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Ha tényleg elhiszed, hogy ez mind igaz, ha tényleg így van... Tudod, ahol azt írja a
Jelenések 14-ben (13-as vers), hogy "megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik
követik őket." El kell mondanom nektek, hogy az örökkévalóságba követnek majd azok a
dolgok, amiket ebben az életben teszel, mindaz, amit Krisztus szolgálatában teszel. És te
mégis ennek az életnek a hiábavalóságaival és banalitásaival foglalkozol. Hihetetlen! Tudod
mit? Te Isten gyermekének vallod magad. Azt mondod, hogy hiszel az örökkévaló jutalmakban.
Azt mondod, hogy majd lesznek kincsek a Mennyben, de aztán mégis az elveszett emberhez
méregeted magad, ő meg túltesz rajtad. Minden erejét ebbe az életbe fekteti be, mert azt hiszi,
hogy ez majd örömet okoz neki. Te pedig, bár azt mondod, hiszed, hogy a legnagyobb örömök
az Ő jobbjánál vannak az eljövendő világban, de mégis, az életeddel ezt nem bizonyítod. A
másik meg túltesz rajtad, a céljaival, azzal, hogy mit akar elérni ahhoz képest, hogy te miket
teszel. Testvéreim, egyféleképpen beszélünk és azzal ellentétesen élünk. Szégyelnünk kellene
magunkat, ha ez a világ túltenne rajtunk.
Jézus Krisztus azt mondta, hogy "bárcsak hideg volnál, vagy forró!" (Jel 3:15), bárcsak
bent lennél vagy kint. Ha langyos leszel és ha csak félszívvel szolgálsz engem, attól
undorodom. "Kiköplek a számból." (Jel 3:16) És itt nem muzulmánokhoz beszél mondjuk
Törökországban, akik Allah előtt borulnak le. Nem! Egy gyülekezethez beszél, ahogyan én is
most hozzátok beszélek. Nem az elveszett tömegekhez beszél! Az egyházhoz szól és ezt
mondja, "ha fél szívvel, megosztott szívvel próbáltok szolgálni engem, azt utálom, rosszul
vagyok tőle!" Mozdulj el jobbra vagy balra, de távozz középről! És ha esetleg nem állsz erre
készen - figyelj, mert ezt most itt a gyülekezeti tagoknak mondom - ha nem állsz készen arra,
hogy elkötelezd magad a forróság mellett, vagy amellett, hogy teljesen odaszánd magad... Nem
azt mondom, hogy Isten nem munkálkodhat benned, hogy nem vihet esetleg máshová, az
megtörténhet. De ha jössz, akkor muszáj, hogy elkötelezett legyél arra, hogy az Élő Krisztust
forrón, buzgón, szenvedélyesen és odaszántan szolgáld. Ha csak játszani szeretnél, hát van
sok más hely, ahol azt lehet. De mi az Ige szerint szeretnénk élni, ugye? És az Ige azt mondja,

hogy ezt buzgón tegyük. Azt mondja, ne legyünk lusták ebben sem. A lelkesedés, a szenvedély
igenis számít. Nagyon sok példát láthatunk a bibliában arról, hogy igenis számít a hév és a
lelkesedés, számít az, hogy valamit teljes szívből tegyünk. Ne elégedj meg ennél kevesebbel.
Már túl sok lusta keresztény vagy legalábbis lusta, magát kereszténynek valló ember van.
Lássátok tisztán, az Úrjézus arra szólít fel, hogy tedd félre a tétlenségedet, add fel a lustaságot,
a lomhaságot és a félszívű cselekedeteket. Forró lelkű rabszolgaként szolgáld Őt. Erre lettünk
elhívva.
TESTVÉREIM, NE LEGYETEK LUSTÁK, NE LEGYETEK TÉTLENEK! Túl sok
lustaság, tunyaság és lassúság van manapság a keresztények körében. Azt szolgálom, aki
meghalt értem. Azt szolgálom, aki az életét adta értem. Azt szolgálom, aki "önmagát adta
értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként." (Ef 5:2) Ez ivódjon bele a szívetekbe!
Testvéreim, mi nem csak szolgálni szeretnénk Krisztusnak, hanem Krisztust szeretni is akarjuk.
Nem olyanok vagyunk, mint a pogányok. Előttem van néhány kép, amint a hinduk az udvarukon
a kis játékházszerű oltárjaiknál gyors ütemben hajlonganak. Azt nézve szinte azt gondolod,
hogy "ez nem lehet igaz." Mi mások vagyunk. Mi nem úgy szolgáljuk a Krisztusunkat, mint a
pogányok, telve félelemmel és rettegéssel. Testvéreim, ha most Krisztus itt állna előttetek, Ő
ugye tekintéllyel beszélne, de ugyanakkor könyörülettel is. Képzeld el, hogy itt áll és azt
mondja: "Nézd meg a sebeimet, ezt érted tettem. Te mit tettél Értem?" Ez nem érdemli meg a
buzgóságunkat?
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