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Róma 1,8-12: „Először is hálát adok Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti
hit(hűség)eteknek  híre  van  az  egész  világban  szerte,  mert  tanú(bizonyságtevő)m  az  Isten,  akinek
szolgálok szellemben az Ő Fia evangéliumának hir(detés)ében, hogy mindig említést teszek rólatok,
mindenkor imádságaimban könyörögve, hogy valahogyan már egyszer végre sikerüljön (jó út nyíljék
számomra),  Isten akaratából eljutnom hozzátok, mert sóvárogva vágytam látni  titeket,  hogy valami
szellemi (kegyelmi) ajándékot adjak át nektek a ti megszilárdítástokra, ez pedig az,  hogy kölcsönös
segítséget nyerjünk köztetek az egymásban levő hit(hűség) által, a tiétek és az enyém által is” (Vida
ford.).

 Azzal szeretném kezdeni, hogy mi éppen olyan körülmények között élünk, mint azokban az
időkben volt, mikor Mózes megszületett, és kiadták a rendeletet, hogy minden gyermeket a Nílusba
kell  dobni. Tudjuk, hogy a szülei csodálatos módon megmentették őt, és Isten gondviselése által a
fáraó házába került,  és ott nőtt fel  mint a fáraó lányának fia. Anyja pedig valamiképpen a szívébe
ültette az Isten népe iránti vágyat. És tudjuk, végül mi történt, hogy el kellett mennie, és negyven évig
formálta őt Isten a pusztában, kivetkőztetve őt Egyiptom minden módszeréből; azután megjelent neki,
és visszaküldte Egyiptomba, hogy kiszabadítsa az Úr népét.

 Sokszor találjuk ezt a Bibliában, különösen a tíz csapás említésekor, hogy Mózes így szólt a
fáraóhoz, átadva Isten üzenetét: „Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem!” És tudjuk,
hogy a fáraó nem volt hajlandó őket elbocsátani, és csapások következtek a népre, egyik a másik után.
Végül Isten kihozta őket Egyiptomból, és azt írja Mózesről a Héberek 3,5-ben: „Mózes is hű volt ugyan
Isten egész házában mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett”.

 Itt  vagyunk  mi,  testvérek.  Isten  nem csak  arra  hívott el,  hogy  a  cél  felé  való  futásunkkal
foglalatoskodjunk. Én is találkoztam olyanokkal, akik nagy lelkesedéssel indultak el, és futottak ezen a
pályán,  és  aztán  jöttek  a  gondok.  Egy  testvér  ezt  írta  a  napokban:  „Csapkodnak  a  hullámok
körülöttem”. Azt válaszoltam neki: „Testvér, két dologért szeretnék imádkozni. Az egyik az, hogy tanulj
meg a hullámokon járni, a másik meg, hogy a hullámok, amelyek beléd ütköznek, összetörjenek.” Az
Úr erősítsen meg bennünket, hogy mikor a hullámok jönnek, és az erős szelek fújnak, ahogy egy ének
mondja: „ússzunk a vizeken, mint egy tavirózsa, amelyet Te tisztán megőrzöl”. Nem olyan nagy baj,
hogy jönnek a hullámok; mert meg kell  tanulnunk a hullámokon járni.  Tudom, hogy ez nem olyan
egyszerű.

 De  a  mi  problémánk  nagyon  összetett.  Tudjátok  miért  jelent  összetett  problémát  a  mi
szolgálatunk?  Mert  amikor  az  Úrnak  szolgálunk,  az  nagy  mértékben attól  függ,  hogy  mi  a  forrás.
Szolgálhatunk az elménkre alapozva, de ez a szolgálat nem lesz hatással azokra, akiknek szolgálunk.
Lehetek nagyon bölcs, értelmes, tudhatok nagyon sok mindent, lenyűgözhetem a hallgatóságot, de
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mégsem történik  semmi,  mert  a  forrás  téves.  A szolgálatunk forrása  lehet  az  elménk:  kigondolok
valamit. Voltam egy családnál, és egy testvér megkérdezte, hogy el szoktam-e tervezni itthonról, hogy
mit fogok mondani. Nem tervezem el itthonról, mert látni akarom, hogy lesz az adott helyen, és mit
mond az Úr? Imádkozhatok az elmémre alapozva – de ha így imádkozom, nem fogok tudni az Úrnak
szolgálni. Arra kell alapoznom, ami a lényem legmélyén van, Aki megmondja nekem, hogy mit tegyek.
Az utóbbi napokban, reggel, mikor felkeltem, ott volt valami a szívemben, és úgy hiszem, hogy ez az
Úrtól volt. És azt mondtam: nem akarok az én jószándékomra alapozva szolgálni, hanem arra alapozva
akarok szolgálni, amit az Úr akar munkálni.

 És sokkal inkább megértettem ezt, ahogy hallottam testvéreket imádkozni: „Uram, add a Te
kenetedet az ige hirdetésére, és add a Te kenetedet az ige hallgatására.” Mert ha az Úr nem adja az Ő
kenetét, akkor az, aki beszél, hatással lehet ránk, de az eredmény az lesz, hogy a szellemi életünket
nem érinti meg. De ha az Úrtól van, és az Úr akar cselekedni valamit, akkor kell, hogy lássam ezt: hogy
megálljak, és megkérdezzem az Urat. 

Persze, ez nem olyasmi, amit már a kezdetekben tudunk; hogy amikor valamiért imádkozom,
ne  az  alapján  imádkozzam,  hogy  eszembe  jutott  valami,  hanem  azért  imádkozzam,  mert  az  Úr
helyezett valamit a szívemre, Ő mutatott meg valamit. És megtörtént velem, hogy az Úr megmutatott
valamit, és nagyon örültem neki, de éppen akkor nagyon elfoglalt voltam, és miután eltelt egy kis idő,
elfelejtettem. És a hiba nálam volt, nem az Úrnál, mert fel kellett volna jegyeznem azt a dolgot. Mert
az Úr így jár el, mintha bemennék egy sötét szobába, meggyújtok egy gyufaszálat, és meglátom, hogy
ott van az asztalon az ásványvizes palack. Miután megláttam, hogy igen, ez az, a fény eltűnik. És már
nem emlékszem.  Elfoglalva  a  világ  dolgaival,  a  világ  problémáival,  nincs  időm,  hogy  megálljak,  és
lássam: Uram, Te mit szólsz? Mit akarsz Te cselekedni? Azt mondja itt az ige: „mert tanúbizonyságom
az Isten, akinek szolgálok szellemben az Ő Fia evangéliumának hirdetésében, hogy mindig említést
teszek rólatok, mindenkor imádságaimban könyörögve, hogy valahogyan már egyszer végre sikerüljön
Isten akaratából eljutnom hozzátok”. Tehát Istennek szolgált szellemben az Ő Fiának evangéliumában.

 Ez a kettő olyan közel van egymáshoz: az elmém és a szellemem, hogy összetéveszthetem.
Mentem egyszer valahova, hogy beszéljek valakivel. Ha az ember az elméjére támaszkodik, akkor azt
teszi, hogy elbeszélget mind a két féllel, mérlegeli a dolgokat, végül levon egy következtetést, mindezt
az elméjére alapozva, és így halad tovább. De amikor mentem, hogy beszéljek ezzel az illetővel, az Úr
megmutatta, hogy mi a probléma, és megláttam. És elmondtam nekik: nézzétek, ez és ez a baj.

 Ha az életünk csak vasárnapi élet, amikor itt összegyűlünk; és nem tanuljuk meg gyakorolni a
közösséget hét közben is – nem mondom, hogy mindenkivel, mert ezt nem lehet. De nem is erről van
szó, hogy az egész gyülekezettel gyakoroljuk a közösséget. Viszont azokkal, akiket az Úr hét közben
mellém rendel, azokkal meg kell tanuljam, hogy közeli kapcsolatban legyek. A gyülekezeti élet nem
vasárnapi élet, ez kapcsolat, amit ápolni kell. Hála az Úrnak, nagyon sok lehetőségünk van, hogy ezt
gyakoroljuk.

 Szellemben szolgálni az Úrnak teljesen más, mint az elménkre alapozva szolgálni. Javasolhatok
egy éneket, imádkozhatok, hozhatok imatémákat, de ha ezek nem a szellememből erednek, nem az Úr
érintette meg általuk a szívemet, akkor semmi hatásuk nem lesz. Nem egyéb, mint hogy halált hozok a
gyülekezetbe. Meg kell tanulnunk kérni az Urat, hogy munkálkodjon bennünk, hogy meg tudjuk ezt
érteni. És amikor Ő hoz elénk valakit, akiért imádkoznunk kell, akkor ez az imádság hatékony lesz. Ha
arról beszélek, amit az Úr megmutatott nekem: „Nézd, erről beszélj!” – akkor az hatékony lesz. Isten
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elégedett lesz, és a gyülekezet épül. Mindenki részt tud venni, és mindenki elmondhatja azt, amit az Úr
helyezett a szívére. Tudom, hogy ez nem egyszerű, de az Úr meg akar tanítani, hogy ezt tegyük, és Tőle
kérjük, hogy Ő mutassa meg, hogy ne az elménkre alapozva szolgáljunk az Úrnak. Ha az elménk szerint
szolgálunk, ez az érzelmeket érinti meg, és az érzelmeink által a hústest lesz megérintve. És egyszer
csak arra ébredünk, hogy hústest szerint élünk. Az Úr áldjon meg, testvérek.

 A szombat reggeli imaalkalmakat újrakezdtük a héten, és a következő napokban imádkozunk,
és meglátjuk, hogyan járjunk el a pénteki napot illetően. Szükség van a közösségre. Szükség van arra,
hogy nyitottak legyünk, szükséges, hogy közel legyünk egymáshoz, és gyakoroljuk a közösséget, és ne
maradjunk csak az online-nál. Egy testvér azt mondta: Miért nincs minden nap online? Azt kérdeztem:
Te mikor beszéltél utoljára? Hát, nem beszéltem, de mindig jelen voltam. Jelen voltál, és gondoltad,
hogy én beszéljek hét nap, minden nap? Nem csinálunk ilyet. Ezért gyűlünk össze más napokon is,
mert azt akarjuk, hogy mindenki elmondhassa, hogyan áldotta meg őt az Úr. 
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