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Amiképp a testvér mondta, és amint tulajdonképpen a Biblia mondja, hogy ha valaki aranyat,
ezüstöt és drágaköveket épít erre az alapra, annak a munkája megmarad. Mert lesz egy nap, mikor
minden meg lesz próbálva.  Ha valaki  fát,  szénát,  pozdorját  épít  erre az alapra,  és jön a tűz (mert
mindenki tűzzel sózatik meg), akkor nem marad meg más, csak az, ami Krisztus. Mert az arany arról a
mennyei természetről szól, amit Ő munkált bennünk. A megváltás, amit Ő munkál bennünk, ez ezüst.
De a drágakövek nem összetéveszthetők, azok meglátszanak. Az élet csak ott van jelen, ahol van halál;
ha nincs halál, nincs élet.

Egy testvér mesélt nekem az életéről, arról, hogy nem nagyon fogadják el a gyülekezetben, ahol
van, de megengedték neki, hogy beszéljen az alkalmakon. A következőt mondtam neki: Testvér, te
életet tudsz vinni abba a gyülekezetbe. Ne foglalkozz az ő formai dolgaikkal, azzal, hogy ők hogyan
látják,  miként  értelmezik  a  dolgokat,  ne  foglalkozz  ezekkel,  vigyél  életet  a  gyülekezetbe!  Nemrég
megkérdezett valaki: „Nálatok milyen a dicsőítés?” Azt sem tudtam, mit feleljek. Nem is hallottam ezt
a kifejezést, aztán valaki felvilágosított, hogy miről is van szó. Tényleg nem tudtam, mit értenek az
alatt, hogy dicsőítés. Más alkalommal találkoztam valakivel, akinek volt egy egész listája kérdésekkel,
és kérdezett sok technikai dolgot, és nem kérdezett olyasmit, amit én tanácsoltam annak a testvérnek.

Testvérek, tudjátok, hogy van ez? Néha nem is kell megszólalnunk. Ha odamegyünk valakihez,
és életet viszünk, nem kell sokat beszélnünk. Nem emlékszem pontosan, kiről van szó, de valakinek a
régi idők Angliájában prédikálnia kellett valahol, és alighogy megszólalt, alig mondott néhány szót, az
Úr már jelen volt. Mit gondoltok, miért állította meg a Szent Szellem Pétert a Kornéliusz házában, hogy
ne mondjon semmi többet? Vannak feltételezéseim, de nem tudom, hogy ezek helyesek-e, ezért nem
mondom el. De hiszem, hogy addigra az Úr már bejött abba a házba, és mikor az Úr belépett oda,
nézzétek,  mit  mond  erről  az  ige:  „Őróla  tesznek  a  próféták  bizonyságot  mind,  hogy  bűneinek
bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki benne hisz. Még mialatt Péter e szavakat szólta, leszállt a
Szent Szellem mindazokra, akik az igét hallgatták. És elálmélkodtak a zsidóságból való hívők, mind, akik
Péterrel mentek oda, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallották őket
nyelveken  szólani  és  az  Istent  magasztalni”  (Csel  10,43-46).  Adott  tehát  nekik  egy  jelet,  hogy
higgyenek: Nézzétek, az történik velük is, mint veletek. És csodálkoztak, mert el sem tudták képzelni,
hogy ilyesmi megtörténhet. 

De testvérek, a Szent Szellem nem száll le, ha mi nem az Ő vezetése által megyünk! Ha Ő leszáll,
akkor elkezdi végezni az Ő munkáját. Milyen szép ez! Ez egyrészt valóban így van, hogy az Élet ilyen:
kiárad, gyógyít, átalakít, megváltoztat. Amit viszont mi építünk, az arany, ezüst és drágakövek. És ez az
arany nem egyéb, mint a bennünk kimunkált mennyei természet. Ez nem a Biblia tanulmányozása,
értelmezése, hanem az, ami Krisztusból való, az, amit Ő munkált a mi életünkben.

Többekkel találkoztam mostanában, akik nem értették, hogy mi történik egyesekkel, hogy nem
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változnak meg. Mi történik azokkal az emberekkel? Csak megemlítem a Máté 18-ból azt a részt, mikor
azt mondja az ige, hogy a mennyek királysága hasonlatos a királyhoz, aki számot kezdett vetni az ő
szolgáival.  És  jött  hozzá  egy,  aki  nagyon  nagy  összeggel  tartozott  neki,  és  azt  mondta:  „Légy
türelemmel, és mindent megfizetek.” De nem vette figyelembe, hogy nincs tudatában annak, hogy
neki  nem  türelemre  volt  szüksége,  hanem  irgalomra!  De  a  gazda  megszánta,  és  elengedte  az
adósságát.  Ő  pedig  elment,  és  találkozott  egy  szolgatársával,  aki  tartozott  neki,  ahogy  egyesek
mondják,  milliószor  kisebb  összeggel,  mint  amivel  ő  tartozott  a  királynak.  És  megszorongatta  a
szolgatársát,  aki  szintén azt  mondta:  „Légy türelemmel és megfizetek”.  De ő nem fogadta el.  És a
kérdés ez: Miképp lehetséges, hogy neked el lett engedve egy ilyen hatalmas összeg, és te, mikor egy
adott helyzetben vagy, és meg kellene bocsátanod a testvérednek, te nem tudsz megbocsátani? És itt
nem arról van szó, hogy valahogy eltűröm, hanem azt mondja az ige: „Ha valaki teljes szívéből meg
nem bocsát az ő testvérének, akkor a hóhérok kezébe adatik, míg megfizeti minden adósságát”. Mit
akar ez jelenteni tulajdonképpen? Azt, hogy mikor onnan kijössz, teljes szívedből meg tudsz bocsátani,
és engedékeny leszel. De testvérek, ha mi nem tudjuk pontosan, hogy nekünk mi lett megbocsátva, mi
az a nagy összeg, ami el lett engedve, mi az a nagy bűn, ami nekünk meg lett bocsátva, akkor nem
vagyunk képesek megbocsátani a mellettünk lévőknek. Mert az a szolga nem volt tudatában annak,
hogy neki nem a gazda türelmére volt szüksége, hanem irgalomra: „Légy irgalmas hozzám, nem tudok
fizetni”.

Arról van szó tehát, hogy ez a kegyelem meg kell, hogy változtasson bennünket. Más emberek
kell,  hogy  legyünk!  Ahogy  már  mondtam,  nekünk  nem  nagy  krízishelyzeteket  kell  várnunk,  hogy
megérthessünk  valamit,  hanem  egyszerűen  a  mindennapi  helyzetekben  találjunk  örömöt  és
békességet az Úrban.

Az este beszélgettünk a Zsoltárokról,  és azt  mondta az egyik testvér,  hogy ezek a Zsoltárok
rendkívüliek. Megkérdezem tőletek: Dávid próféta volt? Igen, Dávid próféta volt, de ő király is volt, és
mindemellett olyan ember volt, aki megtapasztalta az Urat. És mikor nehéz helyzetekben volt, mikor
Júdea pusztáiban volt, tehát senki nem volt körülötte, és mindenféle bajok vették körül, azt mondja,
62. Zsoltár, 4-5: „Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint
meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából,
szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak.” És nézzétek, mit mond Dávid, 6-10. vers:
„Csak  Istenben  nyugodjál  meg  lelkem,  mert  tőle  van  reménységem.  Csak  ő  az  én  kősziklám  és
szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem,
az én erős kősziklám, és menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki
előtte  szíveteket,  Isten  a  mi  menedékünk.  Bizony  hiábavalók  a  közembereknek  fiai  és  hazugok  a
főembereknek fiai, ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvaló a semminél.” 

Tehát  mindezeken  a  helyzeteken  átmenve,  kiöntve  a  szívét  az  Úr  előtt,  végül  felfedezi  a
valóságot: A mi szabadulásunk az Úrnál van. Ő a mi menedékvárunk. De ezek nem csak szavak voltak.
Ezek olyan igék voltak, amelyeket ő megtapasztalt. És beleültetve az ő szívébe ezek az igék, amelyeket
ő a nehéz helyzetekben megtapasztalt, ezek az igék aranyat tartalmaznak. Ez az arany! Mit tapasztaltál
meg  az  Úrból?  Az  az  arany!  Ha  nincs  aranyad…  Jött  egy  testvér  a  gyülekezetbe,  és  megpróbált
énekekkel és egyebekkel lelki hangulatot kelteni. Lehet ilyen hangulatot kelteni, de ez a hangulat egy-
két napra jó csak. Aztán újra nehéz helyzetekbe kerülsz, újra problémák jönnek, és újra reményvesztett
leszel.
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Igaz  ez,  ahogy  a  testvérek  is  mondták  Dávidról,  hogy  vannak  prófétai  Zsoltárok,  amelyek
nehezek, mert Dávid szellemi ember volt, az Úr átvezette őt az egész Biblián. Sok igére utal, amely a
törvényben volt, aztán megjelennek igék a Zsoltárokból az Újszövetségben. Ők, a zsoltárírók valóban
rendkívüli emberek voltak. De azon kívül, hogy rendkívüli emberek voltak, olyan emberek voltak, akik
megtapasztalták  az  Urat,  amit  mi  is  kell,  hogy  tegyünk.  És  ezért  mondom,  hogy  azokban  a
helyzetekben, amelyekben ma élünk – és nem más körülményekben, hanem azok között, amelyek
között ma élünk –,  kell,  hogy imádkozzunk,  hogy  az  Úr  irányítsa a  tekintetünket  Maga felé,  hogy
láthassuk Őt. 34. Zsoltár 6. vers: „Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul”.

A mi szabadulásunk nem az, hogy megszabaduljunk a problémáinktól, a mi szabadulásunk az,
hogy  meglássuk  az  Urat.  Ne  a  megoldásokkal  legyünk  elfoglalva,  hanem  azzal  legyünk  elfoglalva,
hogyan láthatnánk meg az Urat azokban a körülményekben, amelyekben élünk. Testvérek, ezek azok
az  anyagok,  amelyek  végül  elraktározódnak  a  szent  templomban  (amely  ma  épül),  azok,  amiket
megtapasztaltunk a hústestünkben – nem máshol.

Mindaz tehát, amit így megtapasztalunk; mindaz, ami arany, mindaz, ami ezüst, ami drágakő,
ami bennünk épül,  elraktározódik fent,  és ezekből az anyagokból épül a templom. És egy történet
szerint  egy  nagyon  gazdag  hölgy  odajutott  a  mennybe,  és  mindenkinek  megvolt  a  lakosztálya  a
mennyei házban, ahogy mondja az ige: „az én házamban sok lakóhely van”. És látott ott egy nagyon
nagy házat,  és azt gondolta, hogy biztosan ez az ő háza. És aki kísérte őt,  azt mondja: Nem, ez a
szolgádnak a háza. Hogy lehet az, hiszen semmije nem volt, mikor a földön volt, mondja a hölgy. A
gazda nem tévedett, mikor elosztotta a lakásokat, válaszolt a kísérője. Aztán tovább mentek és látott
egy nagyon kicsi házat, és azt mondja a kísérő: ez a tied. Ez lehetetlen, mondja a hölgy – mert ő volt
valaki.

De testvérek, hiszem, hogy nagyon sokat számít, hogy mi lesz elraktározva a mennyben. Mit
tapasztaltunk mi meg, ami Krisztus? Nem az, hogy én valamin fellelkesülök, és azt gondolom, hogy ez
Krisztus, hanem egyszerűen, ahogy Dávid mondja: „Ő az én menedékem, Ő az én szabadulásom vára,
az  emberek  ha  mérőserpenyőbe  vettetnek,  mind  alábbvalók  a  semminél.”  Ezek  a  mostani
összeesküvések  mind  semmik,  Bill  Gates  semmi,  ezek  a  nagy  emberek  mind  semmik.  Nem  félek
semmitől, csak attól, hogy az Úr akaratában járjak, és hogy kedves legyek előtte abban, amit teszek és
mondok.

Testvérek, nagy kihívás ez számunkra. És a mi imádságunk ez kell legyen. A testvérek mikor
látják Krisztust az életünkben, ők tudni fogják, hogy ez Krisztus. Nem kell őket erről meggyőzni. Ezért
van, ahogy a testvérek is mondták, hogy semmi nem történik instant módon, egy pillanat alatt. Azért
kell  imádkoznunk,  hogy  az  Úr  adjon  valamit,  hogy  munkáljon  bennünk  valamit;  hogy  azokban  a
helyzetekben, amelyeken átmegyünk, megláthassunk valamit. Tudjátok, mit mondott Ézsaiás, mikor
Uzziás meghalt? Láttam az Urat! Mit tett Ő? Betöltötte az Ő templomát. Láttam az Urat! – és az én
megszokott dolgaim értelmet nyertek; az én mindennapi dolgaim megváltoztak. Ez változtatja meg a
dolgokat a mi életünkben. Tudom, hogy ez nem mindig egyszerű, vannak napok, ahogy itt is olvastuk a
62.  Zsoltárban:  „Bízzatok  Őbenne  mindenkor,  ti  népek,  öntsétek  ki  előtte  szíveteket,  Isten  a  mi
menedékünk.” Az Úr áldjon meg titeket, testvérek.
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