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A testvér megjegyezte, hogy vannak nagyon fontos témák, de az a veszély fenyeget bennünket, hogy
ezek a nagyon fontos témák elmennek mellettünk anélkül, hogy látnánk, és az életünket befolyásolnák. Mert az
életünkben sok megszokott dolognak meg kell változnia.
Nemrég beszéltem valakivel, aki meg akarta tudni az Úr akaratát egy bizonyos dologgal kapcsolatban, és
nagyon fontos volt számára, hogy megértse, mi az Úr akarata. Kitartóan imádkozott, az Úrhoz jött és kereste a
választ a problémájára. Azt gondolom, hogy ami a válasznál is fontosabb az, hogy csendben várd az Úr
segítségét és bízzál Benne. Az Úr megdicsőül, amikor bízunk Őbenne és csendben várjuk a választ Tőle. Az Úr
valóban válaszol az imádságra. Ő a megfelelő időben jön a válasszal, különösen akkor, amikor a hívő életünk
kezdetén a hitünknek meg kell erősödnie. És az Úr irgalmas hozzánk, hogy megmutassa, mi az Ő akarata. Nincs
olyan, hogy az Úr nem válaszol az imádságra, Ő válaszol. Ha az Úrban bízol, akkor Ő irgalmas hozzád. Nem
létezik, hogy ne lásd, mi az Úr akarata. Meglátod, az Úr megmutatja, erről meg vagyok győződve.
Arról szeretnék beszélni, hogy nagyon sok dolognak meg kell változnia az életünkben. És ezek a dolgok
nem úgy változnak meg, hogy hallunk egy prédikációt, és azt gondoljuk: igen, ez így van, és jóváhagyjuk a
hallottakat, de azután eltelik egy nap, eltelik még egy nap, és szépen visszatérünk a dolgainkhoz, és semmi
változás nem történik az életünkben.
Vasárnap, ahol voltunk, a szívemen volt valami, és ott általánosságban beszéltem erről, nem tértem rá
a probléma lényegére. Többek között azt mondtam el, hogy az emberek nem tudják, hogy hamarosan eljön a
Királyság. És tudjátok, hogy tevődik fel a kérdés? Tulajdonképpen nem ez a pontos fordítás. Mi megszoktunk
bizonyos szavakat, és valamennyire értjük is ezeket, de ha a Királyságról van szó, akkor valójában arról kellene
beszélnünk, hogy a Királyság Isten megjelenése.
Nem olyan egyszerű a Királyságba bejutni, mert, ahogy a testvér olvasta a Máté 5-ben: ne állj ellene, ha
valakinek olyan a hozzáállása. Úgy fogsz alkalmas lenni erre a Királyságra, ha ma itt Krisztus uralkodik az
életedben Láttam, milyen igyekezettel imádkozik valaki, hogy megtudja Isten akaratát az élet bizonyos
problémáiban - és én örülök ennek -, például egy útkereszteződésnél, amikor valaki meg akar házasodni, vagy
iskolát akar választani, vagyis az élet nagy dolgaiban döntést hozni. Ezekben a helyzetekben őszinte vágy van
bennünk, hogy megtudjuk az Úr akaratát, és láttam, milyen odaadással imádkoznak a testvérek, hogy megértsék
az Úr akaratát.
De vannak más, nagyon fontos dolgok, amik kapcsolódnak ehhez a témához, hogy: jön a Királyság.
Tudjuk mi történt az öt bolond szűzzel, akiknek volt ugyan olajuk a lámpásaikban, és amikor éjfélkor hallották a
kiáltást: jön a vőlegény, kimentek elébe, de ott vették csak észre, hogy nincs elég olajuk. És nagyon késő volt,
hogy szerezzenek, mert az olajra akkor, abban a pillanatban lett volna szükség. Egyszer valaki megkérdezte
tőlem, hogy sikerült-e olajt szerezniük? Nem ez a fontos. Ez nem fontos. Abban a pillanatban, mikor a vőlegény
megjött, akik készen voltak, azokat bevitte magával a menyegzőbe, és az ajtó be lett zárva. Miután az ajtó
bezáródott, és megjöttek a többiek, és azt mondták: „Uram, nyisd meg nekünk. Nem a te nevedben
prófétáltunk és tettünk sok csodát? És akkor vallást teszek majd nékik: nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem,
ti gonosztevők" (lásd: Mt 7,13). Tehát lesznek, akiknek az Úr nem azt mondja, hogy nem ezt tették, hanem Ő azt
akarta hangsúlyozni, hogy abban a pillanatban, mikor ők bemennek a Bárány menyegzőjébe, akkor készen kell
lenniük. És anélkül, hogy részletekbe mennék, azt szeretném mondani, hogy azok lesznek készen, akik a
vőlegény jellemével rendelkeznek.
Máté 6, 25-34: „azért azt mondom néktek: ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit
igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test
hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak,
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és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki
aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek
eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak. De mondom néktek,
hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy, ha pedig a mezőnek füvét, amely
ma van, holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne
aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: mit együnk? Mit igyunk? Vagy: mivel ruházkodjunk? Mert mind
ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem
keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne
aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég
minden napnak a maga baja."
Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és mindezek a dolgok, amit előbb olvastam,
ráadásként megadatnak néktek. Ez a nyilatkozat, ez a parancs nem olyan természetű, hogy „ha valaki akarja." Ez
egyszerűen az Úr parancsa: keressétek először Isten országát! Testvérek, mindenekelőtt Isten országát! Hatással
volt rám sok testvér imádsága, akiket az évek során hallottam az élet egyes problémáival kapcsolatban
imádkozni. De nem hallottam olyan imádságokat, hogy valaki kitartóan és vágyakozva kérje: Uram, szeretném
Isten országát keresni minden előtt.
Mi a következőképpen gondolkozunk: most diák vagyok, és egyetlen célom az, hogy tanuljak. Én is
voltam egyetemista, és tudom, hogy van ez. Vannak tapasztalataim arról, hogyan segített az Úr az alatt az
időszak alatt. De a legfontosabb dolog, tehát az első dolog, amit egy egyetemistának tennie kell, nem a tanulás,
hanem az, hogy Isten országát keresse először. Miután valaki családot alapít, láttam ezt, hogy a gyermekekkel
foglalkozni kell, és vágysz arra, hogy jövőt biztosíts számukra, hogy jó apa légy, hogy bizonyos vágyakat,
gondolatokat ültess a szívükbe, hogy időt tölts velük. Akkor a család lesz az első a számodra. Ez nagyon jó dolog,
de a fő dolog nem ez. A fő dolog az, hogy először Isten országát és az Ő igazságát keresd. Például vannak, akik
nagyon komolyak abban, hogy részt vegyenek az alkalmakon, hogy tevékenyek legyenek a gyülekezeti életben,
és példa a testvérek számára. Ez nagyon jó. De első helyen Isten országát és az Ő igazságát keresni - ez
mindennél fontosabb.
Hogyan történhetne ez velem, hogy először Isten országát keressem? Mert már biztosan hallottunk
ilyen prédikációkat, amelyek ezzel az igeverssel kapcsolatosak. De telnek az évek és azt vesszük észre, hogy
tulajdonképpen az életem el lett pazarolva, és nem az volt a legfontosabb számomra, hogy először Krisztus
uralmát keressem, hogy Ő uralkodjon felettem. Tudjuk, hogy nagyon sok példa van a Bibliában. Nézzétek
Ábrahámot, akit Isten kihívott Káldeából. Megjelent neki a dicsőség Istene. Eljött onnan és eljutott Kánaánba és
csatlakozott hozzá az unokaöccse is, aki együtt utazott vele. És egyszer csak történt valami a Lót szívében,
valószínűleg a felesége befolyására is - nem tudom, hogy igazam van-e. És látjuk, mi történt a végén, és milyen
szomorú vége lett Lótnak. Látta, hogyan szabadította ki őt Ábrahám, látta az Úr kezét, tudta, hogyan jelent meg
neki az Úr. Nagyon sok dolgot látott, és mégis, végül elbukott. Ha Dánielre gondolok, aki ott élt Babilonban,
nyugodt életet élhetett volna. Ő azonban azt vette a szívébe, hogy ne fertőztesse meg magát a király ételével,
míg mások nyugodtam éltek.
És valahányszor az Úr oldalán állsz, és az van első helyen a szívedben, hogy mindenekelőtt Isten
országa, akkor a pokol egyszerűen elszabadul ellened. De ha csak a lelked gyötröd amiatt, amit látsz és hallasz,
és továbbra is Sodomában élsz, és nincsenek jelentős változások az életedben, akkor továbbra is nyugalmad
lesz. Testvérek, az én vágyam az, hogy ha halljuk az Ige üzenetét, tudjunk az Úrhoz jönni és kérjük Őt, hogy ezek
a dolgok változzanak meg az életünkben: hogy más legyen az első, mint a mi jogos prioritásaink.
Minden hónapban egyszer elmegyünk Aradra. Ez vasárnap délutánra szokott esni, amikor egy hét
munka után általában mindenki pihen. Ez az idő jó alkalom a pihenésre. És mégis, van valami, ami nagyon
fontos: hogy megtanuld, melyek az elsőrendű dolgok. De ezt akkor tanulod meg, mikor ez neked kerül valamibe.
Tehát, nem pihensz, és lehetőséged van olyan dolgokat tenni, amit mások nem tesznek. Kicsi dolgok ezek. A
feleség azt mondja: maradj te is a gyermekekkel itthon. Jó, maradok a gyermekekkel, őt is felmentem egy kicsit,
és maradok én a gyermekekkel otthon. Testvérek, ha ma nem kezded el, akkor nem kezded el soha. Mert mindig
lesznek más elsőbbségek, amelyeket a pogányok keresnek. Ők más dolgokat keresnek. De a mi számunkra az
elsőrendű dolog nem ez kell, hogy legyen.
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Ha így jössz az Úrhoz, és kéred az Urat, hogy változtassa meg az elsőbbségeket az életedben, de nem
úgy, ahogy mi néha imádkozunk, hanem nagyon komolyan: Uram, változtasd meg a fontossági sorrendet az
életemben. Testvérek, ettől függ a Királyságba való bemenetel. Mert keressétek először Isten uralmát és az ő
igazságát, és azok a dolgok, amiket a nemzetek keresnek, ráadásként lesznek megadva, miután ez a probléma
egyrészt szabályozódott és megértettük, hogy ez az elsőbbség. Nem a tanulás, vagy a család, hanem ez a
prioritás: keressétek először Isten országát és az ő igazságát.
Mikor egyetemista voltam, semmit nem tudtam abból, amit ma beszélek. Akkor tértem meg az Úrhoz.
És imádkoztam és azt mondtam: Uram, nem akarok vasárnap tanulni. Ott akarok lenni vasárnap, ahol testvérek
vannak. És nem is pihentem vasárnap, és hiszem, hogy ebben a tekintetben áldásban volt részem. Mert miért
voltak bölcsek azok a szüzek? Elsősorban azért, mert megértették: kell, hogy legyen olajuk, és az olajnak most
kell megfizetniük az árát. Most kell kifizetned az árát. És ők kifizették azt az árat, mire a kiáltás hallatszott:
jöjjetek a vőlegény elébe. Tulajdonképpen akkor volt a feltámadás. Jöjjetek elébe! És ők jöttek és volt tartalék
olajuk, mert már kifizették az árát.
És miután ezt megértettétek, következik egy másik nagyon fontos dolog: hogyan gazdálkodsz az
időddel? Senki ne mondja, hogy nincs ideje. Ezt nem hiszem. De ha én úgy használom az időmet, hogy ilyen
dolgokra pazarolom: evés, ivás, öltözködés, és ha ezek az elsődlegesek a számomra, akkor, ha Ő jön, ki lesz a
bölcs sáfár? A bölcs sáfár az, aki tudja, hogyan gazdálkodjon az idejével. Nemrég mondtam egy testvérnek:
hagyd, hogy az Úr szabadon munkálkodhasson, ahogy Ő akar. Ne szabd meg az Úrnak, hogyan munkálkodjon az
életedben. Ő tudja, hogyan munkálkodjon.
Miután megértettük, hogy Ő kell, hogy az első helyen legyen, imádkoznunk kell, hogy az Úr adjon
értelmes szívet, hogy tudjunk jól gazdálkodni az időnkkel; hogy ne a magunk számára használjuk az időt. És ha
olyan munkahelyed van, ami nagyon leköt, akkor imádkoznod kell. De elsősorban nem több időre van
szükséged. Elsősorban nagyobb odaszánásra van szükséged. És meglátod, hogyan visel gondot rólad az Úr.
Egyesek szeretnének sok időt bibliaolvasásra szánni, nem járnak munkába, több időt akarnak az Úrral tölteni.
Testvérek, ez a dolog sincs így rendben. Az Úr valóban azt akarja, hogy legyen egyensúly az életünkben. Ő meg
akar tanítani erre. Mi nem vagyunk képesek beosztani az időnket, mert bizonyos dolgok nagyon lekötnek,
olyanok, amelyek tévútra visznek és nem is látjuk, hogy órák teltek el olyan dolgokkal, amik nem építenek.
Hamarosan nagyon nehéz idők jönnek. Nem a végidőkre gondolok, hanem azokra az időkre, mikor
azok, akik készen lesznek, bemennek a menyegzői házba. Én így imádkozom, és így is gondolom: Uram, ne
hagyd, hogy úgy gondolkozzam, ahogy sokszor hallottam. Mielőtt Izráel népe rabságba került, a próféták
figyelmeztették őket. Voltak azonban mások, akik azt mondták: ne féljetek, minden jó lesz, nem mentek
rabságba, nem lesz semmi baj.
Mikor Galacon voltam és beszéltem ott ezekről a dolgokról, de nem ilyen nyíltan, mint most, egy
testvér, akit meghívtak oda, nagyon felháborodott ezen, mert ő úgy hitte, hogy ha újjászülettél, akkor már célba
is értél. Amikor újjászületsz, azt jelenti, hogy csecsemő vagy, akinek fejlődnie, növekednie kell, és sok dolgot
meg kell még értened. Az újjászületés a kezdet.
Testvérek, az Úr munkálkodjon a szíveinkben, hogy ráébredjünk a valóságra. Az Ezeréves királyságba
azok mennek be, akik méltók arra a királyságra. Az Úr munkálkodjon, hogy akik itt vagyunk, legyünk így
elkészülve és legyünk készen, mikor Ő eljön. Az Úr munkálkodjon és helyezze ezt a terhet a szívünkre. Jöjjünk
Hozzá és kérjük Őt, hogy munkálkodjon az életünkben, és nyissa meg a szemeinket, hogy láthassunk és tudjuk
azt tenni, amit tennünk kell.
Testvérek, ez mindnyájunk számára lehetséges. Fiatalabbak, idősebbek, tapasztaltabbak,
tapasztalatlanabbak, jöjjünk Hozzá és kérjük Őt, hogy foglalkozzon ezekkel a dolgokkal az életünkben. Az Ő
Királysága és az Ő igazsága legyen az első dolog, amit keresünk. És nemcsak az fog történni, hogy a többi dolgot
ráadásként kapjuk, hanem akkor az életünk egyszerűen meg fog változni. Megváltozunk. Tudom, hogy sok
kérdés lenne, mert vannak itt köztünk kezdő hívők. Nem probléma, hogy ezekről a dolgokról így beszélünk, mert
vágy ébred bennük is, hogy többet értsenek. Semmi elbátortalanító nincs ebben, viszont kell, hogy valami arra
ösztönözzön és sarkalljon, hogy más szemszögből lássuk meg a dolgokat.
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