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Efezus  2,6-8:  „És  vele  együtt  feltámasztott,  és  vele  együtt  ültetett  a  mennyekbe  Krisztus
Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk
való  jóságából  a  Krisztus  Jézusban.  Mert  kegyelemből  nyertetek  üdvösséget,  hit  által,  és  ez  nem
tőletek van, Isten ajándéka ez.”

 Nagyon  szeretem  Gedeon  történetét,  és  meg  vagyok  győződve,  hogy  Istennek  a  jelen
helyzetben  olyan  emberekre  van  szüksége,  mint  Gedeon.  Annak  érdekében  pedig,  hogy  ilyen
felkészített  emberek  álljanak  elő,  nagy  megpróbáltatások  fognak  jönni;  mert  komoly  és  nehéz
próbákon  kell  keresztülmennünk  azért,  hogy  megtanulhassunk  bizonyos  dolgokat,  amelyeket  nem
könnyű  megtanulni.  Ha  erőteljes  és  mélyreható  bánásmódot  tapasztalunk  az  életünkben,  akkor
tudnunk kell, hogy Istennek valamilyen célja van velünk a jövőre nézve. Fel akar készíteni arra, amit Pál
így fogalmaz az 1Timótheus 1,16-ban: „hogy először bennem mutassa meg az Ő teljes hosszútűrését”.
Hacsak  tehát  nem  mutatkozik  meg  előbb  bennünk  az  Ő  hosszútűrése,  mi  sem  fogunk  tudni
türelmeseknek lenni másokkal. Csak ha bennünk megmutatkozik!

Ha az Úr tanítani akar nekünk valamit, és azt akarja, hogy olyanok legyünk, akik elöl járnak,
akkor tudnunk kell,  hogy fegyelmezésben kell  részesülnünk ahhoz, hogy példa lehessünk mindenki
számára. Mert a támadások erőteljesek, és a mellettünk lévő embereket a gonosz sokszor felhasználja.
Voltak, akik elmentek a gyülekezetből, és azt mondták, hogy velem volt problémájuk. El is hiszem,
hogy velem volt problémájuk, mert ha elöl vagy, támadások érnek.

 Sokszor gondoltam erre: „Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el, és fedd meg őt
négyszemközt.” És úgy tedd ezt, hogy megnyerd a te atyádfiát. De keveseknek van bátorságuk, hogy
megfeddjenek valakit,  mert szeretünk inkább nyugodtan élni  a kis  fészkünkben,  hogy ne legyenek
problémáink. Nem mondunk semmit, de belül elégedetlenek vagyunk, és nincs bátorságunk elmenni,
hogy helyreigazítsuk a testvérünket. Evégett történik ez a felkészítés, hogy valaki olyan elöljáró legyen,
mint Gedeon. Isten erre akar felkészíteni bennünket.

 Egyes testvérek úgy járnak a hitélet elején, mint én annak idején, amikor először mentem
háromsávos  autópályán.  Nagyon meglepődtem,  hogy az  autók  mindkét  oldalról  megelőznek,  mire
rájöttem, hogy nem a megfelelő sávban vagyok, és nem a megfelelő sebességgel megyek. És olyan
helyzetben találtam magam, hogy kénytelen voltam gyorsítani. Velünk is éppen ez történik. A hitélet
elején az ember azt gondolja, minden milyen szép lesz. Isten majd ad egy hívő lányt, el is képzeled,
hogy fog kinézni, de ahogy telik az idő, azt tapasztalod, hogy nem teljesülnek a vágyaid. És elégedetlen
leszel. Miért történik ez? És miért épp velem? 

Testvérek,  miért  éppen  velünk  történnek  ezek  a  dolgok?  Mert  az  Úrnak  szüksége  van
Gedeonokra.  Ha az  életünk mindig ellentmondásban lesz  azzal,  amit  Isten akar  munkálni,  nagyon
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boldogtalanok leszünk. Nem fogjuk megérteni, miért van így? Miért nem válaszol? Miért nem tölti be a
szükségleteimet? Miért bánik így velem Isten? Mert Istennek más tervei vannak! Istennek magasabb
rendű tervei  vannak! Ő mást akar.  Az én gondolataim anyagi  dolgokra hangolódtak. Én nyugalmat
akarok, azt akarom, hogy az én családom minél hamarabb megtérjen, és nem nagyon foglalkoztat a
testvérek családja. Az én családom! Nem azt mondom, hogy rossz dolog, ha foglalkoztat az, hogy a
családod megtérjen az Úrhoz – de az Úr azt akarja, hogy a horizontod kitáguljon, hogy tudj imádkozni
másokért. 

Azt mondja az ige: „ha valaki püspökségre törekszik, jó dolgot kíván” (1Tim 3,1). Az elöljárónak
azonban meg kell  felelnie bizonyos követelményeknek. És ahhoz,  hogy egy presbiter ilyen és ilyen
legyen, szükséges, hogy az Úr foglalkozzon vele. Senki, nem válhat ilyenné, ha az Úr nem foglalkozott
vele! Akarod, hogy az Úr használjon téged? Arra számíthatsz, hogy eltérő bánásmódban lesz részed,
mint a többieknek. Erre számíthatsz. Azt mondhatnánk, hogy néha kíméletlen az a világosság, amellyel
az Úr foglalkozik velünk. Én szélsőséges helyzeteken mentem keresztül, és azt láttam meg, hogy az Úr
nem a szélsőséges helyzeteket akarja megoldani, hanem az életemet akarja kezelésbe venni. Ő velem
akar foglalkozni – hogy ha valaki eljön hozzám, és elmesél dolgokat, ne mondjam neki, „Ó, jaj, milyen
helyzetbe kerültél! Hogy kerülhettél ide!” Ne csodálkozzak azokon a dolgokon, amik történnek, hiszen
azért történnek ezek, mert az Úr foglalkozni akar velünk. Nem olyanok ezek a helyzetek, hogy én el
akarnám rendezni ezeket. Nyilván szeretném, ha elrendeződnének, de ha erre hamar sor kerülne, és az
Úr  hamar  válaszolna  az  imádságaimra,  akkor  mindig  kezeletlen,  nehéz  ember  maradnék.  De  a
helyzetek  elhúzódnak.  Meddig?  Csak  az  Úr  tudja  meddig,  mert  Neki  határozott  célja  van:  hogy
megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a
Krisztus Jézusban. Mi lesz a jövőben? Lesz valami: a királyság. Akik Dáviddal együtt szenvedtek –, mert
nem  csak  Dávid  szenvedett  a  pusztában,  sokan  voltak  vele  együtt,  és  szenvedtek,  miképp  a
tanítványok, akik az Úrral voltak – ezek az emberek főemberek, elöljárók lettek a királyságban, amikor
Dávid király lett. Nekünk is főembereknek kell  lennünk a királyságban. De nem lehetek főember a
királyságban,  ha  önmagammal  vagyok  tele.  Az  ember  nem  ismeri  be  csak  úgy,  hogy  telve  van
önmagával. Nem ismerjük fel, hogy gonoszság van a szívünkben, míg nem jön az Úr, hogy napvilágra
hozza a dolgokat.

 Testvérek,  ne bátortalanodjatok el  amiatt, ami veletek történik!  Ne kérjétek, hogy azonnal
megszabaduljatok a helyzetekből! Azt tartsátok szem előtt, hogy az Úr fel akar készíteni az elkövetkező
időkre!  Azt  mondtam  valakinek  tegnap,  akit  meglátogattam,  és  a  gyermekeiért  imádkozott:  A
gyermekeid  megtérésénél  jobban  akarja  az  Úr,  hogy  te  megváltozzál!  A  gyermekeknek  meg  kell
térniük, ebben biztos vagyok! A gyermekek meg fognak térni, de mielőtt erre sor kerülne, ebben a
várakozási időben az Úr a türelmet munkálja.

 A Róma 5-ben ezt olvassuk: „De nemcsak ezzel  dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel  is,
tudva, hogy a szenvedés türelmet munkál, a türelem pedig megtapasztalást, a megtapasztalás pedig
reménységet. A reménység – az ily módon kapott reménység – pedig nem szégyenít meg, mert Isten
szeretete  kitöltetett  szívünkbe  a  nekünk  adott  Szent  Szellem  által”  (Róma  5,3-5  –  románból).
Imádkozom ezért, és szeretném, hogy mindig nyitva legyen a szemem, és lássam ahogyan munkálkodik
az Úr minden helyzetben. Ha a szemem megnyílik, hogy láthassak, áldásban lesz részem. Csakis így lesz
részem áldásban.

 Péntek este Énókról beszéltem, arról, hogy Énók az életének egy pontján kijelentést kapott. Ez
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pedig  arról  szólt,  hogy  gyermekének,  Metuselahnak  az  élete  végén  eljön  az  ítélet.  Énóknak
kijelentésben volt része. Ez a név, Metuselah pedig azt jelenti, hogy az élete végén bekövetkezik az
ítélet. Éppen így történt. Ha megnézzük a pátriárkák táblázatát, láthatjuk, hogy Metuselah élete végén
következett be az özönvíz. Énók tehát kijelentést kapott. 

Testvérek,  a  kijelentés  létfontosságú.  A  kijelentés  megváltoztatja  az  életünket.  Ez  után  az
esemény után Metuselah élt a leghosszabb ideig a földön. Tudjátok miért? Nem véletlen, hogy ő élt
legtovább, mert az ítélet előtt még ott van Isten hosszútűrése. Ezért élt ő legtovább, mert Isten meg
akarta mutatni az Ő hosszútűrését. Mert Noé az igazságot hirdette nagyon sok éven keresztül, de Énók
az ítéletet hirdette. Lesz ítélet,  amikor mi leszünk megítélve, akik az Úréi vagyunk. Akik hittünk az
Úrban,  az életünk és az  általunk végzett szolgálat  alapján leszünk megítélve.  Ez nem rémiszt  meg
bennünket addig, míg meg nem nyílik a szemünk. Mert egészen addig könnyelműen így gondoljuk: Ó,
persze, tudom, hogy így lesz... – de mikor a szemünk megnyílik..! Mi volt ennek az eredménye Énók
életében? Utána háromszáz éven keresztül Istennel járt. És úgy vélem, hogy a fia, aki megszületett, és
ezt a nevet kapta, szintén Istennel járt, mert az Ószövetségben a név a személy jellemére utalt.

 Testvérek, nézzünk az Úrra azokban a helyzetekben, amelyeken átmegyünk! Ha az Úr használni
akar,  és  fel  akar  készíteni  valamire,  akkor  velünk  szigorúbban  fog  bánni,  mint  másokkal.
Mindnyájunknak elég szigorú bánásmódban van részünk. Nem mentesülünk ez alól. Különösen most,
mikor a dolgok egy kicsit felbolydultak, meginogtak. És sok testvér felébredt, és telve van buzgósággal
az Úr iránt. Nagyon örülök ennek. A múlt héten, mikor a negyedbe mentem, először csak az egyik
családot  akartam  meglátogatni,  de  értesítették  a  testvéreket,  és  nagyon  hamar  mind  ott  voltak,
összegyűltek, mint a sasok a zsákmányra. Örültem ennek.

 Az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy legyünk éberek, és az Úr adjon kijelentést, nyissa
meg a szemeinket, hogy láthassuk azt, ami történik. Ne bátortalanodjunk el az életünkben történő
helyzetek miatt! Akkor se bátortalanodjunk el, ha kudarcot vallottunk. Mert az igaz elesik hétszer, és
hétszer felkél, nem marad ott. Nekünk nem kell ott maradnunk! Felkelünk, és tovább megyünk azzal a
bizalommal, hogy az Úr munkálkodik az életünkben.
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