John Sandford – Hogyan próbálja meg Isten az övéit?
Az utóbbi időben sok keresztény panaszkodott nekünk, hogy jöttek olyan próféták, akik hatalmas
szolgálatokról prófétáltak nekik, amelyekre az Úr hívta el őket, de nem történt semmi! Hacsak nem
az történt, hogy minden fordítva sült el és próbák, nyomorúságok estek meg rajtuk. Ma reggel az Úr
világossá tette Paulának és nekem is, hogy ideje némi bölcsességet és tanácsot adni az Ő emberei
vigasztalására és tanítására.

Készülj fel a MEGHAJLÁSRA!
Először is, ahányszor az Úr hatalmas próféciákon keresztül felemel - hajtsd meg magadat! Ha az
üzenet valóban Tőle jött, akkor fel kell, hogy készítse a szívedet. Ez megalázkodást és próbákat
jelent. Ki kell, hogy tisztítson belőled minden olyan dolgot, ami beszennyezné a szolgálatot, vagy
meghiúsítaná a szolgálatnak akarata szerinti megvalósítását. A szenvedésnek ez a köztes ideje azt
jelenti, hogy kiválasztott téged és rád bízza annak a megengedését, hogy kimunkálódjon benned a
szenvedés dicsőségének a teljes súlya. („Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy
örök dicsőséget szerez nékünk” – 2 Korinthus 4,17.)
Másodszor, gyorsan alázd meg a szívedet. Várj megerősítésre. („Két vagy három tanú vallomása
alapján megáll minden dolog” – 2 Korinthus 13,1b.) Lehet, hogy az Úr azonnal megerősíti az
üzenetet, de lehet az is, hogy vár sokáig. Ne csinálj semmit, amíg meg nem erősíti. Kérlek, hallgasd
meg ezt még egyszer: Ne csinálj semmit, amíg meg nem erősíti! Az ördög megkísérthet
kevélységgel, amit lehet, hogy az Úr egyidejűleg meg is enged, méghozzá annak érdekében, hogy
rámutasson bármely olyan gyenge pontodra, amelynek meg kell halnia a kereszten. Vagy az Úr
egyszerűen csak próbára tesz, hogy hajlandó vagy-e türelmes, alázatos lenni és az Ő tanácsának
engedelmeskedni. A szíved alázatban tartása életbevágó, mert a sátán mindent utánoz, az Igét is
ismeri, és elő tudja hozni az ő saját megerősítéseit, amelyek aztán ugyanolyan hamisak, mint az
ígéretei!
Hogy fogod felismerni a különbséget? Nincs garancia arra, hogy felismered! Ezért teszi világossá
az Írás, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete.
A Példabeszédek 8,12-17 a következőt mondja: „Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a
megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet
és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság,
én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók
végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek
minden birái. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek,
megtalálnak.”

Útjelző táblák az út mentén
Sok olyan zsákutcába kerültem, amelyről azt gondoltam, hogy olyan út, amely minden kétséget
kizáróan megerősítést nyert. Itt van néhány útjelző tábla:
1) Ha a szíved majd kiugrik örömében, úgy érzed, hogy fel vagy emelve és alig várod, hogy
beteljesítsd a kapott próféciát, akkor vigyázz! Lehet, hogy a prófétai beszéd a testedre gyakorolt
hatást. Felemelkedhet benned a büszkeség. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenetben van a hiba, hanem
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azt, hogy talán benned! A tested útban van!
2) A Szentírásban számtalan példát láthatunk arra vonatkozóan, hogy az Úr a nagy prófétai
üzenetek után hogyan töri meg és viszi alázatba az Övéit. Nézzünk meg egyet: József életét. Az Úr
két hatalmas prófétikus álmot adott neki, amit ő gyorsan és naivan megosztott a bátyjaival. Ők
gyűlölték Józsefet, mert az apjuk neki adta a tekintélyt jelző „cifra ruhát” (amely jog szerint
Efraimot illette). Jákób „igazságtalan” favorizálása miatt érzett dühös és féltékeny állapotukban az,
hogy József a föléjük emelkedéséről szóló álmát megosztotta velük, egyszerűen túl sok volt.
Eladták rabszolgának és elhitették apjukkal, hogy József meghalt. Ha ez velünk történt volna,
valószínűleg megfordult volna a fejünkben, hogy azt gondoljuk: „Szép, mondhatom! Na ennyit a
nagy álmokról meg a próféciákról! Biztosan hamis prófécia volt!” Vagy „Nézd csak meg, mit csinál
velem az ördög! Hol van Isten, amikor szükséged van rá?”
Ezzel szemben Isten azzal, hogy Józsefet éveken át türelemben és hűséges szolgaságban tartva
alázatban tartotta, megáldotta őt, és József egyre több felelősséget és bizalmat kapott. Azt
gondolhatnánk: „Na végre a prófécia kezd valóra válni. Várjuk csak meg, míg a bátyáim
megtudják!” De Isten nem volt kész József szívének felkészítésével. Józsefnek börtönbe kellett
vonulnia a gazdája feleségének a hamis vádja alapján, mivel túl egyenes volt ahhoz, hogy elárulja a
bizalmat és a gazdája feleségével háljon.

Isten tökéletes előrelátása
Figyeld meg a folyamatot:
1) József először szenvedett a bátyjaival kapcsolatos meggondolatlansága miatt, aztán elszenvedte,
hogy elárulták és börtönbe zárták, pedig mindent igazságosan cselekedett! Amikor Isten azokat az
álmokat adta neki, akkor vajon azt várta Józseftől, hogy bölcsen cselekedjen, vagy egyszerűen csak
tudta, hogy József mit fog cselekedni és ennek mi lesz a következménye? Rendben van, szenvedett
a bolondságáért. De vajon nem tudta Isten, hogy József akkor is szenvedni fog, amikor a kísértések
közepette a helyes utat választja? Vajon tudta, hogy ezek a dolgok megalázzák, megfenyítik és
megtisztítják Józsefet annak érdekében, hogy az összes prófécia beteljesülhessen? Isten előrelátása
és időzítése tökéletes. A próféciák a megfelelő időben és pontosan úgy teljesedtek be, ahogyan
elhangzottak. De ahhoz, hogy Isten akarata megvalósuljon, Józsefet meg kellett alázni és össze
kellett törni.
2) A test izzadt és feszült. Ha a prófécia magával ragadott, hatalmas indíttatást érezhetsz a
cselekvésre, a „szolgálatod” megszállottjává és védelmezőjévé válhatsz. Ezzel szemben a megfelelő
időben kapott igaz elhívást a békesség megnyugtató érzése és az a hajlandóság követi, hogy
mindent feltegyél az oltárra. Mély békesség vesz körül. Még ha a feladat oly nagy is, hogy
lehetetlennek tűnik, az Úrnak való alávetettség megnyugtató érzése megmarad. Ha annyira nagy,
tudni fogod - bármi történjék is -, hogy ez az Úrtól van. De tartsd szemmel azokat a pontokat, ahol a
tested - és az ördög - megpróbál téged arra ösztönözni, hogy „segíts az Úrnak a megvalósításban”.
Könnyen bele lehet esni abba, hogy az ember túl sokat és túl keményen dolgozik az Úrra való
várakozásért - Akinek az időrendje biztosan más, mint a miénk.
3) Erre jó példa Dávid király élete, aki - annak ellenére, hogy Isten felemelte és felkente - nem
próbált meg Isten időzítése elé menni. Egy nyolcadik gyerek, egy egyszerű pásztorfiú, akit a nagy
Sámuel próféta talált meg és kent fel királlyá egész Izrael fölé. De Dávid nem siettette ennek a
megtörténtét. Nem lovagolt be diadalittasan Jeruzsálembe, kihirdetvén, hogy Isten Sault
alkalmatlannak találta és hogy most már ő „Isten kedvenc gyermeke”. Ehelyett inkább a már létező
tekintély alá ment be, hárfájával és hangjával enyhítvén Saul gyötrelmeit, majd királyi
fegyverhordozóként, később pedig ezrek kapitányaként szolgálva. Azt gondolná az ember, hogy
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Isten talált egy méltó szolgát és szépen, simán átsegíti minden próbán a beteljesedésig. De Isten
tudta, hogy Dávid éretlen szívét szenvedéseken keresztül kell felkészítenie a magas tisztségre. Most
már az a király, akit Dávid annyira hűségesen szeretett és szolgált, féltékeny haragjában meg akarta
őt ölni. A király nyilvánvalóan megtébolyodott. Dávid azonban még csak nem is szégyenítette meg,
nemhogy megölte volna és elfoglalta volna a helyét.

Először tekintély alá kell menni
Amit mind Józsefnek, mind pedig Dávidnak nemcsak hogy el kellett fogadnia, de a szívének
minden szintjében meg is kellett ragadnia, az volt, hogy a tekintély elnyeréséhez tekintély alá kell
menni, még akkor is, ha a tekintély nyilvánvalóan gonosz és hevesen pusztít. Annyi éretlen próféta
és szolga gondolja manapság azt, hogy azért, mert megkapták a „szent serpenyőből kikapott friss
Igét” és a vezetőjük nyilvánvalóan ügyetlenkedik, már örökölték is a jogot, sőt a kötelezettséget is a
szembeszállásra és talán az illető eltávolítására is.
Paula és én a szó szoros értelmében prófétajelöltek és önjelölt vezetők százai felé szolgáltunk már,
akik ezt nem értették meg. Zúgolódnak, panaszt emelnek a tekintély ellen és nem értik meg, hogy a
hatalmas próféciáik miért nem teljesednek be. Hát akkor most lásd meg. Tudd meg. Számíts rá,
hogy így lesz. Isten ugyanis nem engedi meg a hatalmas, a felemelkedésről szóló próféciáid
beteljesedését, amíg eléggé össze nem törsz ahhoz, hogy megtanuld tisztelni a tekintélyt és
engedelmeskedni neki. Emlékezz arra, hogy a Zsidó 5,8. azt mondja Jézusról: „Ámbár Fiú,
megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;”
Vizsgáld meg közelről, hogy ki adja neked azt a csodálatos próféciát, és hogy ki erősíti meg. Isten
egy semmirekellőn keresztül is adhat igaz próféciát, de ennek kevés az esélye. Ha a próféta
karakterében nem nyilvánul meg Jézus természete, akkor legyél nagyon szkeptikus; ez nem a
hitetlenség jele, hanem elővigyázatosság, amit az Úr helyesel.
Ha egy igaz szolgáló – de akár még egy erőtlen is – üzenettel áll elő, emlékezz arra, hogy ha az
általuk hozott üzenet valóban Istentől származik, akkor – még ha furcsán és újszerűen is hangzik az
elmédnek – az Úr addigra már felkészítette szívedet az üzenet elfogadására. Minden valószínűség
szerint a felismerés érzése fogja követni. „Igen, tudtam.” De ne ugrálj. Várj megerősítésre és menj
biztosra a tekintetben, hogy a jelek, a tekintetek(?) és a szavak egyértelműek, egymást igazolják, és
semmiképpen sem egymásnak ellentmondóak vagy bizonytalanok. Bolondos, nagyravágyó elménk
és szívünk ugyanis képes látni olyan „biztos” jeleket, amik egyáltalán nincsenek is.

Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek
Az igaz barátok néha nehéz szavakat mondanak neked.
„Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja”
(Példabeszédek 27,6).
A Jóbot vigasztalók talán helyeselnék és bátorítanának téged arra, hogy teljes gőzzel vágj bele a
dologba – de ők csak a te dicsőségedben akarnak fürdeni, büszkék rád és bálványoznak téged,
ugyanakkor az elsők között lesznek azok közül, akik ellened fordulnak, ha rosszul mennek a
dolgok. Kezdd el meghallani a barátaid feddéseit és figyelmeztetéseit.
„Aki gyűlöli a fenyítéket, meghal” (Példabeszédek 15,10/b).
Másrészről azonban ne legyél emberek kegyeit kereső személy sem, aki elfordul az igazi elhívásától
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csak azért, mert azok a barátok, akikben megbízik, nem igazolják azt. Pál sem mondott le a
jeruzsálemi útjáról, amikor Agabus fogságot prófétált neki arra az esetre, ha oda megy és a barátai
is megpróbálták lebeszélni róla (ApCsel. 21). Ha egy parancs világos és megerősítést nyert,
engedelmeskedj neki, kerüljön amibe kerül, mindig szem előtt tartva azt, hogy nyitott maradj a
Szent Szellemre a „hogyanok” és a „mikorok” tekintetében, hogy megőrizzen attól, hogy elessél.
Isten megengedheti egy hamis vagy megtévesztett prófétának, hogy hamis próféciát mondjon
neked, abból a célból, hogy próbára tegyen és megalázzon téged! Példának okáért a 2 Krónikák 18ban Jósafát király szövetségre készült lépni Akhábbal, hogy vonuljanak fel Rámóth-Gileád ellen.
Minden próféta arra biztatta őket, hogy menjenek – Isten győzelmet ad nekik (11. vers). Ez hamis
üzenet volt.
Vajon akkor ezek hamis próféták voltak vagy igaz próféták, akik eltévelyedtek?
Nem tudjuk, mert a Biblia ezt így nem teszi világossá. Azt azonban leírja, hogy Isten meghagyta
egy hazug szellemnek, hogy „menjen ki és cselekedjen úgy” (21. vers). Észre kellene venni, hogy
Isten saját maga nem küldött hamis üzenetet, de megengedte egy démonnak, hogy mondjon egyet
Josafát alázatosságának a tesztelése érdekében.

Vajon küldene Isten megtévesztő üzenetet?
Isten elküldhet egy igaz prófétát egy szándékosan megtévesztő üzenettel. A következőkben ugyanis
hívatták Mikeást, aki azonnal azt mondta: „Menjetek el, és jó szerencsétek leszen, kezetekbe
adattatnak azok” (14. vers). De Josafát valóban alázatos és bölcs király volt, és emlékeztette
Mikeást a korábban neki adott figyelmeztetésére, hogy mindig az igazat mondja neki (15. vers).
Erre Mikeás átadta az igazi üzenetet, mely szerint úgy fognak elszéledni, mint a pásztor nélkül való
juhok (16. vers). Ezt hallgasd meg: Isten a visszáshoz visszás, az igazhoz pedig igaz. „A tisztával
tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy” (Zsoltárok 18,26) – a lábjegyzet a 'szó szoros értelmében,
elhajlott', más verziók pedig a 'visszás' kifejezést használják. Miért? Isten természetesen mindig
igaz és igazságos és ő maga soha nem küld hamis üzenetet. De megengedheti, hogy megkapjuk azt
az üzenetet vagy hogy bekövetkezhessen az az állapot, amit a mi visszás szívünk kíván, abból a
célból, hogy a saját erőnk elfogytával ráébresszen bennünket valamely örökérvényű igazságra, vagy
azért, hogy próbára tegyen minket.
Ha gondolkodunk egy picit, nem túl nehéz ezt megérteni. Hányszor fordult elő, hogy a gyermekeink
addig nyúztak minket azzal, hogy engedjünk meg nekik valami olyat, amiről tudtuk, hogy nem jó
nekik, amíg végül azt nem mondtuk: „Rendben, menjetek, csináljátok”? Valójában azt reméltük,
hogy nem fogják megtenni. A belőlünk kikényszeríttet engedély, viszont próbára tette a józan
eszüket és az engedelmességüket abban a dologban, amiről a szívük mélyén tudták, hogy nem
akarjuk, hogy megtegyék. Amikor úgy döntöttek, hogy mégsem teszik meg azt a bolondságot,
szerfelett örültünk. De ha amellett döntöttek, hogy megteszik, akkor tudtuk, hogy a saját kárukon
fogják megtanulni azt, amit a mi tanácsunknak a megfogadásával könnyebben megtanulhattak
volna. Isten azonban sokkal jobb Atya, mint amilyenek mi vagyunk, és bár hozzánk hasonlóan jár
el, mégis sokkal bölcsebben. Vigyázzatok a szíveitekre. Lehet, hogy az üzenet, amit kaptatok, csak
egy kikényszeríttet engedély. Ellenőriztesd azokkal a barátaiddal, akik ismerik a szívedet. Alázd
meg magadat. Várj. Emlékszem egy esetre, amikor úgy tűnt, hogy hallottam az Úr üzenetét,
amelyben engedélyt adott egy bizonyos dolog megcselekvésére - de a szellemem visszatartott tőle.
Vártam és imádkoztam az Úrhoz, hogy tisztítsa meg a szívemet. Sosem felejtem el, ahogy egy kis
idő múlva valóságosan érzékeltem az Úr felszabadító és helyeslő mosolyát, ahogy azt mondta:
„Rendben van, ne tedd meg.” Átmentem a vizsgán. Ezt kipipálhattam.
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A szívedet megpróbáló prófécia
A Biblia világosan mutatja, hogy az Úr maga küldhet egy igaz prófétát olyan üzenettel, amellyel
csak próbára akar tenni minket, ami nem igazából az Ő eredeti akarata! Az a dicsőséges prófécia,
amit kaptál, talán egy mód arra, hogy az Úr, Aki szeret, próbára tegye a szívedet. Ez lehet egy sokat
ígérő üzenet - az Úr igazi támogatása nélkül - azért, hogy próbára tegyen és megalázzon!
Vagy lehet, hogy igazából Isten akarata és felemel téged, aki a kicsin hű voltál, és ezután sokra
bízatol? Mit kell tennünk? Rögtön ereszd el az összes próféciát az Úr oltárán! Tedd le őket
azonnal. Ha igazak és neked szólnak, akkor - miután kellően megaláztad magadat – az Úr felveszi
őket és visszaadja neked, letisztítva és hozzáigazítva ahhoz, aki Őbenne vagy.
Egyik héten – ahogy ezeken a dolgokon gondolkodtunk – a Szent Szellem a következőket mondta
nekünk:
„Próbára teszem a gyermekeimet, hogy lássam: alázatban, engedelmességben és hűségben
maradnak-e. Gyakran az első felhívások vagy üzenetek nem mások, mint puszta próbák. Az
önteltek rögtön azt ragadják meg, ami kielégíti a testüket és felmagasztalja a saját
fontosságukat. A bölcsek és az alázatosak viszont megerősítésre várnak és azt várják Istentől,
hogy újra szóljon hozzájuk, méghozzá olyan szavakat, amelyek tisztázzák és még biztosabbá,
még bizonyosabbá teszik az üzenetet. Sok olyan üzenetet küldtem, mint Mikeásé és - csakúgy,
mint a hazug próféták esetében (lásd ugyanabban a fejezetben) - megengedtem néhány hamis
üzenetet azért, hogy próbára tegyem a gyermekeimet, hogy hogyan reagálnak (lásd Mózes V.
Könyve 13,1-5., különösen a 3. vers).
Vajon első szóra örömmel és büszkeséggel ugranak, vagy várakoznak és megalázzák magukat
csak azért, hogy később felemeljem őket?
Vajon elbizakodottá teszem őket?
Emlékezzetek, mit mondott Jézus, hogy miért imádkozzatok: 'Ne vigyél minket a kísértésbe.'
Próbára teszem a gyermekeimet. Nem arról van szó, hogy a prófétáim hamisak lettek vagy
nem szóltam volna rajtuk keresztül. Azért teszem ezt, hogy a szeretteim szívét próbára
tegyem.”
Az Úr folytatta:
„Kevesen értették ezt meg. Fontos leckét tanítok meg nektek ezekben a napokban. Mindig
várjatok a második szóra. Gyakran ajánlok valamit a gyermekeimnek, remélve, hogy nem
fogadják el, hogy aztán még jobbat adjak nekik. Az önteltség arra készteti az embereket, hogy
ráugorjanak az első lehetőségre, a nagyravágyás pedig arra, hogy ráugorjanak arra, ami
kielégíti a testet. Tanuljátok meg felismerni az igazit, a második lehetőséget, ami akkor jön,
amikor a szív már valóban alázatban van. [lehet, hogy az a bizonyos „második üzenet”
pusztán csak az első megtisztítása - vagy további dicsőséges és szükséges részletekkel szolgál]
Az lesz mindig a legjobb. Pihenjetek meg bennem. Még több próba jön. Felkészítem a
szíveteket.
Nos, kaptál tehát egy dicsőséges próféciát, s mit teszel? Tedd le az oltárra. Ha ez egy igaz üzenet,
akkor a megfelelő időben Isten visszaadja neked. Nem lesz egyszerű, és ha azon kapod magad,
hogy azt kiáltod: „Mit akarsz tenni velem, Uram? Megölsz?” Akkor emlékezz csak, a válasz:
„Igen.”
Forrás: Aratás Gyülekezet
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