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 A Krónikák első könyvében olvasunk Dávid életének lépéseiről és tetteiről, de a kérdés a 
következő: a mi életünkben mi a hatása ezeknek a lépéseknek? Mert, ahogy már szó volt róla: minden 
a trónnal kezdődött. A szellemi élet is a trónnal kezdődik. Ha nincs Krisztus az életünk trónján, akkor 
nem jutunk el oda, hogy olyan tapasztalataink is legyenek, amilyenek Dávidnak voltak. 
Meggazdagodhatunk ismeretben, tudhatunk sok dologról, de az életünkben jön egy nap, amikor le kell 
szállnunk életünk trónjáról és helyet kell adnunk Neki, hogy Ő uralkodjon felettünk. Itt kezdődik a 
szellemi élet. Nem arról akarok beszélni, hogy amikor valaki az Úrhoz jön, akkor felfedezi, hogy Jézus a 
Megváltója, hanem arról, hogy a szellemi élet onnan kezdődik, mikor Krisztus van a trónon. 

A második dolog az, hogy amikor Dávid trónra került, mindjárt azzal volt elfoglalva, hogy 
bevegye Jeruzsálemet. Nagyon szép szavakat olvasunk arról, hogy a 137. zsoltárban miként 
gondolkoztak Jeruzsálem felől: „Jeruzsálem, ha elfeledkezem rólad...” (5. v.), és hogy miként beszél 
Dávid Jeruzsálemről. (Egyesek jártak Jeruzsálemben, és nagyon lelkesek voltak, hogy mit láttak ott. Én 
is voltam kétszer Jeruzsálemben, és azt mondhatom, hogy nem hatott rám különösebben sem a Via 
Dolorosa, sem a Siratófal. A harmadik alkalommal már nem is mentem.) De a kérdés így tevődik fel: 
Mit jelent számunkra Jeruzsálem? A tizenkét nemzetség összegyűlt Jeruzsálemben, és mind együtt 
voltak. Jeruzsálem tehát az egységről szól. Nem szétszóródott emberek, hanem olyan emberek 
egysége, akik az Úr vezetése alatt élnek. És ha mi valóban megértettük, mit jelent Jeruzsálem, akkor az 
életünk megváltozik. Nem tudunk tovább úgy élni, ahogy eddig. 

Sokszor, amikor alkalmakon várok, hogy valaki felálljon és szóljon, és végül fel is áll, arra 
gondolok: mennyit kell várnunk, míg egy testvér eldönti, hogy felálljon és megszólaljon, vagy éppen 
imádkozzon. Végül hosszas várakozás után elhatározza, hogy megszólal. Miért nem beszél azonnal? 
Testvérek, ha megértettük, mit jelent Jeruzsálem, ha megértetted mit jelent a Gyülekezet, és hogy te is 
része vagy, akkor a dolgok az életedben megváltoznak. Valamelyik nap mondtam valakinek: tudd meg, 
hogy senki és semmi nem tudja gátolni az életedet, mert te az Úr vezetése alatt kell, hogy éljél. Tehát 
az első dolog egy ember életében az, hogy Krisztus legyen a trónon. Minden ebből a pontból indul ki. 
Krisztusnak kell irányítania az életünket. Nem lehetséges következő lépés, ha ez nem világos. 
 Amikor Dávid bevette Jeruzsálemet, azonnal az lett az ő lakóhelye - Sion. Sion a trónról beszél. 
Gyakorlati módon ez azt jelenti, hogy az Úr az, Aki irányítani akarja Siont. Azután pedig Dávid rögtön a 
frigyládával volt elfoglalva. Hibázott ugyan, mert először nem értette meg, hogy nem szekéren kell 
vinni a frigyládát. Látjuk ma is, mennyi dolog van, amit átveszünk másoktól. Négy éve voltam 
Hollandiában, és ahol jártam, minden gyülekezetben ugyanaz volt. Nem volt máshogy ott sem, ahol 
kevesen voltak, mert minden dologban besorolódnak egy sémába, és minden egyformán megy. Az 
elején valaki énekel (láttam péládul énekelni egy férfit nagyon furcsa frizurával). Énekelnek, mert van 
hangjuk. Ezek mind kölcsön vett dolgok. Ami viszont lényeges az, hogy Dávid szíve az Úr jelenléte felé 
irányult.  

Nagyon érzékenynek kell lenned, hogy észre tudd venni: jelen van-e az Úr. Ha azok az emberek, 
akik között vagy, szentek és átadott életűek, akkor azon a helyen látni fogod az Úr jelenlétét. De ha a 
testvérek hústestiek, világiasak, akkor mondhatják, hogy "Uram köszönjük a Te ígéretedet, hogy itt 
vagy", mert semmi nem lesz valóságos. Az legyen a hozzáállásod, hogy minden olyan dolgot 
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félreteszel, amire az Úr ráteszi az ujját. Tegnap este miközben sétáltam, azon gondolkoztam: mi 
jellemzi azt az embert, akinek az Úr szerinti szíve van. Ő nem úgy él, mint a többiek. Már nem úgy teszi 
a dolgokat, ahogy a többiek, nem elégszik meg kevéssel.  

Küldtek nekem egy hangfelvételt arról, hogy valaki mit mond a lelkipásztorokról. Mondtam, 
hogy én nem vagyok a pásztorok ellen. Engem nem boldogít, ha valaki rosszat mond róluk, mert ez 
nem egy olyan téma, ami engem érdekel. Azt válaszolta: nem szeretnék olyan gyanakvó és kritikus 
lenni, mint te. Nem vagyok kritikus. Ha látom és észreveszem, hogy az Úr nincs jelen, akkor nem tudok 
kevesebbel elégedett lenni. Mondhat valaki dolgokat a Bibliából, lehetnek ötletei, beszélhet: én ezzel a 
dologgal nem elégszem meg. Szükségünk van szellemi látásra, hogy meg tudjuk különböztetni a 
dolgokat.  

A sorrend nagyon fontos. Évekig járhatsz ide, de ha nem tetted meg az első lépést, hogy az 
életedet átadd az Úrnak, hogy Ő legyen Úr az életed felett, akkor nem juthatsz el az Úr házához. Soha 
nem fogod megérteni és megtapasztalni, mi Isten háza. Akkor nem érted meg azt, hogy a házat építeni 
kell, és hogy mindenkinek van felelőssége. De ez nem úgy megy, hogy jön valaki és beszél, a többiek 
pedig hallgatják. Nem így megy. Ha nem tetted meg az első lépést, akkor nem érted meg azt sem, hogy 
mit jelentenek a következő lépések. Dávid megértette, és azután az Istennek építendő házzal 
foglalkozott. Az ő harcai, szenvedései és tapasztalatai építőanyagot gyűjtöttek Isten házához. 

Valaki megkérdezte: mi a nőtestvérek feladata a gyülekezetben? Azt mondtam: a természeti 
ember számára a látható dolgok a fontosak. Egy testvérnő megy, ténykedik, csinál valamit, és lehet, 
hogy tényleg jó dolgokat tesz. De tudjátok, mit jelent életet hozni a gyülekezetbe? Azzal hozod, ahogy 
nap mint nap otthon élsz. Szavak nélkül beárad az élet a gyülekezetbe. Ahogy naponta megalázkodsz, 
ahogy látod az Urat, ahogy az Úr felemel, bátorít és helyzeteken felülemel - mindezek a dolgok 
egyszerűen és szavak nélkül a gyülekezet épülését szolgálják. Szavak nélkül. Nem kell feltétlenül 
beszélni, hanem egyszerűen élni. De ha egész nap a gondolataidban, az elképzeléseidben élsz, akkor 
fék leszel abban, hogy az élet megmutatkozzon. 

Testvérek, ezek a lépések, amelyek a Dávid életében történtek, nagyon fontosak az életünkben. 
De a legnagyobb probléma az, hogy mi leragadunk ott, hogy az Úréi vagyunk, az Úr megváltott, 
elfogadott, az Övéi vagyunk - és ezzel az élet itt be is fejeződött. Legtöbben egész életükben ezen a 
ponton maradnak.  

Az Úr munkálkodjon bennünk, hogy meg tudjuk érteni gyakorlati módon az elhangzottakat, és 
akkor az meg is fog látszódni az életünkön. Lehet, hogy azt gondolod, hogy téged senki sem kötelez 
arra, hogy tegyél valamit. Jössz az alkalomra, nyugodtan ülsz a helyeden, nem okozol problémát 
másoknak. De ha megértesz valamit ezekből, akkor másként jössz az alkalomra, vagyis nem jössz üres 
kézzel. Lehet üres kézzel jönni egész életedben? Sok testvért ismertem, akik egész életükben üres 
kézzel jöttek, mert nem értették meg azt, hogy még ha mindenki máshogyan tesz is, én akkor is úgy 
cselekszem, ahogy nekem az Úr mondta. Ez jelenti azt, hogy látsz. „Ha valaki jönni akar én utánam, 
tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és úgy kövesszen engem” - ha akar! 

Imádkozom, hogy az Úr munkálkodjon a szíveinkben, és a Szent Szellem befolyásolja az 
életünket úgy, hogy amint Dávid életében ott voltak ezek a szakaszok, úgy a miénkben is legyenek 
meg. Megszentelem magam a mindennapi életben. Nem akarok a gondolataimban élni, nem akarok 
magammal foglalkozni, hanem meg akarom szentelni az életemet. Azáltal, hogy megszentelem az 
életemet, Krisztust tudom hozni. Nem hivatkozhatunk így: 'Uram, jöjj közénk', mert mi hozzuk Őt ide. 
„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok”.  

Hiszem testvérek, hogy minél többen megértik ezt a dolgot, annál inkább az Ő áldása lesz 
alkalmainkon. 


