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Jelenések 22,3-5: „és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz, és 
ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem 
lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké." 
 
1 Péter 4,10-11: „ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 
kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mintegy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel 
szolgáljon, amelyet Isten ád, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és 
hatalom örökkön-örökké. Ámen." 
 
Róma 12, 4-8: „mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete 
van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy 
azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya 
szerint teljesítsük. Akár szolgálat, a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő, az intésben, az adakozó 
szelídségben, az előljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal mívelje." 
 
Kolossé 3, 22-25: „ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek 
szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És 
valamit tesztek, lélekből [szellemből] cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól 
veszitek az örökségnek jutalmát, mert az ÚR Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, 
jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás." 
 
Mi egyrészt arra vagyunk elhívva, hogy szent életet éljünk, és egy akadályokkal teli versenypályára vagyunk 
helyezve. Bizonyára ott van ez a vágy bennünk, hogy áthaladjunk az akadályokon, amelyek előttünk vannak, és 
türelemmel fussunk a pálya vége felé. Ez igaz. De még van valami, ami nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy ez 
a rész sokkal inkább el van hanyagolva, mint az első rész, mert sokszor elfelejtjük, hogy arra hívattunk el, hogy 
az Úrnak szolgáljunk, és ahogyan Neki szolgálunk, aszerint leszünk megjutalmazva. 
 
Különböző módon igazolhatjuk magunkat, de azt akarom mondani, és ez a saját tapasztalatom, hogy nemcsak a 
nagy dolgok, hanem egy pohár víz is meg van jutalmazva. Nem beszélek nagyobb dolgokról, például arról, hogy 
megtanulj elengedni valamit a magadéból az Úrért. Lemondasz dolgokról, lemondasz a birtokodban levő 
dolgokról, lemondasz a te dicsőségedről. „Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is vallást teszek róla az 
én mennyei Atyám előtt." Ki nem érti ezt, hogy bárhova legyünk helyezve, mi az Úr Krisztusnak szolgálunk. 
Bármit teszünk - ott, ahova Ő helyezett -, tulajdonképpen Neki szolgálunk. Nem ez van a tudatunkban, hanem 
csak dolgozunk, dolgozunk, nagy tevékenységekben veszünk részt, és nem ez van a szemünk előtt, mikor reggel 
felkelünk. Reggel, mikor felkelek, ez a tudat kell, hogy bennem legyen: én az Úr Krisztusnak szolgálok ma. És 
attól függően, ahogy szolgálok, Ő látni fogja, hogy én valóban az Úr Krisztusnak szolgálok-e. Ez egy olyan 
szolgálat, amibe mindnyájan be vagyunk vonva. 
 
Mert bárhova legyünk helyezve, a hitéletet nem lehet saját erőfeszítés által élni. Nem tudod a saját erődből 
megtenni, hogy az Úr Krisztusnak szolgálj, és úgy tedd a dolgokat, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. „Ti 
szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik 
embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből 
[szellemből] cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek 
jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok." Tehát ez nagyon világosan áll itt. Azt szeretném mondani, hogy 
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lehetetlen nem észrevenni, amikor így teszel. A hegyen épített várost nem lehet elrejteni. Viszont ezt nem lehet 
saját erőből tenni. Hiába akarod ugyanazokat a dolgokat tenni, nem fogod tudni, mert megunod, eleged lesz, 
elkeserítenek a körülötted levő emberek és dolgok. Tehát a szolgálatunknak ez a része teljesen más. Nem 
mondhatod, hogy nem tudod, milyen ajándékod van.  
 
Létezik más szolgálat is, és most erről szeretnék beszélni. Ez arra utal, hogy van egy ajándékom, amit Isten adott. 
Tudom, hogy sokan az itt lévők közül nem tudják, milyen ajándékuk van. Nem a kezdőkről beszélek, mert nekik 
növekedniük, fejlődniük kell, és aztán a testvérek, akik mellettük vannak, látni fogják, kinek milyen ajándéka 
van. De kérdezem: Miért kell együtt lennünk? Hol akarsz szolgálni? Az utcán? Az utcán lehet hirdetni az 
evangéliumot, de ahhoz, hogy a testvéreknek szolgálj azzal az ajándékkal, amivel rendelkezel, találkoznod kell 
velük. Érintkezned kell velük, hogy súrlódások legyenek, és meg kell látnod, hogy nem megy a saját erődből. 
Érintve lesz a hírneved, és nem tudod elfogadni, hogy rosszat mondjanak rólad. Az Úr szolgájának nem kell 
foglalkoznia az ő jó megítélésével. 'Jaj, nekem, mit mondtak rólam?!' 
 
„Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a 
hitnek szabálya szerint teljesítsük." Mikor megtértem az Úrhoz, nagyon fiatal voltam, és valaki megkért, hogy 
tegyek bizonyságot az Úrról. Nem tudtam, mit kell tennem, és arra gondoltam, hogy vajon magamtól fogok 
tudni mondani valamit? Az Úr fog adni valamit? Mindig ez volt előttem: vajon, vajon, az Úr fog szólni? És egy 
testvér azt mondta: majd meg fogod látni, hogy az Úr a tanításra, vagy a prófétálásra adott neked ajándékot. Aki 
próféta, az látja Isten tervét, hogy mi az Ő terve a számunkra. 
 
Testvérek, az elménkben forradalmi változásnak kell történnie, hogy megértsük, mit akar az Úr. Azt hisszük, hogy 
rendben vagyunk, de nem vagyunk rendben. Mert mindenhol ezt halljuk, és elégedettek vagyunk ennyivel, hogy 
gyülekezetbe járunk. Mit jelent a gyülekezet? Elmegyek vasárnap, jelen vagyok, megvizsgálom magam, hogy 
rendben legyek, hogy részt vehessek a kenyértörésen, éneklünk, stb. Testvérek, azt szeretném mondani, hogy ez 
nagyon kevés. Én nem mondom meg, hogy mit tegyél, de egy dolgot mondok: ha valaki tényleg tudni akarja, - 
és nem feltétlenül és konkrétan azt, hogy milyen ajándéka van -, tartsa szem előtt azt, hogy az élete teljes 
mértékben legyen átadva az Úrnak, például ez is: Uram, milyen ajándékot adtál Te nekem, amivel szolgálhatok a 
testvéreknek? És nem nyugszom meg és tovább imádkozom, míg az Úr világosan meg nem mutatja, és tudni 
fogom: ez az én ajándékom. Ha valakinek azt kell tennie, hogy bátorítson és felemeljen másokat, akkor ebben 
járjon el szorgalmasan; az adakozó jó szívvel tegye azt; a könyörülő vidámsággal. Tehát ha az Úr elhívott 
valamire, akkor azt kell tenned. 
 
De amit megtehetsz az, hogy imádkozhatsz és kérheted az Urat: Uram, szeretnék áldás lenni a testvérek 
számára, hogy a testvérek érezzék az áldást. Ha ez az én imádságom, akkor az Úr bizonyosan elkezd 
munkálkodni. De testvérek, ébredjünk fel az álomból, amelyben a keresztények általánosságban alszanak. 
Emlékszem, hogy volt egy gyülekezet. Ők körülbelül úgy voltak együtt, mint mi vagyunk. És egyszer csak 
mindenkit elfoglalt a saját mindennapi dolga, és nem volt, aki hirdesse az Igét. És mit tegyenek? Nincs, aki 
prédikáljon, nem voltak szolgáló testvérek. És akkor mit tettek? Fogadtak egy fizetett prédikátort, és annak 
gondja volt arra, hogy mindent tönkre tegyen. Meg kell értenünk, hogy a mi felelősségünk az, hogy ezt tegyük. 
Tehát, mikor felébredek, az első dolgom ez: Uram, nem csak ennyit akarok ma, hogy őrizz meg a bűntől, a 
kísértéstől, őrizz meg a gonosz támadásaitól, őrizz meg a balesetektől, mert kocsival megyek, vigyázz rám. - Ez 
mind nagyon jó! De a legfontosabb minden dologban: Uram, Téged akarlak szolgálni ma. A fő dolgunk nem a 
munkahelyünk. A fő dolog az, hogy az Úrnak szolgálj. Fontos a munkahely, el kell látnom a családomat, és ez 
normális. De minden figyelmemet arra fordítsam, hogy milyen területen kell ma szolgálnom. Lehet, hogy valakit 
fel kell hívnom telefonon. 
 
Számot kell adnunk, és jó lenne, ha most lenne a számonkérés, hogy láthassuk, hogy az Úr ide helyezett. Mert 
miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen 
sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Jön ide valaki, aki nem látta  
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meg, mi a gyülekezet. Nem látta meg, hogy a gyülekezet nem az, hogy valaki prédikál, a többiek pedig 
hallgatják. Soha nem az fog történni, hogy te, aki sok évig ültél az árnyékban, egyszeriből ráébredsz valóságra. 
'Mondj néhány szót!' Felállsz, és akkor mondasz néhány szót, és meg fogod látni, hogy a testvérek hogyan 
reagálnak. Ha lehajtott fejjel ülnek, akkor rövidebben kell beszélned. Ha nem így van, akkor látod, hogy az Úr 
megáldott. 
 
Tehát ez van a szívemben: Uram, légy irgalmas hozzánk! És a Te mennyei világosságod világítsa meg és 
változtassa meg a mi hozzáállásunkat. Nem szeretnénk a futásunkat ugyanúgy folytatni, mint eddig. És 
szeretnénk, hogy mindenki a szerint a szolgálat szerint, amit kapott, tudjon szolgálni egymásnak szeretetben.  
 
Rád van szükségünk, mennyei Atyánk. Bátorításra, buzdításra van szükségünk, hogy felemelhessük egymást.  
Munkálkodj Te, Uram, és készíts Te egyre több olyan személyt, aki tudatában van ennek a valóságnak: mi az Úr 
Krisztusnak szolgálunk. 
 
És Tőle fogjuk majd kapni a mi örökségünk jutalmát. Ő megjutalmaz. Megjutalmaz itt, ebben a korszakban is, ha 
valamit elhagysz Őérte. Ő irgalmas lesz hozzád. Én tíz évet dolgoztam egy vállalatnál, és minden nap tíz órát 
dolgoztam, de csak nyolc órát fizettek. Nem a beosztásom után fizettek, hanem úgy, mint bármelyik mérnöknek 
a gyárban, annak ellenére, hogy nekem nagyon nagy felelősségem volt. Lehet, hogy volt a szívemben ilyen 
gondolat, hogy többet szerettem volna kapni, de soha nem mondtam. Nem emlékszem ezekre a dolgokra, de 
valószínű, hogy voltak ilyen gondolataim. Az Úr számon tartotta ezt, mert miután ennek az időszaknak vége lett, 
mindezeket a plusz órákat ráadásként megadta nekem. Tehát ha elhagysz valamit az Úrért, és nem azért, mert jó 
ember vagy, akkor az Úr megáld. 
 
Testvérek, azt akarom mondani, hogy egyetlen dolgot kell tennünk: komolyan az Úrhoz kell jönnünk és kérnünk: 
Uram, itt vagyok. Még van idő, de lesz egy nap, mikor vége, és akkor nem tehetek semmit. Hallottam idős 
emberekről, akik pánikba estek. Ti még nagyon fiatalok vagytok, és nem estek pánikba, de mikor öreg és 
tehetetlen leszel, és nem tudsz tenni semmit, akkor pánikba fogsz esni. Mert ma van az üdvösség napja, most 
kell a valóságra ráébrednünk. Uram, légy irgalmas hozzánk! Ámen.     


