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A Borozó ház 

 

Ma pár igét s annak összefüggéseit fogom megmutatni Nektek. Ezek az igék 

nagy, sőt korlátlan lehetőségeket rejtenek. Tehát, lássunk is hozzá, ne 

vesztegessük az időt! 

Bevisz engem a borozó házba, és (győzelmi)zászló felettem a szerelme. (Én Én 

2:4) 

Hatalmunk folyton növekszik, mert Te szeretsz bennünket. (Zsolt 89:17b EFO 

ford.) 

Bizonyára emlékszünk az első szeretet érzésére, hogy lángoltunk Krisztusért 

megtérésünk pillanatában, és az azt követő első időszakban. Azonban Isten 

akarata, hogy ez folyamatos, és intenzív legyen. Nem csak azért hogy érzelmileg 

mindig magas hőfokon égjünk érte, hanem hogy győzelmeket, erőt, hatalmat 

adjon az Ő szeretetén keresztül. Hogyan?  

Elmélkedtem azon, hogy ha Isten jelenléte ennyire kívánatos, miért kell az 

embereket mégis ösztökélni, hogy Isten jelenlétében éljenek? Amikor ezen 

gondolkodtam, egy szó, egy kifejezés ötlött fel bennem: „félelem”. 

Félünk ha odamegyünk hozzá akkor mit fog az Úr mondani rólunk? Milyen 

véleményen lesz? 

Egyszerűen nem állunk a megigazulás fundamentumán.  

A másik, hogy a világ egyre intenzívebb ingerekkel ostromolja az embereket, 

amiknek nagyon nehéz ellenállni. Pusztán ha kilépünk az utcára, (gondoljunk 

csak a plakátokra, vagy a többi vizuális ingerre) Tehát itt vagyunk, itt élünk, itt kell 

helytállnunk, s bemutatnunk Krisztust. 

Emlékezzünk az Ő főpapi imájára: 

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a 

gonosztól. (Jn 17:15) 

Ugyanakkor az ige erre is felhívja a figyelmünket: 

Ne szeressétek a világot, se a világban levőket. Ha valaki a világot szereti, az 



Atya szeretése nincs meg benne;  (1Jn 2:15 Csia ford.) 

Tehát ami még elválaszthat minket  Isten jelenlététől az a világ szeretete. 

De minket Isten be akar vinni a borozó házba, ahol bor van vagyis Szent 

Szellem, és az Úr győzelemre emelő szeretete! A kérdés csupán, hogy mi 

akarunk-e, vágyunk e rendszeresen bemenni abba a mennyei borozó házba, 

rendszeresen betelni Szent Szellemmel, s kijönni mint diadalittas keresztények? 

Mert mi más értelme van a hívő életünknek, mint az hogy benső emberünk 

megittasodik Isten jóságával, és a világban győzelmeket arat? 

Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, 

hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok 

gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen 

az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; 

hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel!  

(Ef 5:14-18) 

Olvassuk ezt? Halljuk ezt? A bölcsek az okosak bemennek a borozó házba ahol 

a Szent Szellem van, és isznak! A bölcs, az eszes így él, mert tudja, hogy ez a 

világ romlásra van ítélve,  és csak így lehet megmaradni benne! 

Hallelujah! A bölcsek áron is megveszik a lehetőséget az alkalmat! Ha van fél 

órájuk, rögvest ott vannak az Úr előtt! Az ilyen emberek életén megnyugszik a 

hatalom kenete!  

A kérdés csupán hogy kinek adjuk át a szívünket, az időnket,  

Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. (Mt 6:21) 
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