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Imádkozzunk!

Urunk, ahogy imádságban ismét meghajtjuk magunkat jelenlétedben, kérünk, hogy tedd élővé a
számunkra a Te Igédet! Vésd rá a szívünkre, Urunk, szabadíts meg minket attól, hogy a Te Igéd
megszokottá váljon a számunkra, hanem add, hogy friss és életteli módon szóljon hozzánk. Mert a
Te Igéd szellem és élet. És szeretett Urunk, magasztalunk Téged a Te Igéd erejéért – hogy a „Krisztus
Igéje lakozzék bennetek gazdagon” – ó, Urunk, add, hogy a Te Igéd gazdagon lakozzék bennünk,
annak teljességében, annak tökéletes egyensúlyában. És kérünk, hogy mindnyájunk élete legyen
megtelve a Te Szellemeddel, hogy az Úr Jézus legyen nyilvánvalóvá mindnyájunkban, és az emberek
Hozzád jöjjenek azért, mert megláttak Téged bennünk. És kérünk a ma délutánért, hogy dicsőséges
alkalom legyen, áldj meg mindenkit, aki ma alámerül a vízbe, és tedd ezt az üdvösség, a helyreállás,
az építés és a megalapozás idejévé. Neked adjuk a dicsőséget, Urunk, nem feledve nemzetünket,
országunkat,  és  kérünk,  hogy  a  Te  akaratod  legyen  meg  az  elkövetkező  héten  is.  Az  Úr  Jézus
nevében kérünk. Ámen.

Egy kis ige van a szívemen, amit át szeretnék most adni, különösen a bemerítkezőknek. A Filippi
levél jól ismert szakaszában található, a 3. fejezet, 12. versének az utolsó részében. Felolvasom
ismét:  „Igyekszem, hogy meg is ragadjam azt,  amire engem is megragadott a Krisztus Jézus.”
Nagyon erőteljes szó ez, hogy „megragadni” – szinte olyasmit jelent, mintha valakit elfognának és
őrizetbe vennének. Az apostol tulajdonképpen azt mondja, hogy titeket – minket, hívőket – Jézus
Krisztus  az  őrizetébe  vett,  megfogott,  hatalmába  kerített,  megragadott;  ránk  tette  a  kezét;
megszerzett minket Magának. Akik közülünk be lettek merítve, a világon a legcsodálatosabb dolog
történt  az  életünkben:  Krisztus  Jézus  megragadott  bennünket;  az  őrizetébe  vett,  megfogott
bennünket. 

Két olyan dologról van itt szó, ami nagyon sok vitának, zűrzavarnak és kavarodásnak ad alapot.
Vannak keresztények, akik azt állítják, hogy mindent megkaptunk akkor, amikor megtértünk. Ez
bizonyosan nem páli  gondolat  –  egy bizonyos értelemben.  És  teljes  mértékben páli  egy  másik
értelemben! Más keresztények azt állítják, hogy csak egy kicsit kaptunk, amikor megtértünk, és
egyértelműen szükségünk van egy második megtapasztalásra, sőt egyesek szerint még számos más
megtapasztalás is  szükséges.  Ezért  vagy olyan közeg vesz körül,  melyben hálát  adunk az Úrnak
mindenért, amink van, de a szívünkben ezt nem tapasztaljuk – ekkor azzal vigasztaljuk magunkat,
hogy mi hit által élünk és nem érzés által. Igen szomorú tapasztalat ez, olyan, mintha leülnénk egy
asztalhoz,  és  azt  mondanánk,  köszönjük,  hogy  itt  van  az  étel,  köszönjük,  hogy  minden  el  van
készítve, köszönjük, hogy most hozzáláthatunk – és nincs semmi az asztalon. Másfelől pedig létezik
olyan közeg is, ahol mindig feszültség és nyomás van az emberen. Folyton el kell érni valamit, ami
még nincs meg; mindig van valami, amit meg kell kapni, és amikor megkaptad, akkor megérkeztél –
ha az ember abban az adott körben mozog. Akkor úgy érzi, hogy megvan, belülre került. 

Számomra  ez  az  egy  fejezet  egyszer  és  mindenkorra  helyreteszi  ezt  a  kérdést,  és  eloszlatja  a
zűrzavart, mely ezt a témát övezi. Legelőször is, az apostol azt mondja, „hogy én is megragadjam,
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amire engem is  megragadott Krisztus Jézus”.  Valami valóságosan történt az életemben; valami,
amit nem tagadhatok, valami, ami megtörtént. Krisztus Jézus megragadott engem. 

Utána pedig azt mondja, hogy ő is meg fogja ragadni  azt, amire őt is megragadta Krisztus Jézus.
Lehet,  hogy  valaki  azonnal  rávágná,  hogy  ó,  Pál  apostol  csak  szónokiasan  beszél,  retorikai
eszközöket  használ  itt,  hiszen ő mindent  elért;  ugyanis  megírta  a  korinthusi  leveleket,  a  római
levelet, a thesszalonikai leveleket, a galatákat; sőt a kolossé és az efézusi levelet is megírhatta már
eddigre,  mikor a filippit írta,  hát nyilvánvalóan mindennel  rendelkezett! Közülünk akárkinek,  ha
csak harmadannyi ismerete volna, nem tudna hova lenni az örömtől – ha Isten így kijelentett volna
dolgokat nekünk, mint Pál apostolnak, amikorra ezt a levelet írta a filippieknek! De meg fogjuk
látni,  hogy  a  13.  versben  azt  mondja,  „Testvérek,  magamról  nem  gondolom,  hogy  már
megragadtam volna” – de, mondhatja valaki, itt arra gondol, hogy amikor a dicsőségbe jut. Nem
úgy! Maga megmagyarázza: „de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem
van, annak nekifeszülve igyekszem”! Számomra ez eldönti. 

Tehát, amikor megtértünk, amikor Isten megragadott bennünket, Ő mindenről gondoskodott. Ezért
teljesen helyénvaló az az állítás,  hogy minden, ami szükséges az üdvösségünkhöz; minden, ami
szükséges  az  Úr  Jézus  képére  való  átformálódásunkhoz;  minden,  ami  a  dicsőséghez  szükséges
befogadóképességünk kimunkálásához kell; minden, ami szükséges ahhoz, hogy éljük a keresztény
életet;  minden,  ami  szükséges  az  Isten  szolgálatához  –  erő,  teljesség,  eszköz,  ajándék,  helyzet
(bármi legyen is), tekintély – ez mind biztosítva lett. Mind megvan. Mind megadatott. Mind meg
lett nyerve a számunkra. Az Úr Jézus elvégzett munkája szerezte meg ezt, nem az én buzgóságom,
sem  az  Istennel  való  járásom,  sem  a  szentségem,  sem  semmi  más,  ami  saját  magamnak
tulajdonítható.  Ezek  soha nem tudják  megnyerni  ezeket  a  dolgokat,  mert  egyedül  az  Úr  Jézus
Krisztus elvégzett munkája szerezte meg ezt a számomra.

Így tehát, amikor Isten megragadott engem, már minden el volt végezve. Minden, ami szükséges a
kezdettől  a  végéig,  biztosítva  lett számomra már  akkor,  mikor  még el  sem indultam.  Hát  nem
csodálatos? Miért van akkor kavarodás? Talán a Róma 9-ben mondja Pál apostol, hogy már mielőtt
az a két ikertestvér megszületett volna, még azelőtt, hogy Jákóbnak és Ézsaunak nevezték volna
őket, Isten már gondoskodott Jákóbról, mindent elvégzett már azelőtt, hogy Jákób megszületett
volna. És az egész jellemét és életét fölvázolta és meghatározta már a születése előtt. Ugyanígy volt
Jeremiással, amikor az Úr rátette kezét, és azt mondta, „mielőtt megformáltalak az anyaméhben,
már ismertelek”.

„Megragadott a Krisztus Jézus.” Néha azt gondoljuk, hogy amikor felálltunk egy összejövetelen,
vagy előrementünk, vagy a szobánkban könnyeinket ontottuk, vagy segítségül hívtuk az Úr nevét –
hiába vagyunk megtérve, természetes módon mégis azt gondoljuk, hogy azok mi magunk voltunk.
Mi tettünk egy lépést Isten felé. De ez nem egészen így történt. Isten volt az, aki tett egy lépést
mifelénk – csak mi nem tudtunk róla. Nem tudtunk erről. Nem lehetséges megtérés, és egyáltalán
semmi más sem,  ha  Isten az  Ő kegyelméből  nem kezd el  munkálkodni  valakinek  az  életében.
Tudtátok ezt? Nem tudom megmagyarázni a szabad akarat és az ember felelősségének titkát, de
egyvalamiről teljes mértékben meg vagyok győződve: hogy Isten az, aki az első lépést megteszi. 

Mire ragadott meg bennünket a Krisztus Jézus? Miért kezdte felhevíteni a szívünket? Hogy mi a mi
vakságunkban, nem is tudva róla, hogy Isten az, nem is tudva, hogy az a Szent Szellem dicsőséges
munkája,  csak  azt  gondoltuk,  hogy  magunktól  mozdulunk  meg,  válunk  nyugtalanná,  érezzük
magunkat üresnek, boldogtalannak – de valójában ez egyáltalán nem így volt, mert a Szent Szellem
munkálkodott bennünk. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor Ő eljön, meg fogja győzni a
világot a bűnről,  az igazságosságról,  az ítéletről.  Hirtelen, szinte nem is tudatosan, komolyabbá
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válunk, elkezdünk gondolkodni. Miért gondolkodunk? Miért válunk komolyabbá? Mi történik az
életünkben? Miért  érzünk egyszer csak olyan szükséget,  amilyet sosem éreztünk korábban? Az
Isten dolgaival kapcsolatos nemtörődömség miért adott helyt egyszeriben annak a vágynak, hogy
megértsük és megtapasztaljuk az Isten dolgait? Mert Isten éppen megragadott bennünket.

De egyáltalán miért ragadott meg bennünket Isten? Erre nincs válasz. Nem tudom. Egy napon… –
de lehet, hogy még akkor sem fogjuk megtudni. Miért szeretünk valakit? Erre feleljetek. Egyesek a
legkülönösebb embereket  képesek szeretni,  legalábbis  az  én megítélésem szerint.  De szerintük
nem  azok!  Képesek  olyan  szépséget,  jó  tulajdonságokat,  jellemzőket  és  mélységeket  meglátni
bennük, melyeket mi akár egy-két évtizedig is nézhetnénk, akkor sem tudnánk fölfedezni.  De a
szeretet ilyen. És a Biblia legkülönösebb állítása, hogy „Jákóbot szerettem”. Megmagyarázhatatlan. 

De ne arról beszéljünk, ami megmagyarázhatatlan, hanem inkább térjünk vissza arra, hogy amikor
az  Úr  megragadott  minket,  nekünk is  meg  kell  ragadnunk  azt,  amire megragadott  bennünket.
Értitek? Ő megragad minket, mi megragadjuk Őt. Bármi is legyen az, amire Ő megragadott minket,
mi megragadjuk azt hit által. És tudnunk kell, hogy miközben véghezvisszük az üdvösségünket, Isten
az, aki munkálkodik bennünk. Ő munkálja az akarást is és a cselekvést is, az Ő jótetszéséből. 

Mire ragadott hát meg bennünket az Úr – hogy világosabb legyen, mit kell nekünk megragadnunk?
Először is megragadott bennünket, és ezt szinte szükségtelen is mondani, az üdvösségre. Nem így
van? Ezt tudjuk. Megragadott minket. És nincs senki ebben a teremben, aki ne ragadta volna meg
ezt az üdvösséget, amikor Ő megragadott minket. Sokan azt gondoljuk, hogy mi voltunk azok, akik
megragadtuk  Őt.  Azt  mondjuk:  Elfogadtam  Megváltómnak  –  így  szoktuk  mondani,  elfogadtam
Megváltómnak. Tudjátok, hogy valójában mit csináltunk? Megragadtuk azt, amire Ő megragadott
minket. Megfogott bennünket, úgy, hogy nem tudtunk róla, az üdvösségre, és a szívünkben kiáltás
ébredt,  és  végül  formát  öltött hitben,  és  azt  mondtuk,  elfogadom Megváltómnak.  És  abban a
pillanatban üdvösségünk volt. 

Mikor lett üdvösségünk, kétezer évvel ezelőtt? Ekkor lett üdvösségünk, hogyha hiszünk az Igében.
Ismert minket a világ megalapozása előtt! Isten tudott mindent, még mielőtt a föld létrejött volna.
Mindent tudott rólunk. De tegyük föl, mi lett volna, ha nem ragadjuk meg ezt az üdvösséget? Akkor
nem menekültünk volna meg. Egyszerű, nem igaz? Tudjuk, hogy ez elvégzett munka volt, befejezett
munka. Tudjuk, hogy Ő szeretett minket, és Önmagát adta értünk. Ezért megnyitottuk a szívünket,
és megragadtuk azt, amire megragadott minket. 

Bárcsak, amikor üdvösségünk lett, nagyobb látásunk lett volna, bárcsak több és mélyebb lett volna
a megértésünk, micsoda változást jelentene; bárcsak, amikor megtérünk, nem csak öröm, békesség
és élet lenne, hogy egy nap a mennybe megyünk, hanem megértenénk, hogy itt arról van szó, hogy
az Ő képére változunk át, és minél jobban haladunk előre, annál jobban rájövünk, hogy Isten mit
munkál.  Mi  saját  magunkban  a  kettősség  olyan  fokozatait  találjuk,  a  bűn,  a  sötétség  olyan
fokozatait, mélységeit, amilyet még álmunkban sem gondoltunk volna akkor, amikor üdvösségünk
lett. Sőt, ahogy haladunk előre, inkább az az érzésünk, hogy egyre kevésbé hasonlítunk az Úrra,
ahelyett hogy egyre inkább olyanok lennénk, mint Ő. És az a kérdés merül föl a szívünkben, hogy
lehetséges-e  ez  egyáltalán,  meg  fog-e  történni  egyáltalán  valaha?  Jön  a  hitetlenség,  ami
megbéníthat minket.

De hallgassatok ide: Isten megragadott minket. Jézus Krisztus megfogott, megragadott bennünket,
hogy átváltozhassunk az Ő képének hasonlatosságára. Hogy olyanok lehessünk, mint Ő. Gondoljuk
csak meg! Ő ragadott meg.

A másik pedig, hogy Ő eleve sokkal többet tudott rólunk, mint amit mi tudunk saját magunkról.
Ismerte a gonoszságnak, a kettősségnek a mélységeit bennünk. Amikor megragadott bennünket, az
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egészet  pontosan  ismerte  már  azelőtt,  hogy  egyáltalán  belekezdett  volna.  Számára  nincs  új
felfedezés, Istent nem éri meglepetés. Ő tudta, milyenek vagyunk. Bár felkelnénk hitben, és azt
mondanánk, megragadom azt, amire Ő megragadott engem! Megragadom! 

Kolossé  1,27:  „Krisztus  bennetek  a  dicsőség  reménysége”.  Majd  1Péter  5,10:  Isten  „az  ő  örök
dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban”. De tudjuk, hogy a dicsőség ettől függ: minél több
van bennünk Krisztusból, annál több lesz a dicsőség. Át kell hát változnunk az Ő hasonlatosságára,
dicsőségről  dicsőségre.  Mit  jelent  ez?  Azt  vajon,  hogy  az  egyik  dicsőséges,  eksztatikus
megtapasztalást  követi  a  másik,  még  dicsőségesebb,  eksztatikus  megtapasztalás,  és  ezt  jelenti
átváltozni? Istennek hála, hogy valóban megtapasztalunk örömöt, elmondhatatlan örömöt, telve
dicsőséggel, de értsük meg nagyon világosan, hogy ez a dicsőségről dicsőségre való átváltozás igen-
igen fájdalmas folyamat. Mert nem csak arról van szó, hogy a dicsőség megtölt minket, hanem
arról is, hogy a befogadóképességünket növelni kell – és ez az, ami fájdalommal jár. Ha tehát mi
megragadjuk az Urat azért, amiért Ő megragadott minket, meg fogunk ismerni némi fegyelmezést,
ismerni fogunk valamit az Úr mélységes mély útjaiból – de hát nem éri meg? Óh, mennyire, hogy
megéri! 

Iskoláskoromban  volt  egy  tanárom,  aki  folyamatosan  franciául  magyarázott  nekünk,  és  mivel
engem egyáltalán  nem érdekelt,  csak  ábrándozva  néztem ki  az  ablakon.  Voltatok  már  így?  Ti,
fiatalabbak, még nem ismeritek ezt, de ti idősebbek tudjátok, milyen az, később megbánni az ilyet.
Hányszor  hallottam:  Ó,  bárcsak  odafigyeltem  volna  gyerekkoromban,  ó  bárcsak…  mennyire
szeretném, ha most meg tudnám azt csinálni, mennyire szeretném megérteni most ezt – de már
nincs rá időm.

Tudjátok, egy napon a dicsőségben egy kicsit hasonló lesz, amikor végül ott leszünk az Úr előtt, és
valaki azt mondja, „Ó, bárcsak kész lettem volna Istennel azon az úton járni,  amelyiken vezetni
próbált, de én nem akartam! És nézd meg most XY-t, mennyire sugárzik a dicsőségtől! Ragyog!
Nem mintha ott lenne még egyáltalán irigység, de mégis, ezt tudni fogjuk, hiszen a tény az tény, az
igazság  az  igazság.  Azt  fogjuk  mondani,  nézzétek,  hát  nem  gyönyörűséges  az  Úr  benne,  csak
nézzetek rá!  És nézzetek rám, olyan vagyok csak, mint egy kis szentjánosbogár...  Istennek hála,
hogy van legalább valamennyi dicsőség bennem, hiszen itt vagyok! Az örökkévalóságig hálás leszek
Istennek azért,  hogy itt lehetek! De bárcsak hagytam volna, hogy végezze a munkáját bennem,
bárcsak hagytam volna, hogy azon az ösvényen vezessen, amelyen vezetni akart, de én nem voltam
kész.  Nem ragadtam meg azt,  amire  Ő megragadott engem. Csak  ültem,  és  azt  mondogattam
magamnak:  Megkaptam  mindent  –  ami  persze  teljesen  igaz  –,  de  nem  ragadtam  meg!  Nem
ragadtam magamhoz a Mennyek Királyságát erőszakkal, nem vettem birtokba azt, ami az enyém,
nem érintettem le a talpamat a földre, és nem mondtam, hogy – Isten kegyelméből – ez az enyém!

Közületek, akik ma este be fogtok merítkezni, és ha az Úr késik, és eltelik húsz év, és mindannyian
itt leszünk,  meg fogjuk látni,  kik  lesznek azok,  akik  megragadták azt,  amire megragadta őket  a
Krisztus Jézus. Látszani fog, bele lesz írva a jellemetekbe, rá lesz írva az arcotokra. Ha megnézitek a
világot, és néhány idős embert a világban, látjuk a nyomorúság-szántotta vonásaikat, búskomor,
üres tekintetüket… de végtelenül szomorú olyan idős keresztényt látni, aki nyomorúságos, fásult,
csüggeteg…  nagyon  szomorú  dolog  ez.  De  nem  kell,  hogy  így  legyen!  Mert  itt  nem  a  mi
erőfeszítésünkről  van  szó;  hanem arról,  hogy  Isten  az  Úr  Jézus  Krisztusban mindent  megadott
nekünk, a Szent Szellem pedig eljött, hogy bevezessen bennünket mindebbe. Nekünk csak meg kell
ragadnunk azt, amire Ő is megragadott minket. 

Még valami. Nagyon jól tudjuk, hogy erő adatott nekünk a szolgálatra. Nagyon jól tudjuk, hogy nem
mehetünk az Isten munkájába, Isten szolgálatába Isten teljessége nélkül. Jaj annak, aki megteszi,
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mert nagy bajba kerül. Nem lehet Isten munkáját, Isten szolgálatát végezni a megfelelő felszerelés
nélkül,  az  erő  és  a  tekintély  nélkül.  Ezért  volt,  hogy  még az  Úr  Jézus  is,  aki  pedig  Szellemtől
született,  harminc  éves  korában alámerült  a  bemerítkezés  vizébe – mert  ez  volt  az  az  életkor,
amikor a papok és léviták szolgálatba léptek – és ekkor a Szent Szellem leszállt rá, és felkente Őt. 

Nagyon jól tudjuk, hogy kaptunk Szent Szellemet. Nem így van? Gondolhatja-e bárki – sokan persze
azt gondolják –, de gondolhatja-e bárki, hogy a Szent Szellem ma fog adatni? Már adatott! Mert az
Úr  Jézus  akkor  kapta  meg a  Szellem ígéretét,  amikor  fölment  a  magasságba,  és  foglyokat  vitt
fogságba, megkapta, és utána kitöltötte a Szent Szellemet. Miért van akkor mégis olyan sok üres
keresztény, miért van olyan sok Szent Szellem nélküli keresztény? Azért, mert nem ragadták meg
azt, amire Krisztus Jézus megragadott minket. 

Az ígéret nektek és gyermekeiteknek és a távoliaknak nem az, hogy sok alkalommal fogunk mindig
valami új dolgot megkapni, hanem, hogy lesz egy olyan megtapasztalásunk, amikor a Szent Szellem
belénk  költözik,  ami  a  pünkösdhöz  hasonló  lesz  a  számunkra,  „mert  az  ígéret  nektek  van  és
gyermekeiteknek és mindazoknak, akik távol vannak,” és, figyeljetek, azoknak, „akiket csak elhívott
Urunk, a mi Istenünk”. Ti el lettetek hívva? Nem a missziós terepre, hanem Istenhez? El lettetek
hívva az üdvösségre? A választottak közé tartoztok? Isten népének tagja vagytok? Akkor az ígéret
nektek  szól!  Birtokba  vettétek  az  ígéretet?  Hála  Istennek  mindenkiért,  aki  a  megtérésekor
megragadta ezt az ígéretet, mely attól a pillanattól fogva beteljesedett! Ti vajon beléptetek ebbe?
Adja meg Isten mindnyájunknak, hogy belépjünk, egyszerűen úgy, hogy „itt vagyok, Uram – nem
mintha lenne bármim vagy lennék bármi, én semmi vagyok. De Te meghaltál azért, hogy nekem
add mindezt. Én ma megragadom. Elfelejtem, amik mögöttem vannak” – Pál nem úgy értette, hogy
az ember felejtse el a megtérését, felejtse el azokat a csodálatos megtapasztalásokat, melyekben
része volt, amikor felragadtatott a harmadik égig, amikor olyanokat hallott, amit embernek nem
szabad kimondania, és mindez a sok minden, ami azokban a leveleiben van, amelyeket ez előtt írt
meg  –  persze,  hogy  nem  így  értette.  Hanem  úgy,  hogy  ne  gondoljátok  azt,  hogy  ez  minden!
Felejtsétek el ezeket, mert van több! Gyerünk tovább! 

Ha  Pál  apostol  azt  mondta,  hogy  „nem  mintha  már  elértem  volna,  testvérek,  nem  számítom
magam  úgy,  mintha  már  megragadtam  volna”  –  ha  Pál  apostol  mindazzal  a  tapasztalattal  és
ismerettel  úgy  gondolja,  hogy  még  nem  ragadta  meg,  mennyivel  kevésbé  mi!  Nincs  több
Krisztusból, amit megragadhatnánk? Nincs Isten teljességéből még több, melybe beléphetnénk?
Persze,  hogy  van.  A  világ  még  vár  arra,  hogy  megláthassa  azokat,  akik  teljességgel  beléptek
mindabba, amit Isten tartogat a számunkra. 

Lassan befejezem, de még el kell mondanom, hogy Isten valami egyébre is megragadott minket.
Nem csak arra ragadott meg, hogy átváltozzunk képének hasonlatosságára, nem csak arra, hogy
erőnk  és  teljességünk  legyen,  hanem  arra  is,  hogy  az  Ő  menyasszonya  lehessünk.  Hogy  Isten
lakóhelyévé válhatunk, milyen sok igevers szól erről, az Újszövetség milyen nagy része foglalkozik
ezzel. Gondoljatok arra, hogy Pál apostol az efezusi levélben azt mondja, nézzetek ide, szeretném,
ha megértenétek ennek a korszaknak a titkát, mely nekem adatott – és mi ez? Nem más, mint hogy
mi mindannyian Isten lakóhelyévé lettünk, Isten hajlékává Szellemben. Majd elmagyarázza ezt a
test szempontjából, utána pedig a feleség szempontjából. 

Péternél  is  megtaláljuk  ugyanezt.  Péter  apostol  azt  mondja:  fölépülő  ház  vagyunk,  Krisztus  a
szegletkő, mi pedig élő kövek, melyeket ugyanabból a sziklából fejtettek ki. Isten városává épülünk
föl. Egy napon ott fogjuk találni Ábrahámot és Izsákot, Jákóbot, Józsefet, Mózest és a többieket
mind.  Ott lesznek mindannyian.  Néha úgy le tudunk nézni  egy-egy ószövetségi  szentet,  és úgy
érezni  velük kapcsolatban, mintha nem érkeztek volna meg, de Isten azt mondja, hogy Ő nem
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engedte őket megérkezni, ő nem engedte, hogy beteljesüljön az ígéret, mint az a csodálatos ige
mondja a Héberek 11 végén. Ő nem engedte megérkezni őket, hogy ne juthassanak tökéletességre
nélkülünk. Tehát épp fordítva van! Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi vagyunk a nép, ők
meg a szegényebbek. De az Úr azt mondja, nem, Én tartottam őket vissza, és nem engedtem őket
teljességre, tökéletességre jutni, mert azt akartam, hogy ti, pogányok bejöjjetek ebbe a dicsőséges
munkálatba, melyet a kezdettől fogva végzek. És tehát ez az, amit Isten el akar érni.

És  azért  ragadott  meg  bennünket,  hogy  annak  a  testnek  a  részei  lehessünk,  részestársai  a
szenteknek, ugyanannak a testnek.  „Lebontotta az elválasztó falat” – ha Isten erről  látást adna
nekünk, az hatalmas dolog lenne. Mert ez nem egy dolog, nem valami, hanem valaki, egy személy.
Egyszerűen arról van szó, hogy részévé váltunk az Úr Jézus Krisztusnak, olyan szerves részévé, mint
a test a fejnek. 

Az Úr segítsen nekünk, hogy felserkenjünk ma hittel, és azt mondjuk, igen, ahogy alámerülök a
bemerítés vizébe, azzal búcsút intek a régi életnek – ez erről tesz bizonyságot –, búcsút intek a
világnak, búcsút az énnek, búcsút a féktelen individualizmusnak, és feljövök a vízből Krisztusban:
egy új emberben, egy új létezésben, egy új teremtésben. Ezt tanúsítja ez a víz.

És tudjuk, hogy az Újszövetségben szinte azonnal bemerítették az embereket, miután üdvösségük
lett; még mielőtt lett volna idejük gondolkodni, már bent voltak a vízben, és bemerítették őket.
Mondhatnák egyesek, hogy miért tették ezt, biztos sokszor tévedtek – igen, ebben biztos vagyok,
de az egésznek a lényege ez volt: az ember nem azért merítkezik be, mert készen van, vagy azt
gondolja,  hogy készen van, hanem azért merítkezik be, mert Isten  már elvégzett valamit! És az
egész élete ettől a naptól kezdve ennek az elvégzett dolognak a kimunkálásáról fog szólni. Amikor
az  a  háromezer  ember  megtért,  nem volt  semmi,  amiről  beszámolhattak volna,  csak  hallottak
valami  nagy  zajt,  odamentek  a  templomhoz,  ott  valami  elképesztő  látványban  volt  részük,  és
üdvösségre  jutottak.  És  ugyanazon  a  napon  délután  bemerítették  őket.  És  elkezdődött  a
véghezvitel: Isten elkezdte kimunkálni mindazt, amit a bemerítkezésük jelent. Az Úr segítsen ebben
mindnyájunkat.

Imádkozzunk!

Menyire  köszönjük  Urunk,  hogy  megragadtál  minket,  micsoda  kiváltság!  Milyen  csodálatos  ez,
Urunk,  hogy  Te,  aki  olyan  végtelen,  olyan  nagy,  olyan  hatalmas,  mindent  látó  vagy,  hogy
megragadtál egy ilyet, mint mi; és Urunk, az az imádságunk ma délelőtt, hogy felbuzduljon a hit
mindannyiunkban, hogy megragadjuk azt, amire Te megragadtál minket, azért, hogy beléphessünk
abba. Ó, Urunk, legyen így, mindannyiunknál, különösen azoknál, akik ma fognak bemerítkezni. Így
bízzuk Rád a nap hátralévő részét is, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
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