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ALAPTANÍTÁSOK 
Szolgálati ajándékok 8. – A különbözı szolgálati ajándékok 

 
A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. 
 
Efezus 4:15-16 
„Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl fogva növekedjünk abban, aki a fej, 

a Krisztusban; Akibıl az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az İ 
segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal 
teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.” 

 
A teljes testrıl van tehát szó az Igében. Amikor Pál példának hozza Jézus Krisztus teljes 

gyülekezeti testét, az emberi testhez hasonlítja, mert nagyon világosan és egyszerően meg lehet 
érteni a hasonlatosságok formájában. Mert a testünk is csak akkor teljes, ha minden szerv a maga 
helyén a megfelelı munkát végzi. Pontosan úgy, mint ahogy egy kisgyerek növekedik, és fejlıdik, és 
válik felnıtté a testében, ugyanúgy növekedik Jézus Krisztus teste is.  

Ugyanez történik tehát a szellemi testtel. 
 
1Korinthus 11:29-30 
„Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli 

meg az Úrnak Testét. Ezért van tiköztetek sok erıtlen és beteg, és alusznak sokan.” 
 
Ezért van tehát - itt a válasz -, ezért van nagyon sok erıtlen és beteg keresztény köztünk, és idı 

elıtt meghalnak. A Biblia ezt az egyetlen okot említi erre - mert helytelenül becsülik Jézus Krisztus 
testét. Jézus Krisztus teljes testérıl van szó. 

Két pontról szeretnék itt beszélni. Az elsı, hogy nem értik meg az úrvacsorához való 
viszonyukat. Ez Jézus Krisztus megtört testét jelképezi. Az İ teste miérettünk kellett, hogy 
megtöressen. Az İ sebeivel kaptunk gyógyulást. És ha ezt nem látod tisztán, akkor ennek az elemeit 
sem tudod tisztán értékelni. Ha csak egyszerően a kenyeret és a bort magadhoz veszed, mindenféle 
jelentése nélkül, akkor ez nem ér semmit. Pál tanít errıl, hogy ha csak egyszerően összejöttök, és 
mindenki a magáéból eszik, iszik és mulatozik, és nem tekintetek arra, amit ez jelképezne – hiszen 
ez Jézus Krisztus megtört testét jelképezi, és miérettünk töretett meg Jézus Krisztus teste, hogy a mi 
testünk teljessé lehessen. 

Egy második pont: mindenkinek el kell ismernie Jézus Krisztus teljes gyülekezeti testét, amelyet 
minden hívı egyenként képvisel. Ide tartoznak tehát az összes gyülekezetek, minden egyes hívıje 
Jézus Krisztusnak az İ testéhez tartozik. Tehát ezért erıtlenek és betegek sokan, mert nem tekintik 
megfelelı módon Jézus Krisztus testének többi tagjait. Ezért ha egészségben és fejlıdésben, 
áldásban akarsz járni, akkor be kell teljesítened ezeket az elvárásokat, az Újszövetségnek ezeket a 
pontjait. 

Az Ószövetségben egyszerően azokban az elıírt pontokban kellett járnia valakinek. Az 
Ószövetség törvényének pontjai az Ószövetségben élık számára vonatkoztak, nekünk egy jobb 
szövetség, egy új szövetség adatott.  

Nekünk is megadattak Ábrahám áldásai, de nekünk egy más módon adatott meg, mifelénk másak 
az elvárások. Tehát nem a Tízparancsolat megtartása a lényeg, vagy áldozatok bemutatása az 
áldozati oltárnál. Az Újszövetségben a számunkra vonatkozó törvény a következıképpen van 
megfogalmazva: 

 
Róma 13:10 
„A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a 

szeretet.” 
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1János 3:22-23 
„És akármit kérjünk , megnyerjük tıle, mert megtartjuk az İ parancsolatait, és azokat 

cselekesszük, amik kedvesek İelıtte. Ez pedig az İ parancsolata, hogy higgyünk az İ Fiának, 
a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.” 

 
A két kulcsszó tehát a hit és a szeretet. Ha hitben jársz, és szeretetben jársz, minden elvárását 

betöltöd az Újszövetségnek.  
Nagyon egyszerően hangzik, de ezt teljesen végig kell vinni az életünkön. Minden nap fel kell 

magadnak tenni a kérdést: a saját útjaimon akarok-e járni, vagy pedig a szeretet útján akarok-e járni? 
Tıled függ, hogy hogyan döntesz, hogy betöltöd-e az Újszövetségnek ezt az elvásását, vagy pedig 
nem.  

Azáltal ha ezt nem töltöd be, eljátszod Istennek azokat az áldásait, amelyek a tiéd lehetnének. 
Hiába mondogatod, hogy meggyógyultál Jézus sebeiben – helyes módon is kell cselekedned. 
Megfelelı módon kell hozzáállnod a többiekhez.  

Teljes hitetlenségekkel és kétségekkel együtt sem tudod megkapni ezeket az áldásokat. Nem 
lehetsz önzı, és nem lehetsz gonosz az emberekkel szemben.  

Sokan mondják, hogy: az nem számít, hogy én mit teszek, hogyan cselekedem!  
Sokan még a hitben járó emberek közül sem szeretik ezt a fajta beszédet. İk úgy gondolják, 

hogy Istennek meg kell tartania, amit Ígért, mindenképpen, az ı számukra. Nem így néz ki a dolog! 
Neked meg kell tenned a te részedet, a te parancsolataidat, és Isten megteszi az İ részét. Így kell 
feltenned a kérdést: én szeretetben járok-e? Én szeretetben és hitben járok-e?  

Az Úr Jézus Krisztus adott a szívembe egy Igét a héten. 
 
János 14:27 
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, 

amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” 
 
Ez azt jelenti, hogy nem kell, hogy félelmekben éljetek! Én nem foglalkozom azzal, hogy az 

orvos milyen jelentést ad nekem, teljes békességem van, mert tudom a szívemben, hogy Jézus 
sebeivel meggyógyultam. Nem foglalkozom a gazdaság helyzetével, nincs rajtam félelem és 
aggodalom. Teljes békességem van. Nektek megvan ez a békességetek. 

Ha szeretetben és hitben jársz, azáltal nyitod meg az ajtót Isten számára, hogy a teljes áldásával 
el tudjon árasztani.  

Még valami nagyon fontos itt, amit úgy nevezhetnénk, hogy a testben való elhelyezkedésed. 
Ahogy természetes fizikai testünknek is nagyon sok tagja van, de ez a sok tag egy testet képvisel - 
ugyanígy Jézus Krisztus a fej, és a gyülekezeti teste az İ teste, és sok-sok tagja van. Ti is egy tagja 
vagytok a sok közül. Nektek megvan a helyetek Jézus Krisztus testében, és te odatartozol, és sehova 
máshova.  

 
1Korinthus 12:12 
„Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan 

vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.” 
 
1Korinthus 12:18 
„Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.” 
 
1Korinthus 12: 27 
„Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint.” 
 
Tehát titeket is Isten helyezett el, mint tagokat a testben, egyenként, mindeniket, ahogy İ akarta. 

Ahova Isten helyezett, annak örülj!  
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Ahonnan én származom, van egy olyan mondás, hogy a fő mindig zöldebb a kerítés túloldalán. 
Ne nézegesd a többieket, hogy nekik milyen elhívásuk van az életükre. Ne foglalkozz az ı 
szolgálatukkal! Ne mondogasd, hogy: ó, bárcsak hogy nekem lehetne olyan elhívásom, mint annak! 
Nem, neked nincs olyan. Neked ott kell lenned, ahol Isten akarja tıled, hogy legyél, mert ott kapod 
meg a kegyelmet is Istentıl.  

Van egy kedvenc tanáromnak egy nagyon kedves mondása: ha nem a helyeden vagy, akkor nincs 
meg a kegyelem a számodra, és arcra esel. Az emberek Jézus Testében, azok, akik nem az elıre 
elrendelt helyükön vannak, nincsenek megelégedve. Kényelmetlenül érzik magukat. És felteszik a 
kérdést, hogy: vajon egyáltalán van nekem valahol helyem? Amikor Isten újrateremtette a 
szellemedet, akkor Isten megteremtette a számodra is a helyet az İ gyülekezeti testében. Arra a 
helyre tudsz beilleszkedni, azon a helyen van meg a helyed, és azon a helyen tudsz jót cselekedni. 
Ha nem találtad meg még ezt a helyet, ne ess kétségbe. Egyszerően ajánld az egészet Istenhez.  

Példaként mondom, hogy amikor az életemnek azon a szakaszán voltam, az én helyem a 
Bibliaiskolámban volt. De most nem az a helyem.  

Egyszerően Istenre bízd, meg fog segítni, hogy megtaláld a helyedet. Nagyon fontos két dolog. A 
hited, és a hőségességed - és várd el Istentıl, hogy megmutatja számodra, hogy hova tartozol. 
Vannak idıszakok, mikor nincs más dolgod, mint egyszerően növekedni Isten Igéjében. És a 
hőségességedtıl nagyon sok függ, hogy automatikusan rátalálsz-e arra a helyre, ahová Isten 
teremetett. A hőségességed sokkal fontosabb, mint te gondolnád ahhoz, hogy elérj arra a helyre - 
mert senki sem ott kezdi el automatikusan, ahová Isten végleg teremtette a helyében. Mindenki a 
legalján kezdi - és ha ott nem kezded el, akkor ott is maradsz.  

Nagyon sokszor látom, és ez egy nagyon szomorú dolog, hogy miután az emberek újjászületnek, 
és betöltekeznek Szent Szellemmel, elkezdik a szolgálatukat, szinte a következı hónapban, és 
kinevezik a saját apostolaikat, és hatalmas szolgálatot gondolnak maguk köré.  

Sok-sok tagja van a testnek, ne felejtsétek el, nem lehet mindenki maga a fej. Isten a tagokat 
helyezi az İ akarata szerint a testben. Nemcsak hogy téged helyez el a testben, hanem Isten köréd 
tagokat helyez, az İ akarata szerint. Lehetıvé teszi emberek számára, hogy az évek hosszú során 
kapcsolatba kerüljenek egymással. Ezek a kapcsok, összeköttetések ezek szent terv alapján születtek.  

Pál úgy mondja ezt, hogy: a szívem van összekötve veletek.  
 
Kolossé 2:2 
„Hogy vigasztalást vegyen az ı szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az 

értelem meggyızıdésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának 
megismerésére.” 

 
Kolossé 2:18-19 
„Senki tıletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok 

tisztelésében, olyanokat tudakozván, amelyeket nem látott; ok nélkül felfuvalkodván az ı 
testének értelmével. És nem ragaszkodván a Fıhöz, akibıl az egész Test, a kapcsok és kötelek 
által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.” 

 
Az ördög nagyon furfangos, és ravasz azon tekintetben, hogy hogyan próbál Jézus Krisztus 

gyülekezeti testébe beférkızni, hogy az embereket levigye a fı útról, az igaz egy útról.  
Ebben a részben Pál beszél arról, hogy nem az angyalokra kell elsısorban figyelni. Itt például ez 

volt az eszköze az ördögnek, hogy az emberek figyelmét az angyalokra irányította, mert az emberek 
túl sok figyelmet fordítottak épp akkor az angyalokra. Dicsıítették az angyalokat.  

Jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy a figyelem túlontúl a démonok irányában ment el.  
Az ördög számára nagyon sok eszköz van, hogy levigyen benneteket az útról, legyenek azok az 

angyalok dicsıítése, vagy legyen az a nyelvek beszélése feletti háború, vagy bármi más. Az 
ördögnek nagyon sok eszköze van.  
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Figyeljétek meg, hogy ezáltal mit ér el, hogy hol nincs a figyelmetek! Nincs a figyelmetek 
ezáltal Jézuson – és ez az ellenségnek a lényeg. Bármi, ami jó, azt magadhoz veheted, és hatalmas 
hangsúlyt fektethetsz rá, és ezáltal hibás területre lépsz.  

Mindannyian tudjuk, hogy az ima az nagyon jó. De tudjátok, hogy rengetegen estek abba a 
hibába, hogy az imádságotoknak nagyon nagy hangsúlyt adtok, sokkal nagyon hangsúlyt adtok, mint 
Jézusra? Nagyon furcsán hangzik, de beleeshettek ebbe a hibába. Az ima a számotokra munkává, 
cselekedetté válhat, a hústestünknek az erılködésévé válhat - és ezáltal az ember az ima 
megválaszolásának adja a dicsıséget, ahelyett, hogy Jézusnak adná a dicsıséget. 

Valami történik, erre az elsı, amit mondasz: persze, én imádkoztam érte. Nagyon ártatlanul 
hangzik, de mi történik? A te imádságodnak adod a dicsıséget.  

Ne felejtsétek el, hogy nagyon sok minden más belefoglaltatik. Természetesen hisszük azt, hogy 
mindenki, aki itt van egy szent elhívásból van itt, de nagyon  sok mindenki másnak is része van 
annak, hogy itt vagytok ma: aki az ajtónál köszönt benneteket, aki meghívott benneteket. Talán az 
elején elijedtél, és valaki egy bátorító szóval bíztatott, hogy ne menj el innen, hiszen itt áldásban 
fogsz részesülni, és utána kaptad az Ige szolgálatát, kaptad az Igét a szívedbe.  

Mi van a Szent Szellemmel, aki az Igét a szívedbe helyezi, aki megnyitja a szívedet az Ige 
számára? Mi a helyzet Jézus Krisztussal, aki meghalt értetek? Persze, hála Istennek, nekünk is 
részünk van benne, de ne felejtsd el, hogy Jézus Krisztus az, aki meghalt! Jézus Krisztus az, akinek a 
dicsıséget meg kell adni, és ragaszkodni kell a fejhez.  

Láthatod az ellenségnek a rászedéseit, a ravaszságait ebben. Mert vehetsz magadhoz jó dolgokat, 
és ezekrıl többet beszélhetsz, mint magáról Jézus Krisztusról. Nem szükséges ahhoz 50 évet a 
szolgálatban eltöltened, hogy ezt észre vedd, hogy ez hibás! Figyelj ide, hát többet beszélnek errıl, 
meg arról, mint magáról Jézusról! És ez így nem jó! Mert bármikor, bármirıl légyen is szó, ha több 
szó esik róla, mint magáról Jézusról, az nem helyes! Teljesen mindegy, hogy milyen hatalmasan 
hangzik szellemi értelemben, amirıl beszélsz.  

Ahogy mondja a 19. vers:  
 
Kolossé 2:19 
„És nem ragaszkodván a Fıhöz, akibıl az egész Test, a kapcsok és kötelek által ellátva és 

egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.” 
 
Tehát az egész a fej. A fejjel kezdıdik, és a fejjel végzıdik. Jézus Krisztus ugyanolyan ma, mint 

tegnap volt, és holnap is ugyanolyan lesz. İ az Alfa és az Omega. İ a kezdet és a vég.  
 
Zsidó 12:2 
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezıjére Jézusra, aki az elıtte lévı örömért keresztet 

szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült.” 
 
Jelenések 1:11 
„Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az elsı és utolsó; és: Amit látsz, írd 

meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van.” 
 
Mirıl beszél tehát Isten veled? Jézusról, Jézusról, és Jézusról.  
Ha valami jó történik veled, megkaptad a választ az imádra, én azt mondom ilyenkor: Isten 

megtette nekem! Annak adod a dicsıséget, aki megtette, amit kértél. Nem az imádságod tette! Isten 
tette! Természetesen az imádság nagyon fontos, mert az ima által kéred meg, és kapod meg, amit 
kérsz. Nagyon fontos, és lényegi. De kinek adod a dicsıséget? A fejnek, a fejhez ragaszkodván 
Jézusnak.  

Van egy mondás, ismerek olyan embereket, akiknek azelıtt szinte 50 csatornán mőködött az 
agyuk, mindenfelé. Rendben van a dolog, ha mind az 50 csatornán Jézus Krisztus jön. Kérdezik az 
emberek, hogy: nem fáradsz el, hogy állandóan csak Jézusról beszélsz? Nem! Nem!  
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Minden kereszténynek képesnek kell lenni arra, hogy bárkivel bármikor beszél, bármilyen témát 
Jézus Krisztus felé tudjon irányítani. 

Figyeljük meg még egyszer a következı két Igét:  
 
Kolosse 2:18-19 
„Senki tıletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok 

tisztelésében, olyanokat tudakozván, amelyeket nem látott; ok nélkül felfuvalkodván az ı 
testének értelmével. És nem ragaszkodván a Fıhöz, akibıl az egész Test, a kapcsok és kötelek 
által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.” 

 
Vannak olyan keresztények, akik Jézussal kezdik, és aztán letérnek valamire másfelé. Ezek az 

emberek rá vannak szedve, be vannak csapva. Mert nem ragaszkodnak Jézushoz.  
Egy másik fajta Bibliafordítás szerint: Jézustól a teljes test a kapcsokon keresztül, az 

összeköttetéseken keresztül, azokon keresztül vonod magadhoz a teljes ellátásodat, a test teljes 
szükségére. Tehát a szükségeid kapcsokon és összeköttetéseken keresztül adatnak meg neked. És 
Isten úgy helyezett téged a testbe, ahogy az Neki tetszett, hogy İ akarta, és İ köréd helyez 
embereket, akiket İ akar, és te kerülsz mások köré, szintén, ahogy İ akarja. Ez az elhelyezkedés 
nem tıled van. Ezek a kapcsolatok tehát Istentıl elrendeltek.  

És ugyan meg kell ítélned ıket. Lehet, hogy beleesel abba a hibába, hogy az összes kapcsolatod, 
összeköttetésed a hívıkkel az mind csak a te akaratod által épült ki. Nem Isten tette, hanem te tetted. 
És megeshet az, hogy emberekkel vagy összeköttetésben, gyülekezetekkel, szolgálókkal, és ez mind 
csak a te elképzelésed volt, nem Isten akarata. Minden, amit csak te akarsz tenni, az van, és nem 
Isten terve a te számodra. És ez hatalmas különbség! Mert ez meghatározza az életednek azt a 
szintjét, ahol élsz. Mert ahol össze vagy köttetve, onnan kapsz mindent.  

Bármi is az, ami bennük van, akihez össze vagy kapcsolva, ha azokkal együtt maradsz 
összeköttetve elég hosszan, akkor az tebeléd is beléd kerül. Legyen ez jó, legyen ez rossz. Ha ık tele 
vannak élettel, akkor te is megkapod azt az életet. Beléd kerül. Ha tele vannak a halállal, akkor a 
halál kerül beléd. Ha tele vannak békességgel és bölcsességgel, akkor az kerül beléd.  

 
Példabeszédek 13:20 
„Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.” 
 
Nézzétek meg a Bibliában Lót példáját, aki Ábrahámmal volt összerendelve, és ezáltal 

hatalmasan fejlıdött. Végül is olyan hatalmassá fejlıdtek már, azt mondta Ábrahámnak, hogy: én 
most már elválok tıled, elmegyek másfelé - és Szodoma és Gomora irányába tekintett. Nagyon jónak 
látszott az messzirıl, nagyon jónak tőnt, és egy nagyon buta döntést hozott létre: elszakította magát 
arról a vonalról, ahová Isten rendelte, és elmozdult onnan.  

Sajnos nagyon sok keresztény teszi ezt!  
Lót nem vesztette el az üdvösségét. A Biblia igaz embernek hívja. Akkor hívja a Biblia igaz 

embernek, amikor már elment Szodoma és Gomora városágból, hiszen Lót nem került bele az ı 
erkölcstelenségeikbe, de Lót ennek ellenére köztük élt, és ezáltal ez az igaz ember gyötrelmekbe 
került, mert Istentelen cselekedetekkel volt körülvéve.  

És az emberek ezáltal, hogy ezt meglépik, sok szükségtelen problémába kerülnek az ı életükben. 
Saját maguk helyezik magukat olyan körülmények közé, hogy ezáltal jönnek a szenvedések az 
életükbe. Magukat kötik olyan kötelékekbe, ahova Isten nem rendelte ıket, és ezáltal kerülnek kínok 
és gyötrelmek közé az életükben. És tudják a szívükben, hogy ez nem jó így, ennek ellenére pont a 
kellıs közepében vannak már. Nagyon komoly dolog ez!  

Lót természetesen üdvözült, és Isten az egész családját próbálta kimenteni, megmenteni. Lót 
elvesztette a teljes pozícióját, a helyét, elvesztette a feleségét, elvesztette a vejét, azért, mert nagyon 
közel került az istentelenekkel, és amikor ırájuk szállt az ítélet, az istentelenekre, az ı részét is 
sújtotta.  
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A Biblia ennek ellenére igaz embernek hívja Lótot. De a helytelen dologhoz kapcsolta magát, a 
helytelen dologhoz sorolta magát, saját akaratából.  

Sorolni lehetne a Bibliából azokat a példákat, amikor emberek a saját akaratukból kapcsolják 
magukat rossz és helytelen személyekhez, dolgokhoz, vállalkozásokhoz. Nem Isten mondta nekik, 
hogy megtegyék! İk elhatározták, hogy ık azt most megteszik.  

Izrael esetében számtalan példában látod, hogy amikor izraeliták kapcsolják magukat a 
hitetlenekhez, a bálványimádókhoz, és ezáltal jön rájuk az ítélet.   

A Bibliában van egy igaz ember, Josafát a neve. Josafát saját elhatározásából úgy dönt, hogy 
Akhábhoz, az annak az idınek a leggonoszabb emberéhez köti magát. Közös vállalkozásba 
kezdenek, hajókat kezdenek együtt építeni. Az összes hajó elsüllyedt. Ennek ellenére Josafát még 
mindig Isten embere volt. Tudjátok, abban az idıben a hajók építése rengeteg pénzbe került! A jó 
emberek tudnak helytelen dolgokba kapaszkodni, ragaszkodni, magukat oda kötni.  

Nektek is nagyon óvatosnak kell lenni, sokat kell imádkoznotok arról, hogy milyen kötelékekbe 
teszitek magatokat. Kikkel kapcsoljátok össze magatokat, milyen gyülekezethez kötıdsz, milyen 
imacsoporthoz mész? Ezekrıl mind imádkoznod kell elıször!  

Nem a fej szerint teszed a dolgokat, amit a fej mondana neked, helyette inkább a külsı 
körülmények által döntesz. Nem csak szellemi síkon fog érinteni, ahogy döntesz, hanem a teljes 
anyagi világoddal ráteszi a pecsétjét. Imádkoznod kell, hogy Isten vezéreljen minden döntésedben! 
Isten meg fogja mondani neked, ha kéred, kivel, vagy mivel kössed össze magadat. És amíg nem 
mond róla semmit, addig ne cselekedj, addig hagyjad a dolgokat.  

Mondják az emberek, hogy: én imádkoztam, de semmi nem jött a szívembe! Mit jelent ez? 
Hagyjad! Addig, amíg Isten nem mondja, hogy odakapcsold magadat, addig várjál! Én legalább 
annyi dolgot teszek az alapján, amit Isten nem mond, vagyis nem teszem meg, mint azt, amit Isten 
mond, és megteszem. Valaki azt mondja, hogy: hát az Úr nem mondta, hogy nem tehetem meg, ezért 
megtettem! Ez nem jó így! Miután Isten foglalkozott veled a szívedben, hogy azt meg kell tenned, 
utána kell megtenned. Különben csak hagyjad!  

Ismertem olyan embereket, akiknek ez a fajta hozzáállás milliókat mentett meg. Anyagikat értve 
persze imádkozhatsz, hónapokat, egyik hónapot a másik után. Mondhatod, hogy:  Uram, csak ezt 
engedd meg! Hagyd, hogy ezt megtegyem! Uram, kérlek, hagyd! Az Úr végül azt fogja mondani: 
rendben van, tedd meg! Azt mondod: jaj, de jó, hatalmas, hogy ezt megtehetem. Nem, nem! És én 
ezt tudom, hogy így van, mert én is tettem így, és ezáltal kerültem az életemben számtalan esetben 
olyan helyzetbe, ahová kerültem. Pár évre rá azt mondtam: ó, Uram, csak azt ne engedd, hogy azt 
tegyem, ami én akarok legközelebb – mert bajba kerültél.  

Tehát ezért imádkoznotok kell mindenért, és ha az Úr akar hozzád szólni, akkor azt meg fogod 
kapni a szívedben. És ha nem szól, akkor felejtsd el, hagyjad magára, amirıl eddig gondolkodtál.  

Igen, de ott van a testünk. A test rögtön, azonnal meg akarja tenni: ezt én most meg akarom tenni. 
Megtehetem-e Uram? Pár évre rá fogod mondani, hogy: Uram, csak ezt ne hagyd még egyszer, hogy 
ezt kérjem. Amit te akarsz tılem Uram, hogy megtegyem!  

Sok keresztény ezt nem érti meg, hogy Isten mindent megenged a számotokra, hogy 
megtegyétek, ha akarjátok, de ez nem azt jelenti, hogy az İ terve volt a számodra, vagy az İ akarata 
a számodra. Egyáltalán nem azt jelenti! Ezt beépítheted a szellemedbe olyan szinten, hogy 
megváltozhatsz! Az Úrral folyamatos párbeszédben kell, hogy legyél. Mondod az Úrnak: Uram, én 
ezt szeretném, hogy ezt tegyem. Mondja az Úr, hogy: nem! Abban a pillanatban el kell felejtened! 
Tanulj meg bízni Istenben! Ez azok számára is vonatkozik, akik egyedül érzik magukat az életben. 
Mert a hit az mindig türelmes, és kitart Istennel, és várja Istentıl a legjobbat. A test rögtön, azonnal 
akarja magának.  

Nézzünk meg a Bibliában szent összekapcsolásokat, amikor Isten köt össze valakivel! 
 
1Sámuel 18:1 
„Miután pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybeforrt Dávid 

lelkével, és Jonatán úgy szerette ıt, mint a saját életét.” 
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Úgy szerette tehát, mint a saját lelkét! Össze lettek kötve!  
Nézzétek meg, hogy ezután mit tett Jonatán! 
 
1Sámuel 18:2-5 
„Saul magához vevé ıt azon a napon, és nem engedé, hogy visszatérjen atyja házához. És 

szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette ıt, mint a saját lelkét. És 
Jonatán leveté felsı ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sıt hadi öltözetét is, saját 
kardját, kézívét és övét. És elméne Dávid mindenüvé, ahová Saul küldé, és magát eszesen 
viseli. És Saul a harcosok fölé helyezte ıt, és kedves lın az egész nép elıtt, és a Saul szolgái elıtt 
is.” 

 
A szent, isteni szeretet az nem azt mondja, hogy: én szeretlek téged, én akarlak téged, nekem te 

kellesz, szükségem van rád. A szent szeretet így szól: szeretlek téged, mit tehetek érted? Mit adhatok 
neked? A szent szeret az mindig ad. Az önzı szeretet, az emberei szeretet így szól: szeretlek, 
szükségem van rád. Azt szereted igazán bennük, amit ık tesznek teérted, hogy ıáltaluk hogyan 
fogod magadat jobban érezni. Igazság ilyenkor az, hogy azt mondod magadban, hogy: én magamat 
szeretem, azért kellesz nekem.  

Az emberek ezáltal az önzı szeretet által rengetek kapcsolatot kiépítenek az életben. Közös 
hasznon alapuló vállalkozásokba lépnek. De ha bármelyik fél kicsit is kevesebbet kap abból, amit 
remélt, abban a pillanatban visszalép, és oda a szeretet – de keresztényekkel nem így kellene, hogy 
legyen! A szent szeretet alapján kellene minden lépésünket megtenni. Ne felejtsétek el, hogy milyen 
áldott dolog adni tudni a másiknak. Mennyivel áldottabb adni, mint kapni.  

Isten megteremtette a helyünket a testben, és összekötött minket bizonyos emberekkel. Ha csak 
egy kicsit is ráfigyelsz erre a szívedben, meg fogod érezni, hogy kik azok az emberek, akiket Isten az 
akaratából összekapcsolt veled.  

Felejtsd el, hogy: én akarom, hogy: én akarom, hogy oda tartozzam, én akarom, hogy az legyen 
a barátom. Nem! Isten rendelte el! Isten tehát úgy helyezte a testbe a tagokat, ahogy İ akarta, ahogy 
İneki tetszett. Pontosan úgy, mint ahogy a fizikai testünket nézed.  

Nézzünk egy nagyon szép példát erre. Vegyük a könyöködet példaként. Mi van, ha a könyököd 
így szól, hogy: állandóan el vagyok takarva, én nem érzem itt jól magam! Az arcom sokkal több 
dicsıséget kap, és állandóan, nyíltan látják az emberek. Nem kapok tiszteletet itt a könyökömnél, itt 
semmi tiszteletben nincs részem. Gondold meg, hogy a könyököd ezután úgy dönt, hogy: innen 
elmegyek, és felköltözöm ide az arcra. Hogy néznél ki vele? Isten mindent a saját szent rendjében 
teremtett és oda helyezett. Ha a könyök állandóan csak arra vágyna, hogy ı a szemmel, az orral, és a 
szájjal legyen kapcsolatban, hogy ı ott legyen a közelükben. Azok a fontos részek, hiszen azok 
kommunikálnak. Nem! A könyöknek ott a helye, mert különben az a rész nem mőködne úgy, ahogy 
Isten teremtette. Ott a helye, ahova Isten teremtette.  

Ugye milyen mulatságosnak tőnik a könyök döntése a számunkra, pedig csak most imádkoztunk 
azért, hogy az emberek bal oldali részébe eltőnjön a fájdalom. Ha fáj, tudjátok, milyen fontos rész 
az.  

Az orvosok azt mondják, akik a daganatos, rákos betegségeket kutatják, hogy azok a területek, 
amik elrákosodnak, azok a sejtek igazi lázadásban vannak. Elkezdik a saját kis királyságukat építeni. 
Fellázadnak a test ellen. Elkezdik építeni a saját királyságukat, és elveszik a testtıl az erıt, és 
mindent, ami a testnek szükséges. Ahelyett, hogy a testet építenék, úgy, ahogy addig, ahogy 
rendeltetett a számukra. A számukra kicsinek ítélt feladat, de nagyon fontos feladat. Ahelyett, úgy 
döntenek, hogy mást tesznek, mint ami a feladatuk, és elkezdik magukat növelni a test erejébıl. 
Néha, tudjátok, hogy ez halálos kimenetelő is lehet! Az egész testet meg tudja ölni.  

Ezért meg kell tanulnotok a Szent Szellemmel együtt folyni, egy akaraton lenni! Elıször is meg 
kell szabadulni mindenkinek a saját büszkeségérıl. Elfejteni, hogy te kivel akarsz együtt lenni, te 
kivel akarsz barátságban együtt mőködni. Mert minden egyes utasításnak a fejtıl kell származnia! 
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Ha a te kezed mozdulni szeretne, nem kintrıl jön az utasítás. A testen keresztül kapja meg a kéz 
az utasítást.  

Így teremtette Isten az İ gyülekezeti testét. Mindenki számára megteremtette a helyet, ahol 
lennie kell, és megteremtette a feladatot, amit azon a helyen be kell töltenie. Isten azt is elrendelte, 
hogy ha azon a helyen vagy, akkor minden szükségedet ott, azon a helyen megkapd. Minden 
kapcson és összeköttetésen keresztül a fejtıl kapja minden egyes szerv a saját szükségét, a 
táplálékát. 

 
Efezus 4:15-16 
„Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl fogva növekedjünk abban, aki a fej, 

a Krisztusban; Akibıl az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az İ 
segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal 
teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.” 

 
1Korinthus 11:29-30 
„Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli 

meg az Úrnak Testét. Ezért van tiköztetek sok erıtlen és beteg, és alusznak sokan.” 
 
Az igazság az, hogy a szolgálati ajándékokról szóló tanítássorozat részeként szerepel ez a mai 

tanítás. A legutolsó Ige arról tanított, hogy megfelelı módon kell látni és tekinteni Jézus Krisztus 
hívı testét, mert különben ez az egészségetek rovására megy. Hiszen ez az egyetlen hely a 
Bibliában, ahol keresztények számára azt írja az Ige, hogy ezért vagytok erıtlenek és betegek. Ez az 
egyetlen ok.  

Ez pedig a következı - ezt pedig két féle alapra lehet visszavezetni. Az elsı, hogy Jézus Krisztus 
valóságos teste megtöretett azért, hogy mi teljes egészségben élhessünk, hogy meggyógyulhassunk. 
A szívükben kell megkapni ezt a megértést arra, hogy ez valóban mőködjön a számunkra, hogy 
egészségben tudjunk élni.  

Másik értelmezése ennek az Igének, hogy a keresztények nem tekintik teljes egy egységében a 
hívık gyülekezeti testét. Szükséges fölismerni azt a hívıknek, hogy nem csak az ı kis gyülekezetük 
jelenti a Jézus Krisztus gyülekezeti testét, hanem nagyon sokan tartoznak oda, az összes hívı 
odatartozik - és a megfelelı módon kell ıket kezelni, tekinteni! És ha ıket nem tekinted a megfelelı 
módon, ez megakadályozhat még abban is, hogy gyógyulást fogadj el, és megnyitja az ajtót az 
életedben a problémák számára.  

Azt is fel kell fedeznünk, hogy nem saját magunknak élünk, nem saját számára. 
 
Róma 14:7 
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának.” 
 
Ez az Ige is arra utal, hogy egy testnek vagyunk a tagja, és nem saját magunkért vagyunk itt. 

Nem csak saját magadat kell tekinteni!  
Sokszor találkozom olyanokkal, akik azt mondják, hogy ık gyızedelmesek saját magukban. Az 

igazság az, hogy egy része vagy annak a testnek, amelyet Jézus Krisztus szerkesztett egybe. Meg 
kell tanulnunk együttdolgozni, együttmőködni, és egymástól elfogadni. Meg kell találnia 
mindenkinek a saját helyét a testben, vagy pedig, ha ezt nem sikerül megtalálnod, akkor soha nem 
leszel a teljes képességeidnek a csúcsán, és így nem fogod tudni elérni azt, amit Isten a számodra 
elkésztett.  

Ezt a Bibliában a fizikai test példájával támasztja alá az Ige: 
 
1Korinthus 12:18 
„Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.” 
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Tehát az Igébıl megérthetjük, hogy Isten minket, mint tagokat elhelyezett a testben, amint azt İ 
akarta, amint Neki tetszett. Ezért nem te határozod el, hogy mi a te helyed a testben! Vagy pedig 
másképpen szólva: én ezt szeretném csinálni, én ezt fogom csinálni – te magad ezt nem határozhatod 
el! Neked meg kell találnod, hogy Isten hova helyezett el téged, mire teremtett téged, mit kell neked 
tenned, mire rendelt el téged Isten, hogy mit tegyél.  

Isten a testben köréd helyez más tagokat. Összeköttetéseket, kapcsokat rendel el Isten a te 
számodra. Ez nagyon fontos a te számodra, és azok számára is, akiket köréd helyez Isten, hogy 
mindenki a megfelelı helyen legyen. Ezért Isten kapcsolatokat és baráti kötelékeket rendel el a 
testben, és ezek nem csak véletlenszerően történnek. Ahogy ezt mindig szoktuk mondani 
egymásnak, az emberek nem véletlenül kerülnek az utunkba. Isten összekapcsol embereket. De ezt 
magadtól nem teheted meg a saját tetszésedre, a saját akaratodból, hogy összekötöd magad valakivel. 
Isten kapcsolja össze, köti össze az embereket, és bizonyos célból teszi ezt! És ez egy hosszú lejáratú 
szerzıdés. 

 
Kolosse 2:18-19 
„Senki tıletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok 

tisztelésében, olyanokat tudakozván, amelyeket nem látott; ok nélkül felfuvalkodván az ı 
testének értelmével. És nem ragaszkodván a Fıhöz, akibıl az egész Test, a kapcsok és kötelek 
által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.” 

 
Ezeknek, akiknek írta Pál a levelet, azok az angyalok imádásával kezdtek el foglalkozni, 

ahelyett, hogy a fejet tekintették volna.  
A mai napon arra is rá szeretnénk világítani, hogy a testben kapcsokkal, kötelekkel vagyunk 

egybeszerkesztve egymáshoz!  
Egy másik fordítás szerint: a test ezeken a kapcsokon és köteleken ekeresztül kapja meg a teljes 

ellátását, a teljes szükségletét. A mi életforrásunk összessége a fejtıl származik. És hogyan kerül 
hozzánk? A test többi részén keresztül - hogy egyszer hozzád is eljusson.  

A fejünk nem közvetlenül irányítja a kezünket a légüres téren keresztül. Nagyon találó ez a 
példa, ahogy a fizikai testet hozza az Ige példának arra, hogy hogyan mőködik a hívık gyülekezeti 
teste. Isten a testben elrendel tehát tagokat, és ezek a tagok egymást kell, hogy ellássák és táplálják! 

Sokszor az emberek azt mondják, hogy: én egyedül, és Jézus, az úgy tökéletes és elegendı. De 
fel kell fedeznetek, hogy csak úgy egymagatokban nem vagytok olyan igaziak, mint gondoljátok. 
Mert nem mindent közvetlenül az Úr Jézustól kapsz. Sokszor szolgálóktól fogod megkapni a 
megvilágosodást, és sokszor a többi tagtól fogsz kapni megvilágosodást. Mert így rendelte el Isten, 
hogy egymást szolgáljuk. És ha tılük nem vagy hajlandó elfogadni, akkor nem fogod megkapni, 
amit Isten készített.  

Ezt a világon mindenhol megtapasztaltam már! Volt egy idıszak az életemben, amikor Isten úgy 
rendelte, hogy én a Bibliaiskolában legyek. Ebben az idıben nekem ott volt a helyem Isten akarata 
szerint, és ott kaptam meg a teljes ellátottságomat. Miért? Ott nagyon sok taghoz kötött Isten, 
nagyon sok bibliatanárhoz. És amikor én megtettem ezt engedelmesen, hogy odakötöttem magam, 
akkor tudott a Szellem azon a vonalon keresztül táplálni, és ez alapozta meg az életemet a 
továbbiakat tekintve, innen kaptam a táplálást. Ez tette lehetıvé azt, hogy hatalmasabban 
növekedjek, mint azt valaha is el tudtam volna képzelni. Nem volt elképzelésem arról 18 évvel 
ezelıtt, hogy mi fog készülıdni a szolgálatomban, hogy ma én mit fogok végezni, de ehhez az volt 
szükséges, hogy én rátaláljak erre, hogy annak idején a megfelelı helyre becsatlakozzak.  

A Szellem áramlatát, táplálását, bizonyos tagokon keresztül tudja neked megadni Isten.  
Abban az idıben számomra ezek a vonalak a tanítók voltak. Ez volt az a vonal, ahol engem 

táplált a Szellem, ahol engem épített a Szellem. Ezáltal tudtam növekedni, és ez segített engem.  
Azt is tudom, hogy Isten ebbe az országba rögzített engem, ide kötött engem, ide kapcsolt 

engem, az İ akaratában vagyok itt. Ugyanúgy, ahogy abban az idıben kellett az Isten által elrendelt 
kapcsolataimat vigyázni és táplálni, ugyanúgy most is megteszem.  
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Mert nem egy pár napra rendeli el Isten ezeket a kapcsolatokat. Istentıl való táplálásodat addig 
kell fenntartod, amíg itt élsz a földön. Amikor Isten összekapcsol embereket, nem pár napra teszi ezt.  

Most érkeztem vissza az Egyesült Államokból nemrég. Azért kellett odamennem, mert én ott 
kaptam meg a szellemem táplálékát. Nektek is szükségetek van erre!  

Amikor Isten összerak valamit, összeszerkeszt valamit, azért teszi, hogy azon keresztül kapjátok 
meg a kinyilatkoztatott tudást, a fényt.  

Ezért van az, hogy nagyon sokan nem növekednek, mert nem ragaszkodnak ehhez. Nem követik 
Isten irányítását. Nem ragaszkodnak ahhoz a kötelékhez, amelyet Isten megmutatott a számukra. 
Legtöbbször az történik, hogy egy darabig odacsatlakoznak, és aztán elszakadnak.  

Emlékszem, a Bibliaiskolában voltak olyanok, akik egy szemeszter után elhagyták a 
Bibliaiskolát. Elhatározták, hogy ık elmennek és szolgálják az Urat, ık már kész vannak erre. 6-8 
hónapra rá mindannyian visszajöttek megtörve, összetörve, hatalmas ütésekkel az élet ütéseitıl.  

Sokszor a bibliatanárok és tanítók is más tanítóktól veszik a megvilágosodást. És ha nem 
vigyáznak a vonalra, amit Isten kijelölt a számukra, akkor lekerülnek arról a vonalról, amit Isten 
kijelölt a számukra.  

Nagyon sokfajta keresztény elmélet és filozófia van, mint tudjátok. Voltak olyan kérdések, 
amikre abban az idıben nem tudtam még a választ. És amikor elkezdtem keresni a választ más 
területeken, mint amit Isten kijelölt a számomra, azt kellett észrevennem, hogy még nagyobb 
zőrzavarba keveredek. Vissza kellett mennem az eredeti vonalra, ahol elkezdtem, és onnan kaptam 
meg a további válaszokat is. Az eredeti könyveimhez, az eredeti szalagokhoz, amiket már nagyon 
sokszor meghallgattam elıtte, vissza kellet mennem, és megkaptam az újabb kérdéseimre is a választ 
belılük.  

Nehogy azt higgyétek, nagyon sok jó szolgáló van, de ez nem azt jelenti, hogy mindegyikre 
nekem rá kell kapcsolódnom. Azok a szolgálók, akiken keresztül én táplálom a szellememet, azok 
nem az egyedüli kiváló szolgálók az Egyesült Államokban. Istennek nagyon sok csodálatos, jó 
szolgálója van. Nagyon sok áldott jó ember van. Nagyon sok jó gyülekezet van. De helytelen, ha úgy 
gondolod, hogy te vagy ezek közül a legjobb.  

Visszatérve az elıbbi gondolathoz: nem használom az összes kiváló szolgálónak a tanításait, 
mert Isten nem rendelte el a számomra, hogy azokkal kössem össze magam. Nincs szükségem 
ezrével a tanítókra. Isten elhelyezett engem a testben, ott kezdett el növekedést biztosítani a 
számomra, és ott kell, hogy maradjak.  

Az emberek általában saját gyülekezetükrıl gondolkodnak a legmagasabb szinten, az a 
legtökéletesebb. Szokták mondani: az én gyülekezetem, az a legjobb! Bizonyára a te számodra a 
legjobb. De ha azt mondod, hogy: az enyém a legjobb – akkor ezáltal mindenki mást a második 
helyre fokoztál le. Ezért azt javasolom nektek inkább, hogy azt mondjátok: az én gyülekezetem egy a 
legjobbak közül. Ezért ezáltal hagysz helyet a többiek számára, hogy az övék is lehessen a legjobbak 
közül való.  

Természetesen kell hitednek lenni abban, hogy ahová Isten téged helyezett, az a te számodra a 
legjobb, és nem szégyenkezve kell mondani, hogy te honnan jöttél, de azt úgysem fogja senki sem 
elhinni, hogy a te gyülekezeted a legjobb, ha így kezded! Hiszen nagyon sokan szeretik Jézus 
Krisztus a szívükbıl tisztán, a szívük legmélyérıl, és dolgoznak Jézus Krisztusnak.  

Lássátok tehát, az Úr Jézus Krisztus engem összekapcsolt bizonyos szolgálókkal. Ezért 
használom én ezeknek a szolgálóknak a tanításait, mert az én szellemem táplálása azon a vonalon 
keresztül történik. Isten akarhatta volna, hogy az ezrek közül bármelyik máshová csatlakozzak, és 
ahhoz tartozzak, ahová oda kell tartoznom – azok legalább annyira jók, amint az, ahová én tartozom. 
Tehát amikor azt mondod valamirıl, hogy az jobb, mint a többi, nem mindig helyes. Azt kell 
mondanod, hogy Isten választása az volt a te számodra, hogy te oda tartozzál. 

Ausztráliában például volt egy felekezet. Nagyon szerettem ıket, és minden teljes rendben ment, 
mégsem az én helyem volt. Istennek nem akarata volt, hogy én ott legyek. Semmi rossz nem volt 
velük, és nagyon sok mindent helyesen tettek. Nagyon szerettem ıket, és szerettem volna 
odatartozni, de Istennek nem ez volt az akarata számomra.  
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Kell, hogy legyen hitetek abban, hogy a számotokra az a legjobb, amit Isten számotokra kijelölt, 
az Isten akarata a számotokra, az a legjobb a számotokra.  

Szerette volna Isten, az akarata az volt, hogy az a szolgálat, ahová engem felfőzött, onnan 
tápláljam a szellememet azokkal a könyvekkel, azokkal a kazettákkal, azoknak a hallgatásával 
táplálkozzak. De ezt nem kapod meg, ha elolvasod egyszer a könyvet, vagy egy pár alkalommal 
hallottad már prédikálni. Akkor kapod meg abból a számodra való üzenetet, ha rákapcsolódsz.  

Sokakkal ez meg is történt. Sokak viszont leszakadnak errıl a kapocsról. Megfigyelhetitek, 
nagyon sokszor jönnek emberek, Isten rendeli ıket erre a kapocsra, és leszakadnak. Pár év múlva 
visszajönnek összetörten, betegen, szellemileg visszafejlıdötten. Visszamaradottak szellemileg. 
Azért, egy ok van erre, mert nem tartották azt a kapcsolatot, amit Isten elrendelt a számukra. 

 Isten folyamatosan táplálni akar a Szent Szelleme által. Nem egy egyedülálló kis sziget vagy! 
Nem magadnak élsz, és nem magadnak halsz! Össze vagy kapcsolva, össze vagy kötve más tagjaival 
a testnek. Ha ezt nem ismered föl, nem látod ezt meg, és nem teszed lehetıvé, hogy ez a táplálék a te 
szellemedhez eljusson, akkor nem vagy igazán áldott, Isten áldásait nem tudod elfogadni! Ha ezt 
nem fedezed föl, ezt a kapcsot, akkor egyszerően nem fogod megkapni Istennek az áldásait.  

Ezt meg kell értenetek, hogy ez sokba kerül nektek! Néha az ember életébe kerül.  
Tudom pontosan, hogy nem lehetséges, hogy mindenkivel minden héten találkozzak azok közül, 

akik hozzánk tartoznak. De a hosszú-hosszú évek kimaradása az nagyon hosszú idı. Ilyenkor 
általában az emberi butaság tartja vissza ıket. Mert Isten az, aki titeket összekötött, és egy bizonyos 
vonalra felfőzött benneteket, és a szellemetek táplálása azon a vonalon keresztül lett Isten által 
elrendelve. Nem segítség ez a számodra, ez alapvetı, lényegi, dolog, hogy ott legyél! 

Ha egyetlen egy alkalomra eljössz, ez nem fogja megoldani minden problémádat.  Egyetlen egy 
alkalomra eljössz, nem fogod tudni az összes problémádat egyszerre elrendezni. De ha rendszeresen 
jársz, bizonyára Isten megadja azt a védettséget, hogy számos problémádat elkerüld az életben. Miért 
van ez így? Mert ha eljönnek az emberek arra a helyre, ahová Isten elrendelte ıket, akkor választ 
fognak kapni a kérdéseikre. Errıl beszélünk, a szellemed táplálékáról. 

Valaki mondhatja, hogy: nekem erre nincs szükségem. Én imádkozom magamért, én megkapom 
az imáimra a választ. Ez nem így van! Isten fog hozzád szólni, Isten oda fogja adni a számodra, 
amire szükséged van, Isten fog szolgálni a számodra - de vannak dolgok, amiket eleve elrendelt, 
hogy más tagokon keresztül fog eljuttatni hozzád. És ha te ezt nem fogadod el azon a módon, akkor 
ezáltal te vesztes leszel, hiányos leszel. Nem fogod megkapni. Ezen nem fog segíteni, ha imádkozol, 
nem fog segíteni, ha böjtöt kezdesz. Nem fogod megkapni. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem 
változik.  Azért, mert Isten leve úgy rendelte el, hogy a többi tagon keresztül juttatja el hozzád.  

Nem akarunk senki gyülekezetére utalni, vagy mutogatni. Mindenkinek saját magának kell 
felfedeznie, hogy Isten hova teremtette, hol az akarata az ı számára.  

Sajnos meg kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon sokfajtája van a könyveknek, és 
információ áramban lehettek, és sok-sok összezavart emberrel találkozhattok. Teljesen összezavart 
gondolatokkal tele. És ha az emberek 25 fajta vonalra próbálnak fölcsatlakozni, mindenhol 
keresgélnek valamit, 25 fajta elképzelésük van már, 25 fajta cél vezeti az életüket, annyira 
szétforgácsolják, szétszórják magukat, hogy egyetlen egyet sem tudnak ezek közül véghezvinni. Az 
kellene, hogy mindenki arra irányítsa a fókuszt, amerre Isten akarja!  

Tehát arra kell rákapcsolódnotok, melyet Isten megteremtett a számotokra, Isten akarata szerint 
kell, és nem azokhoz a dolgokhoz kell kapcsolódni, amelyeket Isten nem mondott a számodra.  

Nem azt jelenti, hogy ezek közül számos út nem lenne például jó cselekedet. Nem jelenti azt, 
hogy azokon a más utakon nem tehetsz valamit Isten számára, de arra kellene figyelnetek, hogy arra 
az összeköttetésre kapcsolódjatok, amelyet Isten elve kijelölt és elrendelt a számotokra.  

Azért, mert Isten a másik vonalra nem kapcsolt fel téged, az nem jelenti azt, hogy az a másik 
vonal rossz lenne. Mert akkor fogod tudni megkapni a szellemed számára a szükségleteket, a 
táplálékot, ha azon a vonalon vagy, ahová Isten elrendelt. 
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Filippi 1:19 
„Mert tudom, hogy ez nékem üdvösségemre lesz a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus 

Szellemének segítsége által.” 
 
Az angol fordítás szerint itt ’táplálás’ szó szerepel a ’segedelem’ helyett. Mint ahogy mondják, 

hogy a fő zöldebb a kerítés túloldalán - ez nem azt jelenti, hogy neked oda kellene menned. Nagyon 
kell vigyázni arra, hogy ne okozzunk megosztásokat!  

Gondoljatok bele, hogy a bal lábfejünk és a jobb fülünk nem sokat érintkezik egymással 
közvetlenül. Annak ott van a helye, lent a lábnál, a láb többi részénél. De mindannyian egy testnek a 
tajgai, és mindannyian nélkülözhetetlenek, és fontosak, ugyanúgy, ahogy a te testednek minden tagja 
a számodra így igaz - ugyanígy igaz ez a gyülekezeti testre is.  

Vannak olyan tagjai a gyülekezeti testnek, amellyel jelenleg nem tartok fönt kapcsolatot.  
Visszatérve a példára, a lábfejünk nincs elkeseredve, hogy nem tud a messzi tagokkal 

összeköttetésbe kerülni.  
Isten az, aki kiválasztja még a társaságodat is! Az emberek azt mondják, hogy: én szeretném 

megválasztani az én társaságomat! Valószínőleg ez jelenti a gondjaidnak java részét is. Tudjátok, 
Jézus a valóságos Urad. Ha a fej által vagy vezetve, ez azt jelenti, hogy nem te magad választod meg 
a társaságodat, a baráti körödet, a gyülekezetedet, hanem a fej mondja meg a számodra. Nem te 
választod meg, hogy milyen karriert szeretnél végigjárni, milyen életutat szeretnél végigjárni, hanem 
a fej mondja meg. Még azt sem te választod meg, hogy mikor szeretnél véget vetni az életednek itt a 
földön! A barátaidat sem a saját akaratodból kell magad köré válogatnod! Amikor így teszel, akkor 
az ember a saját életét éli, a saját akaratából él. Ez pedig azt jelenti, hogy nem hagyod, hogy Jézus 
legyen az életed Ura!  

Sokszor mondják az emberek, hogy: én megyek, nekem ebbıl elegem volt! Egy pár hónapra rá, 
hogy Isten küldte ıket. Az Úr mondta neked, hogy menjél? Isten egy hosszútávra helyezett téged 
oda. Mondják ennek ellenére az emberek, hogy: én ebbe már belefáradtam, én ezt már abbahagyom, 
nekem ebbıl elegem van! A hadseregben meg lehet tenni, hogy ha valaki elfárad, akkor hazamegy? 
Ezt engedetlenségnek nevezik, engedély nélküli távozás – és ezt büntetik. Kell várnod az Úr 
hangjára, az Úr akaratát kell követned. Mert mi valóban az Úr seregében vagyunk szolgálók, 
katonák.  

Az emberek legtöbbször még nem is megsértıdésbıl mennek el, egyszerően csak unalmas nekik, 
és továbbállnak. Találnak valamit, ami érdekesebb a számukra.  

 
1Korinthus 4:15-17 
„Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tılem 

vagytok a Krisztus Jézusban az Evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én 
követıim. Ez okból küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hő fiam az Úrban, aki 
eszetekbe juttatja néktek az én útjaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden 
gyülekezetben tanítok.” 

 
1Korinthus 4:20 
„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erıben.” 
 
Pál is errıl beszél ezekben az Igékben. Abban az idıben tízezer tanítómestert is fel lehetett volna 

sorolni. Azt mondja, hogy egyik sem Istentıl felkent a számotokra. Nincs a Szent Szellem ereje. 
Sok-sok beszéd az Igérıl. Megpróbálták a fejükben kitalálni, de nem mőködött a szellemi ajándék az 
életükben.  

Nagyon sokszor találsz olyanokat, akik beszélgetnek a Bibliáról, nincsenek szellemi ajándékok, 
szolgálati ajándékok a szolgálatukban. Errıl beszél itt Pál.  

Ez ma jelenleg még rosszabb az Egyesült Államokban: pár millión vannak! Magyarországon is 
kezdünk egyre rosszabb állapotba kerülni – így dolgozik az ördög.  
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Azért kell, értsétek meg, testbe tartozni, kis helyi gyülekezeti testbe, mert ott kapod meg a 
védettséget is. Ahová Isten kijelölte a számodra, ott kell maradnod, és ott kell ragaszkodod, és 
hagynod kell, hogy  a Szellem táplálni tudjon téged azon a helyen, ahová Isten rendelt. És neked is 
szükséges, hogy te is tudjál másokat táplálni. Mert ez kölcsönös, és visszahat egymásra - neked is 
kell másokat táplálnod. Hiszen a test is egymásért van, egymásnak segítenek. A fej nem az a fej, aki 
viszi a testet. Mindannyian együtt dolgoznak. Van egy vérkeringésünk, ne felejtsétek el! Az összes 
sejtnek együtt kell mőködnie, együtt kell dolgoznia az egész test egységéért.  

Jézus Krisztus a fizikai testet hozta példának arra, hogy hogyan kellene a hívık gyülekezeti 
testének együttmőködnie. Mi az, amit te tudsz a mások számára táplálékként adni? Mi az, amit te 
kapsz táplálékul, amit a többiek akarnak adni neked?  

Nagyon óvatosnak kellene lennetek, hogy mi az, amivel összekapcsoljátok magatokat! Mert 
ahova fölkötöd magad, fölkapcsolod magadat, oda csatlakozol, olyanná válsz te is, ahonnan te a 
táplálékodat kapod. A bolondok társaságába kerülsz, akkor azok szétrombolnak téged, 
tönkretesznek. 

 
1Korinthus 15:33 
„Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok.” 
 
Mit jelent ez? Mondod a gyerekednek, hogy: abba a társaságba nehogy belekeveredj! Mert ha 

bekerülsz egy rossz társaságba, akkor egyszerően közösségbe kerülsz velük, és az általuk mővelt 
rossz dolgokba fogsz te is belekeveredni. Nehogy az higgyétek, hogy menetesek tudtok maradni, ha 
becsatlakoztok valahová, tılük, nem tudtok függetlenek maradni. A Szent Szellem vezetését 
kövessétek és akkor meg fogjátok találni azt a helyet, ahová Isten titeket szeretne helyezni.  

A megfelelı kapcsolthoz hozzátartozik, hogy kapsz, és adsz. Ne felejtsétek el, hogy vannak, 
amikor a szolgálók halált szolgálnak a többiek felé! Nagyon régen felfedeztem már ennek az 
igazságát. Mert a törvény betői megölnek! Ez alatt azt érti a Biblia, hogy kivehetsz az Igének részeit, 
és ezáltal a halál szellemét szolgálhatod a másiknak. Elítélések alá helyezheted a másikat. Jobb lett 
volna az illetı számára, ha el sem megy arra az alkalomra, mert rosszabb állapotba került, mint 
elıtte volt. Arról beszélek most, amikor a Bibliából idézgetnek Igeverseket - ezáltal a halált is 
szolgálhatod a másik számára.  

Mondhatja erre védekezésként a szolgáló: az én feladatom az, hogy az igazságot beszéljem! Ez 
így nem igaz! Ez egy nagyon rosszfajta magatartásforma. Többrıl van szó, mint az igazságot kell 
mondanod! Istennek minden egyes Igéje igazság! Mert a rossz, helytelenül megválasztott idıben 
szolgált igazságokkal tönkre teheted a másikat. A Szent Szellem vezetése által kell szolgálnod nekik, 
és életet kell szolgálni feléjük. 

Mi az igazság? Az igazság Isten Igéje. Többrıl van szó, mint igazságról. Arról van szó, hogy az 
igazságot, és a szeretetet kell szolgálnod. Ezért vannak dolgok, amikor ugyan tudsz dolgokat, de 
legjobban teszed, szeretetben, ha nem szólsz róla, hanem becsukod a szádat. Azért van ott a szolgáló, 
hogy segítsen a többieknek, nem azért van ott, hogy megbántsa, és sérelmekkel tőzdelje a másikat 
tele. Nem azért van ott, hogy ítéletekkel sújtsa a másikat. Nem azért van ott, hogy törvényeket 
szedjen a Bibliából ki, mint ahogy a zsidók tették. Az Evangélium prédikátorai legtöbbször a 
törvényeket prédikálják. Nem a Jézus Krisztus Evangéliumát hirdetik – mert az a szeretet törvénye. 
És nem a szeretet törvényét hirdetik.  

Nagyon óvatosnak kell lennetek, mert ti is egy forrása vagytok a másiknak, és a ti szavaitok is 
tartalommal vannak telítve. És amit szolgáltok, abban vagy élet van, vagy a halál van. Ha a 
hitetlenség szavaival szolgálsz a másik felé, ha bátortalanná teszed a másikat, mit adsz a másiknak?  

Nagyon vigyázzatok, és óvatosak legyetek tehát ezért! Sokszor mondják az emberek, hogy: 
minden szó, amit kimondok, az életet visz a másikhoz – legalábbis így szeretnéd. Az igazság az, hogy 
sokszor az emberek olyan dolgokat engednek ki magukból, ami a másikat megbántja, elbátortalanítja 
a másikat. És hozzásegíti a másikat ahhoz, hogy vesztes legyen. És ez nagyon komoly dolog Isten 
szemében. Különösen a testhez tartozó tagok esetében.  
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1Korinthus 3:17 
„Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek 

temploma szent, ezek vagytok ti.” 
 
Isten tehát nem tőri meg, ha bárki egy másik tagnak kárára szolgál! Ha valamit szeretnél 

megtenni, és azzal egy kicsit is megsérted, megbántod a másikat, százszor is gondold végig, és még 
akkor se tedd meg.  

 
Efezus 4:25-28 
„Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ı felebarátjával: mert 

egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti 
haragotokon; Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább 
munkálkodjék, cselekedvén az ı kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szőkölködınek.” 

 
Ki tehát a felebarátod? A felebarátod mindig az, aki közelében vagy.  
Minden reggel, amikor felkelek, az imámnak egy nagyon fontos része, hogy megvallom, hogy ez 

a mai nap Isten akarata szerint való nap az életemben. Az én lépéseim Istentıl eleve elrendeltetett 
lépések, és nem véletlenségbıl találkozom az emberekkel az utamon. Azok az emberek, akikkel én 
találkozom nap mint nap, Istentıl eleve elrendelt, hogy találkozzam velük. Ez azt jelenti, hogy ha én 
készülök egy tanításra, és letérek arról, amit elıre elterveztem, Isten akaratából térem le, a Szent 
Szellem vezetésére tettem meg.  

Azt mondja az Ige, hogy:  
 
Efezus 4:27-28 
„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább 

munkálkodjék, cselekedvén az ı kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szőkölködınek.” 
 
Megint csak arról van szó, hogy te adjál másoknak. Azt tudod átadni a többieknek áldásként, 

amit te már megkaptál Istentıl. A te vonaladat is fel tudja használni Isten a többiek táplálására, ha 
erre nyitott vagy.  


