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ELŐSZÓ
Véleményem szerint az életünkben két igazán nagy pillanat
van. Az első, amikor megszületünk. A második, amikor
felfedezzük, miért születtünk.
Mindannyian okkal születünk, és a mi felelősségünk ezt az
okot – az életünk „miértjét”, azaz Elhívását – kideríteni. Ekkor
tudjuk csak élet-utunkat Istennek az életünkre vonatkozó
optimális célja irányába terelni. S amikor eljutsz ehhez a bizonyos
második nagy pillanathoz, akkor történik az, hogy az életed – az
Elhívásod – elkezd kibontakozni.
Sajnos azonban sokan elmulasztjuk e második nagy pillanatot,
és folyamatosan csak egy, pusztán a túlélésre fókuszáló, felszínes
és alkalmazkodó jellegű állapotban létezünk csupán.
Megfeledkezünk arról – vagy éppen megtagadjuk, esetleg soha
nem szánunk kellő időt arra –, hogy felismerjük, igazából mire is
születtünk. Ehelyett inkább a szüleinkhez, családjainkhoz,
a populáris kultúrához, a média hirdetéseihez fordulunk, vagy
akár még a legkisebb ellenállás irányába is, csak hogy valaki
végre megmondja nekünk, mi tudná az életünket értékessé tenni.
Talán arra várunk, hogy egy isteni hang reánk mennydörögjön az
égből, valahogyan így: „Hé, te ott! Igen, te! Ez az a feladat, melynek
megtételére hívlak téged!”
Ám azonban ez nem így működik. Ha akarsz valamit, akkor
neked kell a tettek mezejére lépned. S mikor végre aktiválod
magad, akkor fog az életed végérvényesen megváltozni.
Ha azt szeretnéd, hogy az átlagos életed különlegessé váljon,
neked kell megtenned az első lépést. A változásnak e folyamata
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egy egyszerű felismeréssel kezdődik. Tudnod kell, az Elhívásod
már a születésedkor megadatott neked. Felfedezned azonban ezt
neked kell; és úgy kell keresned, mint egy drága kincset –, mert fel
kell ismerned, milyen nagy jelentőséggel bíró dologra is
bukkantál.
Én azonban most nem kifejezetten csak egyféle szellemi
elhívásról beszélek, vagy arról, hogyan találd meg a saját szellemi
ajándékaidat. Nem. Többről van szó. Egy teljes mértékű
újjáéledésről beszélek – hogy egészében véve felismerd és
kiaknázd a benned rejlő lehetőségeket, az életed minden
területére vonatkozóan.
Gondolj csak a holdfogyatkozásra: egy adott, tökéletes
pillanatban a Nap és a Hold úgy rendeződik el, hogy létrehozzák
ezt a természeti csodát. Nos, az Elhívásod is pontosan ugyanilyen:
egy olyan optimális összerendeződés, melynek során a
szellemed, lelked és tested összhangba kerül Istennek az életedre
vonatkozó, legfőbb céljával.
S amikor ez végbemegy, akkor valami a helyére „kattan”
benned, és biztosan tudni fogod: megtaláltad azt a
foglalatosságot, melynek megtételére Isten teremtett téged. Ez
egy ösztönös, a zsigereidben érződő, szellemi megtapasztalás.
Azonnal tudni fogod, mihelyst meglátod, meghallod vagy
megérzed ezt.
Nos, Derek Prince egy olyan ember volt, aki ismerte az
Elhívását. A legkiválóbb felsőoktatási intézményekben tanult;
számos nyelven beszélt; és mind az antik, mind a modern
filozófiában jártasságot szerzett. Ám a végső, legfőbb
„menetparancsát” akkor kapta meg, amikor a Második
12

Világháború idején a brit hadseregben szolgált: az Úr arra hívta el,
hogy Isten Igéjét prédikálja az embereknek, méghozzá egyszerű
és mindenki számára jól érthető módon.
Ez a felismerés az életének teljesen új irányt szabott. Hirtelen
egy olyan életpályán találta magát, ami teljesen különbözött attól,
amit valaha is elképzelt magának, amikor még a korábbi,
tudományos karrierjének építésén fáradozott. Ő azonban
mindvégig hűséges maradt az Istentől kapott Elhívásához, amit
öröksége is maradéktalanul bizonyít. S mivel Derek a végsőkig
engedelmeskedett az Úrnak, valamint az életére vonatkozó isteni
tervnek, általa számtalan élet tudott jobbá válni, és áldást nyerni
Istentől.
Talán e könyv okkal került a kezedbe, és Derekhez hasonlóan
biztosan te is azt érzed, hogy a szíved mélyén ott munkál valami.
Arrafelé húz, hogy valami nagyobbat, nagyszerűbbet tegyél –
hogy valami jobbal rendelkezzél, mint amid most van. Látszólag
talán tökéletes az életed: szerető házastársad áll az oldaladon,
engedelmes gyermekeid vannak, és olyan kényelmes otthonnal,
jól fizető állással, kocsikkal és ruhákkal rendelkezel, melyekre
mások talán némi irigységgel tekintenek. De az is lehet, hogy
semmi ilyesmivel nem bírsz, és üres kézzel azon töprengsz, hogy
Miért is vagyok én itt a Földön?
Bárhol is legyél jelenleg, azért vetted fel ezt a könyvet, mert
valami megmozdult a bensődben, és arra ösztönöz, hogy végre
egy, isteni fontossággal bíró életet kezdj el élni. Talán nem tudod
szavakba önteni, miről szól ez a fontosság, vagy hogyan is kellene
kinéznie. Szükséged van egy idegenvezetőre, segítőre, barátra,
hogy a felfedezés e folyamatán végig tudj menni.
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Szerintem nem akadhat Derek Prince-nél megfelelőbb
személy arra, hogy kísérőddé váljon ezen az utadon.
Ez az írás az egyszerű, józan útmutatások igen nagy bőségét
tartalmazza, amely ráadásul egy olyan ember életéből fakad, aki
úgy élt, hogy Isten tervéhez tökéletesen illeszkedett.
Derek üzenete egyrészt abban segít, hogy felfedezd Istennek
az életedre vonatkozó Elhívását. Másrészt pedig abban támogat,
hogy minden szükséges dologgal felszerelt legyél ahhoz, hogy
életed ösvényét úgy tudd igazítani, hogy az kövesse az Isten által
számodra lerakott út vonalát.
Kérlek, ne felejtsd el: ahhoz, hogy be tudd teljesíteni sorsodat,
először is ismerned kell küldetésedet.
Adja az Úr, hogy az Ő áldása kísérjen téged, amint a könyv
lapjait olvasod, és hogy megkeresve megtaláld, és be is tudd
tölteni az életedre vonatkozó mennyei Elhívásodat!

Kirbyjon Caldwell pásztor
Windsor Village Metodista Gyülekezet
Houston, Texas
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¬ ELSŐ RÉSZ
Isten megteszi, amit csak akar, és amikor csak akarja,
és oly módon, ahogyan akarja – és senkitől nem kér
engedélyt erre.

1
1. A FELÜLRŐL JÖVŐ ELHÍVÁS
„Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, meglátott két
testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét,
Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel
halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ’Jöjjetek utánam,
és én emberhalászokká teszlek titeket.’ – Ők pedig
azonnal otthagyták hálóikat, és követték Őt.
Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért,
Jakabot,… és Jánost, amint a hajóban atyjukkal,
Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta.
Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat,
és követték Őt.”
Máté 4,18-22
Felettébb érdekesnek találom, hogy az első négy ember, akit
Jézus elhívott, mind halász volt. Bizonyos mértékben, azt hiszem,
meg tudom érteni Isten bölcs döntését, amely e férfiak
kiválasztásában mutatkozott meg. A halászok sajátos fajta
emberek. Ha úgy olvasod e sorokat, hogy történetesen te is
halászattal foglalkozol, akkor biztosan tudod, hogy a halászok:
fanatikusak.
Jó néhányszor megtörtént már, hogy éppen sétálgattam
valamerre, és közben horgászó emberek mellett haladtam el.
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Megfigyelésem szerint akkor pont nem volt kapásuk. Ám rögtön
felvillant bennem a gondolat: De hiszen ez egyáltalán nem számít
– hiszen ők horgászok! A körülmények soha nem zavarják őket, a
csüggedés sohasem környékezi meg őket. A rossz időjárás sem
jelent gondot nekik, mert a szemük előtt mindig egy, a halakkal
kapcsolatos, reményteli jövőkép lebeg.
Az Úr Jézus azzal, hogy szolgálatát halászok elhívásával kezdte
egy csodálatos üzenetet adott át nekünk. Azt, hogy nekünk,
keresztényeknek is ilyen „halász-mentalitásúaknak” kellene
lennünk. Olyan nagy lelkesedéssel kellene válaszolnunk a
hívására, hogy semmi más ne számítson többé.
Vegyük azt is észre, hogy Jézus nem vesztegetett túl sok szót
egy-egy tanítvány elhívására. Röviden csak így szólt: „Kövess
engem!” Talán a valaha is feljegyzett, legrövidebb igehirdetés volt
ez. Mint ahogy látni fogjuk, az Úr sohasem magyarázkodott – és
magyarázkodik – túl hosszan. Mit tanulhatunk ebből? Azt, hogy
Jézus felé irányuló elkötelezettségünkben mi sem tűrhetünk meg
semmilyen kompromisszumot. Nincs középút!
„Ha bárki az után vágyakozik, hogy utánam jöjjön,
akkor gyakoroljon önmegtagadást és vegye fel
a keresztjét, és kövessen Engem. Mert bárki, aki szeretné
megtartani az életét, el fogja veszíteni, de az, aki elveszti
az életét miattam, (énértem, az én kedvemért) meg fogja
találni.”
Máté 16,24-25
A szolgálata során egy másik alkalommal Jézus szintén e
szavakkal hívott el valakit: „Kövess engem!” Az illető azonban
hezitált: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és
17

eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt: „Hadd temessék el a
halottak a halottaikat, te pedig menj, és hirdesd az Isten
Királyságát!” (Lukács 9,59-60). Amikor Jézus azt mondja, hogy
„most”, akkor a holnap már nem elég jó. Az Úr közvetlen kihívást
intéz felénk ma is, és reánk hagyja, hogy eldöntsük, hogyan
válaszolunk erre.
Életem első idejében a brit Anglikán Egyház egyik
tagegyházának tagjaként nőttem fel. Az odatartozást – sok más
egyházi közösséghez hasonlóan – elég könnyű feltételekhez,
csupán ennyihez szabták: Nem kell túl sok mindent megtenned,
csak néhány dolgot. Eleget is tettem mindannak, amit elvártak –
de az igaz valóságra mégsem találtam rá az életemben. Abban az
időben még nem ismertem a saját szívemet, csak egyfajta
erőpróbát kerestem. Aztán a legelső alkalommal, hogy
szembekerültem az Úr Jézus felém intézett kihívásával, azonnal
teljes elkötelezettséggel reagáltam. Sejtéseim szerint sokan
vannak szép számmal még olyanok, akiket – hozzám hasonlóan –
a hagyományos vallás nem tölt el túlzott lelkesedéssel. Még nem
találtak igazi megelégedettséget, és nem is tudják, mi tudná
szívük éhségét csillapítani. Hadd mutassak rá: amit igazán
keresnek nem más, mint Isten feléjük intézett, egyértelmű és
megalkuvást nem tűrő elhívása. De, ha te már részesültél ebben,
akkor semmiképpen ne engedd, hogy bármi is visszatartson attól,
hogy lelkesen válaszolj az Úr hívására!
Isten elhívása, ami szent és mennyei – felülről jövő. Olyan,
mintha mi egy vízszintes vonalon haladnánk, és Isten függőleges
irányú hívása elér minket a mennyből, keresztezve az életünket. S
ha mi pozitívan válaszolunk az Ő hívására, akkor az életünk – a
korábbihoz képest – teljesen másmilyenné formálódik.
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Mi van, ha ragaszkodsz az életedhez? Nem fogod tudni
megtartani az életedet. Sorsodat a magadénak vélheted, járhatsz
a saját kedvteléseid után, terveket szövögethetsz, és megtehetsz
mindent, amit csak akarsz – de a végén mégis el fogod veszíteni
az életedet. Vagy pedig, amikor megszólít, átadhatod Istennek –
és egy másikat találsz majd.
A hatalmas és szuverén Úr egyszerűen csak ennyit mond:
„Kövess engem!” Ez minden.
Isten szuverenitása egyfajta teológiai szó. Én így szoktam
magyarázni: Isten megteszi, amit csak akar, és amikor csak akarja,
és oly módon, ahogyan akarja – és senkitől nem kér engedélyt erre.
Az Úr szuverenitásának gondolata – amelyet egyébként a
jelenlegi nemzedékünk nagyban elhanyagol – a Szentírás nagy
igazságainak egyike. Amíg nem értékeljük és tiszteljük Isten
szuverenitását, addig képtelenek leszünk megérteni az életünkre
vonatkozó elhívását. Ám, ha hajlandóak vagyunk erről megértést
nyerni, és úgy menni előre utunkon – akkor belépünk egy,
számtalan előnnyel járó, új életbe. Hadd mutassak ezekből négy
fő jellemzőt:

Be akarsz lépni az „örökké tartó” életbe?
A legegyszerűbben megfogalmazva az első jellemzőt: a
megújult életben való járásunk fő motivációjává az válik, hogy
Isten akaratát szeretnénk megcselekedni. Maga Jézus is erre
törekedett. Így szólt: „Az én eledelem az, hogy megtegyem annak
akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az Ő munkáját”
(János 4,34).
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Az első levelében János azokról beszél, akik megcselekszik
Isten akaratát. Majd összehasonlítja ezt a fajta életvitelt
mindazzal, amit felajánlhat ez a világ. János világosan leírja:
„A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is.”
1 János 2,17a
A világ minden vágya és törekvése; minden, amit csak meg
akar ragadni; és minden, ami után úgy hajt – mind-mind időleges.
Minden el fog múlni.
E kezdő állítás után azonban a „de” szócska következik:
„De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1 János
2,17b). Na, ez a különbség! Amikor megtagadod a saját
akaratodat, nemet mondasz önmagadnak, és az akaratodat Isten
akaratával egyesíted – akkor felelsz meg az isteni feltételeknek.
Végső soron úgyis Isten akarata fog megvalósulni. És ha te
azonosultál az Ő akaratával, akkor legyőzhetetlenné váltál.
Mindörökké megmaradsz majd. Ugye, milyen izgalmasan
hangzik mindez? Hadd bátorítsalak arra, hogy ezt a nagyszerű
igét még személyesebb módon is valld meg, valahogyan így: „Ha
megteszem Isten akaratát, akkor mindörökké megmaradok!”
Azonosulni Isten akaratával – ez az új élet legelső jele. Egy
olyan életbe lépsz be, amely Isten akaratával egyesült, és amely
ennélfogva az Úr akaratának az összes erejét, hatalmát és teljes
bizonyosságát magában rejti.
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