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A tanítványság ára 

 

Bevezetés 

 

Churchill és Lady Astor 

- Winston, ha maga lenne a férjem, arzént tennék a teájába – lady Astor, ha maga lenne a 

feleségem, meg is innám 

- Egy liftben – Sir Winston, maga részeg és bűzlik. Lady Astor, maga ronda. De én holnap józan 

leszek… 

Sajnálom, hogy csak egy életem van, amit Jézusnak adhatok. Annyi minden van a szívemen és annyi a 

tennivaló… 

Meg kell hallanunk a Mennyet, meg kell hallanunk Istent. Bízom abban, hogy Isten Lelke olyan tüzet 

fog gyújtani a szívünkben, ami soha nem alszik ki. Kérlek, lapozzatok a Bibliátokban a  

Lukács 14, 25-35. Ez az Isten Élő Igéje!! – felolvasás 

A Gallop intézet egy korábbi felmérése alapján – amelyben a kereszténység USA-ra gyakorolt hatását 

vizsgálták, főleg az úgynevezett megújulási vagy újjászületési mozgalmak hatását, a következő 

érdekes eredményt hozták ki: A templomba járó emberek száma arányaiban magasabb volt, mint a 

gyarmati időszakban. Azoknak az embereknek a száma, akik hisznek a Bibliában, akik hiszik a 

Mennyország és a Pokol létezését, valamint átéltek újjászületés élményt kimagasló. Örömmel 

olvasod a tanulmányt egészen az utolsó mondatokig, amelyekben ez áll: „ Az USA történetében soha 

eddig nem tapasztalt módon jutott el az evangélium a társadalom széles rétegeihez, ugyanakkor soha 

nem volt ilyen csekély hatással van az emberek mindennapi életére.” Hölgyeim és uraim – erre a 

megállapításra ki kell, hogy szaladjon a vér belső emberünk ütőereiből!! Úgy gondolom, ez a 

megállapítás Magyarországon éppen annyira igaz, mint az USA-ban. Ez az egyik legszomorúbb 

felismerés, amelyben valaha részem volt! Az én helyzet-értékelésem szerint megújulásunk 16 km 

széles és 16 mm mély!! Hogyan birkózol meg ilyen mértékű felszínességgel? Az egyik módja ennek, 

amelyet sokan választanak, az, hogy feltételeket társítanak az üdvösséghez. Ahogy szembenéznek az 

evangélizációk „termékének” sekélyességével, beoltják az evangéliumot szabályokkal. A tanítványság 

feltételeit egyenlővé teszik az üdvösség feltételeivel és ezzel kiherélik az evangéliumot. Kérlek, 

értsétek meg jól az evangéliumot: az üdvösség = Krisztus + semmi!!! Az egyetlen lételeme az 

üdvösségnek a hit! Bizalom Krisztusban és általa Istenben. Ezért mondta János: „Akik befogadták, 

azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az Ő 

nevében”. Hinni = befogadni. De mi is, akik meg vagyunk győződve arról, hogy az üdvösség 

kegyelemből van, hit által – és ez nem tőlünk van, hanem Isten kegyelme ez, nem cselekedetek által, 

hogy senki se kérkedjen, mi is szembe kell nézzünk azzal a problémával, hogy nem merjük 

szembesíteni az embereket Krisztus uralmával és a tanítványság kihívásával. Mert az üdvösségnek 

nincsenek feltételei, a tanítványságnak azonban vannak. Jézus mondta… 
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Helyezzük kontextusába ezt a Szentírási szakaszt, mert itt különösen is fontos. Általános témája 

ennek a résznek Jézus Krisztus követése. Ha Jézus olyan lett volna, mint a mostani idők politikusai, a 

világ demagógjai, akkor biztos kihasználta volna népszerűségét – sodródj a tömeggel! Ő mégis, ennek 

pont az ellenkezőjét cselekszi. Nem ajánl fel könnyű lehetőségeket, nem ígérget a levegőbe, hogy 

embereket vonzzon magához. Úgy tűnik, nem akarja felfújni a tömeget – inkább soványítani akarja, 

mégpedig úgy, hogy azokat, akik követni akarják Őt, kemény döntések elé állítja. Biztos vagyok 

benne, hogy észrevetted a szövegben, hogy háromszor ismételte meg azt a kijelentést: Nem lehet az 

én tanítványom! Figyeld meg jól, nem azt mondja: „lehet, hogy nem lesz” – vagy „Én nem engedem 

meg neki” – vagy „így nem lesz keresztény”… Azt mondja: Nem lehet az én tanítványom! 

 

A tanítványság első feltételét a 26. versben fejti ki: ez pedig a PÁRATLAN ELKÖTELEZETTSÉG!  

Nyíltan kimondja: Jézus Krisztusnak mindenki másnál előbbre valónak kell lennie! Ezért mondja: Ha 

valaki utánam jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit… nem lehet az 

én tanítványom. A legtöbb ember fennakad ezen a szón: meggyűlöli! Mert ezt a szót legtöbben az 

érzelmekre vonatkoztatják és nem az akaratra. Jézus itt a túlzó szembeállítás nyelvezetét használja. 

Ezt már láttuk az Ószövetségben is: Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem (vagyis elutasítottam)! – 

mondja az Úr. Ez egy jogi kifejezés. Azt jelenti, hogy határozottan elutasítom minden más ember 

jogát az örökségre, a megnevezett örökösön kívül! Jézus Krisztus azt akarja mondani, hogy nem tűr 

meg riválist maga mellett, még azok között sem, akik emberileg a legközelebb vannak hozzád… 

Értsd jól, Jézus Krisztus nem azt parancsolja neked, hogy gyűlöld meg a felsorolt személyeket. Hogyan 

parancsolhatna neked itt olyan dolgot, aminek szöges ellentétére ad utasítást máshol? Ő soha nem 

parancsolná neked, hogy gyűlöld a szüleidet. Sőt, újra és újra arra biztat, hogy tiszteld őket. Ez a tíz 

parancsolatban is benne van. Pál apostol még tovább megy, amikor azt állítja, hogy aki nem törődik a 

szüleivel, az rosszabb a hitetlennél! Kemény beszéd! Jézus Krisztus soha nem parancsolná neked, 

hogy gyűlöld a feleségedet. Hogyan tudná azt parancsolni, hogy gyűlöld a feleségedet, amikor 

mindenütt arra biztat, hogy szeressed a feleségedet, ahogyan Ő szerette az egyházat. Elég szigorú 

megfogalmazás. Ő nem azt mondja neked, hogy gyűlöld a gyermekeidet. Tőle azt fogod hallani: az Úr 

öröksége a gyermek. És: ha valaki egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, jobb lenne neki, ha 

malomkövet kötnének a nyakára és tengerbe dobnák. Ellentmondást nem tűrő megfogalmazás.  

Nem, Jézus most arra teszi rá az ujját, amit mindannyian abban a teremben kénytelenek leszünk 

megkérdezni magunktól. Ez pedig a következő: a hozzám legközelebb állók akadályai-e 

tanítványságomnak? Isten szava világos és őszinte. A család és házasság kiemelt tételek az 

életünkben. Mindazok, akik megszegik házassági és családi felelősségüket saját magukat zárják ki 

Isten szolgálatából és saját magukat nyilvánítják alkalmatlannak a szolgálatra. Ez kemény dolog. De 

minden „tőkében” ott van egy vele járó/benne rejlő teher/veszély. A veszély abban rejlik, hogy 

gyakran elkezdjük „imádni” a családot és nem tudunk úgy tekinteni rá, ahogy Isten, mint egy 

magasabb cél eszközére. Isten téged, mint szülőt, és mint családot, akar komoly hatóerőként 

használni ebben az elfajult és perverz nemzedékben. Egyszer egy fiatalember megkeresett engem és 

elmondta, hogy meg van győződve arról, hogy Isten külmisszióba hívja… de nem fog elmenni. Miért? 

Kérdeztem. Hát, mondta, a szüleim nem engednek… Fiatalok, az ilyesmit át kell gondolnotok. 

Bonyolult, de lényeges ez a kérdés. Ismerjük az engedelmesség tanítását, de vajon elhelyeztük-e már 

valódi, Bibliai kontextusban?  
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A korai egyház hirdeti az evangéliumot – és a hatóságok azt mondják: nem beszélhettek. Ha továbbra 

is szóltok, börtönbe zárunk titeket. A korai egyház így válaszolt: Nézzétek, csináljátok azt, amit 

akartok, de mi nem tudunk hallgatni. Inkább Istennek kell engednünk, mint az embereknek. 

Namost, Isten nem tanítja-e, hogy tiszteljük a hatóságot és engedelmeskedjünk neki? Dehogynem, 

olvasd el a Róma 13-at. De amikor a kormány hatóságainak tevékenysége felülemelkedik és áthágja 

Isten parancsát, te már döntöttél. Ugyanez igaz a család fennhatóságára is. Ha Isten elhívása 

szemben áll a szüleid vágyaival veled kapcsolatban, te már döntöttél – ha tanítvány vagy. Ha 

Krisztus uralma alatt vagy.  

Félre ne értsétek mindezt. Amit valaki Krisztusnak odaad, azt Krisztus megtisztítja és mindig 

gazdagabban, teljesebben adja vissza. Krisztus uralma alatt leszel jobb szülő, jobb apa, anya, jobb 

férj, feleség… jobb ember. Megjelenik benned egy betegség – a szívmegnagyobbodás. Isten 

nagyobb szívet ad neked, hogy jobban tudd szeretni a hozzád legközelebb állókat. Még mindig 

emlékszem, mintha tegnap lett volna, a napra, amikor Isten igazsága átgázolt rajtam: Úgy kell 

szeretned a feleségedet, mint Krisztus az egyházat. Ez teljesen letaglózott. Emlékszem, ahogy 

felkiáltottam: Istenem, ez hogy fog menni? Ilyet én soha nem fogok produkálni!!!… Aztán lassan 

észrevettem, hogy Isten megnagyobbította a szívemet, hogy tudjam valóban szeretni Orsit.  

Hadd kérdezzek valamit: a szüleidet? a férjedet? a feleségedet? a gyermekeidet? a kedvesedet? – 

jobban szereted, mint Jézust? Ha igen, akkor Jézusnak riválisa van az életedben. 

A 27. versben jelenik meg a tanítványság második feltétele: a SZÜNTELEN KERESZT-HORDOZÁS. 

Krisztusnak nemcsak mindenki más előtt kell lennie az életedben – hanem Krisztusnak előbbre 

valónak kell lennie saját magadnál is! Ezért mondja: aki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön 

utánam, az nem lehet az én tanítványom. Sokféle elképzelés kering arról, hogy mit jelent az én 

keresztem. Sokan úgy gondolják, hogy az ő keresztjük a betegség, amiben szenvednek (felsorolás – 

és erre mondják, hogy az ő keresztjük). Mások úgy gondolják, hogy az ő keresztjük valamilyen 

személyes probléma, tövis, amelyet hordoznak egy életen át – az anyósom, az ország, város, ahol 

élek, a munkám, a papom stb. ez az én keresztem. Pl. reggel nem tudod kivonszolni magadat az 

ágyból… Többen jöttek oda hozzám ilyen problémával, főleg fiatalok – nem tudok kikelni az ágyból!! 

Tényleg – mondom. Ki kötözött oda? Lepedő-győzelemre van szükséged!! Hallottam szuper-testi 

emberekről, akik bizonyos kérdőívek kitöltését és értékelését tekintették keresztjüknek. Van, aki úgy 

gondolja, hogy az ő keresztje valami kellemetlen jellemvonás az életében… hirtelen-haragú vagyok… 

vagy nem tudom. Hölgyeim és uraim, ez nem a te kereszted! Ez azoknak az embereknek a terhe, 

akik veled együtt élnek vagy dolgoznak! Ez nem a te kereszted, hanem a te bűnöd! 

Ennek a Szentírási résznek a megértésében először is különbséget kell tennünk a fenyítés és a 

kereszt-hordozás között.  

A fenyítés nem önkéntes. A kereszt-hordozás önkéntes.  

A fenyítés olyan valami, amit Isten csinál érted. A kereszt-hordozás olyan valami, amit te csinálsz 

Istenért.  

A fenyítés annak bizonyítéka, hogy Isten szeret téged! A zsidókhoz írt levél szerzője mondja: „Akit 

szeret az Úr, azt megfenyíti…”. A kereszt-hordozás annak bizonyítéka, hogy te szereted Istent! …  
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A kereszt mindig az Isten akaratának való teljes önátadást jelenti. Benne rejlik, hogy meghalsz 

önmagadnak.  

Legalább három jellemzője van a megfeszített embernek: (nem véletlen mondta Pál apostol a Galata 

2, 20-ban: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él 

bennem…”) 

1. Egyetlen irányba néz 

2. Nem tud visszafordulni 

3. Nincsenek tervei a maga számára 

Az hiszem hallok valakit a hátsó sorból: Ádám, én szeretnék Krisztus értékes tanítványa lenni. 

Barátom, egyetértek veled. De,… eldöntötted-e már azt a kérdést, hogy ki irányítja az életedet? Sok 

keresztény profin keresi és találja meg Isten akaratát az életében. Rengeteg tanítás és útmutatás van 

erről. De az igazi probléma nem is az Úr akaratának megtalálása. Az igazi probléma az Úr 

akaratának a MEGCSELEKVÉSE! Én például hiszek abban, hogy nehezebb kiesni az Úr akaratából, 

mint sokan gondolják. Persze, ha nem akarod, akkor könnyű. De vannak olyan testvérek, akik azt a 

benyomást keltik, hogy az Úr akarata valami szent bújócskára hasonlít, Isten meg a kezét dörzsölve 

nevet – Haha, nem találtad meg, igaz? Szerintem Istent sokkal jobban érdekli, hogy megtaláld az Ő 

akaratát, mint téged. Sőt Ő tökéletesen alkalmas arra, hogy kijelentse neked.  

A kérdés viszont ez: akarod-e megcselekedni Isten akaratát – mielőtt megtudnád, hogy mi az? Nem 

többet, nem kevesebbet és nem mást.  

Itt tehát nem arról van szó, hogy itt vannak a terveim – áldd meg Uram!  

Hanem arról: itt van az életem – használd Uram! 

Egy szemináriumi professzor irodájába bejött egy diák és azt mondta: szerintem megvan nekem a  

tanítás ajándéka. A professzor helyeselt, igen, szerintem is, fiam. A fiú azt mondta: Tudna engem 

ajánlani egy tanári állásba? A professzor válaszolt: Igen, sőt van is egy hely, ahol nagy szükség van 

tanárokra! Igen, mondja professzor úr. Talán a legkülönlegesebb alkalom az egész világon. Afrikában 

van a szeminárium, 500 diákkal… és a professzor hosszan fejtegette a lehetőséget. A fiú így felelt. 

„Hát… köszönöm tanár úr… nincs valami lehetőség itthon? 

Érzitek, mi történik itt automatikusan? Úgy gondolom, túl sok határt szabunk Isten akaratának! Úgy 

használjuk Isten akaratát, mint egy talicskát… tóljuk magunk előtt amerre csak menni akarunk. 

Persze, hogy megteszem Isten akaratát – HA… és felírjuk a kritériumokat, felsoroljuk a kivételeket, 

stb. Hölgyeim és uraim, Isten akaratának megtalálása úgy kezdődik, hogy aláírunk egy üres lapot és 

megengedjük az Úrnak, hogy írja tele. Biankó csekk. Én is emlékszem, hogy fiatalemberként 

küszködtem ezzel a kérdéssel, és ha át tudtam volna nézni Isten válla fölött, ahogy megírja életem 

történetét, aláírtam volna, azzal a feltétellel, hogy Németországba nem küld. Nem is tudom miért, 

hiszen Németországban voltak egyik legerősebb szolgálataim és szeretek is visszajárni oda szolgálni. 

Nem is találtam meg az Úr akaratát, amíg nem írtam rá egy üres papírra – „Uram, bárhová. Akár 

Németországba is…”. Látod, itt nem arról van szó, hogy megmondod Neki, mit akarsz. Hanem 

megengeded neki, hogy elmondja, Ő mit akar. Ez az a folyamat, amelyben eljutsz addig, ameddig 

Jézus is eljutott a Getszemáni kertben. „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd”.  
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Hadd kérdezzem meg: Te szabtál feltételeket Isten akaratának az életedben?  

 

A tanítványság harmadik feltétele a 33. versben jelenik meg: a SZÁMOLATLAN KÖLTSÉG! 

Krisztusnak nem csak mindenki másnál előbbre valónak kell lennie. Krisztusnak nem csak önmagam 

előtt kell jönnie. Krisztusnak előbbre valónak kell lennie a dolgaimnál! Úgy látom, generációnk egyik 

legnagyobb átka a motyók szorítása, amit Jézus a gazdagság csalárdságának nevez. Van egy barátom, 

aki egy szuper-gazdag ember fia Amerikában, az egyik híres bostoni kék-vérű családból való, maga is 

keresztény szolgáló (David Clark története, ha van idő). Egyszer megkérdeztem tőle: hogyan birkózol 

meg a helyzettel, hogy ennyire mindened megvan és tele vagy motyókkal? Azt mondta, a válasz 

egyszerű: a szüleim. Elképesztően gazdag szüleim arra tanítottak, hogy minden, ami a miénk az vagy 

eszköz, vagy bálvány. Micsoda éleslátás!  

Kérlek, vedd észre: Jézus Krisztus ebben a részben nem azt mondja, hogy add el a kocsidat, a hifi 

tornyodat, az otthonodat és oszd szét minden pénzedet… De, amit mond az ez: „Meg tudnád tenni, 

ha megkérnélek rá?  

Két módja van, hogy megragadjunk dolgokat: így (ökölbe szorítva a tollat) és így (felfelé tartva, 

nyitott tenyérrel, felemelt karral) – magamhoz ölelhetem, mintha az enyém lenne… de ezt felejtsd el. 

Pál apostol azt mondta: Még saját magad sem vagy önmagadé! Áron vétettél meg! Dicsőítsd meg 

Istent a testedben! Én azt mondom Istennek: minden, amim van, a Tiéd. Amit akarsz, elvihetsz! Nem 

biztos, hogy el is viszi, de az én nyitottságom, hogy odaadom, … az tétel. Szerintem Krisztus 

szolgálatának ez az egyik legfelszabadítóbb része. Hogy az összes javam, tulajdonom, tisztségem, 

hatalmam, tekintélyem, presztizsem és mindenem ott fekszik az oltáron. Azért, hogy azt 

mondhassam: Uram, használd, ahogy akarod.  

Úgy gondolom ennek az egész szakasznak a helyes megértése Jézus soron következő két 

példabeszédében rejlik, a befejezetlen torony (28-30) és a legyőzetlen hadsereg (31-32) 

példabeszédeiben. Azért van ez, mert ezek a példabeszédek válaszolják meg az a kérdést, hogy:  

Mit csinál Jézus Krisztus a világban? Meg akarod tudni? Akarsz Vele menni? 

Jézus tornyot épít és ellenséggel harcol.  

Számomra ezek a példabeszédek rezonálnak a Mt 16, 18 – al, ahol Jézus kijelenti: „…én felépítem az 

egyházamat és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” 

Építkezem és harcolok… és nem állok vesztésre!!! 

Tudod, fantasztikus tudni, hogy mi lesz az egész motyó a végeredménye! Peter Marshall, a múlt 

század egyik nagy igehirdetője mondta: „Inkább elbukok egy olyan ügyért való harcban, ami végül is 

győzni fog, mint hogy győzzek egy olyan ügyért való harcban, ami végül is el fog bukni.” Az egyik 

legizgalmasabb dolog Jézus szolgálatában, hogy a győztes oldalon vagyok… Nem veszíthetek!... ha 

építkezem… ha harcolok… De Jézus azt mondja: Ha követni fogsz engem, ebben az építkezésben és 

harcban, akkor meg kell értened, hogy olyan emberek kellenek nekem, akikre számíthatok!  
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Olyan emberek, akik nem szürkülnek be a hosszú úton, akik nem rogynak meg, amikor nagy a 

nyomás, akik nem dobják be a töröközőt és nem fordulnak vissza… Hanem, ha már rátették a kezüket 

az eke szarvára, nem néznek vissza. Akik mennek, egyenesen a cél felé! 

Ezért teszi hozzá Jézus a végén ezt a kis megjegyzést: „Jó a só, de ha elveszti ízét, hogyan tudnák azt 

visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják.” Más szóval, elvesztette 

létezésének értelmét. Talán az egyik legszomorúbb vers a Bibliában a Jn 6, 66 – ban található. 

„Ettől fogva tanítványai közül sokan visszafordultak, és nem jártak vele többé.” Ennek a versnek a 

megvalósulását többször végignéztük az Új Jeruzsálem Közösségben. Olyan emberekről beszélek, akik 

hasonlóan tehetségesek voltak, mint ti, akik itt ültök… csak sohasem ragadták meg a tanítványság 

feltételeit. Felemelkedtek, mint egy rakéta… és lezuhantak, mint egy kődarab. Elkezdtek szolgálni, 

megnőtt a nyomás, röpködtek a golyók a csatatéren, és bedobták a töröközőt.  

Azt gyanítom, hogy vannak közöttetek is olyanok, akik sohasem szembesültek azzal, hogy mit jelent 

Krisztus tanítványának lenni. Vannak itt olyanok, akik már tudjátok mit jelent ez, de szükséges 

megújítanotok az elkötelezettségeteket… Azért imádkoztam, hogy legyen egy kis időnk a hétvégén, 

az ünnep alatt, hogy egyedül lehessünk. Tudom, hogy sűrű a program, de mégis, az Isten Országa 

szempontjából megérné, hogy szoríts ki egy kis időt arra, hogy megkérdezz magadtól három 

alapkérdést: 

1. Jézus Krisztus mindenki más előtt van az életemben? Nem egy lágy, könnyed döntés ez, 

hölgyeim és uraim. A legjobb barátom néhány hónapja majdnem elvesztette a feleségét. Az 

egész helyzet súlyát és fájdalmát én is átéltem vele együtt és alkalmam volt értékelni az én 

életemet is. Addig a kérdés elméleti volt: Jézus előbbre való a feleségemnél? Persze, hogyne 

Uram! Egészen addig a pontig, amíg az Úr azt mondta: „Akkor viszem.” Ott jött a 

megfeneklés, meg a sírós ima, hogy nem lehetne szó a B tervről? Kell, hogy legyen más 

lehetőség! A válasz: „Nem, nincs más lehetőség.” És akkor, azon az éjszakán, odamentem 

Jézus Krisztushoz és életem szerelmét, a legszebb ajándékát Istennek Jézuson kívül, feltettem 

az oltárra és azt mondtam: „Ha el kell mennie, legyen meg a Te akaratod!”. Azt hiszem, 

érzékeled, hogy nem hétvégi múzeumlátogatás, meg könnyed eszmefuttatás a tanítványság, 

amiről itt szó van. Azt kérdezem tőled: Jézus Krisztus valóban előbbre való az életedben, 

mint az a gyönyörű lány, az jóképű fiú, akiről azt hiszed, hogy szereted? Jézus Krisztus 

valóban előbbre való, mint kedves szüleid, akiket Isten azért adott neked, hogy neveljenek, 

tanítsanak, alakítsanak? Ez az első döntés, amit meg kell hoznod. És senki sem tudja 

meghozni helyetted. A barátaid, vezetőid, nem hozhatják meg helyetted – nekik is maguknak 

kellett eldönteni.  

2. Jézus Krisztus valóban előbbre való saját magamnál? Feladtam már a jogaimat? – azért, 

hogy teljesíthessem a kötelességeimet? Vagy még mindig foglya vagyok kicsike 

önmagamnak? Annyira el vagyok foglalva magammal, hogy nem szabadultam fel arra, hogy 

belépjek egy csapat fiatal életébe, akik gördeszkán mennek a pokolba… például. Akiknek 

szüksége van valakire, akik törődik velük annyira, hogy elmondja: fiam, leányom, van egy 

jobb terv, van egy jobb út.  

3. Jézus Krisztus valóban előbbre való a dolgaimnál? Körbenéztél kis lakásodban mostanában?... 

És észrevetted a sok kacatot, amit összegyűjtögettél? Eljutottál már odáig, hogy azt mond: 

„Uram, ezek a dolgok nem is az enyémek. Ez mind a Tied. És ha akarod, viheted őket…”. 
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Biztosíthatlak téged azoknak a kihívásoknak az alapján, amelyekkel közösségünk szembenéz – 

szükségünk több alapemberre, mint ti is vagytok… akik szembe mernek nézni az árcédulával!!! 

A szolgálat, ami megváltoztatja nemzedékünket és világunkat, nem kapható a TeszVeszen. Meg kell 

hoznod ezeket a nehéz döntéseket. Pál vegytisztán foglalja össze mindezt a Róm 12, 1-2 ben.  

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim,…” – ez azt jelenti, hogy az alapján, amit Isten tett 

értünk. – Hölgyeim és uraim, Isten soha nem kér tőlünk semmit anélkül, hogy elmondaná, mit tett 

Ő értünk! És amikor végül ráébredsz, hogy mit jelent az üdvösséged, akkor Pál mondja, hogy a 

leglogikusabb, legértelmesebb dolog, amit tehetsz, hogy: „okos Istentiszteletként szánd oda 

testedet élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek…”. Belegondoltál már ebbe? Mintha 

önellentmondás lenne! Ha élő, akkor nem áldozat! Ha áldozat, akkor nem élő! De Pál itt nem 

állatokról beszél, hanem emberekről. Az emberekkel pedig az a probléma, hogy állandóan lemásznak 

az oltárról… Időnként vissza kell másznod!!!  

Vannak itt olyanok, akik közöttünk vannak 10-15 éve, vannak akik a kezdetektől – DE senki sem 

kivétel az alól, amit mondok! 20 éve szolgálok és biztosíthatlak téged, hogy minden nap felfedezek 

egy olyan területet az életemben, ahol legurultam az oltárról.  

Vissza kell másznom – oda, ahová tartozom! 

Senki sem mentes ez alól az üzenet alól! Ha úgy érzed, hozzád beszélek, akkor megértettél.  

Pál tovább megy: „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok el” – hogyan? „értelmetek 

megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes.” 

Imádkozzunk. Kérlek, csukd be a szemed… szeretném, ha elképzelnél egy keresztet, közvetlenül 

előtted. És ha ezt akarod, ha úgy döntesz, helyezd magad fel a keresztre és mondjad: 

Uram, mindenki más előtt kell lenned az én életemben – ezt akarom.  

Fontosabbá kell válnod, mint saját magam.  

És Uram, fontosabbá kell válnod minden dolognál, amikkel körülvettem magam.  

Elmondanád ezeken Neki, a saját szavaiddal? Csendben a szívedben.  

 

Ima 

Drága Atyám, nagyon magas a tét, és nagyon világosak a kérdések. Nekünk adtat a döntés hihetetlen 

hatalmát. Imádkozom magamért és barátaimért itt, hogy tégy képessé minket a Te Lelked által, hogy 

meghozzuk ezeket a döntéseket ma. Tudjuk, hogy a döntéseink meghatározzák rendeltetésünket. 

Meggyőződésünk, hogy hatalmas feladatra hívtál minket, és tudjuk, hogy megadod az erőt ahhoz, 

hogy megcsináljuk. Szeretnénk előre megköszönni, amit tenni fogsz általunk és bennünk, mert nagy 

elvárásokkal jöttünk eléd, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” 

A Szent Lélek olyan szívek kéréseire szeret válaszolni, akik kimondják: mindenem a tiéd, semmim sem 

az enyém, használd, ahogy akarod! 
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Jézus kérdései (Andrew Máltai tanítása alapján) 

1. Még mindig bensőséges a kapcsolatunk? 

2. Még mindig harcolsz a megalkuvással? 

3. Még mindig akarod vinni a kereszted? 

4. Még mindig tudod, hogy meg akarlak gyógyítani? 

 


