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Bevezetés

A férjemmel, Tonyval, és a lányainkkal, Lilianával és Annalisával 
négy évig Szingapúr szigetén éltünk. Egy libegő segítségével 
alkalmanként egy kisebb, Sentosa nevű szigetre is átmentünk. 
Ez a libegő egy biztonságos drótkötélpályán közlekedik, melyet 
magasan a föld felett, két hatalmas torony közé feszítettek ki 
Szingapúr és Sentosa között. 

Ez a jelenet egy örök érvényű igazságot szemléltet nekem. 
Isten naptárában két olyan jelentős esemény van, amely célt és 
útmutatást ad a keresztényeknek: Jézus első eljövetele, illetve 
Jézus második eljövetele. 

Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust személyes Megvál-
tónkként, akkor – ahogy a libegő szemlélteti – az életünk 
elemelkedik a földtől, és hozzákapcsolódik az első toronyhoz: 
Jézus megtestesüléséhez és megváltó munkájához. A második 
eljövetelét szimbolizáló másik toronyhoz való kapcsolódás 
nélkül azonban az életünk drótkötele megereszkedik, és csak  
a mának élünk. Így elveszítjük Isten személyesen ránk vonatkozó 
célját, és nem érjük el a rendeltetési helyünket.

Ha valaha be akarjuk tölteni az Istentől kapott elhívásunkat, 
akkor az életünket fel kell függesztenünk a két torony: Jézus első 
és második eljövetele közé. 
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Az életünk célját ki kell feszítenünk és fel kell függesztenünk 

e két esemény tudata közé. Bárcsak megnyitná az Úr a szeme-
inket arra, hogy megértsük azt, és annak a tudatában éljünk, 
hogy Jézus nemcsak eljött, hanem újra el fog jönni! 

A szüleim, Bill és Ginger Behrman tiszteletesek az életem 
legnagyobb áldásai közé tartoznak. A gyülekezetünkben, ahogy 
az otthonunkban is, ügyeltek arra, miközben felcseperedtem, 
hogy a Szent Szellemet mindig szívesen lássuk, és Jézus mindig 
feltétlenül a középpontban legyen. Jézus első eljövetelének  
– életének, szolgálatának, halálának és feltámadásának –  
küldetése olyan igazság, amire mindig tanítottak, és amit szere-
tettel dédelgettem. 

Az imádkozás fontos és természetes része volt az életünknek 
otthon. A gyülekezetben sem pusztán az imaórákon, kedd 
reggelenként imádkoztunk néhány hűséges testvérrel, hanem 
mindannyian imádkoztunk – nők, férfiak, kamaszok, de még  
a kicsi gyerekek is. 

Emlékszem, a vasárnap esti istentisztelet után sokszor az 
ösztönözte az imádkozást, hogy mi magunk készen álljunk 
Jézus eljövetelére. Ugyanez buzdított bennünket arra is, hogy 
buzgón, szívből imádkozzunk a családunkért, a barátainkért, az 
iskolánkért, az országunkért és a világért is, hogy megismerjék 
Jézus megváltó munkáját. Azokra az imáinkra kapott 
válaszok részeként az akkori fiatalok közül sokan ma már 
gyülekezetvezetői-, vagy plántálói szolgálatba léptek, pásztorok, 
vagy misszionáriusok. 

Jézus visszatérését nemcsak az imáinkba foglaltuk bele, 
hanem ez a téma sokszor része volt azoknak az énekeknek is, 
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melyeket énekeltünk. Foglalkoztunk Jézus második eljövetelével, 
készültünk rá, és vágyakoztunk arra a napra, amelyen majd 
szemtől szembe láthatjuk meg Őt. Annak tudatában éltünk, hogy 
egy nap meg kell majd állnunk Jézus előtt, és számot kell adnunk 
arról, mit cselekedtünk az Ő akaratának engedelmeskedve. 

Életemnek erre az alapjára csodálatosan felépült későbbi 
életem Kenneth E. Hagin testvér szolgálata alatt, akit tizenhat 
éven át kiváltságom volt szolgálni. Mialatt tanultam, figyeltem 
és részt vettem a szolgálatban, egyre jobban értékelni kezdtem, 
amit az Úr Jézus az első eljövetelekor elvégzett értünk.  
Ó, micsoda Megváltó! Mindenkinek ismernie kellene Őt, illetve 
mindazt, amit kifizetett értünk. 

Azok alatt az évek alatt kisebb-nagyobb csoportokban számos 
alkalommal imádkoztunk is együtt Hagin testvérrel. Ez idő alatt 
a Szent Szellem a szívembe ültetett bizonyos dolgokat azzal 
kapcsolatban, hogy Bemerítő János szolgálata hogyan készítette 
el az utat Jézus eljöveteléhez.

Ahogy Jézus első eljöveteléhez, úgy a visszatéréséhez is 
szükségesek előkészületek. Vannak olyan emberek, akik utat 
készítenek Jézus visszatéréséhez, ahogy azt Bemerítő János 
tette az első eljövetele előtt. 

Ez a kijelentés inspirált arra, hogy megírjam ezt a könyvet. 
Azok az igehelyek, melyeket megvizsgálunk majd, nagyobb 
megértést fognak adni arról, hogy mit jelent utat készíteni Jézus 
visszatéréséhez. Ez a megértés világosságot és szilárd pozíciót 
biztosít nekünk az imádkozáshoz, és segít abban, hogy ezekben 
az utolsó napokban együttműködjünk a Szent Szellemmel az 
imádkozásban. 
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Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar 

eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! 
– Jelenések 22:20 
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Az út készítése: 
egy hang a pusztában

Krisztus első eljövetelét Isten már a Föld megteremtése előtt 
eltervezte. Először bárányként jött el – Ő volt a megöletett 
Bárány. 

Az 1Mózes 3:15-ben találjuk meg a Jézus eljövetelére és 
az elvégzendő munkájára vonatkozó első próféciát. Onnantól 
kezdve sok-sok éven át próféciáról próféciára, sorról sorra 
megjövendölték az eljövetelének különféle vonatkozásait. 
Végül, amikor az idő betelt, Jézus a Földre jött (Galata 4:4). 

Jézus első eljöveteléhez  
sokan segítettek utat készíteni. 
Ismerjük azokat a prófétákat, 
akik a Messiásról prófétáltak, 
Jézus születésének közele-
désével azonban nemcsak  
a prófétákat, hanem több más olyan embert is látunk, akik részt 
vettek az Úr eljövetelében. 

Jézus első eljöveteléhez  
sokan segítettek utat 

készíteni.
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MÁRIA – Látjuk például Jézus édesanyját, Máriát, aki 

kegyelemmel betöltött és kiváló jellemű ifjú hölgy volt. Isten 
keze nyilvánvalóan megnyugodott rajta annak érdekében, 
hogy felkészítse őt a Jézus édesanyjaként betöltött csodálatos 
szerepére. 

JÓZSEF – Azután ott volt József, akinek semmilyen 
biológiai része nem volt Jézus fogantatásában, Isten azonban 
kiválasztotta őt a felnevelésére. Egy gyengébb jellemű ember 
hasznot húzhatott volna ebből a csodálatos gyermekből. 
Amikor József látta Jézus különlegességét, a saját előnyére 
is használhatta volna a fiút, de nem tette. 

MÁS FONTOS EMBEREK – Olvasunk továbbá Zakariásról 
és Erzsébetről, akik idős korukban szintén fontos szerepet 
töltöttek be Jézus eljövetelében. Voltak azután azok, akik  
a mennyei jeleket látva meglátogatták a kisded Jézust. A bölcsek 
egy csillagot követve drága ajándékokat vittek Neki. Miután egy 
angyali kórus kihirdette Jézus megszületését, pásztorok mentek, 
hogy imádják Őt. Akinek része volt Jézus első eljövetelében, 
az szerepet és feladatot kapott az Úr útjának elkészítésében. 

ANNA ÉS SIMON – Imádkozó emberek is voltak. Anna és 
Simon szolgálatának utolsó szakaszába csak egy bepillantást 
kapunk, Anna azonban sok éven át imádkozott. Miután megözve-
gyült, átadta az életét Istennek, a templomban lakott és imádkozott 
azért, hogy ez az esemény megvalósuljon. Tudunk Simonról is, 
aki szintén elkötelezte magát a templomi imádkozásra. 
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Jézus második eljövetelében is szerepet kap sok különböző 

ember, akiknek a feladata hasonló lesz azokéhoz, akiket Jézus 
első eljövetelekor láttunk. Azok az emberek, akik résztvevői 
voltak Jézus első eljövetelének, mintaként szolgálnak azoknak  
a feladataihoz, akik Jézus második eljöveteléhez készítik az utat. 

Annához hasonlóan például sokan odaszánták az életüket az 
imádkozásra. Évekkel ezelőtt sokat imádkoztam „Annáért”, és 
azon tűnődtem először, hogy vajon ki lehet az, akiért imádkozom. 
Talán egy ilyen nevű konkrét személyért imádkoztam, később 
azonban hinni kezdtem, hogy olyan emberekért imádkozom, 
akik átadják az életüket az imádkozás szolgálatára, hogy előse-
gítsék a Király visszatérését!

Van egy olyan személy, akit jobban meg kell néznünk. Az 
Ő szerepe egyedülálló volt Jézus első eljövetelében. 

A kiáltó hang a pusztában 

Bemerítő János szolgálata olyan fontos szerepet játszott Jézus 
első eljövetelében, hogy Jézus elmondása szerint János előtt nem 
támadt nála nagyobb próféta. Jézus szerint mitől volt nagyobb 
János szolgálata a többiekénél, hiszen tudomásunk szerint nem 
tett semmi csodát (János 10:41)? 

Az a prófécia, melyet János apja, Zakariás mondott János 
születése után, megmutatja nekünk, hogy miért fontos János 
szolgálata, és hogyan kapcsolódik közvetlenül Jézus földi 
szolgálatához és céljához: „Téged pedig, kisgyermek, a magas-
ságos Isten prófétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, 
hogy előkészítsd útjait.” (Lukács 1:76, Károli revideált) 
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Ebben az igeversben a hodosz görög szó szerepel, mely első 

sorban utat jelent.1 Vagyis, János utat épített – olyan szellemi 
utat, melyen Jézus járt a szolgálata során. 

MÁRK 1:2-3, Károli revideált
2 amint meg van írva Ézsaiás prófétánál: Íme, elküldöm az én 
követemet előtted, aki előkészíti a te utadat.
3 Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyen-
gessétek ösvényeit!

Márk Ézsaiás prófétát idézte, olvassuk el tehát, hogy mit 
mondott Ézsaiás az útépítésről: „Egy szó kiált: A pusztában 
készítsétek az Úrnak útját [távolítsátok el az akadályokat], utat 
egyenesítsetek és egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!” 
(Ézsaiás 40:3, Bővített Biblia) 

Az „út”-nak fordított héber szó a məsilláh, ami főútvonalat, 
vagy országutat jelent.2 Ez egy olyan országút képét tárja elénk, 
ami egy autópályához hasonló. 

ÉZSAIÁS 40:4-5, Bővített (Amplified) Biblia 
4 Emelkedjen és töltődjön fel minden völgy, szálljon alá minden 
hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a bérc rónává.
5 Akkor megjelenik az ÚR dicsősége (fensége és tündöklése), és 
minden test látni fogja. Az ÚR szája mondta ezt.

Az 1900-as évek elején mind a négy nagyszülőm telepes volt 
Colorado államban. Behrman nagypapa megyei megbízottként 
szolgált, és a vezetői munkája nyitotta meg az utat arra, hogy 
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Chaffee megyéből Gunnison megyébe lehessen közlekedni.  
A Cottonwood Passen egy ösvény haladt át, autóval lehetetlen 
volt keresztülmenni ezen a hegyszoroson. Évtizedekkel azelőtt 
ökörvontatású szekerekkel teherfuvarozásra használták. Nagy 
nehezen néhány autó is feljutott a hegyszoros tetejére, de nem 
tudott továbbhaladni a mögötte húzódó gyönyörű vidékre. 

Apám fiatal korából emlékszik azokra az építési munká-
latokra, melyek a ma is használható formájában megnyitották  
a hegyszorost az utazók előtt. Nagypapa látásának, kitartásának 
és kemény munkájának köszönhetően jóváhagyták az építési 
munkálatok elindítását. Akkoriban sokkal nehezebb volt utat 
építeni, mint most, amikor nagyszerű eszközök állnak rendelke-
zésünkre. Az út nagy megnyitó napján a nagypapám más fontos 
emberekkel együtt a szoros legtetején állva vágta el a szalagot. 

Isten útját persze nem a saját erőnkből, hanem a Szent Szellem 
ereje által építhetjük és építjük is meg. Dicsőség Istennek! 

Természetfeletti, isteni felszerelés segít megtenni, amit 
meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Úr dicsősége 
megnyilvánuljon. Hatékony imádkozással utat építünk, ami 
adott helyeken hozzáférést biztosít Isten dicsőségének a megjele- 
néséhez. 

Figyeljük meg, hogy az Ézsaiás 40:3-4 szerint Isten útjának 
megépítéséhez hegyeket kell elmozdítani! A Márk 11:23-24-ben 
Jézus megtanítja nekünk, hogyan mozdítsunk el hegyeket azáltal, 
hogy szólunk hozzájuk. 

A hegyek elmozdítása az Ézsaiás 40:3 szerint azonban csak 
az egyik része az útépítésnek. Ahhoz, hogy az út elkészüljön, 
mást is csinálni kell. 
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Az útépítés fizikai és szellemi értelemben is időbe telik. Az 

útépítők annyit dolgoznak egy nap, amennyit tudnak, másnap 
pedig ott kezdik a munkát, ahol abbahagyták. Ezt napról napra 
addig folytatják, amíg az út el nem készül, és használni nem 
lehet. 

Az imádkozás egyik szolgálata hasonlít az útépítéshez, 
amiben szorgalom és kitartás kell ahhoz, hogy az út elkészüljön.

Azokat az utakat, melyeken akkor utaztunk, amikor Rómában 
éltünk, a Római Birodalom építette. A Római Birodalom épített 
elsőként főútvonalakat. Az ottaniak tudták, hogy két pont között 
a legrövidebb távolság egy egyenes vonal, és nagyon céltuda-
tosan készültek ezeknek az utaknak a megépítésére. Ahhoz, 
hogy hadtesteket tudjanak mozgósítani azokra a területekre, 
melyeket be akartak venni, először utat kellett építeniük az 
odajutáshoz. Sok időbe és energiába került egy utat megépíteni, 
de hosszú távon megkönnyítette a terveiket. Kommunikációs 
és kereskedelmi célra is használták az utakat. 

Ez az alapelv az imádkozásra is igaz. Jézusnak útra van 
szüksége, amikor mindenki szeme előtt meg akarja mutatni az 
Ő dicsőségét valahol. Nemcsak azért imádkozunk hittel, hogy 
a magunk számára áldásokat kapjunk, hanem azért is, hogy utat 
tisztítsunk ahhoz, hogy Jézus dicsősége megnyilvánulhasson, 
illetve végső soron azért, hogy Ő visszatérjen. 

Valaki talán azt kérdezi: „Honnan fogjuk tudni, hogy az út 
elkészült?” Nos, onnan, hogy az Úr dicsősége megnyilvánul az 
adott területen, és mindenki számára láthatóvá válik.  
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Isten Mestere a tervezésnek. Mielőtt megjelenik valahol, 

vágyat gerjeszt az emberek szívében arra, hogy imában kezd-
jenek el utat készíteni az adott a területen. Ezt úgy valósítja 
meg, hogy a szívünkbe ülteti a saját vágyát azzal kapcsolatban, 
hogy az Ő dicsősége egy bizonyos helyen megnyilvánuljon az 
emberek előtt. 

Egy Istentől kapott szenvedéllyel tehát imádkozni 
kezdünk az adott területért, és minden alkalommal, amikor az  
Ő vezetésével és erejével imádkozunk, haladunk előre. Nem 
szabad abbahagynunk az imádkozást és elbátortalanodnunk 
amiatt, hogy nem érjük el a célt rögtön azután, hogy először 
kimondtuk az „ámen”-t. Nem! Valahányszor hatékonyan 
imádkozunk, nagyobb földet foglalunk el és készítünk elő. 

Előfordul, hogy a fennkölt és magasztos gondolkodás alább 
száll, amikor imádkozunk. Néha pedig a kis dolgok, vagy akár 
olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy képtelenek valamit is 
véghezvinni, vagy akiket megbénít a tudatlanság és a félelem, 
felemelkednek. A görbe – nem megfelelő – dolgok kiegyene-
sednek, a rögös dolgok pedig kisimulnak. 

Addig folytatjuk az imádkozást 
a Szent Szellem vezetése szerint, 
amíg az út célhoz nem ér, és az Úr 
dicsősége meg nem nyilvánul az 
adott területen. A hatékony imád-
kozás segítségével valójában olyan 
utat építünk, amin Isten dicsősége 
utazni fog. 

A hatékony imádkozás 
segítségével valójában 

olyan utat építünk,  
amin Isten dicsősége 

utazni fog.
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Amikor izgatottá tesznek azok a bizonyságok, melyek 

beszámolnak arról, hogy Isten dicsősége megnyilvánult 
bizonyos városokban, régiókban és országokban, akkor nem 
szabad elfelejtenünk, hogy Isten dicső jelenléte és ereje nem 
„véletlenül” nyilvánult meg ott. Történtek előkészületek.

Minél nagyobb a dicsőség, 
annál nagyobb volt az előkészület. 
Minden, Isten dicsőségéről szóló 
bizonyságot úttörő munkások 
készítettek elő, akik buzgón és 
kitartóan imádkoztak. 

Az évek során tagja voltam több útkészítő csapatnak is, akik 
utakat építettek olyan helyekre, ahol aztán az Úr dicsősége 
megmutatkozott. Az egyik legnagyobb kiváltság, amit valaha 
ismertem az életemben az, amikor valaki utat építhet Isten 
dicsősége megnyilvánulásának. Az útkészítés legjava nem  
a megcélzott emberek előtt zajlik, hanem csak Isten előtt és az 
Ő dicsőségére!

Általában véve tudjuk, hogy Isten minden embernek meg 
akarja mutatni az Ő szeretetét és dicsőségét, továbbá hatalmas 
dolgokat akar megtenni értük. Az az út azonban, ami eléri az 
embereket, nem általános. Ha valaki el akar jutni valahová, akkor 
egy adott útvonalon kell odautaznia. Nem „minden régi út” visz 
oda. Egy országon belül sok különböző terület van, amihez Isten 
hozzá akar férni. Például, hogy mondjunk néhányat: létezik 
üzleti, jogi és politikai, valamint oktatási szféra. Konkrét utakat 
kell építenünk egy-egy területhez olyan emberek segítségével, 
akikben Isten könyörületet gerjesztett az imádkozáshoz. 

Minél nagyobb a dicső-
ség, annál nagyobb volt 

az előkészület.
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Van például egy gyülekezet, amellyel Tony és én szoros 

kapcsolatban állunk, és amelynek pásztorait évekkel ezelőtt 
a könyörület arra indította, hogy imádkozni kezdjenek bizo-
nyos embercsoportokért. Nem általánosságban imádkoznak  
a lelkekért, hanem zenészeket, sportolókat, a szórakoztatóipar 
szereplőit, és egyes országokat vesznek célba. Az évek során 
buzgón imádkoztak, hogy kiépítsék azokat az utakat, amiken 
most ők maguk és mások is járnak annak érdekében, hogy 
szolgáljanak azoknak, akikért imádkoztak.

Bár a 2Korinthus 6:17-ben egy fontos igazságot fedezhetünk 
fel: „Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük – azt 
mondja az Úr –, és tisztátalant ne érintsetek…”, tágabb keretek 
közt kell értelmeznünk ezt az igazságot. Abban az értelemben 
nem szabad szeretnünk a világot, hogy megegyük, amit kínál, 
és azzal elégítsük meg az életünket. Lehetetlen a világosság 
gyümölcsét teremni a sötétség fogyasztásával párhuzamosan. 

A sötétség azonban arra ítéltetett, hogy sötét maradjon, ha 
nem visszük be oda a világosságot. Ha kivonulunk az oktatás,  
a politika, a szórakoztatás és az üzleti élet területéről amiatt, mert 
félünk a beszennyeződéstől, azzal akadálytalan utat adunk az 
ördögnek ezeken a területeken, hogy megvalósíthassa a céljait. 
Ha nem hódítunk, és nem verünk 
gyökereket valahol, akkor valami 
más fog (Lukács 19:13; 2Krónikák 
28. rész)! 

Jézus utolsó utasításainak egyike az volt, hogy MENJÜNK 
el az egész világra, és hirdessük az evangéliumot minden 
teremtménynek (Márk 16:15). 

Ha nem hódítunk... akkor 
valami más fog!
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Jézus kijelentette: „És Isten országának ezt az evangéliumát 

hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, 
és majd akkor jön el a vég.” (Máté 24:14) Persze szeretnénk, 
hogy Isten dicsősége megnyilvánuljon a gyülekezeteinkben, 
Isten azonban azt akarja, hogy az egész világ megteljen az 
Ő dicsőségének az ismeretével, ahogy a tengert betölti a víz 
(Habakuk 2:14). 

A Szent Szellem azt a vágyat gerjeszti a Gyülekezetben, hogy 
hozzáférjen azokhoz a területekhez, ahol még nincs jelen Isten 
dicsősége. A vágy azonban önmagában nem végzi el a munkát. 

Bemerítő János úgy prófétált, mint „kiáltó hang a pusztában”. 
A hangját használta arra, hogy hegyeket rontson le, és völgyeket 
emeljen fel. A hangja kiegyenesítette a görbe dolgokat, és 
kisimította az egyenetlen helyeket. Jánoséhoz hasonlóan  
a mi hangunk is eszközként szolgál arra, hogy a Szent Szellem 
felhatalmazásával utat készítsen Jézusnak és a szolgálatának. 

Ahogy azoknak az embereknek a szerepe, mint Anna és Simon, 
visszatükröződik Jézus második eljövetelének előkészítésében, 
János szolgálata is tükröződni fog azokban, akiknek ezekben az 
utolsó napokban része lesz az Úr útjának elkészítésében. 

1Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Strong részletező bibliakon-

kordancia) G3598 ὁδός (hodosz)
2Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Strong részletező bibliakon-

kordancia) H4546 הָּלִסְמ (məsilláh)
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Illés szelleme és ereje

Bemerítő János életének az volt a célja, hogy utat készítsen 
Jézus első eljöveteléhez. Ezt „Illés szellemével és erejével” 
hajtotta végre (Lukács 1:17). A megdicsőülés hegyén valójában 
maga Jézus is Illésnek nevezte Jánost.

MÁTÉ 17:11-13, Károli revideált 
11 Ő pedig azt felelte: Illés csakugyan eljön előbb, és mindent 
helyreállít.
12 De én azt mondom nektek, hogy Illés immár eljött, és nem 
ismerték meg őt, hanem azt tették vele, amit akartak. Így kell az 
Emberfiának is szenvednie tőlük.
13 Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról 
beszél.

Mit jelent tehát, hogy János „Illés szellemével és erejével” 
szolgált? Hogy ezt jobban megértsük, vissza kell mennünk, 
és meg kell vizsgálnunk néhány kiemelkedő eseményt Illés 
helyreállító és előkészítő szolgálatából. 
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