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Lehet,  hogy  emlékeztek,  miről  volt  szó  szerdán;  most  pedig  arról  szeretnék  beszélni,  hogy
vannak dolgok, amelyeknek meg kell változniuk nálunk a gyülekezetben. Minden tőlünk telhetőt meg
fogunk tenni azért, hogy az első ilyen dolog megváltozzon, mert bátorítani fogunk egyes testvéreket –
nem  feltétlenül  arra,  hogy  itt  megszólaljanak,  bár  ez  is  fontos  lenne,  hanem,  hogy  otthon
megszólaljanak és az Úrhoz kiáltsanak. Tehát a lustálkodás ideje lejárt. És várni, amiként a tanítványok
is mondták az Úr Jézusnak: nem engedhetjük így el a tömeget – mert ez a tömeg nagyon éhes volt –,
de hát mit tegyünk? És az Úr Jézus azt válaszolta: adjatok nekik ti enni! Nem arra bátorítjuk azokat,
akik  itt  megszólalnak,  hogy  teológusok  legyenek,  hanem  azt  szeretnénk,  hogy  olyan  emberek
legyenek, akik valamilyen formában megtapasztalták az Urat. Ahogy szerdán is mondtam, olyan soha
nem lesz,  hogy  egy  testvér  nyugodtan,  közömbösen  lefekszik  szombat  este,  és  vasárnap  reggelre
megváltozik. Nincs ilyen! Lassanként fog megváltozni. Tegnap valaki megkérdezte tőlem, én miképp
jutottam oda,  hogy látogassam a testvéreket az országban? Azt válaszoltam, hogy én soha nem is
gondoltam ilyesmire, hogy testvéreket látogassak az országban. Egyszerűen valami olyasmi volt, ami
lassanként alakult ki, és végül arra ébredtem, hogy az Úr úgy vezette a dolgokat, hogy ebben találjam
magam.

 Voltak ilyen kérdések, hogy mi történt, és mi volt a Péter életének a titka, hogy ő oda jutott,
ahova? Ha olvassuk az Apostolok cselekedeteiből azokat a fejezeteket, amelyekben róla van szó, mikor
ő Jánossal együtt van, mindig azt írja az ige: Péter és János, Péter és János. Hogy jutott ő ide? Hogy
jutott ő ide, hogy ezeket a hatalmas kijelentéseket kapja Istentől? Mi volt az ő életének a titka? Tudja
valaki mi volt Péter életének a titka? 

Az első dolog az volt, ami mindazokkal megtörtént, akik megtértek az Úrhoz, hogy az Úr odajött
hozzá, és azt mondta neki: „ezentúl te nem Simonnak hívatol, hanem Péter lesz a te neved.” És ezután
találkozott velük mikor halásztak, és azt mondta: „kövess engem és embereket fogsz halászni.” És Péter
otthagyott mindent és követte az Urat, és állandóan Vele volt. Tehát követte az Urat, és azután az Úr
kijelentette magát különböző módon, az ő élete pedig megváltozott teljesen, és lett valaki. És tovább
követte az Urat. Ha olvassuk az Apostolok cselekedeteit, miután az Úr felemeltetett, és maradtak az
apostolok, Péter folyamatosan követte az Urat. És az Úr megáldotta őt.

 Tehát nem mondhatunk szép dolgokat, ha nem követjük az Urat. De ha követjük az Urat, akkor
az  Úr  kijelenti  Magát  nekünk  azokban  a  bukásokban,  amiket  elkövetünk.  Mert  mikor  Péter
Antiókhiában volt, ő is beleesett abba a csapdába, amibe a többiek, és Pál megfeddte őt. És tudjátok
mi  történt?  Egy  szót  sem szólt,  és  úgy  gondolom,  hogy  lehajtotta a  fejét,  és  elfogadta,  amit  Pál
mondott. Kész volt elfogadni a helyreigazítást az Úrtól. Ez valami rendkívüli dolog volt. Ezek voltak az ő
életének a titkai, mert nem csak egyetlen titok volt.
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 Mikor az Úr elhívta őt, az nem titok, mert az Úr minket is elhív: „Jöjj, és kövess engem!” Férfiak
és nők egyaránt ezt a hívást kapják, hogy kövessék Őt. „Kövess engem!” Aztán következik ez az iskola,
ami kemény iskola, mert kezelésbe veszi mindazt, ami minket jellemez a megtérésünk előtt. De ez
olyan iskola, ahol sok örömben lesz részünk követve az Urat. Ha csak fél szívvel követjük Őt, akkor nem
találunk örömet és megelégedést. Láttatok örömtelen keresztényeket? Nem nehéz felfedezni, miért
ilyenek.  Ők  a  kecske  és  a  káposzta  elvén  akarnak  élni:  a  világ  is,  a  királyság  is.  Egy  lábbal  egyik
csónakban, másik lábbal a másik csónakban.

 Tehát,  szeretném  felhívni  a  figyelmeteket,  és  mondom:  nem  tudom  mi  fog  történni  a
továbbiakban, de valami történni fog, az Úr munkálkodni fog ebben a tekintetben, és itt nem csak a
fiatalokra gondolok, minden férfitestvérre és minden nőtestvérre, hogy tudjunk bizonyságot tenni az
Úrról. A férfiak taníthatnak, az asszonyok nem taníthatnak. De az Úr segítsen, hogy megtaláljuk az
utat, amelyen Ő akarja, hogy járjunk. 
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