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Fel kell mérned a költségeket és kiszámolnod az árát annak, hogy Jézus Krisztus
tanítványa legyél.
A népszerűségedbe fog kerülni, talán néha előléptetésbe is. Egy könnyű életbe fog
kerülni. Fegyelmezned kell majd magadat, meg kell küzdened a testeddel, “Nem”-et kell
mondanod a kísértésre, “Nem”-et kell, hogy mondj erre a világra. Szakítanod kell a tömeggel.
Kész kell lenned arra, hogy egyedül is kiállj Krisztus mellett. Kész kell lenned arra, hogy egy
másik dobos ritmusát kövesd, és hogy akkor is otthagyd a tömeget, ha senki más nem követi
Jézus Krisztust. Kész kell lenned kiállni Jézus Krisztusért akkor is, ha a világon te lennél az
egyetlen ember, aki így tenne. Ez lenne a költsége.
Kész kell lenned arra, hogy elszenvedd az üldöztetést Krisztusért és hadd mondjam
meg, lesz ilyen is. Még az is lehet, hogy az életedbe kerül.
Ő nem azért jön, hogy játsszon. Ő nem azért jön, hogy engedékeny legyen. Azért jön,
hogy uralkodjon. Azért jön, hogy mészároljon. Ő a Királyok Királya és az Uraknak Ura. És az
idő végezetén a mennyből fog kiviharzani egy fehér paripán és a ruháján vérfoltok lesznek, az
ellenségének a vére lesz és visszajön hódítani és ítélkezni.
Békét kell kötnöd ezzel az eljövendő Királlyal vagy örökre ítéletnek leszel alávetve.
És Jézus Krisztus kitűzte a béke feltételeit. Peren kívül kell megegyezned vele. Ne
akarjál a végzet napján konfliktusban lenni Krisztussal, mert könyörtelenül fogja végrehajtani az
ítéletét.
De ma irgalmat ajánl fel neked. Egyezséget köt veled, ha megadod magad.
Békeszerződést köt velünk, de az Ő feltételein, nem a mieinken.
És a békefeltételei egész egyszerűen ezek: Nálam jobban kell gyűlölnöd saját apádat és
anyádat és testvéredet és még a saját életedet is vagy nem lehetsz a tanítványom. És fel kell
venned egy keresztet és követned kell engem vagy nem lehetsz a tanítványom. És ha ezt nem
teszed meg, akkor találkozunk az utolsó ítéletkor és az elpusztításod dicsőíteni fogja Istent.
Sürgeti a döntésedet. Nem lehet Őt elnapolni. Tovább nem nyomhatod az elnémító
gombot a szíveden, választ kell adnod Neki.
33-as vers: “Így tehát, konklúzió, nem lehet az én tanítványom." Azt mondja, hogy nem

lehet valódi keresztény, nem lehet az Én Országomban, nem lehet jó kapcsolatban Velem vagy
az Atyával, nem lehet az én tanítványom, aki nem mond le minden vagyonáról.
Mit mond az Urunk? Nem enged, hanem inkább ennek a résznek minden sorával
megemeli az elkötelezettség szintjét, amit megkíván. Nem azt mondja, hogy meg kell
vásárolnod az utat a Mennyek Országába, hiszen senkinek sincs elég aranya és senkinek sincs
elég ezüstje ahhoz, hogy valaha eltüntethesse a bűnfoltot, ami bemocskolta a belső lelkét.
Mit mond? Aki nem mond le MINDEN vagyonáról. Hát, ezt a Szentírás más részeivel
együtt kontextusban kell értelmezni és hadd mondjam el a lényegnek a lényegét: Át kell adnod
a tulajdonjogát mindannak, ami vagy és amid van, mindannak, ami Ő. Ezt mondja.
Az életed többé nem a te életed, mostantól az Ő élete. Az időd többé nem a te időd,
mostantól az Ő ideje. A javaid többé nem a te javaid, mostantól az Ő javai. A jövőd többé nem
a te jövőd, mostantól az Ő jövője. A kincsed többé nem a te kincsed, mostantól az Ő kincse.
És mindent, ami vagy és amid van átadtad mindannak, ami Ő. Ez az, ami megfelel az Ő
békefeltételeinek.
Mégis, ezt a cserét nem barterrel vagy valódi pénzzel lehet rendezni, hanem ennek az
ára az életed teljes átadása Krisztusnak. Ez az üdvözítő hit. Az, hogy a saját erőd végére jutsz
és teljesen és maradéktalanul rábízol mindent ami vagy és mindened, amid van mindarra, ami
Ő. Az örökkévaló lelkedről van szó. Ez az egyetlen élet, amit valaha is élni fogsz. Az egyetlen
örökkévalóságról szól, amid valaha is lesz. És azt mondja, hogy jó a só, de ha elveszti az ízét,
azaz bizonyítja, hogy soha nem is volt igazán só, akkor hogyan tudják azt visszaadni? A válasz
az, hogy sehogyan. 35-ös vers: "Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas." Senkinek sem
hasznos, sem Istennek, sem Krisztusnak, sem az Országnak, sem a mozgalomnak. Csak
elfoglalod valaki más helyét. Voltak mások is, akik szerettek volna bejutni ide.
Nem alkalmas a földnek. Lelki értelemben véve még azt sem érdemled meg, hogy a
WC-be öntsenek, mert még nem jutottál el arra a pontra, hogy teljesen átadd az életed és
a végsőkig elkötelezett legyél Krisztus mellett és hűséges hozzá. Még nem kerültél Krisztus
uralma alá és még nem vettél magadra egy keresztet, hogy kövesd őt.
Ezután azt mondja "Akinek van füle a hallásra, hallja!" Pontosan oda kell figyelned
arra, hogy Isten mit mondott a Fia által. Isten szólt hozzánk a Fia által ezen a konferencián és
Isten hozott ide mindnyájunkat. Egyikőnk sem véletlenül van itt, hanem Isten jósága és irgalma
által vagy itt ezen a helyen, ahol hallhattad az Ézsaiás 53-at. Hallottál a Megváltó Úrjézus
szenvedéséről, aki azon a kereszten bűnné lett értünk. Azon a kereszten meghalt önmagának,
hogy értünk élhessen és hogy elhordozhassa a bűneinket és romlottságunkat azon a fán, hogy
megváltsa az üdvösségünket. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az

embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
Jézus ezt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam." És szólít téged ma, hogy "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, én befogadlak titeket és magam mellé veszlek titeket.
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos
szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem
könnyű." Tényleg az. A bűn terhe levétetik rólad és Krisztus igája lesz rajtad. És Ő melléd áll az
igába és veled együtt húzza, de ehhez szükséges, hogy az életedet teljes egészében odaszánd
neki.
Ó, hogy mennyire meg kell vizsgálnunk a szívünket! Eljutottam már arra a pontra, hogy
teljesen odaszánjam magam? Átengedtem-e már az életem annak a felséges uralma alá, aki
meghalt értem a kereszten?
Szeretném, ha tudnád, hogy a Mennyország kapuit tágra nyitották előtted. A keskeny
kapu nyitva áll és bárcsak hitben lépnél és átmennél ezen a keskeny kapun és odaszánnád az
életed Őérte, a kemény szavai ellenére.
Azt is mondja, hogy "aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." Ma hív téged, hogy jöjj,
jöjj hozzá, hogy tedd meg ezt a hitbeli lépést és jöjj hozzá. De ha jössz hozzá, akkor komolyan
kell gondolnod. Le kell mondanod az életedről Krisztus javára.
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