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 Ma beszéltem valakivel és azt mondta, hogy éppen az összejövetel idején kellett mennie 

valahová, de telefonján hallgatni fogja az alkalmat. Arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy közülünk 

sokaknak ugyanilyen a hozzáállása, hogy valóban szereti meghallgatni a többieket, ami nagyon jó 

dolog. De a probléma az, hogy egy adott pillanatban akuttá válik számára ez a helyzet. Tudjuk, hogy 

Jeruzsálemben a templomba először az első termést kellett felvinni, aztán kellett vinni minden másból, 

amivel megáldotta őket az Úr. Ilyen módon az Úr kamarái megteltek. Az Úr másként is megtölthette 

volna, de úgy határozott, hogy azzal legyenek megtöltve, amit az emberek hoznak: az Ószövetség 

idején Izráel népe. Ma, amikor összegyülekezünk és gondolkozunk azon, hogy hogyan fog lezajlani az 

alkalom, ott van-e a szívünkben az a kétségbeesett kiáltás, hogy az Úr áldja meg az alkalmat? Ha ott 

van, akkor ott kell lennie annak a kétségbeesett kiáltásnak is, hogy: Ó Uram, mivel tudnék áldássá lenni 

a testvéreknek? 

 Természetesen, ezt nem teheted csak úgy, egyik percről a másikra, kivéve, ha néha-néha az Úr 

ad kijelentést. Amikor valaki beszél, te ülsz és hallgatod, és egyszeriben világosság gyullad és látsz 

valamit, amit addig nem láttál. Tehát, ebben az esetben természetes, hogy fel tudsz állni és elmondod 

azt, amit láttál. De legtöbbször ahhoz, hogy mi fel legyünk készülve a következő gyülekezeti alkalomra, 

a felkészülésnek már holnap el kell kezdődnie. Uram, hogy fogod te megáldani a mi alkalmunkat? Adj 

valamit, hogy áldás lehessek a testvérek számára, hogy ne legyek azok közül való, akik nem úgy 

jellennek meg, mint akiket Te megáldottál. Akkor a gyülekezet áldást nyer. Látjuk a különbséget a kettő 

között? Mert mi mindnyájan úgy vagyunk megalkotva, hogy ha az Úr nem ad valamit, akkor semmink 

sincs. Mi nem tudunk prédikációkat összehozni. Nem kellene, hogy prédikációkat szerkesszünk, szépen 

beszéljünk, szép gondolatokat mondjunk és összefüggéseket keressünk a Bibliában. Nem szeretném, 

hogy szép gondolataim legyenek, hanem ahogy Pál mondja: imádkozzatok értem is, hogy Isten adjon 

Igét. Az az Ige, amely szellem és élet, amely a lényünk legmélyére elhat. 

 

Néha úgy meglepnek a hitélet egyes alapdolgai. A hitélet egyik alapkérdése ez: együtt ültetett a 

mennyekben Krisztus Jézusban. Ez egy tény, mert amikor Krisztus felemeltetett, mi is Ővele együtt 

felemeltettünk. Tehát ez az igazság változhatatlan. „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti 

vétkeitek és bűneitek miatt. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli 

hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. 

Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a 

testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De 

az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik 

meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok 

meg!). És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Hogy 



megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelemének felséges gazdagságát hozzánk való 

jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, 

Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2,1-9). Tehát, együtt 

feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Ez a mi helyzetünk, és ez a helyzet 

örökkévaló, változhatatlan.  

De ha elolvassuk a Korinthusiakhoz írott első levél 3. részének 1-8. verseit: „Én sem szólhattam 

nektek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. 

Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt 

még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és 

visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? Mert mikor 

egyik ezt mondja: én Pálé vagyok, a másik meg: én Apollósé, nem testiek vagytok-é? Hát kicsoda Pál 

és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én 

plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, 

sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a 

maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.” 

  

És az 1Kor 1,10-13. versek: „Kérlek azonban titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztus 

nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek 

teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek 

atyámfiai, a Klóé embereitől, hogy versengések vannak köztetek [alig kezdi el Pál ezt a levelet, és 

nézzétek, mit mond] Vajon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-é meg érettetek, 

vagy a Pál nevére keresztelkedtetek-é meg?” 

  

Testvérek, hogy lehetséges az, hogy valaki a mennyei helyekre helyeztetett Krisztusban, és 

mégis ilyen dolgok történnek? Ha végig olvassuk az egész fejezetet, akkor azt látjuk, hogy ezek az 

emberek valóban hústestiek voltak. Ez azt jelenti, hogy egy ember újjászületett, de hústest szerint él. 

Testvérek, olyan nagy hiány van az Írás ismeretében. Az emberek össze vannak zavarodva. Hogyan 

lehetséges, hogy Krisztussal együtt a mennyei helyekre ültettettünk, és mégis amikor a 

tapasztalatainkról van szó, akkor azokat a dolgokat tapasztaljuk, amit Pál mondott, hogy nem 

szólhattam nektek, mint szellemi embereknek, hanem úgy kellett szólnom, mint akik hústestiek, mint 

akik csecsemők? 

 Mikor egy gyermek megszületik és kezd növekedni, mindenki csodálja, mert egy gyermek 

kedves és szép. Mindazonáltal egy kicsi gyermeknek, ha valamire szüksége van, nem számít neki, hogy 

te például a fáradtságtól mélyen alszol, oda kell neki adnod, amit kér. Egy kicsi gyermek nagyon önző 

személy. Semmit nem vesz figyelembe, csak saját magát. És ez normális. Egy kisgyermeket mindenki 

szeret a családban, mert egy gyermek jött a világra, és napról-napra kedvesebb és vonzóbb lesz. De 

testvérek, képzeljük el, ha ez a kisgyermek tíz év múlva is ilyen marad! Ez a legnagyobb tragédia. 

 A szétválás, a szakadás a hústest gyümölcse. Korinthusban négy nagy csoport volt: Pálé, 

Apollósé, Kéfásé és volt egy nagyon kirekesztő csoport, akik azt mondták: én Krisztusé vagyok. Pál 

megdorgálta őket. Egy hústesti ember olyan, mint egy kisgyermek, aki nem tud kemény eledelt enni. 



Egy kisgyermeknek csak arról beszélhetsz, amit Isten tett értünk Krisztusban, vagy arról, hogy mit 

kaptunk mi tőle.  

 

Voltam valahol és megemlítettem ezt az Igét: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a 

halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a 

mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely 

készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen” (1Pét 1,3-5). Testvérek, nagyon egyszerű 

lenne, ha a Szent Szellem nem tette volna oda ezt a szót: akiket Isten hatalma őriz hit által. De itt van 

ez a szó: hit által. Hit nélkül mi nem lehetünk megváltva. 

 Az elménkben sok igazságot elfogadhatunk, és ezeket magunkévá tehetjük, és ha egy ilyen 

személyt megkérdezel: Hiszed, hogy az Úr Jézus vére megtisztít minden bűntől? Igen. Hiszed, hogy meg 

vagy váltva? Igen, így van. Testvérek, ne dicsekedjünk, ha valaki csak az értelmével érti meg ezeket, 

mert hiányzik a hit, mint tényező. Mert a hit közelíti a szívemhez Isten kegyelmét. Hit nélkül nem 

lehetsz megváltva. És ez a hit olyan, hogy amint hiszel, felébredsz. Emlékszem, hogy több éven át 

hallgattam az evangéliumot, és amikor végül sokévi tépelődés után az Úrhoz tértem, az Ige a szívembe 

hatolt. Jött egy nap, ami olyan volt, mint egy robbanás, amikor először tettem bizonyságot erről a 

megváltásról, ami az enyém lett. Teljesen meg voltam győződve arról, hogy az Úré vagyok. Egyszerűen 

hirtelen megnyíltak a szemeim és megláttam, hogy Őhozzá tartozom. Azt mondtam, amikor erről 

beszéltem, hogy a menny leszállt fölém. Addig sok fenntartásom volt, sok dolog akadályozott, hogy az 

Úrhoz jöjjek. De akkor megláttam, hogy a hit közelítette szívemhez Isten kegyelmét. 

  

„Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben 

nyilvánvalóvá legyen.” A megváltás, amely nyilvánvalóvá lesz az utolsó időben, nem csak annyi lesz, 

hogy megértettem, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt értem, és hogy Ő volt az utolsó Ádám. Mert 

tudjátok, hogy az Úr hogyan munkálkodik, amikor elkezd munkálkodni egy ember életében,? Úgy, hogy 

elkezd a lényünk legbelsőbb részén, a szellemünkben munkálkodni. A mi szellemünk életre kel. 

Krisztus, az Élet behatol a Szent Szellemmel együtt, és ezt az eseményt nevezzük „kezdeti 

megváltásnak”. Attól a pillanattól tudjuk és megvan a bizonyosságunk, hogy az Úrhoz tartozunk, az 

Övéi vagyunk. De testvérek, ez a kezdet. Tudjátok, mit jelent ez a kimondhatatlan nagy kegyelme az 

Úrnak, amely az utolsó időben lesz nyilvánvaló? Ő megváltja a lelkünket és testünket, amikor ezt a 

halandó testet átváltoztatja dicsőséges testté. Ez lesz a kegyelem, amely az utolsó időben lesz 

nyilvánvaló.  

Testvérek, ez a folyamat akkor kezdődött el bennünk, amikor az Élet behatolt a szellemünkbe, 

és a halott szellemünk életre kelt. Isten Szelleme belénk költözött és bennünk lakozik. Isten Szelleme, 

amely bennünk van, kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög értünk. És Ő mondja: ne jöjjetek üres 

kézzel. Kérd az Urat és Ő ad. Kérj világosságot Tőle. 

 Nekünk sok berögzült pontunk van, és azt hisszük, hogy az Úrtól való világosság az, amivel 

rendelkezünk. De Ő valóban világosságot akar adni, és elkezdődik egy folyamat, amely egy életen át 

tart. Mi kegyelemből, hit által vagyunk megváltva: ez a szellemünkre vonatkozik. De ezután következik 



egy folyamat, ami nagyon összetett, ami egész életünkön át tart. Ez pedig annak a folyamata, hogy az 

Úr megváltja a lelkünket. 

 Van egy fontos pont az életünkben, amikor az Úr megnyitja a szemeinket, és meglátjuk, hogy ki 

van a lelkünk hátterében. Miért haragszom meg? Miért kell igazat adnom magamnak? Miért vannak 

fenntartásaim egy testvérrel szemben, aki anélkül, hogy tudná, megsértett engem, rosszat mondott 

rólam? Fájdalmas ez, én is voltam ilyen helyzetben. De ki van a lelkem hátterében? Feltettem egy 

kérdést Gyulafehérváron, és most itt is felteszem: Gyűlölködni bűn? Szeretni jó? "Aki jobban szereti 

apját, anyját, testvérét, gyermekét, mint engem, nem méltó hozzám." Aki jobban szereti a világ 

dolgait, az nem jó dolog. Gyűlölni bűn? Attól függ, hogy mit gyűlölsz. Ha a bűnt gyűlölöd, az jó. 

  

Nagyon fontos pont az, amikor az Úr világosságot gyújt, hogy meglássuk, ki van a lelkünk 

hátterében. Mert miután az Úrhoz térünk, átadjuk az Ő kezébe az életünket, elkezdünk Őbenne bízni. 

De egy idő után történik valami, és valahogy visszaesünk abba, akik voltunk, kezdünk ismét 

magunkban bízni, és rájövünk, hogy aki uralkodik, az a saját lelkünk, az ádámi bukott élet, és nem az 

Úr. A belső ember szerint szeretem Őt, mert ki ne gyönyörködne, amikor olvassa és felfedezi Isten 

törvényének csodálatos dolgait? „De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik 

(erősebb) az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének…” (Róm 7,23). Ekkor az Úr 

elkezd munkálkodni. De ehhez az szükséges, hogy lássam, ki van a háttérben. Ki van például az én 

munka iránt való szeretetemnek a hátterében? Az Úr az? Ő azt akarja, hogy dolgozzunk, hogy örüljünk 

az életnek, de nem akarja, hogy a munkánk rabjai legyünk. Amikor felfedezem, hogy a munkám 

szeretetének a hátterében az énem van, akkor rám illik az az Ige, amely azt mondja: „Ha valaki én 

utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem” 

(Luk 9,23). Vagy amikor azt mondom: Uram, ezzel a testvérrel szemben fenntartásaim vannak (mert az 

énem megsértődött). Megtagadom magam, nem akarok ezzel foglalkozni, megtagadom ezt. Töltsd ki 

Te a szeretetedet a lelkembe. Ekkor meg fogjuk tapasztalni, hogy mit jelent valóságosan szeretni. 

  

A testvéri szeretet nagyon nagy dolog. A Jelenések könyvének hét gyülekezete közül miért csak 

egyetlen Filadelfia, azaz testvérszeretet van? Miért? Miért nincs több? Mert a testvérszeretet azt 

jelenti, hogy valakit szeress pusztán azért, mert testvér. Nem azért, mert megérdemli, nem azért mert 

jót vagy rosszat tett veled. A testvérszeretet az, hogy szeress egy testvért, mert testvér. A családban 

hogy van? Mi tízen voltunk testvérek, most kilencen vagyunk, és szeretjük egymást, mint testvérek. 

Nem vesszük figyelembe, ha valaki azt mondja: Radu ilyen vagy olyan, vagy L. ilyen vagy olyan, hanem 

szeretjük egymást, mert testvérek vagyunk. Ez a testvérszeretet a családban csak egy halvány képe a 

Filadelfiai gyülekezetnek. Hogy szeress egy testvért, az rendkívüli dolog. Nézzétek, mit mond Péter első 

levele 1. rész 22. verse: „Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való 

atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.” 

Lehetetlen, hogy ne vegyék észre, ha szeretsz valakit. De minden itt kezdődik: "ha valaki jönni akar én 

utánam, tagadja meg magát." Ne adj igazat magadnak, hanem mondd: Uram, nem akarom a magam 

igazát. Meg akarom tagadni azt az ént, amelyik az érzéseimet irányítja. Akarom, hogy Te juss 

kifejezésre az érzéseim által. Tölts szeretetet a lelkembe. Akkor megtapasztalod, hogy valóban buzgón, 



forrón szereted a testvéreket. Tudjátok mit jelent szeretni? Azt, hogy közel legyél ahhoz, akit szeretsz, 

hogy tiszteld őt. 

 Az Úr legyen irgalmas hozzánk. Kívánom, hogy akik hallgatjátok, ne elégedjetek meg azzal, 

hogy megértették a „kezdeti megváltást”. Az Úr többet akar annál. A futásunk végén legyen dicséret, 

tisztesség és dicsőség. Az Úr legyen irgalmas és munkálkodjon mindnyájunk életében!   


