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A gyülekezet küldetése egyetlen dolog: hogy a Fejet emelje fel. Nincs más küldetése. Ha minden 
kapcsolat vagy minden alkalom tökéletes is lenne, az mind semmi lenne, ha nem látnák meg 
közöttünk Krisztust. Mi nem tudunk semmivel sem dicsekedni, csak azzal, hogy Őt ismerjük. Az 
1Királyok 10. részében olvashatunk Séba királynőjéről, aki elámult, amikor meglátta Salamon minden 
dicsőségét. Aki meg tudja mérni igazi szellemi értékünket, szellemi súlyunkat, csak az Úr az. Ő tudja, 
mennyi bennünk Krisztus. Ő látja, mennyi a szolgálatunkból Krisztus és mennyi vagyunk mi. Senki 
sincs, aki azt mondhatná, Őbenne minden csak Krisztus. Aki ezt gondolja, az téved. Az Úr tudja 
egyedül, hogy mennyi bennünk Krisztus és mennyi vagyunk mi. 

A gyülekezet azáltal kell, hogy épüljön, amit ki-ki ad. Nem azáltal épül, hogy valaki prédikál. Amikor 
valakinek megnyílnak a szemei, és meglátja azt, hogy a gyülekezetben a testvérek felé szolgálnunk 
kell, az nagy dolog. Amikor csak egy néhány testvér gyűlik össze valahol, a nagy veszély az, hogy 
kialakul az, hogy egyesek mindig csak beszélnek, a többiek pedig csak hallgatnak. 

Már hétfő reggel így kell, hogy imádkozz: Uram, szeretnék kapni valamit, amit vihetek a testvéreknek, 
ami építi a gyülekezetet. Akkor az Úr fog adni, amit majd vihetsz. Például, olvasol valamit az Igéből, és 
egyszer csak megvilágosodsz, az Úr megvilágít számodra valamit. Ez a fény belülről jön, de te kell, 
hogy időt szánj rá. Az Úr nem tudja megáldani a lusta embereket. Nem láttam még lusta embert, 
akinek nagy igei világossága lett volna. Amit olvastál, maradjon benned, elmélkedj rajta, forgasd a 
szívedben, és majd megvilágosodsz. 

Amit te teszel, a te szolgálatod nagyon fontos. Nem kell magunkat másokhoz hasonlítani, hogy ők mit 
tesznek, és azt gondolni, az ő szolgálatuk fontosabb. Tedd továbbra is azt, amit teszel, és az Úr meg 
fog áldani. 

A dolgok meg fognak inogni, és akkor mit fogsz majd tenni? Tökéletes gyülekezet nem létezik. A 
fontos, hogy hogyan fogunk válaszolni a problémákra, mikor azok jönnek, mert jönni fognak. Mert 
valahogy válaszolnunk kell. Az a gond, hogy én hogyan fogok eltűrni valakit, aki pl. sokat beszél. Egy 
ilyen helyzetben az a fontos, hogy én mit gondolok, és hogyan érzek a másik testvér felé. Amikor 
meglátok valamit, ami nem jó, ne legyek olyan, mint Péter, hogy azonnal kirántom a szablyámat. A mi 
dolgunk, úgy fogadjuk be azt a testvért, ahogyan az Úr őt befogadta. 

Amikor összejövünk, Krisztusról kell beszélnünk, nem a gyülekezetről. Csak egyetlen egy dologgal 
tudunk dicsekedni: Krisztussal, hogy ismerjük Őt. 

Milyen nehezen tud két személy együtt menni. Mindenkinek megvan a saját személyisége, de hogy a 
különbözőségek ellenére mégis együtt járjunk és végtelenszer meg tudjunk bocsájtani – ez csak az 
Úrtól lehet. Amikor bocsánatot kérsz valakitől, ne mondd azt, amit a másik tett veled, csak azt mondd 
el, amit te tettél, azért kérj bocsánatot. De ne mondj többet. 

Egymást elfogadni úgy, ahogy vagyunk, hogy keresztyének együtt tudjanak élni – ez egy csoda. 
Amikor közelebb kerülsz a másikhoz, és kezdesz látni dolgokat, pl. hogy a másik szereti a pénzt, vagy 
nem tud veszíteni, ahogyan te ebben a helyzetben viselkedsz, mutatja meg, hogy mennyi benned 
Krisztus. 



Krisztust dicsőítsük, ez legyen látható, és akik idejönnek közénk, ezt kell, hogy meglássák, hogy az Úr 
van itt jelen. 

Jel. 3:7-től olvasunk Filadelfiáról, és a nekik írt levélről. Filadelfia azt jelenti: testvérek iránti szeretet. 
Filadelfiában volt az Úrnak egy dicsőséges helye. Ha megtanuljuk azt, hogy az Úrra hallgassunk, hogy 
Őtőle függjünk, hogy Őbenne bízzunk, hogy Őáltala éljünk, akkor az Úr neve fog magasztaltatni. 

Egymást szeretni, egymásnak megbocsájtani, egymást tisztelni nem könnyű. Aki megértette és tudja, 
mi Filadelfia, az nem lehet többé vallásos. Laodicea helyére csak Filadelfia süllyedhet. Laodicea 
problémája mi volt? Gazdag vagyok, stb. Sokat megértettünk, mély tanításokat ismerünk, de ha így 
gondolkodunk, mint Laodicea, akkor nem lesz Krisztus magasztalva. 

A mi felelősségünk, hogy Krisztus legyen látható bennünk és közöttünk, és ehhez arra van szükség, 
hogy ebben mindenki részt vegyen. 

 


