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Ajtódon zörgetek, meghallod?  
 
Ma rendkívül sokan mennek át az elutasítottság különböző stációin Ám a tragédia azon a ponton 
kezdődik, ahol nem tudjuk ezt kezelni.  
 
Ma az egyház ember, és konferencia függő, ahelyett hogy az otthonában adná meg a méltó helyet 
Isten számára.  Nincsenek sorsfordító pontok az életében, illetve olyan találkozásai az Úrral Igéjén 
keresztül ami helyes mederbe terelné gondolkodását, és érzelmi életét.  Ehelyett "nagykenetű" 
testvérektől vár katarzist.  Az egyház egész egyszerűen élményhajhász. 
 
Ma száma nincs az összetört életű embereknek. Erre a több sebből vérző történetre egyetlen 
orvosság létezik csupán: ez pedig a Krisztus tiszta imádata. Valamelyik nap egy keresztény site-on 
ezt a kérdést tették fel: "Ezen a héten milyen áldást akarsz kapni Istentől?"  Olyan felület volt ahol 
volt lehetőségem visszakérdezni: "És te mit akarsz adni Istennek ezen a héten?" Ugyanis, az Úr is 
vár. Várakozik a szívünkre: történetesen, mikor fogja imádni Őt. Mikor fogják összetört életű 
emberek követni Őt, de nem azzal az elvárással, hogy az Úr hozzájuk  igazodjon, hanem hogy 
végre ők igazodnak az élő Istenhez. Összefoglalva; helyreállásunk titka  engedelmességünkben 
rejlik. Jóllehet Isten ma is közel akar kerülni a megtört szívű emberekhez, hogy a sebesüléseiket 
meggyógyítsa, de egy dolog  erre vonatkozó igéket fejből idézni, és megint más engedelmeskedni 
azoknak. 
Sem érzelmi beállítottságunk, sem körülményeink nem szolgálhatnak magyarázattal, miért nem 
ragaszkodunk következetesen az Igéhez. 
 
Mert ezt mondja a Magasságos és a Felséges,  
aki az örökkévalóságban lakik,  
s kinek neve szent:  
„Magasságban és szentségben lakom,  
de az alázatos és megtört szívűvel is,  
hogy az alázatosak szellemét megelevenítsem  
s az összetörtek szívét életre keltsem.  (Ézsa 57:15 EFO) 
 
Tehát, ez lenne a terv Isten részéről. 
 
 Lásd, az ajtóhoz álltam és zörgetek. Ha valaki hallja szómat, és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, 
és vele lakomázom, ő pedig énvelem. (Jele 3:20 Csia ford.) 
 a 
 
Ez az Igevers pedig arról beszél, hogy a közösség valójában hogyan kezdődik. Hogyan lép be 
Krisztus az életünkbe.  
Először is a szívünk ajtaján kopogtat. A kopogtatás az Ő hangja, az a kommunikáció amellyel 
folyamatosan folyamatosan ezt üzeni:  "be szeretnénk lépni hozzád, hogy mindig együtt legyünk!" 
Ha valaki hallja a szómat, és ajtót nyit. Nem elég csak hallani. Az ajtót is ki kell nyitni. Ha csak 
hallunk, az ajtót meg bezárva tartjuk az egyet jelent a nyilt lázadással.  
 
Az Ige, a Szó kopogtat, Nem csak Krisztus a személy szeretne átlépni a szívünk küszöbén, de a 
beszéde is. Ha a Krisztus beszéde nincs az otthonunkban, akkor maga a  személy sincs.  
 
Ma az a meglátás él a keresztényekben, hogy az egyház két csoportra tagolódik. 
Vannak a kenetesek, és vannak ők akik nem azok. 
Vannak akiknek megynyílik az Ige, és vannak ők akiknek nem. 
Vannak a sikeresek és vannak ők egy alsóbb réteg akiknek nem jött be az élet, akik roppant sokat 
küszködnek hogy valami történjék végre.  
Ez így nagyon sarkosan hangzik, de sajnos ez a helyzet. 
Ugyanakkor ez a gondolkodásmód még nagyobb  mértékű elutasítottságot, elszigeteltséget hoz 
létre a testvérekben. 



Mivel nincs se szellemi belelátóképesség, sem pedig igeismeret, ezért az emberek villámgyorsan 
megvezethetők.  
Példának okáért nem értem, miért kell kapásból azt gondolni egy külföldi szolgáló hiteles. Csak 
azért mert külföldi. 
A napokban egy olyan elvetemedett véleményt hallottam, ami híven tükrözi az egyház jelenlegi 
állapotát. Tehát, egy keresztény hölgy szerint teljesen normális, és helyénvaló, ha egy prédikátor 
szájából egyszerre édes és keserű folyik, hiszen a hallgatók felelőssége kiválogatni mi kell nekik. 
Elborzadtam. Micsoda???  Az elkerülte a nyilatkozó hölgy figyelmét, hogy Jakab azt is hozzáteszi 
az idézett igéhez, hogy "nem kellene így lennie!" (Jak 3:10) 
Aki ilyen édes-keserű vegyes forrásból szolgál az pszichésen beteg ember, és egészen addig ne 
merészkedjen se pódium, se mikrofon közelébe míg meg nem gyógyul! Erre jelenségre az se 
magyarázat hogy valamennyien a változás folyamatában állunk.  
Érzékenyeknek kell lennünk arra, hogy ki milyen szellemi forrásból kommunikál. Ez azért rendkívül 
fontos, mert az a szellemi erő, hatás fogja az életünket befolyásolni aminek aminek helyet adunk. 
 
Ez a zaklatott látásmód dívik, miközben Krisztus tiszta beszéde kitartóan zörget a szívünk, a 
lelkiismeretünk ajtaján. Valahol el kell hinni, hogy ha a Bibliánkat kinyitjuk, és olvassuk, akkor az 
Ige megnyílik nekünk. Otthon.  Minden hókusz-pókusz nélkül. Nincs nagyobb kiváltság mint hogy 
Isten személyesen beszél hozzánk a benső szobánkban, és felrissülhetünk, meggyógyulhatunk, 
helyreállhatunk. A  teremtő Ige egy szempillantás alatt képes regenerálni a sejtjeinket, lelkünk 
törött részeit.  
 
Szívem nagy vágya egy olyan egyház mely úgy szól mint Jeremiás: 
....szavaidat ahol értem, ettem; és beszéded örömömre volt, és szívemnek vigasságára..... 
(Jere 15:16 Kecskeméthy ford.) 
 
Egy olyan eklézsia képe van szemeim előtt, mely dicsőséges, mely rajong Isten beszédéért.  
Mert tisztában van azzal hogy Isten nem különválasztható a beszédétől.  
Mert tisztában van azzal, hogy ha bölcsességre van szüksége, ha vígasztalásra, gyógyulásra, 
bármilyen áldásra akkor az Igéhez kell fordulnia.  
Amikor Krisztus kopogtat a szív, a lelkiismeret ajtaján, akkor hallja, és készségesen ajtót nyit Neki.  
Ma az akadályozza a Biblia olvasást általában, hogy egyszerűen nem látják sem az értelmét sem 
pedig az értékét.  
Az írott betű csak betű marad, amennyiben  a Szent Szellem kenete nélkül olvassuk, és a szent 
felismerés nélkül, hogy a Biblia szövege egyenesen Isten ajkáról, szájából származik. A Biblia  
könyvei természetfeletti írások. Szent Szellem ihlette, inspirálta, ennél fogva csakis Ő képes élővé 
tenni a számunkra.  
Ki kell lépnünk a régi analízisek berögzöttségéből, mikor kapásból tudjuk hogyan KELL értelmezni  
egy igét. Ez hosszútávon fásulttá tehet minket, hiszen kiöli belőlünk azt a pozitív izgatottságot mely 
szellemi igényességünkből fakad. Akiben benne van ez a fajta igényesség ezzel a sóvárgással fog 
Bibliát olvasni: "Jöjj Szent Szellem! Mi újjat fogsz előhozni a számomra? Vajjon milyen új módon 
fogsz megérinteni az  Igén keresztül?"   
A berögzöttségek, és régi értelmezések megölik ezt a fajta sóvárgást, és azon kapjuk magunkat 
hogy más dolgokat keresünk amik képesek felvillanyozni. Így születnek hobbik, melyek az 
Igeolvasást hívatottak pótolni. 
Ezért int bennünket Isten mondván: 
 
A Szellemet meg ne oltsátok! (1Thess 5:19) 
Továbbá; 
...fogadjátok be szelídséggel a veletek összenövő Igét, melynek hatalma van arra, hogy 
lelketeket megmentse (Jak 1:21 Csia ford.) 
 
Szent Szellem szeretné Krisztust leleplezni számunkra, úgy amint van, a maga valóságában de 
csakis az Igén keresztül, mivel más lehetőség nem létezik se az Ő számára, sem pedig a mi 
számunkra. 
Ezért szánkat feltátva kell lihegünk az Isten Beszédéért mint Dávid tette, vagy kiáltunk mint 
Jeremiás, mondván:   



 
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy 
megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem! (Jere 17:14) 
 
Közvetítők helyett nekünk személyesen kell keresnünk az Urat, amíg megtalálható, és segítségül 
hívni amíg megtalálható!  Nem szabad attól a munkától félni amit Krisztus beszéde el akar végezni 
bennünk. Sőt, nekünk kell kilépni a világosságra, mert az Isten világosság, és nincs benne semmi 
sötétség. Ezért nekünk is önként le kell mondanunk a szégyen takargatásáról....  és megtérni 
abból az istentelen életstílusból hogy nem élünk szellemi életet. 
 
Az Egyház ma olyan kiszolgáltatott állapotban van, hogy képtelen be fogadni azt a tényt hogy 
Krisztus nem azért kopogtat hogy büntesse, hanem hogy leleplezze Önmagát, behozza Isten 
életét, és végre közösségben legyenek. 
Micsoda megtévesztettség, és naivitás szükséges ahhoz hogy drága pénzeket adunk 
konferenciákért, nagyszabású alkalmakért abban a "reményben" hogy ott majd helyreállunk? 
Mikozben az a Személy akiről a kenet árad (és beszédével hozzá akar érni sérültségeinkhez)  
szeliden  ám kitartóan kopogtat.  
 
 
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, 
vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt 
azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, 
hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide 
füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek! (Ézsa 55:1-3a) 
 
 
Tergulicza Eszter 


