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3Mózes 10,1-7: „Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket,
és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem
parancsolt vala nékik. Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt. És
monda Mózes Áronnak: ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: akik hozzám közel vannak, azokban kell
megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem. Áron pedig mélyen hallgata. Szóllítá azért
Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és monda nékik: jertek ide, vigyétek
ki atyátokfiait a szenthely elől, a táboron kívül. És odamenének és kivivék őket az ő köntöseikben a
táboron kívül, amint szólott vala Mózes. Azután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és
Ittamárnak: fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok
és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen, a ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egyész háza
sirassák az égést, amelyet égetett az Úr. A gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne
haljatok, mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének a Mózes beszéde szerint.”

Olvasok még Igéket a 2Sámuel 6,1-12. versig: „Összegyűjté ezek után Dávid az egész Izráelnek
színét,  harmincezer  embert.  És  felkelvén,  elméne  Dávid  az  egész  néppel  együtt,  mely  vele  vala,
Júdának városába,  Bahalába,  hogy elhozza onnét  az  Isten ládáját,  mely  Névről,  a  Seregek Urának
nevéről  neveztetik,  ki  ül  a  Kérubok  között.  És  tevék  az  Isten  ládáját  új  szekérre,  és  elhozák  azt
Abinádábnak házától,  mely  vala  a  dombon,  és Uzza és Ahió,  Abinádáb fiai  vezetik az  új  szekeret.
Elvivék azért azt az Abinádáb házából, mely a dombon vala, az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt
megyen. Dávid pedig és az egész Izráel népe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefából való minden
szerszámokkal,  hegedűkkel,  lantokkal,  dobokkal,  sípokkal  és  cimbalmokkal.  És  mikor  Nákonnak
szérűjére  jutának,  kinyújtá  Uzza  az  ő  kezét  az  Isten  ládájára,  és  megtartá  azt,  mert  az  ökrök
félremozdították vala.  Ennekokáért  felgerjede az  Úr  haragja  Uzza  ellen,  és  megölé  ott őt  az  Isten
vakmerőségéért,  és  meghala ott az  Isten  ládája  mellett.  És  bosszankodék Dávid,  hogy az  Úr  ilyen
romlással rontotta meg Uzzát, és nevezé azt a helyet Péres Uzzának, mind e mai napig. Megfélemlék
azért Dávid azon a napon az Úrtól, és monda: hogyan jöjjön az Úr ládája én hozzám? És nem akará
Dávid magához vinni az Úrnak ládáját Dávidnak városába, hanem letéteté azt Dávid a Gitteus Obed
Edom házánál. És lőn az Úrnak ládája a Gitteus Obed Edom házánál három hónapig, és megáldá az Úr
Obed Edomot és egész háznépét. És megmondák Dávid királynak ilyen szóval: megáldotta az Úr az
Obed Edom házát és mindenét, amije van, az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid, elvivé az Isten ládáját
az Obed Edom házától Dávid városába vigassággal.”

17-19. versek: „Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és elhelyezték azt az ő helyére a sátornak
közepére, melyet számára Dávid felállított, akkor áldozott Dávid egészen égő áldozatokat és hálaadó
áldozatokat az Úr előtt. Mikor pedig elvégezte Dávid az egészen égőáldozatot, és a hálaadó áldozatot,
megáldá a népet a Seregek Urának nevében. És osztogattata Dávid mind az egész népnek, Izráel egész
seregének, férfiaknak és asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, egy-egy darab húst, és egy-egy
kalácsot, és elméne mind az egész nép, kiki az ő házához.” Így folytatódik Isten ládája Jeruzsálembe
hozatalának története.
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Ami az Ószövetségben meg van írva, az a mi tanításunkra lett megírva, hogy megtudjuk, Isten
hogyan készíti el azokat az utakat, amelyek által szolgálhatunk Neki. Őt nem lehet bárhogyan szolgálni. 

Ez a két példa, amit az Ószövetségből felolvastam, bemutatja, hogy Nádáb és Abíhú, Áronnak a
fiai, idegen tüzet vittek, vagyis olyan tüzet, ami nem az oltárról származott, és füstölőszert tettek rá,
úgy mentek az Úr elé. A további leírás alapján valószínű, hogy még ittasak is voltak, és e miatt tűz jött
ki Istentől, és megemésztette őket. Mikor Dávid elhozta Isten ládáját Abinádáb házából, egy új szekérre
tette, és tanácskozott a sereg vezéreivel. Az öröm közepette pedig Uzzát Isten megölte. Dávid félt, és
nem vitte el Isten ládáját Jeruzsálembe. Ez arról beszél, hogy Istennek van egy útja, és Neki van egy
terve. Ő fel akar bennünket készíteni a szolgálatra, hogy ne a saját természeti erőnkkel szolgáljunk.
Tudnunk kell, hogy Isten gyülekezeteiben ma nem a bűn a legnagyobb probléma, hanem a természeti
szolgálat. Az emberek önkényesen szolgálnak Istennek, úgy, ahogy jónak gondolják. E miatt van olyan
sok probléma és annyi szakadás. Nagyon kevés élet van abban, ami a testvérek között történik. Amikor
Isten munkálkodni akar, Neki megvannak az útjai arra, hogy az embereket felkészítse a szolgálatra. 

Márk  3,9-15:  „És  megmondá  tanítványainak,  hogy  egy  kis  hajót  tartsanak  neki  készen,  a
sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt. Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy akiknek valami bajuk
volt,  reá  rohanának,  hogy  illethessék  őt.  A  tisztátalan  szellemek  is,  mikor  meglátták  vala  őt,
leborúlának előtte, és kiáltának, mondván: te vagy az Istennek Fia. Ő pedig erősen fenyegeti vala őket,
hogy őt  ki  ne  jelentsék.  Azután  felméne a  hegyre,  és  magához szólítá,  akiket  akar  vala,  és  hozzá
menének. És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk
legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni.” Tovább név szerint fel van sorolva a tizenkét
tanítvány. És azt mondja róluk a 14. vers: „És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje
őket prédikálni.” Ha elolvassuk a tanítványok történetét, látjuk, hogy miként jöttek az Úrhoz. Elhagyták
mindenüket, és követték Őt. Először nem teljes szívvel, de később már igen. Tudjuk, hogyan mondta
nekik: „Jöjjetek énhozzám…” És ők Hozzá jöttek. És miután ezt mondta nekik, utána azt is mondta,
hogy kövessetek. És ezek az emberek elhagytak mindent, és úgy követték Őt. 

Amikor az Úr valaki  által  munkálkodni akar,  az egyik feltétel  az,  hogy elhagyjon mindent és
kövesse Őt. Nagyon sokan vannak olyanok, akik jó néhány dolgot átadnak az Úrnak, de nem adnak át
mindent. Vannak, akik fizetnek bizonyos árat, de nem fizetik meg a teljes árat.

Ma, amikor egy testvérrel beszéltem, nagy hatással volt rám, hogy mi az ő vágya. [Egy idős
bácsiról van szó, aki nemrég került a testvérek közé, az ország másik végéből. Most keresi, hogy hol
telepedjen le. Azt mondta, hogy szeretné örömmel bevégezni a futását és imádkozzanak a testvérek,
hogy meglássa mi az Úr akarata – ford. megj.] Amikor hallottam erről, azt mondtam: az legyen az
imádságom,  hogy  ne  történjen  olyasmi,  aminek  nem  kell  megtörténnie.  Tudjátok,  hogy  egyszer
elmondtam,  hogy  valamivel  kapcsolatban  egyszer  így  imádkoztam:  Uram,  ha  a  Te  akaratod,  hogy
odamenjek, akkor kérlek, Te vezess! – csakhogy nem volt meg bennem az az elhatározás, hogy valóban
úgy is cselekedjek, ahogyan az Úr mondja. Csak úgy felületesen imádkoztam. Úgy gondoltam, hogy
felállok az imádságból, és megyek dolgomra. De az Úr ráébresztett, hogy ne így imádkozzak, hanem
úgy,  hogy  bennem  legyen,  hogy  engedelmeskedem.  És  ma,  amikor  erre  a  testvérre  gondoltam,
tudjátok mi jött a szívembe? Hogy ne történjen vele olyasmi, aminek nem kell megtörténnie, és így kell
imádkoznom érte. Helyezkedjek bele az ő helyzetébe. És így, amikor az ő helyzetébe állítom magam, és
egy döntést kellene hoznom, miként gondolkoznék? Nagyon komolyan keresném azt, hogy mi a Te
akaratod? És ekkor arra gondoltam, hogy így kell imádkoznom a testvérért is. Uram, ne történjen meg
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ez a dolog,  hogy ő végül  elmenjen.  Én nem tudom magamról  sem pontosan,  hogy mi  van az  én
szívemben.  Tehát  nem  szeretném,  hogy  olyan  vágyak  legyenek  a  szívemben,  hogy  ha  például  a
szülőfalumba hívnak, azért menjek, mert hív a falu, hívnak a múltbeli emlékeim. Nem szeretném, hogy
ez történjen, hanem csak az Úr akaratát tartsam szem előtt, és annak engedelmeskedjek.

Először tehát, amikor Isten munkálkodni akar az életünkben, Ő azt akarja, hogy a mi részünkről
legyen meg a beleegyezés, hogy:  Uram, valóban szeretnék mindent a Te kezedbe letenni,  hogy Te
használni  tudj.  Nagyon érdekes az,  ahogyan az Úr munkálkodik. Mi mindig tévesen gondolkozunk.
Nincs világosságunk, hogy lássuk, hogyan munkálkodik az Úr. Ő mindig úgy munkálkodik, hogy nem
tömegeket gyűjt össze. Kiválasztotta a tizenkettőt. Ez a többiek számára probléma volt, hogy hogyan
választott Ő tizenkettőt? Miért nem másokat választott? De Ő nem a két szép szemükért választotta
őket,  hanem  azért,  mert  fel  akarta  őket  készíteni,  és  végül  el  akarta  őket  küldeni  arra,  hogy
szolgáljanak  a  sokaságnak.  Ha  Ő  rendelt  apostolokat,  tanítókat,  evangélistákat,  pásztorokat,  akkor
azért rendelte és hívta el őket, hogy végül elküldje őket másokhoz, szolgálatra.

Tehát az volt az Úr gondolata, hogy ezek az emberek mindig Vele legyenek. Az első jele annak,
hogy abban az iskolában vagyunk, ahol Isten tanítani és munkálkodni akar az életünkben, hogy mindig
Vele maradunk. Testvérek, ha meg akarjuk látni, hogy valaki az Úrral jár-e, elég, ha szót váltunk vele.
Láthatjuk,  hogy  miről  beszél,  hogy  mit  fog  mondani.  A  munkájáról,  a  házáról  fog  beszélni?  Az
unokáiról,  a  családjáról?  De  hogyan  tudunk  mindig  Ővele  maradni?  A  problémák  közepette,  a
mindennapi helyzetekben hogyan lehet mégis mindig Vele maradni? Mert Ő azt akarja, hogy akiket Ő
elhívott, azok mindig Vele maradjanak és taníthassa őket. 

Amikor az Úr a földön volt, a tanítványok elhagytak mindent, és végül teljes szívvel követték Őt.
Láthatjuk,  hogy  milyen  emberek  voltak,  akiket  Ő  maga  mellé  vett.  Testvérek,  nem  létezik,  hogy
láthatóvá ne legyen az, hogy mi van az életünkben. Mindenképpen meglátszik. Egy testvérrel mentem
valahova,  aki  elmondta,  hogy  mit  akar  valakiknek  mondani.  Azt  válaszoltam,  tedd  a  hüvelyébe  a
kardodat.  Ne vond ki  a  kardodat,  mert  mi  nem akarunk senkinek  semmit bizonyítani.  Mi  az  Urat
akarjuk bemutatni azoknak az embereknek, akikkel beszélünk.

Apostolok Cselekedete 22,7-15: „És leesém a földre, és hallék szót, mely monda nékem: Saul,
Saul,  mit  kergetsz  engem? Én  pedig  felelék:  kicsoda vagy,  Uram? És  monda  nékem:  én  vagyok  a
názáreti Jézus, akit te kergetsz. Akik pedig velem valának, a világosságot ugyan látták, és megrémültek,
de annak szavát, aki velem szól vala, nem hallották. Én pedig mondék: mit cselekedjem, Uram? Az Úr
pedig monda nékem: kelj fel és menj el Damaszkuszba, és ott megmondják néked,  mindazokat, amik
elrendelvék néked, hogy véghez vigyed. Mikor pedig nem láték annak a világosságnak dicsősége miatt,
a  velem  valóktól  kézen  fogva  vezettetve  menék  Damaszkuszba.  Egy  bizonyos  Ananiás  pedig,  ki  a
törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, hozzám jöve és
mellém állva monda nékem: Saul atyámfia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban
reá  tekintettem.  Ő  pedig  monda:  a  mi  atyáinknak  Istene  választott  téged,  hogy  megismerd  az  ő
akaratát, és meglásd amaz Igazat és szót hallj az ő szájából. Mert leszel néki tanúbizonysága minden
embernél azok felől, amiket láttál és hallottál.”

Mit  jelent  az,  hogy  „…meglásd  amaz  Igazat  […]  Mert  leszel  néki  tanúbizonysága  minden
embernél azok felől, amiket láttál és hallottál”? Mit jelent meglátni az Igazat? Ez a kijelentés. Testvérek,
azt szeretném mondani, hogy azok, akiknek szólniuk kell, nekik maguknak is látniuk kell azt, amit Pál és
a tanítványok is „láttak és hallottak”. Ha nem láttunk és nem hallottunk, akkor semmit nem ér az, amit
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mondunk. 

Mit jelent az, hogy „…szót hallj az Ő szájából…? Ez a réma, a kijelentés. Az Ige, amelyet az Ő
szája  szól,  amelyeket  vesz  a  Szent  Szellem  és  továbbít  nekünk:  „Mert  leszel  néki  tanúbizonysága
minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál.” És valóban ez így volt. Nemcsak Pál esetében,
hanem például  ha  az  evangéliumokat  olvassuk,  mindig  eszünkbe jutnak,  amiket  Ő mondott.  És  a
tanítványok is mindig emlékeztek rá. Ezek voltak azok az igék, amelyek forradalmasították az életüket.

Testvérek, ez kell, hogy legyen a mi vágyunk is. Mert ha nem látunk dolgokat, ha Ő nem nyitja
meg a szemünket, akkor tudjátok, mi történik? Mit gondoltok, az emberek miért vannak elsősorban a
tanításokkal  elfoglalva?  Miért  foglalkoznak  a  tantételekkel?  Miért  ragaszkodnak  annyira  a
tanításokhoz? Pedig először az életnek kell jönnie, és miután jött az élet, azután jöhet a tanítás, nem
megfordítva.  Mert  egy  tanítás,  ha  nem  a  megfelelő  pillanatban  jön,  megöli  az  életet.  Most  arra
gondolok, hogy amikor a tanítványok úton voltak az Úrral, és különböző helyzetekben látták Őt, akkor
a  szemük  megnyílt,  és  Őt  meglátva  az  életük  megváltozott.  Most  az  Úr  Jézus  Krisztus  felment  a
mennybe. Eljött a Szent Szellem és itt van, Ő gyújt világosságot, és egyszer csak kijelent egy igazságot,
és meglátjuk Őt úgy, ahogy van. 

Testvérek, ha azokról  a dolgokról  beszélnénk, amiket láttunk, és azokról  beszélnénk, amiket
hallottunk, akkor lenne kijelentés az Úr népe között, és az Úr népe látna olyan dolgokat, amelyek a
szemünknek láthatatlanok.

Filippi  4,8-9:  „Továbbá  atyámfiai,  amik  csak  igazak,  amik  csak  tisztességesek,  amik  csak
igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van
valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is
én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz.” Tehát, amiket hallottatok tőlem,
amit láttatok, azt cselekedjétek. 

Engem  nagyon  meglep,  testvérek,  amikor  hallom,  hogy  egyesek  az  interneten  hallgatnak
igeszolgálatokat. És mit hallgatsz? És mond egy nevet. Azt mondtam erre: Van bátorságod hallgatni
valakit, akit nem ismersz? Van bátorságod? Pál azt mondja: „…amiket tanultatok is, el is fogadtatok,
hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek és a békességnek Istene veletek lesz.” 

1Korintus 11,1: „Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.” Testvérek, ne legyünk annyira
naivak, hogy elhiggyünk mindent és fellelkesüljünk egyes szónoklatokra, mert a dolgok vége számít
nagyon. De Pál azt mondta, hogy amit tőlem láttatok, azt cselekedjétek.

2Timóteus 3,5.7-15: „Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és
ezeket  kerüld.  […]  Kik  mindenkor  tanulnak,  de  az  igazság  megismerésére  soha  el  nem juthatnak.
Miképen  pedig  Jánnes  és  Jámbres  ellene  állottak  Mózesnek,  akképpen  ezek  is  ellene  állanak  az
igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert
esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett. Te pedig követted az én
tanításomat,  életmódomat,  szándékomat,  hitemet,  hosszútűrésemet,  szeretetemet,  türelmemet,
üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Listrában, minémű
üldöztetéseket  szenvedtem!  De  mindezekből  megszabadított  engem  az  Úr.  De  mindazok  is,  akik
kegyesen akarnak élni  Krisztus Jézusban,  üldöztetni  fognak.  A gonosz emberek pedig és az ámítók
nevekednek  a  rosszaságban,  eltévelyítvén  és  eltévelyedvén.  De  te  maradj  meg  azokban,  amiket
tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent
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írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.” Te maradj
meg azokban, amiket tanultál!

1János  1,1-4:  „Ami  kezdettől  fogva  vala,  amit  hallottunk,  amit  szemeikkel  láttunk,  amit
szemléltünk,  és  kezeinkkel  illettünk,  az  életnek  igéjéről.  És  az  élet  megjelent  és  láttuk  és
tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent
nékünk. Amit hallottunk láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig
a mi  közösségünk az Atyával  és az ő Fiával,  a Jézus Krisztussal.  És ezeket azért  írjuk néktek,  hogy
örömetek  teljes  legyen.”  Testvérek,  nincs  növekedés  a  hitéletben,  ha  az  Úr  nem  nyitja  meg  a
szemeinket, hogy lássunk. Nem csak egyszer, hanem végig az egész életünk során is, hogy meg tudjunk
látni dolgokat. Engem nagyon meglep, hogy sokakat, akik pedig olvasnak könyveket, nem érinti meg
az, amit olvasnak.

Tehát az első dolog az, hogy a Szent Szellem megtanít arra, hogy hogyan maradjunk Őbenne.
„Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek [maradok].” Annak tehát, hogy előre haladhassunk a
hitéletben, az egyik feltétele, hogy meg tudjuk hallani, amikor a Szent Szellem szól: fordulj vissza, ne
menj el, gyere vissza, hagyd el azokat a dolgokat! 

Testvérek, ma sajnos a kereszténység inkább külsőség, vagyis hogy mindenféle szabályoknak
alárendelik  magukat.  De a kereszténység nem külső dolog,  a  kereszténység belső dolog.  Meg kell
hallanunk az Úr hangját, a Szent Szellem hangját, amely szól hozzánk; és kell, hogy meglássuk, amikor
a mennyei világosság felragyog egy igazság felett, amely igazság valósággá lesz. Amit láttunk, amit
hallottunk, amit megtapasztaltunk az életnek igéjéről – ezt jelenti a hitélet.

Még valamit szeretnék mondani. Előttem van egy kép (mert láttam ilyet a mindennapokban),
hogy  egy  fiatal  állatot  oda tettek  egy  öreg  mellé,  és  ott meg kellett tanulnia  azt,  amit  az  Úr  így
mondott: „vegyétek fel az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok,
és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek.” Amikor egy ilyen fiatal állatot igába fogtak, látható volt,
hogy milyen szomorú. Nem volt hozzászokva, hogy betöltse azt  a feladatot,  amit a gazda készített
számára. A mi számunkra mi az iga? Az Úr nem helyez úgy rád egy igát, ahogy a parasztok tették, hogy
akár  akarta,  akár  nem, rátették az  ökörre.  Az  Úrnál  ez  nem így van.  Ő azt  mondja:  „Vegyétek fel
magatokra az én igámat…”. Mit jelent ez, hogy felvedd az Ő igáját? Testvérek, ez elsősorban azt jelenti,
hogy átadd magad az Úrnak teljes szívedből. Akkor Ő elkezd munkálkodni az életedben, és megmutatja
mindazokat  a  dolgokat,  amelyeket  félre  kell  tenned,  amiket  helyre  kell  igazítani  az  életedben,  az
életviteledben,  a  testvérekkel  való kapcsolatodban.  Vannak dolgok,  amiket  helyre  kell  igazítani?  A
kapcsolatok nagyon fontosak.

Már  elmondtam a következő esetet,  de  lehet,  hogy  vannak,  akik  nem hallották.  Jártak  ide
testvérek egy faluba, ahol minden nyáron eltöltöttek egy hetet. Minket is elhívtak, hogy egy egész
napon át legyünk ott velük. Voltak testvérek, akik ezt megszervezték, és amikor megvoltak húszan,
eljöttek ide, és egy hétig együtt voltak. De bizonyos dolgokról nekik kellett gondoskodniuk. Azt hiszem,
hogy kaptak egy ebédet,  és  a  többit  ők  készítették,  és  még takarítottak is.  Egyesek gyermekekkel
voltak, mások gyermekek nélkül. Akik gyermekekkel voltak, úgy látták, hogy nekik a gyermekeikkel kell
foglalkozniuk, és a takarítás a többiekre maradt. A helyzet végül úgy alakult, hogy már nem jöttek,
hogy  ne  legyen  nagyobb  probléma  közöttük.  Én  nagyon  elcsodálkoztam  ezen.  Mi  is  takarítunk
önkéntes  alapon a  gyülekezeti helyiségben,  de  csak  aki  akar.  Vannak,  akik  nem takarítanak.  Nem
láttam, hogy ezek jobban letakarítanák a cipőjüket, mint mások. Vannak olyanok, akik számára nagyon
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nehéz igazodni másokhoz. 

De testvérek, ha az Úr megmutat valamit az életemben, és nincs ott részemről egy világos
elhatározás, hogy szeretnék engedelmeskedni és kész lenni arra, hogy azt félre tudjam tenni, tudjátok
mi fog történni? Végig ugyanaz maradsz, és nem fogsz megváltozni. Haragos, mogorva, elégedetlen
ember maradsz, aki inkább másokkal foglalkozik, mint a saját dolgaival. És ez nem jó dolog.

„Vegyétek fel az én igámat…”, ez azt jelenti, hogy kész vagyok elhagyni bizonyos dolgokat, kész
vagyok indulni, amikor az Úr azt mondja: gyere, menjünk. Tudjak menni, tudjak Rá hallgatni abban,
amit mond. Tudjak megváltozni. Testvérek, ez létfontosságú. Mert csakis így, Rá hallgatva: „…tanuljátok
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek.” Mi
nyugodalmat találtunk az Úrban, amikor Hozzá jöttünk, hogy a mi bűneink meg lettek bocsátva, és
bizonyosságunk  van  arról,  hogy  Hozzá  tartozunk,  az  Övéi  vagyunk.  De  azt  követően  találtam
nyugodalmat a lelkem számára azokban a helyzetekben, amelyekben vagyok? Miért nem találtam?
Mert  nem jutottam el  arra a pontra,  hogy azt  mondjam: Uram, tegyél  amit  akarsz az  életemmel.
Mutasd meg Te azokat a dolgokat,  amelyeket félre kell  tennem. Szeretnék megváltozni.  Szeretnék
hasonló lenni a Te Fiad ábrázatához. Ennek egy kezdetnek kell lennie. Ez nem csak úgy van, hogy én
megyek előre és élem az életem, és így tovább… Nem így megy. Kell, hogy legyen egy nap, amikor
megértem, hogy el  kell  különülnöm a saját dolgaimtól,  azoktól,  amiket szeretek, amikről  az Úr azt
mondja: Nem! Amikor felfedeztem, hogy mi az a youtube, én is elkezdtem nézni, végül felébredtem.
Letöröltem a youtube-ot a telefonomról, mert nem akarok vele foglalkozni. Testvérek! Meg kell, hogy
értsük azt, hogy ezek olyan helyzetek, amelyeket meg kell tanulnunk kezelni.  Nem beszélve az olyan
testvérekről, akik nézik a sorozatokat. Ez katasztrófa. Azokban olyan embereket bámulsz, akik telve
vannak bűnökkel. Az Úr legyen irgalmas hozzánk!

Testvérek,  ezek  a  feltételek  szükségesek,  ha  mi  növekedni  akarunk,  és  ha  hasonlatosak
szeretnénk lenni az Ő Fia ábrázatához. Bízzunk benne, hogy Ő munkálkodni fog, és véghez viszi az Ő
munkáját bennünk. De nagyon fontos, hogy feltétel nélkül átadjuk magunkat az Ő kezébe. 

Az Úr legyen irgalmas hozzánk, hogy meg tudjuk tanulni ezt a leckét. Ámen. 
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