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Mikor a mai alkalomra gondoltam, az jött a szívembe, ami a Máté 25-ben van megírva, ahol a
tálentumok példázatáról van szó a 14-15. versben: „Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő
ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt,
a  harmadiknak  pedig  egyet,  kinek-kinek  képessége  szerint,  majd  útra  kelt.”  És  a  19.  versben  azt
mondja: „Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük.” Ez az ige megvizsgált
engem: „számadást tartott velük”. Rájuk bízta tehát a vagyonát, és elment. A vagyon rájuk volt bízva,
és végül, amikor sok idő múlva a gazda visszatért, számon kérte tőlük, hogyan gazdálkodtak azzal, amit
ő adott nekik. 

Nagyon meglepett, mikor láttam, hogy vannak testvérek, akik bár nagyon fiatalok a hitéletben
– itt körülbelül ötven évesekre gondolok, tehát ötven évesen nagyon fiatalok a hitéletben –, mint az a
testvér, aki nem régen jött közénk, de azt vettem észre, hogy neki van egy szolgálata, ami másoknak
nincs. Persze, mindnyájunknak van valamilyen szolgálata, amit az Úr adott nekünk. És mi mindig azt
várjuk,  hogy nagy dolgokban,  valami rendkívüli  nagy problémák közepette lássunk meg valamit és
tapasztaljuk meg az Urat. De ne felejtsük el, hogy vannak olyanok, akik nagyon egyhangú feladatokat
végeznek, különösen a nőtestvérek közül, akik egész nap a konyhában vannak, és készítik az ebédet a
családnak.  Minden  nap  újrakezdik  ezt,  estére  elfáradnak,  de  másnap  felkelnek,  és  újra  kezdik  a
munkát.  Tudjátok mit  gondoltam – nem másokkal,  hanem magammal kapcsolatban? Hogy az  élet
legegyhangúbb dolgaiban szeretném megtapasztalni az Urat.

 Természetes, hogy olyankor, amikor nagyon nagy gondjaink vannak, szeretnénk megismerni az
Úr akaratát. Mondjuk, ha egy lány szeretne férjhez menni, már kezd elszakadni a harisnya a térdén,
annyit térdepel, hogy megismerje az Úr akaratát. Ez nagyon jó dolog, hogy keressük az Úr akaratát. De
azt akarom mondani, hogy az élet szokványos dolgai, a mindennapi helyzetek között tapasztaljuk meg
az Urat! Most nézzétek a testvérünket, aki ott ül a kamionjában a volánnál, és megy, megy és megy, és
ez nem könnyű, messze a családtól... 

A napokban beszélgettünk az egyik testvérrel és megkérdeztem: Testvér, megtaláltad az Úrban
a te életed örömét? Megtaláltad az Úrban? Ez nem olyan könnyű, mert ha minden dolgunk jól el lenne
rendezve, az életünk minden dolga pontosan a helyén lenne, akkor azt gondolnánk: Igen, örülök az
Úrban! De testvérek, az az öröm egy keverék lenne. Mert az ÚR öröme a mi erősségünk. Úgyhogy a
konyha is lehet az a hely, ahol megtapasztalhatjuk az Urat. Néha az Úr ránk bíz nagyon kicsi dolgokat,
és eljön az idő, mikor számon kéri tőlünk azokat a kicsiny dolgokat, amiket ránk bízott. Miként oldottuk
meg azokat a dolgokat,  amiket az Úr ránk bízott? Most bármit felelhetünk, de akkor semmit nem
szólhatunk, akkor hallgatni fogunk – ha ma nem imádkoztunk, és nem tettünk mindent az Úr kezébe,
hogy Ő tudjon vezetni mindenben. Vannak nagyon kicsiny dolgok, amiket Ő ránk bíz.

Elmondok  valamit,  ami  régebben  történt,  nem  sokkal  azután,  hogy  én  ideköltöztem
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Nagyváradra. Volt itt egy lány a gyülekezetben, aki nagyon veszélyes, nagyon sikamlós úton járt. És
láttam, hogy egy nőtestvér érdeklődik a lány sorsa iránt. Megkérdeztem tőle, hogy foglalkozik-e vele,
érdeklődik-e iránta, ismeri-e a dolgait? És azt felelte, hogy igen, tudja, mi van vele. Én nagyon örültem
ennek,  mert  helyesnek  látom,  ha  valaki  akármilyen kicsiny  felelősséget  is  vállal,  mert  minden így
kezdődik, a kicsivel. Azt mondja itt az ige: Hűséges voltál a kicsiny dolgokban. A mi fordításunk azt
mondja: „kevesen voltál hű”, de itt a kis dolgokról van szó. „Hűséges voltál a kicsiny dolgokban, nagy
dolgokat bízok rád ezután.” A nagy dolgok még nem jöttek el. A nagy dolgok jönni fognak, egyelőre a
kicsiny dolgok vannak. Teljesen meg voltam nyugodva, hogy ez a nőtestvér foglalkozik azzal a fiatal
lánnyal, és úgy gondoltam, hogy tud neki segíteni. Az az út azonban annyira csuszamlós volt, hogy ez a
fiatal  testvérnő  jól  lecsúszott,  és  gödörbe  esett.  Amikor  ezt  megtudtam,  megkérdeztem  azt  a
testvérnőt, hogy tudja-e, mi történt. De azt felelte: „Nem tudom”. Nagyon kiábrándult voltam – mert
már  nem foglalkozott vele.  Mert az  történik,  hogy megvannak a saját  problémáink  és mindenféle
helyzetek, és elfelejtjük azokat a felelősségeket, amelyeket nekünk kellene megtennünk.

 Ezek lehetnek olykor annyira kis dolgok, hogy úgy vagyunk vele, nem is érdemes figyelembe
venni ezeket, olyan apróságok ezek, amiket az Úr az én szívemre helyezett, hogy azokat megtegyem –
és  elhanyagolom azokat.  De az  Úrnál  ez  nem így van.  Nagy  különbség van a  között,  aki  egyetlen
tálentumot  kapott,  és  aki  öt  tálentumot  kapott.  Aki  egyetlen tálentumot  kapott,  annak  az  Úr  azt
mondja:  Egyetlen  tálentumot  kaptál.  Ha  tudod  ezt  az  egy  tálentumot  hasznosítani,  és  vállalod  a
felelősséget, amit az Úr adott neked, akkor az eredmény az lesz, hogy bemégy a te Uradnak örömébe.

 Mi szeretnénk, ha úgy lenne, és ez az az evangélium, amit sok ember szeret, hogy ne legyen
semmilyen felelősségünk. Mint egy gyermek, ha megkérdezed, ő jól érzi magát a szüleivel, szereti a
szüleit, de a szülők semmit sem tudnak rábízni, mert nem képes terheket hordozni. Régebben jártam
egy faluba, és sok lelkes testvér felajánlotta a segítségét, úgyhogy azt mondtam: Jó, gyertek. Ahogy
egy amerikai testvérrel is történt, aki idejött az országba, és menni akart egy német testvérrel, aki
cigányokkal foglalkozott. És az elfogadta: „Gyere, menjünk együtt.” Mentek, és minden nagyon szép
volt, de eljött az ősz, a hideg a szél, és hívta a testvér: „Gyere menjünk!” „Nem, nem megyek, mert
esik az eső.” Nem ment, mert neki nem volt meg az a felelőssége, amely egy szülőnek van, ha van
gyermeke.  A  szülő  vágyik  arra,  hogy  a  gyermeke  elkezdjen  felelősen élni.  Testvérek,  nem könnyű
felelősnek  lenni.  Mi  a  gyülekezeti  helyen  takarítunk,  és  általában  mindig  ugyanazok  takarítanak.
Vannak,  akik  nem  látják,  hogy  ez  nem  csak  ennyiről  szól.  Én  hiszem,  hogy  minden,  ami  az
összejöveteleinkkel kapcsolatos, szellemi, és nem csak gyakorlati. Minden dolog szellemi és minden
dolog fontos.

 Sok  idő  múlva  tehát  a  gazda  megjön,  és  azt  mondja:  „Adj  számot,  hadd  lássam,  miként
töltötted be a küldetésedet, amit az Úrtól kaptál!” Az Úr mindnyájunknak adott valamit. Közeledjünk
az Úrhoz, és erősödjünk meg az Úrban! És az egyik ilyen, amiben feltétlenül meg kell erősödnünk, hogy
ne  fogadjuk  el  a  gonosz  vádaskodását.  Ne  hagyjuk,  hogy  vádoljon!  Mert  ha  hétszer  vétkeztél,  és
hétszer megvallod a bűnödet, én meg vagyok győződve, hogy hetedszer jön a Sátán, és azt mondja:
„Azt hiszed, hogy ez mehet így tovább?” De te harcolsz, meg akarod találni az utat. És harcolsz, hogy
megszabadulj  a  bűntől,  de  még  nem  sikerült.  És  valahányszor  vétkezel,  jössz  lehajtott  fejjel,  és
mondod, Uram, bocsáss meg! – és azt gondolod, hogy a következő alkalommal figyelmesebb leszel. De
újra megtörténik, és újra – de testvérek, nem kell,  hogy hétszer megtörténjen, mert a gonosz jön,
vádol, és azt mondja: „Te semmire nem vagy jó, te nagyon gyenge vagy!” És ha elfogadod ezt, az életed
kínszenvedés lesz, gyötrelem. De ha az Úrra tekintesz, és átadod az életedet az Úr kezébe, akkor az Úr
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gondot visel rád. Az Úr gondoskodik rólad.

Táplálkozzunk  a  tiszta  szellemi  tejjel,  és  növekedjünk  általa  az  üdvösségre!  És  miután
növekedünk és fejlődünk, kezdjük meglátni, hogy egyes dolgokat nekünk kell  elvégeznünk. Nagyon
örülök,  hogy  egyeseknél  már  látok  bizonyos  jeleket,  hogy  az  Úr  hogyan  munkálkodik.  Egyesek
megtalálják a módját, hogy új emberekkel felvegyék a kapcsolatot. Ez valami látható dolog. Kisebb
dolgokat nehezebb észrevenni, és nagyon figyelmesnek kell lenni, hogy meglássuk, a testvérek teszik
azt,  amit  az  Úr  adott  nekik.  Számomra  ez  a  dolog  nagyon  fontos,  és  imádkozom,  hogy  az  élet
legegyhangúbb  dolgaiban  tudjam  meglátni  az  Urat.  Mit  tudok  én  megtapasztalni  ebben az  adott
dologban? Igen, meg tudunk tapasztalni, meg tudunk látni valamit. És tudjuk örömmel tenni, azt amit
teszünk; ne elégedetlenkedve és vonakodva végezzük. Tegyük teljes szívvel, mint az Úrnak. Mert mi az
Úr Krisztusnak szolgálunk.

 És ezzel szeretném befejezni, hogy már nem sok van addig, mikor számot kell adnunk az Úr
előtt a kicsiny dolgokról. Azokról a dolgokról, amelyekről azt mondjuk: „Mi ez? Ez semmi, jelentéktelen
dolog.” Nem így van, mert az nagyon is fontos. A legfontosabb, hogy amit az Úr helyezett a szívemre,
hogy én tegyem meg, azt nem helyezte másnak a szívére. Jöjjünk az Úrhoz bizalommal, forduljunk
Hozzá, és Ő munkálkodni fog: „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál  benne, majd Ő teljesíti.” Ne
hagyd, hogy csalódott és elkeseredett legyél! Mert csak akkor vagy elkeseredett, mikor nem látod,
hogy a te egyetlen örömöd Ő. Miután megláttad, hogy a te egyetlen örömöd az Úrban van, azután
másként mégy át az élet dolgain. De ha nem láttad meg, hogy a te örömöd az Úrban van, akkor mindig
elégedetlen leszel: Miért nem ez történik? Miért nem oldja meg azt? Miért nem ad nagyobb fizetést?
Miért vannak nekem mindig gondjaim...? Ezek a dolgok azért vannak, hogy az Úr maga felé vonjon
téged.

 Befejezésként a 73. Zsoltárból olvasok, 23-28: „De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én
jobb kezemet (nekünk nem a kezünket fogja, hanem megérintette a szívünket). Tanácsoddal igazgatsz
engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem
gyönyörködöm  e  földön.  Ha  elfogyatkozik  is  testem  és  szívem:  szívemnek  kősziklája  és  az  én
örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké! Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiirtod
azokat,  akik  elhajolnak  tőled.  De  én?  Isten  közelsége  oly  igen  jó  nékem.  Az  Úr  Istenben  vetem
reménységemet,  hogy  hirdessem  minden  te  cselekedetedet.”  Úgyhogy  testvérek,  nincs  semmi
veszíteni valónk. Találjátok meg az Úrban az örömötök forrását! Ne hagyjátok valami módon becsapni
magatokat, hogy az Úr valami más módon adna nekünk örömöt, mint így. Annyira kell örülnünk annak,
hogy az Úr bennünk van és munkálkodik bennünk, hogy ha más mulandó örömök jönnek-mennek is,
mi  már  megelégedettek  legyünk  az  Úrban.  Minél  bonyolultabb  a  helyzet,  annál  hamarabb  van
lehetőségünk, hogy ezt a tényt megtapasztaljuk. Testvérek, kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket.
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