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Két igeszakaszt szeretnék felolvasni és röviden szólni ezzel kapcsolatban. 

1Korinthus 1,26-29: „Mert tekintsétek a ti elhívásotokat, atyámfiai, hogy nem sokan bölcsek
test szerint; nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem ami a világon bolond, azt választotta
ki magának az Isten, hogy a bölcseket megszégyenítse;  és ami a világon erőtlen, azt választotta ki
magának az Isten, hogy az erőseket megszégyenítse, és ami a világon nemtelen és ami lenézett, azt
választotta ki magának az Isten, és azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, semmivé tegye, hogy ne
dicsekedjék őelőtte egy test sem.”

2Mózes  4,10-18 –  miután  Isten  azokat  a  jeleket  tette Mózes  előtt:  „Mózes  azt  mondta  az
ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesszóló, azelőtt sem voltam az, és azóta sem vagyok, hogy
beszéltél a szolgáddal. Nehézajkú és nehéznyelvű vagyok. De az ÚR azt mondta neki: Ki adott szájat az
embernek? Vajon ki tesz némává vagy süketté vagy látóvá, vagy vakká? Nemde én, az ÚR? Most hát
eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, amit mondanod kell. Ő pedig mondta: Kérlek,
Uram,  csak  küldd,  akit  küldeni  akarsz.  Erre  fölgerjedt  az  ÚR haragja  Mózes  ellen,  és  azt  mondta:
Nemde testvéred a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő jól tud beszélni, és íme, ő ki is jön
eléd, s mihelyt meglát, örvendezni fog szívében. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én
leszek a te száddal és az ő szájával, és megtanítalak titeket arra, amit tennetek kell. Ő beszél majd
helyetted a néphez, és ő lesz a te szájad, te pedig Isten gyanánt leszel mellette. Ezt a botot pedig vedd
a kezedbe, hogy véghezvidd vele azokat a jeleket.” És Mózes elment.

 Gondoljátok, hogy Mózes meggyőzte Istent arról, hogy Áron jobban tud beszélni? Isten nagyon
bölcs. Ha elolvassuk ezt a történetet, láthatjuk, hogy Áron pap lett, a sátorban szolgált, és Istenhez
beszélt, Mózes pedig, aki próféta volt, az emberekhez beszélt. 

Istennél a dolgok máshogyan mennek. Azt mondja az ige:  „a világ bolondjait választotta ki
magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az
Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának
az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék Ő előtte egy test sem.”
Isten teljesen másképp jár el a dolgokban. Senki nem fogja tudni azt mondani, hogy az én memóriám
gyenge, én készületlen vagyok, nekem nincs tehetségem ahhoz, hogy beszélni tudjak. Istennél senki
sem alkalmatlan,  mert ahhoz, hogy valakit kiválasszon, az Ő munkájára van szükség – mert itt azt
mondja az ige: „a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket”.
Kik a világ erőtlenei? Az alapvetően gyenge emberek? Nem hiszem. Ha valaki hústestileg gyenge, az
gyenge, ha valaki  hústestileg erős, az ugyanúgy nem jó. Egyik sem jó. Mert Isten azt  akarja,  hogy
erőtlenek legyünk.  És a szó,  ami itt szerepel,  megtalálható ott is,  ahol azt  mondja az ige: „amikor
erőtlen vagyok, akkor vagyok erős”.
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 Az Úr népének három ellensége volt: az egyiptomiak, a filiszteusok, és az amálekiták. Az első
kettő nagyon kegyetlen volt, de az amálekiták nem ilyenek voltak. Mert Amálek arról az ellenségről
beszél, amelyik bennünk van: a világ bölcsessége. Egyesek nagyon bölcsek tudnak lenni. Voltam egy
helyen,  ahol  egy  ilyen  bölcs  testvér  is  volt,  aki,  valahányszor  csend lett,  elkezdett szónokolni.  De
Istennek egyáltalán nincs szüksége arra, amit Amálek képvisel. Amáleket meg kell semmisíteni; Amálek
ugyanis a mi hústestünket jelképezi.

 Nagyon érdekes, hogy mit jelent szellem szerint szolgálni. Testvérek, én meg vagyok győződve,
hogy a többség, aki az Úrnak szolgál, nem szellem szerint szolgál. Az elméjük által szolgálnak. Egyszer
készültem menni valahová, és imádkoztam: Uram, adj Te valamit, hogy mit szóljak azon a helyen. És az
Úr adott. De tudjátok, mi történt? Elfelejtettem feljegyezni. Azután imádkoztam: Uram, elfelejtettem.
Gondoljátok,  hogy  az  Úr  újra  elmondta,  hogy  mi  az  az  ige?  Nem mondta  el.  Miért?  Mert  az  én
számomra nem volt olyan fontos ez a dolog, hogy feljegyezzem. Ez lenne a legfontosabb dolog, ha
megyek valahova. Csak azért imádkozom, mert eszembe jutottak bizonyos témák? 

Látjátok ezt a könyvet? Nehémiás – üzenet az utolsó időkre, Austin-Sparkstól. Nagyon érdekes,
nem vastag könyv. Sparks nehéz olvasmány; de a könyv üzenete nagyon aktuális. Mit gondoltok, miért
írja a Bibliában: szellem szerint szolgáljatok? Miért írja a Bibliában: imádkozzatok a Szellem által? Mert
hajlamosak vagyunk mindent az elménk által tenni. A forrás, az eredet maradt a régi. És mivel a forrás
a régi – tehát az, amit akkor is használtunk, mikor nem voltunk megtérve az Úrhoz, azaz a mi saját
bölcsességünk, a mi saját erőnk és mindezek a mi saját természeti életünkhöz kötődő dolgok –  ezért
nincs  eredmény.  Ez  a  könyv  a  keresztény  élet  ezen  részéhez,  azaz  a  szellemhez  kötődő  egyes
aspektusokról szól.

 Szeretnék ajánlani egy másik könyvet. Megtörténik, hogy elolvastunk egy könyvet, és egy idő
után  már  semmire  nem  emlékszünk  a  tartalmából,  csak  ha  újra  fellapozzuk.  Van  egy  nagyon  jó
könyvünk,  nem  sok  kommentárt  hallottam  vele  kapcsolatban.  A  címe:  Szellemben  szolgálni
(Watchman Nee).  Nagyon érdekes ez.  Szeretnék is egy cikket közölni  ezzel  kapcsolatban, hogy mit
jelent szellemben szolgálni. Mit jelent az, hogy a megnyilvánulásainknak abból kell kiindulniuk, amiről
az Úr akarja, hogy beszéljünk, és ne abból, amiről mi akarunk beszélni. Eszembe jutott ez is meg az is…
–  nagyon jó, ha eszedbe jut ez is meg az is, de szellemben szolgálni, az egészen más.

 Isten nem ijedt meg a Mózes érvelésétől, és megnyugtatta Mózest: jön Áron, és ő lesz veled.
De Áront odahelyezte a papi szolgálatra, és Áron Istennel beszélt. És ha valaki Istennel beszél, akkor
nem kell nagy szónoki tehetséggel rendelkeznie. Mózest pedig, aki nehéz ajkú volt, odahelyezte, hogy
beszéljen a népnek.

 Milyen bölcs Isten! Nagyon bölcs! Kiválasztotta a gyengéket. Mikor gyengékről beszélek, akkor
azokra az emberekre gondolok, akik  nem önmagukban bizakodnak.  Uram, nem találok magamban
semmi  erőforrást,  hogy  magamban  bízhatnék,  Benned  bízom,  Terád  támaszkodom.  És  ezek  az
emberek megszégyenítették az erőseket. Ilyen volt Jákób, ha beszélnénk az ő életéről, aki erőtlenné
lett,  és  Isten  felhasználta  őt.  És  így  fog  Isten  munkálkodni  a  mi  életünkben  is,  testvérek,  hogy
egyszerűen az Úrban dicsekedjünk.

 Sok elrejtett dolog van. A mi erős pontjaink álcázva vannak, és nem látjuk őket. A mellettünk
lévők még látnak valamit a mi erősségeinkből, és lehet, hogy csóválják a fejüket: jaj, jaj. De Isten, aki
irgalmas irántunk, gondot visel rólunk, ahogy Jákóbról is, és ott, az erős pontján mért rá ütést. Velünk
nem így jár el Isten, testvérek. Felettünk felragyog a mennyei világosság és elég, hogy ez a világosság
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felragyogjon felettünk, és mi a földre esünk, és teljes szívünkből mondjuk: erőtlen vagyok, nincsenek
erőforrásaim, nincs erőm, nincs bölcsességem, hogy tudnám, mit tegyek ezekben a dolgokban, ezentúl
Rád hagyatkozom,  Benned bízom.  Tudjátok  mi  történik  akkor?  A  mennyei  vezérlőpulton  kigyullad
néhány égő; Isten azonnal  érzékeli  ezt.  Ő kedvét leli  abban,  hogy válaszoljon az ilyen kihívásokra.
Valahányszor  lesz  valaki,  aki  erőtlenné lesz,  és  nincs  többé saját  bölcsessége,  Isten megjelenik  és
elkezd munkálkodni.

 Csodálkoztam,  amikor  elolvastam,  hogy  Mózes  esetében  hogyan  munkálkodott  Isten,  és
hogyan dicsőítette meg magát. És ahogy telt az idő, ahogy a csapások és fekélyek elmúltak, Mózes
megfeledkezett arról,  hogy nem tud beszélni.  Elmondott mindent,  úgy,  ahogy kellett.  És a  pusztai
vándorlás idején is ott volt, és Isten szólt általa, és megdicsőítette Magát. Testvérek, azok közül, akik itt
vagyunk, senki se higgye, hogy ő nem alkalmas. Nem ez a probléma. Senki se higgye, hogy ő nem okos.
Egyszer egy testvér mesélte, hogy ketten megtértek az Úrhoz: egy iskolázott, tehetséges fiatal, nagyon
jó kilátásokkal, és a másik egy egyszerű falusi ember. Mind a ketten radikális módon megtértek az
Úrhoz. Mit gondoltok, kettejük közül ki volt alkalmasabb az Úr munkájára? Hát az a fiatal iskolázott…?
Nem! Istennél nem így van. Isten a világ erőtleneit választotta, hogy megszégyenítse az erőseket. Isten
a világ bolondjait választotta, hogy megszégyenítse a bölcseket, hogy Isten előtt senki se dicsekedjék.
„Aki dicsekedik, azzal dicsekedjen, hogy ismer engem.” 

2. Nem kell félnünk!

Egy Zsoltár szavaival szeretnék elköszönni tőletek ma este. Ez a 91. Zsoltár 5-16: „Nem kell
félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár,
sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezren esnek is el oldalad mellől és tízezren jobb
kezed  felől,  hozzád  nem  is  közelít.  Bizony  szemed  csak  nézi  azt,  és  meglátod  a  gonoszok
megbüntetését!  Ha  az  ÚR  a  te  oltalmad,  és  a  Felségest  választod  hajlékodul,  nem  érhet  téged
veszedelem,  és  csapás  sem  közeleg  sátradhoz.  Mert  azt  parancsolta  felőled  angyalainak,  hogy
őrizzenek téged minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Oroszlánon és viperán jársz,  eltaposod az  oroszlánkölyköt és a  tengeri  szörnyet.  Mivel  ragaszkodik
hozzám,  megszabadítom  őt,  fölmagasztalom,  mert  ismeri  nevemet!  Ha  segítségül  hív  engem,
meghallgatom  őt.  Vele  vagyok  nyomorúságában,  megmentem és  megdicsőítem őt.  Hosszú  élettel
elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat.”

Testvérek, nekünk  nem kell félnünk. Most nagyon sok testvér tanácstalan, hogy beoltassa-e
magát, vagy sem. Megijednek minden hírtől, amit hallanak mindenhonnan a helyzet rosszabbodásával
és ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Én mondtam már néhányaknak, hogy ha feltételhez kötnék, hogy
el tudjak utazni valahova, én beoltatnám magam, mert nem félek. Nem félek ettől az oltástól. Nem kell
félnünk eljönni az alkalmakra, testvérek. Nem kell félnünk! Nem azt mondom, hogy hősködjünk, és
rohanjunk a farkasok közé, hanem azt, hogy nekünk az Úr kezébe kell átadnunk az életünket teljes
mértékben, és az Ő útjain kell járnunk. Mert akkor az történik, ahogy más alkalommal is mondtam,
ahogyan  egy  testvértől  hallottam:  a  szőlővesszőnek  nincs  semmi  más  rendeltetése,  mint  hogy

3



szőlőfürtöket hordozzon. A szőlővesszőből nem lehet épületfát készíteni. A szőlővessző tehát azért van,
hogy hordozza a fürtöket. Mi arra vagyunk elhíva, hogy termést hozzunk. De ahhoz, hogy termést
hozzunk, át kell adnunk magunkat az Úrnak! Át kell adjuk az életünket az Ő kezébe, és nem a félelem
miatt, hanem az Úr iránt való szeretetből.

 Mikor legutóbb Moldovában voltam, bementem egy házba, ahol mind a ketten meg voltak
fázva. Meg vagyok győződve, hogy covidosok voltak. Mit tegyek? Mert ők nem mondtak semmit. El
kellett volna  szaladnom? Nem szaladtam el.  Szégyelltem volna  elmenni  onnan.  Mert  meg vagyok
győződve, hogy az Úr megőriz, de nekem az Ő útjain kell járnom. Az Úr akarata az, hogy én elmenjek
ehhez a családhoz? Ha tudom valakiről, hogy beteg, nem megyek el hozzá; de ha odamegyek, ő pedig
nem mond semmit,  csak köhög, fáj  egy kicsit  a torka, de nem lázas – és úgy tűnik,  hogy minden
rendben van.  Nem kell  félnünk  testvérek,  mert  ami  történik  velünk,  azt  az  Úr  engedi  meg.  Még
egyikőnk  sem  tapasztalta,  hogy  a  jobb  keze  felől  elesnének  tízezren.  Még  azok,  akik  az  intenzív
osztályon dolgoznak, sem mondhatják, hogy az ő szolgálati idejük alatt ilyen sokan meghaltak volna.

 De ha valaki fél? Imádkoznunk kell az Úrhoz, hogy szabadítson meg a félelemtől. De ne úgy
éljük az életünket, mint ezelőtt! Mert ha úgy élünk, mint eddig, miért tartana itt az Úr bennünket?
Miért tartana itt? Tudnunk kell, hogy az Ő akaratában vagyunk, az Ő útjain járunk, van időnk az Úr
számára.  Nem az egyéb dolgok viszonylatában,  hogy ha még marad időnk,  akkor van időnk az Úr
számára is. Ne így járjunk el! A kísértés nagy, a harc nagy. Minden erő be van vetve, hogy eltérítsen
bennünket erről az útról, és ne járjunk az Úrral. Tehát imádkozzunk! Olvassátok ezt a zsoltárt, és látni
fogjátok: „mivel szeret engem, megvédem őt” (románból). Mert szeret engem.
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