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  Testvérek, úgy kell élnünk, hogy Krisztus legyen a szívünkben, az elménkben és 

rá nézzünk minden időben. Végig kell gondolnod, „Mi az az én életemben, ami ennek útjába 

áll?” Odaszánt időkre gondoljatok! Képzeld, nem fog veled is megtörténni, ami Charles 

Simeonnal, Jonathan Edwardsszal vagy Thomas Charlesszal, amíg nem teszed, amit ők tettek, 

vagyis csendességet nem tartasz. Olyan időket élünk, amikor szinte lehetetlen elcsendesedni. 

Annyi játékszerünk van. Oly nagy a zaj. Annyi minden vonja el a figyelmünket. Hiszen van 

köztetek olyan, akinek nincs mobiltelefonja? 

 Voltak idők, amikor Jonathan Edwards kilovagolhatott az erdőbe, és Krisztusról 

gondolkodhatott anélkül, hogy megzavarnák telefonon. Nem jó dolog, hogy mobiltelefonod van 

és bármikor elérhető vagy. És nem számít, mi van; ha hívnak, te felveszed. Szükség van olyan 

alkalmakra, amikor kikapcsolod azt a micsodát. Kell olyan idő, amikor... Testvérek, nézzük meg 

együtt, hogy telik egy heted! Hányszor... Ki az közületek, aki egy órára azt mondja „Elmegyek 

sétálni, és a Zsidókhoz írt levél első 4 versén fogok elmélkedni. Jól meg akarom rágni azokat és 

kérdéseket akarok feltenni. És elvonulok, hogy összevethessek különböző igehelyeket, és 

elmélkedjek rajtuk. És Krisztusról akarok gondolkodni, az ő személyéről akarok gondolkodni, és 

arról, hogy ez mit is jelent.” Testvérek, amikor betölt a Krisztus dicsősége fölötti, 

kimondhatatlan, dicsőült öröm; ebből származik az egészség, nem? Az Úrban való öröm 

micsoda? Az a te erőd. Ne mondd nekem, hogy azok, akiknek eláll a szavuk Krisztus 

megvidámító dicsőségétől, és csak annyit tudnak mondani könnyek között, mélyen megindulva 

Krisztus személyének igazi valóságától, és csak annyit tudnak mondani: "Dicsőség, dicsőség"... 

Az ilyen emberek nem hagyják, hogy a bűn és a terhek rájuk akaszkodjanak. Nem kell őket 

folyton arra figyelmeztetni, hogy engedelmeskedjenek a vezetőknek és járjanak el az 

alkalmakra, vagy hogy gyümölcstermő életet éljenek. Vagy hogy vigyázzanak, különben 

elvesznek. Egy ember nem megy vissza a régi életbe, mikor Krisztust így megtapasztalta. De 

ha te... Figyelj, a Zsidókhoz írt levél ezt egyértelműen világossá teszi. Ha ilyen életet élsz, 

megnyered a versenyt azáltal, ahogyan élsz. [vö. 1 Kor 9:24-27] Ez a valóság. „Félelemmel és 
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rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket.” (Fil 2:12) Testvérek, folyamatosan esnek ki emberek 

a futamból. Folyamatosan esnek ki az emberek. Te ne ess ki! Erős bátorítások vannak arra, 

hogy kitartóak legyünk, testvérek. 

 Oda kell adnod magad, hogy betöltsd az elméd, a szíved, a hited, a tudásod 

Krisztussal. Ennek elsődlegesnek kell lennie. Ha arra van időd, hogy videójátékokkal játssz és a 

számítógép előtt ülj, hogy fent légy a facebookon és e-mail-eket írj, meg sms-ezz és 

mindenfélére rákeress az interneten… Testvérek: teher. Emlékezz, mi a teher! Azt mondod „De 

igehirdetéseket nézek.” Testvérek, az internetes igehirdetések teherré válhatnak, ha nem 

szánsz rá időt, hogy egyedül légy Krisztussal, és elmélkedj az Ő dicsőségén. Ne akard, hogy 

valaki mindig megrágja neked a táplálékot! Neked magadnak kell időt töltened az Igével. Neked 

magadnak kell imádkoznod és Krisztussal járnod és nem pedig azt várni, hogy mások 

megetessenek. Nem számít. Azt mondod „De tegnap este 3 Paul Washer prédikációt is 

megnéztem.” Testvérem, az nem helyettesítheti. Ezek az emberek saját maguk találták meg 

Krisztus dicsőségét, elcsendesedve az Igében. Igen, ezek a dolgok jók lehetnek, de teherré is 

válhatnak. Azt mondod „Hiszen fenn kell tartanom a kapcsolatot a barátaimmal.” Ez is teherré 

válhat. Áldozatokat kell hoznod, hogy Krisztus dicsőségét megláthasd. És ez, egyedül ez 

gyógyít meg, testvérek. Nincs más gyógyír a keresztény életben, csak Krisztus. Bensőséges 

közösség és dicsőség, szemlélődni és megkapaszkodni, örömmel betöltetni és általa 

elsodortatni. Ezt egyáltalán semmi nem helyettesítheti. Ez a Zsidókhoz írt levél veleje. Erős 

bátorítás. Ragaszkodjatok! Ő az, testvérek, Ő az. A mi reményünk. Nem az van megírva, hogy 

Jézus Krisztus reménység? 1 Timóteus 1:1 Ő a reménység. Rajta kívül nincs reményetek. És 

hozzá kell ragaszkodnotok. A ragaszkodás nem azt jelenti, hogy mindenféle dolgokat és 

terheket magadra veszel, ezek nagyon hamar rád akaszkodnak. Ha csak éldegélsz és nem 

teszel semmit, akkor elsodródsz. Ez harc, testvérek. Isten segítsen minket! 
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