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1Krón. 29,14: „Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat
szerint való ajándék adására, amint tettünk? Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk,
azokat adtuk most néked.”

Legutoljára az Úrnak való szolgálatról beszéltem, arról, hogy a valóság sokkal több és másabb annál,
mint amennyit egy adott pillanatban látunk; mert az Úr megismerésének nincsen határa. Ha eljutunk
arra a pontra, hogy azt gondoljuk, mi már teljesen megismertük az Urat, az nem jó. Voltam néhány
helyen,  és  olyan  jól  dokumentáltak  voltak  a  testvérek,  hogy  minden  igeversnek  tudták  a
magyarázatát, és nem fogadtak el semmilyen más magyarázatot. De a valóság nem ez. Mert az Úr
megismerése egy folyamat, amelyben előrehaladás van. Az utóbbi időben az foglalkoztatott, hogy mit
jelent a valóságban az Urat szolgálni? Mert az Úrnak szolgálni nem egy egyszerű dolog. Lehet, hogy
sok mindent ismerünk és értünk az Igéből, de az Urat szolgálni más.

Ezékiel 44, 5-18: „Az ÚR azt mondta nekem: Embernek fia, figyelj, lásd meg a szemeddel, és halld meg
a  füleddel  mindazt,  amit  mondok  neked  az  ÚR  házának  minden  rendtartásáról  és  minden
törvényéről!  Figyeld  meg  jól  a  ház  bejáratát  a  szent  hely  minden  kijáratával  együtt.  Mondd  a
pártütőknek,  Izráel  házának:  Így  szól  az  én  Uram,  az  ÚR:  „Most  már  elég  legyen  minden
utálatosságotokból,  Izráel  háza!  Idegeneket,  körülmetéletlen  szívű  és  körülmetéletlen  testű
embereket engedtetek bemenni, hogy szent helyemen legyenek, és így tisztátalanná tegyék azt, az én
házamat,  amikor  áldozatul  hoztátok  kenyeremet,  a  kövérjét  és  a  vért.  Ekkor  minden  eddigi
utálatosságotoknál  jobban  megtörtétek  szövetségemet.  Nem  foglalatoskodtatok  szent  dolgaim
szolgálatában, hanem magatok helyett őket foglalkoztattátok szolgálatomban az én szent helyemen.
Így szól az én Uram, az ÚR: Senki idegen, körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen testű nem mehet
be  szent  helyemre  az  idegenek  közül,  akik  Izráel  fiai  között  vannak.  Azok  a  léviták  pedig,  akik
eltávolodtak tőlem, amikor Izráel eltévelyedett, és akik a bálványokhoz tévelyegtek el tőlem, viseljék
büntetésüket. Szolgák legyenek szent helyemen, őrizzék a ház kapuit, és szolgáljanak a házban: ők
öljék le a nép égőáldozatát és minden más áldozatot, és ők álljanak előttük, hogy szolgáljanak nekik.
Mivel  bálványaik  előtt  szolgáltak  nekik,  és  bűnre  csábították  Izráel  házát,  ezért  esküre  emeltem
kezemet  ellenük  –  ezt  mondja  az  én  Uram,  az  ÚR  –,  hogy  viselni  fogják  büntetésüket.  Nem
közeledhetnek hozzám, hogy mint papok szolgáljanak nekem, és nem járulhatnak szentségemhez, a
legszentebb dolgokhoz. Hanem viselniük kell  gyalázatukat és utálatosságaik büntetését, amelyeket
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cselekedtek. A háznál való szolgálatban foglalkoztatom őket, minden ottani munkában, mindabban,
amit ott el kell végezni. De Cádók fiai, azok a lévita papok, akik akkor is a szent helyemnél szolgáltak,
amikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak elém, hogy szolgáljanak nekem; előttem álljanak,
hogy  áldozzanak  nekem  kövérjével  és  vérrel  –  ezt  mondja  az  én  Uram,  az  ÚR.  Ők  járjanak  be
szentélyembe,  és  asztalomhoz  járuljanak,  hogy  szolgáljanak  nekem,  és  az  én  szolgálatomban
foglalatoskodjanak. Amikor a belső udvar kapuihoz mennek, lenvászon ruhába öltözzenek. Ne legyen
rajtuk  gyapjúruha,  ha  a  belső  udvar  kapuinál  és  a  házban  szolgálnak.  Lenvászon  süveg  legyen a
fejükön, és lenvászon nadrág a derekukon. Ne öltözzenek föl annyira, hogy megizzadjanak!”

Amikor  az  Úr  megváltotta  Izráel  népét,  és  az  Izráel  elsőszülöttjeit  megkímélte,  az  emberek
elsőszülöttjeitől az állatok elsőszülöttjeiig, akkor azt mondta: „Az elsőszülöttek az enyémek legyenek”.
De utána tudjátok, hogy jött az az eset az aranyborjúval. Akkor az Úr azt mondta, hogy innentől az
elsőszülötteket a Lévi fiai váltják fel, és ők lesznek az Övéi. De, ahogy a fent leírtakból látjuk, és ha
még hozzáolvasnánk a 43. fejezetet is, még világosabban látnánk, hogy Izráel elpártolt az Úrtól, és a
papok  és  a  léviták  is  hozzájárultak  ehhez  az  elpártoláshoz;  sőt,  elősegítették,  hogy  Izráel  fiai
eltávolodjanak az Úrtól, mert ők is a bálványokat imádták. Amikor Isten helyreállította Izráelt,  ezt
mondta: „Azok a papok és léviták, akik eltávolodtak tőlem, nem szolgálhatnak többet nekem.” Ez
számukra nagy büntetés volt, mert többé már nem közeledhettek az Úrhoz, hogy Neki szolgáljanak,
hanem csak a sátorban szolgálhattak. 

Nagyon sok, életbevágóan fontos gyakorlati mondanivalója van a fent bemutatottaknak. Az első, hogy
az Úr szolgálatának feltétele az, hogy amikor a nép eltávolodik az Úrtól, mint ma is (és most nem a
kívülállókról beszélek, hanem azokról, akik hisznek az Úrban), csak azok szolgálhatnak az Úrnak, akik
hűségesek maradnak a szorongattatásokban, nehéz helyzetekben. Mindenki tehetett sok mindent, de
az Úrhoz való közeledés kiváltsága elvétetett tőlük. Pál is egy ponton azt mondja Timóteusnak:  „A
rád bízott drága kincset őrizd meg” (2Tim 1,14), és add tovább másoknak, a következő generációnak.
Mert szomorú lenne, ha minden generációnak elölről kellene kezdenie felfedezni azokat a dolgokat,
melyek az előtte való generációk számára már lelepleződtek, nyilvánvalóvá lettek. Ez időveszteség
lenne.  Ezért  mondja  Pál,  hogy  „amiket  tőlem  hallottál  sok  tanú  jelenlétében,  azokat  bízd  hű
emberekre,  akik  mások  tanítására is  alkalmasak lesznek” (2Tim 2,2).  A  mai  időkben az  alapvető
igazságokat  illetően  is  zűrzavar  van,  nem  beszélve  azokról  a  dolgokról,  amik  bonyolultabbak  a
hitéletben. Voltam valahol, ahol el kellett magyaráznom, hogy különbség van az ajándék és a jutalom
között. Pedig nagyon nagy a különbség! Mert az Úr nem azt mondja, hogy „Íme, én eljövök és az én
ajándékom velem van”, hanem azt mondja „az én jutalmam velem van” (Jel 22,12).

De mit tettek Cádók fiai, miközben Izráel eltévelyedett az Úrtól? Olyasmit, ami nagy megbecsülésnek
örvendett, ami fel van jegyezve a Szentírás lapjain, és ami értékes volt az Úr előtt. Három dolgot
szeretnék megemlíteni: 

1 ) Mi az Úr házának jellege? 

Az Úr házának jellege az  egység.  Voltak olyan esetek az  Izráel  fiainak történetében, mint Ezékiás
idejében is,  amikor  megünnepelték  a  páska  ünnepét,  és  ekkor  mindnyájan  egyek voltak.  Ezékiás
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mindenfelé futárokat küldött, hogy mindenki menjen Jeruzsálembe, megünnepelni a páska ünnepét.
Voltak, akik nevették és csúfolták őket, de mégis, volt egy maradék, aki visszatért. Sok törzsből tértek
vissza  Jeruzsálembe,  és  ott  megülték  a  páskabárány  ünnepét.  A  mai  korban,  amikor  annyi
megosztottság van, ami nem csak kifelé érvényesül, hanem befelé is (mert ha én jobban kedvelek egy
testvért,  mint  egy  másikat,  már  a  szívemben megosztottság  van),  a  szívemnek  nyitva  kell  lennie
minden testvér felé. Azokban az időkben, mikor Izráel eltévelyedett, a Cádók fiai hűségesek maradtak
az Úrhoz. 

2) Az Úr házának törvénye, vagy, ahogy a Zsoltárban írja, a ház dísze, a  szentség. Amikor a többiek
tévelyegtek, bemocskolták az Úr házát, körülmetéletleneket engedtek be, ezek az emberek akkor is
hűségesek voltak. És a harmadik:

3) Az egység tökéletes kapcsa a szeretet. Testvérek, ez annyira érzékeny dolog. Mert nagyon nehéz
szeretni egy olyan testvért, aki nem úgy gondolkodik, mint mi; aki nagyon távol áll  attól, amit mi
hiszünk. De az Úrhoz való hűség azt jelenti, hogy imádkozunk, hogy a szívünkben helye legyen minden
testvérnek.  Minden testvérnek! Én most testvérekről  beszélek, nem vallásos emberekről.  Azokról,
akikről tudom, hogy az Úréi. Nyitva kell legyen a szívem feléjük.

Tehát ezek az emberek, „Cádók fiai, azok a lévita papok, akik akkor is a szent helyemnél szolgáltak,
amikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak elém, hogy szolgáljanak nekem; előttem álljanak,
hogy áldozzanak nekem kövérjével és vérrel – ezt mondja az én Uram, az ÚR.” Egy pap arra van elhíva,
úgy, ahogy az 1Krónika 29-ben is olvastuk, hogy hozzon valamit az Úrnak. Azok az igeversek, melyeket
legtöbbször olvasunk – és ezek nagyon fontos igeversek –, például, a Héberekhez írt levél 4,15-16,
arról  beszélnek,  hogy  mi  kapunk valamit  az  Úrtól:  „Mert  nem olyan főpapunk van,  aki  ne tudna
megindulni  gyengeségeinken,  hanem  aki  hozzánk  hasonlóan  megkísértetett  mindenben,  kivéve  a
bűnt.  Járuljunk  azért  bizalommal  a  kegyelem  trónjához,  hogy  irgalmat  nyerjünk,  és  kegyelmet
találjunk  idejében  jövő  segítségül.”  Mindenkor  szükséges  lesz  ez.  Soha  nem  leszünk  annyira
tökéletesek, hogy ne legyen szükségünk arra, hogy a kegyelem királyi székéhez járuljunk ilyen módon,
hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk. De ez a közeledés nem ugyanaz, mint amiről az
Ezékiel  44  beszél,  ahol  azt  mondja, „ők  járjanak  be  az  én  szenthelyembe,  és  járuljanak  az  én
asztalomhoz, hogy szolgáljanak nekem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban.”

Amiről  a  Héberekhez írt  levél  4.,  sőt 8.  része is  beszél,  az  az  odajárulás  azért  van,  hogy  valamit
kapjunk Tőle, hogy valamit elérjünk. De ha úgy közeledünk, mint az Ezékielnél megírt igerészben,
akkor azért járulunk oda, hogy hozzunk valamit. Ez egészen más dolog. Egy másik szint. Ez azt jelenti,
hogy a többletet, azt a kegyelmet, amit kaptunk az Úrtól, kezdjük visszavinni az Úrnak. Ez egy egészen
más dolog. 

És amikor itt azt írja, hogy „álljanak én előttem, hogy áldozzanak nekem kövérséggel és vérrel,”, mit
jelent ez? Mindenki érti és tudja, hogy mit jelent vérrel áldozni az Úrnak, mert egyedül csak a vér az,
ami Isten igazságát és szentségét kielégíti. De mit jelent kövérséggel áldozni? A kövérség a többletről
beszél.  Tehát  arról,  hogy  nemcsak  annyink  van,  hogy  a  saját  életünket  éljük.  Mert  a  legtöbb
keresztény annyira szegény, annyira kevés kegyelem van az életében, hogy nem tudja megosztani
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másokkal. Úgy élnek, mint a bálna, aki csak időnként emelkedik a felszínre, hogy levegőt vegyen. Ezen
kívül haldokolnak. Koldulnak, nem tudnak felülemelkedni a körülményeken, nem látják az Úr kezét,
hogy azt mondhatnák teljes szívükből, hogy elég nekem az Ő kegyelme. Meglepetésszerűen érik őket
az események, és nincsen tartalékuk.  Látjátok,  milyen fontos a kövérség! Életerőt jelent,  bőséget
jelent. Azt jelenti, hogy bőven van neked. De tudjátok, hogy egyeseknek miért nincsen tartalékuk?
Azért,  mert  telve  vannak  önmagukkal,  és  amikor  az  Úr  kézbe veszi  őket,  megalázza  őket,  elkezd
munkálkodni  az  életükben,  akkor  nem  tudják  elfogadni  az  Úr  bánásmódját.  Az  Úr  telve  van
irgalommal, munkálkodik az életünkben, és ingatja az életünket, azért,  hogy legyen bennünk hely
Őneki. 

Ami többletem van, amiből több van nekem, mint amire szükségem van, azt hozom az Úrnak: az
örömömet, a reménységemet. Voltam most valahol, és azt mondtam ott valakinek: Le kell tenned az
életedet az Úr kezébe! „Hát...” – ez volt a válasz. Mindenki azt hiszi, hogy átadta az életét az Úrnak,
de  mikor  arról  van  szó,  hogy  kimondja,  „Uram,  leteszem  az  életemet  a  Te  kezedbe,  bármilyen
kockázatos is, bármily árat is kell fizetnem, mert tudom, hogy te kegyelmes Úr vagy, és az én javamat
akarod”, akkor sokan visszahőkölnek, mert arra gondolnak, hogy ki tudja, mik fognak történni – és
elképzelnek mindenféle sötét forgatókönyvet arról, ahogy az Úr bánni fog velük. Mintha azelőtt nem
tehetett volna az Úr azt, amit akart velük! Úgy képzelik, hogy első nap meghal a feleségük, a második
nap  a  gyerekeik,  autóbalesetet  fognak  szenvedni…  –  mert  úgy  gondolják,  hogy  minden  rosszat
megérdemelnek a bűneik miatt. De ha így gondolkodunk, nem fogunk messzire jutni. Azt gondoljuk,
hogy az Isten kegyetlen úr, onnan is arat, ahol nem vetett, és mindenféle súlyos dolgot tesz. És akkor
egy testvér így imádkozott: „Uram, te munkáldkodjál”, és olyanokat kért, amiket az Úr már elkezdett
munkálni benne. De a gond nem azzal van, hogy az Úr munkálkodjon, mert Ő kegyelmes és a javunkat
akarja;  akar munkálkodni,  hanem a lényeg az,  hogy  legyen egy pillanat  az  életedben,  amikor  azt
mondod, „Uram, tegyél amit akarsz az életemmel!” Ez a fontos. Ez az első lépés a hitéletben, a teljes
odaszánás, elkötelezettség az Úr iránt. És meglátod, hogy az Úr nem olyan kegyetlen, hogy körülötted
mindenki meghal, és csak te maradsz életben.

Tehát az Úrnak szolgálni azt jelenti, hogy hozni valamit. Felismerni az Úr érdekeit. 

Még egy dolgot szeretnék mondani. Amint meg van írva az Apostolok Cselekedetei 13,1-ben, amikor
azok öten összegyűltek Antiókhiában, szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, nagyszerű esemény történt. Az
Úr ugyanis korábban megmondta a tarzuszi Saulnak, hogy mi lesz az ő feladata, de nem küldte még
el.  De,  amikor  ők  öten  együtt  voltak,  és  szolgáltak  az  Úrnak,  egyszerre  csak  jött  a  parancs:
„Válasszátok  el  nekem  Barnabást  és  Sault  arra  a  munkára,  amelyre  én  őket  elhívtam.”  Amikor
meghallották az  üzenetet,  miután  imádkoztak  és  böjtöltek,  kezeiket  rájuk  tették,  és  nem Saul  és
Barnabás, hanem Barnabás és Saul (mert Barnabás volt a vezető), elindultak. De nagyon rövid időn
belül, amire Ciprusba értek, már Pálé volt az elsőbbség, és Barnabás a második volt. 

Olyan nagy dolgok történtek amiatt, hogy ezek az emberek megértették az Úrnak a szükségét, hogy
elmenjenek  és  hirdessék  az  Igét,  hogy  nagyon  rövid  idő  alatt  elterjedt  az  evangélium  nagy
területeken. És tudjátok miért? Mert ők készek voltak elmenni az Úr munkájába, akkor amikor az Úr
küldte őket. Mert az Úr küldte őket, és nem maguktól mentek. És így az Úr valóban megáldotta őket. 
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Amíg nem szabadulunk meg az énünktől, attól, hogy megharagszunk, hogy hatással vannak ránk a
körülmények,  hogy mindent  csak  magunknak akarunk,  és  mindent azon mérünk le,  hogy  mennyi
nyereségünk van belőle, nem lehetünk papok. Nem érdekel, hogy mi van a testvéremmel, hogy van,
mi  történik  vele,  milyen szükségletei  vannak,  csak arra gondolok,  hogy  én jól  legyek.  Felhívom a
családom tagjait, hogy érdeklődjem felőlük, és ha ők jól vannak, nem érdekel senki más. Ez azt jelenti,
hogy önző vagyok, minden körülöttem forog, és nincsen szemem meglátni, hogy milyen szükségletei
vannak az Úr népének. Ezért annyira fontos a kereszt munkája az életünkben, hogy kimunkálja azt,
hogy megutáljuk magunkat, és egyedül csak az Úrban bízzunk. Egyenes, szép jellemű emberek, akik
gyülekezetbe járnak,  és  akik  a  felszínen próbálnak  maradni,  nem jutottak el  arra a  pontra,  hogy
meglássák, hogy semmi jó nincsen bennük.

Az Úr munkálkodjon az Ő népében, hogy valóban az Ő papjai lehessünk. Még azt szeretném kiemelni,
hogy a lévita szolgálat sem kevésbé fontos, de a léviták szolgálata a papok vezetése alatt történik;
nem  úgy  van,  hogy  én  elmegyek  egy  helyre,  te  is  elmész  egy  másik  helyre,  és  evangélizálunk.
Elmehetünk, de nem lesz haszna, mert ennek úgy kell kezdődnie, hogy előbb állsz az Úr előtt, és jön a
parancs, amit nem csak te hallottál, hanem a többiek is, mert ha csak te hallod, tévútra térhetsz.

Az Úr irgalmazzon nekünk, testvérek! Ámen.
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