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Szemelvények a „Vissza az 
alapokhoz” című könyvből1

Szabadulás a falaktól
Abban a világban, ahol élünk, Jézus teste szinte minden 
országban részekre szakadt. Sokféle oka van ennek: néha 
bizonyos emberek büszkesége vagy ambíciói okozták, 
néha a tanítások nagy különbözősége miatt váltak szét az 
emberek. Jézus teste sok esetben személyes problémák 
miatt oszlik meg, amikor emberek összeütközésbe kerülnek 
és utána elfordulnak egymástól.
Jézus iránti elkötelezettségünk és feladatunk 
megszabadulni a falaktól és akadályoktól. Jézus azt akarja, 
hogy Krisztus Teste EGY legyen az egész világon (Ján 
17). Néhány dolognak azonban meg kell változnia ahhoz, 
hogy ez megtörténhessen. Félre kell tenni az önzésünket 
és büszkeségünket. Össze kell jönnünk ahhoz, hogy 
megértsük Jézus tanítását—együtt, nem elkülönülve. 
Mindannyiunknak készségesnek és alázatosnak kell 
lennünk ahhoz, hogy tanulni tudjunk egymástól.
Jézus teste széttagozódásának másik oka az emberek vágya 
egyházuk elnevezésére. Ha egyedül a Bibliát nézzük, akkor 
valójában azt látjuk, hogy az igazi egyháznak soha sem 
volt semmilyen neve. A Bibliában nincs „Baptista egyház”, 
sem „Apostoli”, sem „Nazarénus”, sem „Mennonita”, sem 
„Karizmatikus”—semelyik sem. Az Újszövetségben csak 
Jézus Testéről van szó.
Amikor a Bibliában az egyházakról olvasunk, többféle 
névvel is találkozhatunk, de ezek leíró jellegűek és nem 
elnevezés.
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Az egyházat hívhatják „Isten Korintusban lévő egyházának” 
vagy „az elsőszülötteknek”. Ezek ugyanazt takarják. (…)
Van még erő a vérben? Szét kell válnunk az elnevezések 
miatt? Szükséged van másra, mint Jézus nevére? Nincs más 
név mennyen és földön, ami által az ember megmenekülhet. 
Nincs szükségünk arra, hogy „Baptisták”, „Mennoniták”, 
„Apostoliak” vagy „Hetednapi Adventisták” legyünk. 
Arra van szükségünk, hogy Jézust és egymást szeressük. 
Ez minden. VAN erő a vérben, és semminek sem szabad 
elszakítania minket egymástól. Ha megoszlás van közted és 
köztem, az csak amiatt lehet, mert az egyikünk nem akarja 
szeretni Jézust és engedelmeskedni neki. Ez választhat el 
minket egymástól. Ez egyben az egyetlen dolog is, ami 
elválaszthat minket testvéreinktől. Ha azt vallod, hogy 
„baptista” vagy és én pedig „hetednapi adventista” vagyok, 
akkor szakadás van közöttünk, és ez megszomorítja Jézust. 
Ha együtt éljük az életünket és gondoskodunk egymásról- 
bármi elnevezés nélkül (mint például „Baptista” vagy 
„Hetednapi Adventista”), akkor együtt tanulhatjuk, hogyan 
szeressük Jézust és hogyan engedelmeskedjünk Neki. Ha 
azonban különböző elnevezéseink vannak, akkor ez nem 
lehetséges EGYÜTT.

Mi a neve az egyházadnak?
A mi drága Jézusunk kedvéért nem szabad, hogy válaszfalak 
legyenek. Pál így ír: „Átkozott, aki nem szereti az Urat”. 
Meg kell szabadulnunk a falaktól, az akadályoktól, és az 
elnevezésektől. Ha van egyház a városotokban és van 
erő a vérben, akkor mi keresztények együtt tudunk lenni 
bármilyen elnevezés nélkül. Az egyháznak, amihez mi 
már több, mint tíz éve tartozunk az Egyesült Államokban 
tényleg sosem volt neve. Ha valaki megkérdez bennünket: 
„Mi a neve az egyházatoknak?” azt mondjuk, „Mi szeretjük 
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Jézust.” Ha ők baptisták és nem tekintenek versenytársnak, 
akkor nincsenek falak, és arra hívom őket, hogy ők is 
nagyon szeressék Jézust, elnevezések nélkül. Amikor 
valaki megkérdez egyik gyermekünket „Melyik egyházba 
jártok?, nem tudja, hogyan válaszoljon erre. Talán csak 
azt tudja mondani, hogy „Mindenki, akit ismerek szereti 
Jézust”. Vagy gyermekeink csak azt kérdezik: „Mire 
gondol?” Ők részei az Egyháznak minden nap. Nem 
eljárnak egy egyházba, hanem ők az Egyház. Gyermekeink 
tudják ezt a szívükben, még akkor is, ha nagyon kicsik.
Nagyon fontos, hogy ne legyenek elnevezések az 
életünkben. Ennek veled kell elkezdődnie és azokban az 
életekben, amelyeket te tudsz elérni a vallásos világban. 
Kérleld őket, hogy szívből törekedjenek arra, hogy ne 
legyenek falak és akadályok. Ha van még erő a vérben, 
akkor nem szabad falaknak lenniük. Ha nevünk van- amire 
nincs példa a Bibliában, az falakat emel.
Néhány ember így beszél: „A mi nevünk benne van a 
Bibliában. A mi egyházunkat ’Isten Egyházának’ hívják, és 
a Biblia azt mondja, hogy Korintusban az Egyházat ’Isten 
Egyházának’ nevezik. Tehát nekünk biblikus nevünk van.” 
De ez nem jó gondolkodás, mert Pál nem elnevezést adva 
szólítja meg az Egyházat. Ő ezzel azt fejezte ki, hogy „Ez 
az az Egyház, ami Isten tulajdona.” Ez nem „Korintusi Isten 
Egyháza” volt, hanem inkább Isten népe, amely Korintus 
városában él. Ez tehát leírás volt , nem pedig elnevezés, és 
a keresztényeknek ugyanezt a csoportját még két-három 
más néven is megszólította. Mivel ez egy leíró jellegű 
megszólítás, ezért több más név is használatos az egyházra. 
Ha nevet adunk magunknak és azzá a névvé válunk, akkor 
Jézus vérét megtapostuk, mert falakat emeltünk köztünk 
és más emberek között, akik szeretik Jézust. A legjobb 
válasz arra a kérdésre „Mi a neve az egyházadnak”, azt 
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mondani „Szeretem Jézust. Te is?” Ez a legjobb válasz. 
Akkor nincsenek többé akadályok- kivéve szeretik-e Jézust 
vagy sem. Ez Isten és a Biblia útja. Minket nem nevek 
választanak el. Ahogy az apostol mondja „Gyermekeim, 
szeressétek egymást.” Mi ezt tesszük. Nem büszkélkedünk 
a mi „egyházunkkal”, hanem férjünkkel, Jézussal. Ámen?
Egyik ismerősöm beszélgetett egy „pásztorral”. A pásztor 
nagyon megütközött azon, mikor ez a személy azt mondta 
neki, hogy ők az egyház. A pásztor úgy értelmezte az 
egyházat, hogy az egy épület, ahová eljárnak vasárnap 
reggel. Ha valaki megkérdez téged, milyen „egyháznak” 
vagy a tagja, kérheted Istent, adjon bölcsességet, hogyan 
válaszolj e kérdésre. Százféle különböző válasz létezik. Az 
Újszövetséget olvasva láthatod, hogy a korabeli hívők is 
százféleképpen válaszolhatták meg ezt a kérdést, mert nem 
volt egy bizonyos nevük. Ha kéred Isten bölcsességét a 
kérdés megválaszolásához, Isten meg tudja mutatni neked, 
mit mondj. Ha van elnevezésed és megkérdezik tőled 
„Melyik egyház tagja vagy?”, akkor csak egy válaszod 
van erre- az elnevezés maga. Ha nincs elnevezésed, akkor 
tudsz nekik segíteni közelebb jutni Jézushoz- elmagyarázva 
nekik, hogy Jézus élő és az Ő Teste az Egyház. Az nem 
valami, ahova eljárunk, hanem, ami ti vagytok. Ez egy 
Család, nem egy szervezet. Mindezeket mondhatod, ha 
megkérdezik, melyik „egyház” tagja vagy—ha azonban 
van elnevezésed, akkor nem fognak hinni neked. Azt 
fogják gondolni, hogy te is csak olyan vagy, mint mindenki 
más, akik eljárnak egy épületbe, kivéve, hogy te talán más 
dolgokban hiszel, mint ők. De ha nincs neved, úgy ahogyan 
a Bibliában lévő egyháznak sem volt semmilyen különös 
neve, akkor ha megkérdezik az „egyházad” nevét, akkor 
beszélhetsz nekik Isten csodálatos Családjáról és Testéről, 
és az Ő népében megelevenedő Életéről. (…)
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Szeretni az embereket, de gyűlölni a keveréket
Bár az Egyháznak a Bibliában nincs sajátos neve, ami 
megkülönböztetné más, egy városban élő keresztényektől, 
de létezik a helyi Egyház. Ezt azért mondom, mert fontos, 
hogy szoros kapcsolatunk legyen egymással. Az Egyesült 
Államokban a keresztény berkeken belül sokszor háromféle 
helyzetben találhatók a hívők.
Vannak hívők, akik elnevezésekkel rendelkező felekezetek 
tagjai. Jó emberek is vannak köztük, éppúgy, ahogyan 
kevésbé jók is.
Vannak olyanok is, akik kijöttek a felekezetekből, de nem 
adták oda az életüket más hívőknek, s így elkülönültek. 
Szeretik Jézust és hisznek az igazságban, de szükségük 
lenne társakra a mindennapi életükben. Az Írás azt 
mondja, hogy bátorítsuk egymást nap, mint nap, míg tart a 
ma. Ha nem bátorítjuk egymást naponta, akkor a szívünk 
megkeményedhet és megcsalhatjuk magunkat. (Zsidó 
3:12-13)
Vannak olyanok is, akik minden nap összekapcsolják az 
életüket. Ők nem tagjai felekezeteknek, de szeretik azokat 
az embereket is. Odaszánják magukat egymásért minden 
nap, és ők az Egyház. Nem járnak el céltalanul mindenfelé 
(értsd: különféle felekezetekbe). A Biblia szerint ők 
egybeilleszkednek és összeforrnak különféle kapcsolatok 
segítségével (Ef 4:16).
Ha az egyik tag szenved, akkor mind szenved. Ha az egyik 
tag boldog, akkor mindegyik örül (1 Kor 12). Együtt járnak 
s kelnek. Ez az egyház, de név vagy épület nélkül (vagy 
bármi nélkül, ahova csupán elég eljárni) és a tagjai részt 
vesznek egymás életében, szeretve egymást minden nap.
Tehát háromféle helyzet van. A legtöbb ember az első 
helyzetben átjut ugyanazon a ponton. A legtöbbünk 
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Jézussal valamilyen felekezetben találkozik, melyből 
néhány jó dolog is származik.
Néhány érzékeny lelkületű ember lát dolgokat, amikkel 
nem tud együtt élni a felekezetekben. Jézus azt mondja, 
a langyost kiköpi a szájából. (Jelenések 3:16). Némely 
felekezetben vannak buzgó (angolul: „forró”) emberek és 
vannak „hidegek”. Ha összekevered a forrót a hideggel, 
mi lesz belőle? Langyost nyerünk. Jézus előtt nem 
kedves a langyosság, s ha valaki Jézushoz hasonlóan 
gondolkozik, neki is nehézséget jelent az olyan helyzet, 
ahol ilyen keveredés uralkodik. Csak akkor elégedünk 
meg a keverékkel, ha nem kapcsolódunk össze Jézussal, 
hiszen Ő nem szereti az elegyet. Ez egy nagyon komoly 
nehézséggel szembesít minket. Szeretjük az embereket, 
szeretnénk segíteni és szolgálni, és nekünk is szükségünk 
van rájuk. De nem tudjuk, mit kezdjünk a keverékkel. 
Néhány kereszténynek ott kellett hagynia ezt a helyzetet: 
vagy kirakták őket soraikból vagy ők maguk hagyták 
el szomorúan a csoportot és most magukban vannak. 
Szeretnénk őket arra bátorítani, hogy mihamarabb legyenek 
mindennapos részesei más engedelmes hívők életének és 
ne maradjanak sokáig egyedül. Szükséges imádkozni a 
felekezetekért és az azokban lévő bizonyos emberekért, 
de a falaknak le kell dőlniük és a langyosságnak meg 
kell szűnnie. Az írás azt mondja: távolítsd el a kovász 
a tésztából( 1Kor 5:6-8) Ez a mi célunk is, segíteni 
eltávolítani a kovászt a tésztából.
1.  Ez a szöveg egy Afrikában, egyszerű emberek körében tartott beszéd leirata, ennek 

tudható be a stílusa (egyszerű mondatok, sok ismétlés stb.).
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Mit jelent papnak lenni?
Jézus szerint cselekedni

Különleges titulusok nélkül—mindannyian pa-
pok vagyunk
A Jelenések könyvében az áll, hogy Jézus megváltott 
minket, királyokká2 és papokká tett, akik Istenünknek 
szolgálnak. (Jelenések1:6, 5:10!) Ha mindannyian papok 
leszünk, akkor tudnunk kell mit jelent papnak lenni. Ha 
meg akarjuk tapasztalni az életünkben Isten erejét, akkor 
egyet kell értenünk Isten elgondolásával az életünkről. 
Jézus ezt mondta „Menjetek … és Én veletek leszek.” Azt 
tanította nekünk, „Tedd az akaratomat és .. Életet és Erőt 
adok neked.”
A „kereszténység” évszázadokon át mindenkit elnyomott. 
Néhány ember magához ragadta az irányítást és magát 
felülemelve a többieket elnyomta. Az Egyesült Államokban, 
Indiában, Lengyelországban, Romániában, Brazíliában, 
és mindenhol a világon, vannak „hős” és „alsóbbrendű” 
keresztények. Ez nagyon rossz így. Jézus külön is 
hangsúlyozta a tizenkét apostolnak, hogy ne hívjanak 
senkit „Atyának”, „Mesternek” vagy „tiszteletesnek”. 
Azt mondta: ti mindannyian testvérek vagytok, és csak 
egy Atyátok van (Máté 23). Nincsenek „hősök” az igazi 
kereszténységben—kivéve Jézust. Egyetértesz? 

Élő Áldozat
Amikor Isten azt akarja tőlünk, hogy papok legyünk, akkor 
ez úgy értendő, hogy a pap szellemi áldozatokat ajánl fel 
Neki. Isten azt akarja hogy mi is ezt tegyük. Ez nem a 
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„hősöknek” való, hanem mindegyikőnkre vonatkozik. A 
szellemi áldozatnak sok része van. Az egyik, ahogy Pál 
mondja, fölajánlani a testünket élő áldozatként (Róm12.1) 
Jézus használni akarja a nyelvedet, a szemeidet és a 
füleidet. Fel akarja használni az értelmedet, a kezeidet, 
a lábaidat. Az igazságosság eszközeinek ajánlhatod fel a 
testrészeidet, vagy odaadhatod a bűnnek, önzésnek, testi 
vágyaknak, és a félelemnek. Jézus azt akarja tőlünk, hogy 
adjuk testünk minden részét Neki, mindennapi áldozatként 
és papok legyünk. Sok ember tudja, mit jelent elsősorban 
papnak lenni -felajánlani testünket áldozatként. Nem sokan 
teszik ezt meg, bár sokan tudnak erről. Ti mindannyian 
megteszitek?

Szolgálni az embereket , segíteni egymásnak és 
egyre jobban hasonlóvá válni Jézushoz
A papi feladatok másik jellemzője az Ószövetségben, amit 
nem sokan ismernek, az az emberek szolgálata—nem 
csak áldozatok felajánlása. Az Ószövetségben a papnak 
kellett (volna) közvetítenie Istent az embereknek. Most az 
Újszövetségben mindnyájan papok vagyunk. Ha Jézusnak 
valóban követője vagy, akkor te is pap vagy. Mi nem ülünk 
és nézzük a papot, amint Isten dolgát teszi. Mi vagyunk 
papok. Hiszed a szívedből, hogy pap vagy? Akkor vidd 
Istent az embereknek. Ennek két módja van, az egyik: 
beszélni Jézusról a körülötted lévőknek. Mi mindannyian 
papok vagyunk, így mindannyian Jézust visszük a 
körülöttünk lévőknek, barátainknak és családjainknak. 
Úgy legyen?
A pap Jézust viszi Isten családjának is. Beszélhetünk 
Jézusról és útjairól másoknak. Van egy másik mód is, 
ahogyan Jézust vihetjük az embereknek. Hadd legyek itt 
nagyon gyakorlatias. Ha pap vagy, akkor segíteni fogsz 
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másoknak, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljanak. 
Ha Jézus szívünkben lévő képére tekintünk , látjuk ki is Ő. 
Ha testvéreinkre nézve különbséget látunk köztük és Jézus 
között, akkor papokként azért élünk, hogy hasonlóvá 
tegyük őket Hozzá. Jézus önző? Van olyan testvéred, 
aki önző? Pap vagy, segíts neki. Jézus fél? Ha látod, hogy 
egy testvéred félelemben él, segíts neki. Gondoskodott 
Jézus a gyerekekről? Mondta-e azt „Engedjétek hozzám 
a kisgyermekeket”? Ha valaha is látod a testvéredet, hogy 
nem szereti a kisgyerekeket és nem gondoskodik róluk, 
akkor segíts nekik megváltozni. Ezt teszi a pap: segít 
mindenkinek egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válnia. 
Ha Jézus házas lett volna, indulatos lett volna valaha is 
a feleségével és kiabált volna vele? Ha Jézus feleség lett 
volna, mérgelődött volna vagy önző lett volna valaha is a 
párjával? Tudod a válaszokat ezekre a kérdésekre. Jézus 
csodálatos MINDENBEN!
Papok vagytok. Segítenetek kell a testvéreiteknek egyre 
inkább Jézushoz hasonlóvá válniuk. Ez nagyon kockázatos 
és „veszedelmes”. Miért? Mert valaki talán azt gondolja, 
hogy büszke vagy ítélkező vagy. De nem, te pap vagy, 
minthogy Isten arra hívott, hogy az legyél. Mi nem akarjuk, 
hogy büszkék legyünk vagy ítélkezőek. Azt akarjuk, hogy 
nagyon mély szeretet legyen a szívünkben mindenki iránt. 
De kérlelnünk kell őket, hogy megváltozzanak, hogy egyre 
inkább Jézushoz hasonlóvá váljanak—mert mi Isten papjai 
vagyunk. Mindegyikőnk Isten papja. De mindenkinek meg 
van a saját problémája is. Vannak dolgok az életünkben, 
amikről azt kell mondanunk, hogy azokban nem teljesen 
hasonlítunk Jézusra. Ha elhiszem azt, hogy te pap vagy, 
akkor hallgatnom kell rád, amikor látsz dolgokat az 
életemben, amelyek nem hasonlítanak Jézusra. Örömmel 
kell fogadnom téged, mint papot, hogy beleláss az életembe 
és segíts nekem. Így van bátorságunk és szeretetünk 
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segíteni másoknak. Így van bátorságunk és alázatunk 
mások segítségének elfogadásához s , hogy engedjük 
beleszólni őket az életünkbe. Az Egyház NEM egy hely, 
ahová eljárhatsz. Az Egyház olyan emberek közössége, 
akik papokként vannak együtt. Egyházzá lesztek, amikor 
mindenki mindennap kölcsönösen segít a másiknak, hogy 
egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljon. Attól nem lesztek 
Egyház, hogy elmentek valahova és hallgattok. Azért 
vagytok Egyház, mert komolyan gondoskodtok egymásról 
mindennap. Az Egyházat Krisztus Testének nevezik. 
Ha nem segítünk egymásnak egyre jobban Krisztushoz 
hasonlóvá válni, akkor nem vagyunk Testének részei. 
Segítenünk kell egymásnak.
Szent Atyánk, Mindenható Úr Isten, együtt arra kérünk, 
hogy nyisd meg a szemeinket és mindazokét, akik bárhol a 
te gyermekeid. Szent Isten, mutasd nekünk, hogyan legyünk 
papjaid. Könyörgünk Hozzád bátorságért, segítségért, 
és bölcsességért, hogy képesek lehessünk megérinteni 
egymás életét. Kérünk Téged alázatért és bátorságért, hogy 
örömmel fogadjunk más embereket, akik beleszólnak az 
életünkbe. Olyan nagy szükségünk van Rád. Szeretnénk 
a Te Egyházad lenni. Le akarjuk rombolni a pokol kapuit 
és nagyon szeretni egymást. Szent Szellem, segíts nekünk. 
Taníts az útjaidra. Segíts nekünk, hogy gyorsan változzunk. 
Szeretünk Téged nagyon. Add a bölcsességedet. Tudjuk, 
hogy a te házad bölcsességgel épül és nekünk rendkívüli 
módon szükségünk van rá. Ámen.

A problémák megoldása
 „Ha testvéred vétkeznék, eredj, győzd meg őt négyszemközt 
egyedül. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha pedig 
nem hallgat rád, vigyél magaddal egyet, vagy kettőt, hogy 
két vagy három tanú szája erősítsen meg minden szót. Ha 
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rájuk sem hallgatna, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a 
gyülekezetre sem hallgatna, olyan legyen neked, mintha 
pogány vagy vámszedő volna. Bizony azt mondom nektek, 
hogy amit a földön megköttök, a mennyben is kötve lesz, és 
amit csak megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. 
Ismét mondom nektek, hogyha közületek ketten a földön 
bármi dolog felől is megegyeznek, és azt kérik, mennybéli 
Atyám meg fogja nekik adni. Mert ahol az én nevemben 
ketten vagy hárman összegyűlnek, közöttük vagyok.” 
(Máté 18:15-20)
A legtöbb ember az utolsó verset arra vonatkoztatja, amikor 
az Egyház együtt van és boldogok a dicsőítés során, akkor 
Jézus jelen van. Dícséreteket énekelünk Jézusnak, jól 
érezzük magunkat és érezzük az Ő jelenlétét. Bár mindez 
igaz lehet, de ez a vers nem erről beszél, hanem arról, hogy 
emberek együtt vannak és Jézus azért megy hozzájuk, hogy 
együtt legyen velük. Itt nem az imádásról vagy dicsőítésről 
beszél, hanem arról, hogyan oldjuk meg a problémákat. 
Mindannyian papok vagyunk és segítünk egymásnak egyre 
inkább Jézushoz hasonlóvá válni s vannak időszakok, 
amikor szükséges összejönni és beszélni az egymás 
életében lévő dolgokról . Ha önzőnek látsz engem, el kell 
jönnöd hozzám és elmondanod ezt nekem. Ha egy testvért 
hallod kipletykálni a másikat, akkor beszélned kell vele 
erről. A pletykálkodás bűn és megszomorítja Jézus szívét. A 
pletyka rágalmazás és fájdalmat okoz Jézusnak. Ha látjuk, 
hogy ezek a dolgok bűnök, és sebet ütnek Jézuson, mint 
papok és mint Krisztus teste, segítenünk kell egymásnak. 
Jézus azt mondja, amikor bűnről van szó menned kell 
„hozzá és hozzá egyedül” (15 v.). Mi soha nem akarunk 
bárkit zavarba hozni vagy megszégyeníteni. Mi csak 
azt szeretnénk szeretetben, ha a másik egyre inkább 
hasonlóvá válna Jézushoz. Ha valaki önző vagy pletykás, 



12

akkor nem tudja meghallani Jézust. Mivel szeretnénk, 
hogy hallhassák Istent, segítenünk kell. Ha valaki önző, 
büszke vagy rágalmazó, akkor nem tudja szeretni Istent 
vagy az embertársait. Mennünk kell hozzájuk papokként 
és segíteni nekik, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak. De 
nagyon alázatosnak kell lennünk. Nem ujjal mutogatni 
vagy fenyegetni, hanem meg kell ragadnunk lábaikat és 
kérlelni őket, hogy adják életüket Jézusnak. Arra vágyunk 
nagyon, hogy bensőséges kapcsolatban legyenek Istennel, 
de ez nem lehetséges, ha bűn van a szívükben. Jézus, 
mesterünk és tanítónk azt mondja: menj hozzá, hozzá 
egyedül. Ne szégyeníts meg, és ne hozd zavarba. Szeresd. 
De menj hozzá és segíts neki. Pap vagy, menned kell.

Ha kettő vagy három testvér jön… akkor Jézus is 
jön!
Jézus megoldást adott a túl nehéz problémákra is. Ha egy 
testvérhez alázattal és segítő szándékkal megyünk s ő azt 
mondja: „Menj innen, nem akarok rád hallgatni” vagy 
„Ne ítélgess engem. Inkább vedd ki a gerendát a saját 
szemedből.” Jézus erre a problémára is ad megoldást. Meg 
van a lehetősége annak, hogy talán te tévedsz, de mégis 
menned kell, ha azt gondolod, hogy igazad van. Meg kell 
próbálnod. Ha félsz megpróbálni, nem tudsz pap lenni 
s nem tudsz Jézusnak örömet okozni, hacsak meg nem 
próbálod. Bár néha nem lesz igazad, de ez így van rendjén, 
mert akkor ebből is tanulni fogsz. Jézus azt mondta, ha 
odamész testvéredhez és ő nem hallgat rád, akkor hívj két 
vagy három másikat, hogy ők is próbáljanak segíteni. Ez 
nem egy „egyházfegyelemről” szóló tanítás, hanem arról 
van szó, hogyan segítsünk egymásnak.
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20)
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Látod mennyire csodálatos ez?!! Ha magaddal kell 
vinned két vagy három másikat, hogy beszéljetek azzal 
a testvérrel, Jézus is megy. Ahol ketten vagy hárman 
összejönnek az Ő munkáját végezni, Jézus is jön. Az Írás 
nem dicsőítő alkalomról beszél, hanem arról, hogyan 
munkálkodjunk együtt, egymást segítve Jézushoz 
hasonlóvá válni. Ha elmész egy testvérhez és nem hallgat 
rád- mert nem érti vagy nem szereti azt, amit mondasz- 
akkor vigyél magaddal két vagy három másik testvért. Ez 
Jézus parancsa. Ő nem azt mondta, hogy ha nem hallgat 
rád, akkor felejtsd el vagy csak imádkozz érte. Azt mondta 
ha nem hallgat rád, akkor vidd magaddal két vagy három 
engedelmes testvéredet, és Jézus is megy velük. Ha az 
Ő nevében megyünk munkáját végezni, akkor jönni fog 
segíteni. Jézus így folytatja, ha az a személy még két-három 
tanúra se hallgat, akkor mond meg az egész Egyháznak. 
Még egyszer ez nem „egyházfegyelem”, hanem arról van 
szó, hogy össze kell hívni az összes papot s így segítsünk 
megoldani a problémát. És ez nagyon-nagyon jó így.
Jézus bölcsessége minden mértéket meghalad. Csodálatos 
Tanácsadó, ugye? Jézus azt mondta, ha papokként 
problémáink támadnak az egymásnak való segítségben, 
akkor bevonhatunk több testvért. Ha hozzád megyek és 
azt gondolom, hogy bűn van az életedben és te nem értesz 
ezzel egyet, lehet amiatt van, mert én tévedek, talán nem 
látom a dolgokat helyesen. Ha hívunk két vagy három tanút, 
talán azt mondják nekem, hogy én tévedek. Így Jézus nyer, 
és mindegyikőnk növekszik! Ez nagyon rendkívüli dolog, 
amit fontos megérteni, ha pap vagy. A dolgok nem mindig 
mennek olajozottan, de bátornak és szeretetteljesnek 
kell lennünk. Engedelmeskednünk kell Jézusnak abban, 
amiket arról mondott, mit tegyünk nehézségek esetén. Ha 
problémák merülnek fel, akkor be kell vonnunk másokat 
is és együtt kell figyelnünk Jézusra. Néha az egyiknek 
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van igaza, néha a másiknak. Néha mindkettőjüknek igaza 
van, csak nem értették meg egymást. Néha mindketten 
tévednek, de ha engedelmeskedünk Jézus parancsának 
és bevonunk két- három másik testvért s mind hallgatunk 
Jézusra és valóban gondoskodunk egymásról- akkor Jézus 
segít nekünk és meg fogja oldani a problémáinkat.

Csodálatos eszköz
A Hatalmas Főpap segít minden papjának. Ezt a papságot 
az Ő akarata szerint kell gyakorolnunk és nem lehetünk 
kelletlenek, hogy beszélgessünk egymással. Nem kell 
félnünk másokat bevonni és beszélni velük erről. Ha 
valaki hozzánk jön, késznek kell lennünk arra, hogy két 
vagy három más testvért is meghívjunk, hogy beszélgessen 
velünk. Mivel szeretem Jézust és az igazságot, és tudom, 
hajlamos vagyok a tévedésre. Isten bölcsességének nagyon 
csodálatos megnyilvánulása, ha másokat segítségül hívunk. 
Tudva, ha két vagy hárman más testvér is jön, Jézus szintén 
jön.
Papokként kell gondolkoznunk ezekről a dolgokról és 
gyakorlatba kell ültetnünk. Ez nem játék. Nem tehetjük azt, 
hogy megbántjuk egymást azzal, hogy megfontolatlanul 
beszélünk egymással. Nem is arról van szó, hogy rendőrök 
legyünk, hanem eléggé szeressük egymást ahhoz, 
hogy próbáljunk segíteni egymásnak. A bűn bezárja a 
füleket Isten hangjának meghallására. A bűn vakká teszi 
a szemeket Istent akaratának meglátására. Papokként 
segítenünk kell egymásnak, hogy halljuk és lássuk Istent. 
Ez úgy sikerülhet, ha segítünk eltávolítani a bűnt.
Jézus ezeket az eszközöket adta nekünk. Ha nem tudjuk 
a problémákat egyen-egyenként megoldani, akkor Jézus 
papokat ad segítségül, akiket szintén bevonhatunk a 
probléma megoldásába. Ez még a házasságra is igaz. Ha a 
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feleségemnek problémája van velem és én nem hallgatnék 
rá, elvárom tőle, hogy Jézusnak engedelmeskedve két vagy 
három másik testvért hívjon. Jézus nem mondta azt, hogy 
ez mind igaz, kivéve a házasságra. Jézus azt mondta, hogy 
ezek a dolgok minden hívőre, minden papra igazak. Ha a 
feleségem bűnt lát az életemben és én nem hallgatok rá, 
akkor neki hívnia kell két vagy három testvért. Akarom, 
hogy ezt tegye, mivel szeretem Jézust. Ti is mind akarjátok? 
Ugye ez megpróbálja az embert?

Örömmel fogadni a szikét… a gyógyulásért
A szike minden időben fájni fog. De Jézus nagy Orvos, és 
Ő kivágja a rákos daganatot, hogy minket egészségessé 
és erőssé tegyen. Ezek a dologok, amikről beszélünk néha 
kicsit fájni fognak. Ha figyeltek Jézus útjára, alázatosak 
és szeretetteljesek vagytok, akkor nagyon erőssé, bölccsé 
és egészségessé tesz titeket. Jézus meg tudja gyógyítani 
szívetek és testetek összes betegségét.
Mély szeretetet ad a szívetekbe és Életet. Élő vizek folyamai 
fognak áradni belőletek és békesség, amely minden 
értelmet meghalad. Leírhatatlan örömben lesz részetek, 
telve dicsőséggel. A múlhatatlan élet ereje lesz a tiétek. Ha 
a dolgokat Jézus útja szerint teszitek és papjai lesztek, nem 
lesztek többé csupán „átlagos” emberek. Beteljesedtek 
Szent Szellemmel és Bölcsességgel, de ehhez örömmel 
kell fogadnotok a szikét, ami kivágja a bűnt. Örülnötök 
kell a segítségnek, akkor is, ha fáj. Jézus tanítványai ilyen 
lelkülettel viseltetnek.
Bárki ülhet egy épületben és hallgathatja előadást. Jézus 
azonban arra hívott minket, hogy papok és királyok 
legyünk. Isten arra hívott minket, hogy angyalokat ítéljünk 
és teljesek legyünk élettel, dicsőséggel és erővel Fiához, 
Jézushoz hasonlóan. Ehhez örömmel kell fogadnunk a 
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szikét, ami kivágja a bűnt. Segítenünk kell egymásnak, 
hogy megtapasztalhassuk ezeket—mind magunk, mind az 
Egyház életében. Ezek a dolgok nagyon valóságosak. Isten 
azt mondta „Próbálj meg, és láss.” Engedelmeskedjetek 
Jézus útjainak és legyetek papjai mindennap. Legyetek 
papjai a szomszédaitok között. Ajánljátok fel a testeteket 
élő áldozatként és segítsetek egymásnak, hogy egyre 
inkább Jézushoz hasonlóvá váljatok, és Isten sok áldást 
fog árasztani szívetekbe.

Gyere adni!!!
Van egy másik összetevője is annak, hogy papok vagytok. 
Ez kicsi dolog, azokhoz képest, amikről korábban 
beszéltünk: magatokat élő áldozatként kell felajánlanotok 
és Jézust vinni az emberekhez, segítve őket, hogy egyre 
jobban hasonlóvá váljanak Hozzá. 
A papi feladatunk része az is, ahogy összejövetelekhez 
és találkozókhoz kapcsolódunk. Ha nem ajánljátok fel 
testeteket élő áldozatként a körülöttetek lévő emberek 
szeretetére és egymás segítségére, hogy nap mint nap egyre 
inkább Jézushoz hasonlóvá váljatok, akkor a találkozók 
nem érnek semmit. Ha ezeket a dolgokat mint papok 
megteszitek, akkor ezzel betöltitek papi elhívatásotok 
másik részét.
Ha éppen most Jézus fizikálisan itt lenne ebben a szobában, 
talán néha teljesen csendes lenne, de legtöbbször lenne 
valami fontos mondanivalója. Jézus itt van most is. Ha 
valóban hiszed, hogy pap vagy, mert Isten ezt mondta, így 
Jézus vére által (tehát nem azért, mert magadat méltónak, 
bölcsnek vagy erősnek érzed) akkor is papnak kell lenned, 
amikor a szentek mind együtt vannak. Ha Jézus él benned és 
ha megkeresztelkedtél Benne, az életében, a Szellemében, 
akkor te is meghallhatod Istent. Jézus tud rajtad keresztül 
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is, mint papján keresztül szólni. Sose gyere csak azért, 
hogy hallgass vagy csak énekelj. Ha papok vagytok, azért 
jöttök, hogy adjatok. A Zsidó levél így beszél erről:
„Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre 
buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, 
mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk 
egymást, minél közelebb érzitek a napot.” Zsid. 10.24-25
Itt a szentek együttlétéről van szó. Először arra figyelmeztet, 
legyen gondunk arra, hogyan segítsünk egymásnak 
növekedni. „Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és 
jótettekre buzdítsuk egymást.” Így papokként úgy jövök 
össze a többi szenttel, hogy azon gondolkozom, hogyan 
tudok adni és hogyan tudok ti adni. Bátornak kell lenned 
mondani azt, amit Jézus akar mondani általad. Ne félj 
attól, hogy tévedsz. Ha tévedsz, akkor növekedni fogsz. 
Ez az igehely azt is hangsúlyozza, hogy ne hanyagoljuk 
el az összejövetelt. Szükségetek van arra, hogy gyakran 
együtt legyetek „minél közelebb érzitek a napot”,amikor 
Jézus eljön.

Csak semmi tettetés
Jézus csak nagyon kevés dolog miatt lett nagyon haragos, 
főleg a képmutatók miatt. Nagyon haragudott azokra az 
emberekre, akik egy bizonyos képet mutattak magukról, 
miközben a szívükben másmilyenek voltak. Jézus nagyon 
helytelenítette ezt és helyteleníti még ma is. Nem szabad 
sosem mást mutatnunk, mint ami valójában a szívünkben 
van. Beszélnünk kell ezekről a testvéreinkkel és meg kell 
próbálnunk megoldani a problémákat, nyíltan és őszintén. 
Isten azt mondta „Valljátok meg a bűneiteket egymásnak.” 
Valljátok meg és imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok. 
Sok ember nagyon beteg belül, szellemileg vagy fizikailag, 
mert nem nyitják meg a szívüket és nem vallják be a 
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bűneiket egymásnak. Félnek megtenni. Isten Házában nem 
kell félnünk, mert szeretjük egymást és segíteni akarunk 
egymásnak. Nem fogjuk kibeszélni vagy elutasítani 
egymást, hanem segíteni fogunk egymásnak. Így szabadon 
bevallhatjuk a bűneinket. Szomorúak leszünk, de nem 
félénkek. Jézus segíteni fog nekünk és megtisztít minket. 
Ha azonban azt mutatjuk, hogy nincs bűnünk, akkor 
képmutatók vagyunk és Jézus haragszik ezért. Jézus 
haragos volt és még most is az, ha képmutatók vagyunk. 
De nem szeretnénk Jézusnak szomorúságot okozni. Tehát 
tárjuk fel szívünket!

Ne ásd el a talentumodat
Jézus nagyon haragudott egy másik viselkedés miatt is: 
haragudott arra az emberre, aki elásta a talentumát. Jézus 
azt az embert gonosz szolgának nevezte ,s kidobatta azt a 
külső sötétségre.
Pap lévén neked nem szabad elrejtened a talentumodat. Isten 
mindegyikőtöknek adott valami egyedit az életébe. Ha pap 
vagy, használd azt, amit Isten adott neked. A példázatban 
szereplő ember, aki elrejtette a pénzét, félt. Jézus nagyon 
szomorú volt miatta, hogy elásta talentumát. Ha minden 
szent együtt van, akkor Jézus nem azt akarja tőled, hogy 
csak azért menj oda, hogy leülj és hallgass. Jézus nem 
akarja, hogy elrejtsd azt, amit bensődbe helyezett. Pap 
vagy, legyen hát bátorságod, erőd, és hited Istenben, hogy 
képes leszel kifejezni azt az ajándékot, amit neked adott 
és mindegyikőtöknek. Ne féljetek a példázatban szereplő 
emberhez hasonlóan.
Gondoljátok meg, hogyan buzdítsátok egymást. Ha papok 
vagytok- a körülöttetek lévők felé, a hívők felé és egész 
testetekkel—akkor is papok tudtok lenni, mikor a szentek 
együtt vannak. Késznek kell lenned arra, hogy hozzál egy 
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éneket, ami különleges számodra. Tanítani másokat egy 
énekre, amit akkor tanultál amikor reggel beszélgettél 
Jézussal. Talán éppen olvasol egy zsoltárt és kéred Jézust 
arra, hogy adjon dallamot az énekhez. Ha a szentek együtt 
vannak, megtaníthatod őket a Jézustól kapott dalra. Ezt 
jelenti papnak lenni. Neked mint papnak, késznek kell 
lenne, hogy ezeket tegyed. Ne ásd el a talentumodat!
Talán odamegy hozzád az egyik testvér és beszél veled egy 
életeden lévő bűnről. Te hallgatsz rá, ez könnyeket fakaszt 
a szemeidből, Nátán esetéhez hasonlóan, amikor Dávidnak 
beszélt és annak megtört a szíve. Isten küld egy Nátánt—egy 
testvért- hozzád és beszél veled egy bűnről, ami összetöri 
a szívedet. Beszélsz Jézussal arról a dologról és ehhez 
kapcsolódva átgondolsz különböző igehelyeket. Azután 
összehívod az összes szentet egy helyre és talán elmondod 
nekik azt, amit Jézus tanított neked. Megmutatod nekik 
mit tanultál az igéből és mi változtatta meg az életedet. 
Elmondhatod nekik, hogy estél bűnbe és taníthatod őket, 
hogyan kerüljék ezt el. Továbbadhatod nekik, amiket 
Isten mutatott neked. Ezt jelenti papnak lenni. Papok 
vagytok. Amiket Isten bennetek cselekszik feltárhatjátok 
testvéreiteknek. Isten mindegyikőnktől akarja, hogy ezt 
tegyük. MINDENKITŐL. Kész vagytok rá?
Jézus nevében így jövünk össze és figyelünk. Jézus 
általában nem marad hosszú ideig csendben. Ha nagyon 
hosszú ideig csend van, ez valószínűleg azért történik, 
mert valaki nem valami jó pap. Talán Jézus azt akarja tőled, 
hogy megossz egy éneket és te félsz. Talán Jézus azt akarja, 
hogy olvassak fel egy igehelyet, ami fontos volt számomra 
reggel, de azt gondolom “Ó, én nem vagyok elég jó. Nem 
tudom elmondani.” Ilyenkor csend van, mert Jézus akart 
használni engem, de én nem hagytam. Úgy döntöttem, hogy 
elásom a talentumomat. Ha Jézus itt lenne fizikailag, akkor 
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nem lenne sokáig csend, mert olyan sok minden van, amit 
Jézus el akar végezni mindegyikőnk életében. Ha jó papok 
vagyunk, hallgatni fogunk Jézusra. Jézus használni fog 
mindegyikőnket s beszélni fog mindannyiunkhoz minden 
papja által, ha készek vagytok erre. Mindenki kész erre? 
Akkor engedjétek Jézust, hogy használjon benneteket.

Jézus csodálatos dolgokat akar tenni
Emlékezz arra, amikor Jézus elment egy városba. 
Csodákat akart tenni, de nem tudott, mivel nem hittek. 
Isten mindegyikőnk életén keresztül csodákat akar tenni, 
de nem tud, ha nem hisztek. Hinnetek kell a szívetekben, 
hogy Isten használni akar benneteket. Beszélnetek kell 
ezekről a dolgokról Jézussal. Mond Neki: „Hiszek, segíts 
hitetlenségemen.” Kérd Jézust, hogy tegyen téged nyitott 
szívűvé és alázatossá. Kérd Jézust, hogy legyen bátorságod 
használni az ajándékaidat. Kérd Jézust, hogy szabadítson 
meg a büszkeségtől, mert néha tévedni fogsz. Az nem baj, 
ha tévedsz, hisz’ tudunk segíteni egymásnak. Jobb tévedni, 
mint elásni a talentumodat. Ha tévedsz, akkor mindannyian 
együtt növekedhetünk, de ha elásod a talentumodat, Jézust 
megszomorítod. Tehát kérd Jézust, hogy segítsen, hogyan 
lehetnél jobb pap.
Itt most nem arról van szó, hogy erős akaratod legyen vagy 
jó előadó legyél, hanem kérd Jézus segítségét. Ő élő és 
csodálatos dolgokat akar munkálni a szívünkben és ezáltal 
másokban. De ahhoz, hogy Jézus csodát tegyen, nekünk 
hinnünk kell. Tehát beszélj Jézussal ezekről a dolgokról; 
ne csak gondolkozz róluk és elméletben érts egyet velük. 
Beszélj az élő Jézussal ezekről a dolgokról és segít nekünk 
az Ő dicsőségére.
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Kérd, hogy papokként éljenek
Te pap vagy felebarátaid számára és segíthetsz nekik, hogy 
ők is megismerjék Jézust. Ha valamilyen vallásos csoport 
tagjai, kérleld őket, hogy papok legyenek ott, ahol vannak. 
Kérd őket, hogy használják az ajándékaikat a körülöttük 
lévő emberek szolgálatában. Ne hagyd őket, hogy azért 
járjanak a közösségeikbe, hogy csak hallgassanak. Kérd 
őket, hogy meglássák a körülöttük lévő életeket és 
segítsenek, hogy mások is Jézushoz hasonlóvá váljanak. 
Ha mindenki mindenhol ezt fogja tenni, a világ fog 
megváltozni. Ez nagyon csodálatos, mert így engedjük 
Jézust, hogy Jézus legyen. Ha nem leszünk papok, akkor 
mintha palackba vagy könyvbe zárnánk Jézust. Ha 
mindannyian papok leszünk és kérjük, hogy mindenki pap 
legyen, aki Jézus nevét viseli, akkor Jézusnak engedünk 
és így lehet Jézus MINDENHOL! A falvaink, a városaink 
meg fognak változni. Az országaink és a kontinenseink 
mind meg fognak változni. Jézus akkor tud Jézus lenni, ha 
mindannyian papok vagyunk. Ámen?
Ahogyan egyre jobban megismertük Jézust a legutóbbi 10 
évben, egyre többet és többet tanultunk arról, mit is jelent 
az Egyház, mit jelent valójában papnak lenni és hogyan 
kell ezt megélni. Amikor ezeket a dolgokat tanuljuk, az 
egy olyan helyzet elé állít, amikor meg kell értenünk, mit 
kezdjünk a felekezetekkel. A felekezetekben lévő emberek 
nem ellenségeink. Néhány ember azért van ott, mert ez 
minden, amit valaha is ismert. Ha többet tudnának Jézusról, 
örömmel követnék. Tehát nagyon fontos, hogy szeressük 
az embereket, azokat is, akik felekezetek tagjai. Nagyon 
gondosan figyelünk arra, hogy ne legyünk büszkék. Ha 
Isten a hozzánk hasonló koldusoknak ad egy kis eledelt, 
akkor ezt meg kell osztanunk és nem szabad a másikat 
elítélnünk azért, mert ők ennek híján vannak. Ez Jézus 
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útja: megosztani mindazt az eledelt, amit ő ad nekünk—
nem elválni az étel miatt, hanem felajánlani azt.
Ezek a dolgok nagyon fontosak ahhoz, hogy szívünk 
és értelmünk Isten szerinti legyen. Mi nem fogadjuk el 
a langyosságot vagy a kompromisszumot, de valóban 
hisszük, hogy Jézus építi az Egyházát. Ha tehát találunk 
embereket a felekezetekben, akik valóban szeretik Jézust, 
talán nem azt kell mondanunk: „Gyere ki, gyere ki”, hanem 
inkább „Engedelmeskedj Jézusnak, azokkal az emberekkel 
együtt, akiket ismersz.” Megtaníthatjuk őket Jézus 
útjaira, ahogyan Ő tanított minket. Kérhetjük őket, hogy 
tanítsanak meg Jézus útjaira mindenkit, akit ismernek. Ha 
ezt teszik, számos felekezetben ki fogják őket dobni. Sok 
felekezetben az emberek nem akarnak engedelmeskedni 
Jézusnak. Néhányan akarnak, néhányan azonban nem.
Az igazi Egyházban, amit Jézus épít, MINDENKI akar 
engedelmeskedni Istennek és mindenki szereti Jézust. 
Mivel mindannyian papok vagyunk, segítünk egymásnak. 
Ha némelyek nem akarják szeretni Jézust, azoknak nincs 
maradásuk. 
A Jeremiás 31-ben lévő prófécia az újszövetségi egyházról: 
„mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok”. 
A valódi Egyházban mindenki ismeri Jézust. A legtöbb 
felekezetre ez nem igaz, hisz’ olyan nagy langyosság 
uralkodik. Az emberek szeretik a világot, bűnben élnek és 
nem változnak. Ez rettenetes és szomorú, de van néhány 
nagyon jó ember is a felekezetekben. A mi dolgunk nem 
azt elérni, hogy az emberek kijöjjenek. A mi dolgunk az, 
hogy segítsük őket papoknak lenni, ott, ahol vannak. Ha 
papokká válnak, ott ahol vannak, vagy nagyon sok ember 
meg fog változni, vagy el fogják őket küldeni.
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Ahol Jézus van…. ott a bűnnek nincs maradása
Ha egy testvér Jézushoz hasonlóvá válik egy felekezetben, 
akkor vagy a felekezet fog megváltozni, vagy a felekezet 
fogja szellemileg megölni őt, vagy el fogják utasítani 
(úgy, ahogy azt Jézussal is tették). Mi nem félünk a 
felekezetektől. Azok egy nagy halászhálóra hasonlítanak, 
mely összegyűjt mindenféle halat. Van néhány nagyon jó 
hal és néhány kevésbé jó. A mi feladatunk papokként az, 
hogy az összes jó halat a papi feladatok megélésére hívjuk, 
ott ahol vannak- és a dolgok ott megváltozhatnak.
Megváltozott Ninive? A hal kiköpte Jónást a szájából, 
majd elment abba a szörnyű városba. Tobzódtak a 
bűnben, de Istenért az egész város megváltozott—még a 
király is. Hinnünk kell, hogy Isten ezt meg tudja tenni a 
felekezetekkel is. Hinnünk kell, hogy ezt meg tudja tenni 
Mzuzuban is. Tehát ha vannak barátaink vagy ismerőseink 
ezekben a felekezetekben, mi nem azt kérjük tőlük, hogy 
jöjjenek ki. Arra kérjük őket, hogy legyenek Jézushoz 
hasonlóvá teljes szívükkel, hirdessék Isten Szavát 
mindenkinek, akivel ott találkoznak. Adják az életüket 
azért, hogy szeressék az embereket, ne alkudjanak meg és 
ne fogadjanak el megalkuvást. A niniveiek megölhették 
volna Jónást, hisz’ egyedül volt mindenkivel szemben, 
de megtértek és megváltoztak. Ez legyen a szívünkben 
minden felekezettel kapcsolatban, hogy papok legyünk 
és igyekezzünk segíteni mindenkinek megváltozni. 
Próbáljunk meg segíteni azoknak a jó embereknek, akiket 
a felekezetekből ismerünk és kérjük őket, hogy legyenek 
papok ott, ahol vannak és így segítsenek a körülöttük lévő 
emberek megváltozásban.
Könnyek között könyörgünk Istenhez a felekezetek 
megváltozásáért. Jézus sírt: könnyeket hullatott Jeruzsálem 
miatt. Azt mondta: „össze akartalak gyűjteni, ahogyan 
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a tyúk összegyűjti a csibéit” De Jeruzsálem nem akarta, 
elutasították őt s megölték. Ha hű papok vagyunk, talán 
minket is megölnek vagy az is előfordulhat, hogy az egész 
város megváltozik. Hű papoknak kell lennünk és mindenkit 
arra kell kérnünk, hogy hű pap legyen ott, ahol van. Ha ők 
is megpróbálnak segíteni ismerőseiknek, akkor erősekké 
válnak, és lehet, hogy kivetik őket. Akkor azonban együtt 
tudnak lenni más hívőkkel, akikkel egy a szívük, miután 
először megpróbálták ezt a körülöttük lévőkkel. Ez az 
amit a pap tesz… Szeretnünk kell a felekezetben lévőket. 
Ez az amit Jézus tesz. De nem szabad megalkuvást 
elfogadunk. Az Igazságért kell élnünk és kérni mindenkit, 
akit a felekezetekben ismerünk, hogy ők is az Igazságért 
éljenek. Ha mindenki ezt teszi, akkor Jézus építeni fogja 
az Egyházát.
Ez Jézus Örömhíre. Így kell élnünk másokért a 
gyülekezetben. Semmi megalkuvás, semmi langyosság… 
de szeretnünk kell őket és megpróbálni segíteni nekik. Nem 
szabad elkülönülésnek lennie nevek és felekezetek miatt. 
Ez az elkülönülés egyedül csak annak a következménye 
lehet, ha valaki nem akar engedelmeskedni Jézusnak- 
ezt pedig addig nem tudjuk, míg meg nem próbáltuk. A 
felekezet neve még nem jelenti azt, hogy a felekezetben 
lévő személy rossz ember és nem akar engedelmeskedni 
Jézusnak. Nem tudjuk, míg meg nem próbáltuk. Így kell 
viselkednünk a felekezetekkel kapcsolatban. Az életünket 
kell adnunk értük és meg kell tennünk mindent, amit csak 
tudunk, hogy adhassuk nekik az Élet Kenyerét és kérnünk 
kell őket, hogy ezt tegyék ők is ismerőseikkel. Figyeljük 
és nézzük mit tesz Jézus. Jézus azt mondta, ha kivesszük a 
részünket, akkor építeni fogja az Egyházát és a pokol falai 
nem tudnak ellenállni a támadásnak. Mi támadjuk a sátán 
városát, leromboljuk a falakat és ledöntjük a kapuit. Ha 
szeretjük az embereket, a sötétségből a Világosságra hívjuk 
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őket. Nem különülünk el nevek miatt, hanem szeretjük az 
embereket—akár a halálunk árán is. Végezzük a papok 
munkáját, és az Úr építeni fogja az Egyházát.
2.  Némely fordításban a görög szöveg alapján : „királysággá tett minket”.
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Négy alapvető igazság
 Afrika, Salima 1999 október 3.
(Az alábbiakat három testvér mondta el rögtönözve 
egy afrikai faluban való tartózkodásuk alatt, ahol egy 
„pünkösdi gyülekezettel“ beszéltek. Jézus hívására az egész 
„gyülekezet“ EGY NAP ALATT látványosan megváltozott 
és sosem nézett vissza. Sok mindent megváltoztattak– 
nagy személyes árat fizetve érte– és ennek hatására sok 
más ember is megváltozott, sőt még a falu gazdasági 
szerkezete is. NÉHÁNY ÓRÁN belül a környék más vallásos 
csoportjai is értesültek róla, hogy valami természetfeletti 
történt közöttük. Bárcsak sikerülne visszaadni, amit az 
ottani testvérek mondtak, miután az alábbi gondolatokat 
hallották. Lenyűgöző és inspiráló volt az Atya Háza iránti 
buzgóságukat és bátorságukat látni, amit akkor és azóta is 
tettekkel és az „igazság iránti szeretettel“ fejeznek ki.)
Isten népét a világon mindenütt értékes kincs hívja 
ébredésre. Tovább szeretnénk adni nektek ezt az Istentől 
ránk bízott kincset, amit életetek hátralevő részében 
magatokkal vihettek. Akár sokan, akár kevesen vagytok 
a falutokban, ahogy Jonatán, Dávid közeli barátja egyszer 
mondta: „Az Úr számára nem akadály, hogy sokakat vagy 
keveseket mentsen meg.”1 Isten azt is mondta, hogy hűnek 
kell lennie annak, akire valamit rábíztak. Szeretnénk 
nektek megmutatni néhány dolgot, ami meg tudja 
változtatni az életeteket és az egyház megvalósulásának 
módját, hogy ezáltal Jézus, a királyunk dicsőítessék és 
álma beteljesedjék!
Ezek olyan különleges kincsek, amik mindig is benne voltak 
a Bibliában. A Szent Szellem által az a reménységünk, 
hogy mindnyájunk szemei megnyílhatnak és ezeket a 
csodás igazságokat megláthatjuk. Az igazság összefügg 
azzal, miként akarja Isten építeni a Házát, hogy együtt 
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mindnyájan erősek lehessünk. Úgy akarja építeni, hogy 
a pokol kapui se vegyenek erőt rajta. Úgy akarja építeni, 
hogy kapcsolatok gyógyuljanak. Úgy akarja építeni, 
hogy erősek és bölcsek lehessünk és Jézus örömhírét 
erőteljesebben hirdessük, mint valaha.
Van bátorságod ezeket a dolgokat meghallgatni? Akarsz 
engedelmeskedni Isten igéjének, ha hallasz ezekről a 
dolgokról? Meg fogod változtatni az életedet bármi áron 
is? Ha van bátorságod engedelmeskedni, akkor kérlek 
maradj itt, hadd beszélhessünk neked arról a kincsről, ami 
négy alapvető igazságból áll.
Négy igazság van, amire építetünk kell. Ezek nélkül 
Isten Háza sose lesz erős és a pokol kapui továbbra is 
romhalmazt csinálnak belőle. Ha azonban ezt a négy 
dolgot megértjük és engedelmeskedünk nekik, ha merünk 
is tenni Isten ezen igazságaiért, akkor Isten ezt értékesnek 
tartja és megáldja életünket az erejével. A szegények 
gazdagok lesznek, a gyengék erősek! Ez volt mindig is 
Isten szívében és szándékában. Ezt a kincset azonban már 
az első évszázadban „ellopták”. Megraboltak minket az 
emberek üres hagyományai.

1. igazság : Ki keresztény?
Az első alapvető igazság, hogy pontosan határozzuk meg, 
ki keresztény. Ez olyan pont, amiben az egész világon és 
minden kultúrában nagy hanyagságot láthatunk. Mivel nem 
voltak tisztában azzal, ki keresztény, Isten Egyházának 
nagy részét homokra építették. Benyomások, érzések vagy 
a neveltetés alapján állapították meg, ki keresztény. Az 
alapján tartottak valakit kereszténynek, hogy gyakran jár 
istentiszteletre, jól énekel vagy hűségesen fizeti a tizedet. 
Jézus azonban nem így határozta meg, ki a követője.
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Jézus azt mondja: „Ha nem mondasz le mindenről, nem 
lehetsz az én tanítványom.” „Ha nem veszed fel naponként 
a keresztedet, nem követhetsz engem. ” Az Apostolok 
Cselekedeteiben az áll, hogy a tanítványokat először 
Antiochiában nevezték keresztényeknek. Ha tehát a 
„tanítvány” szót látod Jézus tanításában, akkor gondolj a 
„keresztény” szóra. Ha Jézus azt mondja: „ha nem mondasz 
le mindenről, amid van, nem lehetsz az én tanítványom”, 
ezzel azt fejezi ki, hogy nem lehetsz keresztény, ha nem 
adod fel az életedet. Nem azt mondta, „Ha nem jársz 
istentiszteletre, akkor nem lehetsz keresztény.”, vagy „Ha 
nem olvasod a Bibliát, nem lehetsz keresztény.” Nem ezt 
mondta, hogy „Ha nem adod fel a pénzedet, akkor nem 
lehetsz keresztény.” Jézus azt mondja „Ha nem halsz meg 
önmagadnak, akkor nem lehetsz keresztény.”
Jézus olyan embereket hív el, akik készek önmaguknak 
meghalni. Mindenről lemondanak, csakhogy Őt 
követhessék. Lemondanak büszkeségükről és tulajdonukról, 
hogy Őt követhessék. Elfordulnak személyes bűneiktől és 
önzésüktől. Jobban fognak másokat szeretni, mint magukat. 
Jézushoz való viszonyuk megváltoztatja mindennapi 
viselkedésüket.
Ha a „keresztény” szót nem úgy határozzuk meg, ahogy 
Jézus, akkor a Ház homokba süllyed és elmossa az ár. 
Jézus, a király ígérte meg nekünk, hogy ez fog történni, 
ha a hallgatás, éneklés és beszéd homokjára építünk, s 
nem Neki engedelmeskedünk. Az ilyen Ház talán tetszene 
nekünk, de Jézus számára nem jelentene semmit. Az a ház, 
amit építünk talán valamivel boldogabbá tenne minket, 
mert összejövünk és együtt éneklünk, de mit sem érne, 
ha Isten nem leli örömét benne! Egyáltalán semmit sem 
ér, ha még mindig az ördög nyeri meg életünk harcait. Ha 
olyan életet és a gyülekezeteket építünk, ami Jézusnak 
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nem okoz örömet, azzal a magunk idejét és Istenét idejét 
is pazaroljuk.

Komoly következmények
Isten Házának építésének első alapköve, hogy a Biblia 
szerint értsük, ki keresztény. Aszerint kell meghozni a 
döntéseinket, hogy Isten kit nevez kereszténynek. Lehet 
valaki Isten gyülekezetének tagja s nem keresztény? 
Semmiképpen sem! Azonban a világon mindenütt azt 
tanítják, hogy nem gond, ha keresztények és nem-
keresztények éppúgy a gyülekezetben vannak. A Biblia 
azt mondja, hogy ez nem igaz! Az első Korinthusi levél 5. 
részében ez áll: „Távolítsátok el a régi kovász legkisebb 
maradékát is.” Távolítsátok el a bűnt a gyülekezetből. 
Nagyon fontos ezt megértenünk, hisz Isten azt mondja: 
„egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti”.
El tudjátok képzelni, hogy Jerikó falai recsegve-ropogva 
leomlottak? Isten népe természetfeletti módon hatalmas 
volt. Mégis legyőzték Izráelt nem sokkal a fal leomlása 
után. Kiszorították őket! Miért aprították őket a csatában? 
Mert egész Izráelből egy férfi bűnt rejtegetett a sátrában. 
Isten nagyon haragudott, mivel az egész egyházban 
egy férfinak bűn volt az életében, amit eltitkolt. Ez a 
férfi, Áchán, bálványt rejtegetett sátra alatt. Isten nagy 
vereséggel sújtotta egész Izráelt. Isten ugyanaz, tegnap, ma 
és holnap. Igaz? Istent ma is elszomorítja, ha Egyházában 
némelyeknek titkos bűnök vannak az életében. Ez összetöri 
a szívét. A Biblia azt mondja, hogy Isten ítélettel súlytja 
ezt. 
Helyes azt mondanunk, hogy az egyházhoz tartozhat az, 
aki sosem adta át teljesen az életét Jézusnak? Nem! Ez 
nagyon nagy hiba. Isten elítéli az egész házat, emiatt az 
egyetlen személy miatt, aki azt állítja, hogy keresztény, de 
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sosem adta igazán Jézusnak az életét. Ha tehát dicsőséges 
Házat akarunk, ami Isten munkáját mutatja, akkor először 
is Jézus szerint kell meghatároznunk, ki „keresztény“. Az 
Írás azt mondja: „ha nem adod fel mindened, amid van, 
nem lehetsz az én tanítványom”, „ Ha apádat, anyádat 
vagy a gyermekeidet jobban szereted, mint engem, nem 
lehetsz az én tanítványom.“ „Ha a világot és a világ dolgait 
szereted, ellenségem vagy.“ „Isten ellenáll a gőgösöknek, 
de az alázatosoknak kegyelmét adja.“ 
Pontosan kell definiálnunk, ki igazán keresztény, azaz ki 
tagja a gyülekezetnek! Nem állíthatod magadról, hogy 
Jézus vére megmosott, s tagja vagy az ő testének, s nem 
tehetsz úgy, mintha keresztény lennél, ha szíved nem Jézus 
otthona, munkaterülete és szántóföldje. Ha kapcsolataid 
nem szent kapcsolatok, meg kell bánnod és Jézusnak kell 
adnod az életed.

2. igazság: Mi a vezetés?
Isten Háza építésének másik alapköveként a vezetés 
kérdését kell tisztáznunk. Ez csodálatos igazság! Arra 
fog ösztönözni, hogy megváltoztassátok az életeteket. A 
világ sok országában nagy hibát követtek el, ami Isten 
házának vezetését illeti. Indiában vagy más országokban 
gyakran láttuk, hogy azt választották vezetőnek, akinek 
volt kerékpárja és tudott olvasni. Az Egyesült Államokban 
az lesz vezető vagy „pásztor”, aki teológián vagy 
bibliaiskolában tanult, jó üzletember vagy jó szónok. Ez 
nem Isten módszere! Az Isten szerinti vezetés nem azon 
múlik, ki tud olvasni, vagy ki tudja a legtöbbet, vagy kinek 
van a legtöbb tapasztalata az üzleti életben. 
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Úgy élni, mint Jézus
Szeretnék egy példát hozni az Írásból. Az Apostolok 
Cselekedetei 6. részben néha éheztek a görög özvegyek, 
mert elfeledkeztek róluk. Ételosztáskor kimaradtak, s nem 
törődtek velük rendesen. A jeruzsálemi gyülekezetnek 
döntenie kellett , hogyan oldják meg ezt a problémát.
Elhatározták, hogy férfiakat választanak ki a probléma 
kezelésére. Ha olvassátok a Bibliát, láthatjátok, hogy 
sajátos módon választották ki őket. Azt mondja az Ige: 
„Válasszatok hét férfit, akik jól ismerik a Bibliát“? Nem. 
„Válasszatok hét férfit, akik jól tudnak énekelni“? Nem. 
„Válasszatok hét férfit, akik sok tapasztalatuk van az üzleti 
életben vagy az élelmiszeriparban“? Nem. „Válasszatok 
hét férfit, akik jó szónokok?“ Nem. A problémát másképp 
oldották meg: „Válasszatok ki magatok közül hét férfit, 
akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel.”
Olyan emberek voltak ezek, akik a mindennapi életben 
már jó bizonysággal szolgáltak. Nem olyan férfiak voltak, 
akik iskolát végeztek, hogy szellemiek legyenek vagy 
egyszerűen jól ki tudták magukat fejezni. Olyan férfiak 
voltak, akik Isten barátai voltak és szoros barátságban 
álltak testvéreikkel nap mint nap. István, Fülöp és a 
hét férfi naponta elmentek az emberek otthonaiba, 
hogy segítsenek nekik. Vizet hoztak és segítettek más 
hívőknek. Kézen fogták barátaik gyermekeit, beszélgettek 
velük és tanították őket. Meglátogatták az embereket 
otthonaikban, ha elbátortalanodtak. Elmentek akár az 
emberek munkahelyeire, hogy bátorítsák őket. S ők még 
úgynevezett „vezetők” sem voltak! Egyszerű testvérek 
voltak, akik Jézus életét élték mindennapjaikban. 
„Válasszatok hét férfit, akik Jézushoz hasonlók, akik látják 
Istent és hallgatnak Rá. Válasszatok hét férfit, akik naponta 
megmossák a szentek lábát. Hét egyszerű, mindennapi 



33

testvért, akik Istent szívük mélyéről szeretik és különösen 
ragaszkodnak a Megváltóhoz.“
Mivel ezek a férfiak Jézushoz hasonlók voltak, felkerestek 
másokat az otthonukban, ez is mutatja, hogy telve voltak 
Szent Szellemmel. Nem azért teljesek a Szent Szellemmel, 
mert másoknál hangosabban kiabálnak, vagy jobban 
énekelnek vagy mert többet tudnak mondani. Azért teljesek 
Jézus Szent Szellemével, mert a mindennapi életükben 
úgy járnak, mint Jézus. A Biblia szerint ez az egyetlen 
módja a vezetésnek. Az Újszövetségben Jézus azt mondta 
a tizenkét apostolnak: senkit se nevezzetek tanítónak, 
atyának, vezetőnek, úrnak, mesternek, pásztornak vagy 
méltóságos úrnak, mert mind testvérek vagytok! Most már 
csodálatosan új szemszögből tekinthetünk a vezetésre.

Annyira más, mint a világ
Nekem személyesen elég nehéz volt ezt megtanulnom. 
Sok éven át „pásztor” voltam, míg világos lett számomra, 
hogy a Biblia azt mondja, hogy testvér legyek a testvérek 
között.  Az ajándékaimat úgy használjam, mint aki 
„köztetek szolgál”-nem mint egy főnök vagy aki mindig a 
figyelem középpontjában áll. Ha ez érvényes volt Péterre, 
Jánosra, Jakabra és a többi apostolra, akkor ennek kivétel 
nélkül igaznak kell lennie. „Mindnyájan csak testvérek 
vagytok”.
Nagy pénzösszeget áldoztam fel az üzleti életben, hogy 
„pásztor” lehessek. És most fel kellet adnom nem-biblikus 
helyzetemből fakadó pénzemet és „pásztor” poziciómat. 
El kellett döntenem, hogy “testvér leszek testvérek között“. 
Amit Jézus az életemben munkált, meg fog mutatkozni 
mások házában és életében, ha a gyermekeik kezét fogom. 
Nem volt már rá szükségem, hogy „nagy hal” legyek! Nem 
volt már rá szükségem, hogy én legyek a legfontosabb 
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személy. Egyszerűen tudtam azt tenni, amit Pál a 
tesszalonikai, fillippibeli és korinthusi hívőkkel - szeretni 
az embereket mint apa, barát, testvér, házról házra.
Pál azt mondja: „Veletek voltam házról házra, könnyek 
között.“ Apaként vagy testvérként szerette őket. Úgy 
törődött az életükkel, mint egy anya a gyermekével. Más 
hívők pedig vele tették ugyanezt. Ilyen az igazi újszövetségi 
gyülekezet helyes vezetése.
Jézus azt mondta az apostoloknak: „A pogányoknak 
megvan a maguk sajátos módja a vezetésre, de közöttetek 
ne így legyen.“ Az igazi egyházban, melyen a pokol kapui 
se vesznek erőt, a vezetés teljesen máshogy működik, mint 
az a világ rendjében megszokott. A vezetés belülről hat és 
nem fentről való uralkodás.

Jézus tekintélye és ajándékai
Szeretnék valamit érzékeltetni. Az Efézus 4-ben az mondja 
a Biblia, hogy Jézus, aki felment a mennybe, ajándékokat 
adott az embereknek. Jézus összes ajándékát (Jézusnak 
magának is sok ajándéka volt, ugye?) Népe egészére 
bízta. Nem vett el minden ajándékot s nem ruházta át a 
„pásztorra“. Nem vett el minden ajándékot s nem ruházta 
„Isten emberére.” Az Írás azt állítja, hogy Jézus az egész 
Testének adta át minden ajándékát. A Biblia azt mondja, 
hogy a Szellem ajándékként adatik és a Szellem úgy osztja 
szét az ajándékokat, amint akarja – az egész gyülekezetnek. 
Ha életedet tényleg átadtad Jézusnak és valóban keresztény 
vagy, akkor Jézus különleges ajándékot ad neked. S az 
ajándékod Jézus része.
Mielőtt Jézus a Mennybe ment, azt mondta, hogy „Nekem 
adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Emlékeztek 
arra, amit Jézus mondott? Minden hatalom Jézusé és senki 
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másé! Ha Jézus adott magából egy részt neked, a másiknak 
is egy részt, a harmadiknak is egy részt, akkor bármilyen 
szellemi ajándékot is adott nektek, azzal tekintély jár. Jézus 
adta az ajándékokat és övé minden tekintély.
A Biblia különböző ajándékokat sorol fel. A Szent Szellem 
például irgalmasságot is ad ajándékként. Az irgalmasság 
ajándéka Jézus része, amit néhányaknak adott. Ez 
természetfeletti ajándék. Mindannyiunknak irgalmasnak 
kell lennünk, ugye? De van valami természetfeletti 
irgalmasság, ami a Szent Szellem ajándéka- de minden 
tekintély Jézusé. Ha tehát neked az irgalmasság ajándéka 
adatott, akkor tekintélyed van az irgalmasság területén. Ha 
neked megvan az irgalmasság természetfeletti ajándéka, 
nekem pedig nincs, és minden tekintély Jézusé, akkor van 
egy „részed” Jézusból s akkor tisztelnem kell a benned 
lévő ajándékot. Tekintélyed van ezen a területen. Értitek 
ezt? Ebben áll a vezetés lényege!
Minden tekintély Jézusé és mindegyikünknek megvannak 
a maga különleges ajándékai. Itt van például a tanítás 
ajándéka, amiről azt mondja a Zsid 5: „Mindnyájunknak 
tanítóknak kellene már lennünk.“ Az Ef 4-ben és a  Róm 12-
ben azonban az áll, hogy van tanítás, ami természetfeletti 
ajándék, amit Jézus ad. Ez azt jelenti, hogy az ajándéknak 
tekintélye van, mivel Jézus adja és Övé minden tekintély. 
Alá kell rendelnünk magunkat ebben egymásnak. A tanítás 
azonban csak egy az ajándékok közül és Jézusnak csak 
egy része. Sok más ajándék is van. Minden ajándék Jézus 
része, bárkié is legyen közülünk. Minden tekintély Jézusé, 
ezért alárendeljünk magunkat az ajándékoknak-bárkié is 
legyen közülünk, hisz’ Jézus helyezte azokat belénk. 
Nincs olyan különleges tekintély, ami csak egy „Isten 
emberéhez” kötődne és mindenki másnak csak ülnie 
kellene és előre nézve figyelnie. Az elmúlt 1700 évben 
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úgy építették az egyházat, mintha csak egyetlen ajándék 
létezne: a „pásztorság“ (a többieknek talán a „pénzadás” 
ajándéka lenne megengedve!?). Ajándékok százai vannak 
és Jézus MINDET átadta Családjának. Ezért mondta Jézus, 
hogy mind testvérek legyünk testvérek között. Szükségünk 
van egymás ajándékaira. Szükségünk van Jézus minden 
ajándékára! Ha rosszul építünk, mindet elveszítjük. 
Ha kiállítunk előre egy embert, hogy „pásztor“ legyen s 
mindenki másnak egész idő alatt ülnie és hallgatnia kell, 
akkor senki sem épül a te ajándékod által. Csak a pásztor 
ajándékában részesülnek. Az pedig túl kevés! Ha látni 
akarjuk Isten nagyságát, ha látni akarjuk, hogy változik 
meg mindegyikünk élete s gyermekeink élete, akkor 
Jézus MINDEN ajándékára szükségünk van. Nem szabad 
megelégednünk Jézusnak csak egy részével. Ámen?

Bátorság a változtatáshoz és a „futáshoz”
Látjátok, miért mondtam, hogy bátorságra van szükségetek? 
Meg kell változtatni a dolgokat! Már nem tehetitek 
azt tovább, amit eddig tettetek. Döntetek kell, hogy az 
ajándékaitokat jobban akarjátok használni. Döntenetek kell, 
hogy engedelmesek és bátrak lesztek. Ha továbbra is csak a 
széken ültök s az ajándékaitokat nem használjátok jobban, 
mint eddig, akkor azok el fognak tűnni. „Az elöljáróktól az 
követeltetik meg, hogy hűnek találtassanak.“ Emlékeztek 
arra az emberre, aki a talentumát elásta a földbe? Jézus 
azt mondta neki: „gonosz és lusta szolga.“ Nekünk is ezt 
mondja, ha nem tesszük, amit tennünk kellene. Ha akár te 
vagy én nem használjuk az ajándékainkat, akkor lusták és 
gonoszok vagyunk.
Látjátok, hogyan rabolják meg az emberi hagyományok 
Isten Igéjét? Képzeld el, hogy olimpiai futó vagy, de 
fekszel az ágyadban és kötéllel odakötöztek. Még ha 
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mesteratléta is lennél, elsorvadnának az izmaid, s ha ott 
hagynánk megkötözve, meg is halnál. Az egész benned 
rejlő teherbírás elveszne, mivel egész életedben ágyhoz 
kötöztek. Az a mód, ahogy az elmúlt 1700 év során Isten 
Házát építették, Isten népének többségét ágyhoz kötötte! 
Nem tudtak felállni, futni és a számukra elrendelt dolgokat 
betölteni, mert rosszul építettek. Ha úgy építünk és olyan 
szerkezeti felépítést alakítunk ki, hogy egy embert vagy 
a „főnökséget“ magasztaljuk fel és mások ajándékait 
kioltjuk, akkor a mennyei ítélőszék előtt bűnösnek 
találtatunk! Többnyire nem ezért építettünk rosszul, mert 
az emberek „rosszak”, hanem egyszerűen nem tudtuk, 
hogyan építsünk.
Emlékezzetek, a helyes alap első építőköve, hogy csak az 
tarthatja magát az egyház tagjának, aki valóban keresztény. 
A második alapkő, ami Isten Házát építi, hogy helyesen 
kell értenünk a vezetést. 1700 évig egy embernek adtuk a 
felelősséget. Egy ajándékot választottunk, a „pásztorság“ 
ajándékát és azt tettük a legfontosabb ajándékká. 
(Emlékezzetek: a Bibliában a „pásztor” szó a pásztorolás 
ajándékára vonatkozik, aki naponta tevékeny Isten népe 
között, mások ajándékai mellett— nem főnök vagy az 
összejövetel fő szónoka). Ez az igazi bibliai gyülekezettől 
nagyon távol áll! S ma sem kell ennek így lennie. Isten 
embereinek java részét ez kötözte ágyhoz, hogy ne 
tudjanak azok lenni, akinek Isten akarta őket. A vezetés 
Isten egész népében rejlik. A Biblia papok királyságának 
nevez minket. A Biblia nem azt mondja, hogy királyság 
papokkal, hanem papok királysága. Nincs már olyan 
különleges csoport, mint az Ószövetségben a lévita papság. 
Az Újszövetségben Isten minden embere pap a többiek 
számára. Isten azt mondta: „Ha egy másik kap kijelentést, 
hallgasson az első!!!“
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Ha telve vagy Szent Szellemmel és bölcsességgel, ak-
kor vagy vezető
Ennek semmi köze ahhoz, hogy tanult vagy-e és milyen 
jól tudsz beszélni. Semmi köze ahhoz, hogy férfi vagy-e 
vagy nő, öreg vagy fiatal. A vezető olyan személy, 
aki Jézus ajándékaival rendelkezik és Jézushoz való 
kapcsolatát az jellemzi, hogy telve van Szent Szellemmel 
és bölcsességgel. Vezetés az, ha naponta kézen fogják 
a gyermekeket. Vezetés az, ha Isten népének sebeit 
naponta házról házra gyógyítják. Vezetés az, ha segítenek 
egymásnak, ha az emberek bűnnel kapcsolatos problémáit 
megoldják, ha az emberek lábát naponként megmossák. 
Ez mind vezetés és ez az egyetlen fajta vezetés, amiről 
a Biblia beszél— annak a résznek a használata, amit 
Jézus a Szelleme által mindegyikünkre ránk bízott. Ez a 
vezetés és a tekintély területe. Ez azt jelenti, hogy jelenlegi 
„egyházként való” működésünket meg kell változtatnunk. 
Meg kell változtatnunk a vezetésről vallott nézetünket és a 
vezetés megvalósításának módját.
Ez forradalmi változás. Megváltoztatja az összejöveteleink 
mikéntjét és hétköznapi cselekedeteinket is. Ennek ára van 
– olyan ára, amit nekünk kell megfizetnünk. Isten azonban 
százszor annyival jutalmaz meg, mint amennyit feladunk, 
ahogy azt Jézus megígérte.
Amikor “pásztor“ voltam, elhatároztam, hogy másképp 
fogok élni. Eldöntöttem, hogy hinni fogok az Írásnak és 
engedelmeskedek a vezetés kérdésében. Azt a döntést 
hoztam, hogy testvér leszek a testvérek között, mintsem 
a testvérek előtt álljak. Ha őszinte akarok lenni: meg kell 
vallanom, hogy féltem. Nem tudtam, hogyan fogom ellátni 
a családomat. Féltem, hogy elvesztem az Istennel való 
bensőséges kapcsolatomat és nem fognak már tisztelni. 
Sok mindentől féltem, de tudtam, mit mondott Isten a 
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Bibliában. Azt akarja, hogy testvér legyek testvérek között. 
A hétköznapi életben már nem leszek főnök. Csak egy 
leszek a testvérek között és a Jézustól kapott ajándékaimat 
úgy használom, mint „testvér a testvérek között”, akik 
szintén használják a maguk ajándékait. Számomra ez azt 
jelentette, hogy minden megváltozott, de Isten nagyon 
hűséges volt. Megígérte, hogy aki mindent feladott, nem 
vall szégyent, hanem százszor annyit vagy sokkal többet 
kap. Isten pedig megtartja az ígéreteit. Ámen?

Körben a trón körül
Gyakorlatilag nézve rögtön meg tudunk változtatni valamit. 
Ez azzal függ össze, ahogy ülünk, amikor együtt vagyunk. 
Bután hangzik, de ez fontos. Az Írásból hozok példát. Márk 
3-ban Mária és rokonai keresik Jézust. Eljutnak annak a 
háznak az ajtajához, ahol Jézus Isten embereivel volt együtt. 
„Jézus, anyád és testvéreid kint vannak.” Emlékeztek Jézus 
válaszára? Azt mondta a körülötte körben ülőknek: „Ki az 
én anyám és kik az én testvéreim?“ Körülötte körben ültek! 
Nem ez a legtermészetesebb, ha összejövünk ŐT hallgatni 
és nem csupán egy behatárolt képességekkel rendelkező 
embert? Természetesen.
Ha meg akarjuk becsülni azokat az ajándékokat, melyek 
mindnyájunkban megvannak és Isten minden emberének 
minden ajándékát ki szeretnénk aknázni, akkor sok dolgon 
változtatnunk kell. Ezek közül az egyik, hogyan ülünk, 
amikor összejövünk. Amikor Jézus itt volt az emberek 
köré gyűltek. Ez talán túl egyszerűen hangzik, sőt talán 
lényegtelennek tűnik, de biztosíthatlak benneteket, hogy 
mégis nagyon fontos.
Ha valaki a munkahelyeteken vagy a piacon mond nektek 
valamit, számít az, hogyan mondja? Természetesen! Ha 
valaki hátradőlve, kicsit halkan és elfojtott ásítás közepette 
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mondana valamit, teljesen más lenne, mintha ugyanazt 
mondaná szemedbe nézve, haragosan tekintettel. Sokat 
számít, HOGYAN mondunk valamit. 
Tehát, ha mind előre nézünk, az minden figyelmet egy 
emberre irányít. Nem vagyunk már egyenlők az egyenlők 
között. Alá vagyok vetve annak, aki felszállt az előttem 
lévő trónra, mint mester, igazgató, a „dolgok motorja”, 
remek koordinátor vagy a csoport vagy az „istentisztelet” 
szakértője. Jól figyeljetek! Isten igaz szolgája nem 
akarja magára terelni a figyelmet. Keresztelő János, aki 
mindaddig a legnagyobb volt az asszonytól születettek 
között, azt mondta: „nekem kisebbé kell lennem s neki 
növekednie kell”. Isten minden igaz embere ugyanezt 
mondaná: „Jézusnak kell növekednie s nekem kisebbé kell 
lennem. Nem szeretném a figyelmet magamra terelni. Nem 
szeretném, ha mindig úgy néznének rám, mint aki minden 
kérdésre tudja a választ. Nem okoz nekem különösebb 
örömet, ha épp én vagyok az, aki beszél. Csak Jézust 
szeretném követni, szolgálni és mindenki másnak segíteni, 
hogy szintén ezt tegye. Jézusnak kell növekednie s nekem 
kisebbé kell lennem.” 
Isten minden igaz embere engedi, hogy Jézus legyen az 
érdeklődés középpontjában, mintsem ő maga, s ezért 
háttérbe húzódik. Még egyszer: néhányan azt fogják 
mondani, hogy ez jelentéktelen dolog, de miután sok 
országban és városban jártam, biztosíthatlak benneteket, 
hogy nem lényegtelen. Nagyon fontos, hogyan mondunk 
valamit. Ha a székeket s inkább sorba állítjuk s nem Jézus 
körüli körbe, az olyan, mintha ha a reflektort egy emberre 
irányítanánk. Egy ember az összejövetel fénypontja, 
mindenki más csak hallgatóság. Ez nagyon visszás, 
mert sok ajándék van köztünk, s ezek mind egyenrangú 
részei Jézusnak. Ha tehát mind csak úgy ülünk le, hogy 
előre nézünk, akkor csak egy ajándékot emelünk ki. Mi 
történne, ha a székeket körré rendeznénk át, ahol mindenki 
láthatja a másikat és Jézus lenne középen? Akkor minden 
ajándéknak egyenrangú hely jutna. Gondoljatok csak 
arra, amit a Biblia mond: „Aki körülöttem ül- az az én 
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anyám, fivéreim és nővéreim.“ Talán ül valaki a körben, 
akinek a pásztorolás ajándéka van meg, ül valahol egy 
másik, akinek a tanítás ajándéka, s amott ül egy harmadik, 
akinek az irgalom ajándéka. Akié a segítség ajándéka itt 
ül, akié a prófétálás ajándéka, amott ül. Minden ajándék 
egyenrangú, mivel mind Jézusé! Világos? (Ha van 
számítógépetek, nézzetek meg ehhez egy képet www.
JesusLifeTogether.com/JesusAsHead.)
Ha a körben ül egy anyuka, aki a gyermekei nevelése 
miatt sír, a tanítás ajándékával rendelkező testvér a 
lelkére beszélhet és elmagyarázhatja neki, mit tanít Pál a 
Titusz levélben az asszonyokról. Akinek az irgalmasság 
ajándéka van meg, az kiegészítheti néhány gondolattal 
az irgalmasságról, a talán neki is vannak gyerekei és 
megoszthatja ezzel kapcsolatos tapasztalatait. Akinek 
prófétai látása van, az a szívébe láthat, s tudhatja miért 
van a nőtestvérnek problémája a gyerekeivel stb. Most 
végre engedelmeskedhetünk a parancsolatnak „Ha egy 
másik kap kijelentést, hallgasson az első!!“. Halleluja!! 
(visszhangzó ujjongás!)

Mindenki egyformán fontos
Az 1. Korintus 14-ben Isten azt is mondja: „Ha összejöttök, 
testvérek, és az egész egyház együtt van, minden a Test 
építését szolgálja. Mindenkinek van tanítása, zsoltára 
kinyilatkoztatása.“ Nincs más vezető Jézuson kívül! 
„Senkit se nevezzetek vezetőnek, mesternek, tanítónak 
vagy pásztornak. Mindnyájan testvérek vagytok.“ 
Mindegyikőtökben benne van Jézus és ő ugyanaz 
mindenkiben. Néha Jézus irgalmára van szükség, néha a 
tanítására. Néha Jézus énekeire van szükségünk s néha 
Jézus segítségére a problémák megoldásában. De mindez 
ugyanolyan mértékben Jézustól van.
Látjátok, hogy ehhez bátorság kell? Látjátok, hogy ehhez 
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hitre és engedelmességre van szükség? Látjátok, hogy 
meg fogja változtatni az életeteket, ha elkezditek megélni 
ezeket a dolgokat? Már nem lesztek ágyhoz kötözve! Az 
ajándékod már nem lesz háttérbe szorítva. A te ajándékod 
különbözik az enyémtől, de ugyanolyan, fontos, mint az 
enyém. Éppúgy szükségem van a te ajándékodra, mint 
neked az enyémre.
Életem legfontosabb dolgai egy 12 éves kislány hatására 
történtek, aki befolyásolta életemet az ajándékaival. 
Asszonyok és gyerekek hatnak az életemre. Idősebb 
emberek is hatással vannak az életemre, s nem csak 
vasárnap délelőtt, hanem naponta!
Naponta papok királysága vagyunk. Az összejövetel 
csak adalék ehhez. Növekedésünk 90 százaléka az 
életmegosztásból fakad és talán csak tíz százalék az 
összejövetelekből. Ez azt jelenti, hogy el kell jönnöd 
otthonról és be kell menned mások otthonába. Hozol 
nekik vizet, ételt vagy ruhát. Ha látod, hogy az anyuka 
haragos az egyik gyerekére, leülsz vele beszélgetni. 
Beszélgetsz vele és részt veszel az életében. Ha gőgöt látsz 
az életében, ráteszed a kezedet a vállára, s kéred, hogy ne 
legyen büszke. Ha az egyik testvér életében önzést látsz, 
átkarolod és azt mondod neki, „Kérlek, ne legyél többé 
önző.“ Nem csukjuk be egymás felé a szemeinket a 
következő összejövetelig. Naponta olyan papként élünk, 
akik Isten akaratát teszik mindenkinek az életében. Az is 
általános érvényű parancsa Istennek, ami a Zsidó 3-ban és 
még száz más helyen is áll: „Buzdítsátok egymást minden 
egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék 
közületek valaki a bűn csábításától.„ Erről még bővebben 
kell beszélnünk.
Az első alapkő: „Ki keresztény? Ki a gyülekezet tagja?“. 
Ha olyan emberek vannak a közösségetekben, akik nem 



43

tértek meg igazán Jézushoz, akkor mindig viták és harcok 
lesznek közöttetek, aminek amúgy nem kellene így lennie. 
A Biblia azt mondja: „A nagytól a kicsiig mindenki 
ismerni fogja Őt.“ Ha mindenki, aki tagnak vallja magát, 
valóban szerelmes Jézusba, akkor sokkal nagyobb béke 
van — nincs vita, nincs pletyka. És naponta egymás iránti 
mély szeretetben éltek. Nem tartozhatsz tényleg Jézus 
egyházához, ha nem mondtál le az életedről. Mindenki 
más csak látogató, de ők nem tagjai Jézus egyházának.
Pontosan ezt mondja a Biblia. A kovászt el kell távolítani 
a tésztából. Különben nem szeretjük Jézust annyira, mint 
ahogy ezt állítjuk. „Ha szerettek engem, megtartjátok 
a parancsolataimat.“ A gyülekezet kötődést, erősítést, 
felkészítést és védelmet nyújt mindenki számára, akik 
megmosattak Jézus vérében, akik meg akarnak halni 
maguknak, és Jézussal, a a Mesterrel akarnak örök frigyre 
lépni. Senkinek sem szabad magát kereszténynek és 
Krisztus Teste tagjának tekintenie, ha nem hozta meg ezt 
a döntést (és ezt az élete és értékrendje bizonyítja és hogy, 
„szereti-e a világosságot“ (Ján.3:1 és János 1. levele.)). 
Pontosan ezt mondta Isten.
A „Gyülekezet” bármilyen más definíciója emberi és 
az ilyen hamisítványt le fogják győzni a pokol kapui. 
Nézzetek csak szét. Ezt láthatjátok minden ország minden 
városának minden utcasarkán Ez nem Isten akarata, 
hanem az emberi természethez idomult valami, ami Jézust 
használja logónak lelkiismerete megnyugtatására. De ott 
nincs gyógyulás! A Messiás csak ott tud hatni, ahol arany 
lámpást tud felállítani!
A második alapkő a vezetéssel függ össze. A feltámadott 
Krisztus jelenvaló élete és Szelleme az egyedüli vezetőnk. 
„A világ nem láthat meg engem, de ti megláthattok!“ A 
„vezetés” bibliai értelemben olyan ajándék, ami attól függ, 
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milyen mértékben hallgat valaki a Szellemre, azaz mennyire 
mély, érett és valódi a kapcsolata az élő Jézussal.

3. igazság : Mindennapi élet
A harmadik alapkő közösen megélt mindennapjainkkal 
függ össze. Kicsit már beszéltünk erről korábban. A 
mindennapi életnek nem sok köze van ahhoz, hány 
összejövetelünk van, hanem azzal függ inkább össze, hogy 
mennyire veszünk részt egymás életében. Szolgálunk-e 
buzgó papokként nap mint nap a körülöttünk levő emberek 
felé, gyerekeiknek, házasságuk, munkával kapcsolatos 
szokásaik és jellemvonásaik terén? Foglalkozunk-e naponta 
szívből a testvéreinkkel? „Hordozzuk egymás terhét, 
hogy így töltsük be a Krisztus törvényét?“ „Beismerjük 
egymásnak a bűneinket, hogy meggyógyuljunk?“ „Egy 
emberként harcolunk a hitért“, „Összeszerkesztve és 
összekötve különféle kapcsolatok segítségével, támogatva 
egymást“– és nem fogadunk el mást az „igaz egyház“ 
és „Krisztus teste“ helyett? Csak ekkor fogod igazán 
megérteni, mit értett Jézus az alatt, hogy, „Én fogom 
az Egyházamat építeni és a pokol kapui sem fogják 
legyőzni!“. Minden más „homokra épített ház“, ami a 
kompromisszumok, langyosság, engedetlenség, el-nem-
kötelezettség és önigazolás homokjára épült. Sajnos ennek 
megfelelő gyümölcsöt fog hozni. Isten azt mondja, fontos 
hogyan építünk!
Mutatok nektek egy igehelyet, ami meg fogja változtatni 
hátralevő életeteket, ha engedelmeskedtek neki. Ha valóra 
váltjátok ezt az igehelyet, csodálkozni fogtok, mennyire 
értelmet nyernek más dolgok is. Ez Jézus parancsolata. 
Tenni fogjátok? Tenni fogod? Szereted őt? Meg fogja 
változtatni az egész életeteket, ha TESZITEK, amit Ő 
mond és nem csak egyetértetek vele, tanulmányozzátok, 
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énekeltek róla vagy összejövetelt tartotok róla! Nézzük 
csak meg együtt ezt az igét: Zsidó 3:12-14
„Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek 
hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. 
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart 
a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn 
csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha 
azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig 
szilárdan megtartjuk.”
Figyeljetek arra, amit ez az igehely mond— Istentől van 
ez. A Mindenható Isten mondja nekem és neked, hogy 
minden nap buzdítsuk és segítsük egymást. Minden nap 
legyünk kapcsolatban egymással. A Szent Szellem a 
„minden nap“ kifejezést választotta ki, s nem azt mondta, 
hogy „minden vasárnap“. Nem azt mondta, hogy „minden 
szerdán és vasárnap“. Még azt sem mondta, hogy „az 
összejövetel alatt”. Azt mondta, hogy naponta vegyünk 
részt egymás életében. Isten azt mondja, ha nem tesszük 
ezt, akkor megkeményedhetünk, eltévelyeghetünk és 
már nem érezzük azt, amit Ő érez, s mindezt abban a 
hiszemben, hogy tudod a helyeset, ha nem is teszed. Isten 
nem csak azt mondta, hogy tegyük ezeket, hanem azt is, 
ha nem tesszük, az nagyon ártani fog nekünk. Ha nincs 
olyan testvérem, akivel naponként megbeszélhetem az 
életem dolgait— akkor megkeményedhetek és letérhetek 
a helyes útról. Mondhatod erre: „De minden nap olvasom 
a Bibliát!“ „De imádkozom minden nap!“ „A feleségem 
keresztény és minden nap együtt vagyunk!” Isten nem 
ezt mondja. Olvashatod a Bibliád minden nap és minden 
nap imádkozhatsz, de ha nem veszel részt naponta más 
testvérek életében, egyre jobban megkeményedhetsz és 
tévútra juthatsz.
Ki írta a Bibliát? Isten! Isten azt mondta, hogy naponta 
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tevékenyen részt kell vennünk egymás életében. Ha látod, 
hogy önző vagyok, gyere hozzám és mond: „Testvérem, 
ne legyél önző. Ez elszomorítja Jézust.“ Ha látod, hogy 
fennhéjázó vagyok, segíts nekem és emlékeztess, hogy 
Isten a gőgösöknek ellenáll. Hisz nem akarom, hogy 
Isten elutasítson! Segítened kell nekem, mert nem mindig 
tudok mindent észrevenni. Senki sem képes erre. Intsétek 
egymást naponta, hogy senki se keményedjék meg vagy 
csapja be magát. Ez közös életünk fontos része (ebben a 
pontban világszerte szinte csak engedetlenséget találunk). 
Legyetek papok, akik használják az ajándékaikat. Most már 
látjátok, hogy ennek kevés köze van az összejövetelekhez, 
ugye? 

4. igazság: Összejövetelek
1700 évig zűrzavar uralta a keresztény világot. Ki 
keresztény? Ki vezető? Hogy kellene a mindennapi életnek 
kinéznie? A negyedik alapkő az összejöveteleinkkel függ 
össze. Hogyan kellene zajlania az összejöveteleinknek? 
Itt se épített helyesen a kereszténység 1700 éven át. Isten 
helyre akarja igazítani ezeket a dolgokat nálatok. Atyánk 
csodálatos módon meg akarja változtatni az életeteket 
és ennek hatására körülötted mindenkit. Ezek hatalmas 
és értékes igazságok. De bátraknak kell lennünk, hogy 
tegyünk is valamit. Bátraknak kell lennünk, hogy olyan 
összejöveteleink legyenek, ahogy azt az 1. Korinthus 14 
leírja. „Ha összejöttök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, 
kinyilatkoztatása“. Egyedül Jézus gondoskodik mindenről. 
Összegyűlünk, ahogy megfontolásunk szerint „egymást 
szeretetre és jó cselekedetre buzdíthatjuk.“ Gondolkozunk 
és imádkozunk, hogyan segíthetnénk egymásnak, ha 
összejövünk, és mindenki elég felelősségteljes ahhoz, hogy 
Isten szavának és szeretetének hordozója legyen. Mindenki 
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gondolkozott azon, hogyan tudjuk „egymást szeretetre és 
jó cselekedetre buzdítani”. Ez áll a Zsidó 10-ben. Nézzétek 
meg alaposan ezt az igehelyet! Mindegyikünkre vonatkozik 
és még az “összejövetelekre“ is!
Az 1 Korinthus 14 azt mondja nekünk, „Ha valaki más 
kap kijelentést— ha a másik hall valamit Istentől - 
úgy hallgasson az első.“ Ez áll az Igében. Miért nem 
tesszük, amit a Biblia mond? Nem szabadna semmit se 
„automatikusan” valami „különleges emberektől“ elvárni, 
hanem mindegyikünknek Istenre kell figyelnünk és az Ő 
hívására reagálni. Valaki tanítást hoz Jézustól, a másik 
igei útmutatást, dalt vagy kijelentést. Ha egy testvér épp’ 
megoszt valamit, amit Jézus mutatott neki és más kap 
kijelentést, akkor leül az első. Pont úgy, ahogy a Biblia 
mindig is mondta.
Miért nem tesszük ezt? Mert a római katolikus egyház 
és elődeink hagyományainak nehéz terhét örököltük. A 
„pap“ vagy „pásztor“ elől áll és ő ad a laikusoknak– a 
publikumnak– akik csak ülnek és hallgatnak. Jézus gyűlölte 
ezt a gyakorlatot és „tanítást”, ami a „nikolaiták”tanítása 
(lefordítva : „akik uralkodnak az embereiken“).
Ehelyett azt mondja Jézus a „körben körülötte levőknek”, 
hogy mindenkinek van tanítása, éneke, kijelentése. 
Mind egyenlők vagyunk. Testvérek vagyunk, akik 
mind azért részesültek Jézus különféle ajándékaiból, 
hogy mások hasznára legyünk. Milyen lenyűgöző és 
csodálatos! Jézus MEGSZABADÍT „az atyáktól örökölt 
üres hagyományoktól”: a „szellemiek és laikusok” 
különválasztásától és a rítusoktól. Szabaddá tesz minket 
arra, hogy a „veszélyes“ világban éljünk és Benne bízzunk, 
s úgy szeressük őt, mint aki a Mindenünk! S ott nem lesz 
káosz, mert Isten magát a „Békesség és Rend Istenének“ 
nevezi. Ez az Ő rendje és nem valami emberi erőlködés 
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„Érte”.

Alapok a változáshoz
Eltér ez attól, amihez eddig hozzászoktatok? Van 
bátorságotok úgy építeni, ahogy Isten akarja? Vagy 
félelmet ébreszt bennetek? Vagy úgy hangzik, hogy 
örömet fog hozni? Nagyon sok örömmel jár! Abban az 
egyházban, amelyhez tartoztam, néhány férfi már 20 éve 
keresztény volt, de még mindig csecsemők voltak. Amikor 
azonban megismerték ezt az utat, és elkezdetek papként 
„működni”, egy év alatt annyit növekedtek, mint előtte 10 
alatt. Halleluja! Mások „egyházi vezetők“ voltak száz vagy 
ezer tagú egyházakban, de rádöbbentek, hogy szellemileg 
még csecsemők! Azt gondolták, hogy vezetők, de rá kellett 
jönniük, hogy sok gyerek és anyuka szellemibb, mint ők. 
Ki kellett nőniük a csecsemőkorukból és ezt meg is tették! 
Ez elég riasztóan hangozhat, de nagyon izgalmas is. 
Ha elkezditek megélni ezeket az igazságokat, amik 
mindig is a Bibliában voltak, el fogtok csodálkozni, 
mennyivel közelebb kerültök Jézushoz két év múlva, 
mint most. Intsétek és buzdítsátok egymást naponta. 
Foglalkozzatok naponta mások gyerekeivel, házasságával 
és munkahelyével. Menjetek hozzájuk! Ki kell jönnötök a 
„komfort övezetetekből“ és elmennetek, ahová korábban 
nem mentetek volna! Igen, RÓLAD van szó!:) Kérd 
Jézust! Szóljátok Isten igéjét egymás életében, gyakorlati 
módon, minden nap. Ha összejöttök, mindenkinek van 
tanítása, éneke, kijelentése. Ha a másik kap kijelentést, 
hallgasson az első. Ha elkezditek ezt megélni, észre 
fogjátok venni, hogy néhányan, akikről azt gondoltátok, 
hogy keresztények, Jézust nem annyira szeretik, mint 
ezt korábban gondoltátok róluk. Néhányan, akikről azt 
gondoltátok, hogy gyengék, erősebbek és bölcsebbek 
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lesznek, mint azt korábban bárki elképzelhette volna. Isten 
útja felfedi a csalókat és a hamisítványt, a gyengéket pedig 
nagyon erőssé teszi. Istené a dicsőség!
Rátok bíztuk ezeket a kincseket és Jézus szerelmére kérünk 
titeket, hogy váltsátok valóra, gyakorolva ezeket. Ezek a 
kövek alapvetőek. Helyesen kell értenetek, ki keresztény. 
Meg kell értenetek a vezetést, hogy milyennek kell 
lennie. Osszátok meg naponta az életeteket. Buzdítsátok 
és építsétek egymást. Délutánonként vagy esténként 
segítsetek egymásnak növekedni és Jézust jobban szeretni. 
Gyertek és találkozzatok együtt Jézus királyunkkal, az Őt 
körülvevő körben.
Ha szeretitek Jézust és helyesen építetek, a pokol kapui 
nem fognak többé győzni. A bűn győzetik le. A betegségek 
és gyengeségek meggyógyulnak. Kapcsolatok alakulnak ki 
és állítódnak helyre, jobban, mint azt a legmesszemenőbb 
álmaitokban elképzelhetnétek. Csillagokként ragyogtok 
az égen, Isten jóságát tükrözve. Az egyház, a menyasszony 
„készülődik” és felkészült lesz, ha a vőlegény visszajön!! 
Ámen?
1. A Bibliából való idézés is szabadon, fejből történt, ezt tükrözi a magyar fordítás is.


