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Ma a  kegyelem  időszakát  éljük,  de  ez  a  kegyelmi  időszak  véget  fog  érni,  és  belépünk  az
ezeréves királyság időszakába – bizonyos fontos eseményeken keresztül. Ekkor a kegyelem elvétetik.
Most azonban még ezt a kegyelmi korszakot éljük. A királyságba való átlépés pedig bonyolult és nehéz
lesz, mert sok esemény övezi. Röviden szeretnék szólni erről.

 Izráel  történetében  fordulópontot  jelentett,  amikor  Ruth  könyvében  Boáz  feleségül  veszi
Ruthot.  Azért  volt  ez  fordulópont,  mert  ebből  a  kapcsolatból  született Obed,  Isai  és  végül  Dávid.
Nagyon fontos  esemény ennek a  kapcsolatnak  a  létrejötte Ruth  életében.  Azelőtt csak  kalászokat
szedegetett Boáz földjén,  és  így  elegendő élelmet gyűjthetett össze  ahhoz,  hogy anyósával  együtt
fenntartsák magukat. De egyszer csak történt valami: Boáz és Ruth összeházasodtak. A házasság előtt
Ruth  annyit  mondhatott:  milyen gazdag Boáz!  De a  házassága után az  mondhatta:  milyen gazdag
vagyok én!

 Nézzétek, mit mond Pál az 1Korinthus 3,21-23-ban: „Azért senki se dicsekedjék emberekkel,
mert  minden  a  tiétek.  Akár  Pál,  akár  Apollós,  akár  Kéfás  akár  világ,  akár  élet,  akár  halál,  akár
jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.” Nagyon
nagy fordulópontot jelentett tehát Ruth életében a Boázzal való házassága. Mit jelent ez? Testvérek, ez
azt jelenti, hogy már nem úgy van, mint addig, hogy kegyelemből élsz, és ez elégséges neked és az
anyósodnak; nehezen túléled a dolgokat, mész tovább, de nincs bővölködő életed.

 Végül  tehát  megszületett a király.  Ahhoz azonban,  hogy a király megszülethessen,  lenniük
kellett  bizonyos  személyeknek,  akik  elkészítették  ezt  az  átmenetet  a  Bírák  könyvéből,  amely  egy
időleges helyzet volt, egy véglegesbe, amely a királyság. Szükség volt olyan emberekre, akik átmentek
ezeken a rendkívüli  harcokon, amelyen Anna is átment, mire át tudott adni mindent az Úrnak, és
megszületett Sámuel. Sámuel az anyaméhtől fogva názír volt.  Názírnak lenni azt jelenti, hogy nem
örülhetsz annak, aminek a világ örül, és tekintély alatt kell élned. Ezt jelentette az, hogy nem vághatta
le a haját; fennhatóság alatt kellett élnie. És nem kellett a hústest irányítása alatt élnie. Ez volt Sámuel.
Ilyen embereket használ Isten erre az átállásra.

 Mi  most  azt  az  időszakot  éljük,  amikor  a  kegyelemből  a  királyságba  való  átmenet  zajlik.
Jelenleg a kegyelem uralkodik. Tudjátok a királyságban mi fog uralkodni? Az igazság. Akkor nem lesz
kegyelem,  akkor  igazság  lesz.  Éppen  így  történt,  mikor  Salamon  trónra  került:  Simeit  meg  kellett
büntetni, Joábot ki kellett végezni, és mindent rendbe kellett tenni. Most a kegyelem időszaka van, de
ennek vége lesz. Dávid bemutatta nekünk az életét. Királyi életet kellett élnie már a trónra jutása előtt.

 Mi szeretnénk Krisztussal együtt uralkodni; szeretnénk, hogy fennhatóságunk legyen tíz város
fölött, hogy fennhatóságunk legyen öt város fölött – szeretnénk fontos személyek lenni a királyságban.
De  testvérek,  most  van  az  az  idő,  amikor  az  Úr  fel  akar  készíteni  bennünket  a  királyságra!  Nem
lehetünk  olyanok,  mint  a  többiek!  A  helyzetekben  és  a  körülményekben,  amelyekben  élünk,
mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogy ezt a győzelmes életet éljük. Az iskolában, a munkahelyen,
a gyülekezetben.  Senki  sem hozhat  olyan helyzetbe,  hogy azt  mondd: a testvérek fáradtak.  Valaki



elmondta nekem, hogy amikor nem voltam itthon, az alkalmon nagy csend volt. És ez a testvér, aki ezt
elmondta nekem, így szólt: „sajnálom, hogy én tegnap, szombaton, nem csináltam semmit, mert azt
hittem, hogy te itthon vagy. És ha te itthon vagy, akkor én lazíthatok.” De mi soha nem lazíthatunk.

 Mikor Kit testvér jön hozzánk, nagyon keveset alszik. Én erre képtelen vagyok, ő ugyanis felkel
három-négy órakor. Nem is tudom, mit csinál éjjel. Én nyugodtan pihenhettem volna, de azt mondtam
magamban: most is felkelek ugyanabban az időpontban, mint máskor. Nem akarok lustálkodni,  azt
mondani:  hiszen  itt  van  Kit,  úgyis  ő  fog  szolgálni.  Ott  akarok  lenni  mellette,  azok  mellett,  akik
szolgálnak, és imádkozni akarok ez alatt az idő alatt, hogy az Úr akarata megvalósuljon.

 Testvérek, Dávid megmutatja nekünk, milyen az az ember, aki trónra fog jutni. Megmutatja azt,
hogy nem juthatunk a trónra, ha nem megyünk itt át azon az időszakon, amikor szenvedések által
felkészülünk, megedződünk. Jonatán nagyon szerette Dávidot. Együtt sírtak, átölelték egymást, együtt
szenvedtek. Jonatán azonban visszament a palotába, a kényelembe, a jó körülmények közé, ahol a
király fiai éltek. Dávid meg visszatért, és a barlangokban lakott. És valószínűleg napok teltek el, míg
megmosakodhatott. Nem volt egyszerű élete.

 Az életnek, amelyet ma élünk, győzelmes életnek kell lennie minden helyzetben. Senki sem fog
kényszeríteni, hogy másként járjunk el, mint mások. Az egyetlen dolog, ami kényszeríthet, a Krisztus
szeretete. Mi másként tegyük a dolgokat! Mindig azt tegyük, amit kell. Ez a Dávid élete; és az ilyen
ember fog a trónra kerülni. És ilyen emberek fognak Krisztussal együtt uralkodni: ha ma ezekben a
speciális körülményekben, melyekben élünk, másként élünk, mint a többiek. 


