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 Két igeverset olvasok fel, melyek ugyanarról a dologról szólnak. Az egyik az 1Sám 14,6: „És 

monda Jonatán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozá: jer, menjünk át ezeknek a 

körülmetéletleneknek előőrséhez, talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs 

akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadítást.” 

Amikor ezzel az igeverssel kapcsolatban világosságot kaptam, akkor két könyvet adtunk ki a 

kiadónál, az egyik: Az imádság, amely eljut a trónhoz (In Touch with the Throne – T. Austin-Sparks), a 

másik pedig: Isten terve és a győztesek (God's Plan and the Overcomers – Watchman Nee). De ezeket 

a könyveket nem nagyon kapkodják, nem sokan vásárolják.  

Amikor az alapigében rejlő üzenet nyilvánvalóvá válik a szemeink előtt, akkor többé nem 

fogunk másokat bírálni és hibáztatni. Ebben az időben, ezekben a körülményekben, amikor ezek az 

események történtek, nagyon nehéz helyzet volt Izráelben. És tudjuk, hogy az ellenség úgy 

munkálkodott, hogy az egész Izráel földjén nem volt fegyver. 1Sám 13,19-22: „És kovácsot egész Izráel 

földén nem lehetett találni, mert a Filiszteusok azt mondák: ne csinálhassanak a zsidók szablyát 

vagy dárdát. És egész Izráelben a Filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megélesítse ki-ki a maga 

kapáját, szántóvasát, fejszéjét és sarlóját. Mivelhogy megtompulának a kapák, szántóvasak, a 

háromágú villa és a fejszék, és hogy az ösztökét kiegyenesítsék. Azért az ütközet napján az egész 

népnél, mely Saullal és Jonatánnal vala, sem szablya, sem dárda nem találtaték, hanem csak Saulnál 

és az ő fiánál, Jonatánnal volt található.” 

A nép szomorú helyzetben volt, mert nem volt semmilyen fegyverük. A filiszteusok időben 

gondoskodtak arról, hogy ez az állapot kialakuljon, hogy fegyvertelenek legyenek. Ez nagyon aggasztó 

helyzet volt.  

A mai filiszteusok, akik a sötétség erőit képviselik, gondoskodnak arról, hogy neked sem 

legyenek fegyvereid. Jön a harc, és te arra ébredsz, hogy fegyver nélkül állsz ott az ellenséggel 

szemben. A helyzet megoldásának a terhe azoknak a problémája, akik győzni fognak, vagyis a 

győzteseket terheli. Ha egyszer megértem ezt a dolgot, akkor biztosan fogom tudni, hogy mi a 

felelősségem, amikor az alkalomra megyek. Az én felelősségem az, hogy életet vigyek.  

Saul és Jonatán becsmérelhették volna az izráelitákat, és mondhatták volna: Mit csináltok? 

Látjátok, hogy mi történik! Nincs szablyátok, nincs fegyveretek, semmitek sincs! Persze, ők is hibásak 

voltak abban, hogy nem volt szablyájuk. De Jonatán megértett egy dolgot. A következőket mondta: 

„Jer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előőrséhez, talán tenni fog az Úr érettünk valamit, 

mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadítást” (1Sám 14,6).  

Istennek olyan személyekre van szüksége, akik ott állnak a résen, ahol az ellenség be akar törni;  

olyanokra, akik életet közvetítenek. Életet nem úgy tudsz közvetíteni, ha azt mondod magadban: 



megyek az alkalomra és életet akarok adni. Életet közvetíteni akkor tudsz, ha naponta a kereszt útján 

jársz. Ez az egyetlen út. Ha így jársz el, és halálba adod magad, az élet ki fog áradni. Mi a magyarázata 

ennek? Az, hogy amikor az Úr lát olyan embereket, akik odaszánják magukat, akkor Ő rájuk bízza 

önmagát. Tudjátok, hogy Dávid egyik vitézével (Sammával) ugyanez történt. Amikor összegyűltek a 

filiszteusok a lencseföldnél, a hadinép megfutamodott, mert a filiszteusok erőseknek tűntek. Sammá 

elhatározta, hogy nem megy el, hanem megvédi a lencseföldet (2Sám 23,12), és az Úr nagy győzelmet 

adott. A nép azután visszatért, hogy összeszedje a zsákmányt.  

Az Úr az egész népet megáldja, valahányszor azt teszem, és azt mondom, amit Tőle 

megértettem. Például nem vasárnap reggel kezdek el arra gondolni, hogy vigyek életet a gyülekezetbe, 

hanem már hétfőtől szombatig így imádkozom: Uram, szeretnék életet vinni a gyülekezetbe, hogy a 

testvérek felüdülést nyerjenek és áldásban részesüljenek. Nem nézek másokra, hogy milyenek és mit 

csinálnak. Én életet akarok vinni.  

Olvassuk el a fent említett két könyvet, és az üzenet egyszerűen forradalmasítani fogja a 

gondolkozásunkat.  

Az Úr képes győzelmet adni kevés által. Két személy volt: Jonatán és a fegyverhordozója. Csak 

kettejüknek volt fegyvere, és ők ketten elmentek. Az Úr nagyon nagy győzelmet adott, és végül 

mindenki áldásban részesült. Mi nem olyanok vagyunk, akik önmaguknak kell, hogy éljenek. A mi 

hústesti gondolkodásunk szerint könnyen megállapítjuk, hogy itt nincs áldás, nincs semmi. Valószínű, 

hogy a miatt nincs áldás, mert az Úr azt várja, hogy te tegyél valamit. Ha te megérted ezt a dolgot, 

akkor az Úr megáld.  

Amikor a papok átkeltek a Jordánon, a vállaikon vitték a frigyládát. Beléptek a Jordánba, és 

ahogy ott álltak, az egész nép sietett átkelni. De az egész azért történhetett meg, mert a papok ott 

álltak egészen addig, amíg mindenki átkelt. Szavakkal áldást mondani a testvérekre rendkívül fontos, 

de a halálban maradni - ez a legfontosabb, mert az élet akkor munkálkodik. 

2Korintus 4,7-12: „Ez a mi kincsünk pedig cserépedényben van, hogy amaz erőnek nagy volta 

Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, 

kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem 

veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen 

a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is 

látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti 

bennetek.”  

Ez mindig így lesz. A gyülekezet mindig ezen az alapelven fog működni. Kevesen lesznek azok, 

akik a halálban állnak, viszont a kevesek által az élet eljut a többiekhez. Amilyen mértékben megérted 

ezt a dolgot, olyan mértékben nagyon sok akadály el fog tűnni az elmédből. A halálban kell maradnom. 

A kereszt útján kell járnom, hogy a többiek áldásban részesüljenek. Ez nagyon fontos. 

Hogy fog megvalósulni Isten terve? Ha körülnézel, felmerülhet benned a kérdés: Mi lesz? Mi 

fog történni? Isten csodát fog tenni? Mert nagyon sokan vannak, akik nem jól járnak. Nem csak rólunk 

van szó, hanem úgy általánosságban, mert Krisztus testét alkotják mindazok, akik az Övéi. Hogy fog ez 

megvalósulni, hogy dicsőségben maga elé állítsa a gyülekezetet (Ef 5,27)? Ugyanígy! Egyesek megértik, 

és a halálban maradnak, a többiek pedig áldásban részesülnek. A többiek csak azért mennek, hogy a 



zsákmányt összeszedjék. De ne higgyétek testvérek, hogy nem lesz áldásban részetek, ha 

megtanuljátok, hogy a halálban maradjatok. Áldásban fogtok részesülni. Milyen odaszánt személyek 

voltak azok a papok, akiknek az a kiváltságuk is volt - nemcsak a felelősségük -, hogy a vállaikon 

hordják a frigyládát, a bizonyságot! Ezeknek az embereknek a halálban kellett maradniuk. Meg kellett 

tanulniuk, hogy a halálban maradjanak.  

Ismeritek, hogy amikor például Gedeon a nagy győzelmeit aratta, az Úr kiválogatta az 

embereket, és mindnyájukat megáldotta. Nem csak egy részük - az a háromszáz, aki Gedeonnal maradt 

- részesült áldásban, hanem mindenki.  

Vagy, amikor Dávid elment a harcba, kétszáz ember ott maradt a csomagoknál, mert fáradtak 

voltak. És amikor visszatértek a nagy győzelem után, egyesek azt mondták, hogy nekik nem kellene 

adni semmit a zsákmányból. Nem, az Úrnál nem így van. Az Úr megáldotta őket. Megáldotta őket azok 

által, akik megértették, hogy mit kell tenniük. 

Ha ezt a dolgot meglátod, soha nem fogsz becsmérelni másokat. Soha! Mert te tudod, hogy mit 

kell tenned. Beszéltem valakivel a napokban, aki nagyon kiábrándult a mostani kereszténységből. Azt 

mondtam neki: ha egyedül kellene maradnod - ami lehetetlen, mert Illés sem maradt egyedül -, és te 

megláttál valamit, az Úr megmutatott Neked valamit, akkor Neked úgy kell élned. Pontosan úgy! Nem 

élhetsz másként. Ha nincs aki megértsen, akkor is úgy kell élned.  

Amit a győztesekkel kapcsolatban megláttam, az forradalmi volt számomra; az elmém 

felszabadult arra, hogy megértsem az Igét. Többet nem gondoltam arra, hogy jaj, jaj, milyenek a 

testvérek, milyen hallgatás, milyen csend van, hogy járnak el, hogy élnek - soha többet nem 

gondolkoztam így. Hanem azt mondtam: Uram, szeretnék minden alkalommal egy lenni azok közül, 

akik életet közvetítenek a gyülekezetben. És amikor az Úr valamire odaadja Önmagát, rábízza 

Önmagát, akkor ott áldás van.  


