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Ahogy a testvérek is mondták, a keresztény életnek vannak bizonyos szakaszai, amelyeken át
kell mennünk. Ez azonban nem olyan egyszerű, és lehet, hogy egyesek, nem ismerve a keresztény élet
valóságát, azt gondolják magukról, hogy már nagyon előre járnak.

 A keresztény élet első szakaszát az Úr megtapasztalása jelenti. Ez egyéni, személyes dolog.
Minden hívő találkozik az Úrral, részesül az áldásaiban, megismeri az Úr jóságát, az Ő közelségét, és
áldást tapasztal ebben a kezdeti állapotban. Ez a kezdet, de nagyon sok keresztény megmarad itt. Nem
mennek tovább; boldogok, hogy megismerték az Urat.

 A keresztény élet második állomását Bételnek nevezzük. Bétel  neve azt jelenti: Isten háza.
Isten  háza  nem  olyan  egyszerű,  mert  itt  hasonlóképpen  történik,  mint  a  világban  is  ma:  amikor
meghirdetnek egy munkahelyet, kiemelik, hogy tudni kell csapatban dolgozni! Vannak, akik nagyon
jók, és sok mindent tudnak egyénileg, de nem tanultak meg csapatban dolgozni – ebből pedig sok
probléma adódik. Lehet valaki nagyon jó, de ahogy a labdarúgásban is van, ha nem tud csapatban
játszani,  nem sokat  ér.  Játszhatsz a  saját  szakálladra,  a  csapat  végül  mégis  veszít,  mert van ugyan
köztük  egy  sztár,  de  nincs  csapatjáték.  A  hitéletben  pedig  még  inkább  ez  történik.  Mert  például
imádkozunk azért, hogy az Úr legyen jelen az alakalmainkon, de mit gondoltok, vajon hogyan lesz jelen
az Úr az alkalmainkon? Egyféleképpen: akik jönnek az alkalomra, azok hozzák az Urat. Nincs más mód.
Vigyük az Urat, és lássuk meg Őt a többiekben.

 Ezt gyakorolni kell, hogy ne az emberekre nézzünk, a gyengeségeikre, a szokásaikra, amelyek
idővel helyreigazításra szorulnak, hanem tudjuk meglátni az Urat a testvérekben. Ez igen nagy lépés.
Mit gondoltok, honnan ered mindig az elégedetlenség egyes testvérekkel szemben? Elégedetlen vagy
ezzel, elégedetlen vagy azzal... Akik ilyen elégedetlenek, persze nem sokáig bírják, és elmennek. Azt
mondta egy testvér, aki már elment közülünk: „Nekem otthon van közösségem az Úrral.” Én elhiszem
ezt, de itt arról van szó, hogy mások által részesüljünk az Úrban! Ne az emberekre nézzünk, hanem az
Úrra tekintsünk! Nagy lépés ez, hogy tudjunk olyan alázatosak lenni, hogy lássuk az Urat a többiekben.
Ha nem vagy alázatos, akkor nem látod. Akkor X-et és Y-t látod. 

De látjátok, testvérek, eljön az ideje, amikor az Úr különleges módon kezd foglalkozni valakivel.
És azért teszi ezt, hogy elkezdjen a szemünk megnyílni, lehulljon a lepel, és másként kezdjük látni a
dolgokat. A dolgok ugyanazok maradnak, de mi megváltozunk. Ez egy szakasz. Tudjuk, milyen nehezen
jutott el Jákób Bételbe: „Milyen félelmes ez a hely!” Bétel az Bétel! Én örülök Bételnek.

 Egy nap gondolkoztam és imádkoztam, hogy meglássam, mit akar az Úr, miről beszéljek az
alkalmon. És tudjátok mit hallottam az Úrtól? Hogy bátorítsam a testvéreket. Ezt hallottam. A kritika az
ördögtől van, a bátorítás az Úrtól van. Hogy tudjam őket bátorítani. Hogy ne lépjünk egymás lábára,
hogy ne ütlegeljük egymást, hanem vigasztaljuk. A testvéreknek vigasztalásra van szükségük. 
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Testvérek, mikor eljutunk erre a pontra, hogy látjuk Krisztust a többiekben, ez hatalmas dolog!
Sokan, miután elindultak az első állomásról, soha nem érkeznek meg a másodikra. Ha olyan helyre
kerülsz, ahol minden alkalommal egyvalaki prédikál, te pedig csak hallgatod, ott maradhatsz az első
állomáson végig.  De ha meg akarsz  tanulni  másokkal  együtt élni,  az  teljesen máshogy néz ki.  Azt
mondtam egy  testvérnek,  aki  nagyon szeretett volna  prédikálni:  Testvér,  ha  az  Úr  emel  fel  téged
valahova, onnan senki nem vonhat le téged.

 Voltak  bizonyos  tapasztalataim,  amelyekről  félek  beszélni,  pusztán  azért,  mert  ha  ezekről
beszélek, akkor elsősorban magamat kell megítélnem és nem másokat. Azt láttam meg, hogy ha valaki
az Úr munkáját  akadályozza,  az Úr akkor is  hosszan tűr.  Nem úgy,  mint mi.  Látjuk ezt,  hogy a mi
türelmünk nagyon hamar elfogy, és nagyon hamar elégedetlenek leszünk valakivel. De az Úr hosszan
tűr! Testvérek, míg az Úr nem távolított el valakit közülünk, akkor tudhatjuk, hogy az Úr hosszan tűr. És
nekünk is  úgy kellene látnunk a  dolgokat,  hogy  mi  is  tudjunk türelmesek lenni.  Tehát,  ha  erről  a
dologról beszélek, akkor mindig arra gondolok: Miképpen lehetnék én áldásul a testvérek számára?
Hogyan tudnék én életet közvetíteni a testvéreknek? Hogyan tudnék vigasztalást nyújtani az életem
által és nem a szavaimmal? Látva az életemet, Ő munkálkodjon az én szívemben. 

Vasárnap voltunk Aradon. És most először láttam meg valamit, amit nem vettem észre, hogy
éppen velem történik.  Isten úgy munkálkodik,  hogy olyan helyzetbe tesz,  ahol meg kell  tanulnunk
valamit. És olyan körülmények közé helyez, hogy gyakoroljunk bizonyos dolgokat a szeretteinkkel. De
amikor  ő  ilyen  helyzetbe  hoz,  ezt  azért  teszi,  hogy  foglalkozni  tudjon  az  életünkkel,  hogy  olyan
eszközökké  váljunk,  akik  Krisztust  hordozzuk  a  testvérek  között.  Nem  szavakat,  testvérek,  nem
tudományos magyarázatokat. Azok is jók, de egyszerűen Krisztust vigyük a testvérek közé. Bárhol is
legyen az a hely, bárhova is megyünk, tudjuk az Urat kinyilvánítani.

 Testvérek, ez egy pont, de ez sem az utolsó állomás. Nem hiszem, hogy valaki közülünk elérte
volna  azt  az  állomást.  Magamat  is  ide  sorolom.  Az  utolsó  állomás  Hebronról  szól.  Az  Úrral  való
közösség. Ő mindenre elégséges. Ha én felfedezem ezt, hogy ki az Úr, milyen Ő, és mit jelent az Ő
élete, akkor áldás leszek a többiek számára.

 Még egy dolgot szeretnék említeni. Az Úr azért jött, hogy szolgáljon. Bárhova ment, beszélt a
tanítványokhoz, megáldotta őket. De nagyon kevés olyan hely van a Bibliában, ahol az emberek azért
mentek oda, hogy beszéljenek Jézussal. Sokan mentek hozzá, hogy segítséget kérjenek. Ezzel tele van a
Biblia. A Márk 6-ban van egy történet. Miután a 14. verstől kezdve szó van Bemerítő János haláláról, a
29. verstől ezt mondja az ige: „Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és
egy sírba helyezték.  Az  apostolok összegyülekeztek  Jézushoz,  és beszámoltak neki  mindarról,  amit
tettek és tanítottak.” Ez az egyik a kevés helyek közül a Bibliában, mikor az apostolok, miután ki lettek
küldve, odajöttek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek. 

Tudjátok mit ír ezután? 31. vers: „Ő pedig azt mondta nekik: Gyertek velem, csak ti magatok
valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert sokan jöttek-mentek, úgyhogy még enni
sem volt  idejük.” Tehát,  miután megjöttek,  és elmondták Jézusnak mindazt,  amit  tettek,  Jézus azt
mondta nekik: „Gyertek, és pihenjetek!” Ő rendkívül érzékeny volt, hogy meghallgassa őket azokról a
dolgokról, amelyek lehet, hogy nem is voltak olyan jelentősek, mint mi gondoljuk. Pedig Jézus anélkül
is pontosan tudta, hogy tanítványai mit tudnak tenni, ha nem hallgatja meg őket. Mégsem mondta:
„Hagyjátok,  gyertek,  csináljunk  valami  fontosabbat!”  Nem  mondott  ilyet,  hanem  kész  volt
meghallgatni őket, és mindjárt arra gondolt: „Gyertek egy félreeső helyre, és pihenjetek!” Meg kell
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tanulnunk ezt, hogy menjünk, és mondjuk el az Úrnak. Látjuk, hogy ha elmegyünk valakihez, lehet,
hogy meg sem hallgat. Van egy szokásom, hogy ha megyek valahova, beszélek egy bizonyos dologról,
és hirtelen témát váltok,  hogy lássam,  érdekli-e  azokat  az  embereket,  amiről  beszélek.  És sokszor
tapasztaltam, hogy nem érdeklődtek a téma iránt.

 Nem azt akarom mondani, hogy én más lennék, de nagy dolog az, hogy megoszd valakivel az
örömödet;  ha  valaki  örül,  együtt  örülj  vele,  ha  valaki  szenved,  együtt  szenvedj  vele,  ha  valaki
depressziós, együttérezz vele. Az Úr Jézus ilyen volt.  Azzal  együtt, hogy fenséges volt, hogy Ő volt
Valaki,  mégis,  Neki  van  ideje  arra,  hogy  lehajoljon  ahhoz,  amit  te  mondasz.  Jöjjetek  egy  félreeső
helyre,  hogy  pihenjünk  egy  kicsit.  De  nem  ezt  mondta,  hogy  pihenjünk  egy  kicsit.  Azt  mondta:
Pihenjetek egy kicsit! Ő nem akart pihenni. Nekünk szükségünk van pihenésre.

 A  Máté  14-ben  ugyanarról  a  történetről  van  szó;  8-12  vers:  „[A  leány]  pedig  anyja
rábeszélésére  így  szólt:  Add  ide  nekem  egy  tálon  Bemerítő  János  fejét!  Ekkor  a  király  igen
megszomorodott,  de  esküjéért  és  a  vendégek  miatt megparancsolta,  hogy  adják  oda.  Elküldött  a
börtönbe, és lefejeztette Jánost, majd elhozták a fejét egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg az
anyjához  vitte.  Tanítványai  pedig  eljöttek,  elvitték  a  holttestet,  és  eltemették,  majd  elmentek,  és
megvitték a hírt Jézusnak.”

 Elmentek,  és  elmondták  Jézusnak,  hogy  mi  történt.  Képzeljük  el  ezt,  Bemerítő  Jánost
lefejezték, és amikor ezt a tanítványai megtudták, egyik pillanatról a másikra elsötétedett a fejük fölött
az  ég.  Elvitték János  testét,  eltemették,  és  mentek,  hogy  mindezt  elmondják  Jézusnak.  Testvérek,
nagyon kevés hely van a Bibliában, ahol arról olvasunk, hogy valakik elmentek Jézushoz, és elmondtak
Neki valamit. Jézus meghallgatta őket, a történtekről nem mondott semmit, majd elment onnan. Az Úr
Jézus kész meghallgatni bennünket; nem csak a bajainkat, hanem az örömeinket is. Miután megjöttek
a  tanítványok,  és  valószínűleg  elkezdték  elmesélni  az  örömüket,  itt,  a  második  esetben  pedig  a
szomorúságukat, Ő kész volt meghallgatni őket. Meg fogja hallgatni azt is, amikor mi mondunk Neki
valamit. Megyek, és elmondom Jézusnak. Ő meg fogja hallgatni a szavaidat. És elkezd munkálkodni,
úgy, ahogy ezekben az esetekben is. Tehát menjünk, és mondjuk el Neki a legkisebb dolgainkat is; Ő
meg fogja hallgatni, mert törődik velünk. Az Úr áldja meg a mi életünket. És úgy járjunk el, ahogy a
tanítványok.
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