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Szeretnék egy-két szót szólni az elhívásunkról. Először a Zsidók 12-ből olvassunk, a 7, 9, 10-11 

verseket. „Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert 

melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? … Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és 

becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és 

élünk! Mert ám azok kevés ideig, tetszésük szerint fenyítettek; ő pedig javunkra, hogy 

szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, 

hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik 

általa gyakoroltatnak.” 

Gondolom, egyetértünk abban, hogy Isten azért hívott el bennünket, hogy örököljük a 

királyságot, hogy együtt uralkodjunk Vele. Ezért most van szükségünk arra, hogy megfeddjen 

minket. És a fenyítéssel kapcsolatban szeretnék mondani egy-két gondolatot, ami 

tulajdonképpen a felkészítésünk. 

1) Az első megálló a trónhoz vezető úton az, hogy a hitünknek meg kell tisztulnia. A hit eleinte 

csak elméleti dolog, ami nincs megpróbálva. Hitünknek át kell mennie mindenféle próbákon. 

Amikor ezen gondolkodtam, Dávid jutott eszembe. Nem csak azt tudjuk, ami a Sámuel, 

Krónikák és Királyok könyvében van megírva, hanem a Zsoltárokból is nagyon sokat 

megtudunk róla. Ha elolvassuk a Zsoltárokat, látjuk, hogy van sok prófétai dolog is, amit 

megismerünk, de ő ezeket megtapasztalta, átment ezeken a próbákon. Sok Zsoltár elején írja 

az ige, hogy milyen helyzetben íródott, pl. a 7. Zsoltár, és mindezeket Dávid magában harcolta 

meg, mindezekben ki volt próbálva. Magában kellett ezt megtanulnia, magában kellett az Úrra 

támaszkodnia, nem volt mentes ilyen szituációktól. És ilyen helyzetekben lett az ő hite 

megpróbálva, megtisztítva, hogy az Úrban bízzon. Zsoltár 18. – ha elolvassuk az első két-

három verset, akkor tudnunk kell, hogy nem rövid ideig tartott az ő megpróbáltatása. Hitének 

meg kellett tisztulnia. Nem kell megijedni a próbákban, nehézségekben, olyan próbákban, 

amiket nem látunk előre, egyedüllétekben az Úrral. Mert mindezek a helyzetek szükségesek 

ahhoz, hogy az Úrba helyezzük a reménységünket. 

2) A második lépés, hogy teljesen a világtól mentes életet éljünk. Olvassuk el, hogy mit ír az 

ige a 2Korintus 6, 14-18-ben: “Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége 

van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi 

egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten 

templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten 

mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem 

lesznek.” 

Nagyon sokan ezeket az igéket pusztán úgy értelmezik, hogy a hitetlenekkel való 

kapcsolatunkról szól. De szerintem sokkal többről van itt szó. Menjetek ki közülük és 
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szakadjatok el – ezt mondja az Úr! Olyan időszakot élünk, amikor a legnagyobb a világ hatása. 

És biztosan tudom, hogy mi is érintettek vagyunk ezekben a dolgokban, ezek által a dolgok 

által. Gyermekeink még jobban érintve vannak. Hallottam egy olyan gyerekről, aki annyira 

rabja volt a számítógépnek, hogy még enni sem akart. Éjt nappallá téve a számítógép előtt ült, 

egyszerűen rabja volt. Ne érintsétek azt, ami tisztátalan. Tudom, hogy közöttünk is vannak 

sokan, akik több időt töltenek a televízió előtt, ezek megérintetnek és tisztátalanokká tesznek. 

Egy műsort sem láttam, ami szellemi lett volna. Ez nem úgy történik, hogy harcolsz, ellenállsz, 

próbálkozol. Hanem a forrását kell megszüntetni ezeknek a mocskoknak. Tudok egy 

testvérről, aki nem tudott ellenállni, hogy a számítógépen meg ne nyisson olyan oldalakat, 

amiket nem lett volna szabad. Tudjátok mit tett? Lemondta az internetet, elégetett minden 

tisztátalan dolgot, és teljesen más irányba fordult. Ha van egy olyan program, még ha 

valamilyen szinten segítségetekre is van, de amiben mégis vannak olyan dolgok, amik téged 

megfertőznének, el kell zárni mindörökre, hogy ne nyithasd meg többet. Ha nem élünk a 

világtól teljesen eltérő életet, akkor soha nem leszünk olyanok, akik a hitéletben, a szellemi 

életben növekednek. Ez a határozott hozzáállás szükséges, hogy így éljük meg ezeket a 

dolgokat. 

Az Ószövetségben a papi ruhákban ott volt az a kék fonat, ami mindig arra emlékeztette az 

Izraelitákat, hogy ők mennyei nemzet. Ha ti mindig más dolgokból táplálkoztok, hogyha 

elolvasnátok bizonyos filmrendezőknek az életét, látnátok, hogy démonok által befolyásolt 

emberek ezek. Például vannak ezek a sorozatok, a szappanoperák, amik majdnem mindegyik 

olyan, ami odaköti az embereket, vonzza a gondolataikat, amelyek pl. házasságtöréseket 

mutatnak be. Mi vonzza ebben az embereket ezekben? Sötét dolgok, amelyeket mind félre 

kell tenni. Azon az éjszakán, amikor megették a pászkabárányt, Izraelnek el kellett hagynia 

Egyiptom földjét. Voltam egy helyen, ahol olyan helyzetet láttam, ahol az emberek elfelejtik, 

hogy ők keresztyének. Egészen máshogy viselkednek. Azt mondta egy testvér, “Amikor 

futball-labdát látok, olyan vagyok, mint akit feszültség alá helyeztek.” Úgy kellene, hogy 

legyenek egyes testvérek, akik ilyen helyzetekbe kerülnek, hogy ott rá tudnának mutatni a kék 

fonálra a ruhájukban, de ennek ott teljesen nyoma vész. Pedig az ezektől való 

elválasztottságunknak nyilvánvalónak kellene lennie az Úr előtt. Az egyik legfontosabb dolog, 

hogy a szíved kész legyen, hogy forrón szeretnéd azt, hogy az Úr a te szívedben munkálkodjon, 

és hogy az Ő terve valósuljon meg benned is. 

3) A harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy megtanuld hallgatni, és meghallani az Úr 

hangját. Ez egy nagyon nehéz dolog. Tudjátok miért? Mert az Úr csak olyan személyhez szól, 

akinek az élete teljesen átadott. Ha az Úrhoz jössz, és nincs minden dolog átadva az életedben, 

akkor ne várd, hogy az Úr szóljon neked. Nem fogod meghallani. Mert akkor tehetsz akármit, 

mehetsz akárhova, Honoluluig, nem fog beleszólni. Ahhoz, hogy meghalld az Úr szavát, meg 

kell tanulnod mindent teljesen átadni az Úrnak. Nem kell megvárni, amíg belekerülsz 

valamibe, és a végén felismered, hogy rossz volt. Most kell az Úr elé állnod, hogy megtudd az 

Ő akaratát. Beszéltem már nektek egyszer egy testvérnőről, aki már idősebb volt, mint 30, és 

arra gondolt, hogy nem akar vénlány maradni, hanem férjhez akar menni. És nem hallgatott 

senkire, a maga útján járt, és eljutott oda, ahova akart. De ma sem tud túllépni ezen a ponton. 

Mert nem úgy van, hogy azt mondod: úgy teszek, ahogy akarok, a magam feje után megyek. 

Nem akarom azt mondani, hogy az Úr nem teljes irgalommal, és azt sem akarom mondani, 



hogy ha valaki ilyen lépést tesz, akkor az Úr teljesen félreállítja. Az Úr valójában hosszan tűr 

és irgalmas – mi vagyunk erre a bizonyíték. De meg kell tanulnunk, hogy meghalljuk az Ő 

szavát. 

És még egy igeverset olvasunk az 1János 1-ből, a 3. verset. „Amit hallottunk és láttunk, 

hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az 

Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” Gondolom, hogy sokak számára ez a szó, hogy 

közösség, még nem világos. A román nyelvben még a kommuniót is használják erre. Az Atya 

egységbe helyezett bennünket a Fiúval. Amikor Ábrahám az Úrral volt és az angyalok Szodoma 

felé mentek, Ábrahám az Úr előtt állt. És az Úr közösségben, egységben volt vele, és kezdte 

megnyitni a szívét Ábrahámnak. És azt mondta az Úr akkor: “Vajon elrejthetném én Ábrahám 

elől, az én szolgám elől, amit cselekedni akarok?” És akkor kezdett Ábrahám szolgálni az 

Úrnak, akkor nyílt meg a szíve, és akkor kezdődött el ez a közbenjáró szolgálat. Ha az Úr előtt 

állunk, és ezt az egységet kezdjük vele együtt megélni, akkor az Úr ki fogja nyitni az Ő szívét 

felénk is. Akkor látni fogjuk, hogy mivel akar Ő foglalkozni, mi az, ami neki fáj, mivel akar Ő 

törődni, mi az, ami Őt érdekli. 

János Pathmos szigetén volt az Úr igéjéért. Ott állt az Úr előtt, és Isten jelenlétéből született 

meg a Jelenések könyve. Tehát legyünk így Vele közösségben mi is, és ha így vagyunk, akkor 

ezekből a helyzetekből kezdi előhozni az Úr, hogy megláthatunk dolgokat, szükségeket 

különböző helyzetekben. És ez, hogy választ kapunk Istentől, vagy kapunk tőle egy igét, nem 

úgy jön a semmiből, hanem csak azért, mert megvolt ez az első lépés, ez a közösség Ővele. Az 

Úr csakis ebben a közösségben nyitja meg a szívét a gyerekei előtt és nem másképp. 

 


