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Két helyről szeretnék igét olvasni. Ezekkel az igeversekkel már foglalkoztunk, de most valami
mást  szeretnék  kiemelni.  Lukács  19,11-13:  „Amikor  pedig  ezeket  hallották,  még  egy  példázatot  is
mondott,  mert közel  volt  Jeruzsálemhez,  és  azt  gondolták,  hogy azonnal  meg fog jelenni  az  Isten
királysága. Így szólt tehát: Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen
magának,  és úgy térjen vissza.  Hívatta tíz szolgáját,  átadott nekik  tíz minát,  és  azt  mondta nekik:
Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök.” Máté 25,14-15: „Mert úgy van ez (az Isten királysága), mint
amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt
talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment
idegenbe”.

Testvérek, abban az időben élünk most, amikor ez a nemes ember távol van, és ránk bízta a
vagyonát.  Azt  mondta,  használjuk  ezt  a  ránk  bízott  vagyont,  míg  visszajön.  Ha  pedig  a  minák
példázatáról  beszélünk,  ahol  mindenkinek  adott  egy  minát,  ott  azt  mondta:  „kereskedj  vele,  míg
megjövök!”. Az Úr Jézus Krisztus ránk bízta az Ő életét. Amikor hittünk Őbenne, akkor az történt, hogy
Krisztus lakozást vett a szellemünkben. Ott van az élet; de ez az élet be van zárva lelkünkbe. A nagy
probléma  pedig  az,  hogy  a  lelkünket  az  énünk  irányítja.  A  szellemünkben  ott  van  Krisztus,  de  a
lelkünkben  ott  az  énünk.  Emiatt  pedig  nagyon  nagy  a  harc.  De  mi  arra  hívattunk  el,  hogy  ezt  a
szellemünkben lévő életet éljük.

Foglalkoztatott  ez  a  kérdés,  hogy  Isten  hogyan  munkálkodik  ebben  a  tekintetben?  Mi
mindnyájan kaptunk egy minát, és az Úr azt mondta: „használd, míg én eljövök!”. Használnunk kell! Mi
nem arra vagyunk elhíva, hogy pusztán csak tisztában legyünk azzal, hogy hittünk és az Övéi vagyunk.
Természetes, hogy az Övéi vagyunk, de ebben az időszakban, amikor Ő távol van, a vagyonát is ránk
bízta.  Hogyan tudjuk akkor vajon elérni  azt,  hogy a mindennapi életünkben ne a saját dolgainkkal
legyünk annyira elfoglalva, hanem mindig tisztában legyünk azzal, hogy a mi fő elfoglaltságunk az,
hogy  a  minák  gyarapodjanak,  azaz  a  bennünk  lévő  élet  növekedjen?  El  kell,  hogy  jussunk  a
felnőttkorra.

 Beszélgettem  ma valakivel,  és  megkérdeztem:  mit  munkált  az  Úr  az  életedben  ebben  az
időszakban? Felsorolt néhány embert, betegeket és nem betegeket, akiket meg kell látogatnia, és azt
mondta: szeretnék még buzgóbb lenni a testvérek iránt. Azt feleltem: ha buzgóbb leszel a testvérek
iránt, végül azt fogod látni, hogy csak nem vagy elégedett. Mert az első dolog, aminek történnie kell az
életünkben,  hogy növekedjünk.  De hogyan növekedhetünk? Hogyan juthatunk oda,  hogy tisztában
legyünk  azzal,  hogy  a  mi  fő  elfoglaltságunk  nem  a  kimerítő  szolgálat  (amelyben  természetesen
szeretném, hogy az Úr legyen látható, és nem én magam akarok lenni; a szolgálatunk nagyon fontos).
De  amikor  reggel  felkelek,  hogyan  tudhatnám,  hogy  az  én  fő  feladatom  az,  hogy  gyarapodjon  a
kegyelem az életemben? A kegyelem pedig csak úgy gyarapodhat,  ha engedem, hogy a kegyelem
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munkálkodjon bennem. 

Hogyan tudhatna a bennünk levő élet eljutni a felnőttkorra? Elsősorban az a fontos, hogy ez az
élet  növekedjen.  Mert  találkozunk  az  életünkben Isten által  rendelt  körülményekkel,  helyzetekkel,
személyekkel,  és  zúgolódunk.  Tudjátok  miért  zúgolódunk?  Mert  mi  élni  akarunk,  nem  akarunk
meghalni. És emiatt, mert nem akarunk meghalni, gyengék maradunk. Természetes, hogy nem tetszik,
természetes, hogy zavarnak ezek a dolgok, de felvenni a keresztet azt jelenti, hogy meghalok, és mikor
meghalok,  akkor Ő él.  Pál  apostolra gondoltam, és igaz,  amikor mondja,  hogy szeretnék az Úrhoz
költözni,  de nem tudom mit tegyek; az én számomra sokkal  jobb lenne elmenni az Úrhoz, de a ti
számotokra az lenne jobb, hogy veletek maradjak (hogy segítse őket), de ami engem illet, szeretnék az
Úrhoz költözni (lásd: Filippi 1, 21-24).

 Tudjátok, hogy Ezékiáshoz egyszer csak odajött a próféta, és ezt mondta neki: „Rendelkezz
házadról, mert meghalsz” (2Kir 20,1). Ezékiás pedig a fal felé fordult és sírt; az Úrhoz kiáltott, és Isten
adott még neki tizenöt évet. Nem volt elkészülve, hogy elhagyjon mindent. Rendelkezz házadról! Egy
testvér megkérdezte tőlem: „Radu,  hogy vagy most,  mert te nagyon sokat mentél,  és most itthon
ülsz?” El kell ismernem, hogy nem unatkozom itthon. Az Úr azt mondja: ülj itthon, nem vagy te olyan
fontos, az Úr fontos, Ő végzi az Ő munkáját. És Ő munkálkodik. De ha én akarok menni, ez azt jelenti,
hogy  én  annyira  kötődöm,  és  olyan  fontosnak  tartom  magam,  hogy  nekem  mennem  kell  a
testvérekhez! Tehát a szavaim hátterében ott lehet a megszokás is. 

Testvérek, elismerem, hogy én még nem voltam lemérve ilyen tekintetben: „rendelkezz házad
felől, mert el kell menned”. De azt akarom mondani, testvérek, hogy mi nagyon sok kötelékkel vagyunk
megkötözve.  Az  ugyanis,  hogy  nem  várjuk  az  Urat,  és  úgy  gondoljuk,  hogy  még  késlekedik;  és
megvannak a saját terveink, ez azt bizonyítja, hogy nem vagyunk készen. Élni akarunk, és nem akarunk
meghalni. Énekeljük, hogy milyen csodálatos a menny, hogy arany utcákon fogunk járni. De amikor
ezek tesztjére kerülne sor, akkor beigazolódik, hogy mindez csak érzelem volt a részünkről.

 Minek kellene történnie az életünkben, akár öregnek, akár fiatalnak, hogy odafigyeljünk erre:
mi a mi elfoglaltságunk nap mint nap? Az-e a mi naponkénti elfoglaltságunk, hogy bennünk az élet
növekedjen? Mert Krisztus életét kaptuk,  és ennek növekednie kell,  el  kell  jutnia a felnőttkorra.  A
tálentumok példázatában a szolgák öt, kettő és egy tálentumot kaptak, mindegyik a maga erejéhez
képest,  és  azt  a  parancsot:  használjátok!  Lehet,  hogy  egy  normális  életet  élek,  de  ahogy  a  múlt
alkalommal is olvastuk, mikor a menyasszony elkészült, adatott neki, hogy felöltözzön tiszta és ragyogó
fehér gyolcsba. Nem csak fehér volt, hanem ragyogó! A tökéletes, erkölcsös élet (de nincs ilyen) nem
ragyog. Tudjátok mi ragyog? A másik orca, a második mérföld és a felső ruha. Ez ragyog. Ez messziről
különbözik minden emberi  erkölcsi  mércétől.  Teljesen más az,  amit Isten tud munkálni  egy ember
életében, ha átadja magát Neki. Egymásnak kell szolgálnunk azzal az ajándékkal, amit az Úrtól kaptunk.
És Isten egymás mellé helyezett bennünket. Hogyan szolgáljunk egymásnak szeretetben?

 A testvér az előbb Józsefről beszélt. Józsefnek különféle álmai voltak, és mert nagyon naiv volt,
elmondta ezeket; a napot, a holdat, a kévéket, amelyek leborultak előtte; és a testvérei meg az apja is
nehezteltek  rá  ezért.  Azután  az  apja  elküldte  őt  élelemmel  a  testvéreihez.  A  testvérei  pedig  azt
mondták: itt az álmodozó! Gyertek, dobjuk a gödörbe, és lássuk mi lesz az álmaival! Egy testvér azt
mondta: vannak, akik dicsekszenek az álmaikkal, de egyeseknek azért vannak álmaik, mert napközben
annyira el vannak foglalva, hogy nem hallják meg, ha az Úr mond nekik valamit, és emiatt Istennek
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álomban kell szólnia hozzájuk. De József álmai nem ilyen álmok voltak. Az Úr valamit munkálni akart.
Az apja megőrizte a szívében ezeket az álmokat. Mik ezek az álmok? Mit akarnak ezek jelenteni?

 Ez  éppen olyan,  mint  amikor  olvasunk egy könyvet,  és  egyszeriben felragyog a világosság
bennünk.  A  gazda  elment,  és  vissza  fog  térni,  és  megkérdezi:  Hogyan  éltél?  Amit  adtam  neked,
gyarapodott  az  életedben?  És  egyszeriben  megvilágosodunk.  Mi  lesz?  És  azt  gondoljuk:  micsoda
világosságot kaptam én az Úrtól, és mit láttam én meg most! De azt szeretném mondani, hogy ez nem
azt jelenti, hogy be is léptél annak a valóságába, ami történni fog. Kell, hogy legyen kijelentésünk az
Úrtól. Ezek a kijelentések annyira fontosak, mert ha ezek nincsenek, akkor mi valami kicsi elveszett
emberek leszünk. Lesz egy erkölcsös életünk, de nem fogunk Isten terve felé irányulni.

 És akkor kezdődtek a problémák. Tudjátok, Józsefet eladták, azután Potifár házába került, és
nem értett semmit abból, ami vele történt. Semmit! Ő az apja szeretett gyermeke volt. De eladták, és
az izmaeliták elvitték Potifár házába, ahol egy kellemetlen helyzet következtében a börtönbe került.
Rabszolga volt a Potifár házában, de mintha ez nem lett volna elég, rab lett a börtönben, ami még
súlyosabb.  És addig ült  ott,  ameddig az  Úr  akarta.  Sokszor nem értjük a  helyzeteket,  amelyekben
vagyunk, de az Úr azt akarja, hogy ezekben a helyzetekben Rá tekintsünk. Sem a Potifár házában, sem
a börtönben nem süllyedt József önsajnálatba, hanem az Úrra tekintett. És azt tette, amit tennie kell.
Mégis, mikor az a kettő kikerült a börtönből, a pék és a pohárnok, azt kérte tőlük: „Szóljatok az én
érdekemben is a fáraónál!” Gondolom, hogy sok volt ez neki. Ez volt az ember. El tudjuk képzelni, hogy
az  a  pohárnok,  akinek  az  álmát  megfejtette,  két  teljes  évig  elfeledkezett  Józsefről?  Ilyen  nincs.
Bizonyára elmondanád a feleségednek, a barátaidnak: nézzétek, mi történt velem a börtönben, volt ott
egy rab, aki bátorított bennünket, és végül az álmainkat is megfejtette. És engem kiengedtek, a péket
pedig felakasztották. De két évig teljesen elfelejtette. El tudjuk ezt képzelni? Két évig. Mi most mind
otthon vagyunk, kimehetünk ugyan, de ez az egy-két hónap is nehéz nekünk.

 Azután két évvel  később tudjátok, mi  történt,  a fáraónak is  volt  egy álma,  és akkor jutott
eszébe  a  pohárnoknak  József.  Kiszabadult,  és  az  álmai  valósággá  váltak.  Mit  jelent  ez?  Az  Úr
munkálkodik az életünkben. Ő úgy munkálkodik, hogy nem kímél bennünket. Egyáltalán nem kímél!
Ebben a két évben József sokszor gondolhatta: vajon nem emlékszik az a pohárnok? Nem emlékezett,
mert Isten nem akarta, hogy eszébe jusson. Mert Isten számára sokkal fontosabb volt az, amit Ő akart
munkálni a József életében, hogy felkészítse arra az időre, amikor onnan kikerül, és az álmai valósággá
lesznek. Sok idő szükséges, hogy amit megláttunk, az valósággá legyen az életünkben.

 Azt mondjuk például kenyértöréskor, hogy mi az Ő menyasszonya vagyunk, és szeretjük Őt.
Nem láttam még olyan menyasszonyt, aki szereti a vőlegényét, de azt mondja: még várj, halasszuk egy
kicsit,  ráérsz,  nyugodtan  késlekedjél  még!  Olyan  ez,  mint  a  2Korinthus  11-ben,  2-3:  „mert  isteni
buzgósággal  buzgok  értetek,  hisz  eljegyeztelek  titeket  egy  férfiúnak,  hogy  mint  szeplőtlen  szűzet
állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával  megcsalta Évát,
akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől”. Azt
mondjuk: „Uram, szeretlek!” Vannak, akik azt mondják: „Maranatha, jövel Uram, Jézus!” De mikor az
Úr el akar vinni, akkor úgy beszélünk, mint Ezékiás. Én még nem voltam ebben megpróbálva, és nem
akarom  megmondani,  hogy  én  mit  tennék.  De  azt  szeretném  mondani,  testvérek,  hogy  amit
megláttunk, annak valósággá kell lennie. Ha várjuk az Urat, úgy ahogy ma is hallottuk, és várjuk a mi
Urunkat a mennyből, akkor minden nap ez kell  legyen a hozzáállásunk: Uram, Te adtál nekem egy
napot, amikor a mina, az élet, a te kegyelmed gyarapodhat. Még egy nap, minden nap még egy nap.
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 Azután szolgáljunk a testvéreknek! Hogyan tudunk szolgálni a testvéreknek? Nem úgy, hogy
elhatározom, hogy teszek valamit. Mert tudjátok, mit jelent szolgálni a testvéreknek? Azt jelenti, hogy
legyünk összetörve, és Krisztust tudjuk átadni a testvéreknek. Nem a saját gondolatainkat, nem azt,
amit éppen olvastunk, vagy azt, ahogyan értelmezzük a Bibliát, hanem azt, hogy az emberek láthassák
Krisztust. Ezért, testvérek, a Szent Szellem feladata az, hogy munkálkodjon az életünkben, és minden
dolgot elrendezzen. Ő nagyon tevékeny. Ha zúgolódom, akkor az azt jelenti, hogy én akarok élni. Sokan
félreértik ezt, és azt gondolják, hogy ők maguktól meg tudnak változni. Mi nem vagyunk képesek arra,
hogy  megváltozzunk.  A  mi  kötelességünk,  hogy  megtagadjuk  magunkat.  Ez,  hogy  megtagadjuk
magunkat, az akaratunk cselekedete. Meg akarom tagadni magamat! Uram, ezt a személyt, aki annyi
kellemetlenséget  okoz  nekem,  elfogadom  a  Te  kezedből,  mert  meg  vagyok  győződve,  hogy  Te
munkálkodni akarsz valamit az életemben. És az Úr elkezd munkálkodni.  Ne hidd azt,  hogy ha ezt
elmondtad, már meg is történt. De lassan-lassan meg fogod látni, hogy ebből a helyzetből nagy áldás
származik. Sok áldást elveszítünk, ha nem fogadjuk el a helyzeteket, amelyeket a Szent Szellem hoz az
életünkbe.

 Ezt az időszakot éljük, testvérek. Az a nemes ember már megvásárolta a királyságot, és már
úton van, az ajtónál, és egy nap megérkezik. Az a nap bármikor lehet, és ha mi nem leszünk készen,
akkor számunkra az igen nehéz nap lesz. Az Úr munkálkodjon, hogy meg tudjuk érteni, milyen nagy
felelősségünk van, mert az Úr itt tartott bennünket. Ezek az elveszett emberek mindenhol... láttam
embert a mezőn maszkban. Arra gondoltam, valami új előírás ez, hogy maszkot kell hordani a mezőn?
Az emberek meg vannak rémülve. Nekünk imádkoznunk kell. Ne legyünk hősök, de ne is féljünk. Az Úr
ide  helyezett,  és  ne  csak  fehérek  legyünk,  hanem  ragyogjunk,  mint  világosság  a  világban.  Az  Úr
munkálkodjon az életünkben, hogy ilyenek legyünk. Ez az Ő munkája, de nekünk is meg van a részünk,
mint abban a történetben, amikor az apa vitt egy asztalt, és a néhány éves gyermek jött, és segíteni
akart. Fogd meg te is! Persze, fogta az asztalt, de az apja vitte. Így vagyunk mi is. Akarom megfogni az
asztalt, de tudom, hogy a munkálat az Övé; és Ő határozott céllal váltott meg engem. És a mi részünk
nagyon fontos. Az Úr ébressze fel a szellemünket, ahogy Zerubbábelét, és a maradék nép szellemét,
akik visszatértek. Az Úr legyen irgalmas hozzánk. Ámen.     
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