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Egyes fiataloknak az az elképzelésük, hogy egyszer csak képesek lesznek fél órát beszélni, és
egész életükben várják ezt a pillanatot. De fontos meglátni, hogy vannak bizonyos szokások, amelyek a
jellemhez kötődnek, és amelyek a különböző helyzetek által formálódnak ki. Például van úgy, hogy
összegyűlünk – és ki jobban, ki kevésbé, de mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy ha az Úr
nem  szól,  akkor  nem  lesz  semmi  – de  egyesek  ilyenkor  pánikba  esnek  attól,  hogy  nem  találnak
magukban erőforrásokat ahhoz, hogy mondjanak valamit. De az erőforrások az Úrban vannak! Ezért az
Úrra kell néznünk! Velem is sokszor megtörtént, hogy az Úr nem adott semmit, amit mondhatnék.
Tehát amikor eljövök az  alkalomra,  az Úrra tekintek,  és az Úrtól  várom, hogy adjon valamit.  Nem
minden alkalommal jövök úgy, hogy már tudom, mit fogok mondani. De a kérdés az, hogy pánikba
esünk-e, ha ez történik, vagy megköszönjük az Úrnak, hogy Őtőle függünk. Az Úr  elégedett, amikor
Tőle függünk, és nem képzeljük azt, hogy mi képzettek vagyunk arra, hogy szónoklatokat tartsunk. Ha
nem  válik  szokásunkká,  hogy  imádkozzunk,  egész  életünkre  némák  maradunk.  A  jellem  most
formálódik ki. 

Amikor megtértem az Úrhoz,  nagyon hamar kapcsolatba kerültem egy testvérrel,  és jártam
Nagyváradra az alkalmakra. Akkor még nem laktam itt. Volt néhány testvér, akik összegyűltek. Öröm,
megelégedés volt a szívükben, és minden nagyon jó volt. De mivel nagyon kevesen voltak, egyetlen
testvér volt, aki az Igéből szólt. Én akkor huszonkét éves voltam, és valahányszor jöttem, ez a testvér
azt mondta:  „Radu,  a kenyértörésnél  beszélj  te.” Örült  ő is,  hogy még volt  valaki,  és nem mindig
egyedül  csinált mindent.  Persze  az  én  életemben nem volt  állandóság,  egyszer  fent,  egyszer  lent
voltam.  De mentem az  alkalmakra,  és  megtörtént,  hogy éppen hullámvölgyben voltam. Magamra
tekintettem, mint más fiatalok: jaj, jaj, milyen gyenge vagyok, szükségem lenne valamilyen tartalék
ellátmányra, hogy legyen bátorságom megszólalni.  És tudjátok, mit tettem? Nagyon jó dolog, hogy
legyen  felelősségünk  már  a  kezdetektől.  Számomra  nagyon  jó  volt,  mert  megtanultam  az  Úrra
tekinteni, hogy ne magamra nézzek. Ha panaszkodtam volna, úgy gondolom, hogy az a testvér hamar
rendreutasított volna. Nem történt ilyesmi, mert soha nem panaszkodtam. És az egyik igevers ez volt,
amely hordozott az évek során, hogy Uram, önmagamban nem találok erőforrásokat, de valahányszor
jövök a kenyértörésre, szeretnék Rád emlékezni, akkor is, ha ez néha nem olyan friss, mert én még
nem vagyok érettkorú. Már az elején megtanultam bizonyos dolgokat, hogy felálljak, hogy ne maradjak
levert és elkeseredett. És ez, hogy ne magamra nézzek, nagyon nagy segítségemre volt az évek során. 

1996-ig  Margittán  laktam,  és  96-ban  költöztem  ide,  Nagyváradra.  Egyszer  elhívtak,  hogy
beszéljek valakivel, akit gyermekkoromból már ismertem a szülőfalum gyülekezetéből. Nem voltam
náluk, de ismertük egymást. Én ennek az embernek a gyülekezetben soha nem hallottam a hangját.
Amikor már itt éltem Nagyváradon, megbetegedett, és a fia idehozta Nagyvárad mellé egy faluba, ahol
ő is lakott. Megkérdezte tőlem, hogy nem akarnék-e beszélni az apjával (aki akkor már halálos beteg
volt). Azt feleltem, hogy de, és elmentem hozzá. Soha nem hallottam őt sem beszélni, sem imádkozni.
Lehet, hogy amikor énekeltek, ő is mormolt valamit, ezt már nem tudom, mert nem figyeltem meg.
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Elkezdtem vele  az  Úrról  beszélgetni,  az  Úr  ingyen kegyelméről,  arról,  hogyan közeledett az  Úr  az
emberekhez, és hogy amikor Isten kegyelme megérinti a szívünket, akkor mennyire boldogok vagyunk.
Nem tudom pontosan, talán kétszer vagy háromszor beszéltem vele, és végül ő is szólt hozzám.  Tehát
szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne maradjunk némák.

Tudjátok, mi kell ehhez? Váljék szokásoddá, hogy egy órával az alkalom – nem csak az online,
hanem a rendes alkalom kezdete előtt is, állj le minden tevékenységgel, kapcsold ki a telefont (még
akkor is, ha valaki sürgősen keres), ne válaszolj senkinek, zárkózz be a szobádba, közeledj az Úrhoz és
imádkozz. Így, amikor elkezdődik az alkalom, nem lesz nehéz megszólalni és imádkozni. Azonban van
egy probléma. Tudjátok, mi az? Ha az utolsó pillanatban állsz le a tevékenységeiddel, és úgy ülsz le a
kamera  elé,  akkor  nem  fogsz  imádkozni.  Lehet,  hogy  mire  vége  az  alkalomnak,  akkorra  te  is
felmelegszel egy kicsit, és kész lennél imádkozni, de akkor már késő. Testvérek, nagyon fontos dolog.
Gondolkoztam  ma ezen,  hogy  milyen  komoly  dolog  a  keresztény  élet,  és  mennyi  figyelmeztetést,
buzdítást találunk a Bibliában.

Ma eszembe jutott egy igevers: „Ha valaki jönni akar énutánam…” Arra gondoltam, hogy mikor
komolyabb dolgokról akarok beszélni, akkor nagyon nehezen térek vissza erre a pontra, ahogyan az Úr
beszélt,  mert  tudjátok  miért  mondja  így  az  Úr? Az  Úr  dolgait  nem  lehet  ugyanis  az  eszünkkel
megérteni. „Ha valaki jönni akar énutánam...” Ha ismernénk, milyen Szellem van e szavak hátterében,
akkor emésztő vágyat látnánk, amely azt szeretné, hogy teljes szívvel kövessük Őt. 

Tegnap  voltam  valahol  és  beszélgettünk.  Egy  megállapításra  válaszoltam  egy  kérdéssel
kapcsolatban, amit egy testvér felvetett: „Aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus
napjáig”. Ez megnyugtató, hogy az Úr véghez viszi ezt a dolgot. De megkérdeztem: Milyen végről van
itt szó? Ha találkoznánk sok kereszténnyel, akik valóban megtértek az Úrhoz, és már elköltöztek az
Úrhoz, azt láthatnánk, hogy közülük nagyon kevésnek az életében lett befejezve ez a munka. Akkor mi
a gond? Ha a dolgok így állnak, akkor nem igaz, amit az Úr mond? „Amint hogy méltó, hogy ilyen
értelemben legyek mindenitek felől.  Meg lévén győződve arról,  hogy aki  elkezdette bennetek a jó
dolgot,  elvégezi  a  Krisztus  Jézusnak napjáig.” Akkor mi  a  helyzet? Történik  valami csoda az  utolsó
pillanatban, mikor a lélek és a szellem elvétetik tőlünk, és mi egyszeriben arra ébredünk, hogy minden
kész, be van fejezve, véget ért egy folyamat, ami egy életen át tartott? Testvérek! Nem így állnak a
dolgok. Mert ha olvassuk a Bibliát láthatjuk, hogy sok helyzetben némelyek, amikor Krisztus ítélőszéke
előtt megjelennek, meg fognak szégyenülni.

Azt  mondtam:  Uram,  segíts,  hogy  láthassam,  mi  van  a  szavak  hátterében.  Segíts,  hogy
meglássam, mit mondasz Te a szavak mögött. Ne legyen az én elmémben semmilyen kitaposott út, és
nehogy azt higgyem, hogy értem a dolgokat, miközben azok egészen másként állnak. Nem szeretném,
hogy ilyesmik legyenek az elmémben. 

Testvérek! Mindnyájunknak vannak ilyen dolgai, és mi nyugodtan alszunk akkor is, amikor a
dolgok nincsenek rendben az Úrral. Így imádkoztam: Uram, ha arról van szó, hogy lássalak Téged mint
Megváltót, Szabadítót, olyan elégedett és nyugodt vagyok, tudva, hogy Te milyen szerető, irgalmas és
megértő vagy velem. Valahányszor tévedek és megbánom amit tettem, és jövök Hozzád, hogy: Uram,
bocsáss meg,  nem úgy jártam el  ahogy kell,  Te újra felém fordulsz,  és örömmel elfogadsz.  Milyen
szerető és megértő Megváltónk vagy! 

János, a szeretett apostol fejét az Úr kebelére hajtotta. Nem értem, mit történt vele, amikor ő
ott nyugodott. De tudjátok, hogy mit értek? Hogy ez az ember olyan közel volt az Úrhoz, hogy bár az ő
levelei az utolsók a Bibliában, ismerte az Úr hangját. Az Apostolok Cselekedetei könyvének kezdetén
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nagyon sok munkában látjuk őt. Például amikor Péter és János ment a templomba, tudjuk mi történt
azzal a béna emberrel, meggyógyították: „aranyam és ezüstöm nincs, hanem amim van, azt adom
néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” Aztán elvitték őket kettejüket a tanács elé, ott
kikérdezték őket, Péter és János meg válaszolt, stb. Azután János eltűnik, nem olvasunk tovább semmit
róla. Majd egyszer csak ott találjuk Pátmosz szigetén, az értünk – akik ma élünk – való küldetésben.
Tehát Isten hosszú távú dolgokat tart a szeme előtt, nem csak annyit, amit mi elképzelünk. 

Gondolom, hogy emiatt volt ez a nagyon nagy ellentét. Mi úgy gondoljuk, hogy János nagyon
közel volt az Úrhoz. János látta a királyok Királyát és uraknak Urát, és leesett az Ő lábaihoz, és arra
gondoltam: egy „más” Jézus (idézőjelben más), hiszen Ő ugyanaz volt. Azért teljesen más, mert nem
ilyen szavakat mondott, hogy: „János, nem ismersz meg? Nem nyugodott a te fejed az én keblemen?
Nem  voltál  te  nagyon  közel  hozzám?” Hanem  közeledett  Jánoshoz,  és  azt  mondta:  „ne  félj”.
Megérintette őt, és János magához tért. Egy „más” Jézus. Testvérek, ezt jelenti a kegyelem korszaka.
Ebben a kegyelmi időszakban, mikor Ő elhívott, megáldott bennünket, szólt hozzánk, megismertük
mint Szabadítót,  egy szerető Jézust,  Aki  jót  tett mindenhol,  ahol csak járt,  gyógyított, enyhítette a
fájdalmakat,  megértő  volt  mindenkivel,  megértette a  tanítványokat:  de  a  Biblia  utolsó  könyvében
másképp látjuk Őt. Ott már nem lehet tanulni. Itt és most kell tanulnunk, itt kell Őt megismernünk, és
itt kell megváltoznunk.

Testvérek, tudjátok, hogy mi történik az utolsó napokban? Az utolsó napokban, amiket mi is
élünk, megjelennek bizonyos gyanús személyek – és nemcsak a médiában –, akik mindent tudnak
például  a  covidról.  Én  nem  haragszom  rájuk,  de  haragszom,  amikor  egy  keresztény  a  coviddal
foglalkozik. Ma is mondtam valakinek: Testvér, tudod, mikor írta Pál a levelét Timóteusnak? Testvérek,
nem így volt, mint most, teljesen más idők voltak. Nagyon zavarosak voltak, mert üldözték őket, ahogy
Pált  is.  Pált  elfogták,  kikérdezték,  de  ő nem foglalkozott ezekkel,  ő  az  Úrral  foglalkozott.  Többször
olvastam már a 2Timótheushoz írt levél 3. részéből. Nagyon szeretem ezt a részt. Ő nem foglalkozott
ilyesmikkel.  A mi legfontosabb elfoglaltságunk az legyen, hogy ezekben a zavaros időkben tudjunk
közeledni az Úrhoz, és láthassuk meg a rendkívüli lehetőségeket, hogy növekedjünk az érettségben. 

Soha  nem  volt  ennyire  alkalmas  helyzet  arra,  mint  most,  hogy  közeledjünk  az  Úrhoz,  és
megtaláljunk  Benne  mindent:  örömöt,  békességet,  nyugalmat.  Mindent  megtalálunk  Őbenne.  Mi
hajlamosak vagyunk arra,  és  itt nem a médiáról  beszélek,  hanem egyes keresztényekről,  hogy azt
hirdessük:  legyünk bátrak testvérek; álljunk fel;  harcoljunk,  nyissuk meg az emberek szemét, hogy
láthassák,  mi  történik  a  háttérben.  De  Testvérek,  ez  nem  a  mi  dolgunk.  A  mi  dolgunk  az,  hogy
közeledjünk az Úrhoz. A mi dolgunk az, hogy Hozzá jöjjünk, hogy örüljünk, hogy Őbenne megtaláljunk
mindent, amire szükségünk van, mert az Úrban megtalálunk mindent, amire szükségünk van. 

Ezekben  az  utolsó  időkben  ki fog  derülni,  és  nagyon  szomorú,  amikor  lelepleződik a  mi
jellemünk.  Még  van  idő  számunkra,  hogy  megváltozzunk.  Még  van  idő.  Akkor  is  voltak  kritikus
időszakok, amikor Pál élt, de az Úr megáldotta őt, és a keresztény norma nem szállt alább. Láttuk, hogy
a dolgok egyre inkább meginognak. De a különböző helyzetekben csakis akkor tudunk helytállni, ha
megtanuljuk, hogyan közeledjünk az Úrhoz. Nem számít, miként alakulnak a dolgok, nem számít, mi
történik sokakkal, nem számít, mi történik ezzel a külsőleges, felületes kereszténységgel. A lényeg az:
te légy éber, ne hagyd, hogy a szívedben keserűség, elbátortalanodás legyen és harcolj mindvégig.
Nehezebb  a  helyzet,  amikor  jönnek  a  gyengeségek,  amikor  nem  találsz  erőforrásokat,  de  ha
meghátrálsz, az nem jó.

Testvérek, én hiszem, hogy az Úr munkálkodik közöttünk is, és örülök minden lehetőségnek,
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hogy  közeledni  tudjunk  az  Úrhoz.  A  jellem  ezekben  a  napokban  kell,  hogy  kialakuljon.  Az
agyagedényeket gyakran használták. Bárhová mentek az emberek, ezeket használták. Vitték a mezőre,
abban főzték a töltött káposztát, mindenhol agyagedény volt. Egy arany vagy ezüstedényt nem nagyon
használtak. Tisztességre való edény volt, de értékes az anyaga miatt volt. A mi értékünket az adja, hogy
Krisztusból mennyi van bennünk. Mi nem attól vagyunk értékesek, hogy ma buzgók vagyunk, megyünk
mindenfelé és mindenféle dolgot teszünk. Nem ezért vagyunk értékesek, hanem azért az anyagért, ami
kiformálódott bennünk: az arany – Krisztus, aki kiformálódott bennünk. Tekintsünk minden helyzetet,
minden körülményt nagy lehetőségként számunkra, hogy készek legyünk arra a napra, mikor az Úr
eljön. Ha ezen az úton vagyunk, az jó. Ha kezdjük ezt megérteni, az jó, de ne legyünk megelégedve
azzal, amire eljutottunk. Az Úr többet kíván. 

Testvérek, legyetek aktívak, ne aludjatok. Ha az Úr munkálkodik valamit az életedben, és ha
arról öt percet beszélsz, elég. Ne várd, hogy egy fél órát tudj beszélni. Mert ha egy félórát beszélsz, a
testvérek megunják, és nem fognak figyelni. 

Az Úr áldjon meg titeket! 
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