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1Mózes 18,16-22: „Azután fölkeltek azok a férfiak, és Sodoma felé tartottak. Ábrahám is velük
ment, hogy elkísérje őket. Ezt mondta az ÚR: Eltitkoljam-e Ábrahámtól,  amit tenni akarok? Hiszen
Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és megáldatik benne a föld minden nemzetsége. Mert tudom
róla, hogy megparancsolja fiainak és háza népének, hogy őrizzék meg az ÚR útját, cselekedjenek az
igazság és törvény szerint, hogy beteljesítse az ÚR, amit szólt Ábrahám felől. Azután azt mondta az ÚR:
Mivel Sodoma és Gomora kiáltása megsokasodott, és mivel bűnük fölöttébb súlyossá vált, lemegyek,
és megnézem, hogy vajon teljesen a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, mert
tudni akarom. Akkor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodomába. Ábrahám pedig még az ÚR előtt
állt”

Ezután  pedig  Ábrahám  közbenjáró  imádsága  következett.  De  tudjuk,  hogyan  nevezi  az  Ige
Ábrahámot: Isten barátjának. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak: többé nem mondalak titeket
szolgáknak, hanem titeket barátaimnak mondtalak. Egy barátnak pedig kijelenti a terveit. És ezek a
szavak foglalkoztattak: „Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?” Ábrahám olyan ember volt, aki
hallgatott az Úrra, és követte Őt azon a nehéz úton, azokon a változatos helyzeteken keresztül, míg
eljutott Kánaánba. És Isten nemcsak megáldotta, hanem azt mondta neki: „Te magad leszel áldássá”.
Tehát az első rész ez, hogy megáldjon bennünket Isten. Ő valóban megáld bennünket, de Ő ezt azzal a
gondolattal teszi, hogy végül mi legyünk áldásként mások számára.

 Foglalkoztatott ez a dolog, ahogy az elején is mondtam, hogy a nép nagyon meglepődött,
mikor megértette, hogy mindenkinek ajándékoznia kell valamit. És a szent sátor ezekből az önkéntes
ajándékokból  épült  fel,  amit  a nép adott Mózesnek.  És Isten megérintette a nép szívét,  és sokkal
többet adtak, úgyhogy végül le kellett állítani a gyűjtést. Azután Isten megmutatta Mózesnek a sátor
egész  tervét.  Mózes  pedig  nem  járt  el  felületesen  ebben  a  dologban,  hanem  nagyon  gondosan
odafigyelt, hogy betartsa mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket Isten mutatott neki a hegyen. Ilyen
módon a sátor felépült, és Isten dicsősége betöltötte a sátrat – mindezt pedig annak köszönhetően,
hogy Mózes és azok, akik a sátor építésen dolgoztak, teljesen úgy jártak el, ahogy Isten mondta nekik.
Tehát nagy felelősség volt, hogy mindent pontosan úgy csináljanak, ahogy Isten mondta nekik.

 Most tudjátok, hogy mi is imádkozunk ezért, hogy megértsük, mi Isten akarata a mi számunkra.
Mit akar Isten munkálkodni a mi életünkben? Mi a felelőssége mindenkinek ezzel  a most készülő,
hatalmas  építménnyel:  Isten templomával  kapcsolatban,  amely  élő kövekből  épül?  Azok a képzett
emberek,  akiket  Mózes  használt  a  sátor  építésénél,  pontosan  tudták,  hogy  mit  kell  tenniük.
Megmutatta nekik a tervet, és azok az emberek pontosan tudták, hogy mi a teendő. Testvérek, én
hiszem, hogy mindnyájunknak megvan a saját részünk ebben. Isten felelős azért, hogy megmutassa
mindegyikőnknek, hogy mi a mi részünk. Mindig csodálkozom, mikor Pál beszél az ő küldetéséről, és
végül  azt  mondja:  jaj  nekem,  ha  nem  teszem  ezt  a  dolgot.  Jaj  nekem!  És  tudjuk,  hogy  Isten
megsegítette őt, és a futása végén elmondhatta: „a nemes harcot megharcoltam, a hitet megőriztem,
a futásomat bevégeztem”.



 Most,  testvérek, nagyon zavaros időket élünk,  mert nagyon kevés ismeret van az Úr népe
között, ahogy ez a templom épül. Éppen úgy, amiképpen a sátort építeni kellett, és ahogy a templomot
építeni  kellett,  és  minden  részletet  be  kellett  tartani,  ma  is  hatalmas  munkálat  folyik,  amely
befejeződik, mert azok a hűséges emberek, akik tudják, mi az ő felelősségük, lelkiismeretesen teszik,
amit tenniük kell. Testvérek, mi sokszor alapdolgoknál megakadunk – olyanokban, amik az alapokat
képezik. Egyes helyeken, ahol a testvérek összegyűlnek, még az alap sem világos. Tudjuk, mi történt
Izráel népével is, akik olyan sokáig vándoroltak a pusztában, mert nem láttak. Nekik be kellett volna
jutniuk az országba. Isten megígérte nekik, hogy beviszi őket az Ígéret földjére, de ők nem akartak
bemenni.

 Beszélgettünk  itt,  Nagyváradon  néhányszor  erről,  és  azt  mondtam:  aggódom  nagyon  az
utánunk következő nemzedékért, mert nagyon gondatlanok, felületesek. Az építkezés tovább kell, hogy
folytatódjon. Miért jelentette ki magát az Úr Mózesnek? Miért adott kijelentést Ábrahámnak, hogy azt
mondta: „Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok”? Miért jelentette ki magát Isten Dávidnak?
Mi az oka, hogy neki mutatta meg a templom tervét, amelyet Salamon felépített? Miért nekik? Miért
nem jelenti ki magát közülünk mindenkinek? Mi az oka? Nem akarja vajon az Ő tervét kijelenteni?
Bizonyára akarja. A probléma nem Őnála van, a probléma minálunk van. Testvérek, az első lépés ebbe
az irányba, hogy Isten megmutassa az Ő tervét, az, hogy átadjuk a életünket fenntartás nélkül az Úr
kezébe. Ez az első lépés, a teljes átadás.

 Mindenféle dolgok vannak. Látjátok, most az interneten olvasunk mindenféle furcsa dolgokat:
új  világrend,  dolgok  az  oltással  kapcsolatban.  Ezek  mind  nagyon  divatos  dolgok,  amelyek
megbeszélésre kerülnek. Testvérek, nekünk nem ezekre kell összpontosítanunk, mert a gonosz meglep
bennünket, eltérít, hogy más dolgokkal legyünk elfoglalva, hogy ne az Úrral foglalkozzunk. Ha tudnánk
milyen körülmények közt élt Pál a börtönben, mikor a leveleit írta, milyen körülmények között élt ő ott,
mi  készült  akkor  már  Rómában...  én  azt  hiszem,  hogy  nagyon  sok  furcsa  hír  terjengett  Néróval
kapcsolatban,  hogy  ő  mit  szándékozik  tenni.  És  mégis  Pál  egyáltalán  nem  foglalkozik  ezekkel  a
dolgokkal.  Nekünk az Úrral  kell  foglalkoznunk. Kell,  hogy még jobban közeledjünk egymáshoz, kell,
hogy még közelebbi közösségünk legyen egymással, hogy a gonosz semmiképpen ne vonja el másfelé a
mi tekintetünket, hogy elveszítsük az irányt.

 Testvérek,  hogyan  tudnátok  áldás  lenni  a  gyülekezet  számára?  Valaki  mondhatja:  nekem
semmim  sincs.  Nincs  semmitek,  mert  nem  kéritek.  Ha  én  imádkozom  és  azt  mondom:  Uram,
szeretném áldásban részesíteni a testvéreket! Mert valahányszor megtapasztalod az Urat,  és látod,
hogy  Ő  hogy  munkálkodik  a  nehéz  és  furcsa  körülményekben,  valahányszor  megtapasztalod  Őt,
annyiszor leszel áldás a testvérek számára. Egyeseknek a közömbössége nagyon nagy probléma. Ezt
igen súlyos dolognak látom, hogy vannak, akik nem tudják a mindennapi életükből elmondani: Nézd,
hogyan áldott meg az Úr, mit tett Ő. Voltak testvérek, akik azt mondták, hogy tartsunk online alkalmat
minden nap. De azt feleltem: Testvér, te egyszer sem szólaltál meg. És körülbelül ötven százalék ilyen.
Hogy az életünket átadjuk az Úrnak, és az Úr tudja elmondani mirólunk is: „Eltitkoljam-e tőle, hogy mit
akarok cselekedni?” Vajon az Úr elrejti tőlünk, hogy mi ne tudjuk, miként fog Ő munkálkodni? Én nem
hiszem. Én nem hiszem, hogy eltitkolja tőlünk, hanem kijelenti nekünk, hogy meglássuk, hogy mi az Ő
akarata. Mi az én részem ebben a munkálatban? Mert az Úr bizonyára készített valamit mindannyiunk
számára.


