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2Mózes 17,8-16: „Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben. És monda Mózes
Józsuénak: válassz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetején
állok és az Isten pálcája kezemben lesz. És úgy cselekedék Józsué amint mondotta vala néki Mózes,
megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. És lőn, mikor Mózes
felemelé kezét, Izráel győz vala, mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei
elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra üljön, Áron pedig és Húr tartják vala az ő
kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig. Józsué
pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel. És monda az Úr Mózesnek: írd meg ezt emlékezetül
könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. És építe
Mózes oltárt  és nevezé nevét Jehova-Nisszinek.  És monda: megesküdött az Úr, hogy harca lesz az
Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.”

 Amálek volt az első ellenség, amely ellenállt annak, hogy Izráel eljuthasson az Ígéret földjére.
Sokan ismerik Amálek jelentését azok közül, akik itt vannak ma: Amálek a hústestet jelképezi. És azt
mondja itt az Ige: „válassz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel!” Ezeknek a férfiaknak,
akik  Amálek  ellen  harcoltak,  meg  kellett  érteniük,  hogy  a  győzelem  nem  rajtuk  múlik.  El  kellett
fogadniuk, hogy az Amálek felett aratott győzelem attól függ, Mózes felemelte vagy leengedte-e a
karját.  Ez  nagyon fontos,  mert  sokan úgy  akarnak győzedelmeskedni,  hogy  az  ádámi  természetük
bűnös vágyait, hajlamait, rossz tulajdonságait megpróbálják elfojtani, de nem értik, hogy győzelmünk
nem így lesz. A nép harcolt – Józsué pedig azt jelképezi, aki harcolt, de megértette, hogy a győzelem
Mózes karjainak felemelésétől függ. Tehát ezt a győzelmet el kell fogadni. Ez nagyon nagy dolog.

 Nagyon sok testvérnek vannak rossz hajlamai, csúnya jellemvonásai, amit a mellettük lévők
elítélnek – és lehet, hogy ők maguk is szeretnék ezeket elfojtani, de nem ez az út. Az út az, hogy a
győzelmet el kell fogadni. De az a probléma, testvérek, hogy a mi bűnös természetünk rejtve van. Nem
láthatjuk kezdetben, hogy mi minden rejlik a szívünkben, de ha haladni akarunk a hit útján, ezzel a
bűnös természettel le kell számolni. Mi nem tudunk ellene harcolni, mert ez nem a mi harcunk, és meg
kell tanulnunk, hogy a harc másvalakitől függ. A győzelmet el kell fogadni, és nem harcolni érte. 

A  pusztai  vándorlás  során  –  és  nem  csak  Izráel  tekintetében,  hanem  Dávid  pusztai
vándorlásának során, vagy Mózes esetében is, aki negyven évet volt a pusztában –, az Úr a mi bűnös
természetünkkel akar leszámolni. Úgy rendezi a dolgokat ebben a pusztai időszakban, hogy felszínre
kerüljön, ami a szívünkben van. És amikor ez felszínre jön, akkor a szellem harcol a hústest ellen, nem
mi – ha ugyan megengedjük neki. Elfogadjuk-e, hogy a szellem harcolni fog a hústest ellen? Elhisszük
mi ezt? Vagy mégiscsak megpróbálunk tenni valamit azért, hogy megváltoztassunk valamit, és nem
akarjuk ezt elfogadni? Józsuénak is meg kellett tanulnia ezt, mert az elején Mózes felemelte a karját,
azután elfáradt, és leengedte a karját. Amálek pedig erős volt, mikor Mózes karja lent volt. Tehát a
győzelmet el kell fogadni.
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 Nemrég olvastam azt  a  történetet,  mikor  az  Úr  Jeruzsálembe készült,  és  Samárián  kellett
keresztülmennie,  a  samaritánusok  azonban  nem  akarták  átengedni  őket.  Arra  gondoltam,  hogy
mekkora változás történt ebben a két tanítványban, akiket mennydörgés fiainak nevez ott az Ige, akik
nagyon határozottan mondták  az  Úrnak,  hogy szálljon alá  tűz  az  égből  ezekre a samaritánusokra.
Bizony meg is tették volna, ha az Úr nem szól közbe. Ilyenek voltak ők, nem értették. Éppen olyanok,
mint mi, távol attól, hogy megértsük a kereszt útját. „Uram, szálljon tűz ezekre a samaritánusokra!” És
az  Úr  azt  mondta:  „nem  tudjátok  milyen  szellem  van  tibennetek.”  És  ezekben  a  helyzetekben,
amelyeken ezek a tanítványok átmentek a három év alatt, én hiszem, hogy az Úr munkálkodott az
életükben, és nagyon megváltoztak. Ha olvassuk János leveleit, alig tudjuk elhinni, hogy ő írta ezeket.
Az Úr képes kezelésbe venni a mi életünket.

 Hogyan kerül felszínre, ami bennünk van? Láttuk, mit tett Mirjám a pusztai vándorlás során –
pedig nagyon ragaszkodott Mózeshez, ő húzta ki a vízből, ő keresett neki dajkát, és jelen volt, mikor
átkeltek a Vörös-tengeren. Ott volt az élen az asszonyokkal, énekeltek és örültek az Úr szabadításának.
De volt  a szívében valami: a Mózes felesége iránti féltékenység.  És eljött az az idő,  mikor a kígyó
felemelte a fejét, és Mirjám úgy beszélt, ahogyan. Az Úr pedig meghallotta, odahívta őket, és nagyon
szigorúan  bánt  velük.  Mirjám  elviselte  az  Úr  fenyítését,  az  Úr  pedig  az  ő  oldalán  állt,  és  hamar
kigyógyult a leprából, de azt hiszem, hogy mindörökre megszabadult attól a gondolattól is, ami Mózes
ellen volt benne.

 Testvérek, így van ez velünk is. Ne igazoljuk magunkat, mikor az Úr megmutat valamit a mi
bűnös természetünkből. Foglalkoznia kell azzal a természettel, úgy, amint a testvér is mondta, hogy
Saulnak teljesen el kellett volna pusztítania Amáleket, és nem lett volna szabad megkímélnie. Ha mi
megkíméljük,  és  elnézőek  leszünk,  és  csak  a  rossz  természetünkkel,  a  rossz  jellemvonásainkkal
harcolunk, eljön az idő, ahogy Saullal is történt, hogy bár ő megkímélte Agágot és mindazt, ami szép
volt, végül az az amálekita nem kímélte meg őt. Mi lesz velünk, ha mi is megkíméljük, és nem tanuljuk
meg ezt?

 Az Úr időről időre megmutatja, mi van bennünk. Nem lehet, hogy ne mutassa ezt meg. Ha
most megkérdezném: mi az, amit az Úr legutóbb megmutatott neked, ami ott van a szívedben, mit
mondanál? Vannak, akik nem jutottak el oda, hogy meglássák, hogy amikor előjön valami ebből a
romlott  ádámi  természetből,  azt  kezelni  kell.  Kérnünk  kell  az  Urat,  hogy  vegye  kezelésbe  a  mi
természetünket! Mert nézzétek, mit mond az Efézus 5,25-27: „ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket,
miképpen  a  Krisztus  is  szerette  az  egyházat,  és  Önmagát  adta  azért,  hogy  azt  megszentelje,
megtisztítván  a  víznek  fürdőjével  az  ige  által,  hogy  majd  Önmaga  elébe  állítsa  dicsőségben  az
egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő (folt), vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy
legyen szent és feddhetetlen.” Tudjátok, mit jelent a folt? Ezek a foltok a mi lelkünkön vannak, és ezek
előjönnek. Ha te nem látod, a melletted levők látják. Ezeket itt kell kezelni, most. Ez nem  választás
kérdése. Ennek meg kell történnie.

 A  családjainkban  felnövő  gyermekekre  gondolok,  akik  szófogadó,  jó  gyerekek,  nem  sokat
tudnak – és mikor erre a felfedezésre jutnak, és meglátják, mi van a szívükben, ez teljesen letaglózza
őket. Mert a mi szívünkben van valami, aminek felszínre kell kerülnie. Amikor Dávid a pusztában volt,
és saját magáról beszélt, azt mondta: „mit művel ez a Saul, hogy egy bolhát kerget?” Dávid őszintén
meg volt győződve arról, hogy ő ilyen.

 Testvérek, azt akarom mondani, hogy van szabadulás, mert amikor kijövünk ebből a pusztából,
velünk  is  úgy  történik,  ahogyan  Izráel  népével  történt:  Miután  átkeltek  a  Vörös-tengeren,
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megszabadultak Egyiptomtól, de mikor átkeltek a Jordánon, akkor megszabadultak a hústesttől. Nem
kell hústesti embereknek maradnunk, akik éppen úgy élünk, mint a többi ember, csak hordjuk ezt a
kitűzőt, hogy az Úréi vagyunk. Vannak, akik nagyon hirtelen természetűek, és nem is gondolnak arra,
hogy  meg kell  szabadulniuk.  Pedig  nem kellene  ilyeneknek  maradniuk.  Ne hagyjunk a  szívünkben
rendezetlen dolgokat, ha mondjuk egy testvérrel összetűzésünk volt! Ezeket teljes mértékben rendezni
kell.  Nem  felületesen,  ahogy  általában  történni  szokott.  Az  Úr  vére  által  meg  kell  tisztítani,  és  a
kapcsolatnak utána jobbá kell válnia, mint azelőtt volt. Számunkra van lehetőség, hogy így járjunk el.

 A hústest tehát nagyon nagy ellenség, és nem akar bemenni Kánaánba. És tudjuk, hogy azok az
emberek,  akik  kijöttek  Egyiptomból,  meghaltak  a  pusztában,  mert  nem  látták  meg,  hogy  a
hústestükkel foglalkozni kell. Csak ketten jutottak be Kánaánba, és valószínűleg sok lévita. A többiek
nem tudtak bemenni,  mert a hústestük megakadályozta őket.  Tehát a körülmények,  a helyzetek a
munkahelyen,  otthon  a  családban,  a  gyülekezetben,  arra  szolgálnak,  hogy  megmutassák,  mi  van
bennünk. Hála az Úrnak, hogy lehetőségünk van Hozzá jönni, hogy megtisztuljunk, és tudjunk haladni
előre. Ha a Biblia azt mondja: „a szeretet képmutatás nélkül való legyen”, akkor így kell lennie. Mert az
Úr megmutatja, ha van valami a szívünkben; vagy ha valami zavar, ha egy testvér jelenlétébe kerülünk.
Testvérek, ne így legyen. Mert ha így van, végül a dolgok felerősödnek, mert egy kis kovász az egész
tésztát megkeleszti. Nem véletlenül hangsúlyozza mindig János, aki a Biblia utolsó könyvét írta, hogy
„szeressétek egymást”.

 Testvérek, az Úr segítsen, hogy megértsük: a győzelmet el kell fogadnunk! Át kell átadnunk
magunkat az Úrnak, hogy kezelje a dolgokat az életünkben. Ő el fog ezekkel bánni, Ő megszabadít. A
lelkünkön nem kell, hogy foltok legyenek, se hirtelenkedés, se harag, se durvaság, se rosszaság, ahogy
az Efézusi levél mondja, és meglátszódjék, hogy mi az Úrhoz tartozunk. Az Úr áldjon meg titeket.  
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