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ALAPTANÍTÁSOK 
Szolgálati ajándékok 9. – A segítı szolgálata 1. 

 
A mai témánk: hogyan segítsünk. 
 
1Korinthus 12: 27-30 
„Ti pedig a Krisztus Teste vagytok,  és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az 

Isten a Gyülekezetben elıször apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; 
azután csodatévı erıket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítıket, vezetıket, nyelvek 
nemeit. Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan 
tanítók-é? Vagy mindnyájatoknál mőködnek- e a csodatévı erık? Avagy mindnyájuknak 
vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy 
mindnyájan magyaráznak-é?” 

 
Ha figyeltél, olvashattad, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk rész szerint. Kérdezi az Ige: 

mindannyian apostolok? Mindannyian tanítók? Mindannyian csodatévı erık? Mindannyiuknak van 
gyógyításra való ajándéka? A válasz természetesen: nem. Nem kérdezte azonban az Ige azt, hogy: 
mindnyájan a segítı szolgálatban vannak?  

A 28. versben olvashatod, hogy: Isten rendelte a Gyülekezetben. Elıször apostolokul, másodszor 
prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévı erıket – és aztán jönnek az ajándékok: 
gyógyítások ajándékai és utána a segítség. Nem kérdezte viszont az Ige, hogy mindannyian a segítı 
szolgálatban vagyunk-e. Az igazság az, hogy mindannyian a segítı szolgálat részesei vagyunk. Az 
igazság az, hogy mindannyian segítünk Jézusnak abban, hogy felépítse a Királyságát.   

Ha azt mondanád, hogy: én segítek magamnak, hogy a saját szolgálatomat felépítsem - bizonyos 
értelemben igazad van, másrészt viszont a segítı szolgálatban veszel részt, mert az Úr Jézus Krisztus 
szolgálatában állsz, hogy felépítsd az İ Királyságát. És ugyanúgy a gyülekezetben áll ez a szolgálat, 
mint ahogy az apostolok, próféták és tanítók szolgálata.  

Viszonylag nagyon keveseket hív el az Úr Jézus arra a szolgálatra, hogy szólás ajándékkal 
szolgáljanak, vagyis a prédikátor szék mögül szóljanak a gyülekezethez. Legtöbbször az emberek 
nem kapják meg ezt a kegyelmi ajándékot, ezért nem is kellene próbálkozniuk vele. Nincs kegyelmi 
ajándékuk arra sem, hogy tanítsanak. Nincs kegyelmi ajándékuk ahhoz, hogy prédikáljanak. Ezért 
meg sem kellene próbálniuk ezeket, mert a szolgálat az egy teljesen más helyzet.  

Krisztus gyülekezetének minden tagja megoszthatja azt a tudást, amellyel már ı rendelkezik 
Krisztusról. Tudod-e azt, hogy különbség van aközött, hogy futó vagy, sport szerint, vagy pedig 
tudsz-e futni. Mindenki tud futni - attól még nem vagy futóbajnok! Különbség van abban is, hogy 
tudsz úszni, de attól, mert tudsz úszni, még nem vagy úszó.  

Ugyanaz a helyzet a tanítással: azért mert tudsz tanítani, attól még nem vagy tanító a gyülekezeti 
testben elhívott szolgáló. Azért, mert az illetı tud prófétálni, azért, mert képes arra, hogy építse 
Krisztus testét, hogy vigasztalja, bátorítsa Krisztus testét, attól még nem próféta az illetı.  

A Krisztus teste nagyon összezavart ezen a területen. Nagyon sok összezavartság van jelen ezen 
a területen. Nagyon kevesen kapnak kegyelmet az Úrtól ezekre az ajándékokra, de mindenkinek 
Krisztus testében van egy szolgálata. Mindenkinek megvan a kegyelmi ajándéka ahhoz, hogy a saját 
helyét be tudja tölteni Krisztus testében. Sokan, vagyis legtöbben a segítı szolgálatba tartoznak.  

Ez a szolgálat a gyülekezet számára van, Isten munkájára szolgál, vagy bizonyos szolgálók 
számára segíteni. Nagyon sok különbözı dolgot fed át. Például a zene szolgálat a segítı szolgálathoz 
tartozik. Az emberek bevezetése, leültetése, segítése, vagy mondjuk az elkapó emberek - segítenek 
az embereknek a szolgálatban az alkalom során. Van, aki a takarításban vesz részt, van, aki a 
könyvek árusításában vesz részt, van, aki a kazetták rendben tartásában vesz részt. Ez mind a segítı 
szolgálathoz tartozik.  

Lehet, hogy úgy gondolják, hogy az ı helyük nem fontos, azért mert ık nem a pulpituson 
szolgálnak. Amikor nem a prédikátor székrıl szolgálsz, akkor te tartozol a többséghez.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

8/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Szolgálati ajándékok 9.   

 

Amikor az emberek vágyódnak a prédikátor szék mögé, szeretnének a prédikátor szék mögött 
állni, ez csupán annyit mutat, hogy nem felelnek meg arra, hogy a prédikátor szék mögött álljanak. 
Mert nem az a fontos, hogy az illetı a prédikátor szék mögött álljon, az a fontos, hogy megkapd a 
kegyelmet ahhoz, hogy ott állj. Nem a kinézetrıl van szó, nem a politikáról van szó, nem a 
munkahelyrıl, vagy az üzleti vállalkozásról van szó, és ha úgymond megszállottja vagy annak, hogy 
a prédikátor szék mögött kell, hogy legyél, az azonnal mutatja, hogy nem minısülsz arra, hogy ott 
megállj. Mert ha megkaptad a kegyelmet, hogy a szolgálatban legyél, akkor fogod látni azt a 
felelısséget, ami azzal jár, hogy az Úr Jézus Krisztus elhívott szolgálója vagy. 

 
Jakab 3:1 
„Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz 

részünk.” 
 
Azt írja az Ige, hogy ne keressük a tanítói szolgálatot, mert a tanító súlyosabb ítéletet kap. Ítéletet 

kapnak azért, hogy a helyes irányba, vagy a rossz irányba vezetik a nyájat.  
Tudod-e, hogy ez okozza manapság a legnagyobb problémát Krisztus testében? Mert a 

gyümölcsfa termése csak késıbb mutatkozik meg. Nagyon sok könyv kerül kiadásra, és azok a 
könyvek, amelyek itt Magyarországon megtalálhatók, az egész világon szakadásokhoz vezettek. 
Jobb lett volna, ha azok a könyvek soha nem kerülnek kiadásra. Ítélet fog szállni azokra a tanítókra, 
és ítélet fog szállni azokra a gyülekezetekre, akik kiadták ezeket a könyveket. Az Úr Jézus Krisztus 
szolgálata nem üzleti vállalkozás! 

 
Zsidó 13:17 
„Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak  és fogadjatok szót nekik, mert ık vigyáznak 

lelkeitekre, mint számadók, hogy ezt örömmel tegyék és ne sóhajtozva, mert ez néktek nem 
használ.” 

 
Az Ige a felelısségrıl szól. A felelısség két irányban is mőködik. Van, hogy az emberek azt 

mondják, hogy: engem ott a pulpituson soha nem fogsz látni! Hadd mondjam neked, hogy ha 
elhívottja lennél a szolgálatnak, akkor az Úr Jézus Krisztus ítélıszéke elıtt egy napon meg kell 
állnod. Nem az üdvösségért kapod az ítéletet, mert akik Krisztusban vannak, nincs ítélet a számukra. 
A mennyországba kerülnek. Tehát nem errıl beszélünk, hanem arról, hogy számot kell adni a földi 
szolgálatodról az ítélıszék elıtt. Ha a szolgálat elhívottja vagy, mondjuk, ha tanító vagy, akkor a 
tanítói ítéletet kapod, vagy mint egy prédikátor. Akkor is, ha soha életedben egyetlen egyszer nem 
prédikáltál, vagy nem tanítottál. Meg leszel ítélve, a hőséged alapján, hogy mire hívott el az Úr, mit 
tegyél.  

Ha soha nem volt elhívásod arra, hogy prédikátor legyél, vagy megállj a nyilvánosság elıtt, 
Jézus elmondja, amikor majd elıtte állsz, hogy: jól van, hőséges szolgám. Megtetted, amit kértem 
tıled. Az Úr Jézus meg fog áldani, és jutalmat fog osztani a részedre.  

Tehát ez a terület, a segítı szolgálat egy nagyon fontos rész! Az emberek néha mégis úgy érzik, 
hogy elégtelenül állnak, ha nincs valamilyen prédikátori ajándékuk. Soha nem tanítottam errıl, de 
sokszor hallani az emberek szájából, hogy: ó, engem az Úr csak a segítı szolgálatba hívott el. Ha 
vaklaki így beszél, akkor problémája van.  

Vegyük a példát. Hasonló ez ahhoz, hogy ha egy asszonyt úgy mutatsz be, mint X.Y szolágáló 
felesége, és ı így válaszol, hogy: ó, én csak egy feleség vagyok. Bizony problémád van akkor, mert 
feleségnek lenni, az egy nagyon fontos állás, és gyerekeket nevelni is nagyon fontos! A világon sok 
prédikátor van, és a feleségeiket mindig úgy mutatják be, mint az illetı prédikátor felesége. 
Valójában nem igazán fontos, hogy mindenki tudja a nevedet. Néha a feleség így válaszol, hogy: 
nekem megvan a saját nevem. Akkor problémád is van.  

Tudjátok, mi a legtöbb ember problémája? A szívüknek az a kívánsága, hogy ıket észrevegyék, 
hogy felfigyeljenek rájuk, hogy elismerjék ıket.  
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Nem ez az a szív, amellyel Istennek fogsz tetszeni, és fıleg nem ez az a szív, amellyel Istennek 
tetszeni, tudsz, ha segítı szolgáltba hívott le. Tökéletesen boldognak kell tudnod lenni, ha a 
háttérben kell megállnod.  

Ha soha senki nem vesz észre, és nem figyel fel rád, mi különbséget hoz ez a számodra? 
Biztosíthatlak arról, hogy az Úr Jézus mindent pontosan tud rólad, és soha nem felejti azt el.  

Ez egy hatalmas áldás volt, hogy az egész országszerte segítettek nekünk az emberek, alkalmakat 
szerveztek, megvendégeltek minket, ajándékba kaptunk dolgokat, az autónkat rendszeresen 
megszerelték, kitakarították a lakásunkat, megfıztek a számunkra. Igaz áldásban volt részünk. És azt 
hiszem a többi pásztorok is elmondhatják, hogy kaptak ilyen segítséget.  

A konferenciáknak egy bizonyos oka volt, amikor elindítottam, mert olyan csodálatos emberek 
voltak köztünk Pesten, és olyan csodálatos emberek voltak velünk vidéken, és szívem kívánsága 
volt, hogy megismerjék egymást a pásztorok, hogy összekerüljenek, és megismerkedjenek 
egymással. Olyan csodálatos emberek voltak mindannyian, de nem ismerték egymást.  

Azért beszélnünk most errıl a területrıl, mert megértést kell itt kapnod. Ha úgy látod, hogy az 
emberek nem ismerték azt el, amit tettél - van, amikor az Úr Jézus félreteszi az elismerést késıbbre. 
Lehet, hogy nem is ebben az életedben kerül rá sor. Ahogy vannak a konferenciáink, vannak köztünk 
olyanok, akik 4-5 éve állnak a segítségünkre, és még odáig sem jutok el, hogy üdvözöljem ıket egy 
kézfogással, vagy egy szent csók erejével - mert ennyi a szent a gyülekezetben, és nagyon örülünk 
ennek, és boldogok vagyunk. Tehát ezeknek a segítıknek nincs ilyen problémájuk ezen a területen. 
Néha bántja a szívemet, hogy nem tudok egyszerően a közelükbe sem kerülni azoknak az 
embereknek. A keresztényeknek másképp kellene gondolkodniuk!  

Az Úr van, hogy meg tud indítani másokat is, hogy téged elismerjenek, és van, amikor az Úr ezt 
megteszi. Lehet, hogy más alkalmakkor pedig nem teszi meg. Amúgy sem sokat használ az, ha 
valakit felindítasz arra, hogy rólad zengedezzen dicséretet. Ez nem ér túl sokat. A Biblia azt tanítja: 
sok jó cselekedet jön a felszínre ebben az életben, viszont vannak olyan jó cselekedetek, amelyeket 
nem lehet elrejteni. És vannak olyan jó cselekedetek, amelyekért pedig a jutalom a leghátsó sorban 
lesz, amikor jutalmakra kerül a sor. De biztosíthatlak a felıl, hogy a jó cselekedeteket nem lehet 
elrejteni. 

Nagy kérdéshez érkeztünk el: hogyan segítsünk?  
Tudod-e, hogy amikor megszületsz erre a világra, úgy születsz, hogy semmirıl semmit nem 

tudsz. Úgy születsz meg, mint egy üres, fehér papír. Ami engem megdöbbent, amikor az emberek 
újjászületnek 6 hónapra  rá megpróbálsz velük beszélni bizonyos területekrıl, lehet, hogy épp az 
imádságról, és megharagszanak. Feltételezik, hogy: nos, én már 6 hónapja imádkozom, úgyhogy én 
már tudom, hogy hogyan kell imádkozni! A helyzet még rosszabbá válik, ahogy az évek telnek.  

Láttam ezt Ausztráliában, amikor egy keresztény 4-5 évessé válik, nagy problémák jöhetnek elı. 
Már készen állnak arra, úgy gondolják, hogy a szolgálatba menjenek, ha elhívottak, ha nem. Tudod-
e, hogy szent elhívás kell ahhoz, hogy szolgálatba állj? Azért, mert már valamit tettél hat hónapon 
keresztül, vagy akár 10 év óta, az nem azt jelenti, hogy tudod is, hogy amit teszel, azt hogy kellene 
tenned! Lehet hogy már 10 éve házas vagy, de az nem azt jelenti, hogy tudod, hogy hogyan kell jó 
férjnek lenni, vagy jó feleségnek. Tudod mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten irgalmas. Ugyanez a 
helyzet a házasságban. Legtöbbször az emberek nem tudják, hogy hogyan éljék a házas életüket. 
Azért, mert már régóta imádkozol, nem azt jelenti, hogy bármit is tudnál az imádságról.  

Azért kell errıl említést tenni, mert most érkeznek el oda sokan a hívıink közül, hogy 4-5 évesek 
lesznek az Úrban. Úgy érzik, hogy most már itt az ideje, hogy kilépjenek a szolgálatba. Már a 
szolgálatban vannak, de nincs hozzá kegyelmük. Nem kaptak kegyelmet ahhoz, hogy prédikátorok 
legyenek. Nem kaptak kegyelmet ahhoz, hogy betöltsenek szolgálati hivatalokat. Szent elhívás kell 
hozzá, és kegyelmezettnek kell lenni ezekhez a hivatalokhoz. Eljutnak az emberek oda, hogy azt 
érzik, hogy: most már itt az ideje, hogy szolgálatban legyek. A legfontosabb dolog, hogy tanítható 
kellene, hogy legyél, mert mindig van számodra lehetıség, hogy még jobban megtanuld a dolgokat, 
hogy még inkább hatékony legyél!  
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Most adtuk ki Kenneth Haginnek a Hívık hatalma címő könyvét. Az emberek segítettek nekünk 
ebben a könyvben, és azt is tudom, hogy Jézus Krisztus hajlandó lenne mindazoknak, akik ebben a 
könyvben segítettek, a fordításban, hogy a pontos fordítás elıjöjjön, még szent csókot is adni. 
Tudom, hogy ez egy kis túlzás. Megtiszteljük az Urat. Tudom, hogy jó dolog az embernek olyanokat 
találni, akik becsületesek, és nem az elismerést keresik, és hajlandók úgy lefordítani a könyvet, 
ahogy az szellemben van. És azok, akik ezeken a fordításokon dolgoznak, nagyon sokat tanulnak 
ezáltal, és még inkább hatékonnyá válnak. Ahelyett, hogy tíz lépésben meglépnék a tanulást, lehet, 
hogy 3 lépés elég nekik.  

Az kevélység, amikor úgy gondolod, hogy már mindent tudsz. Taníthatatlanság.  
Dolgozhatsz egy motoron egész életedben, és gondolhatod, hogy már mindent tudsz a 

motorokról, hogy hogyan kell ıket megtervezni, és mőködésbe hozni, és mondjuk 10 lépésben tudod 
ezt megtenni, és akkor találkozol valakivel, aki ezt 3 lépésben el tudja végezni. Akkor az egy jobb 
út, meg kell találnod, mert ott több gyümölcsöt hozhatsz.  

Ezt szeretnénk tenni: több gyümölcsöt szeretnénk teremni. Szeretnénk, ha mindenki megtalálná a 
helyt, és együtt dolgozni. Meg fogunk benneteket tanítani, hogy hogyan. Ez nagyon-nagyon fontos, 
ami itt jelenleg folyik! Mert növekszünk és terjeszkedünk hatalmas mértékben. Ezért szeretnénk 
mindenkinek abban segíteni, hogy megtalálja a helyét. Ezeken a területeken magadat is meg kell 
vizsgálni. 

Emlékszem, hogy annak idején farmon növekedtem. Egész életemben traktort vezettem, már úgy 
is nıttem fel, és egy traktor tulajdonos is voltam. Valakit felbéreltem azért, hogy vezesse a traktort, 
egy néger embert, aki egész életében farmon dolgozott. Meg voltam döbbenve: tudta, hogy hogyan 
lehet még nagyobb teljesítményt elıhozni a traktorból, és tudta, hogyan kell mőködésbe hozni. Úgy 
tőnt nekem, mintha egy másik gépen ülne. És megtanultam tıle valamit. Nem tudtam mindent arról a 
traktorról, mint kiderült. Tudta, hogy hogyan kell mőködésbe hozni, tudta, hogy hogyan kell jól 
mőködtetni, a legnagyobb hatékonysággal.  

Tehát mindannyiunknak kell tanulni, szinte az élet minden területén. Taníthatóaknak kell 
lennünk! Van-e olyan területe az életednek, ahol szükséged van változásra, ahol szükséged van arra, 
hogy jobbá válj - vagy már tökéletes vagy? Teljesen felnıtt. Jézus Krisztus képének teljes 
hasonlatosságában vagy-e már? Felnıttél-e már Jézus Krisztus képére? Teljesen felnıttél-e?  

Magyarországon úgy tőnik a számomra, hogy a keresztények mind felnıttek már Krisztus 
képére. Akkor viszont miért viselkednek úgy, mint az ördög. Önzıek. Szereteten kívül járnak. 
Valójában nem teljesen felnıttek még. Ezért taníthatóaknak kellene lenniük, hogy javulhassanak.  

Ha még nem nıttél fel teljesen Jézus Krisztus képének hasonlatosságára, mit jelent ez? Ez azt 
jelenti, hogy még szükséged van további változásokra. Ez azt jelent, hogy van jelenleg olyan, amit 
teszel, és nem Krisztushoz hasonló. Ezért rendszeresen emlékeztetnem kell magamat: még nem 
érkeztem meg! Vannak még olyan területek, ahol fel kell növekednem. És ez könnyebben mutatja 
számodra a helyzetet.  

Ezért inkább magadat kellene megítélned, mint másokat! Nagyon könnyő másokat felmérni és 
megítélni. Viszont legnagyobb szükséged arra van, hogy úgy lásd magadat, mint ahogy mások látnak 
téged. Imádkoznod kell: Uram, segíts, hogy lássam magamat, ahogy te látsz engem. Uram, segíts, 
hogy lássam azt, amit mások látnak! És Uram, azokat a dolgokat, amelyeket megmutattál velem 
kapcsolatban, hogy tévesek, emlékeztess rájuk, hogy meg tudjak változni, és felnövekedhessek Jézus 
Krisztus képének hasonlatosságára.  

Amikor az Úr Jézus az igazságot megmutatja az illetınek, akkor általában két út lehetséges: vagy 
visszautasítják és mérgesek lesznek, megharagszanak – ez az egyik út. Taníthatatlanok ugyanis. Van 
egy másik fajta, aki ilyenkor bőntudatba kerül: ó, tudom, Uram, én csak egy szerencsétlen keresztény 
vagyok, mennyire rossz vagyok, tudom. Soha nem tettem helyesen semmit. És akkor az ördög is 
beugrik a képbe, azt mondja az ördög: igen, bizony így van, de még mindig elfelejtettél valamit.  A 
feleségeddel is milyen goromba vagy. A szomszédaiddal is milyen rosszul bánsz. Annyira rossz vagy, 
hogy még fızni sem fızöl rendesen, még állampolgárnak sem felelsz meg, és a földön csak az oxigént 
pazarolod.  
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Ez egy másik szélsıség tehát, amibe az emberek hajlamosak beleesni. Ez sem a helyes út, amikor 
bőntudat alá kerülsz.  

Miért lesznek az emberek mérgesek, és okolnak másokat, ahelyett, hogy magukra vennék a 
kiigazítást? Kevélyek. Alázat hiánya.  

Mások, akik a bőntudatba kerülnek, ott pedig a hit hiánya mutatkozik. Alázat azt jelenti, hogy 
úgy látod magad, amint vagy, és azt el is fogadod: Igen, én vagyok Uram, felrobbantam, nem hozok 
rá kifogásokat. Valaki azt is mondhatná, hogy: igen, én ugyan megtettem, de valaki hozzásegített 
engem. Vagy azt mondja: ha szóltál volna nekem errıl, vagy valaki segített volna nekem ebben. Nem 
ez az igazi út! Van egy mondás mifelénk: vedd úgy magadra, mint egy férfi: igen, én tettem. Ez én 
vagyok. Bocsáss meg, Uram, és add meg a hitet, hogy meg tudjak változni! Mondjad, hogy: igen, 
Uram, meg fogok változni! Felül fogok emelkedni ezen!  

Most rátérünk a következı kérdésre: hogyan tudsz segíteni abban, hogy Isten királysága 
megalapozódjon? 

Sámuel könyvére fogunk menni. Van egy szellemi oldala a segítı szolgálatnak. Tudod-e azt, 
hogy ha valakibıl király lesz, nem tud megállni királyként, ha csak maga van. Sok segítségre van 
szüksége. Honnan jön a segítség? Sokszor gondolják az emberek a szolgálatban, hogy a segítség 
jöhet a pénzbıl, vagy a segítség jöhet a sajtónyilvánosságból, vagy próbálják az Úr királyságát sok 
természetes, fizikai úton felépíteni - de figyeld csak meg, mi történt az Igében: 

 
1Sámuel 10:26 
„Azután Saul is elment haza Gibeába és vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten 

megindította.” 
 
Az én Bibliám szerint: „akiknek a szívét Isten megérintette.” Látjuk itt a történetet, ahogy 

Saulból király lesz. Sokan visszautasították ıt - a következı vers szerint néhányan győlölték ıt. 
Pontosabban az én fordításom szerint az ördög gyermekei közül győlölték ıt. Az Ige azt is mondja, 
hogy Isten megérintette az emberek szívét, és elhagyták a munkájukat azért, hogy segíthessenek 
Saulnak. Mi indította ezeket az embereket erre? Egyetlen egy indítéka volt, az hogy Isten 
megérintette a szívüket. Minden, ami Isten munkáját tekinti, mindennel kapcsolatban szellemileg 
kellene hozzáállnunk.  

Mint ahogy fizikailag is. Nagyon sokan segítenek nekünk. Mindegyik mögött áll egy szellemi 
vonatkozás. Van egy szellemi vonatkozás a zeneszolgálat mögött is. A mögött is, amikor az elkapó 
emberek segítenek a kenet alatt lévıket letenni a földre, a sorban segítıket, a könyvek 
kölcsönzésében és árusításában - és lehetne mindezt folytatni. Hiszem, hogy mindannyiuknak Isten 
érintette meg a szívét, hogy ezt tegyék.  

A legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban, hogy amilyen szívük van, az befolyásolja a légkört egy 
bizonyos mértékben. Mert amilyen szellemiségben van valaki, mondjuk, legyen ez csak az emberek 
üdvözlése a gyülekezetben, vagy a bejáratnál üdvözölni az embereket, vagy könyvek árusítása, vagy 
kazetták árusítása, az egy bizonyos tükörképét adja ennek a szolgálatnak, egy visszatükrözıdést, és 
az Úr Jézus Krisztusról.  

Nem szeretnénk, ha az emberek csak azért végeznék ezeket a szolgálatokat, mert amúgy fizika 
képességeik szerint képesek rá. Azt sem szeretnénk, ha az emberek ezeket a szolgálatokat másfajta 
rejtett indítékokból végeznék. Volt néhány ilyen is. Olyan emberekkel szeretnénk dolgozni, akiknek 
a szívét az Úr megindította.  

Nagyon sok ember segített nekem ausztráliai szolgálatomtól kezdve Csehszlovákián keresztül 
Magyarországig. És megtanultam arra, hogy várjak, hogy az Úr mozdítson engem arra, hogy a 
bizonyos helyre a megfelelı illetıt helyezzem. Nehéz ezt megtenni akkor, amikor amúgy szükséged 
lenne emberekre! Ez mindenre vonatkozik, a könyvek fordításától kezdve. Ha nem vársz az Úrra, 
akkor problémákkal kell késıbb foglalkoznod.  

Tehát amit mondani szeretnék: mindaz, ami jelenleg folyik a szolgálatban, elıször az Úr velem 
kapcsolatban foglalkozott azokkal kapcsolatban. Miért?  
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Amikor az Úr megérintette ezeknek az embereknek a szívét, hogy segítsenek Saulnak, 
biztosíthatlak arról, hogy maga Saul is tudott errıl. Isten ad az illetı szívében helyet a te számodra. 
De ezt fordítva is elvégzi: a te szívedben is helyet készít az illetı számára. Vagyis: Isten mind a két 
fél szívében helyet készít a másik számára.  

Sokan az embereink közül ezt nem értik meg. Néha az emberek attól félnek, hogy majd ki 
lesznek rúgva, el lesznek távolítva a gyülekezetbıl. Ez az ördög szava, és nem hallgass rá, nem így 
mőködik! Ha a te szíveden van a szolgálat, akkor a mi szívünkön is ott vagy te. Ez nem egy 
természeti jelenség. Mindennek, ami Isten munkájában folyik, van egy szellemi oldala.  

Sokszor, amikor nem vártam arra, hogy valami a szívemben megérjen, bajok származtak ott 
késıbb, és ezért sok mindenbıl kellett így kijönnöm. Viszont másoknál, akiket Isten helyezett a 
szívemre, lehet, hogy nem tökéletesek, sok úgynevezett veszıdésbe került, de hát, hiszen 
mindannyiunknak kell növekedni - de megvolt a békességem, hogy minden rendben van. 
Mindannyiunknak le kell gyıznünk a hústest cselekedeteit, de amikor tudjuk a szívünkben, hogy az 
úgy jól van, olyan sokkal könnyebb úgy dolgozni. Ha viszont nem jól van a szívben, nincs 
békességed, akkor szenvedés van.  

Nagyon sok embert küldött hozzánk az Úr segítségként, és mindegyik áldás a számunkra, és 
mindent nem tudnánk saját magunk elvégezni.  

Az emberek sok mindent elvégeznek a fizikai világban, de befolyással vannak a szolgálatra a 
nyilvánosság szemszögébıl. Viszont nem lesznek képesek bevégezni a feladataikat, addig, amíg 
Isten meg nem érintette a szívüket.  

Sokszor jönnek hozzám az emberek, hogy: Isten a szívemre helyezte, hogy a gyógyító 
szolgálatban vegyek részt, és ilyen és ilyen nagy elhívásom van – mondják. Ez nagyon jó, de ez még 
nem elég. Nem elég ahhoz, hogy hozzám társulj. Mert Isten engem az ı szívükre kell, hogy 
helyezzen. Az igazság az, hogy az ı szívükön ık saját maguk vannak. Nagyon szeretem Isten 
munkáját, és sokféle úton lehet Istennek munkálkodni. Sokan elhívottak a szolgálatra Isten 
munkájában, de nem velem. Az, hogy elhívott vagy, nem jelenti azt, hogy ebben a szolgálatban kell 
szolgálnod, hogy nekünk kellene segítened. 

Tudod, nem akarunk igazán egy Bibliaiskolát, és embereket kibocsátani, csak azért, hogy 
bizonyítványuk legyen. A világon mindenhol megtalálhatók a Bibliaiskolák a végzettekkel, a 
bizonyítvánnyal. Valahol elvesztették, mert nem csak arról van szó, hogy megtanuld, nem csak  
Bibliáról van szó, vagy csak a szolgálatról, de ha velünk akarsz szolgálni, akkor Istennek engem a te 
szívedre kell helyezni. Amikor Isten ezt megteszi, hogy engem a te szívedre helyez, akkor ez 
fordítva is elvégzésre kerül: te pedig az én szívemre kerülsz.  

Az emberek jönnek, és egy bizonyos területen segítenek nekem. Isten engem soha nem így 
használt. Amikor segíteni akarok neked, akkor azt mondom, hogy Isten azért küldött, hogy segítsek. 
Isten ajtókat nyit meg, soha nem mondja azt, hogy milyen területen fogom megnyitni az ajtót. 
Amikor az Úr azt mondja, hogy valakinek segítsél, akkor annyit mond, hogy: segíts. Ezért helyez 
valakit a szívünkre. Legtöbbször még azt sem tudjuk, hogy ilyenkor mi a probléma, vagy mi az, 
amire pontosan szükségük van. Azért jövünk, hogy segítsünk nekik. Ezért, amikor odamegyek és 
felajánlom a segítségemet, meg kell kérdeznem: mire van szükséged? Mert sokszor az emberek 
szigorításokat, megkötéseket tesznek. A szigorítás azt jelentheti, hogy az ı fejükben kigondolták az 
útjaikat, ez azt jelenti, hogy az Úr, az Isten valójában nem érintette meg a szívüket az illetıvel 
kapcsolatban. Ha Isten igazából megérinti a szívedet valakivel kapcsolatban, akkor segíteni akarsz az 
illetınek. Hogyan? Amire csak szükségük van, meg kell tenned. Amire csak használni tudnak 
engem, hogy nekik könnyebbséget okozzak, mert szeretnék neked segíteni. Ha viszont nem tudok 
közvetlenül segíteni, mert annyi akadály és dolog van az útban, Istennél nincsenek ilyen akadályok 
és vonalak. Isten azt akarja, hogy hitben járjál!  

Úgyhogy ha a dolgok, vagy az illetı folyamatosan a szívedre jön, és újra a szívedre jön, Isten azt 
akarja, hogy segíts az illetınek, Isten azt akarja, hogy engedelmes légy. Mert abban a pillanatban 
olyan módon tudod szolgálni Istent, azáltal, hogy megmondja, hogy mit tegyél akkor, azáltal, hogy 
valaki másnak segítesz.  
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Az valójában engedetlenség a te részedrıl, ha Isten valakit a szívedre helyez, és magadat nem 
bocsátod rendelkezésre az illetı felé. Így eltévesztheted Istent, akadályozni fog téged, és lemaradtál 
Isten áldásairól, mert nem bocsátottad magad úgy rendelkezésre, ahogy kellett volna.  

Nem arról van most szó, hogy valakinek a külsı kinézete alapján egyszerően csak meg kell ıt 
szeretned. Biztosíthatlak arról, hogy sok esetben mondta Isten, hogy segítsek olyanoknak, akikrıl én 
magam véleménye szerint nem voltam elragadtatva, de Isten mégis a szívemre helyezte ıket, és 
elıször az Úr Jézust szeretem, és ha én szeretem az Urat, és İ azt mondja, hogy segítsek valakinek, 
akkor én segítek bármi, és bárki vonatkozásában. Természeten segítek az embereknek, ha hagyják, 
hogy megtegyem.  

Néha az emberek életvezetése, vagy a hozzáállása a dolgokhoz nem teljesen tökéletes, és ezért 
nem is akarsz még a környékén sem lenni az illetınek, nem akarod, hogy együtt lássanak az 
illetıvel, és az Úr mégis megkérdezi, hogy:  

- Megtennéd én értem?  
- Uram, mit kérsz? Azonnal megteszem!  
Megteszed, ha van józan eszed. Vagy másként akarsz az Úrral beszélni?  
Ha valóban megteszed, amit az Úr kér, rá fogsz jönni, hogy az illetı, akirıl ezt meg ezt 

gondoltad, valóban nem olyan rossz, mint te láttad. Néha az embereket megítéled a külsı alapján, a 
test alapján, de amikor látod a szívüket, akkor tudod, hogy minden rendben van.  

Tudod, hogy az Úr a szíveket nézi? Ha az Úr megérinti a szívedet valakivel kapcsolatban, akkor 
az Úr betekintést ad az ı szívükrıl neked. Ez egy igazi segítıre jellemzı. Isten természetfeletti 
módon megérintette az ı szívüket.  

Egy csodálatos példa van itt valakirıl, aki nekünk nagyon sokat segített. Raymond Coxot 
Izraelben ismertük meg. 45 évig pásztorkodott, teológia doktoraként szolgált. Az Úr Jézusnak 
szüksége van ilyenfajta szolgálóra itt. Felajánlotta magát. Nem voltak kikötései, most már ismerjük 
ıt évek óta. Megérkezett újra, megkérdeztem: Raymond, mit szeretnél tenni? Azt válaszolta: amire 
csak szükséged van. Amit csak szeretnél, hogy megtegyem, én megteszem. Nagyon sokat el tud ı 
végezni. Ahogy az Úr megmutatja, ahogy az Úr ajtókat nyit. Nagyon jó, hogy van valaki köztünk, 
aki ismeri a történelmét a különbözı pünkösdista gyülekezeteknek, hatalmas megértése van az 
Igékrıl. Jelenleg most az evangelizációs munka van fı hangsúlyban, és a gyógyulások, de biztos 
vagyok abban, hogy az Úr Jézusnak vannak tervei, ahogy megyünk az úton. Szükségünk van egy 
ilyen példaképre, aki az egész életét végigszolgálta az Úrnak pásztorként. Tökéletes példája a segítı 
szolgálatnak - azért jött közénk, hogy segítsen. Segítsen a magyaroknak, és végtelen alázattal áll 
hozzá. Mindannyiunknak ilyennek kellene lennünk! Nagyon sokszor viccelıdöm vele, még ezt is 
megengedi. Még azt a viccet is megengedhetem magamnak, hogy nehéz ezeket a teológiai 
doktorokat megtanítani az Igére. Valószínőleg az igazság másképp áll.  

De vannak sokan mások, akiket az Úr Jézus a szívünkre helyezett, és fordítva. Azt viszont ık 
nem értik, mert még nem tanítottam róla, hogy Isten ıket is az én szívemre helyezte.  

Azok, akikkel foglalkoznunk kellett a szolgálat során, rossz helyen voltak. Nem voltak igazából 
a mieink, nem tartoztak hozzánk. Nem volt ugyanaz a látásuk a szolgálatról, és sok más dolog. Van, 
amikor a mieinknek is megfordul a fejében, hogy esetleg el kell menniük a szolgálatunkból, de ez 
nem így van. A mi feladatunk az, hogy ırködjünk a nyáj felett. Ez egy felelısség.  

Pál azt írja az Igében, hogy éjjel nappal sírt, mert megtévesztık voltak belül, és farkasok kívül a 
nyájon. Ez a mi felelısségünk. Amikor Isten összeilleszt valamit, mondjuk az İ hadseregét állítja 
föl, hogy az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk - így hozza össze  hadseregét, a helyi gyülekezetekbıl. Így 
építi a gyülekezetét, rajtunk keresztül, azon a munkán keresztül, amit rajtunk elvégez. Ugyanezt el 
fogja végezni a helyi pásztorokon keresztül, a helyi gyülekezetben.  

Láttam, vannak új pásztoraink, és már az Úr helyezett az ı szolgálatukba is segítıket. 
Egyszerően együtt vannak, egy csapatként. Tehát segítenek a helyi pásztornak abban, hogy a 
munkáját el tudja végezni.  

Tehát ezt a kazettát azért hoztuk elı, mert a konferencián is errıl lesz szó, és szeretnénk, ha 
meghallgatnátok, de a szolgálati ajándékokról is lesz még szó. 
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Isten tehát vonzásba hoz bizonyos embereket, és összeköti a szívüket. Ami úgy folyik, hogy az 
egyiket a másik szívére helyezi, és fordítva.  

Lehet, hogy úgy igaz, hogy csak a pásztor az, aki elhívott a szolgálatra, de az ı szíve együtt 
mozog a nyájjal, és a nyájnak a szíve pedig a pásztor szívével mozog, hogy segítsen neki, hogy be 
legyen teljesítve mindaz, amire Isten ıket elhívta.  

Ezen a területen szeretnénk kinyilatkoztatást, tudást, megértést elıhozni.  
Sokan megtalálták a helyüket a testben, most szerepeltünk a TV-ben, hogyan lehet azt 

elmagyarázni a világi embernek, hogy még csodálatosabb ez a helyi gyülekezetben. Ott összevont 
kenet van jelen, és a megfelelı emberek vannak jelen, és szellemi erı jön létre, egy szellemi légkör, 
könnyebb az emberek számára, hogy meggyógyuljanak, könnyebb az ember számára, hogy 
üdvösséget fogadjon el, hogy az Igérıl megértést kapjon, a gyógyítások ajándékai könnyebben 
jönnek elı, a Szent Szellem könnyebben kinyilatkoztatja magát, mert mindenki a helyes Szellemtıl 
van. Még akkor is, ha a fizikai síkon végzik, azt, amit Isten rájuk helyezett.  

Korán érkezünk meg a gyülekezetbe, és nem tudunk olyan korán odaérkezni, hogy már ne 
legyenek ott emberek, akik segítenek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


