
Ébresztő a közbenjáróknak! 
 
 
 

Textus: Jónás 1 rész 
 
Jónás küldetése, egyértelmű az igeszakasz elolvasása kapcsán. Mit üzen ma ez nekünk?   
 
Isten küldi eszközeit, prófétákat, közbenjárókat!  
Akkor Jónást küldte, ma Téged és engem küld. Aki nem önjelölt, az tudja, hogy Isten küldi őt! Annak 
bensőjében ott kell lennie az Úrtól való elhívásnak! Ezt az elhívást időről-időre fel kell gerjeszteni 
magunkban! Nem engedhetjük, hogy elszunnyadjon! Az önjelölt hiába fut, nincs nála üzenet! 
 
Isten üzenetet ad az ő emberei szájába! 
Jeremiás az ő elhívása, kapcsán azt mondta az Úrnak, „fiatal vagyok én, nem tudok beszélni”. Az Úr 
pedig azt mondta neki, hogy ez nem probléma, mert majd Ő fogja adni az Igéket a szájába. Ma van 
nagyon sok szolgáló, akinek van saját mondanivalója, ötlete, kifejlesztett bölcsessége, rutinos 
szókészlete, vagy csiszolt retorikája, de az embereknek nem ezekre van szüksége. Az embereknek 
Isten szavára, kijelentéseire, ihletett üzeneteire, a felülről kapott szóra van szükségük! 
 
Isten szolgáinak kötelessége az engedelmesség! 
Természetesen Isten szabad akaratot adott minden embernek, és ki -ki élhet ezzel szabadon. Más a 
helyzet viszont azzal, akit Isten elhívott, és ő igent mondott a hívásra. Innentől kezdve már nem a 
maga ura, hanem annak szolgája, aki őt szolgálatba állította. Ebből következik az, hogy köteles 
minden körülmények között engedelmeskedni Urának és parancsolójának. A történetbeli pogány 
emberek, megdöbbennek Jónás engedetlenségén, és azt mondják neki: hogy merted ezt tenni! 
 
Isten szolgáinak önfejűsége veszedelmet hoz. 
A vihar itt Jónás miatt támadt. Hány és hány gyülekezetben támadt már „vihar” mert valaki az Úr 
szolgájaként önfejű módon viselkedett. Nem azt tette, amit az Úr mondott neki, hanem azt, amit ő 
elgondolt, és jónak ítélt. Sajnos sok ilyen „jó gondolatunk” van, amihez ragaszkodunk és logikusnak is, 
tartjuk. Vajon, Jerikó körüljárkálása logikusnak tűnő cselekedet volt? Melyik stratéga mondta volna 
erre, hogy milyen pompás terv? De ott és akkor, ez volt az Isten utasítása, és „bejött”! Istennek 
mára is van terve, velünk is van terve, Ő kreatív, kérjük el Tőle a tervet és engedelmeskedjünk Neki! 
 
Az Úr elől lehetetlen elrejtőzni! 
Ezt elméletben tudjuk, Jónás is tudta, mégis megpróbálta „kijátszani” az Urat. Néha van olyan 
kísértésünk, hogy olyat tegyünk, amit jó lenne, ha az Úr nem látna. A zsoltáros mondja: „ha a tenger 
túlsó szélére szállnék, te ott is jelen vagy”! Ne akarjunk elrejtőzni az Úr elől, mert úgysem fog sikerülni. 
Mennyi bajt, nehézséget, (nyakig érő hínárt) kerülhetnénk el, ha nem kellene vargabetűket tennünk. 
Sokszor ezért kell elölről kezdenünk mindent! Nem is beszélve arról, hogy mindez szégyennel jár. 
 
A bajt még lehet tetézni, azzal, ha közömbössé is válunk. 
A bajban lévő emberek erőlködtek, hajigálták a tengerbe a rakományt. Jónás mintha nem is a hajón 
lenne, mintha ő nem is lenne veszélyben, úgy dönt, hogy alszik egyet. Mi történt? Felfoghatatlan, hogy 
valaki ilyen közömbös legyen! Tényleg így van? Nézzünk csak szét! Nincs-e nagy baj, nem vagyunk-e 
mi is veszélyben? Mégis a hívőknek nagy százaléka úgy döntött, hogy ő bizony most alszik egy 
nagyot! Nem zavarja, hogy mások hogyan kínlódnak, miképpen próbálják elhárítani a veszélyt, túlélni 
a vihart, megmenteni a „hajót” és azokat, akik benne vannak. Nagy baj, ha érzéketlenné válunk az 
elveszendő lelkeket illetően, miközben tudjuk a megoldás mikéntjét! Uram bocsáss meg 
közömbösségünkért! 
 
Egy nagyon fontos megállapítás, aminek külön hangsúlya van! 
 
Ki- ki kiáltott, az ő istenéhez.   
Az embereknek szükségük van a természetfeletti segítségre! Ez nagyon aktuális a mostani időkben is. 
Nézzétek meg hány és hány, okkult módszert kínál a világ, a „kereső” emberek számára. Igaz ma az 
emberek többsége materiális alapokon áll, szinte minden a pénzről beszél, és e körül forog, de 
mindezek mellett, egyre többen veszik igénybe a jóslást, mélyednek el a horoszkópokban, és még 



lehetne sorolni tovább. A Simon-mágusok reneszánszukat élik, miközben a vallásos emberek, 
szolgálók arról vitatkoznak, hogy szükség van-e a csodákra. Ha mi nem fogjuk bemutatni a világnak 
az Isten természetfölötti erejét, akkor a sátán elámítja a tömegeket, mint ahogy ez most is történik. 
Senkit sem szeretnék biztatni valamilyen „mutatványosi” akcióra, csak jelzem, hogy igenis van igény a 
természetfölötti megtapasztalására. Amikor ezt Isten népe között át fogják élni az emberek, akkor 
beszélhetünk majd ébredésről. Óh Urunk add, hogy működjenek közöttünk a Te ajándékaid 
egészséges módon, a Te dicsőségedre. Kapjunk Tőled, felülről jövő igazi ajándékokat! 
 
Jónás alszik mélyen!       
Baj, ha azok alszanak, akik ismerik az Egyetlen Igaz Istent. Az emberek a maguk módján még 
imádkoznak is, amit megtetéznek bálvány oltárok előtti áldozatokkal. Törekvésük hiábavaló, a 
probléma nemhogy megoldódna, hanem még erősödik is. A kormányosnak feltűnik, hogy egy ember 
semmit nem tesz, pedig minden lehetőséget számba kell venni, mert akkora a baj. Némi iróniával a 
hangjában költögeti: „Mi lelt te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hátha gondol velünk az Isten, 
és nem veszünk el”! Most én is így kiáltok: Mi lelt te nagy alvó! Ébresztő hívők! Hagyjuk abba az 
alvást, mert igenis van Istenünk! Az egyetlen Isten, aki gondol velünk, hogy ne vesszünk el!  
 
Akik most hallottátok, vagy el fogjátok olvasni ezeket, a sorokat tudjátok meg, hogy az a 
feladatunk, mint a kormányos mesternek. Tegyétek ezt mindenütt, ez a feladat! 
 
Fel kell „lármáznunk” az alvó hívőket, szolgálókat, közbenjárókat, prófétákat! 
 
 
És bekövetkezik a fordulat.           
Megmenekülés az Úr által. Csak Isten tud megoldást adni. Az Úr megoldására van ma a legnagyobb 
szükségünk. Amikor egyértelművé válik, hogy a Mindenható segített, akkor az emberek megismerik 
Isten hatalmát, valóságát, erejét, bölcsességét. Ezt kell a hívő népnek bemutatnia a pogány világ 
előtt. A Mindenható megismerése, félelmet, ámulatot, megtérést, az igazi Istennek való szolgálatot 
eredményezi. Mi más lehetne a vágyunk, mint az, hogy akik eddig „pogányok” voltak, megismerjék a 
mi Urunk hatalmas, kegyelmes voltát és ezután neki szolgáljanak. Hát ezért nem szabad nekünk 
aludnunk! Isten vár arra, hogy a hívők többsége felébredjen, mert be akarja mutatni Önmagát! 
 
 
Példák az alvásra: 
 
Mt. 25, 5, „Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak.” A példázatban 
mindenki elalszik, nincs kivétel. Akiknek volt olajuk, azok is, akiknek nem volt olajuk azok is. Viszont 
akik olajjal rendelkeztek, az ébresztő felhívásra azonnal reagálni tudtak, és készenlétbe helyezték 
magukat. Ez a helyzet ma is, amikor várjuk a vőlegényt. Nincs közöttünk olyan, aki el ne álmosodott 
volna, vagy el ne szunnyadt volna, de most hangzik az ébresztő szózat! Meg tudod hallani? 
                          
 
Mt. 26, 43, „Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük.” A tanítványok a 
döntő pillanatban elalszanak, amikor a mesterük vért izzadva készül a halálra. A tanítványok nem 
érzékelték, hogy ez a döntő pillanat, amikor a mesterükkel együtt kellene vigyázniuk! Mi érzékeljük 
a „döntő” pillanatot, azokat a helyzeteket, amikor nagyon is józanoknak és ébereknek kellene 
lennünk? A Szentlélek Isten adjon nekünk éberséget. Legyünk józanok és éberek, hogy 
imádkozhassunk! 
 
Péld. 23, 21/b, „..rongyokba öltöztet a sok alvás.” A sok alvás veszélyes a fizikai életben is, mert a 
lustaság nyomorba és szegénységbe sodorja az embert. Ha valaki lelki értelemben alszik, arra is igaz 
ez az állítás, hogy előbb - utóbb csak lelki rongyai lesznek. Isten valami sokkal jobbra gondolt velünk 
kapcsolatosan, Ő a dicsőség ruháiba akar beöltöztetni minket. A tékozló fiú esetében is előkerülnek az 
új ruhadarabok, melyek felváltják a rongyokat! Kérdés, mi mit szeretnénk? Álszerény módon 
rongyokat? Ha igen, akkor folytathatjuk az alvást, de ha a dicsőség ruháit szeretnénk, akkor 
munkára fel! Az Isten szolgáinak a dicsőség ruhája illik! Az Úr kész adni! Gyertek, öltsük fel! 
   
   
 
 



Felhívás: 
 
Rm. 13, 11/b, „..itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van 
hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.” Itt az ideje, hogy felserkenjünk! (Károlyi ford.) Az 
a jó, ha közelebb vagyunk az üdvösséghez, mintha távolodó irányt vennénk fel! Milyen irányba 
haladunk, növekedünk a Krisztusban, vagy elvallásosodunk, és ha van kedvünk, elmegyünk az 
összejövetelre, ha nincs, nem megyünk el. Ha van kedvünk, teszünk valamit az Úrért, vagy a 
gyülekezetért, néha úgy gondoljuk, hogy a pásztorért, máskor meg nem érdekel bennünket az egész. 
Ideje, másképpen gondolni! Ideje felébredni! Az Úr előtt kell majd kinek-kinek számot adnia! 
   
1Thess.5, 5-6, „Hiszen valamennyien a világosság fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a 
sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.” A világosság fiai 
vagyunk! Akkor viselkedjünk úgy, ahogy illik. A „többiek” vagy Károlyi szerint „egyebek”, azok az 
emberek, akikről Jézus beszélt az utolsó időket illetően. Ők azok, akik a Noé napjaiban semmit sem 
vettek észre, mígnem bezárta Isten az ajtót. Ettek, ittak, házasodtak, csak nem vették észre, hogy 
valami közeledik. Jézus azt, mondta, hogy így lesz az Ő eljövetele előtt is. Nehogy hasonlóképpen 
járjunk mi is! Legyünk éberek és józanok, hogy imádkozhassunk! Nemsokára eljön az éjszaka, 
amikor már senki sem munkálkodhat! Használjuk ki a nekünk rendelt időt! Legyünk jó sáfárok! 
 
Ef. 5, 14, „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus!” Az a kérésem, 
hogy támasszon fel a Szentlélek bennünket! Jöjj drága Szentlélek, akarunk engedni Neked! Fel 
akarunk serkenni, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus! Akit már mentettek meg a halálból, és mikor 
feleszmélt és meglátta megmentője arcát, az soha nem felejti el azt többé. Hogy van az, hogy Jézus 
közömbös lett számunkra? Serkenjünk fel, ébredjünk fel Szellemben, lássuk meg Megmentőnk 
dicsőséges arcát, és újra szerelmesedjünk bele az Úrba, újra gyönyörködni tudjunk Őbenne. Krisztus 
szeretete kezdje szorongatni a szívünket, ami azt jelenti, hogy mérlegelés nélkül megteszünk Neki 
mindent, amit mond, amit ránk bíz. Ezt várja tőlünk a mi Urunk! Vajon meddig kell még várnia? 
 
 
 
Térjünk vissza az alapgondolathoz! 
 
Jónás, nagy kerülővel, de végül mégis elmondta az Isten üzenetét, ami nagyon hatásos volt. Nem 
azért, mert Jónás olyan jó szónok lett volna, nem is az igyekezete miatt, hanem azért, mert ott és 
akkor ez volt az Isten szava. Isten szavában erő és hatalom van! Nagyon fontos, hogy ott, akkor, 
úgy hangozzon el, ahogy Ő eltervezte. Ehhez éber fülek szükségesek, hogy meghallják, 
engedelmes lábak, hogy elmenjenek arra a helyre, és engedelmes ajkak, hogy azt mondják és 
nem mást! 
 
Tudod-e, hogy mi a megoldás a gyülekezeted számára? Nem emberi ötletekre gondolok! Csak 
Istennek van megoldása a gyülekezeted számára! Neki jó terve van! A megoldás nem fog egy 
gyülekezetnek sem az ölébe hullani! Azt ki kell imádkozni az Úrtól! Imádkozók, közbenjárók, hívő 
emberek, szolgálók, pásztorok, próféták, álljunk az Úr elé, és jönni fog a „fordulat”! 
 
Van-e valaki, aki tudja, hogy mi a megoldás, a nagyon nagy bajba jutott országunk számára? 
Ötletekkel bizonnyal sokan előállnának! Nincs rá szükség! Sok felébredt imádkozóra, az Úr előtt 
alázatos, az Ő hangját meghalló prófétára, és engedelmes hívők seregére van szükség! És akkor 
jön a „fordulat”, nem politikai, hanem az Isten országának forradalma, a felülről való meglátogatás! 
 
 
Csak Istennek van megoldása Magyarország számára! Szükségünk van az Ő 
megoldására! Itt vagyunk Urunk, használj bennünket a Te Dicsőségedre! 
 
Ámen! 
 
Nyeste Ferenc OIH vezető 


