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Ézsaiás 55,8: „mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok...” 

 

 Sokak számára, akik az Úrhoz tértek, a gyülekezet titok maradt, mert elfedték a hagyományok. 
Az emberek gondolataiban nagy az összevisszaság, és egyszerűen nem látják, hogy mi valójában a 
gyülekezet. Azt mondtam egyes testvéreknek, akik összegyűlnek: testvérek, nagyon egyszerű 
megbeszélni egy időpontot, összejönni, és azt mondani: ez a gyülekezet. Együtt vagyunk, teszünk 
valamit, hogy elteljen az a két óra vagy annyi sem.  

Az utóbbi időben egyre világosabban látom, hogy nagyon fontos a közösség. Csel. 2,42: „és 
foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megszegésében és a 
könyörgésben.” Értjük, mit jelent az apostolok tudománya? Ez nagyon fontos, mert Isten Igéje nagyon 
terjedelmes. Az interneten majdnem minden gyülekezet megjelenik ilyen címekkel: „Hitvallásunk”, 
„Mit hiszünk mi”. És több pontban leírják azt, amit ők hisznek. Arra gondoltam: ti csak ennyit hisztek, 
amit itt leírtatok? A Bibliában még nagyon sok minden van ezeken kívül. 

 Láttam olyanokat, akiknek vannak bizonyos meglátásaik, nézeteik, és ezekhez nagyon 
ragaszkodnak, mert ezek nagyon népszerűek. Az egyik az, hogy a gyülekezet elragadtatik a nagy 
nyomorúság előtt (annak ellenére, hogy ez ellentmond az írás szellemének). Félünk a szenvedéstől. Azt 
mondta valaki: milyen jó, hogy mi nem megyünk keresztül a nyomorúságon! Ezt feleltem: ha nem 
megyünk keresztül nyomorúságon, nem jutunk el oda, ahova kellene. Nevezhetjük nagy vagy kicsi 
nyomorúságnak, szükséges, hogy nyomorúságon menjünk keresztül. Nem lehet nélküle. A szenvedés 
kitartást szerez. 

 Mikor a búza érik, és a búzaszem megfelelő nagyságú lesz, még nagyon sok nedvességet 
tartalmaz. Az első dolog, ami történik vele, hogy a szár elszárad, megszakad az összeköttetés a földdel, 
és csak a napfénnyel marad kapcsolatban. A napfény szenvedést jelent. Ettől kezdve nagy szüksége van 
a napfényre. Nem kell félnünk a nyomorúságtól, mert az Úr megígérte: „vele leszek a nyomorúságban” 
(Zsolt 91,15). El tudjátok képzelni, mi lenne velünk, ha tudnánk, mi fog történni holnap, vagy 
holnapután, vagy egy év múlva? 

 A közösség nem csak azt jelenti, hogy te kapsz valamit általam Krisztusból, hanem hogy én is 
kapok valamit a benned lévő Krisztusból. Én most, ha szólok az Igéből, adok valamit a testvéreknek, és 
ezt szeretném tenni, de a végén, beszélgetve egy testvérrel vagy testvérnővel, én is szeretnék kapni 
általuk valamit Krisztusból. Ez a közösség. A közösség nem azt jelenti, hogy eljövök, és meghallgatok 
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egy prédikációt. Krisztust kell tudnom adni másoknak minden alkalommal. 

 Lukács 12,35-43: „"Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek 
hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor 
megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor 
megérkezik, virrasztva talál. Bizony, mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, 
odamegy, és felszolgál nekik. És ha a második vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és 
virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura: 
melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az 
órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" Péter ekkor megkérdezte: "Uram, nekünk 
mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: "Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az 
úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az 
úr, ilyen munkában talál!” 

Mit jelent eledelt adni másoknak? Azt jelenti: Krisztust adni másoknak. Hogyan tehetnénk ezt 
akkor, amikor Ő eljön, ha nem tesszük meg ma? Ha ma nem tesszük, bizonyosan nem fogjuk tenni 
akkor sem, mikor eljön az Úr. Ezt ma kell elkezdeni. 

 43-46: „Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál. Bizony mondom 
néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: 
halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és 
inni és részegeskedni, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem 
gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.” 

 Mindnyájunkat odahelyezett a gazda, hogy eledelt adjunk másoknak. Ma annyi lehetőség van, 
hogy egymással kapcsolatot tartsunk! Én nem tudom megérteni azokat a testvéreket, akik 
rendelkeznek facebookkal, és ott nem élnek ezzel a lehetőséggel. Legyünk elnézőek azokkal, akik 
rendelkeznek ilyesmivel, nekem is van. Nem nagyon használom, de megnézem, hogy mi történik ott, 
és csodálkozom azokon, akik nem erre használják. Éljünk ilyen értelemben azokkal a lehetőségekkel, 
melyeket ez a világ felkínál. Az egyetlen célunk, hogy eledelt adjunk a testvéreinknek. A testvéreknek 
nem azért nincs eledelük, mert az Úr nem ad nekik. Ő azt mondta a tanítványoknak, amikor a 
kenyereket megszaporította: „Ti adjatok nekik enni!”. Az Úrnak vannak szolgái, akikre rábízta az ő 
vagyonát. És nem azzal a céllal bízta ránk, hogy együnk, igyunk és részegeskedjünk, és magunknak 
éljünk, hanem hogy Neki éljünk. 

 A gondolkozásunknak teljesen meg kell változnia! Az úton beszélgettem az egyik fiatal 
nőtestvérrel, aki felvételizett az egyetemre, és azt mondtam neki: láttam nagyon sok embert, akik 
nagyon tevékenyek, és állandóan kérdezgetik: jól tettem ezt? Vajon itt van a helyem? De nagyon kevés 
embert láttam, akinek az Úr a fő elfoglaltsága. A mi legfontosabb foglalatosságunk az Úr kell legyen 
reggeltől estig! Ez a mi elhivatásunk, a mi szolgálatunk. Miért olyan erőtelenek az emberek ott, ahol 
vagyunk? Miért van az, hogy jönnie kell valakinek, mint a Héberek 6,1-ben írja, hogy újra lerakja az 
alapokat? Miért kell, hogy valaki elmondja neked, hogy meg kell bocsátanod, mikor pedig ezek 
alapvető dolgok? Vagy megmondja azt, hogy teljes szívedből kell megbocsátanod! Nem mondom, 
hogy könnyű dolog teljes szívből megbocsátani. Ez bonyolultabb dolog. Nem csak annyit jelent, hogy 
elmondod valakinek, hogy bocsáss meg, és minden rendben. 

 Érdekes időket élünk, és sok a felszínesség. Akik az Úréi, azok se látnak sok mindent. Ezek a 
szegény emberek egy életen át eljárnak egy gyülekezetbe, hogy meghallgassák a prédikációt. Talán van 
ott egy jó prédikátor, de felteszem a kérdést: mi a TE felelősséged? Ez pedig egy folyamat. Az itt lévő 
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fiatalokra nem akarok nagy terheket tenni. Ők igyekeztek, és ez nagyon fontos. Keresed a közösséget? 
Keresed, hogy megoszd másokkal azt, amit te kaptál? Várod, hogy kapjál valamit másoktól? Meg tudsz 
alázkodni (talán, amikor több mindent megértettél), hogy elfogadd Krisztust másoktól? Így kell 
eljárnunk. 

 Mindenhol, ahol a gyülekezet egy szervezet, egy rendszer lett, ezek a dolgok teljesen el lettek 
hanyagolva. A rendszer lerombol mindent, ami szellemi. Például a kenyértörés szertartás lett; és nem 
az történik, hogy az emberek számára valóságos, élő és friss lesz az Úrról való megemlékezés, hogy rá 
irányítsák a tekintetüket – Zsolt 34,6: „akik Ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.” 
Hanem minden nagyon merev. Mikor gyerek voltam, egy ilyen helyre jártam, és ez számomra nagyon 
unalmas volt. Nem tudtam megérteni, mi történik. Az emberek arcán se láttam az Úrra való emlékezés 
örömét. Minden annyira eltávolodott. Tudjátok, mire gondolunk, amikor vasárnap reggel 
összegyűlünk? Arra gondolunk, hogy milyen lesz a prédikáció. Nem tudunk az Úrra gondolni. A 
prédikáció lett az összejövetelek középpontja. Elégedettek lennétek, ha nem lenne prédikáció? Én azt 
hiszem, hogy sokan elégedettek lennének, mert így az Úr felé fordulnának, Róla emlékeznének. 

 A közösség nagyon fontos. Nem csak, hogy kapjunk valamit, hanem hogy adjunk is másoknak. 
Egyszer jött hozzánk egy nőtestvér, akinek nagyon sok problémája volt, és féltem ettől a találkozástól. 
Imádkoztam. Ez a nőtestvér elmondta, hogyan szabadította fel őt az Úr, és nagyon örültem, mert 
Krisztust láthattam meg benne. Nekünk Krisztust kell megtapasztalnunk! 

 Reggel az evangéliumokból olvastam, és arra gondoltam: Isten itt volt a földön, és az emberek 
nem látták. Közöttük volt. Egyesek nagyon kemények voltak vele szemben, és haragudtak azért, amit 
tett és ahogy megnyilvánult. De Ő minden helyzetben tökéletes volt! El volt rejtve a szemeik elől. Az 
övéihez jött, de az övéi nem fogadták be, visszautasították, nem látták, hogy Ő az. Arra gondoltam, 
hogy bárha meg tudnánk állni egy kicsit az evangéliumok olvasása közben, hogy láthassuk, hogy 
minden beszédében, minden megnyilvánulásában van valami magasztos, valami, amit az ember nem 
tud megérteni! Nem tudod megérteni, ki volt Ő és milyen volt Ő. Amikor a tanítványokkal beszélt, ott 
volt ez a nagyság, amikor az ellenségeivel beszélt, ugyanilyen volt; a fájdalmai közepette is méltósággal 
viselkedett. Mindenben különleges volt. Ha keresnénk azt, hogy az Úr megmutassa nekünk az Ő 
cselekedeteit, az Ő eljárásait, nagyon megérintene bennünket az, hogy milyen is Ő. 

 Szeretném, ha az Úr munkálkodna az életünkben, hogy megértsük, hogy hosszú út áll előttünk. 
És itt elsősorban magamra gondolok, hogy meg tudjam érteni, hogy tudjam Krisztust adni a 
testvéreknek, és legyek kész elfogadni Krisztust másoktól. Lehet, hogy azt gondolod: mit tudok én 
adni? Ez nem helyes, mert amit te tudsz adni, azt más nem adhatja. Az Úr szólt az emberekhez, amikor 
nehéz helyzetekben voltak, és volt igéje a nyomorúságban levők számára. Ha nem vagyunk nehéz 
helyzetben, akkor nem tudjuk azt megérteni. Amit mi elmondhatunk, amit mi megtapasztalunk, az 
egyedi. Senki más nem tudja. Lehetnek ismeretei, lehetnek ajándékai, de nem tudja azt megtenni, 
amit én vagy te. Ahogyan te tudod építeni a gyülekezetet, olyan módon csak te tudod ezt megtenni. 
Ha te nem teszed, akkor a gyülekezet ezt megérzi. Ha magunkra nézünk, és azt mondjuk: „ugyan, mit 
tehetnék én? Hiszen itt vannak ezek a testvérek, nekik mindig van mondanivalójuk” – de ha így 
gondolkozunk, az Úr munkája kárt szenved. 
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II. rész 

 

 Egy olyan dolog foglalkoztatott, amely ma nagyon el van hanyagolva: hogyan formálja az Úr az 
ő jellemét bennünk? Ez nem olyan munkálat, melyet az Úr a mi közreműködésünk nélkül végez. Este 
lefekszünk, és reggel, amikor felébredünk, más emberré lettünk. Nem így van. Egy dolog az, hogy 
Krisztus élete bennünk van, és más dolog, hogy rendelkezzünk az Ő jellemével. Egy veréb verébnek 
születik, de nem repül. Ül a fészekben, és a szülők hoznak neki élelmet, fejlődik, megerősödik a 
táplálék által, és eljut oda, hogy repüljön. Bennünk van Krisztus élete, és ha ez az élet követi a normális 
folyamatát, és mi is követjük, ez jellemmé formálódik bennünk. De ha nem követjük az életet, akkor 
nem fog átalakulni jellemmé. 

 Amit láttam, és ami nagyon megérintett ezzel az élettel kapcsolatban, hogy ez az az élet, 
amelyik megbocsát. Olyan a természete, hogy megbocsát. Akkor is, amikor a kereszten volt, az Úr 
Jézus azt mondta: Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ha a bennünk levő 
élet megmutatja: meg kell bocsátanunk, de nekünk fenntartásaink vannak, akkor az élet nem változik 
jellemmé. 

 Az Úr ad kegyelmet és az Ő kegyelme elég a mi számunkra, hogy győzedelmesen éljünk 
azokban a körülményekben, amelyekben vagyunk. Kaptunk kegyelmet az Úrtól, és ennek a 
kegyelemnek köszönhetően tudunk győzedelmes életet élni azokban a helyzetekben, amelyekben 
vagyunk. Követve ezt az életet látni fogjuk, hogy bennünk valami megváltozik. És mert bennünk egyre 
inkább Krisztus jelleme lesz jelen, nem lesz nehéz ezt az életet élni. Ez a jellem nem egyik napról a 
másikra formálódik, hanem időben, azokban a körülményekben, amelyekbe az Úr helyez. 

 Ő ki akar munkálni valamit. Nem csak annyit, hogy győzelmesen jöjjünk ki ezekből a 
helyzetekből, hanem ezek által akarja kiformálni bennünk az Ő jellemét. A Máté 20-ban, a 
szőlőművesek példázatában a gazda kiment a nap különböző óráiban, hogy találjon munkásokat a 
szőlőjébe. 8-16. vers: „Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd 
elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra 
tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy 
többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, 
és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap 
terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled 
igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az 
utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit 
akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az 
elsőkből utolsók. mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” 

 Kik a választottak a példázat szerint? A választottak azok, akik a gazda iránti szeretetből 
munkálkodnak. Ha nem így járunk el, akkor nem vagyunk választottak. Akik kezdettől ott voltak, azt 
hitték, hogy ők többet kapnak. Mindig van ok, hogy megharagudjunk a gazdára, mert nem vagyunk 
olyanok, mint ő, és meg kell változnunk. 

 Mi azt gondoljuk, hogy Isten kiválasztott a világ kezdete előtt, és ez igaz, aztán elhívott, és mi 
már választottaknak képzeljük magunkat. Nem így van? Mózest kiválasztotta az Úr, és elhívta, de eljött 
az idő, amikor neki is választania kellett. Jel 17,14: „és akik vele vannak, elhívottak, és kiválasztottak és 
hívek(hűségesek)”. A sorrend megváltozott: elhívottak, választottak és hívek. Mózest kiválasztotta és 
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elhívta az Úr, hogy kivezesse Izráelt Egyiptomból. Felkészítette az Úr, de eljött az idő, amikor neki is 
választania kellett. Így munkálkodik az Úr az életünkben, hogy eljussunk oda, hogy mi is válasszunk. 
Mit fogsz választani? Ő kiválasztott téged, elhívott téged, de most annak van az ideje, hogy te is 
válassz. 

 Máté 22,8-14: „Akkor azt mondta szolgáinak: A lakodalom ugyan kész, de a hivatalosok nem 
voltak méltók, menjetek el tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok a lakodalomra. És 
kimenvén azok a szolgák az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit találtak, gonoszokat és jókat; és 
megtelt a lakodalom vendégekkel. Mikor pedig a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, látott 
ott egy embert, aki nem volt lakodalmi ruhába öltözve, és azt mondta neki: Barátom, hogy jöttél be 
ide, holott nincs lakodalmi ruhád? Az pedig elnémult. Akkor azt mondta a király a szolgáknak: Lábait és 
kezeit megkötözve vigyétek el őt, és vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz a sírás és a fogcsikorgatás. 
Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.” 

 A menyegzői ruha naponta készül, és ez a jellemről beszél, hogy átformálódjunk, hogy ne 
maradjunk ugyanazok. Az Urat érinthessék az emberek akkor, mikor téged érintenek, hogy úgy reagálj 
a dolgokra, mint Ő. Ha mégis másként jársz el, akkor térj meg! Ez a legfontosabb munkálat, és ezért 
van elhanyagolva. Az emberek nem értik, hogy nem elég csak Krisztus életével rendelkezni, hanem 
szükséges, hogy az Ő jellemével is rendelkezzünk! Pál azt mondja: „gyermekeim, kiket ismét 
fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus”. Vagyis, míg az emberek meglátják 
bennünk Krisztust. 

 Azok a helyzetek, amelyekbe Isten helyez – és Ő nem pazarolja ezeket a helyzeteket – ezek 
azok, amelyek által azt akarja, hogy felöltözzük Krisztust. Ha egy körülményes ember mellé helyez az 
Úr, ez azt jelenti, hogy irgalmassággal akar felruházni, mert neked ez nincs. Ha rossz főnök mellé 
helyez, ez nem azért van, hogy szenvedj. Ha a mindennapi életben nem vagy becsületes, akkor nem 
vagy az Úrral szemben sem. Ha a munkádban nem az Úrnak dolgozol, hanem felületes vagy, az Úrral is 
ugyanígy fogsz eljárni. Ha a családodban nem vagy példa, az Úrral való dolgaidban is ugyanolyan leszel. 
Ha valaki a munkahelyén felületes, nem lehet az Úr dolgaiban sem odaszánt. 

 Az Úr azt akarja, hogy a mindennapi, kicsi, megszokott dolgainkon kezdjük. Egy iskolás nem 
lehet alapos az Úr dolgaiban, ha lóg az iskolából, és nem tanul. Mindenki mást csinál, mindenki másol. 
Nem mondom, hogy én nem tévedtem, de ha akkor tudtam volna azt, amit ma tudok, másként jártam 
volna el. Azért mondom, ti ne úgy tegyetek, mint én tettem. A jellem nagyon fontos. Az Úr elsősorban 
azt akarja, hogy átformálódjunk. 

 Az Úr számára nem nagy dolog, hogy ebben a világban nagy dolgokat tegyen. Sok fiatal, aki az 
Úrhoz tér, szeretne beállni valamilyen munkába, de a legfontosabb, hogy átváltozz, hogy az idősebb 
testvérek mellett maradj, hogy engedelmeskedj nekik. Hogy ne legyél bölcs a magad szemében. 
Minden fiatal azt hiszi, hogy sokat tud, de nem lehet tapasztalata, nem tud dolgokat megérteni addig, 
ameddig nem megy keresztül bizonyos helyzeteken. 

 Sokat foglalkoztatott ez a téma. Észrevehető, hogy miközben éljük a mindennapi életünket, 
párhuzamosan történik bennünk valami: vagy felépül a jellem, vagy üresek maradunk. 2Kor5,4: „Mert 
akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén, mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, 
hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet.” Az életünket az Úr számára kell élnünk, és 
nála van elég kegyelem, hogy segítsen. Ha követjük az életet – hasonlóan a kis verébhez, mely, ha 
táplálkozik, eljut oda, hogy repülni fog. Az élet jellemmé formálódik, és Krisztus láthatóvá válik 
bennünk. Ámen.       


