krisztussal." Következőleg 

megkérdeztem tőle, hogy győzött-e már? Nem merte azt mondani, hogy igen, mert nem volt benne 

biztos. Ezt mondtam neki nyíltan: „Nővérem! Isten azt mondja, hogy Jézus Krisztus az ön élete, 

viszont ön azt mondja, hogy talán Jézus Krisztus nem is az ön élete. Isten azt mondja, hogy Jézus 

Krisztus az ön szentsége, viszont ön azt mondja, hogy talán nem az. Isten azt is mondja, hogy az Ő 

kegyelme elegendő az ön számára, viszont ön nem biztos ebben. Ön és Isten közül valaki hazudik 

ezek szerint. Vagy Isten tévedett, vagy ön. Merné-e azt állítani, hogy Isten hazug? Isten azt mondja, 

hogy Krisztus az ön élete, de ön erre azt válaszolja, hogy talán nem is az. Isten azt mondja, hogy Ő 

az ön szentsége, mire ön azt mondja, hogy talán ez sem igaz. Nem azt mondja-e ezzel, hogy Isten 

Igéje nem megbízható?" Ekkorra már a testvérnő arckifejezése megváltozott, és azonnal válaszolt: 

„Én ezt nem így értettem. Én hiszek Isten Igéjében." 

Testvérek! Ha még mindig kételyekkel vagytok teli, és még mindig azon tűnődtök, hogy vajon 

Krisztus az életetek-e és a szentségetek-e, ez nem egy kis dolog. Meg kell, hogy mondjam nektek 

nyíltan, hogy Istent hazuggá teszitek ezzel. 
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Egyszer csak röviden beszéltem az egyik testvérnővel Csifuban, az egyik összejövetel előtt. 

Mivel már kevés időm volt, megkérdeztem gyorsan, hogy elengedte-e már a dolgait. Azt mondta, 

hogy igen. Utána megkérdeztem, hogy győzedelmeskedett-e már? Azt mondta, hogy nem, de tudja, 

hogy mi a problémája, és hogy az nem egy nagy dolog. Mivel el kellett mennem pár percen belül, 

imádkoztam Istenhez, hogy adja meg nekem a bölcsességet, hogy tudjam, mit kell mondanom ennek 

a testvérnőnek. Ezt mondtam: „Ön mosolygott, és kissé nemtörődöm módon mondta azt, hogy 

nincsen hite, viszont Isten szemében ez egy hatalmas bűn. Hatalmas bűn, ha nem hiszünk az Ő 

Igéjének. Isten azt mondja, hogy Krisztusa mi életünk és Ő a mi szentségünk. Azt is mondja, hogy Ő 

a mi győzelmünk, és az Ő kegyelme elég számunkra. Viszont ön ezt nem hiszi, és még könnyen is 

veszi ezt, és egy mosollyal elintézi az egész problémát. Nővérem! El kell, hogy mondjam, hatalmas 

bűnt követ el. Az Úr elé kell mennie, és ezt kell mondania: „Istenem, nem hiszek a Te Igédnek. Bűnt 

követtem el ellened. Kérlek, bocsáss meg nekem, és vedd el tőlem a hitetlenség gonosz szívét. 

Kérlek, vedd el a bűnömet.» 

Vannak, akik nem hisznek, mégis mosolyognak. Azt hiszik, hogy a hitetlenség nem olyan nagy 

dolog. Valójában ez hatalmas bűn. Ez a bűn sokkal súlyosabb, mint a gyilkosság vagy a paráznaság 

bűne. Ezt kell mondanunk Istennek: „Bocsáss meg, mert bűnt követtem el ellened! Uram, vedd el 

tőlem a hitetlenség gonosz szívét!" Ha a hitetlenséget bűnnek tekintjük, akkor túljutunk rajta. A 

hitünk Isten Igéjére van alapozva. Milyen csodálatos is a 2Korinthus 12,9: „Elég néked az én 

kegyelmem"! Milyen csodálatos az 1Korinthus 1,30, amely ezt mondja: „...a Krisztus Jézusban, ki 

bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul." És milyen szép számunkra a 

Kolossé 3,4, amely így szól: „Krisztus, a mi életünk"! Hogyha megragadjuk Isten Igéjét, és hiszünk 

benne, akkor minden rendben lesz. Ha csak egyetlen Igénk van a Bibliából, csak egyetlen szavunk az 

Úrtól, már akkor megvan a biztosítékunk arra, hogy győzni fogunk. 

 

A KIPRÓBÁLT HIT 

Ma este az 1Péter 1,7-et szeretném felolvasni nektek: „Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal 

becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak 

találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor." Ma este a hit kipróbálásáról és a hit megvizsgálásáról 

fogok beszélni. A Biblia megmutatja, hogy nincsen hit próba nélkül. Minden hitet meg kell 

vizsgálni. A hitet a következő indokok miatt kell kipróbálni. 

 

OKOK A HIT MEGVIZSGÁLÁSÁRA 

 

Hogy növekedjünk 

Isten megvizsgálja a hitünket, hogy növekedhessünk. Egy keresztyén sem növekedhet hite 

előzetes próbája nélkül. Csak a kipróbált hit eredményezhet gyarapodást az isteni életben. Fenntartás 

nélkül mondhatom, hogy minden keresztyén hitet meg kell vizsgálni. Ez az egyetlen módja a 

növekedésnek. Az egyetlen mód arra, hogy Isten segítsen nekünk a növekedésben az, hogy 

kipróbálja a hitünket. Hittel járulunk Isten elé, és hittel fogadjuk el minden kegyelmét. Amikor a 

hitünket megvizsgálja, automatikusan növekedni kezdünk. 

 

Hogy megelégítsük Istent 

Isten nemcsak azért vizsgálja meg a hitünket, hogy növekedjünk, hanem hogy megelégítsük 

Őt. Aki hisz az Úrban és elfogadta Isten kegyelmét, nem tudja elkerülni hitének kipróbálását. A hit 

kipróbálása eldönti, hogy igazi-e a hitünk. Csak a valódi hit elégíti meg Istent. A megpróbált hit 

Isten nevének dicsősége. A kipróbált hit dicsőséget hoz Isten nevére a világban. Amikor 

megpróbáltatásokon, üldöztetéseken, akadályokon és sötétségen megyünk keresztül, és még ezek 

után a próbák után is hiszünk és erősen állunk, akkor ez a hit dicsőségére lesz Isten nevének. 
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Hogy elhallgattassuk a Sátánt 

Isten nemcsak abból a célból próbálja meg a hitünket, hogy növekedjünk és az Ő 

megelégítésére szolgáljunk - megpróbált hitünk befogja a Sátán száját is. A Sátán nem könnyen fog 

beleegyezni abba, hogy hiszünk, és nem könnyen fogja megengedni, hogy azt mondjuk, elnyertük, 

amiben hittünk. Mindig arra fog törekedni, hogy becsapjon és zaklasson minket. Hitünk meg-

próbálása által Isten elvesz a Sátántól minden kifogást. Amikor felismeri, hogy rendíthetetlenek 

vagyunk, vissza fog vonulni. Amíg be tud minket csapni, mindig megállít és nem engedi, hogy 

békességben járjunk. Ha lehetséges, mindig elveszi tőlünk Isten áldását. Nem enged addig el, amíg 

ki nem merített minden eszközt. Azért tehát, hogy elhallgattassuk a Sátánt, Istennek meg kell 

vizsgálnia a hitünket. 

 

Hogy segítsünk másoknak 

A hit próbájának egy másik oka az, hogy ezáltal segítséget nyújthassunk másoknak. A ki nem 

próbált hit nem tud segíteni az embereknek. Mások csak akkor kaphatnak segítséget tőlünk, ha a 

hitünk már ki lett próbálva. Ha az ember hisz, de a hite nem lett megpróbálva, akkor ez a hit nem 

megbízható. A Sátán nem tud mit tenni az igazán megpróbált hittel, nem tudja megrendíteni azt. 

Csak ez a fajta hit tud segíteni a gyülekezetnek. Testvérek! A kipróbált hit sokkal értékesebb, mint 

az arany, amely kárba vész a tűznek próbáján. 

 

A HIT PRÓBÁJA ÉS A GYŐZELEM KAPCSOLATA 

Most pedig nézzük meg a kapcsolatot a hitünk próbája és a győzelem között. Isten ki akarja 

próbálnia hitünket, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a hitünk valódi-e. A valódi hit hosszú életű. 

A rövid életű hit egyáltalán nem hit. Az igazi hit mindig hosszú életű: hinni fog három nap múlva, 

egy hónap múlva, egy év, tíz év vagy akár ötven év múlva is. Az igazi hit kibír egy akadályt, öt 

akadályt vagy akár tíz akadályt is. Az igazi hit ugyanúgy fog hinni egy próbáltétel után, mint öt vagy 

tíz próbatétel után. Az olyan hit, amely rövid életű és szétesik, elillan egy kis megrázkódtatás után, 

egyáltalán nem számit hitnek. Szükségszerű, hogy a hit hosszú életű legyen. 

A Bibliában láthatjuk, hogy a győzelem annak kérdése, hogy hiszünk-e Isten Igéjének. Isten azt 

mondja, hogy az Ő Fia a mi életünk, a mi Fejünk, a mi győzelmünk, a mi erőnk és a mi szentségünk. 

Tudjuk, hogy Ő Magára vette minden terhünket, és felelős minden ügyünkért. Tudjuk, hogy ő ellát 

minket szelídséggel, hosszútűréssel és mindennel, amire szükségünk van. Köszönet és dicséret az 

Úrnak! Mi tudjuk ezt, és hiszünk is benne. De ennek a hitnek próbatételeken kell keresztülmennie. 

Ma reggel az egyik testvér ezt mondta nekem: „Én már régebben átadtam magam Istennek, és 

hittem is. Úgy tudtam, hogy győzedelmes életet élek. Viszont ahogy a tegnapi találkozóról mentem 

hazafelé, egy idős ember lelökött a bicikliről egy üzlet előtt. Habár nem mondtam neki semmit, 

mégis mérges voltam belül. Mi történt velem? Már régen kiengedtem a dolgaimat a kezemből, 

tudatosítottam magamban, hogy képtelen vagyok bármit is megoldani, és hittem, hogy Krisztus 

győzedelmeskedik. Miért jött vissza akkor a mérgelődés? Azt gondoltam, hogy soha többé nem 

leszek már mérges." Testvérek! Két oka van ennek. 

A győzelem nem jelenti azt, hogy megváltozunk Miután győzedelmeskedtünk és abbahagytuk 

a vétkezést egy hétig, két hétig, három hétig, vagy talán négy-öt hétig is, azt hisszük, hogy 

megjavultunk, megváltoztunk, és érettségre jutottunk. Talán elkezdjük nagyra becsülni önmagunkat, 

és büszkék leszünk magunkra. Isten ilyenkor azért próbál meg és buktat el minket, hogy rájöjjünk, 

egyáltalán nem változtunk meg. Ha bármit is kibírunk, ez nem azért van, mert mi megváltoztunk, ha-

nem azért, mert ki lettünk cserélve. Az Úr tűrte el a szenvedést helyettünk. Ha azt hisszük, hogy 

megváltoztunk, akkor minden bizonnyal el fogunk bukni. Fel kell ismernünk, ha bármifajta kitartás, 

szelídség vagy szentség létezik bennünk, akkor mindez 

Krisztus, aki kitart helyettünk, szelíd és szent helyettünk. Nem számit, milyen régóta győztünk, 

mi még mindig saját magunk vagyunk, mindig saját magunk is leszünk, és soha nem fogunk 
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megváltozni. Watchman Nee mindig Watchman Nee marad, még ötven év múlva is. Amint elmegy a 

kegyelem, az egyetlen dolog, ami megmarad, az csak Watchman Nee lesz. Hálát adok és dicséretet 

mondok az Úrnak, hogy a győzelem Krisztus, és hogy semmi köze nincs énhozzám. Én még mindig 

követhetek el bűnt; én nem változtam meg egyáltalán. 

Néhány misszionárius a csifui belföldi misszióból egyszer megkérdezte tőlem a különbséget a 

megváltozás és a kicserélődés között. Azt mondtam, hogy kegyelem nélkül Pál, János és Péter csak 

egyszerű bűnösök maradtak volna. Pál, János és Péter ugyanolyan hétköznapi ember maradt volna, 

mint bárki más, ha elvesszük tőlük a kegyelmet. Ha valakitől elvesszük a kegyelmet, akkor 

ugyanolyanná válik, mint a rablók és az utcalányok. A kegyelem azt jelenti, hogy Krisztus lép a 

helyünkbe. Ez nem jelenti azt, hogy én bármennyire is megváltoztam volna. Egyik énekünkben ezt 

énekeljük: „Bármikor, ha szívem felkel / Mily közel az elbukás." Ez tényleg így igaz. Testvérek! Fel 

kell ismernünk, hogy mi még mindig ugyanazok vagyunk, nem változtunk semmit sem. 

 

Isten Igéje, vagy a saját tapasztalatunk a megbízhatóbb? 

Nagyon könnyű hinnünk a saját tapasztalatainknak. Néha csodálkozunk, hogy egy ilyen 

gyenge, letört és türelmetlen természetű ember, mint mi, hogyan győzedelmeskedhet. Amikor a saját 

tapasztalatainkat szemléljük, azt gondoljuk, hogy Isten Igéje nem lehet igaz. De testvérek! Isten 

szava vagy a saját tapasztalatunk a megbízhatóbb? 

Egyszer, amikor Csifuban jártam, Witness Lee testvér felesége odajött hozzám, és azt mondta, 

hogy ő már megadta magát, és teljes szívből hitte, hogy az Úr az ő győzelme. Belépett a 

győzedelmes élet megtapasztalásába. Mégis így panaszkodott: „Az én győzelmem igen rövid életű. 

Hetente újra és újra elbukom. A két gyermekem állandóan idegesít, nem tudok velük türelmes lenni. 

Az elmúlt két-három napban folytonosan elbuktam. Mi történt velem?" Megkérdeztem tőle, vajon 

Krisztus megváltozott-e? Azt felelte, hogy nem. Megkérdeztem tőle, hogy esetleg Isten Igéje 

változott-e meg? Erre is nemmel felelt. Ekkor ezt mondtam: „Mivel Krisztus nem változott, és az 

Isten Igéje sem változott meg, akkor ön miért nem győzedelmes?" Ő azt válaszolta, hogy azért, mert 

a tapasztalata nem egyezett azzal, amit elvárt. Ezt mondtam neki: „Tegyük fól, hogy az ön fia 

kimegy az utcára, és lát ott egy embert, aki ezt mondja neki: - Te nem az édesanyád fia vagy. Téged 

a drogériában vásároltak meg 20 centért. A fiú visszamegy, és megkérdezi öntől: - Édesanyám! Én a 

te fiad vagyok, vagy tényleg a drogériában vásároltatok meg 20 centért? Valaki odakint azt mondta, 

hogy te úgy vettél meg engem. Ön minden bizonnyal ezt válaszolná: - Kisfiam! te természetesen az 

én fiam vagy. Ne higgy másoknak! Tegyük fel, hogy a fia újra kimegy, és újból találkozik az előbbi 

emberrel, aki elismétli ezeket a dolgokat, és még hozzáteszi ezt is: - Én is ott voltam, amikor az 

édesanyád megvásárolt téged. Amikor a fia hazamegy, és újra fölteszi a kérdést, akkor ön ezt 

mondja: - Fiam! Miért nem hiszel a szavamnak? Később, amikor a fia újra kimegy, tegyük föl, hogy 

megint találkozik ezzel az emberrel, aki megkérdi: - Megkérdezted az anyukádat? Amit mondtam, 

az igaz. Amikor az anyukád megvásárolt téged 20 centért, ezt nemcsak én láttam, hanem ott volt 

még egy sofőr is. És még mások is látták az esetet. Lehet, hogy ez az ember meg tud nevezni tíz 

vagy húsz szemtanút, hogy bebizonyítsa az ön fiának, hogy ön 20 centért vásárolta őt meg. 

Egyrészről a fia bízik az ön szavában, és nincs szüksége bizonyítékokra, másrészről viszont ott van 

20 vagy akár 50 ember tanúbizonysága, akiknek a hazugsága úgy tűnik, szilárd alapokon áll. A 

fiának az ön szavára kell-e hallgatnia, amihez nincs szükség bizonyítékra, vagy pedig a külső 

emberek hazugságára kell-e hallgatnia, amely alá van támasztva bizonyítékokkal? Tegyük föl, hogy 

visszamegy önhöz a fia, és ezt mondja: - Édesanyám! Itt vannak ezek az emberek, akik erős 

bizonyítékokat sorolnak fel nekem arra, hogy te megvásároltál engem. Tényleg megvásároltál 

engem, vagy pedig a saját gyermeked vagyok? Ön erre minden bizonnyal ezt válaszolná: - Milyen 

esztelen vagy, gyermekem! 

Mrs. Lee! Isten is ugyanezt fogja mondani, hogy esztelen gyermekei vagyunk. Ő azt mondja, 

hogy az Ő Fia a mi életünk, a mi szentségünk, és a mi győzelmünk. Bármit is mondott Isten, az 
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számit. De amint eltávozunk tőle, idegesek leszünk, és ezt mondjuk: - Valami nincs rendjén! 

Nyilvánvaló, hogy nem győztem. Habár Isten azt mondta, hogy az Ő Fia az én szentségem, ez nem 

lehet igaz, mert a bizonyítékok azt mutatják, hogy semmi szentség nincs bennem. Amikor ezt 

mondjuk, ugyanazt hangoztatjuk, amit az ön fia mondott. A Sátán hazugságainak hiszünk, amelyek 

úgy tűnik, tele vannak bizonyítékokkal, ahelyett, hogy Isten Igéjéről tennénk bizonyságot. Tegyük 

fel, hogy néhány ember be akarja csapni az ön fiát, ő viszont csak mosolyog, és ezt mondja nekik: -

Az édesanyám szava számit. Ti hazugok vagytok. Tegyük fel, a következő alkalommal is csak 

mosolyog rajtuk, és ugyanezt mondja nekik. S tételezzük fel, hogy akár 10, 20 vagy 50 alkalom után 

is, miután megpróbálják becsapni az ön fiát, ő még mindig bátran hirdeti: Ti hazugok vagytok, az 

édesanyám szava számit. Ha az ön fia ezt megteszi, akkor megszégyeníti az ellenséget és dicsőséget 

hoz az édesanya számára. Ha a Sátán azt próbálja éreztetni velünk, hogy ridegek vagyunk, meg kell 

mondanunk neki, hogy győzedelmesek vagyunk, mert Krisztusa mi győzelmünk. Ha a Sátán 

bosszúságot éreztet velünk, ki kell jelenteni neki, hogy győzedelmesek vagyunk, mert Krisztusa mi 

győzelmünk. Hirdetnünk kell, hogy a Sátán szavai hazugságok, és hogy Isten Igéje az egyedüli 

igazság. Ez a hit, ez a kipróbált hit. Ez az a hit, amely dicsőséget hoz Isten nevére. Ha a szánkkal azt 

mondjuk, hogy hiszünk, viszont könnyek között sodródunk vissza, amint megpróbáltatás ér minket, 

akkor hol van a mi hitünk? Az ilyen hit rövid életű. Az igazi hitnek mindenféleképpen ki kell állnia 

a próbát. Ha már a próba kezdetén beismerjük vereségünket végünk van." 

Testvérek! Amikor a megpróbáltatások idején is bátran hirdetjük, hogy Isten Igéje megbízható, 

hogy a seregek Urának szava megáll, bármit mondjon is, az számit, és hogy az Ő Igéje a 

mennyekben lett eldöntve örökre, akkor meg tudunk állni. A kérdés most már csak az, hogy kinek a 

szavának hiszünk. 

 

A HEGYEKET MOZGATÓ HIT 

Egyszer az egyik testvérnőnek ugyanaz a problémája volt, mint Mrs. Lee-nek. Ő is azt mondta, 

hogy hisz, de nem tud győzni. Elmondtam neki, hogy hegyeket mozgató hitre van szükségünk. Az a 

hit, amely a legkisebb megpróbáltatás során elbukik, nem igazi hit. Mi a nagy hit? Mi a hegyeket 

mozgató hit? Az erős hit hegyeket képes kimozdítania helyükről. A hegyeket mozgató hitet 

semmilyen akadály nem tudja megingatni. Bárhol legyen is a hit, onnan a problémáknak el kell 

illanniuk. Ez az a hit, amely hegyeket mozgat. A hegy és a hit nem tud együtt létezni. Vagy a hegy-

nek kell távoznia, vagy pedig a hitnek. Ha a hegy marad, a hit megy el; ha a hit marad, akkor a 

hegynek kell továbbállnia. Minden próbatétel lehetőség arra, hogy elmozdítsuk a hegyet. Itt nem a 

próbatétel a központi kérdés. Itt az forog kockán, hogy amikor a hegy marad, a hitnek mennie kell, 

és amikor a hit marad, akkor a hegynek kell távoznia. A kérdés az, hagy a kívülállók szavaira 

hallgatunk-e, vagy pedig Isten Igéjére. Bármi, ami szétmorzsolódik a hit próbáján, az nem hit. 

Az egyik testvérnek, úgy tűnik, sikerült áttörést elérnie a hit dolgában, de még nem ismerte föl; 

hogy mi a győzelem. A Sátán folyton ezt mondja neki: „Látod, te azt hiszed, hogy győztél, pedig 

ismét vereséget szenvedtél. Be lettél csapva. Nincs is olyan dolog, hogy győzelem." Testvérek! Ha 

elhisszük, hogy be lettünk csapva, akkor mindennek vége. Isten mindent a szerint fog véghez vinni, 

amit mi hiszünk. 

Emlékszem, egy alkalommal beteg voltam, és az ágyamban feküdtem. Az egyik testvér eljött, 

megmérte a lázamat, és megtapintotta a pulzusomat. Magas lázam volt, és a szívem is gyorsan vert. 

Néhány éjszakával azelőtt igen rosszul voltam. Nem tudtam aludni és úgy tűnt, mintha a halál 

kapujában álltam volna. Akkor este imádkoztam, és másnap délután kaptam egy Igét az Úrtól. 

Meghallgatta az imámat, és a Róma 8,11. szavaival adott vigasztalást: „De ha Annak a Szelleme 

lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a 

halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által." Úgy 

éreztem, aznap pihennem kellene, de mégis különösen nyugtalan voltam. Amikor a testvér újra 

megmérte a hőmérsékletemet, magas lázam volt, és a pulzusom még gyorsabban vert. A Sátán 
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elemében volt. Nem mulasztotta el, hogy ne súgjon ilyeneket a fülembe: „Miféle ígéret ez? Isten 

megígérte, hogy élni fogsz, de nyilvánvalóan nem élsz." A Sátán szavai nagyon hihetőnek tűntek. Az 

Úr ekkor két másik verset adott nekem. Az első a Jónás 2,9 volt, amely így szól: „Akik üres 

hiábavalóságokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat." (angol ford.) Jónás ezeket a szavakat akkor 

mondta, amikor a hal gyomrában volt. Minden külső körülmény és nehéz helyzet hiábavalóság. A 

másik vers, amit kaptam, a János 17,17, amely így szól: „A te Igéd igazság." Isten azt mondja, hogy 

az Ő Igéje igazság, és minden más hiábavalóság. Ha Isten Igéje igaz, akkor az én testhőmérsékletem 

nem igaz. A pulzusomnak és az álmatlanságomnak is hamisnak kell lennie. Ezért gyorsan hálát 

adtam az Úrnak, és ezt mondtam neki: „A Róma 8,11 Igéje igaz, és az én betegségem összes tünete 

hazugság." Ebben hittem, és ezt ki is hirdettem. Délutánra a lázam elmúlt, és a pulzusom is 

megnyugodott. Estére pedig újra el tudtam aludni. 

 

AZ IGAZI HIT CSAK ISTEN IGÉJÉBEN HISZ 

Testvérek! Ez a hit megpróbálása. Mi az igazi hit? Az igazi hit az, amely csak Isten Igéjének 

hisz, és nem a tapasztalatoknak, érzéseknek, vagy a sötét körülményeknek. Halleluja! Csak Isten 

Igéje igaz. Ha a környezet és a tapasztalat megegyezik Isten Igéjével, akkor hálát és dicséretet kell 

mondanunk Neki. Ha a környezetünk és a tapasztalatunk nem egyezik meg Isten Igéjével, akkor 

Isten Igéje az, amely megáll. Bármi, ami ellentmond Isten Igéjének, az hamis. Talán a Sátán ezt 

mondja: „Azt mondod, hogy győzedelmeskedtél? De nézd! Még mindig ugyanolyan romlott vagy, 

mint azelőtt. Még mindig gyenge vagy. Azt mondod, hogy tényleg győztél?" Ezt kell válaszolnunk a 

Sátánnak: „Igaz, hogy még mindig ugyanolyan vagyok, és soha nem is tudok megváltozni, viszont 

Isten azt mondja, hogy Krisztus az én szentségem, Ő az életem és a győzelmem.” A Sátán ki fog 

tartani amellett, hogy még mindig romlottak, gyengék és tisztátalanok vagyunk. De Isten Igéje az 

igaz, és a Sátán szava hazugság. Csak Isten Igéje igazság. 

Csifuban megtanultam valamit. Egy napon Miss Fischbacher és én együtt imádkoztunk, hogy 

Isten adjon kézzelfogható ajándékokat. Én a hit ajándékáért imádkoztam, míg ő a gyógyítás a-

jándékáért könyörgött. Miután imádkoztunk körülbelül negyed órát, mindketten megkaptuk az 

ajándékunkat. Aznap este elmentünk a gyülekezeti összejövetelre, ahol Anna testvérnő azzal foga-

dott bennünket, hogy az egyik nőtestvér, aki lent lakik a gyülekezet földszintjén, újból idegrohamot 

kapott. Ez a testvérnő régebben is szenvedett ilyen rohamoktól havonta egyszer-kétszer, de az utóbbi 

időben még gyakrabban kitört rajta ez a betegség. Az összejövetel után kb. fél 11-kor indultam haza. 

Útban hazafelé arra gondoltam, hogy mi történne, ha most újra idegösszeroppanást kapna ez a 

testvérnő, pontosan amikor egyedül van otthon a földszinti szobájában. Miután elbúcsúztam a 

testvérektől, az 1Péter 1,7 jutott az eszembe: „Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a 

veszendő, de tűz által kipróbált aranynál". Ezt mondtam magamban: „Hát akkor legyen így Ha a 

hitemet ki kell próbálni, akkor legyen kipróbálva." A következő nap meghívtam Miss Fischbacher-t, 

hogy jöjjön velem, látogassuk meg a beteg testvérnőt. Természetesen egyedül is mehettem volna, de 

Miss Fischbacher éppen most kapta meg a gyógyítás ajándékát, én pedig a hit ajándékát. Miért ne 

alkalmaznánk ezeket éppen most? Amikor Miss Fischbacher megkapta a meghívásomat, kicsit habo-

zott. Azt mondta, hogy előbb imádkoznia kell ezért. Miután imádkozott, eldöntötte, hogy velem jön. 

Amikor megérkeztünk, kiderült, hogy a beteg éppen érkezésünk előtt egy kicsivel aludt el. Shi 

testvér, az orvosa azt mondta, hogy várnunk kell, amíg felébred. Hozzátette, hogy emberileg szólva 

már semmit sem lehet tenni érte. Miss Fischbacher-nek el kellett mennie 11 óra 30 perckor. Már 10 

óra 50 perc volt, amikor szóltak, és bemehettünk. Beszéltem néhány szót ezzel a beteg testvérnővel. 

A haja égnek állt (így néznek ki az emberek, amikor megőrülnek). De hála és dicsőség az Úrnak, 

imádkoztam egy-két percet, és az Úr hitet adott nekem. A hitem felemelkedett bennem, és elkezdtem 

dicsőíteni az Urat. Tudtam, hogy ez a testvérnő meg fog gyógyulni. Miután Miss Fischbacher is 

imádkozott, ő is megkapta a hitet, és ő is dicsérni kezdte az Urat. Utána még két testvér és egy 

testvérnő is imádkozott néhány szóval, de ők nem voltak annyira eltelve a Szellemmel, mint mi. 
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Elérkezett az idő, és el kellett kísérnem Miss Fischbacher-t a hajójához. Mire visszatértem, a beteg 

testvérnő hisztérikusan sírt, nevetett, és kiabált újra. Néhány perc múlva elveszítette az eszméletét. A 

körülötte lévő emberek közül senki sem tudta, mitévő legyen. Tudtam, hogy ez a hitük próbája. Az 

orvos félrehúzott, és ezt mondta: „Testvérem! Imádkozzunk érte azonnal! Én mint orvos, már nem 

tudok semmit sem tenni érte." Azt mondtam neki, hogy nincs szükség az imádságra. Nevettem, és 

ezt mondtam: „Sátán! Megpróbálhatod újra! Megpróbálhatod annyiszor, ahányszor csak akarod." A 

testvérnő teljesen megtébolyodott, és én is ugyanígy viselkedtem. Ő a házon belül kiabált, én pedig a 

házon kívül. Egészen fél 4-ig folytatta, így én is egészen addig kitartottam. Végül felülkerekedett a 

hitem. 4 órakor el kellett mennem egy másik találkozóra. Mondtam dr. Shi-nek, hogy nem szabad 

zavarni a testvérnőt, semmit sem kell tenni; engedni kell a Sátánt, hogy tegye meg mindazt, amit tud. 

Amikor Isten mond valamit, az úgy is történik. Ő sohasem csap be bennünket. Este Dr. Shi 

felkeresett, és azt mondta, hogy a testvérnő kezd egyre jobban lenni. Következő reggel arról számolt 

be, hogy teljesen normálissá vált a testvérnő. Tudtam, hogy még nincs vége a dolognak, mert néhány 

testvérnek még szüksége van arra, hogy a hitük meg legyen próbálva. A beteg testvérnő 

egyhuzamban körülbelül egy órát volt normális állapotban, de igazán jól csak egy fél óráig bírta. 

Délutánra újra őrült módjára viselkedett. Dr. Shi eljött, és megkérdezte, hogy mit tegyen. 

Letérdeltem imádkozni, de egy szó sem jött elő belőlem. Úgy tűnt, mintha a hitem nem tudna fel-

ébredni. A Sátán azonnal jelentkezett, és ezt mondta: „Próbálj nevetni újra! Tegnap annyit nevettél. 

Miért nem nevetsz ma megint?" Akkor már úgy éreztem, mintha végérvényesen elszállt volna a 

hitem. A Sátán kitartóan folytatta: „Tegnap tudtál nevetni, ma pedig teljesen rideg vagy." De hála és 

dicsőség az Úrnak, egy hang bennem ezt mondta: „Lehet, hogy az érzéseid megváltoztak. Tegnap 

tudtál nevetni, ma pedig rideg vagy. De Én nem változtam." Újból megvilágosodott bennem, hogy az 

Úr nem változott. Nyomban elkezdtem dicsérni Őt, ezt mondva: „Uram, Te nem változtál meg!" Az 

előző nap hittem Isten Igéjében. A 

nevetésem nyilván nem tette Istent megbízhatóbbá, ugyanúgy, ahogy a rideg érzéseim és a 

nevetésem hiánya sem tette Istent kevésbé megbízhatóvá. Csak dicsértem az Urat, és nem imád-

koztam tovább. Aznap este Dr. Shi elmondta, hogy a testvérnő a testi tünetek tekintetében teljesen 

meggyógyult a betegségéből. Következő nap a lelki nyugalma is visszajött. Halleluja! Isten Igéje 

megbízható! Ez a hit megpróbálása. 

Testvérek! Mi azonnal látni akarjuk az eredményeket, miután hinni kezdünk. Azonnali 

tapasztalatokat akarunk. De testvérek! Nem tudunk hitben várakozni Istenre három napot vagy 

három hónapot? Hogyha nem tudunk hitben várakozni Istenre három napot vagy akár három hónapot 

is, akkor hol van a hitünk? Hadd ismételjem újra ezt az Igét: „aki hisz, az nem fut" (Ézs 28,16). 

Egyik nap az Úr azt mondta a tanítványainak, hogy keljenek át a túlsó partra. Hirtelen vihar 

támadt, és a hullámok a csónakokat verdesték. A hajó már majdnem megtelt vízzel. Az Úr Jézus a 

hajó farában aludt, amikor a tanítványok felébresztették. Ezt mondták: „Mester! Nem törődöl vele, 

hogy elveszünk?" Az Úr felébredt, elcsendesítette a szelet és a hullámokat. És azután mit mondott? 

A Márk 4,40-ben ezt olvassuk: „Hogy van, hogy nincsen hitetek?" A Máté 8,26 pedig így mondja: 

„Mit féltek, óh kicsinyhitűek?" Sok kétségbeesett imádság nem más, minta hitetlenség jele. Ha van 

hitünk, erősen meg tudunk állni. Az Úr azt mondta, hogy keljünk át a túlsó partra. Nem azt mondta, 

hogy a tenger fenekére menjünk. Ha Ő mond valamit, nem számit az, hogy milyen erős a szél és 

milyen hatalmasak a hullámok. Nézzük és figyeljük meg, hogy a hajó el fog-e süllyedni vagy sem. 

Ha nincs hitünk, akkor elfutunk, amikor a megpróbáltatások jönnek. Viszont ha van hitünk, akkor a 

megpróbáltatások idején is erősen meg tudunk állni a lábunkon. A kishitű elfut a próba láttán, 

viszont a nagy hit vállalja a próbatételt. A hamis hit a próba láttán elbukik, az igazi hit viszont 

megáll a megpróbáltatásokkal szemben. 

 

MEGÁLLNI A HIT OLDALÁN 
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Egyszer valaki nagyon mérgesen leszidott engem. Minél inkább tűrtem a szidását, ő annál 

inkább folytatta. Akkor így imádkoztam az Úrhoz: „Istenem! Adj nekem türelmet, adj nekem erőt, 

hogy tűrjek, különben elveszítem a fejemet." Ha most ugyanez a dolog történne meg velem, már 

nem lennék ideges. Sőt, ezt mondanám élcelődve a Sátánnak: „Sátán! Engem ugyan meggyalázhatsz 

az emberek száján keresztül, de nézzük meg, hogy a bennem lakozó Krisztust fel tudod-e zaklatni a 

gyalázkodásaiddal! Én nem gyűlölöm a gyalázkodókat. Éppen ellenkezőleg, szeretem őket." 

Valóban, ha így viselkedünk, a Sátán képtelen lesz bármit is tenni ellenünk. Testvérek! Hála és 

dicsőség az Úrnak! A győzelem Krisztus, nem pedig mi vagyunk. Ha rajtunk múlna, mi csak egy 

bizonyos pontig tudnánk tűrni. Ha a gyalázkodás egy kicsit is túllépne ezen a ponton, biztosan 

elveszítenénk a türelmünket. De ha Krisztus állja a próbát, akkor nem létezhet túl nagy kísértés a 

számunkra, és nincs olyan megpróbáltatás, amelyet túl nehéz lenne elviselni. Amikor Isten Igéje és a 

hit mellé állunk, a Sátán semmit sem tehet velünk. Az Úr megparancsolta, hogy keljünk át a túlsó 

partra. Minden bizonnyal át is kelünk a túlsó partra. Nem a mi szavunk számit, hanem Isten Igéje, 

mert Isten hűséges. 

Végezetül testvérek, föl kell tennem egy kérdést: Van-e egy vagy két olyan visszatérő bűnötök, 

amely zavar benneteket? Én úgy hiszem, hogy van. Testvérek! Amikor a bennünk lakó Krisztus 

vezet át minket a megpróbáltatásokon, akkor valójában ki van próbára téve? A megpróbáltatások 

valójában nem minket próbálnak meg, hanem Istent. A hitünk próbája során Isten Fia áll a próba 

alatt. Isten hűségének kell kiállnia a próbát, nem nekünk. Minden megpróbáltatás azt próbálja ki, 

hogy mire képes Krisztus. Minden megpróbáltatás Isten hűségének a próbája. A hit Isten oldalán áll, 

az Ő Igéje oldalán áll, és nem a körülményeink oldalán. Ez a győzelem. A Sátán azt mondja, hogy 

mi tisztátalanok vagyunk, viszont mi azt mondjuk, hogy Krisztus a mi szentségünk. A Sátán azt 

mondja, hogy kevélyek vagyunk, de mi erre azzal válaszolunk, hogy Krisztusa mi alázatosságunk. A 

Sátán azt mondja, hogy elbuktunk, mi pedig azt mondjuk, hogy Krisztusa mi győzelmünk. Mindenre 

tudunk válaszolni a Sátánnak, kijelentve, hogy Krisztus megbízható, és az Ő Igéje megbízható. Ez a 

hit, ez Isten Igéjének a megragadása. Halleluja! Krisztusa mi győzelmünk. Halleluja! Isten hűséges. 

Halleluja! Az Ő Igéje megbízható. 

Testvérek! Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hit megpróbálása nem fog sokáig tartani. 

Közvetlenül a győzedelmes élet megtapasztalása után mind gyakrabban állja utunkat a kísértés, de a 

hitünk próbája után már mások nyernek ebből segítséget és hasznot. Miután meg lett próbálva a 

hitünk, Isten szíve megelégszik, és az Ő neve megdicsőül. A Sátán hallgatásra lesz ítélve, és nem 

tehet semmit ellenünk. Halleluja! Isten Igéje megbízható. Hála és dicsőség az Úrnak! Amikor Isten 

oldalán állunk, semmi sem állhat utunkba. Amikor hitben állunk, egyetlen hegy sem mozdíthatatlan. 

A hit éppen a hegyek elmozdítására „szakosodott". Legyen szó bármilyen hegyről, a hit el tudja azt 

mozdítani. Halleluja! Isten hűséges! 

 

 

NÖVEKEDÉS 

„Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te igéd igazság."  

János 17,17 

 

Ma este egy másik témával fogunk foglalkozni az Úr előtt. De mielőtt megtennénk ezt, át kell 

ismételnünk, hogy eddig mit láttunk. Láttuk, hogy a saját tapasztalatunk nem más, mint folytonos 

kudarcok története. Azt is láttuk, hogy az Isten által nekünk rendelt élet sokkal magasabb rendű a 

jelenlegi keresztyén tapasztalatoknál. Harmadszor azt láttuk, hogy az Isten által nekünk adott 

győzedelmes élet Krisztus, és hogy az emberi próbálkozások, mint például az elfojtás, a küszködés, 

az ima stb. mind hasztalanok. Negyedszer megállapítottuk, hogy a győzedelmes életnek öt 

jellemzője van, melyek közül a legfontosabb az, hogy ennek az életnek a lényege a kicserélődés, és 

nem a megváltozás. Ötödjére a győzedelmes élet megtapasztalásának a feltételeit láttuk. A két 
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alapvetőbb feltétel (1) az önmegadás, ami azt jelenti, hogy kiengedjük a dolgainkat a kezünkből, és 

(2) a hit. Amikor Isten azt mondja, hogy az Ő kegyelme elég számunkra, akkor annak elegendőnek is 

kell lennie. Ha Ő azt mondja, hogy Krisztusa mi életünk, akkor Ő valóban a mi életünk. Amikor 

Isten azt mondja, hogy Krisztus a mi szentségünk, akkor valóban Ő a mi szentségünk. Hatodszor 

megvizsgáltuk, mit jelent elengedni és Isten kezébe helyezni a dolgainkat. Hetedjére megláttuk azt, 

hogy mi a hit: valóságkémi megragadása, érzékelése mindannak, amit Isten tett. Nyolcadszor 

felismertük, hogy a hitnek próbatételre van szüksége. Ma este a győzedelmes életnek egy másik 

szempontjával fogunk foglalkozni: a szellemi növekedés útjával. 

Miután meghallgattuk a fent említett pontokat, minden bizonnyal megkérditek: Miután 

győztünk, az életünk már elérte volna a legmagasabb szintet? Nincs is szükség további 

előremenetelre ettől a ponttól kezdve? Ma este arról fogok beszélni, hogy mit kell tennie az 

embernek, miután győzött. 

 

MINDENNAPI ÉLETÜNK A GYŐZELEM UTÁN 

Legyőzni a visszatérő bűnöket 

Sok keresztyén valóban győzött, és Krisztus valóban az ő győzedelmük. De nem tudják, 

hogyan tartsák fenn ezt az életet, és hamarosan újra elbuknak. A legelső dolog, amit a keresz-

tyéneknek várniuk vagy remélniük kell a győzedelmük után az, hogy Isten megszabadítja őket 

azoktól a bűnöktől, amelyek már régóta folyamatosan zavarták és akadályozták őket. Egy győzelmet 

tapasztalt keresztyénnek nem szabad magával hordoznia sajátságos bűneit. Az Úr megmentett 

minket, és most már Ő a mi győzedelmes életünk. Ezt mondhatjuk: „Uram, köszönöm Neked és 

dicsérlek Téged, mert Krisztus győzedelme az én győzelmem. Uram, köszönöm Neked és áldalak, 

mert Krisztus szentsége az én szentségem lett." Krisztus él helyettünk. Ha egy testvért előzőleg az 

indulatos természete megkötözött, akkor most ennek a természetének távoznia kell. Van olyan 

testvér, akit kételkedő természete zaklatott nagyon sokat a múltban. Van olyan, aki nagyon beszédes 

ember volt, és ez okozta folytonos kudarcait. Némelyeket a már korábban említett nyolc bűn közül 

valamelyik kötözött meg. Most a győztes keresztyén elvárhatja Istentől, hogy elsodorja tőle ezeket a 

bűnöket. Ha valaki g-y őzelemre jut, így kell imádkoznia: „Ó Uram, hozzád fordulok, hogy ezeket a 

bűnöket távolítsd el tőlem." 

Nagyon sok, bűnnel kapcsolatos problémával kell foglalkoznunk. Például talán megbántottunk 

másokat, vagy megbántottunk más testvéreket. Bocsánatot kell kérnünk tőlük. Előzőleg nem volt 

meg az erőnk a bocsánatkéréshez, de most már megvan hozzá az erőnk. Régebben valami 

megkötözött minket, de most Krisztus él bennünk, és szabadok vagyunk. Ezért miután egy testvér 

vagy egy testvérnő megtapasztalja a győzedelmes életet, kérnie kell az Urat, hogy távolítsa el az ő 

sajátságos bűnét, azt a visszatérő bűnt, amibe állandóan belekeveredik. Ha egy ilyen bűn megmarad, 

akkor nemcsak mások mondhatják azt, hogy egy ilyen ember még nem győzött, hanem ő saját maga 

is elkezd kételkedni győzelmének tapasztalatában. Mielőtt valaki elnyerné a győzedelmes életet, 

nincs ereje megvívni a csatát. Most, hogy megkapta ezt az életet, megvan az ereje a harchoz. 

Megvan a hite és az ereje ahhoz, hogy megküzdjön az ellenséggel. 

Csifuban néhány nyugati testvérnő egyszer megkérdezte tőlem, hogy a győzelem után az 

embernek kell-e még harcolnia. Én ezt válaszoltam: „A kérdés az, hogy a győzelemért akarunk-e 

harcolni, vagy a harcért győzni. Soha nem tudunk és nem is szabad azért harcolni, hogy győzzünk. 

Tehát a kérdés itt az, hogy csatából a győzelemre, vagy a győzelemből a csatába igyekszünk-e." 

Nagyon sok ember küzd a győzelemért, de az eredmény mindig kudarc. A győzelmet nem 

lehet elnyerni a saját erőlködésünk által. A győzelem Krisztustól jön, teljes mértékben Istentől ada-

tik. Hisszük, hogy az Úr a mi szentségünk, tökéletességünk és győzelmünk. Ezért most minden 

másnak távoznia kell az életünkből. Minden, amit nem az Atya ültetett belénk, ki lesz gyomlálva. 

Egyszer az egyik testvérrel beszélgetve a következő példát használtam. Megkérdeztem: 

„Tegyük fel, hogy Ón vásárolt egy darab földet, és a tulajdonos szerződést kötött önnel. A szerződés 
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kikötötte a föld hosszát és szélességét. Amikor ön elmegy, hogy birtokba vegye a földet, ott talál 

néhány csavargót, amint megpróbálnak felépíteni egy kis házikót az ön telkén. Vajon mit kell 

tennie? E1 kell kergetnie ezeket a csavargókat a szerződésben biztosított tulajdonjoga alapján." 

Ugyanez a teendőnk a bűn feletti küzdelmünkben. Nem a saját erőnk által kell harcolnunk, hanem az 

által a hatalom által, amit Isten adott nekünk. Igaz, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy 

harcoljunk, de azt is mondja, hogy hittel harcoljunk. Igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy győzzük le 

az ellenséget, de azt is mondja, hogy ezt hit által tegyük meg. Az is igaz, hogy a Biblia azt mondja, 

hogy ellent kell állnunk a gonosznak, de azt is elmondja, hogy a hit pajzsával kell ellenállnunk neki. 

Testvérek! Vajon sajátos bűneink olyanok-e, melyek Krisztus életéből származnak? Vajon 

visszatérő gyanakvásunk, mértéktelen beszédességünk és önfejű makacsságunk Krisztus életéből 

ered-e? Tudjuk természetesen, hogy nem. Ezek a dolgok nem Krisztustól valóak. Mivel nem 

Krisztustól jönnek, meg kell parancsolni nekik, hogy távozzanak tőlünk. Ha megpróbálunk ellenállni 

nekik először, és csak utána győzni, akkor minden bizonnyal kudarcot vallunk. Ha a saját erőnkből 

próbáljuk meg kiharcolni a győzelmet, akkor minden bizonnyal elbukunk. Viszont ha előbb 

győzünk, és csak utána harcolunk, ha a győzelem alapjairól küzdünk, akkor győzelemről győzelemre 

jutunk. Ezért a döntő kérdés az, hogy az ember a győzelemért harcol-e, vagy pedig győzelem alapján 

harcol. A győzelem alapján való harc azt jelenti, hogy ezt tudja mondani az ember: „Uram! Hálát 

adok Neked és dicsőítelek, mert Te már győztél. Mivel Te győztél, el tudom söpörni ezeket a 

bűnöket magamtól." 

Miután egy keresztyén megtapasztalta a győzedelmes életet, ezt kell mondania Istennek: 

„Köszönöm Istenem! Mivel Krisztus az életem, ezeknek a bűnöknek nem szabad tovább bennem 

maradniuk. El kell távozniuk tőlem." Minden visszatérő bűnt azonnal el kell távolítani. Ez az igazi 

hadviselés lényege. Azokat a bűnöket, melyek előtte folyamatosan követtek minket, most egy 

csapásra elsöpörhetjük. Ez a győzelem jelentése. 

Elismerni, hogy tehetetlenek vagyunk, és elfogadni Krisztust a mindenünknek 

Másodjára megemlíteném, hogy az életünknek mindig ugyanolyannak kellene lennie, mint 

amilyen azon a napon volt, amikor először megtapasztaltuk a győzedelmes életet. Minden reggel, 

amikor fölébredünk, így kell imádkoznunk: „Istenem! Még mindig gyenge vagyok és erőtlen előtted. 

Nem változtam. Még mindig ugyanolyan vagyok. Viszont köszönöm Neked, hogy Te még mindig az 

én életem vagy, ma is Te vagy az én szentségem és az én győzedelmem. Hiszem, hogy Te megéled a 

Te életedet énbennem a mai nap folyamán is. Istenem, hálás vagyok Neked, mert minden a Te 

kegyelmed szerint való, és minden elvégeztetett a Te Fiad által." 

Néhány dologra azonban ezen túlmenően is oda kell figyelnünk. 

 

KÉTFAJTA KÍSÉRTÉS, ÉS KEZELÉSÜK 

Már beszéltem nektek arról a testvérről, aki biciklivel ment haza az összejövetelünk után, és 

fellökték az utcán. Mielőtt még észrevehette volna, előtört a haragja. Ha lett volna ideje és le-

hetősége arra, hogy átgondolja az esetet, talán lett volna esélye arra, hogy félretegye az indulatait. De 

a hirtelen jött esemény nem hagyott időt neki a gondolkodásra, és váratlanul kirobbant belőle a 

harag. Ezek szerint kétfajta kísértés van, amivel mindennapi életünkben találkozunk. Az egyik nem 

ad lehetőséget arra, hogy foglalkozzunk vele, hirtelen jön. A másik fokozatosan érkezik, és 

fokozatosan kísért. Az egyik kísértés nem hagy számunkra időt, hogy gondolkodjunk róla, míg a 

másik kísértés megadja az időt erre. Mi úgy gondoljuk, hogy a fokozatos kísértést könnyű legyőzni, 

míg a hirtelen kísértést nehéz. De testvérek! Annak ellenére, hogy beléptünk a győzedelmes élet 

megtapasztalásába, két imádságot kell minden reggel mondanunk, amikor fölkelünk az ágyunkból. 

Ha ezt a két imádságot elhanyagoljuk, akkor újra el fogunk bukni. 

Az első imádságban így kell szólnunk: „Szabadíts meg engem a kísértésektől! Ne engedd, 

hogy anélkül jöjjenek hozzám, hogy lenne időm gondolkodni róluk! Ne engedd, hogy vétkezzek 

anélkül, hogy lehetőségem lenne átgondolni!" Az Úr meg tud szabadítani minket az olyan 
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kísértésektől, melyek esetében nincs meg a lehetőségünk a gondolkodásra. Ez egy nagyon értékes 

imádság, és már nagyon sok embert mentett meg. 

Ma este nincs időm arra, hogy elolvassam a Róma 5. teljes fejezetét. Csak röviden szeretnék 

beszélni róla. A Róma 5,12-19 megtanít nekünk néhány dolgot. Ez a rész elmondja, hogy a Krisz-

tussal való egységünk ugyanolyan, mint az Ádámmal való egységünk. Ugyanúgy, ahogy az 

Ádámmal való egységünkön keresztül bűnbe jutottunk, a Krisztussal való egységünkön keresztül 

megigazultunk. Testvérek! Hányunknak kell gyakorolni magát abban, hogy elveszítse a türelmét? 

Semmi szükség arra, hogy ezt gyakoroljuk: amint valaki zaklatni kezd minket, ez automatikusan 

megtörténik velünk. Spontán elveszítjük a türelmünket, mert Ádámhoz vagyunk csatolva. Bűnt 

követünk el minden elhatározás nélkül, mert Ádámhoz tartozunk. Nem kell semmi erőkifejtés ehhez. 

De a Krisztusban való életünknek, melyet Isten ígért nekünk, ugyanaz az alapelve, mint az Ádámmal 

való egységünknek. Ezt kell mondanunk az Úrnak: „Ugyanúgy, ahogy Ádámhoz csatlakozva 

vétkeztem minden előre megfontoltság és elhatározás nélkül, ma Krisztusban vagyok. Minden 

előzetes megfontolás és elhatározás nélkül türelmes tudok lenni. Nem kell harcolnom azért, hogy 

türelmes legyek. Uram, nincs lehetőségem arra, hogy gondolkodjam azon, hogy ma milyen 

dolgokkal fogok találkozni, de köszönöm Neked és dicsőítelek Téged, mert az egységem Teveled 

ugyanolyan erős, mint az egységem Ádámmal. Amikor ma kísértésekkel fogok találkozni, Te a saját 

szelídségedet, szentségedet és győzelmedet fogod kinyilvánítani rajtam keresztül, még akkor is, ha 

túlságosan hirtelen jön a kísértés, és nem lesz rá időm, hogy gondolkodjak róla, vagy ellenálljak 

neki." Ha így imádkozunk az Úr előtt, akkor győzni fogunk az első fajta, hirtelen jövő kísértések 

fölött. Minden nap, amikor felébredünk, hinnünk kell, hogy Isten meg tud szabadítani minket 

azoktól a kísértésektől, melyekről nincs időnk gondolkodni. Minden reggel hinnünk kell Krisztus 

életében, és meg fogjuk élni spontán módon az Ő győzelmét. Ugyanúgy, ahogy gondolkodás nélkül 

elveszítjük a türelmünket, hasonlóképpen el is tudjuk oszlatni a türelmetlenségünket minden 

gondolkodás nélkül. Ez mind a hitünktől függ. Amíg hiszünk, Isten minden tette a tapasztalatunkká 

válik. 

A másik fajta kísértés nem hirtelen jön, hanem inkább fokozatosan. Ott lézeng körülöttünk, és 

állandóan csábítgat. Mit kell tennünk ezzel a fajta kísértéssel? Nem szabad odafigyelnünk rá, sem 

harcolnunk ellene. Minden az Úr Jézustól függ. Imádkoznunk kell; „Én még mindig ugyanolyan 

vagyok, mint azelőtt, még mindig gyenge vagyok, és képtelen vagyok ellenállnia kísértésnek. Uram, 

nem tudom megtenni. Nemcsak, hogy nem tudom megtenni, de még csak nem is fogom 

megpróbálni. Uram, nem tudok türelmes lenni, és nem is fogom megpróbálni, hogy az legyek. 

Azelőtt sem sikerült, és most sem fog sikerülni. Dicsőítelek és hálát adok Neked, amiért nem tudom 

megtenni. Halleluja! 

Tehetetlen vagyok. Halleluja! Nem tudok ezzel foglalkozni." Ugyanakkor föl kell emelnünk a 

fejünket, hogy az Úrra nézzünk, és ezt mondjuk Neki: „Uram, Te képes vagy rá. Te nem vagy gyen-

ge, hanem erős vagy bennem. Uram, hálát adok Neked, mert Te képes vagy erre. Halleluja! Te képes 

vagy rá!" Testvérek! Ha ezt az utat választjuk, akkora kísértés eltávozik tőlünk. Amikor elkezdünk 

küszködni és harcolnia kísértéssel, úgy tűnik, hogy esze ágában sincs elhagyni bennünket. Ám ha 

kijelentjük, hogy tehetetlenek vagyunk vele szemben, és csak Isten képes a győzelemre, és amikor 

dicsekedünk a gyöngeségünkben és dicsőítjük Isten erejét, a kísértés eltávozik. 

 

AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL 

Néhány testvér megkérdezte tőlem, hogy mit jelent az, hogy miután megtapasztaljuk a 

győzelmet, soha többé nem fogunk vétkezni. A válaszom az, hogy mindenre rá fogunk jönni a saját 

gyakorlatunkban. De addig megvan a lehetőség arra, hogy vétkezünk. A Biblia szerint milyen fajta 

életet kell élnünk nekünk, keresztyéneknek? A Biblia megmutatja, hogy a keresztyének élete a hit 

élete: „Az igaz ember pedig hitből él" (Róm 1,17). Hit által nyerünk életet - ez a kiinduló tapasztalat. 

Hitből élünk - ez a folytatódó tapasztalat. 
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Kétfajta világ létezik előttünk. Az egyik a fizikai világ, a másik pedig a szellemi világ. Amikor 

a fizikai érzékszerveinket használjuk, a fizikai világban élünk. Viszont amikor a hitünket gyako-

roljuk, a szellemi világ részeseivé válunk. Amikor a szemünket használva tekintünk magunkra, még 

mindig bűnösök vagyunk. Még mindig tisztátalanok vagyunk és büszkék, semmivel sem jobbak, 

mint bárki más a világon. De amikor a hitünket gyakorolva szemléljük magunkat Krisztusban, azt 

látjuk, hogy a türelmetlenségünk és az önfejűségünk eltűnt. Nyoma sincs a bűneinknek. Naponta 

választanunk kell e két világ közül. Az embernek van értelme, vannak érzelmei, és van akarata. Az 

akaratunk szabad, ezért abban a világban élhetünk, amelyiket választjuk. Ha a fizikai érzékszerveink 

érzései szerint élünk a fizikai világban, akkor a fizikai világ válik valóssá számunkra. Ha hittel élünk 

a szellemi világban, akkor a szellemi világ válik valósággá. Más szavakkal, amikor az érzékeinket 

használjuk, Ádámban élünk, viszont amikor a hitünket gyakoroljuk, azonnal Krisztusban találjuk 

magunkat. Mindig ez a két lehetőség áll előttünk. Amikor az érzéseink, érzékeink alapján élünk, 

Ádámban élünk. Amikor hit által élünk, Krisztusban élünk. Amikor Krisztusban élünk, minden 

krisztusi áldása mi tapasztalatunkká válik. 

A Biblia sehol sem tanít arról, hogy a bűnt gyökeresen ki lehet irtani. Viszont amint egy hivő 

belép a győzedelmes életbe, Isten munkájának alapelve szerint az Ő gondoskodása és parancsolatai 

alapján az ilyen ember többé már nem vétkezik. Nagyon is lehetséges, hogy minden nap kifejezzük 

Krisztust, és az is lehetséges, hogy felettébb diadalmaskodjunk. De amint a saját érzéseink szerint 

élünk, azonnal elbukunk. Testvérek! Naponta hit által kell élnünk, csak akkor válik minden 

valósággá számunkra Krisztusban. 

 

A VÉR AZONNAL HELYREÁLLÍT A BUKÁSUNK UTÁN 

Mit kell tennünk, ha véletlenül elbukunk? Azonnal Istenhez kell fordulnunk, és az Ő vére alá 

kell helyeznünk a bűneinket. Azonnal odafordulhatunk az Úrhoz, és ezt mondhatjuk Neki: „Istenem, 

hálát adok Neked és dicsérlek Téged, mert a Te Fiad még mindig az én életem és az én szentségem. 

Ő énbennem meg fogja élni az Ő győzedelmes életét." Egy másodpercen belül helyreáll a normális 

helyzetünk. Nincs szükség arra, hogy öt percet, esetleg egy órát várjunk. Isten azonnal megbocsát és 

megtisztít minket, de mi azt hisszük, hogy egy kicsit még sajnálnunk kell magunkat, és szenvednünk 

kell még egy kicsit, mielőtt teljesen megtisztulnánk. Ez olyan, mintha csak a bajt keresnénk. Ezzel 

csupán meghosszabbítjuk a kapcsolatunkat Ádámmal még egy vagy két órára. 

Néhányan megkérdezhetik: „Ha az ember még akkor is elbukik és szüksége van a vér 

tisztítására, miután belépett a győzedelmes életbe, akkor nem ugyanolyan-e, mint azok, akik soha 

nem is élték meg ezt a győzedelmes életet?" Testvérek! Itt egy hatalmas nagy különbséget kell 

meglátnunk. Mielőtt valaki győzedelmeskedik, az élete teljes kudarc. Néhányszor talán sikerült 

győznie, de szokás szerint és ismételten elbukik. Viszont miután győzött, az élete győzedelmes életté 

válik. Ha elbukik, akkor az csak egy kivételes eset - egészében véve állandóan győzedelmes. 

Hatalmas nagy különbség van a két állapot között. Halleluja! A különbség óriási. Előzőleg főleg 

kudarcokat éltünk át, és csak alkalmanként győztünk. Most túlnyomórészt diadalmaskodunk, és csak 

alkalmanként mondunk csődöt. Mielőtt valaki győzedelmeskedik, a kudarcok állandóan 

ismétlődnek. Azok, akik elveszítik a türelmüket, mindig el is fogják veszíteni azt. Akiknek 

tisztátalan gondolataik vannak, mindig is tisztátalanok maradnak. Akik önzőek, mindig is önzőek 

maradnak, akik szűk látókörűek, azok sem fognak megváltozni. Akik féltékenyek, mindig is 

féltékenyek lesznek. Ugyanabban a dologban számtalanszor el fognak bukni, és ritka lesz a 

győzelem. Az ember szokás szerint, természetszerűen van megkötözve az indulatai, a büszkesége, a 

féltékenysége vagy a hazugságai által. Miután keresztülmegy a győzedelem megtapasztalásán, csak 

alkalmanként fog elbukni, és ha el is bukik, nem követi el ismételten ugyanazt a bűnt. Amikor 

vétkezik, nem lesz ugyanolyan, mint azelőtt. 

Mielőtt az ember győzelemre jut, nem tudja, mitévő legyen, amikor elbukik. Nem fogja tudni, 

hogyan hozza rendbe kapcsolatát Istennel, és hogyan fogadja be Isten világosságát újra, Úgy érzi 
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magát, mintha egy hosszú lépcsősor aljában állna, és nem tudja, hogyan másszon föl. Miután 

győzelemre jutott, még mindig elbukhat alkalmanként, de néhány másodpercen belül helyre tudja 

állítania helyzetet. Azonnal megvallja a bűneit, és megtisztul. Azon nyomban hálát tud adni és 

dicsőíteni tudja az Urat, és Krisztus újra meg fogja élni a győzelmét benne. Ez a hatalmas különbség 

a győzelem és a győzelem előtti állapot között. 

 

A MEGFELELŐ MINDENNAPI KAPCSOLAT KRISZTUSSAL 

Szeretném a figyelmeteket felhívni az 1János 5,11-12-re, amely így szól: „És ez az a 

bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé 

az élet; a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." Látjuk ezt? Hogyan adatik meg 

nekünk a győzedelmes élet? A Fiún keresztül. Számunkra nincs semmi más út a győzedelmes élet 

megszerzésére, mert ez az élet Isten Fiában van. Akié az Isten Fia, azé az élet, és akiben nincsen meg 

az Isten Fia, élet sincs abban.Amikor Isten nekünk adja az Ő Fiát, akkor nemcsak a receptet kapjuk 

meg, hanem magát az Orvost is. Isten nem csupán életet ad nekünk, hanem az Ő Fiában adja ezt az 

életet. A győzedelmes élet birtoklása nemcsak annak a kérdése, hogy megkapjuk-e az életet, hanem 

hogy megkapjuk-e Isten Fiát. Ezért amikor a kapcsolatunk Krisztussal nem megfelelő, azonnal 

kialakulnak a problémák. Amint kételkedni kezdünk Krisztus hűségében és az Ő ígéreteiben, 

megjelennek a bajok. Isten nem ad nekünk türelmet, szelídséget vagy alázatosságot Krisztustól 

függetlenül. Ő a Fiában adja meg nekünk a türelmet, szelídséget és az alázatosságot. Abban a 

pillanatban, hogy nem megfelelő a kapcsolatunk az Ő Fiával, elveszítjük a győzelmünket. Ezért 

szükséges az, hogy megfelelő kapcsolatunk legyen Krisztussal minden nap. 

Minden nap ezt kell mondanunk Neki: „Uram, Te vagy az én Fejem, és én Hozzád tartozom. 

Uram, még mindig Te vagy az életem és szentségem." 

Ha magunkra nézünk, semmit sem látunk ezekből a dolgokból. De ha Krisztusra fordítjuk a 

tekintetünket, mindenünk meglesz. Ez a hit. Nem lehet miénk a szentség, a győzelem, a türelmesség 

és az alázatosság Krisztustól függetlenül. Mihelyt miénk Krisztus, miénk a szentség, a győzelem, a 

türelmesség és az alázatosság. Van egy kínai mondás: „Amíg a zöld hegy a helyén van, nem kell 

félni a tüzelő hiányától." Isten nem ad nekünk "tüzelőt", Ő a „hegyet" adja nekünk. Amíg a hegy 

megvan, biztosan van tüzelőnk is. Hisszük, hogy Isten Fia bennünk él. A legfőbb oka sok keresztyén 

bukásának az, hogy az érzéseik szerint élnek, és nem hit által. 

Bukásunk nem azt jelenti, hogy minden, amit addig a pontig megtapasztaltunk hiábavaló és 

érvénytelen, csupán csak azt jelenti, hogy gyengék voltunk a hitünkben. Soha sem szabad azt 

gondolnunk, hogy a bukás szükségszerű, miután valaki győzedelmeskedett. Mielőtt győztünk, 

elkerülhetetlenül elbuktunk. Isten azt akarja, hogy elbukjunk, sőt hogy emlékezetesen elbukjunk. De 

miután győztünk, nincs szükség arra, hogy állandóan csődöt mondjunk. Még akkor is, ha elbukunk, 

ezek a kudarcok csak alkalmiak lesznek. Amikor Ádámban vagyunk és ridegnek, érzéketlennek és 

tisztátalannak érezzük magunkat, az azt jelenti, hogy valójában azok is vagyunk. De amikor 

Krisztusban vagyunk, azt kell mondanunk magunknak, hogy szentek és győztesek vagyunk. Amint 

kijelentjük, hogy valami a miénk, az a miénk is lesz. 

 

NÖVEKEDÉS AZ IGAZSÁG FELISMERÉSE ÉS A KEGYELEM ELLÁTMÁNYA 

ÁLTAL 

 

Végül tekintsük át, mit jelent a növekedés. Egyetértünk azzal, hogy miután 

győzedelmeskedtünk, még mindig szükségünk van a növekedésre. Néhányan túl büszkék. Azt 

gondolják, hogy miután győztek és megtapasztalták Krisztus szentségét, nincs szükségük arra, hogy 

továbblépjenek. Talán igaz, hogy győztünk és megszentelődtünk, de fel kell ismernünk, hogy a 

győzelem megtapasztalása olyan, mintha egy kapun mennénk keresztül. Anélkül, hogy átmennénk a 

kapun, nem tudunk elindulni az úton. Csak azután tudunk növekedni, hogy győztünk. Fel kell 
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ismernünk, hogy az embernek szabad akarata van; racionálisan gondolkozik, és érzései vannak. 

Mindig csak azok felett a bűnök felett győzedelmeskedhetünk, amelyeket ismerünk. Nem tudunk 

olyan bűn felett győzni, amit nem is ismerünk. Ezért van szükség a növekedésre. 

Mi az a bűn, amelyről tudomásunk van? Tegyük föl, hogy indulatos a természetünk. Ha igazán 

győztünk Krisztusban, meg lesz a türelmünk az indulataink legyőzésére, és ebben a tekintetben már 

nem tudunk tovább növekedni. Türelmünk a legvégső türelem, mert Krisztustól van. Ez a türelem 

ugyanaz, ami Krisztusé volt, amikor a Földön élt 33 és fél évig. Ha a türelmünk nem hamis, ha ez a 

türelem Krisztusé, akkor már nem lehetünk ennél türelmesebbek, mert Krisztus türelmét birtokoljuk. 

Csak azok fölött a bűnök fölött tudunk győzedelmeskedni, amelyekkel tisztában vagyunk. 

Vannak azonban olyan bűnök is, amelyekről nem tudunk, és ezek nem részei Krisztus-tapasztala-

tainknak. Ezért van szükségünk a János 17,17-re, amely így szól: „Szenteld meg őket a te 

igazságoddal." 

Egyrészt rendelkezésünkre áll az 1Korinthus 1,30, amely így hangzik: „Tőle vagytok pedig ti a 

Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul"; 

másrészt ott van a János 17,17, amely ezt mondja: „Szenteld meg őket a te igazságoddal." Krisztus 

megszentel minket, az igazság pedig megnöveli a megszentelődésünk mértékét. Van-e olyan testvér, 

aki ismeri az egész Bibliát már az első napon? Nem, a Szentírást fokozatosan ismerjük meg. Az 

igazság elmondja nekünk, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Például 2 évvel ezelőtt talán nem 

tudtuk, hogy egy bizonyos dolog bűn, most viszont felismerjük benne a bűnt. Sok olyan dolog van, 

amit jónak tekintettünk vagy helyeseltük azelőtt, később azonban bűnné vált számunkra. 

Különbség van a múlt és a jelen között, mert minél több igazságot ismerünk meg, annál több 

bűnt fedezünk föl, és minél több bűnt fedezünk fel, annál inkább szükségünk van Krisztusra, hogy az 

életünk legyen. Minél nagyobb a kapacitásunk, annál nagyobb szükségünk van Krisztusra. Naponta 

tanulmányoznunk kell Isten Igéjét, figyelmesen, hogy felfedezzük magunkban a bűnös dolgokat. 

Minél nagyobb mértékben látjuk a saját bűneinket, annál inkább imádkozzunk így: „Istenem, mutasd 

meg nekem, hogy ezeket a dolgokat illetően Krisztus az én győzelmem és az én ellátmányom." 

Testvérek! Ha növekedni akarunk, akkor az igazság fénye nélkülözhetetlen. Az igazság fénye felfedi 

a hibáinkat, és megmutatja sérülékenységünket. Amint az igazság fénye rávilágít a helyzetünkre, 

megnövekszik a kapacitásunk, és minél inkább megnövekszik a kapacitásunk, annál többet tudunk 

befogadni. 

Nagyon szeretem a 2Péter 3,18-at: „Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és 

megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében." Ez az egyike annak a kevés bibliai versnek, amely a 

növekedésről szól. Kegyelemben növekszünk. Mit jelent az, hogy kegyelemben növekszünk? Senki 

sem nő bele a kegyelembe, hanem kegyelemben növekszünk. Nem tudunk belenőni a kegyelembe, 

csak magában a kegyelemben tudunk növekedni. 

Mi a kegyelem? A kegyelem az, hogy Isten tesz értünk valamit. Számunkra a kegyelemben 

való növekvés azt jelenti, hogy arra van szükségünk, hogy Isten egyre több dolgot tegyen meg 

értünk. Tegyük föl, hogy Isten már öt dolgot megtett értünk, de 

még mindig van három, amelyet Istennek még meg kell tennie. Mivel a szükségünk 

megnövekedett, az isteni ellátmánynak is meg kell növekednie. Ebben nyugszik a kapcsolat az 

igazság és a kegyelem között. Az igazság rámutat a szükségletünkre, míg a kegyelem ellátja a 

szükségletünket. Az igazság megmutatja, hogy hol vannak hiányosságok bennünk, a kegyelem pedig 

betölti ezeket a hiányosságokat. Halleluja! Isten nemcsak az igazsággal rendelkezik, hanem a 

kegyelemmel is. Az Ótestamentumban az emberek folytonosan elbuktak, mert csak az igazság állt a 

rendelkezésükre; a kegyelem nem volt megadva számukra. Megvolt a törvényük, de nem volt erejük 

hozzá, hogy megtartsák a parancsolatokat. Adjunk hálát az Úrnak, „mert a törvény Mózes által 

adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett" (János 1,17). Hála az Úrnak, amiért 

megmutatta nekünk az igazságot, és ellátott minket kegyelemmel is. Halleluja! 
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Ezt mondhatom Istennek: „Örökre koldus vagyok, és nyomorult maradok. Hozzád kell 

fordulnom ma és holnap, és a következő napon is." Hála Istennek, hogy minden nap kérhetem Őt. 

Kérhetem Őt hétfőn, kérhetek Tőle kedden is kegyelmet. Ha ilyen módon „zavarjuk" Istent és 

állandóan kérünk Tőle, akkor érezni fogjuk, hogy növekedtünk kegyelemben. Minél inkább látjuk a 

kudarcainkat, annál többet fogunk kérni Istentől. Mindennél jobban fogjuk kérni Őt, hogy vegye a 

felelőssége alá az ügyeinket. Ezt fogjuk mondani az Úrnak: „Uram, még mindig tehetetlen vagyok, 

és még mindig szükségem van arra, hogy Te viseljed az én felelősségemet." Amint meglátjuk, hogy 

valamit rosszul csináltunk, azonnal ezt kell mondanunk Istennek: „Bevallom a bűnömet (ilyenkor a 

bűnt a nevén kell nevezni). Istenem, nem akarom megváltoztatni magamat soha többé. Most újabb 

leckét tanultam. Soha nem tudok megváltozni, és nem is áll szándékomban. Istenem, hálás vagyok 

Neked, mert ez egy újabb alkalom számomra, hogy dicsekedhetem a gyengeségemben! Istenem, 

hálás vagyok Neked, mert Te képes vagy győzedelmeskedni. Hálás vagyok Neked, mert Te el tudod 

venni a gyengeségemet." Testvérek! Minden egyes alkalommal, amikor dicsekszünk a 

gyengeségünkben, megtapasztalhatjuk Krisztus erejét. Minden egyes alkalommal, ha azt mondjuk, 

tehetetlenek vagyunk, Isten meg fogja mutatni nekünk, hogy Ő képes mindent elvégezni. Ha ezt 

folyamatosan gyakoroljuk, növekedni fogunk. 

Szeretnék megemlíteni néhány példát, hogy megmutassam nektek a növekedés lényegét. 

Nagyon sok bűn van, melyet nem ismerünk fel bűnnek. De mihelyt felismerjük, ezt kell mondanunk: 

„Istenem, vétkeztem. Szükségem van Krisztusra, hogy megélje bennem az Ő életét." Egyszer valaki 

nagyon igazságtalanul bánt velem, és én kemény szavakat vágtam hozzá. Tudtam, hogy ez helytelen 

volt, de azzal érveltem, hogy ő nálam is helytelenebbül viselkedett, és neki kellene bocsánatot 

kérnie. Én csak egy kicsit vétkeztem. Vagy talán nekem kellett volna bocsánatot kérni őtőle? Igen, 

Isten éppen azt akarta. Ez az ember megsértett engem, én pedig megbocsátottam neki, és már nem 

haragudtam rá. Mégis bocsánatot kellett tőle kérnem. Úgy gondoltam, hogy már eleget tettem, de 

még nem értem el a Máté 5,44 által felállított mércét, amely azt mondja, hogy szeretnünk kell az 

ellenségünket. Ha tudnám szeretni ezt az embert, akkor képes lennék szeretni még egy macskát vagy 

egy kutyát is. Írtam egy levelet, melyben bocsánatot kértem a kemény szavaimért, de mivel nem 

tudtam szeretni őt, úgy döntöttem, hogy nem küldöm el ezt a levelet. Elhatároztam, hogy írok egy 

másikat, amikor már tudom szeretni ezt az embert. Nem gyűlöltem őt, meg is bocsátottam neki, de 

szeretni nem tudtam. Csak Isten tudta őt szeretni. Isten azt mondja, hogy szeretni igazság, nem 

szeretni pedig bűn. Győzni akartam, és hittel akartam harcolni. Ezt mondtam az Úrnak: „Ha Te nem 

végzed el bennem, hogy szeressem őt, akkor nem tudom szeretni." Amikor kimondtam, hogy én nem 

tudom szeretni, és hogy Isten az egyetlen, aki képes erre, hirtelen úgy éreztem, hogy már szeretem is 

őt. Egyrészt az igazság elmondja, hogy szeretnünk kell, másrészt a kegyelem megadja nekünk az 

erőt a szeretetre. Ezek a küzdelmek néha csak néhány másodpercbe kerülnek, de van, hogy napokig 

eltartanak. 

Miss Fischbacher-nek volt egy munkatársa, aki mindig sok fejfájást okozott neki. Mindig 

olyan ötletekkel állt elő, amelyek csak szenvedést jelentettek. Ha Miss Fischbacher beszélni kezdett 

egy bizonyos problémáról, ez a munkatárs tagadta, hogy ez a probléma létezik. Ha Miss Fischbacher 

azt mondta volna, hogy 

nem létezik ilyesmi, ez a munkatárs azt bizonygatta volna, hogy igenis létezik ilyen dolog. Úgy 

tűnt, mintha azt próbálta volna megmutatni másoknak, hogy Miss Fischbacher nem őszinte. Miss 

Fischbacher megpróbálta elszenvedni ezt a bánásmódot, de nem tudott semmit sem kezdeni ezzel a 

viselkedéssel. Minden egyes alkalommal, amikor Miss Fischbacher találkozott vele, ő vagy 

megveregette a vállát, vagy kezet nyújtott neki, mintha szeretné őt. Külsőleg minden jónak tűnt, de 

belsőleg semmi sem volt rendben. Az egyik nap Miss Fischbacher elolvasta az 1Péter 1,22 üzenetét, 

amely így szól: „egymást tiszta szívből buzgón szeressétek". Eltűnődött ezen, és úgy gondolta, hogy 

képtelenség számára szeretni ezt a nőtestvért, pláne buzgón szeretni őt. Így ezt mondta az Úrnak: 

„Nem tudok győzni ezen a téren. Uram, úgy találtam, hogy ez bűn. Azt mondtad, hogy szeretnünk 
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kell a testvéreinket buzgón, de én ezt nem tudom megtenni. Ez minden bizonnyal bűn." Kérte Istent, 

hogy távolítsa el tőle ezt a bűnt. Nem gyűlölte a munkatársát, de szeretni képtelen volt. Minden 

egyes alkalommal, amikor meglátta, megpróbált minden tőle telhetőt, hogy szeresse, de ez soha sem 

működött. Egy nap bezárkózott a szobájába, és imádkozott Istenhez ezt mondva: „Szeretnem kell őt, 

de nem vagyok képes rá. Ez bűn. Nem engedlek Téged el addig, amíg nem tudom szeretni ezt az 

embert." Három órán keresztül imádkozott. Végül az Úr szeretete megtöltötte őt, és úgy érezte, hogy 

még meghalni is képes lenne ezért a nőtestvérért. Nemcsak hogy szerette őt, hanem buzgón szerette. 

Emiatt egész éjszaka imádkozott érte. A következő napi rutinmunka után újra imádkozott érte. 

Nemcsak hogy megtapasztalta a győzelmet, de az erőt is megtapasztalta. Ez a jelentése annak, hogy 

az igazság megszentel minket. Ez a jelentése a kegyelemben való növekedésnek. Az igazság képessé 

tesz minket arra, hogy meglássuk, mi a bűn. És a kegyelem ellát minket azzal az erővel, amely győz 

a bűn felett. Mihelyt rájövünk, hogy mi a bűn, nem fogjuk elengedni addig, amíg nem győzünk 

felette. Ily módon növekedhetünk a kegyelemben napról-napra. 

A következő történet három brit testvérnőről szól. Az egyik eljegyezte magát, míg a másik 

kettő elhatározta, hogy nem megy férjhez. Mind a három az Úr munkáját végezte belső Kínában. Az 

a testvérnő, amelyik el volt jegyezve, igen boldogtalan volt. Habár a vőlegénye gyakran írt, hogy 

vigasztalja őt, mindig le volt törve. Egyik nap, amikor éppen nagyon egyedül érezte magát, 

keservesen sírt a szobájában. A másik kettő megkérdezte tőle: „Miért érzed magad magányosnak? 

Van vőlegényed, aki mindig ír neked. Nekünk, kettőnknek kellene magányosnak éreznünk 

magunkat." Miután ezt elmondták neki és bementek a szobájukba, hirtelen ők is magányosnak 

kezdték érezni magukat. Végiggondolták munkájukat ezen a kietlen helyen, eszükbe jutott a 

szokatlan ennivaló és a kényelmetlen lakás. Milyen elhagyatottak voltak! Valóban, a bűn fertőző. 

Miközben így sajnálták magukat, felidézték az Úr Igéjét: „és ímé ti veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig" (Mt 28,20). A 16. Zsoltár 11. versének szavai is eszükbe jutottak: „teljes öröm van 

tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké". Ezután vallomást tettek az Úrnak: „A 

magányosság bűn. Te azt mondtad, velünk leszel az idők végezetéig, ezért be kell ismernünk, hogy a 

magányosság bűn. Te azt mondtad, hogy a jelenlétedben a boldogságban fogunk bővelkedni, és a Te 

jobb kezednél örökre örömet találunk. Ezért elismerjük, hogy a magányosság bűn." 

Mindketten letérdeltek, és imádkoztak. „Uram, elismerjük, hogy a magányosság bűn." Ettől 

kezdve a magányosság érzése soha többé nem tért vissza hozzájuk. Halleluja! A magányosság érzése 

végérvényesen eltűnt az életükből. 

Testvérek! Felfedezhetünk új bűnöket minden nap, és minden nap újabb kudarcokat 

találhatunk. De ugyanakkor megjelenik a kegyelem friss ellátmánya. „És az ő teljességéből vettünk 

mindnyájan kegyelmet is kegyelemre" (János 1,16 - angol ford.). Ezt megkaptuk egyszer, de újra és 

újra megkaphatjuk. 

Volt egy testvérnő, aki Indiában dolgozott, és nagyon sokat aggodalmaskodott. Az egyik nap 

elolvasta a Filippi 4,6-ot, mely így szól: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és 

könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 

kívánságaitokat az Isten előtt." Felismerte, hogy az aggódás bűn, és az is bűn, ha nem adunk 

hálát. Testvérek! Mihelyt meglátjuk a bűnt, meg kell vallanunk ezt az Úr előtt, és emlékeztetnünk 

kell magunkat arra, hogy az Úr bennünk lakik. Ez a jelentése a növekedésnek. 

A győzelmünk Krisztusban teljes; nem lehet javítani rajta. Viszont a győzedelmünk területe 

állandóan tágul. Minden ember különböző mértékű világosságot kap az Úrtól. Minél több vi-

lágosságot nyer valaki, annál jobban gyarapodhat, és minél kevesebbet kap ebből a világosságból, 

annál csekélyebb mértékű az előmenetele. Minél többet tud valaki a bűnről, annál több ellátmányt 

kap Istentől, és minél kevesebb világosságot kap valaki Istentől, annál kevesebb ellátmányban 

részesül. 

Testvérek! Ismernünk kell, hogy az igazság és a kegyelem milyen kapcsolatban áll velünk. 

Remélem, hogy mindnyájan naponta ezt tudjuk mondani Istennek: „Uram tehetetlen vagyok, és nem 
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is áll szándékomban, hogy bármit is tegyek. Uram, köszönöm Neked, és dicsérlek Téged, amiért 

tehetetlen vagyok." Minden nap imádkoznunk kell Istenhez, hogy adjon nekünk világosságot és 

kegyelmet. Talán véletlenül elbukunk, de egy másodpercen belül helyreállhat a normális helyzetünk. 

Ha így élünk napról napra, növekedésünk meglepően nagy lesz, mert egyedül Krisztus munkája 

hozza létre. Halleluja! Ez a teljes megmentés! Halleluja, Ő mindig továbbvezet minket! Halleluja, a 

Sátán semmit sem tehet ellenünk. Halleluja, Krisztus győzött! 

 

A GYŐZELEM HANGSZÍNE 

„Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban." Zsolt 20,6 

„A kit noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, 

kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek." 

IPéter 1,8 

 

Az elmúlt néhány este során megvizsgáltuk, hogy egy keresztyén hogyan juthat győzelemre. 

Hála Istennek, sok testvér közülünk már belépett a győzedelmes élet tapasztalatainak birodalmába. 

Az elmúlt este láttuk, hogy a győzedelmes élet hogyan növekedhet. Ma pedig egy másik témáról lesz 

szó, a győzelem hangszínéről. Gyakran van olyan, hogy valaki helyes szöveget énekel, viszont nem 

megfelelő a hangszíne. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a győzedelmes életnek is megvan a hangja. 

Nem elég, hogy ismerjük a megfelelő szavakat, a hangzásnak is megfelelőnek kell lenni. Ma este 

meg fogjuk vizsgálni, mit jelent a győzelem hangszíne. 

A Zsoltárok 20,6 ezt mondja: „Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban." Azt a szót, hogy 

„szabadulásodban" úgy is lehet fordítani, hogy „győzelmedben", és azt, hogy „örvendhessünk", úgy 

is fordíthatjuk, hogy „örömmel kiálthassunk". Nincs nagy különbség a szabadulás és a győzelem 

között; ez csupán két szempontja ugyanannak a dolognak. 

Hála az Úrnak, hogy sok testvér már keresztülment a győzelem kapuján. Viszont miután valaki 

keresztülmegy ezen a tapasztalaton, még mindig szüksége van arra, hogy megismerje a győzelem 

megfelelő hangszínét. Talán nem értitek, hogy mit értek „megfelelő hangszín" alatt, ezért 

megpróbálom elmondani másképp. A győzelemnek megvan a maga mércéje. Honnan tudjuk, hogy 

már győztünk? Mikor tudjuk, hogy már győzelemre jutottunk? A Zsoltárok 20,6 alapján tudhatjuk 

meg mindezt: „Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban." 

 

A KÜLÖNBSÉG A GYŐZELEM ÉS A GYŐZELEMBEN VALÓ DICSEREDÉS 

KÖZÖTT 

 

Nem tudom tudjátok-e, mi a különbség a győzelem és a győzelemben való dicsekedés között? 

Mi a győzelem, és mit jelent dicsekedni a győzelemben? A győzelem olyan valami, amit Krisztus 

tett, a győzelemben való dicsekedés pedig a mi cselekedetünk. A győzelem Krisztus munkája, míg 

az abban való dicsekvés a mi munkánk. A győzelem elmondja, hogy a munka el van végezve és még 

mindig érvényben van, míg az abban való dicsekedés a győzelem folyamatos hirdetése a győzelem 

tette után. Régebben kriketteztem. Ez egy nagyon fárasztó játék, a labda nehéz, és az ember keze 

megfájdul, miután egy darabig ütögette a labdát. A versenyző egy órán át izzad és küzd; átüti a 

labdát az egyik kapun, aztán a másikon, és végül az utolsó kapun is. Ez a győzelem. Amikor egy 

csapat győz, osztálytársaik zászlókat lengetnek, örülnek és kiáltoznak. Ez a dicsekedés a 

győzelemben. A csapat elnyeri a győzelmet, a többi osztálytárs pedig dicsekszik vele. Hála Istennek, 

Krisztus véghezvitte a győzelmet. Nem mi ontottunk érte vért, mégis mi dicsekszünk az Ő 

győzelmében. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy miután egy keresztyén győzött, folyamatosan gyakorolnia kell 

a dicsekedést a győzelemben. Egy nap halleluja nélkül annyi, mint egy nap anélkül, hogy dicseked-

nénk a győzelemben. Ahol naponta csak könnyeket ontanak, ott nincs dicsekvés a győzelemben. A 
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hangszínünknek olyannak kell lennie, amely örvendezik az Ő megmentő munkájában, olyannak, 

amely győzedelmesen kiált az Ő győzelmében. Amikor a krikettcsapatunk győzött, győzelmet 

hoztunk az iskolának, és az osztálytársaink dicsekedtek ebben a győzelemben. Ugyanígy, az 

Úr elnyerte a győzelmet, és elhozta nekünk ezt a győzelmet. Most mi folyamatosan 

dicsekedhetünk ebben a győzelemben. 

Ezt kell mondanunk: „Halleluja, Krisztus győztes!" Aki nem tud halleluját mondani, talán nem 

vesztes, de minden bizonnyal hiányzik belőle a győzelem hamisítatlan hangszíne. Lehet, hogy egy 

Kiangsi-beli ember tud pekingi tájszólással beszélni. A szavak megfelelők, de a hangzás nem az 

igazi. Akik nem tudnak halleluját mondani, azoknak rossza hangszínük. Nemcsak győznünk kell, 

hanem megfelelő hangon kell megszólalnunk. Ha a hangszínünk idegen, akkor mások kételkedni 

fognak, hogy győztünk-e egyáltalán, sőt, mi is kételkedni fogunk a saját győzelmünkben. Péter 

galileai tájszólását még egy szolgáló is fel tudta ismerni. Amikor nincs meg bennünk ez a „galileai 

hangszín", akkor a beszédünk leleplez bennünket. Minden nap „galileai hangon" kell 

megszólalnunk, hogy felismerjék bennünk Jézus követőinek „galileai" származását. 

Jósafát király dicsekedése 

Az Ótestamentumban Júda egyik királyát Jósafátnak hívták. Olvassuk el a 2Krónikák 20-at, 

hogy megismerjük az ő győzelmének hangszínét. 

Akkoriban „eljövének a Moáb fiai és Ammon fiai, és velők mások is az Ammoniták közül, 

Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele" (1. vers). Jósafát idejében Júda királysága nagyon gyenge 

volt, szinte tehetetlen az ellenséggel szemben. Jósafát természetesen félt, amikor magára nézett. 

Nem tudott semmit tenni ezelőtt sem, most sem volt képes semmire. Amikor az ellenség újra ellene 

fordult, mit tehetett volna? Semmit. 

Jósafát azonban olyan ember volt, aki félte az Istent: „És az Urat kezdé keresni és hirdete az 

egész Júda országában böjtöt" (3. vers). Nem tudott semmit sem tenni, kivéve, hogy Isten elé járult. 

Így imádkozott az Úrhoz: „Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket? Mert nincsen mibennünk erő e 

nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád 

néznek a mi szemeink" (12. vers). Elismerte tehetetlenségét, és az Úrra szegezte a tekintetét. 

Testvérek! Az elmúlt néhány napban nagyon sokszor elismételgettük az önmegadás feltételeit. Ezek 

a következők voltak: felismerjük, hogy tehetetlenek vagyunk, és abbahagyjuk a próbálkozást. 

Ezenkívül hinnünk is kell Istenben. Pontosan ez volt az, amit Jósafát tett. Elismerte, hogy nincs ereje 

szembeszállni az ellenséggel, és nem tudja, mit tegyen. Csak az Úrra tudott tekinteni. 

Isten azonnal elküldött hozzá egy prófétát, aki ezt mondta: „Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy 

sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velők, hanem az Isten" (15. vers). A küzdelem az Úré! A 

győzelemnek vagy a bukásnak semmi köze hozzánk. A türelmetlenségünknek, büszkeségünknek, 

kételkedésünknek, tisztátalan gondolatainknak, irigységünknek, és egyéb bűneinknek semmi köze 

mihozzánk. A küzdelem nem a mi feladatunk, hanem Istené. Isten megmondta: „Nem kell néktek 

harcolnotok" (17. vers). Isten csak azt kívánja meg tőlünk, hogy szilárdan megálljunk. Azt akarja, 

hogy engedjük le a kezeinket, és mindent hagyjunk Őrá. Csak szilárdan kell állnunk, és „lássátok az 

Úrnak szabadítását'' (17. vers). Testvérek! Mi nem a harcosok vagyunk, hanem a harc nézői. Ha 

abbahagyjuk a győzelemmel való dicsekedésünket, nyomban elbukunk. Nem kell félnünk Isten előtt, 

mert Ő az, aki megvívja a csatát helyettünk. 

Jósafát még egy dolgot tett. Nemcsak szilárdan állt és figyelte a küzdelmet, hanem le is borult, 

hogy dicsőítse Istent, amikor meghallotta a próféta szavát! Júda és Jeruzsálem lakosai szintén 

leborultak az Úr előtt, és dicsőítették Őt. Mások öszszefogtak, hogy megtámadják az ellenséget, de 

mit tettek? Megkérték a Léviták csoportját, hogy álljanak fel és dicsőítsék az Urat. Ők „a szentség 

ékességében" a hadsereg előtt vonultak, hogy dicsőítsék Jehovát. Őrültek lettek volna? Nem féltek a 

kövektől és a nyilaktól; dicsőítő énekeket énekeltek Istennek. Ez a győzelem hangja. Bennük 

megvolt a győzelem hangszíne, mert tudták, hogy Isten megadta nekik a győzelmet, és hogy az 

ellenség már elbukott. Tudták, hogy már megnyerték a csatát. Néhányan azt hiszik, hogy amikor a 
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kísértések jönnek, akkor küzdeniük kell és szembe kell szállni velük. Viszont Isten ezt mondta: „És 

amint elkezdették az éneklést és dicséretet: az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai és a Moábiták és 

a Seir hegyén 

lakozók ellen, akik Júdára jövének, és megverettetének" (22. vers). Bármikor, ha az Úrnak 

dicsőítő énekeket éneklünk, az ellenség vereséget szenved. 

Mi lett az eredmény? „A Júda népe pedig méne Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé 

fordulónak: ímé csak elesett holttestek valónak a földön, és senki sem menekült meg" (24. vers). 

Isten vagy nem adja meg egyáltalán a győzelmet, vagy olyan győzelmet ad, amelyben senki sem 

menekül meg. Ha rajtunk múlna a dolog, öt-hat embert biztos megkímélnénk. Viszont Isten egyet 

sem hagyott meg. A 22. vers szavainak, hogy „amint elkezdették", nagy a jelentősége. Ahogy az 

emberek elkezdtek énekelni, az Úr azonnal támadást indított az Ammoniták, Moábiták, és a Seir 

hegy gyermekei ellen. Testvérek! Isten csak akkor tud munkálkodni, amikor mi elkezdjük dicsőíteni 

Őt. Bármikor, ha elkezdjük a dicséretet, Isten elkezdi a munkát. 

Testvérek! Tudom, hogy nagyon sok kísértéssel állunk szemben, és tudom, hogy nagyon sok 

megpróbáltatást kell kiállnunk. Talán betegeskedünk, rosszak a körülményeink, vagy a munka-

helyünkön vannak különböző nehézségeink. Talán azt kérdezitek, hogy mit kell tennetek, hogyan 

tudtok győzni? Testvérek! Tudjuk, hogy győzni kell, de a hangszínünk nem megfelelő. Amikor a 

kísértések jönnek, ezt kell mondanunk: Halleluja! Amikor a megpróbáltatások jönnek, ezt kell 

mondanunk: Halleluja! Amikor látjuk, hogy jönnek a nehézségek, megintcsak halleluját kell mon-

danunk. Amint halleluját kiálltunk, az ellenség vereséget szenved. Bármikor, ha dicsőítjük Istent, Ő 

elkezdi a munkálkodást. Amint mi elkezdünk énekelni, Ő elkezd dolgozni. 

Testvérek! Nem elég, hogy elismerjük, hogy tehetetlenek vagyunk, és az sem elég, hogy 

hisszük, hogy Isten képes véghezvinni mindent. Kiáltanunk kell tiszta szívből: „Halleluja! Hála 

Neked Istenem, mert megpróbáltatások érnek. Hála Neked Istenem, mert tehetetlen vagyok. 

Köszönöm Neked Istenem, hogy a győzelem az enyém. Jósafát tovább énekelt, mert ő hitte, hogy 

már győzött. Jósafát szemében már mindenki halott volt. Ennek következtében tovább tudott menni, 

és képes volt énekelni. Nem félt a nyílvesszőktől, mert az ellenségeit már eleve halottnak tekintette. 

Amikor fölmentek az őrtoronyba és körbenéztek, csak holttesteket láttak mindenütt. 

 

KETTŐS DICSŐÍTÉS ÉS HÁLAADÁS 

„Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adónak hálákat; 

azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig. Megtére azért Júdának és 

Jeruzsálemnek egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmökkel egybe, hogy visszamenjen Jeruzsálembe 

nagy örömmel; mert az Úr megvigasztalta vala őket az ő ellenségeik felett. És bemenének Jeru-

zsálembe, lantokkal, citerákkal és trombitákkal, az Úr házához" (26-28 versek). Két része van a 

dicsőítésünknek és hálaadásunknak. Az egyik a győzelem előtt történik meg, és a másik a győzelem 

után. A mi legnagyobb hibánk az, hogy elmulasztjuk a győzelem előtti dicsőítést, és várjuk, mi fog 

következni. Nagyon sok testvér elismerte már, hogy tehetetlen, és nem is próbálkozik többé. Hisznek 

Isten tényeiben és hiszik, hogy Krisztus az ő győzelmük. Mégsem merik kimondani, hogy „halleluja, 

győztem!" Az egyik testvér azt mondta, hogy neki várnia kell, hogy kiderüljön, működik-e a dolog. 

Egy másik testvérnő is elismerte, hogy várakozott, hogy meglássa, megszületik-e a megfelelő ered-

mény Ők inkább másnap dicsőítenék az Urat, ha meglátják az eredményeket. De Jósafát két 

dicséretet möndott. Minden győztesnek két dicséretet kell mondania: az egyiket mielőtt még a sze-

meivel látná az eredményt, a másikat pedig miután már ténylegesen meglátta Krisztus győzelmét. Ez 

a győzelem megfelelő hangszíne. Mihelyt abbahagyjuk a dicsőítést, elbukunk, és elveszítjük a 

győzelmet. 

Mi azt kérdezzük, hogy győztünk e már, de nekem azt kell megkérdeznem, hogy kiáltottuk-e 

már, hogy „halleluja"? A „halleluja" jelenti a győzelem megfelelő hangszínét. Ha megfelelő a 

hangszín, a győzelem igazi. Tettethetünk bármit, de a győzelem hangját nem tudjuk hamisítani. 
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Minden győztesnek van egy hangszíne, amely folytonosan örvend, és dicséretet mond. A beszédéből 

meg tudjuk mondani, hogy ki hová valósi. Azt is meg tudjuk mondania hangszíne alapján, hogy 

valaki győzedelemre jutott e már. A győzelem jegye a „halleluja" és az Úr dicsérete. 

Amikor a kísértések jönnek, a győzelem jele az, hogy képesek vagyunk-e ezt mondani: 

„Halleluja! Dicsérjük az Urat!" Aki saját magára néz, képtelen dicsérni az Urat. Csak azok, akik az 

Úrra néznek, tudják Őt dicsérni. Mihelyt magunkba nézünk, azt látjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, 

és nem tudunk dicséretet mondani, de amint az Úrra nézünk, képesek vagyunk erre. Nem számit, 

mekkora a kísértés, nem számit, hogy a moábiták és az ammoniták sokkal többen vannak, mint 

azelőtt. A küzdelem az Úré, nem a miénk. Az Úr a felelős mindenért. A győzelem hangja pedig a mi 

örvendezésünk, dicsőítésünk, és hálaadásunk az Úrnak. Nem kell megvárnunk, amíg ténylegesen 

elbukunk, beszennyezzük magunkat és vétkezünk. Amint abbahagyjuk a dicsőítést és a hálaadást, 

elvesztjük a győzelmet. Ehhez nem kell nagy bűnt elkövetnünk - mihelyt nem dicsekedünk az Ő 

győzelmében, és mihelyt nem adunk hálát és nem mondunk dicséretet, már el is veszítettük a 

győzelmet. Testvérek! A győzedelmes élet, melyet Isten adott nekünk, Halleluját énekel minden nap. 

Örvendezik minden nap. Mihelyt eltűnik ez a jel, a győzelem elveszett. 

 

MEGŐRIZNI A GYŐZELMET ÖRÖMBEN ÉS ÖRVENDEZÉSBEN 

A Nehémiás 8,10 ismerős mindenki számára: „mert az Úrnak öröme a ti erősségtele". Az 

életet, amelyet Isten ad nekünk, az öröm fejezi ki. Az Úr Jézus az öröm, a dicséret és a hálaadás 

légkörében él bennünk. Ez az a lecke, amelyet megtanultam az elmúlt néhány évben. Azelőtt tudtam, 

hogy bűnbocsánatot nyertem, és hogy tűrtem, odaszántam magam és engedelmeskedtem az Úrnak. 

De éreztem valami keserűséget magamban, és még panaszkodtam is egy kicsit. Nem tudtam hálát 

adni és dicsőíteni az Urat. Bármikor, ha képtelenek vagyunk hálát adni és dicsőíteni az Urat, 

kudarcot vallunk. Testvérek! A győzelmünk az örömünkben található. Ha eldobjuk magunktól az 

örömünket és az örvendezést, akkor a győzelmünket dobjuk el. Ha elvetjük magunktól az örömöt és 

az örvendezést, akkor megkötözzük magunkat. Az egyik testvér kijelentette, hogy még soha nem 

érezte ennyire, mint az elmúlt néhány napon, hogy az öröm erőt ad. Ha 

nem vagyunk örömtéliek és nem örvendezünk, erőt vesz rajtunk az elkeseredés. Meg kell 

őriznünk a győzelmünket örömben és örvendezésben. A győzelem olyan, mint egy hal, amelyet 

vízben kell tartani; a győzelmet örömben és örvendezésben kell tartani. Meg kell őriznünk a 

győzelmünket örömben és örvendezésben. 

Örvendezni a megpróbáltatásokban és a szenvedésben 

Hogyan örvendezhetünk? Nagyon sok dolog miatt örvendezhetünk és dicsőíthetjük Istent. 

Például, ha túljutottunk a győzelem és az erő kapuján, örömmel örvendezünk, és dicsőítjük az Urat. 

De a Biblia azt mondja, hogy sok olyan dologban is örvendezhetünk, amelyek felett normális 

esetben nem örvendeznénk. Nézzünk erre néhány példát. 

A 2Korinthus 8,2 ezt mondja: „Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az á örömük és 

igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett." Ez a vers elmondja nekünk, hogy a 

macedóniaiaknak bőséges volt az örömük a sok nyomorúság és megpróbáltatás között is. Nem csak 

egy-két „örömcseppűk" volt, hanem bőséges volt az örömük. Testvérek! Mindig örvendeznünk kell, 

és ennek bőségesnek kell lennie. Még a szenvedések közepette is örvendeznünk kell. Krisztus élete a 

győzelem élete, és mi az Ő győzelmében dicsekedünk. Még ha nagy hadseregek fenyegetnek is 

minket, és komoly megpróbáltatások közelednek, akkor is örvendezhetünk és dicsőíthetjük az Urat. 

A győzelem egyik jellemzője a túláradó dicsőítés és hálaadás a megpróbáltatások közepette. 

Volt egy testvér, aki a vasútnál dolgozott. Egyszer egy balesetben az egyik lábát levágta az 

elhaladó vonat. Amikor fölébredt a kórházban a baleset után, megkérdezték tőle, hogy még mindig 

tudna-e hálálkodni, és dicsőíteni az Urat. Ő így válaszolt: „Hálás vagyok, és dicsérem az Urat, mert 

csak az egyik lábamat veszítettem el." Testvérek! Annak ellenére, hogy ez az ember súlyos 
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megpróbáltatással találkozott, képes volt dicsőíteni az Urat. Ez a győzelem hangszíne. A győzelem 

hangja a hálaadás és a dicsőítés a komoly megpróbáltatások közepette. 

A Jakab 1,2-ben ezt olvassuk: „Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle 

kísértésekbe estek." Az 1Péter 1,6 így szól: „Amelyben örvendeztek". Mi ez? A 8. vers így szól: 

„Akit noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, 

kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek". A 4. fejezet 12. és 13. verse ezt mondja: 

„Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha 

valami rémületes dolog történnék veletek; sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, 

örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek." Ez a néhány rész 

elmondja nekünk, hogyan kell viselkednünk a megpróbáltatások napjaiban. Jakab könyve „különféle 

kísértések"-ről beszél. Ez minden kísértést magába foglal: olyanokat is, amelyekkel szembe kell 

néznünk, és olyanokat is, amelyekkel nem kell szembenéznünk. És ezek mind egyszerre jönnek. 

Jönnek az ellenségek, a barátok, a nem hivők, a testvérek; az ésszerű és az ésszerűtlen dolgok 

egyaránt az utunkba kerülnek. Mindenféle kísértés jön, de ezek nem vehetik el a mi örömünket. Nem 

szabad elfelejtenünk, hogy a Biblia mindig olyan jelzőkkel minősíti az örömöt, mint nagy és teljes. 

Isten minden öröme nagy és teljes. Az 1Péter 1,6 azt mondja, hogy nagy örömmel örvendezünk, míg 

a szomorúság csak „egy kis ideig" tart. Lehet szó szomorúságról? Igen, lehet. Valójában a 

szomorkodás elkerülhetetlen. Amíg szemeink vannak, könnyeink is lesznek. Amíg vannak könny-

csatornáink, könnyeket mindig fogunk ontani. Viszont annak ellenére, hogy vannak könnyeink, 

örvendezünk is. Az 1Péter 1,8 „kibeszélhetetlen és dicsőült öröm"-ről beszél. Nem is lehet leírni ezt 

az örömöt. Sokszor, amikor még patakzanak a könnyeink, már Halleluját kiáltunk. Sokszor, 

miközben még a könnyeink peregnek, a szánk már hálát ad és dicsőíti az Urat. Sok ember együtt sír 

a hálaadással és a dicsőítéssel. Miss M. E. Barber írt egy dicsőítő éneket, amelynek az egyik sora így 

szól: „Hadd dicsőítsen szellemem, / Bár a szívem megszakad." Amíg a Földön élünk, a szívünk nem 

tehet mást, mint hogy néha megszakad. A szívnek megvannak az érzései, viszont a szellem még 

mindig dicsőítheti az Urat. Az 1Péter 4,12 azt mondja, hogy nem csak a megpróbáltatások közepette 

kell örvendeznünk, hanem a megpróbáltatások előtt is. 

Ez azt jelenti, hogy üdvözölni kell a megpróbáltatásokat, és ezt kell mondani: „Hála és 

dicsőség az Úrnak, a kísértések itt vannak újra!" 

Néhány testvér elkomorul, mihelyt a megpróbáltatások megérkeznek. Elkezdenek sóhajtozni: 

Ó, már megint itt vannak! De Péter azt mondta, hogy hálát kell adnunk Istennek örömmel, hogy újra 

itt vannak. Bármikor, ha dicséretet mondunk és hálát adunk az Úrnak, a megpróbáltatások fölé 

kerülünk. Semmi sem tud a kísértések, a körülmények és a nehéz idők fölé emelni minket annál 

jobban, mint az öröm, a hálaadás, és a dicsőítés. Ez a megfelelő hangszíne a győzelemnek; ez 

nyilvánul meg a győztesekben. 

Csifuban az egyik testvérnő, miután megtapasztalta a győzedelmes életet, nagyon komoly 

megpróbáltatások elé került. Pár órán belül meghalt a lánya, és a férje is távol volt tőle. Amikor 

meghalt a lánya, a testvérek elmentek hozzá, hogy vigasztalják. Habár a szemei tele voltak 

könnyekkel, az arca mégis boldogságot sugárzott. Ezt mondta: „Hála és dicsőség az Úrnak! Bár nem 

értem, miért halt meg a gyermekem, mégis tele vagyok örömmel." A testvérek azért jöttek, hogy 

vigasztalják őt, ehelyett ő vigasztalta meg őket. Az ilyen örömöt nem lehet tettetni. Ezzel a 

hangszínnel tudjuk fenntartania győzelmet. A megpróbáltatások közepette is lehetséges örömmel 

dicsérni az Urat. 

Amit most fogok mondani, az talán nem fog tetszeni nektek. A keresztyéneknek példaként kell 

szolgálniuk a többi ember számára itta Földön. Isten „mintaként" helyezett minket erre a Földre 

másoknak. Ha sírunk, amikor mások is sírnak, ha idegesek leszünk, amikor mások is idegesek, 

ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más. Hol van akkor a mi győzelmünk? Meg kell mutatnunk a 

világnak, hogy mindezen dolgok közepette is van örömünk és erőnk. Talán őrülteknek tartanak 
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bennünket, de éhezni fognak azért a Krisztusért, aki ilyen „őrültté" tesz minket. Adja meg nekünk a 

kegyelmet az Úr, hogy a megpróbáltatások közepette is kifejezzük Krisztus győzelmét! 

A Máté 5,11-12 ezt mondja: „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és 

minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti 

jutalmatok bőséges a mennyekben". Amikor mások háborgatnak, lehet, hogy elviseljük; amikor 

szidalmaznak minket, talán nem szólunk vissza. De a tűrés és a visszavágás visszatartása nem elég. 

Ha csak elviseljük a dolgokat és csendben maradunk, máris elbuktunk. A világ is el tudja viselni 

ugyanezt, a világ is csöndben tud maradni. A szerzetesek vagy Konfucius tanítványai ugyanezt 

teszik. Nekünk különbnek kell lennünk náluknál. Amikor mások szidalmaznak minket, képesnek 

kell lennünk arra, hogy ezt mondjuk: „Hála és dicsőség az Úrnak!" Örömnek kell tekintenünk, ha 

mások dorgálnak bennünket. Amikor szidalmazást kapunk, hálát kell adnunk és dicsőíteni kell az 

Urat, és mindezt örömnek kell tekintenünk. Ha a győzelmünk igazi győzelem, akkor örülnünk és 

örvendeznünk kell. Ha a győzelmünk csupán annyi, hogy elszenvedjük a háborgatást, akkor ez 

emberi munka. Az emberi munka csak elfojtást eredményez, ami viszont az Úrtól jön, az örömben és 

dicsőítésben nyilvánul meg. 

Testvérek! A mércét a hangszínünk jelenti. A legnagyobb hiba ma az, hogy az emberek a tűrést 

tekintik a legnagyobb erénynek. Amikor valaki éles hangon dorgál minket, tudunk-e szívből 

örvendezni? Amikor mások szidnak minket, csupán a padlóra meredünk és befogjuk a szánkat? Sok 

embernek kell üldöztetést elszenvednie. Sok nőtestvért zaklat a férje. Sokan kerülnek szembe 

rágalmazással és hazugsággal. És mit tesznek? Imádkoznak, hogy az Úr ne engedje, hogy elveszítsék 

a türelmüket, és ne legyenek mérgesek másokra. Azt gondolják, hogy mihelyt nem veszítik el a 

türelmüket és nem robban ki belőlük a harag, máris győztek. De tényleg győztek-e? Bizonyos 

tekintetben győztek, de ez nem az a győzelem, amelyet az Úr ad. Ha az Úr győzelméről lenne szó, 

akkor képesek lennének szívből hálát adni és dicsőíteni az Urat a megpróbáltatásaik és üldöztetéseik 

közepette. Hadd ismételjem el: ha azt találjuk, hogy nem tudunk hálát adni és nem tudjuk dicsőíteni 

az Urat, akkor máris elbuktunk. A győzelem hangja a hálaadás és a dicséret. 

Volt egy férfi, aki egyszer a villamoson az egyik nagy ellensége mellett találta magát. Mivel 

keresztyén volt, így imádkozott az Úrhoz: „Uram tarts meg engem!" Miközben imádkozott, sikerült 

megőriznie kedvességét, és barátságos hangon beszélgetett az ellenségével hírekről, sportról. De 

belül állandóan imádkozott, hogy az Úr adja, hogy az ellensége előbb szálljon le a villamosról, mint 

ő, és hogy az Úr tartsa meg őt győzedelmesnek az egész úton. Végül nagyon sok küzdelem után 

megérkezett úticéljához, és leszállt a villamosról. Megkönnyebbülten sóhajtott fel: Győztem! De 

milyen győzelem ez? Hamis győzelem, ember készítette győzelem, üres győzelem. Ha az Úr 

győzedelme lett volna, akkor nem lett volna szükség arra kérni őt, hogy tartsa meg, vagy segítsen 

neki elviselni az ellenségét. Csak arra lett volna szüksége, hogy ennyit mondjon: „Istenem, hálát 

adok Neked, és dicsőítelek, mert ide vezettél engem. Mivel ide helyeztél engem, nem számit, ha itt is 

hagysz egy kicsit hosszabb időre." 

A Filippi 4,4 ezt mondja: „Örüljetek az Úrban, mindenkor." Az öröm leírására a Biblia olyan 

jelzőket használ, mint nagy, teljes, vagy mindig. A mindig azt jelenti, hogy állandóan. Pál mintha ezt 

mondaná: „Hallottátok ezt az Igét? Ha még nem, akkor hadd ismételjem el: 'ismét mondom, 

örüljetek"'. Ha még nem értettük volna meg, Ő még egyszer megismétli, hogy örüljünk. Az élet, 

amelyet Isten ad, az öröm élete. Az örvendezés a keresztyén ember mindennapi élete. Lehet, hogy 

vannak megpróbáltatások és kísértések, de mindig ott kell lennie az örvendezésnek is. Az 

örvendezés ellentéte az aggódás. Sok ember aggódik a gyermeke miatt, a pénze miatt, vagy az üzlete 

miatt. Pedig az Úr Igéje ezt mondja: „Semmi felől ne aggódjatok!" (Fil 4,6). Azt hisszük, hogy az 

aggódás jogos, de az Úr azt mondja, hogy „semmi felől ne aggódjatok!" Ez azért van, mert mindig 

örvendeznünk kell. 

Ha nem örülünk egy napig, akkor aznap vétkeztünk. Egyszer az egyik testvér az egyik 

konferencián arról prédikált, nem szabad semmi miatt sem aggódnunk. Amikor az egyik testvérnő 
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ezt meghallotta, nagyon mérges lett. Ő ezt gondolta: „Hogyan lehet nem aggódni? Ha a férfitestvérek 

egy kicsikét is jobban aggódnának, akkor jobb ennivalót tudnának nekünk felszolgálni." (Ezen a 

konferencián a férfitestvéreknek kellett az ételről gondoskodni.) De az Úr nem tudta őt ezzel 

elengedni, és végül meglátta, hogy az aggodalom bűn, és győzelemre jutott. 

Erről a témáról sokkal többet is beszélhetnék. Pál ezt mondja a 2 Korinthus 12-10-ben: 

„Annakokáéret gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, 

üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért". Pál gyönyörködött az erőtlenségben, a 

bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, és szorongattatásokban. Testvérek! Nem 

tudjuk, mi fog velünk történni, viszont azt tudjuk, hogy amíg ezen a Földön élünk, a körülményeink 

nem mindig a mi szájunk ízét fogják követni. Néhányan betegek, másoknak a családtagjaik betegek. 

Van, akinek haldokló rokona van, mások pedig üldöztetéssel találják szembe magukat. Mit fogunk 

tenni? Talán ezt mondjuk: Uram, ki fogom bírni. De ha ezt mondjuk, ez azt jelenti, hogy máris 

elbuktunk. Ha viszont ezt mondjuk: „Uram hálás vagyok Neked és dicsőítelek Téged", akkor 

győzedelmesek leszünk, és Krisztus megnyilvánul bennünk. Ezzel megadjuk az Úrnak a lehetőséget 

arra, hogy kinyilvánítsa erejét, és örvendezni fogunk. Ez a mi mindennapi életünk a Földön. Ör-

vendezni kell, hálát kell adni, és dicsőíteni kell az Urat mindig és mindenkar. 

Az 1Tesszalonika 5,18-ban ezt olvassuk: „Mindenekben hálákat adjatok". Mindenben hálát 

kell adnunk. A Kolosé 3,17 így szól: „És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent 

az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." Ez a két rész a 

Szentírásban magába foglal mindent. Ha bármit elmulasztottunk más részekből, ez a két vers 

magába foglalja mindazt. Köszönöm az Istennek és dicsérem Őt. Ki tudom mondani, hogy Halleluja. 

Mások talán csodálkoznak, hogy mi történt velünk, de mi hálát tudunk adni mindenben, és dicsérni 

tudjuk Őt mindenért. Testvérek! Ha ezt megtesszük, akkor legyőzünk minden kísértést és ellenállunk 

minden megpróbáltatásnak. Semmi kísértés és semmi megpróbáltatás nem érinthet meg bennünket. 

Azok, akik ezen az úton járnak, erőt fognak találni a kísértésük legyőzésére. Azért vagyunk képesek 

hálát adni az Úrnak és dicsőíteni Őt a kísértésekért, mert engedelmeskedtünk Neki. 

Néhányan talán azt gondolják, hogy én a kitartás és a tűrés ellen beszélek. Nem, a kitartás 

nagyon drága dolog, és tűrni is helyes. Viszont az a fajta kitartás, amit mi szeretnénk elérni, nem a 

fogak csikorgatásából származik. A Kolosé 1,11 ezt mondja: „minden kitartásra és hosszútűrésre 

örömmel". Örömmel tartunk ki, 

és örömmel tűrünk. Ez nem kényszerű vagy keserű kitartás. A keresztyén élet mindennapi 

hangszíne a megpróbáltatások örömteljes elszenvedése és eltűrése. Mindenben hálát kell adnunk, és 

mindenben fel kell ajánlanunk a dicséretet Istennek. Ez a harmadik mennyország élete. 

 

MINDENBEN „FELETTÉBB DIADALMASKODUNK"  

 

Miért szükséges, hogy a győzedelmes élet örvendezésben nyilvánuljon meg? Miért kell 

örvendeznünk, mielőtt még azt mondhatnánk, hogy győzedelmes életünk van? A Róma 8,37 ezt 

mondja: „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk". Isten csak egyfajta győzedelmet ad, és ez 

több, mint diadalmas. Bármilyen győzelem, amely csak „éppen hogy" viszi véghez a dolgokat, az 

nem az Úrtól való. Az a győzelem, amelyet az Úr ad, az felettébb diadalmaskodik. Az a győzelem, 

amely csak éppen hogy teljesít, amely csak keservesen visz fel bennünket a csúcsra, az egyáltalán 

nem győzelem. Az Úr győzelme mindig felettébb diadalmaskodik, és az ilyen győzelem 

megszerzésének egyetlen módja az örvendezés. 

Testvérek! Ez azt jelenti, hogy a poharunk csordultig telített. Minden, amit Isten ad, az 

túlcsordul a poharunkon. Bármi, ami nem ilyen, azt nem Isten adja. Az a győzelem, amelyet Isten ad, 

ez: „aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És ki törvénykezni akar veled és 

elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És a ki téged egy mérföldútra kényszerít, menj 
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el vele kettőre" (Máté 5,39-41). Isten győzelme túlcsorduló győzelem. Az „alig győzés" mindig 

ember által kovácsolt diadal, emberi erőfeszítések terméke. 

Testvérek! Ez a győzelem hangszíne. Bárcsak meglátnánk, hogy bármely győzelem, amely 

nem felettébb diadalmaskodik, az csak a győzelem utánzata. Miközben elfojtjuk indulatainkat, és 

fogcsikorgatva küzdünk, csak imitáljuk a győzelmet. Ha Krisztus bennünk él, örvendezni fogunk 

mindenben, hálát adunk Neki, és dicsérjük Őt. Ezt fogjuk mondani: „Halleluja, dicsőség az Úrnak 

mindörökké!" 

 

 

ODASZÁNÁS 

 

„Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda 

magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a 

ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." Róma 6,13 

„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket 

élő, szent és Istennek 

kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem 

változzatok 

el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és 

tökéletes akarata." Róma 12,1-2 

 

Ma este elérkeztünk a győzedelmes élettel foglalkozó konferenciánk utolsó estéjéhez. Van 

még valami, amit meg kell említenem ma este. Az előző igehirdetések nem vinnének minket túl 

messzire, ha az előző esti üzenetnél megállnánk. Viszont a ma esti témáról korábban nem 

beszélhettünk, mert még nem volt itt az ideje. Ma este az odaszánás, az odaszentelés témájáról kell 

beszélnünk. 

Az első dolog, amit a győzedelmes élet megtapasztalása után tennünk kell, az az, hogy 

odaszenteljük magunkat. Természetesen ezt már akkor meg kellene tenni, amikor valaki hitre jut. 

Viszont sok ember egyáltalán nem szenteli oda magát a megmentése után. Ezért, miután beléptünk a 

győzedelmes élet megtapasztalásába, feltétlenül oda kell szentelnünk magunkat. Vannak néhányan, 

akik odaszentelik ugyan magukat az Úrnak, miután hitre jutottak, viszont az idők során sokan 

ingadoznak, és nem olyan frissek, mint amilyenek egykor voltak. Ezért nekik is oda kell szentelniük 

magukat. Nem merem azt mondani, hogy az odaszentelés az első lépése vagy az első kifejezése a 

győzedelmünknek, csak azt mondhatom, hogy mivel az Úr meghalt értünk, és helyettünk él, a 

győzelmünk után haladéktalanul Neki kell szentelnünk az életünket. 

Néhányan azt mondják, hogy még a győzelem tapasztalata előtt oda kell szentelnünk magunkat 

Istennek. Viszont a Róma 6,13 ezt mondja: „Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak 

fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre 

keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." Ez a vers megmutatja nekünk, hogy 

az odaszentelésünk csak a győzedelmes élet megtapasztalása után következik. Ez egy kézenfekvő 

tény. Senki sem tudja odaszentelni magát, mielőtt megtapasztalná a halált és a feltámadást. Csak 

akik meghaltak és feltámadtak, tudják szilárdan odaszentelni magukat. Az elmúlt néhány nap során 

már beszéltünk a Krisztussal való megfeszítésünkről és arról, hogy Ő bennünk él. Meghaltunk 

Krisztussal, és Vele élünk. Ezért a Róma 6,13-ból azt látjuk, hogy a keresztyének azután szentelik 

oda magukat, miután megtapasztalták a győzedelmes életet. Ha valaki még nem tapasztalta meg a 

győzedelmes életet, akkor nem tudja szívből odaszentelni magát, de még ha meg is tenné, Isten ezt 

nem fogadja el, mert nem akar tőlünk semmit, ami Ádámmal vagy a halállal kapcsolatos. 

Ha még nem tapasztaltuk meg a győzedelmes életet, odaszentelődésünk nem megbízható. Ma 

talán odaszenteljük magunkat, de holnap elfelejtkezünk róla. Ma talán megfogadjuk az Úr előtt, 
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hogy meg fogjuk tenni ezt vagy azt, de holnap elfelejtkezünk mindenről. Volt egy misszionárius, aki 

hét éven keresztül minden évben részt vett egy keresztyén kongresszuson. Azt mondta, hogy ez 

minden évben olyan volt számára, mint amikor az órában a rugót felhúzzuk. Az óra lelassul, és újra 

fel kell húzni. Minden évben elment egy ilyen „felhúzásra", de minden évben úgy találta, hogy újra 

lelassult. Ez a helyzet nagyon sok kereszténnyel. Nagy ígéreteket tesznek Isten előtt, de amikor 

elmennek, mindent elfelejtenek, Ezért mondom azt, hogy nem tudjuk odaszentelni magunkat. Nincs 

meg az erőnk hozzá. 

Ha még nem tapasztaltuk meg a győzedelmes életet, Isten nem fogadja el az 

odaszentelésünket, mert mindenünk Ádámtól való és halott. Mi azt mondjuk a hitetleneknek, hagy 

„köszönöm, nem kérem", és nem fogadjuk el az ajándékaikat. Ugyanez igaz Istennel is. Ő sem tudja 

elfogadni a mi ajándékainkat. Csak ami az Úrtól van, azt lehet odaszentelni Neki. Semmit sem lehet 

az Úrnak szentelni, ami tőlünk származik. 

Fel kell ismernünk, hogy az első dolog, amit tennünk kell a győzedelmes élet megtapasztalása 

után az az, hogy odaszenteljük magunkat az Úrnak. Most van itt az idő, most van itt a lehetőség erre. 

Ha nem szenteljük oda magunkat Neki most, akkor visszaesünk, és újra elbukunk néhány napon 

belül. 

 

AZ ODASZENTELÉS ALAPJA ÉS INDÍTÉKA 

Az odaszentelésről nemcsak a Róma 6. beszél, hanem a Róma 12. is. Miért kell 

odaszentelnünk magunkat? Pál „Isten könyörületességei" (Róma 12,1 - angol ford.) alapján kérlel 

bennünket erre. Mik Isten könyörületességei, és mik az Ő irgalmasságai? A Római levél 1-8. 

fejezetei Isten könyörületességeiről és irgalmasságairól beszélnek. A tanítás tekintetében a 12. 

fejezet közvetlenül a 8. fejezet folytatása. Isten könyörületességeiről és irgalmasságairól az első 

nyolc fejezetben olvashatunk. Mi bűnösök voltunk, de Isten Fia eljött, hogy a vérét ontsa a 

bűneinkért. A 3. és a 4. fejezet a vérről beszél, az 5. fejezet a megbocsátásról, míg a 6-8. fejezetek a 

keresztről szólnak. Egyrészről a vér kiontatott a bűnök bocsánatáért, s a vér által Isten megbocsátott 

nekünk. Másrészről a kereszt az óember megfeszítésére szolgál; a kereszt által megszabadulunk. 

Hála az Úrnak, Ő megfeszíttetett a kereszten, hogy meghaljon, és most Ő éljen helyettünk. Ezen 

könyörületességek és irgalmak alapján Pál arra szólít fel bennünket, hogy szánjuk oda magunkat 

Istennek. 

Testvérek! Isten céllal teremtett meg minket, és céllal mentett meg minket. Isten szándéka az, 

hogy kifejezzük az Ő Fia életét, és részt vegyünk az Ő Fia dicsőségében. Az örökkévaló múltban 

Istennek már megvolt a célja: Ő nemcsak egy egyszülött Fiút akart, hanem nagyon sok gyermeket. 

Ezért Róma 8,29 ezt mondja: „Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia 

ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között." Isten elrendelte, 

hogy hasonlatosak legyünk az Ő Fia ábrázatához. Ezután megvásárolt minket, és megmentett 

minket, hogy az Övéi lehessünk. Kétféle módon vagyunk az Övéi. Isten a Maga részéről elküldte a 

Fiát, hogy meghaljon értünk, és megváltson minket. Ami minket, illetve a megváltásunkat illeti, mi 

az Ő szolgái vagyunk. Hála legyen Istennek, amiért megvásárolt minket. Mi az Ő megvásárolt rab-

szolgái vagyunk. Isten ezt mondta Ábrahámnak: „Nyolcnapos korában körülmetéltessék nálatok 

minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely 

idegentől, a ki nem a te magodból való" (1Móz 17,12). Halleluja! Isten újjászült és megvásárolt 

minket. 

Isten megvásárolt minket, és hozzá tartozunk. Mégis, Ő szabadon enged minket. Ami az Ő 

korlátlan tulajdonjogát és a mi megváltásunkat illeti, Istenhez tartozunk. De Ő nem erőszakol ránk 

semmit. Ha a mammont akarjuk szolgálni, megengedi, és ha a világot akarjuk szolgálni, akkor sem 

állít meg minket. Hagyja, hogy a gyomrunkat szolgáljuk, és ha bálványokat akarunk imádni, ebbe 

sem szól bele. Isten nem tesz egy lépést sem. Ő arra az egy napra vár, amikor ezt mondjuk: „Istenem, 
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a Te szolgád vagyok, nemcsak azért, mert megvásároltál engem, hanem azért is, mert a szabad 

akaratomból szeretnélek szolgálni Téged." 

A Róma 6,16 az odaszentelés legdrágább alapelvéről beszél. Nem szabad elfelejteni, hogy nem 

csupán azért vagyunk Isten szolgái, mert Ő megvásárolt minket: „Avagy nem tudjátok, hogy akinek 

oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek 

engedelmeskedtek?" Egyrészről azért vagyunk az Ő szolgái, mert megvásárolt minket, másrészről 

viszont azért vagyunk a szolgái, mert önként azok akarunk lenni. Testvérek! Ami a törvényt illeti, az 

Ő szolgáivá lettünk azon a napon, amikor megváltott minket. De ami a saját tapasztalatunkat illeti, 

csak azután lettünk a szolgái, hogy odaszenteltük magunkat. 

Ami Isten korlátlan jogát illeti, azon a napon váltunk a szolgáivá, amikor megváltott minket, 

de ami a tapasztalatunkat illeti, azon a napon válunk a szolgáivá, amikor önként azt mondjuk az 

Úrnak: „Odaszentelem Neked magam". „Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat 

szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek?" Ezért senki sem 

lehet Isten szolgája anélkül, hogy ez ne tudatosodjon számára. Csak önkéntes odaszánásunk után 

lehetünk az Ő szolgái. Ez az odaszentelés a mi saját döntésünktől függ. Isten nem erőszakoskodik 

velünk, és Pál sem erőszakoskodik velünk, csak bátorít és kér minket erre. Isten sohasem fog 

erőltetni bennünket; azt akarja, hogy szabadon szenteljük oda magunkat Neki. 

Testvérek! A győzedelmes élet erősen kapcsolódik az üdvösséghez. Amikor megmentést 

nyertünk, akaratlanul felébredt bennünk a vágy, hogy odaszenteljük Neki magunkat. Az elnyert 

életünk késztet minket erre. Minden megmentett emberben megvan az érzés, hogy az Úrért kell 

élnie, de nincs meg az erejük arra, hogy ezt megtegyék. Nagyon sok dolog csal tőrbe és zavar 

bennünket abban, hogy az Úrért éljünk. De hála Istennek, Ő nekünk adta Krisztust, hogy 

odaszentelhessük magunkat Neki. Amikor halottak voltunk a bűnben, képtelenek voltunk erre. Ha 

hitre jutásunk után tovább élünk a bűnben, még mindig nem tudjuk odaszentelni magunkat Istennek. 

De most, hogy Krisztus lett az életünk és a szentségünk, önként odaszánhatjuk magunkat Istennek. 

Mr Panton egyszer elmesélt egy történetet egy néger rabszolgalányról, akit árverésre 

bocsátottak. Két ember licitált érte, és az ár följebb és följebb ment. Mindketten gonosz emberek 

voltak, és a szolgálólány tudta, hogy nem számit, kinek a kezére kerül, csak szenvedni fog. Sírt és 

nagyon szenvedett. Hirtelen egy másik ember is felbukkant, és csatlakozott a licitáláshoz. Az előző 

két ember nem tudott már olyan sokat ajánlani, mint ez a harmadik, és végül ő vette meg a lányt. 

Azonnal hívott egy kovácsot, leszedette a láncait, és kihirdette, hogy szabad: „Nem azért 

vásároltalak meg, hogy a szolgám légy, hanem azért, hogy felszabadítsalak." Ezzel el is ment. A lány 

teljesen elképedt. Amikor magához tért, szabadítója után szaladt, és ezt mondta neki: „Mostantól 

kezdve 

halálomig az ön szolgája leszek." Testvérek! Ilyen az Úr szeretete is irántunk. Ez a szeretet 

késztet minket arra, hogy ezt mondjuk neki: „Uram, mától fogva a Te szolgád leszek." Testvérek! 

Isten megvásárolt minket, megfeszített minket, és feltámasztott minket. Mivel már megízleltük az Ő 

könyörületességeit és irgalmait, oda kell szentelnünk magunkat Neki. 

A Róma 6. azt mondja, hogy szánjuk oda magunkat, azaz a tagjainkat Istennek, a Róma 12. 

pedig a testünk odaszánására szólít fel. Ez a két odaszentelés nagyon sok dolgot foglal magába. Az 

elmúlt 11 nap alatt sokat beszéltünk a dolgaink átengedéséről és a hitről, és rámutattunk, hogy e 

feltételek teljesítésével felelhetünk meg Isten követelményeinek, és élhetjük meg az Ő életét. Isten 

követelménye az, hogy teljes mértékben szenteljük oda magunkat Neki. Ez egy mindent magába 

foglaló követelmény, amit saját magunk nem tudunk megtenni, csak Krisztus által vagyunk képesek 

rá, aki bennünk él. Előzőleg ezt nem tudtuk megtenni, de most, kizárólag Krisztusnak köszönhetően, 

képesek vagyunk rá. Mivel elfogadtuk az Ő irgalmait, már odaszánhatjuk magunkat Neki. 

Amikor az izráeliek közül valaki vásárolt egy szolgát, akkor ennek a szolgának 6 évig kellett 

szolgálnia mesterét; a hetedik évben felszabadult. Viszont ha azt mondta, hogy szereti a mesterét, és 

nem akar felszabadulni, akkor az úr a bírák elé vitte, az ajtófélfához állította, és átfúrta a fülét egy 
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árral. Ezután a szolga örökké az urát szolgálta (2Móz 21,2-6). Testvérek! Isten megmentett minket, 

és megvásárolt bennünket a vérével. Nem veszendő aranyon vásárolt meg minket, hanem az Ő 

Fiának a drága vérén (1Pt 1,18-19). Sok keresztyén a lelkiismerete parancsára szolgálja az Urat, de 

amikor felismerjük az Úr drága értékeit, akkor önként és örömmel odaszenteljük Neki magunkat. Ha 

ezt megtesszük, akkor az Úr odaállít minket az ajtófélfához, és átszúrja a fülünket egy árral. Az 

ajtófélfa az a hely, ahová a húsvéti bárány vérét hintették. Az Úr ma is elvezet minket ide, ahogyan a 

kereszthez is odavezet bennünket. Szeretjük az Urat, ezért a szolgái akarunk lenni. Mivel tudjuk, 

hogy Ő szeret minket, szolgálni akarjuk Őt mindörökké. Nincs más választásunk, mint hogy 

kijelentjük: „Uram, Te szerettél engem, megmentettél engem, és megszabadítottál engem. Uram, 

szeretlek Téged, és nem tehetek mást, mint szolgállak Téged örökké." 

 

MIT KELL ODASZENTELNÜNK? 

Emberek 

Az első dolog, amit oda kell szentelnünk, azok az emberek, akiket szeretünk. Hogyha valaki 

nem szereti az Urat jobban, mint a szüleit, feleségét, gyerekeit, barátait, akkor nem méltó arra, hogy 

az Úr tanítványa legyen. Ha odaszenteljük magunkat az Úrnak, nem szabad, hogy legyen bárki is 

ezen a világon, aki elfoglalja vagy megragadhatja a szívünket. Isten azért ment meg minket, hogy 

teljesen az Övéi legyünk. Sok könny, sok emberi érzés és sok szívfájdalom küzd bennünk azért, 

hogy forduljunk vissza. Ezt kell mondanunk: „Uram, minden emberi kapcsolatomat az oltárra 

helyeztem. Minden kapcsolatom megszűnt a világgal." 

Amikor az egyik testvér felesége beteg volt, és a többiek megkérdezték tőle, hogy imádkozik-e 

a feleségéért, ő ezt válaszolta: „Isten még nem mondta nekem, hogy imádkozzak érte." Amikor 

valaki megkérdezte, hogy szomorkodna-e, ha meghalna a felesége, ő ezt mondta: „Ő számomra már 

halott." Egy másik testvérnek volt egy jóbarátja, de Isten azt akarta, hogy hagyjon fel ezzel a 

barátsággal. Ő nem tehetett mást, mint engedelmeskedett. Ezt mondta az Úrnak: „Ha ez a 

kívánságod, hajlandó vagyok feladni őt." 

Isten nekünk adta Krisztust, mint győzedelmes életünket; nemcsak ismernünk kell az Ő 

akaratát, hanem engedelmeskednünk is kell Neki. Soha sem szabad azt gondolnunk, hogy a 

győzedelmes élet csupán megszabadít minket a bűnöktől, a negatív oldalon. Az igazi győzedelmes 

élet képessé tesz minket arra is, hogy közösséget folytassunk Istennel és engedelmeskedjünk az Ő 

akaratának, a pozitív oldalon. Isten azért adja nekünk az Ő győzedelmes életét, hogy beteljesíthessük 

az Ő célját, s nem azért, hogy Ő teljesítse be a mi célunkat. Egyetlen keresztyén sem ragaszkodhat 

emberekhez. Ma este is gondoljunk arra, hogy ha nem szenteljük oda Istennek a szeretteinket, akkor 

nem tudjuk meg 

elégíteni Őt. Mindenkiről le kell mondanunk. Ezt kell mondanunk Istennek: „Kicsodám van az 

egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!" (Zsolt 73,25); és: „Szolgálni fogom az 

Urat, az én Istenemet, teljes szívemből, teljes elmémből és teljes lelkemből." 

Azért szerettem Miss Barber-t, mert ő olyan ember volt, aki igazán szerette az Urat-teljes 

szívéből, teljes elméjéből, és teljes lelkéből. Miután meghalt, a következő bejegyzést találtam a 

Bibliájában emellett a vers mellett, hogy „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből és teljes elmédből" (Máté 22,37): „Uram hálás vagyok Neked, hogy van ilyen parancsolat." 

Gyakran keserves dolognak tartjuk, hogy Istennek ennyi parancsolata van. De mindig el kell tudni 

mondanunk: „Uram, hálás vagyok Neked, hogy létezik egy ilyen parancsolat." Még ha adott is az Úr 

nekünk valakit, nem engedi meg, hogy ragaszkodjunk hozzá. Nem engedi meg, hogy ragaszkodjunk 

a feleségünkhöz, a gyermekeinkhez vagy a barátainkhoz. Még Izsákot is, akit Maga Isten ígért és 

adott Ábrahámnak, az oltárra kellett helyezni. Sok keresztyén vallott már kudarcot amiatt, mert a 

szívüket emberek uralták. 
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Becsvágyak 

Nemcsak az embereket kell odaszánnunk Istennek, hanem a becsvágyainkat is. Sok mindent 

eltervezünk, és elhatározzuk, hogy véghez is visszük őket. De nem keressük Isten akaratát ezekben 

az ügyekben. Az egyik testvér elhatározta, hogy a legjobb osztályzatot próbálja megszerezni az 

érettségi vizsgáján, és az egyetemen is osztályelső kíván lenni. Minden idejét és energiáját a 

tanulmányaira fordította. Miután belépett a győzedelmes élet megtapasztalásába, ezt a becsvágyát az 

Úrnak szentelte. Attól az időtől kezdve csak az Urat akarta követni, még akkor is, ha az azt 

jelentette, hogy a vizsgáján az utolsó legyen. 

Testvérek! Talán jogosnak érzitek, hogy minden időtöket a szakmai előmeneteletekre 

fordítjátok. De ha nem vagytok bensőséges közösségben az Úrral, akkor a karrieretek semmit sem 

fog profitálni. Reményt tápláltok a pályátok iránt, és nem vagytok hajlandóak kiengedni azt a 

kezetekből. Van némi elvárásotok a munkátokkal kapcsolatban, amit teljesíteni akartok bármi áron. 

Hogyha így viselkedtek, akkor oda kell szentelnetek magatokat. Nem engedhetitek meg, hogy egy 

dolog a hatalmába kerítsen benneteket. Sok testvér van, akiknek a tanulmányaik hajszolása jelenti a 

reményt, és felül akarnak múlni mindenkit. Ez a remény keveredik a büszkeséggel. Nem azt 

mondom, hogy hagyjátok abba a tanulást és az iskolát, hanem csak azt mondom, hogy mindent hátra 

kell hagyni, ha szól az Úr. 

Volt egy testvér, aki félárva volt, és egy szegény családban nőtt fel. Nagyon szép kézírása volt, 

és a zenében is nagyon tehetséges volt. Az árvaházban míg mások kőművességet és fafaragást tanul-

tak, ő középiskolába léphetett. Minden félévben tanulmányi díjat nyert. Miután befejezte a két évet a 

főiskolán, az iskola úgy döntött, hogy elküldi őt a sanghaji St. John főiskolára két évre, majd 

Amerikába azzal a feltétellel, hogy miután befejezte a tanulmányait külföldön, visszajön, hogy a 

saját iskolájában dolgozzon. Az édesanyja és a nagybátyja is levélben gratulált neki. Két hónappal a 

tervezett indulás előtt hitre jutott, és sok előző reménye szertefoszlott. Ugyanakkor odaszentelte 

magát az Úrnak. Megkérdeztem tőle, mit akar tenni. Azt mondta, hogy már eldöntötte, hogy megy, 

és már az egyezményt is aláírta. Ezt mondta nekem: „Már nyolc éve az osztálytársam vagy és nem 

tudod, mire vágyakoztam mindeddig?” Amikor már éppen indult, ezt mondtam: „Ma még mindig 

testvérek vagyunk, de attól tartok, hogy amikor visszajössz Amerikából, te már nem leszel a test-

vérem." Erre ő az Úr elé állt, és így imádkozott: „Istenem! Te ismered az én vágyaimat. Tudom, 

hogy elhívtál engem, de nem tudok lemondania vágyaimról. Mégis, ha ez a Te akaratod, elmegyek a 

falvakba, hogy hirdessem az evangéliumot." Az imája után odament az igazgatóhoz, és azt mondta, 

eldöntötte, hogy nem írja alá az egyezményt, és nem akar elutazni. Az igazgató azt hitte, hogy 

elment az esze, de ő ezt válaszolta: „Az Úr elhívott engem, hogy hirdessem az Ő Igéjét." Négy 

nappal később megérkezett az édesanyja, a nagybátyja és az unokatestvérei. Édesanyja sírva pa-

naszkodott: „Amióta édesapád meghalt, azzal a reménnyel küzdöttem az évek során, hogy egy nap a 

többiek felé kerekedsz, hogy támogass engem. Most megvan a lehetőséged, mégis eldobod 

magadtól." Az édesanya tovább sírt, miközben a nagybácsi folytatta: „Mielőtt beléptél az árvaházba, 

én neveltelek. Az édesanyádról is gondoskodtam. Most te tartozol mindkettőnknek. Az unoka-

testvéreidnek arra sincs pénzük, hogy iskolába járjanak, és te mégis el akarod dobni magadtól ezt a 

nagyszerű lehetőséget." Hozzám is odajöttek, és ezt mondták: „Mr. Nee, önnek nem kell támogatnia 

a szüleit, viszont neki igen." A testvérünket minden oldalról szorongatták. Megkérdezte az Urat, mit 

kell tennie. Ekkor felismerte, hogy az embereknek csak kevéssel tartozik, viszont Istennek nagyon is 

sokkal. Megígérte, hogy támogatni fogja az édesanyját és a bácsikáját, de azt is közölte velük, hogy 

nem tudja kielégíteni a kívánalmaikat, és hogy az Úrnak kell engedelmeskednie. 

Testvérek! Mindannyiunknak az Úrnak kell szentelnünk az ügyeinket. Nem azt mondom, hogy 

mindannyian igehirdetők legyünk. Csak azt hangoztatom, hogy mindenünket az Úrnak kell 

szentelnünk. Mi az odaszentelés? Mit jelent az, hogy átadjuk magunkat? Azt, hogy kijelentjük: 

„Uram, megteszem a Te akaratodat." Sokan azt gondolják, hogy önmagunk odaszentelése az, hogy 

felajánljuk az Úrnak, hogy prédikátorok leszünk. Nem, mi Isten akaratának szenteljük oda 
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magunkat. Az igazi odaszentelés során sokan arra a felismerésre jutnak, hogy nekik az üzleti életben 

kell helyt állniuk, hogy elláthassák Isten munkájának anyagi szükségleteit. Ennek eredményeképpen 

feladják igehirdetői szolgálatukat. Másokat a jelen szükséghelyzetek, más tartományok vagy 

országok szellemi éhínsége arra indít, hogy ők a prédikációnak kötelezzék el magukat. Az elmúlt 

néhány évben igen szűkölködtünk szolgáló testvéreiben. Ha Isten tényleg munkálkodik közöttünk, a 

közeljövőben bizonyára sok testvér szánja rá magát az Úr teljes idejű szolgálatára. Rá fognak jönni, 

hogy minden becsvágyukat az Úrnak kell szentelniük. 

 

Tárgyak 

Nemcsak a szeretteinket és a becsvágyainkat kell Istennek szentelnünk, hanem minden 

tárgyunkat is. Vannak, akiknek az ékszereiket kell odaszentelniük, másoknak a házukat vagy 

ruházatukat. Lehet, hagy csak valami apróságról van szó, de nem engedhetjük meg, hogy ezek a kis 

dolgok akadályozzanak minket. Valakit talán néhány aranygyűrű vagy gyöngy tart vissza. Ez nem 

törvényeskedés, de ha odaszentelt életet akarunk élni, akkor az arany ékszereknek, a divatos 

ruháknak és talán a pénzünknek is el kell tűnnie. Sok ember szórja a pénzét, és nem jár az Úr 

kedvében. Mások takarékoskodnak a pénzzel, ami szintén nem az Úr kívánsága. Isten szemében 

nincs helye sem a tékozlásnak, sem a takarékosságnak. Nem szabad egyszerre elköltenünk a 

pénzünket, hanem át kell utalnunk az Úr számlájára. Az Újtestamentumban nincs szó a tized 

fizetéséről; egyedül arról van benne szó, hogy mindenünket az Úr kezébe kell adnunk. Amint 

hazavisszük a fizetésünket, ezt kell mondanunk: „Istenem, ez a teljes összeg a Tied. Csak annyit adj 

vissza nekem, amennyire szükségem van a háztartásomhoz." Nem arról van szó, hogy egy bizonyos 

összeget mi használunk, a többit meg megtakarítjuk Istennek. Nem merem azt mondani, hogy Isten 

néha tényleg elveszi mindenünket, viszont azt mondom, hogy ha igazán odaszenteljük mindenünket 

Istennek, akkor az Hozzá tartozik. 

Sok testvérnek olyan bútorai, ruhái vagy egyéb tulajdonai vannak, melyek nem Isten 

gyermekeihez valók. Amint az Úr megérinti ezeket a dolgokat, le kell mondanunk róluk. Ma van 

köztünk néhány idősebb testvér is. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyan írjuk meg a 

végrendeletünket. Bármi, amit leírunk, megmutatja, milyen keresztyének vagyunk. Isten megmentett 

minket. Mivel minden vagyonunk Isten tulajdona, nem szabad a pénzünket visszaadnia világnak. Ha 

a gyermekeink számára tervezgetve megengedjük, hogy visszajuttassák a világba a pénzt, nem 

helyesen cselekszünk. Isten a tulajdonainkkal együtt elválasztott minket a világtól, ezért nem szabad 

engednünk, hogy ezek oda visszajussanak. Amikor az Izraeliták elhagyták Egyiptomot, egyetlen 

állatot sem hagyhattak ott. Ugyanez az alapelv ránk is érvényes. Természetesen mi nem vagyunk erre 

képesek, de hála Istennek, Neki minden lehetséges. A Filippi 4,13 így szól: „Mindenre van erőm a 

Krisztusban, a ki engem megerősít." Ez azt jelenti, hogy amíg az Úr lát el minket a szükséges 

energiával, mindenre képesek vagyunk. Számunkra lehetetlen, hogy mindenünket felajánljuk, de 

meg tudjuk tenni Az által, aki megerősít minket. Mivel Krisztus a mi életünk, képesek vagyunk erre 

is. 

Sok fiatal testvér könnyen odaszenteli mindenét, amikor még nincs sok mindene. Amikor 

viszont gazdagabbak lesznek, kevesebbet ajánlanak fel. Ha az Úr elnyeri a szívünket, a pénz-

tárcánkat is el kell nyernie. Ha bezárul a szívünk, a tárcánk is becsukódik. Ha a pénztárcánk nincs 

nyitva, a szívünk sem lehet teljesen nyitott. 

 

Saját magunk 

Oda kell szentelnünk tehát a szeretteinket, a becsvágyainkat, a tárgyainkat, de legvégül oda 

kell szentelnünk saját magunkat is. Oda kell szentelnünk magunkat Istennek. Ezt kell mondanunk Is-

tennek: „Istenem, Neked szentelem magam, a Te akaratod teljesítésére." Testvérek! Nem tudjuk mi 

vár ránk, de azt tudjuk, hogy Istennek mindenkivel van valamilyen szándéka. Talán nem áldás, nem 

is szenvedés, de oda kell szentelnünk magunkat az Ő akaratának. Hajlandónak kell lennünk 
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elfogadni az akaratát, akár áldást, akár szenvedést hoz. Sokan hajlandók átadni magukat Isten 

használatára; betölti őket a Szellem, és folyamatosan megélik a győzedelmes életet, mert 

odaszentelték magukat az Úrnak. 

Miféle odaszentelés is ez? Olyan, melyben élő áldozatként odaszánjuk a testünket Istennek. A 

Biblia nem a szív odaszentelését, hanem a test odaszentelését hangsúlyozza. Ha valaki már 

odaszentelte magát, a testét sem hagyhatja ki. Az egész lényünket az Úrnak szenteltük. Ezért a 

szánk, a fülünk, a szemünk, a kezünk, a lábunk és a testünk sem a miénk. Mostantól kezdve csak az 

Úr ügyvezetői vagyunk. Mostantól kezdve a lábunk az Úré, többé nem használhatjuk a saját 

járásunkhoz. Amikor egy fiatalember meghalt, idős édesapja kérte a koporsóvivőket, hogy nagyon 

óvatosak legyenek, mert az a test az Úr templomául szolgált húsz évig. Nem szabad azonban a 

halálunkig várni, hogy a testünket az Úrnak szenteljük. A Szent Szellem már most is bennünk lakik. 

Az 1Korinthus 6,19 így szól: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent 

Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem magatokéi vagytok?" Az egyik énekünk 

így szól: „Kezem, légy engedelmes, / Lábam, az Ő útját járd / ...Jézus minden! Ajkam zengjed / 

Dicséretnek himnuszát!" Ez jelenti az odaszentelést. Ez jelenti a testünk odaszentelését. Senki sem 

mondhatja, hogy a teste az övé. Életünk minden egyes napja az Úrért van, és az egész testünk is 

Őérte van; mi csak az O ügyvezetői vagyunk. 

Egy külföldi országban az egyik vasárnap reggel körbejárt a persely Amikor egy tizenhárom 

éves kislányhoz ért, kérte, hogy rakják le a perselyt. Amikor letették a földre, ő belelépett. Nem volt 

pénze, így elhatározta, hogy felajánlja önmagát. 

Nem elég csak a szeretteinket, az ügyeinket és a tárgyainkat az Úrnak szentelni, hanem saját 

magunkat is fel kell ajánlanunk. Minden Úr Napján, mikor pénzt adunk a perselybe, magunkat is oda 

kell raknunk. Ha visszatartjuk magunkat, Isten a pénzünket sem fogadja el. Isten nem veszi el, ami a 

„miénk", amíg először „mi" nem vagyunk az Övéi. Istennek előbb minket kell birtokolnia, mielőtt a 

miénk az Övé lehet. Sokan odaszentelik magukat, de az Úr nem feltétlenül arra kéri őket, hogy 

prédikáljanak. Lehet, hogy azt akarja, hogy néhányan jó üzletemberek legyenek. A világ minden 

szegletében szükség van világosságra, és nem mi választhatjuk meg a saját feladatunkat. Ezt kell 

mondanunk az Úrnak: „Mostantól fogva elhatározom, hogy a Te akaratodat cselekszem." 

 

AZ ODASZENTELÉS EREDMÉNYE 

Mi az odaszentelés eredménye? Az első eredményéről a Róma 6. ír, a másodikról a Róma 12. 

Sok ember nem tudja a különbséget a kettő között, pedig valójában óriási a különbség. A Róma 6-

beli odaszentelés a saját hasznunkra van, hogy az igazságosság gyümölcsét teremjük. A Róma 12-

beli odaszentelés pedig Isten hasznára szolgál: Isten akaratának a véghezvitelét célozza. A Róma 6. 

eredménye a bűntől való szabadulásunk, hogy Isten szolgái legyünk, hogy gyümölcsöt teremjünk a 

megszentelődésre (22. vers). Ez jelenti azt, hogy nap mint nap megéljük a győzedelmes életet. A 

Róma 12. eredménye nemcsak Isten kedvére szolgál, hanem Isten jó, kedves és tökéletes akaratának 

a megvizsgálására is. 

Testvérek! Nem elég az, hogy kiengedjük a dolgainkat a kezünkből, hiszünk és dicsőítünk. 

Van még egy kulcsfontosságú követelmény: az Úr kezébe kell helyeznünk magunkat, hogy ki-

fejezhesse rajtunk keresztül az Ő szentségét. Azelőtt nem volt meg az erőnk ehhez. De miután 

megszereztük a győzedelmes élet tapasztalatát, már oda tudjuk szentelni magunkat. Nem szabad 

elfelejtenünk, hogy azelőtt képtelenek voltunk Isten kezébe helyezni magunkat. Most viszont már 

nem az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e rá vagy sem; most az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-

e erre az áldozatra, vagy nem vagyunk hajlandók. Azelőtt az odaszentelés a tehetetlenség kérdése 

volt, most pedig az akaraté. 

Volt egy testvér Ausztráliában, aki teljesen oda tudta szentelni magát Istennek. Amikor 

vonaton utazott, néhány barátja elhatározta, hogy kártyázni fog. Hárman voltak, és szükségük volt 

még valakire, ezért hívták, hogy csatlakozzon hozzájuk. De ő ezt válaszolta: „Sajnálom barátaim, de 
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nincsenek nálam a kezeim. Ezek a kezek nem az enyémek, hanem Valaki másé. Csak éppen a 

testemre lettek helyezve, de nem használhatom őket." 

Mostantól kezdve a kezünk, lábunk és a szánk az Úrhoz tartozik. Nem használhatjuk őket 

magunk. Ha jön a kísértés, mindig azt kell mondanunk, hogy nincs nálunk a kezünk. Ez a Róma 6. 

odaszentelése. Amikor így cselekszünk, megszentelődünk, és a megszentelődés gyümölcsét fogjuk 

teremni. Tehát önmagunk odaszentelése az első dolog, amit a győzelem megtapasztalása után 

tennünk kell, és ez a győzelem megtapasztalásának első gyümölcse is. 

A Róma 12. odaszentelése viszont Istenért van. Az első vers azt mondja, hogy élő áldozatként 

kell odaszánnunk Istennek a testünket. Azt is elmondja, hogy az ilyen odaszentelés szent és Isten 

kedvére való. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy a 12. fejezet odaszentelésének a célja Isten 

szolgálata. 

A 6. fejezet a személyes megszentelődésre szolgál, míg a 12. fejezet Isten munkájára. A 6. 

fejezet az odaszánásról beszél, továbbá a megszentelődésről és annak gyümölcséről. A 12. fejezet 

szintén beszél a szentségről. Mi a megszentelődés és a szentség? Megszentelődni vagy szentnek 

lenni annyi, mint elkülönülni egy bizonyos személy számára és szolgálatára. Azelőtt nagyon sok 

tárgy, ember, és ügy befolyásolt bennünket. Azelőtt magunknak éltünk, most viszont egyedül 

Istenért élünk. 

Egy alkalommal hazafele mentem a Hsiao-feng parkból. Már majdnem felszálltam egy 

autóbuszra, de a sofőr szólt, hogy szálljak le. Amikor jobban megnéztem, láttam, hogy a busz nem a 

szokásos járat volt, hanem bérelt busz. Minden keresztyénnek „béreltnek" kellene lennie. Sajnos 

nagyon sok keresztyén „nyilvános". Viszont mi nem nyilvánosak vagyunk, hanem „béreltek", 

teljesen lefoglalva és elválasztva Isten akaratának. A Róma 12. megmutatja, hogy a munkánk, a 

férjünk, a gyermekeink, a pénzünk és minden kincsünk egyedül Istené; Isten használatára vannak 

lefoglalva. Amikor egyedül Istenért élünk és amikor egyedül Neki adjuk át magunkat, hinnünk kell, 

hogy Isten elfogadott minket, hiszen ez az, amit Ő akar. Isten szándéka nem az, hogy egy rövid ideig 

lelkesedjünk. Ha az ember nem szenteli oda saját magát az Úrnak, akkor Ő nem elégszik meg. Amíg 

nem szenteljük oda teljesen magunkat, addig Isten nem lesz elégedett. Isten nem lehet elégedett, míg 

meg nem kenjük az Urat drága kenettel, és amíg a perselybe nem helyezzük a teljes életünket 

(Lukács 21,4). Mindent fel kell ajánlanunk Neki. 

Testvérek! Adjunk hálát Istennek, hogy feltámasztott minket a halálból. Irgalmat nyertünk 

Istentől. Ez az odaszentelés kedvére való és indokolt. Minden keresztyénnek oda kell szentelnie 

magát; helytelen azt gondolni, hogy ez csak bizonyos keresztyének kötelessége. Az Ő vére 

megvásárolt minket és az Övéi vagyunk. A szeretete szorongat bennünket, és mi Őérte élünk. 

Meg kell jegyeznünk, milyen odaszentelésről van itt szó. Mi élő kövek vagyunk. Habár 

odaszenteljük magunkat, élők maradunk. Élő áldozatok vagyunk. Az Ótestamentumban az 

áldozatokat késsel leölték, de mi élő áldozatokká lettünk. 

Az odaszánásunk eredményét a Róma 12,2-ben látjuk: „És ne szabjátok magatokat e világhoz, 

hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 

kedves és tökéletes akarata." Ez a végső célunk ma. A 

tavaly januári konferencián láttuk, hogy Istennek örökre szóló célja van velünk, amelyet a Fián 

keresztül visz véghez. Isten mindent ebből a célból teremtett meg Őáltala. A megváltás, a Sátán 

legyőzése és a bűnösök megmentése is mind e célt szolgálja. Ismernünk kell Isten örök célját, 

mielőtt véghez tudunk vinni bármit is, amit Isten akar. Nemcsak a bűnösök megmentéséért vagyunk 

most itt; sokkal inkább Isten örök céljának a beteljesítése a feladatunk. Minden munkánkat Isten 

örök céljával kell összekapcsolnunk. 

Ha nem szenteljük oda magunkat, soha nem ismerjük fel, hogy ez az akarat jó. Ma sok ember 

fél ezektől a szavaktól: „Isten célja"; sokan kellemetlenül érzik magukat e szavak hallatán. A 

keresztyének félnek Isten akaratát meghallani. De Pál azt mondja, hogy miután odaszánjuk a 

testünket, Ő megmutatja nekünk, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Képesek vagyunk 
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énekelni Isten akaratának jóságáról! Halleluját tudunk mondani Isten akaratának jósága miatt! Isten 

akarata jó, és nem rosszindulatú. A mi javunkra szolgál, és nem rosszat akar nekünk. Mi túlságosan 

rövidlátók vagyunk. Isten akarata jó. Az egyik testvér egy alkalommal nagyon helyesen imádkozott: 

„Amikor mi kenyeret kértünk, azt hittük, hogy követ fogsz adni helyette, és mikor halat kértünk, azt 

gondoltuk kígyót kapunk. Amikor tojást kértünk Tőled, azt hittük, skorpiót fogsz adni. De mikor 

követ kértünk, Te kenyeret adtál nekünk!" Sokszor nem értjük Isten szeretetét, nem értjük az Ő 

akaratát. Nem vesszük észre, hogy a felénk irányuló gondolatai jók és kiválóak. Talán sok minden 

miatt panaszkodunk, amikor ránk nehezednek a bajok, de néhány év elmúltával dicsőítjük Istent 

ezekért a dolgokért. De miért nem dicsőítjük Őt most? 

Isten akarata nemcsak jó, hanem tökéletes is. Isten minden szándéka azok felé, akik Őt 

szeretik, a hasznukra válik. Ha ezt tudjuk, nem utasítjuk el az akaratát. Testünk odaszánása szent és 

kedves Istennek. Ezenfelül az Ő akaratát a saját kedvünkre valónak is fogjuk találni, és fel fogjuk 

ismerni, hogy az jó és tökéletes. 

Ma este van az utolsó összejövetelünk, és most szeretnék mindenkit megkérni egy utolsó 

dologra. Arra, hogy mondjuk ezt az Úrnak: „Istenem, teljesen a Tied vagyok. Mostantól kezdve nem 

magamnak élek." 

Testvérek! Láttuk a győzelem minden feltételét, és ezek már mögöttünk vannak. Az 

odaszentelés az utolsó pont a győzedelmes életben; ugyanakkor az első is, amit meg kell tennünk, 

miután megtapasztaltuk a győzedelmes életet. Amint odaszenteltük magunkat, hinnünk kell, hogy 

Isten elfogadta az odaszentelésünket. Mihelyt odaszenteljük önmagunkat, Istennek szentelt 

emberekké válunk. Akár melegséget érzünk, akár ridegnek érezzük magunkat, ha a szívünk mélyén 

igazán odaszenteltük magunkat Istennek, akkor minden rendben lesz. Azért mondom el ezeket 

nektek, hogy ne az érzéseink irányítsák az életünket. Csifuban az egyik testvér odaszentelte magát az 

Úrnak, de úgy érezte, hogy nincs minden rendben közte és az Úr között. Azt gondolta, hogy újra oda 

kell szentelnie magát. Azt mondtam neki, hogy miután egy lány férjhez megy, és egy nap azt veszi 

észre, hogy hadilábon áll a férjével, emiatt nem megy hozzá még egyszer feleségül. Még ha valami 

nincs is rendben közöttünk, akkor is csak egyszer szentelhetjük Neki magunkat. Attól a ponttól 

kezdve az Úrhoz tartozunk, és csak az Ő használatára szolgálhatunk. 

 


