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Testvéreim, erről már beszéltünk a múlt héten. Ászá, amikor a lába egyre 

rosszabbodott, a betegségében az orvosokhoz fordult, nem pedig az Úrhoz. Keresztények, 

amikor anyagi szükségben szenvedtek, és nem először az Urat keresitek, amikor orvosi, fizikai 

szükségletben szenvedtek, és először nem az Urat keresitek, amikor szükségetek van ételre, 

ruhára, segítségre, egy otthonra, vagy gyülekezetre, megértésre, alázatra, amikor szükségetek 

van akármire is, testvéreim, ha először nem az Urat keresitek, az büszkeség, az pedig a testbe 

vetett bizalom, ami Isten előtt utálatos és teljesen ellentétes azzal, ahogyan Isten megteremtette 

a világegyetemet. Meg kell legyél erről győződve, meg kell ezt lásd mindenben. Amikor este 

lehajtod a fejedet a párnára, köszönd meg az Úrnak, hogy van párna a fejed alatt, amin 

aludhatsz. Amikor felkelsz reggel, köszönd meg az Úrnak, hogy egy újabb napot adott. 

Testvéreim, meg kell legyetek győződve arról, hogy amikor nem ismeritek el Őt, meggyalázzátok 

Őt. Amikor először nem Hozzá mentek minden egyes szükségletetekkel, meggyalázzátok Őt. 

Testvéreim, az ember annyira arrogáns, oly büszke és független, ezt ti is meg kell lássátok 

magatokban. Ha harcba akarsz szállni ellene, látnod kell a valóságot. Látnod kell, hogy a 

függetlenséged... Isten nem azért teremtette az embert, hogy dicsekedjen az ajándékaival, vagy 

akármivel, amije van. Az apostol azt mondta, hogy „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4:7) 

Nincsen semmid... Nélküle értéktelen vagy, Nélküle hasznavehetetlen vagy. Testvéreim, éljetek 

ennek fényében. Ez az első, a legfontosabb, legalapvetőbb dolog, ha harcolni akarsz testi 

szenvedélyeid ellen, mint pl. az önmagasztalás ellen. Ez az a vágy, hogy önmagunkat mindenki 

elé helyezzük, hogy felmagasztaljuk magunkat, hogy a legjobb színben tűnjünk fel, hogy úgy 

tűnjön, hogy vagyunk valakik és még büszkék is vagyunk rá. Testvéreim, ez egy velünk született 

hajlam, és Isten segítsen, mert többé nem vagyunk természet szerinti emberek, más erő 

munkálkodik bennünk, a Mindenható ereje. És testvéreim, harcolnotok kell ellene, küzdenetek 

kell ez ellen. Testvéreim, sose felejtsétek el ezt az igazságot. Nem csak arról van szó, hogy amikor 

nem tiszteled Őt, akkor visszatartja kegyelme áradatát. Az Írás igen világosan elmondja, hogy az 

Úr ellenáll a büszkéknek. Testvéreim, szeretnélek emlékeztetni benneteket az 1 Péter 5-re, ahol 

az Úr a gyülekezetről beszél. Keresztényekhez szól, amikor azt mondja, hogy „Isten a büszkéknek 
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ellenáll.” Mondhatok valamit? Van rá példa az Igében... Isten nemcsak az elveszett büszkéknek 

áll ellen, hanem az megtért büszkéknek is ellenáll. Azt mondod erre, „Lehetséges ez? Lehet 

valaki istenfélő és mégis büszke?” Testvéreim, ezt tette Ezékiás, és Ászá is, büszkeség volt 

bennük. Amikor Jakab és János Krisztus jobb és bal oldalára szerettek volna ülni, ők is büszkék 

voltak. Amikor azon vitatkoztak, hogy ki lesz a legnagyobb, pontosan ez történt. Maga Péter is, 

aki később azt írta, hogy „Isten a büszkéknek ellenáll” ott volt a vitatkozók között. Péter igencsak 

gőgös volt, amikor azt mondta, hogy: „Ha mindenki meg is botránkozik benned, ÉN SOHA meg 

nem botránkozom.” Isten megengedte, hogy elbukjon, méghozzá alaposan. Engedte, hogy az 

ördög megérintse Pétert, az ördögnek azonban különleges engedélyt kellett kérnie mindehhez. 

Testvéreim, amikor Isten ellenetek helyezkedik, hogy ellenálljon nektek, vigyázzatok, mert 

valódi ellenállás lesz. Legyetek óvatosak. Tudatában kell legyünk ezen dolgoknak. 

 Testvéreim... meg kell legyetek győződve arról, hogy szükségetek van erre. Tudnotok 

kell, hogy milyen kevés figyelem összpontosul erre a gyülekezetben, a tanításokban, mennyire 

kevéssé figyelünk erre a dologra. Az alázatosságra való felhívás nem hangzik el elégszer a 

gyülekezet berkein belül és úgy gondolom, hogy ez azért van, mert ennek igazi természetét, és 

fontosságát igen lebecsülik. Elmondhatom: az alázatosság nem jön könnyen. Harc és könnyek 

által születik. 

 Testvéreim, olyan, mint minden más lelki dolog. Vágy és őszinte buzgalom nyomán 

alakulhat ki, azáltal jön, hogy meggyőződsz arról, hogy „Szükségem van rá.” Azáltal jön, hogy az 

egyik legfőbb dolognak tartod a harcban, és imádság által kéred, hogy „Atyám, add ezt nekem, 

add nekem! Azt mondtad, hogy Jézus képére formálsz engem, adj nekem alázatot. Jó dolognak 

tartom.” „Öltsetek magatokra alázatosságot!”, mondta az apostol. Egy másik helyen arra buzdít 

és bátorít minket, hogy elhívásunkhoz méltón járjunk, teljes alázatossággal és szelídséggel. 

Teljes alázatossággal, testvéreim! Kétségbeesetten akarnunk kell ezt, komolyan kell gondoljuk. 

Úgy kell ezért imádkoznunk, mintha a lelkünk függne tőle, mert így is van. Így van testvéreim, 

így van, erről pedig meg kell legyünk győződve. Nem vagyok biztos abban, hogy teljes mértékben 

megértettük, hogy mennyire szükségünk van erre. Erre különösen oda kell figyelnünk, 

különleges módon kell rá vágyjunk, különleges módon kell imádkozzunk, hitünk teljes 

szándékával. Mit értek ez alatt? Hit által kell ebbe kapaszkodjunk: „Uram, megígérted, hogy a Te 

Fiad képmására formálsz, és az egyik legfőbb tulajdonsága, hogy szelíd ás alázatos szívű. Nem 

önmaga kedvében járt, nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon 

másokat. Azt mondta, hogy kövessük Őt. Uram, kérlek, add ezt meg nekünk. Azt mondtad, ha 

Hozzád kiáltunk, nem tartasz vissza semmi jó dolgot tőlünk. Azt mondtad, ha mi gonosz 

létünkre tudunk jó ajándékokat adni gyermekeinknek, mennyivel inkább adsz jó dolgokat 



azoknak, akik kérik Tőled. (Lk 11:13) Uram, kérlek, ezt kérjük tőled, hisszük, hogy ez jó, hisszük, 

URAM.” Különleges módon figyelnünk kell az alázat gyakorlására, legyen stratégiánk az alázat 

megszerzésére. 

 Jézus azt mondta, „Tanuljatok tőlem.” Testvéreim, sokan ti fiatalok, nemrég még 

iskolába jártatok, vagy még most is oda jártok. Gondoljatok a legnehezebb tantárgyatokra. 

Egyszerű volt megtanulni? Keményen kellett rá tanuljatok. Testvéreim, elmondhatom, hogy 

ahogy már vasárnap mondtam néhányatoknak Laredo-ban: Négy félévig tanultam az 

integrálszámítást. Erőfeszítés nélkül lehetetlen ezt ilyen magas szinten megtanulni! És 

garantálom – Krisztus alázatát, szelídségét és szerénységét nem fogjátok megtanulni, ha 

félvállról veszitek, vagy csak félszívvel olvassátok a Bibliát. Testvéreim, erőfeszítés árán lehet 

integrálszámítást tanulni, erőlködés, álmatlan éjszakák és tanulás által. Krisztus alázatát pedig 

még nehezebben fogjátok megtanulni, mint ahogy én tanultam a matekot. Garantálom 

testvéreim, csakis őszinte erőfeszítéssel fogjátok elsajátítani az alázatot. 
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