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„Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az 
igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak akik általa gyakoroltatnak. Annakokáért a 
lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. És lábaitokkal egyenesen járjatok, 
hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányába a békességet 
és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől 
senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez 
által sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért 
eladta az elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, 
megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az 
áldást” (Zsid 12,11-17).  
 
„És felnevekedének a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember vala, Jákób pedig szelíd 
ember, sátorban lakozó. Szereti vala azért Izsák Ézsaut, mert szájaíze szerint vala a vad, Rebeka pedig 
szereti vala Jákóbot. Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsau megjövén elfáradva a mezőről, 
monda Ézsau Jákóbnak: engedd, hogy ehessem e veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék 
nevét Edomnak. Jákób pedig monda: add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet. És monda 
Ézsau: ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? És monda Jákób: esküdjél 
meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki és eladá az elsőszülöttségét Jákóbnak. S akkor Jákób 
ada Ézsaunak kenyeret és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsau az 
elsőszülöttséget” (1Móz 25,27-34). 

 
Nagyon szeretem a Zsidókhoz írt levelet. Azt hiszem, ha Erich Sauer kortársa lennék, barátok 

lettünk volna, mert amit ő mond, ahogy ő bemutatja a dolgokat, az nagyon közel van ahhoz, ahogy én 
is gondolkozom, amikor a Zsidókhoz írt levelet olvasom. Eltűnődtem, vajon miért vannak azok a 
nagyon szigorú figyelmeztetések és intelmek ebben a levélben? Miért van annyi figyelmeztetés: 
vigyázzatok; legyetek éberek; ne feledkezzetek el; vigyázzatok, ne legyen senki parázna vagy istentelen, 
mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát (semmibe vette az elsőszülöttségi jogot)? 

Elgondolkoztam azon, hogy megtörténhet-e az, hogy ne lásd, és ne vedd figyelembe ezeket a 
figyelmeztetéseket? Ahogy már mondtam, amikor az Úrhoz tértem, nagyon zavartak. Nem értettem, 
mert annak idején azt hittem, hogy ha az Úrhoz jöttem, Őhozzá tértem, a kezébe adtam az életemet, 
akkor minden rendben van, és ezzel be is van fejezve. Miért akkor ez a sok figyelmeztetés? Nem az Úr 
az, aki munkálkodik? Ő, Aki elkezdte bennetek a jó munkát, Ő véghez is viszi, be is fejezi. Nem? Teljes 
szívemből hiszem, hogy ez így van! Hisszük, hogy az Úr biztosította a megváltásunkat, hogy testében 
elhordozta a bűneinket a kereszten, és ezzel minden dolog el van rendezve. De akkor mire valók mégis 
ezek a figyelmeztetések? 

Erich Sauer: A hit versenypályáján című könyve nem egy könnyű olvasmány. (Sok történet van 
benne. Misszionárius volt, és a missziós iskolák is foglalkoztatták.) Szeretném megkérdezni: A ti 



számotokra komoly és fontos dolgok a figyelmeztetések? Lehet, hogy azt gondoljátok: a megváltást 
nem veszíthetjük el. Igaz, mert az Úr Jézus Krisztus kifizetett egy árat, és ez az ár egyszer s mindenkorra 
elég. De akkor miért vannak ezek az intelmek? Azért, mert az elkészített kiváltságok nagyon nagyok. 
Bárcsak megnyitná az Úr a szemeinket, hogy valóban meglássuk, hogy milyen hatalmas kiváltságunk 
van, hogy mit készített Ő a számunkra. Ezért figyelmeztet az Ige, mert onnan nagyon nagyot lehet 
zuhanni.  

Miután a Zsidókhoz írt levél beszél arról a pályáról, amelyre ráálltunk, és miután a hitélet 
nagyon fontos dolgaival, a Szellem fegyelmezésével foglalkozik, azután azt mondja: „Annakokáért a 
lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel. És lábaitokkal egyenesen járjatok, 
hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet 
és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (12-14. versek). A kiváltságok nagyon 
nagyok. Amikor Ézsau hazatért a mezőről, nagyon éhes volt. Kétszer is meg van említve, hogy a 
fáradtságtól megtört volt. Egy ilyen fáradt embernek semmihez nincs kedve. Abban a számára nagyon 
nehéz helyzetben napvilágra került, hogy mi volt a szívében. Megvetette az elsőszülöttségi jogát, 
amely a családja és az ő számára volt elkészítve. Ő volt az elsőszülött. Semmibe vette, és végül azt 
mondta: Mit használ nekem ez az elsőszülöttségi jog, amikor úgyis meghalok? Egyszerűen lemondott 
róla. 

Testvérek, tudjátok, mi történik? Erich Sauer azt mondja, hogy a katonák értéke nem abban 
van, amikor látjuk a TV-ben, hogy milyen tökéletesen vonulnak a kamerák előtt. Egy katona értéke a 
harcban van. Ott lehetett megtudni, hogy milyen értékes volt valaki. A mi értékünk akkor lesz lemérve, 
amikor nehéz helyzetekbe kerülünk. Normális helyzetekben, amikor minden jól megy, amikor minden 
rendben van, akkor minden világos számunkra. De amikor nehéz helyzetekbe kerülünk, ott látszik meg 
a valós értékünk. Nem mentegethetjük magunkat, hogy a szellemi állapotunk a problémák és a 
körülmények miatt olyan amilyen. Mert ha valóságos kapcsolatot ápolunk a Fővel, Krisztussal, ha jó 
kapcsolatot tartunk fenn a trónnal, és megtanulunk közeledni az Úrhoz, akkor függetlenül a 
körülményeinktől, minden dolog jól fog működni. 

A körülmények lehetnek rosszak. Gyakran olvasok Pál apostol utazásairól, és az akkori 
körülményekről. Nem úgy volt, hogy a kultúrotthonban összegyűltek az emberek, ő pedig nyugodtan 
beszélt, és mindenki tapsolt. Nem. Tudjátok, hogy volt? Nagy tömegek követték őt, és csak 
problémákat okoztak neki. Sokszor mondja: van egy nyitott ajtó, de az ellenség is sok. Mi azt várnánk, 
hogy mindenki egyetértsen velünk. Testvérek, a kiváltságok, amik ránk várnak, nagyon nagyok, 
kimondhatatlanul nagyok. Ha a szívünk nem a mennyeiekhez kötődik, hanem hagyjuk, hogy a kezeink 
elfáradjanak, térdeink meglankadjanak, és már nem tapossuk az utat, akkor utánunk a nyomunkban 
nem maradnak egyenes utak. Akik látnak bennünket és nézik, milyen utat hagytunk magunk után, mit 
fognak mondani rólunk? 

Három dolog kötődött az elsőszülöttséghez.  
Az első: a felelős, uralkodó pozíció. Mi különböző helyzetekben élünk. Azt mondtam az egyik 

testvérnek, aki elment egy céghez dolgozni: testvér, neked lenned kell valakinek a cégnél. Nem azt 
jelenti, hogy vezetői pozíciód legyen, de valakinek lenned kell . Nem kell, hogy valami halvány, 
árnyékban levő személyek legyünk ott, ahova az Úr helyezett. Távolról sem! Nekünk másoknak kell 
lennünk. Ne gondoljátok, hogy egyszer csak ott találjuk magunkat a mennyben, egy felelős pozícióban. 
Nem. Azokban a helyzetekben, amelyekben itt élünk, ma kell Krisztussal együtt uralkodni: 
felülemelkedni a problémákon; nem élni azok nyomása alatt; nem engedni, hogy uralkodjanak rajtunk. 

Emlékeztek arra, amikor József életéről beszéltünk? Micsoda drasztikus változások voltak az 
életében! Egy rossz helyzetből még rosszabba került, és végül nagyon rosszba. De mégis József 
mindazokban a helyzetekben uralkodni tudott a körülmények fölött. Rövid időn belül oda jutott, hogy 



az egész börtön főnöke lett. Nem hiszem, hogy a történelemben lett volna ilyen, hogy egy rab a börtön 
főnöke legyen. Adnak nekik szabad napot, rájuk bíznak néhány rabot, de hogy olyan pozícióba 
kerüljenek, mint József, ilyet nem hallottam. Az Úr azt akarja, hogy mi tudjunk felülemelkedni. Ne 
nyomjanak le a körülmények, és ne panaszkodjunk a körülmények miatt, hanem legyen nagyon jó 
kapcsolatunk a Fővel, aki a Krisztus. Minden ezen múlik. 

A második dolog, ami az elsőszülöttséggel kapcsolatos, az a papi szolgálat. Nincs ennél nagyobb 
szolgálat, minthogy imádkozz és választ várj az imádságodra. Mi mondjuk, hogy mindnyájan papok 
vagyunk, és ez igaz. De vajon betöltjük a papi szolgálatot? Papi szívünk van? Isten azt akarja, hogy papi 
szívünk legyen. Jött valaki hozzám, és mesélt a családi életükről. Azt kérdeztem tőle: Ültél már lovas 
szekéren? Láttad már, hogyan vezetik a lovakat? A gyeplők a te kezedben vannak. A kezedben levő 
gyeplők által a lovakat úgy irányítod, ahogy akarod. Velünk semmi nem történhet csak az, amit az Úr 
akar. Nekünk imádkoznunk kell. És ha a szívünk kitágul, akkor másokért is fogunk imádkozni nem csak 
magunkért, és a magunk problémáiért. Ez a mi kiváltságunk, hogy imádkozzunk. 

Én úgy gondolom, hogy akkor is, amikor összegyűlünk, az Úr úgy munkálkodik, hogy Ő meg akar 
áldani bennünket. De vajon miért kell imádkoznunk? Amikor imádkozunk, tulajdonképpen mit 
mondunk? Uram, nélküled tehetetlenek vagyunk. Áldd meg Te az együttlétünket, szólj Te hozzánk. 
Nem szeretnék olyan ember lenni, aki az elméjében Rajtad kívül más dolgokkal van elfoglalva. Olyan 
ember szeretnék lenni, aki megérti azt, amit Te akarsz szólni. Készítsd Te az én szívemet, készítsd a 
testvérek szívét a Te áldásod számára, amely kiárad ránk. Testvérek, ez a mi kiváltságunk. 

A harmadik dolog, ami az elsőszülöttséghez kötődött az volt, hogy ő az örökségből két részt 
kapott. Ő többet kapott. El tudjuk képzelni, hogy mit jelent dupla adagot kapni? Mi vagyunk az 
elsőszülöttek Gyülekezete - ezt mondja a Zsidókhoz írt levél.  

Testvérek, mivel a kiváltságunk ilyen nagy, e miatt a figyelmeztetések is nagyon szigorúak. De 
mivel a keresztények többsége csak a megváltás alapjaira gondol, ezért nem veszik figyelembe ezeket a 
figyelmeztetéseket, és soha nem jutnak el oda, hogy éljenek az elsőszülöttségi jogokkal.  

Erich Sauer könyvének a 7. fejezetében az elpazarolt kiváltságokról beszél. Testvérek, én úgy 
imádkozom, hogy az Úr munkálkodjon a szíveinkben, hogy lássunk. Az Úr nyissa meg a szemeinket, 
hogy mi nem csak arra vagyunk elhívva, hogy megtérjünk az Úrhoz, és a megváltásunkról beszéljünk 
másoknak (bár ez is egy nagyon fontos dolog). Arra vagyunk elhívva, hogy Krisztussal együtt 
uralkodjunk az ezeréves királyságban. De a felkészülés arra az időre most történik. 

Olvassuk el az első Korinthusi levél 3. részének 1o-15. verseit, hogy lássuk, ezek valós dolgok, és 
nem csak szavak: „Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot 
vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban meglássa mimódon épít reá. Mert más fundamentumot senki 
nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, 
drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, 
mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű 
legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. 
Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön 
keresztül.” 

Egy testvér ki akarta hangsúlyozni, hogy mi védelem alatt állunk, és nem juthatunk a gonosz 
kezébe. Én elhiszem, hogy ez igaz. Azt is mondta az a testvér, hogy még ha elnyelne is a sárkány, akkor 
is kivet a gyomrából, mint a hal, amely Jónást kivetette. Neki igaza volt ebben a dologban, hogy ezt 
hangsúlyozta. De én azt mondtam, hogy én nem szeretnék a bálna gyomrába kerülni, és onnan 
mondani, hogy a szabadítás az Úré, és hogy a megváltás az Úrnál van. Ha elolvassuk ezeket az 
igeverseket, és ha arra gondolunk, hogy: a mi munkánk megéghet; hogy mindaz, amit építettünk 
eléghet a tűzben; hogy a futásunk végén felébredhetünk egy halom hamuval, - akkor hogy éreznénk 



magunkat? Én magam nem szeretném, hogy a munkám elégjen, hogy semmi ne maradjon meg. 
Azokat sem szeretném így látni, akik ma itt hallgatjuk az Igét. 

„És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy 
valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem 
hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő 
benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. 
Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született” (1Jn 2,27-29). 

El tudjuk gondolni, hogy az Úr eljövetelekor, amikor Ő megítél bennünket, 
megszégyenülhetünk? A futásunk jutalma az Úr iránt most tanúsított hűségünk szerint lesz. 
Különbséget kell tennünk az ajándék és a jutalom között. Az ajándék érdemek nélkül van, de a jutalom 
a hűségünk szerint lesz. Ha átadtad az életedet az Úrnak, az Úr használni akar téged, hogy 
engedelmeskedj neki. Testvérek, nem szeretnék annak az embernek a helyében lenni, aki az Úr 
eljövetelekor megszégyenül. A kiváltságaink nagyon nagyok. Amikor Ő eljön, vagy az Ő jóváhagyását 
fogjuk kapni és az Ő mosolyát fogjuk látni, vagy a szomorúságot az arcán, mert nem úgy jártunk, ahogy 
kellett volna. Mi arra vagyunk elhívva, hogy éljünk ezekkel a kiváltságokkal, amelyeket az Úr ma ad. 

Felolvasok néhány mondatot az említett könyvből: „Minden egészséges keresztény életben az 
öröm mellett ott kell, hogy legyen a komolyság, a hála mellett a felelősség, a bizalom mellett az 
elővigyázatosság, éberség.” Ha ezek a dolgok nincsenek meg, vagy nincs köztük egyensúly, akkor 
megérthetjük, hogy miért olyan komolyak azok a figyelmeztetések, amelyek az idézett Igékben 
vannak. Ha a mi számunkra ezek most még nem fontosak, imádkoznunk kell az Úrhoz, hogy nyissa meg 
szemeinket, hogy láthassuk Őt úgy, ahogy van. Ne legyünk megelégedve azzal, hogy nem értjük ezt. 

Egyszer megkérdeztem valakit bizonyos igeversekkel kapcsolatban. Nem tudott mondani 
semmit. Máskor megkérdeztem egy neves prédikátort: Testvér, mit szólsz ehhez az igevershez? 
Semmit nem tudott mondani. Ahogy növekedünk a hitben, egyre inkább látni fogjuk, hogy mekkora 
hordereje van az Igének, hogy milyen komoly az élet, ami tele van veszélyekkel. 

A 23. zsoltár azt mondja: Ő füves legelőkre vezet. De nézzétek, mit mond János apostol: 
„Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, 
tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló ajtót nyit, és a 
juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az 
ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, 
hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nekik Jézus, de 
ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik” (Jn 10,1-6). 

Megkérdezem: Ismerjük az idegenek hangját? Az én juhaim ismerik a gazda hangját és követik 
őt. Egy testvér elmesélte, hogy a fia juhokkal dolgozott. Megmutatta az apjának, hogy ment elől, és a 
juhok mind követték. Tudnunk kell, hogy a juhok pásztor nélkül el vannak veszve. Nem tudnak 
tájékozódni. Ahhoz, hogy egy bárány felnőjön, időnek kell eltelnie. Nem olyan egyszerű, hogy 
megtanuld meghallani a Pásztor hangját. 

Nagyon örülök azoknak a dolgoknak, amiket Erich Sauer a könyvében ír, mert a szívemig 
hatnak. Valahányszor olvasom, hatással vannak rám a megjegyzései, és imádkozom: Uram, nyisd meg a 
szemeimet, hogy lássak, hogy ne legyek kimerülve a fáradtságtól, mint Ézsau, és ne az időleges, 
mulandó dolgokat hangsúlyozzam, hogy ne legyek megrekedve, és nehogy egyszer arra ébredjek, hogy 
nem vagyok sehol. 


