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 Egy alkalommal elmondtam, hogy sajnálom azt, hogy nem tanulmányoztam többet a Bibliát. A Bibliát 
semmivel nem lehet helyettesíteni. Most az emberek kitaláltak mindenféle helyettesítőt, és az egyik ilyen a napi 
áhitat. Nem mondom, hogy ezek nem jók, és hogy azok az emberek, akik ezeket írták, nem láttak meg jó 
dolgokat, de kevés az, hogy két könyvből olvass ilyen napi elmélkedéseket, és még két igeverset a Bibliából, és 
akkor teljesítetted a napi normát. Ezzel saját magunkat csapjuk be. A Bibliát kell olvasni! Azt mondja Pál: 
"Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon" (Kol 3,16). Ez azt jelenti, hogy ismernünk kell az Igét. A 
farizeusok és az írástudók tudták, hol kell a Messiásnak megszületnie. Ők azonnal tudták ezt, nem kellett 
utánanézniük. Azt mondta valaki nekem: Ha az Atya nem vonz, hogyan jöhetsz Hozzá? Azt válaszoltam: Ha nem 
olvasod a Bibliát, [akkor nem tud vonzani] – az Úr Jézus azt mondja: én ha felemeltetem a földről, mindeneket 
magamhoz vonzok. Felemeltetett az Úr? Igen! Miután felemeltettem, minden embert magamhoz vonzok.  
 Tehát testvérek, ha felületes keresztények akartok lenni, akkor ne olvassátok a Bibliát, csak a napi 
áhitatokat. Nekünk is van két ilyen könyvünk, és azzal a gondolattal adtuk ki ezeket, hogy megerősítsük azokat, 
"akik halófélben vannak" (Jel 3,2). Tehát ha valaki éppen halófélben van, akkor napi áhitatokat kell olvasnia. De 
aki többet szeretne megérteni, akkor többet kell olvasnia a Bibliát. 

Sokszor voltam olyan helyzetben, hogy teljesen új embereket ismertem meg, akikről nem tudtam 
semmit. És mindig eszembe jut Barnabás, aki olyan ember volt, hogy meglátott olyan dolgokat, amiket mások 
nem láttak. A jeruzsálemiek tudták ezt Barnabásról: meglátsz egy embert, meghallgatod, és végül megérted, 
hogy ez az ember rendelkezik valamivel. Olvastátok John Saunders könyvét, hogyan látta meg egy ember abban 
a lóban az értéket? (Szív a célegyeneshez, magyarul megjelent az Evangéliumi Kiadónál). És Barnabás hallotta 
Pált beszélni a megtéréséről, és mikor Jeruzsálembe ért, - képzeljük el milyen pusztítást végzett Pál mindenhol, 
ahol járt, és milyen félelem volt a hívőkben, mert megkötözve vitte őket Jeruzsálembe: egyszerűen terrorizálta 
őket. És ez a Pál megtér az Úrhoz, elmegy Jeruzsálembe, ott persze ismerték őt, és Barnabás volt az, aki 
odaszegődött hozzá, és őt az apostolokhoz vitte. Meglátott benne valamit. Nem tudom pontosan mit gondolt, 
mikor Pált visszaküldték Tárzuszba, mert nagyon kevés ideig volt Jeruzsálemben. És miután Barnabás Antiókiába 
ment, és látta ott Isten kegyelmét munkálkodni - első alkalommal tért meg nagyon sok görög az Úrhoz, és nagy 
áldás volt - Barnabásnak eszébe jutott Pál. Elment érte, és elhozta őt Antiókiába. Tehát látott valamit a 
helyzetek hátterében, azokban a helyzetekben, ahol sokan elkerülték Pált. Barnabás elment és megkereste, és 
elhozta őt Antiókiába. 

Miután János Márk elhagyta őket, és visszament Jeruzsálembe és elhatározták, hogy egy újabb missziós 
útra mennek, és Barnabás vinni akarta János Márkot is, Pál viszont nem akarta. El tudjuk képzelni? Mit láthatsz 
egy fiatalban, aki abban a kiváltságban részesül, hogy Barnabással és Pállal missziós útra menjen, de végül 
otthagyja őket, és visszatér Jeruzsálembe? Hogyan jellemeznétek egy ilyen fiatalt? Ő már levizsgázott, nem 
méltó, hogy velünk jöjjön. Barnabás rendelkezett azzal az ajándékkal, hogy kapcsolatokat teremtsen, hogy 
megtaláljon bizonyos embereket, és lásson bennük valamit, amit Isten a jövőben fog kimunkálni bennük. 
Könnyű meglátni, hogy van ott valaki, de hogy meglásd a lehetőséget, a képességet valakiben, ami egyenlőre 
még nem látszik? Barnabás rendelkezett ezzel az ajándékkal. 

 Mondhatnánk többet is a köztük lévő nézeteltérésről, és hogy hogyan váltak el egymástól, de én azt 
hiszem, hogy a Barnabás küldetése itt befejeződött. Az ő küldetése a továbbiakban az volt, hogy János Márkban 
az az ember formálódjon ki végül, akiről maga Pál mondja: Hozd magaddal Márkot is, mert hasznos számomra a 
szolgálatban (2Tim 4,11). De nem csak az Úr számára volt hasznos János Márk, hanem Pál számára is. Az 
Evangélium, amit ő írt – Márk evangéliuma – a szolga evangéliuma. Ő szolga volt. János Márk a szolga, ezt 
mondja az első missziós útjáról, hogy János Márk szolgált nekik. És Isten megáldotta őt. 

Testvérek, én azt hiszem, hogy minden helyzetből van kiút. Ha megrekednénk és elbátortalanodnánk, 
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kétségeskednénk, csalódottak lennénk a helyzetek miatt, akkor létezik egy út: az, hogy közeledjünk az Úrhoz. 
Tudjátok, miért rekednek meg sokan? Mert nem tudnak az Úrra tekinteni. És egyesek keserűséggel maradnak a 
szívükben, ami nehezen tisztul ki onnan. Az Úrnál van útja a helyreállításnak. Barnabás elvált tőlük, és mi azt 
mondjuk: nézzétek mi történt, Barnabás már nincs jelen az újszövetségi beszámolókban, elvesztette ezt a 
kiváltságot, hogy ott legyen. De én azt szeretném mondani, hogy nagyon sok szent van, aki nincs megemlítve a 
Szentírásban, de akiről nagyon szép dolgokat fogunk hallani egy napon. És én hiszem, hogy az Úr ma is így 
munkálkodik. És én senkit nem hibáztatok, ahogy Pált sem hibáztatom, hogy nem látta azt, amit Barnabás látott 
János Márkban.  

Hogy megláthass valamit! Voltunk testvéreknél, és megláttam valamit, ami valóban valósnak bizonyult, 
és megtanultam egy dolgot: hogy tudjak várni, hogy meglássam azt, amit az Úr munkál. Ne siessek az 
értékítélettel, vagy a kételkedéssel, hanem várjak, hogy meglássam, hogyan munkálkodik az Úr a testvérek 
szívében és Őt lássam. Vannak, akiknek nem tudjuk, mi van a szívükben. Lehet, hogy az elméjükben sok 
összevisszaság van, de a szívükben lehet, hogy más van. Nagyon örültem, hogy ott lehettem a testvéreknél. 
Nagyon sok kérdésük volt, egyes kérdésekre nem válaszoltam, mert még nem volt itt az ideje, hogy válaszoljak, 
mert a Biblia bonyolult, nem egyszerű könyv, nem könnyű megérteni. Ahhoz, hogy megérthesd a Bibliát, 
kijelentésre van szükség. Hogy megérthesd a Bibliát, szükséged van valakire, ahogy Pál mondta Efézusban: "nem 
vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát" (ApCsel 20,27). Tehát ő bemutatta a 
szemeik előtt Isten tervét. Ő az efézusiakban látott valamit. 

 És ezeknek a testvérek nagyon pozitív volt a visszajelzése, mert az egyik azt írta: remélem, hogy ez csak 
a kezdet. Egy másik testvér oda jött hozzám, átölelt, nagyon örült, elment, majd néhány lépés után 
visszafordult, és újra átölelt. És mindezekben láttam az Úr iránti szeretetüket. Testvérek, tudjuk mit ír a Biblia: a 
szeretet sokakban meghidegül. Nagyon könnyű okot találni és mentegetni magunkat. Testvérek, ne tegyük ezt. 
Az Úr munkálkodik. Én úgy látom, mintha valami felgyorsulna. 

 Testvérek, mit gondoltok, hogy van az, hogy az Úr feltámadása után először Mária Magdolnának jelent 
meg? Miért Mária Magdolnának jelent meg először, és nem Péternek? Ha van egy olyan szív, aki szereti az Urat, 
annak az Úr kijelenti magát. Ahogy mondja is: "ahhoz megyünk és nála lakozunk" (Jn 14,23). Ha szereted az 
Urat, az Úr kijelenti magát neked. Ha Vele jársz, Ő is veled fog járni.  

Az ének, amit a testvérnők énekeltek: Senki sincs olyan szent, mint az Úr - én örülnék, ha valaki egyszer 
ezt mondaná: senki sincs olyan szent, mint az Úr! De hogy valaki ezt mondhassa, úgy kell mondania, ahogy 
Anna mondta, mert az ő szavai nem üres szavak voltak: "Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt rajta kívül senki 
sincs. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk" (1Sám 2,2). 

 Testvérek, azt akarom mondani, hogy mi, akik régóta az Úréi vagyunk, egyesek több mint negyven éve, 
mint én is -, negyven év kegyelem, negyven év áldás - ne maradjunk le! Ne legyünk azok, akik meghátrálnak, és 
mentséget találnak a langyos életükre. 

 Olvasok néhány igeverset: Róma 12, 9-16: "a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a 
gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást 
megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben [szellemben] buzgók legyetek, az Úrnak 
szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak. A szentek 
szükségeire adakozók legyetek, a  vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, 
áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal 
legyetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban." 

 Testvérek, az Úr munkálkodjon a szíveinkben, hogy szellemben buzgók legyünk. Ne a mi testünkre 
nézzünk, az Úrra tekintsünk. Az Úr irgalmas irántunk és azt akarja, hogy mi az Ő oldalán legyünk, a mi szívünk 
együtt dobbanjon az Ő szívével. Meg vagyok győződve, ahogy a testvér is mondta, hogy a dolgok formát 
öltenek, az Úr munkálkodik, a testvérek felébrednek és teljes szívvel az Úr felé fordulnak. Testvérek, ne üljünk 
passzívan. Imádkozzunk, hogy az Úr munkálkodjon a szíveinkben. Ne legyünk olyan emberek, akik csak várják, 
hogy kapjanak valamit. Az Úr áldjon meg titeket. 

Uram, kérlek munkálkodj Te a mi szíveinkben is, akik ma itt voltunk. Helyezz a szívünkbe Te irántad való 
forró vágyat, vágyat arra, hogy a Te akaratod valósuljon meg az életünkben. Vágyjunk arra, hogy Tőled 
függjünk, mennyei Atyánk, vágyjunk arra, hogy szabad utad legyen bennünk, hogy munkálkodj bennünk és 
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általunk azokban, akik körülöttünk vannak. Köszönjük ezt az új alkalmat is, hogy meglátogathatjuk azokat a 
testvéreket. Uram, munkálkodj Te. Uram, köszönöm, hogy meghallgatod az imánkat. Ugyanakkor kérlek azokért 
is, akik hallgatják a felvételeket. Erősítsd meg a gyengéket, vigasztald a megszomorodottakat. Erősítsd meg őket 
Te Uram, a belső emberben. És munkálkodj Te, hogy a Te neved dicsőüljön meg bennünk. Uram, a Te kezedbe 
tesszük le magunkat, és köszönjük, hogy meghallgatsz, mert az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.   


