John Echardt: A dicséretről és az imádatról
Az énekesek, zenészek vezetőiről
A Sion hegyén áll helyre Dávid Sátora. A népek, erre a helyre kell, hogy feljöjjenek! Hívjátok
a nemzeteket, népeket, a ti nemzeteteket, városaitokat az imádás hegyére! Mondjátok: „Gyertek
fel az imádás hegyére!”
1.Krón.25,16 „Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölték az Asáf, Hémán és Jedutun
fiait, hogy prófétáljanak citerákkal, lantokkal és cimbalmokkal. Azok száma, akik e szolgálatra
rendeltettek, az ő szolgálatuk szerint.”
Ebből a fejezetből nagyon sokat tanulhatunk és ismerhetünk meg Dávid látásáról, a Dávid
szívében levő ’Dávid Sátora’ tervről, annak felépítéséről.
Dávid Sátorában négy fontos személy volt a dicsőítés és az imádás területén: Asáf, Hémán,
Jedutun és Kenéniás
1.Krón.15,27 „Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözvén, valamint a Léviták mind, akik a
ládát vitték, az éneklők is és Kénániás, aki az éneklés vezére volt, énekeltek.”
Kenéniás az éneklők vezetője volt. Nézzük meg most e vezetőket külön-külön is.
1.) Asáf = Összegyűjteni, összehozni (annak érdekében, hogy valamit elpusztítsanak,
lerontsanak)
Isten mindig okkal gyűjt össze minket. Az egyik fontos ok, hogy a sötétség munkáit lerontsa
általunk – az Eklézsia által.
Nemcsak dávidi, hanem asáfi kenetet is ad nekünk az Úr.
A testületi kenetet nem lehet, nem tudod semmivel sem helyettesíteni. Amikor Isten népe
összegyűl, együtt vannak a különféle szolgálati ajándékok, akkor azokat Isten okkal gyűjti össze.
Vannak sátáni sötétség erői, amelyek Dávid Sátorának felállítását, helyreállítását akarják
megakadályozni. De Isten összegyűjti az Ő népét, hogy ezeket, a sátáni erőket lerontsa.
Nem lehet áttörésetek, nem tudtok addig átélni áttöréseket, amíg bizonyos sátáni erőket nem
rontotok le. Isten velünk és általunk akarja, ezeket a sátáni erőket lerontani – szellemi énekekkel,
zsoltárokkal, prófétikus megnyilvánulásokkal.
Dávid gyakran énekelt zsoltárokat az ellenség ellen, az ellenség fölötti győzelemre. Isten
harci énekeket fog adni neked, hogy azzal lesújts az ellenségre.
Sok pásztornak sajnos nincs látása a Dávidi harcról. Hinnünk kell, hogy Isten angyalokat küld
el, angyalokat szabadít fel a szellemi harcokra - Dávid Sátorán keresztül általunk!
2.) Hémán = Hűséges
Dávid Sátorában erre van szükség. Hűséges imádókat, hűséges énekeseket, hűséges
zenészeket keres Isten – tekintet nélkül a körülményeidre, tekintet nélkül az ellenségeidre, a
szorongattatásokra. Hűség – Isten Házához, hűség Dávid Sátorának felépítésében, a Dávidi
dicsőítésben, imádásban. Isten hűséges énekeseket, hűséges zenészeket, hűséges prófétákat
támaszt. (Például, akiknek nem lesz probléma, akiknek nem derogál, akik nem lesznek
nyugtalanok vagy idegesek, ha órákig imádják az Urat!)
Vannak Amerikában olyan gyülekezetek, ahol egy órás istentisztelet alatt mindent ’letudnak’,
’lezavarnak’ – a dicsőítést, az igeszolgálatot, gyűjtést, hirdetést, stb.
Sokan, akik az életben vesztes emberek, a sport világában érzik jól magukat – amikor a
csapat, akinek szurkolnak, nyer, akkor sikeresnek érzik magukat. Persze fordítva is igaz, ha veszít
a csapatuk, akkor pedig depressziósak.
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3.) Jedutun = „Jedah” = Kinyújtani a kezet, Kiűzni, Kidobni, Kivetni
Vannak olyan dolgok, vannak olyan szellemi erők, amelyeket csak erőteljes imádással
lehetséges kiűzni. Az imádás közben – jönnek Istennek angyalai – harcolnak értünk – kiűzik
előlünk a sátáni erőket, gonosz szellemeket.
Ámós 9, 11 „Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és
felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.”
Ámós Dávid Sátora felemeléséről, felépítéséről prófétált. Ez az imádásról szóló kijelentés.
12. vers „Hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, akik az én
nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt!”
Semmit sem vehetünk addig birtokba, amíg az ellenség nincs arról a területről kiűzve. Kell,
hogy látásotok legyen a városotok, az országotok szellemi elfoglalásáról – ki kell űzni azokat a
sátáni erőket, amelyek az embereket fogságban, igák kötelékeiben tartják.
A dicsőítés, az imádás az istentiszteleteken nem arra való, hogy az emberek
összegyülekezzenek. A dicsőítés, imádás nem időkitöltés, hogy addig tartson, míg végre
elkezdődik az igeszolgálat. A dicsőítés, az imádás az Úr szemei előtt ugyanolyan fontos, mint az
igehirdetés. A Biblia nem egy étlap, amiből válogathatunk a saját ízlésünknek megfelelően. Az
istentiszteletek szakaszai sem arra valók, hogy megválogassam, melyikre megyek el, melyiken
maradok, és melyiken nem veszek részt. Ezékielnek az egész tekercset meg kellett ennie, nem
csak egy kis részét! Nem fogod az Igét sem megérteni, ha nem veszel részt a dicsőítésben, az
imádásban teljes szívvel.
Egy gyülekezetnek egy térségre szól az elhívása. De addig nem tud egy gyülekezet sikeressé
lenni, amíg az adott terület gonosz szellemeivel nem bánik el.
A dicsőítés, imádás kiűz bizonyos démonokat, gonosz szellemeket. Figyeld meg: a dicsőítés,
de főleg az imádás közben vannak, akik nyugtalanok lesznek. Sokakra ilyenkor jön egy kényszer,
hogy vécére menjenek, hogy kimenjenek a mosdóba, elmenjenek a büfébe, meglátogassák a
gyülekezeti könyvespultot, vagy kimenjenek a folyosóra sétálni, bámészkodni, esetleg a hozzájuk
hasonló démoni befolyás alatt levő emberekkel ilyenkor kezdenek trécselni. Ezek mind démonok
befolyása alatt vannak. Vannak, akik ilyenkor lesznek idegesek, nyugtalanok, hogy már tizedszer,
ötvenedszer éneklitek ugyanazt – ez tudod, mi? Vallásos démonok, akik elidegenítik őket az élő
Isten személyes imádásától.
Kérjetek Jedutun-kenetet az Úrtól! Ilyen és hasonló esetekben Jedutun-kenetre van szüksége a
gyülekezetnek. Ez a kenet már dicsőítés, imádás közben kiűzi, ezeket a démonokat, gonosz
szellemeket.
13.vers „Íme, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a
magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig megáradnak.”
A „hegyek musttal csepegnek”
Naba = felbugyog (a víz a forrásból)
Ezt jelenti a prófétai Ige – mint víz, ami felfakad benned, belőled, mint forrásból. A
prófétálást fel is gerjesztheted magadban. Ha nem érzed, hogy elkezdett volna bugyogni, akkor te
felgerjeszted, és elkezd jönni a benned levő forrásból.
Nataf = lehull valamire (mint eső a földre)
A prófétai szó úgy esik rátok, mint eső a földre.
Zsolt.68, 9-10 „A föld rengett, az egek is csepegtek Isten előtt, ez a Sínai hegy is az Isten
előtt, az Izráel Istene előtt. Bő záport hintesz, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod.”
Isten jelenlétében elkezd csöpögni a mennyből a prófétai Ige. De ha nem érzed a „csepegést”,
akkor is felgerjesztheted magadban a prófétai forrást. Dávid Sátorában elkezdenek „csepegni” a
hegyek. Ez a Szent Szellem bora, amely ránk kezd csöpögni.
Jób 29, 22-23 „Az én szavaim után nem szóltak többet, s harmatként hullt rájuk beszédem.
Mint az esőre, úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra.”
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Jób szavai, mint eső hulltak az emberekre. Vagyis Jób prófétai szavakat szólt. Az igazi
próféta szavai úgy hullnak rátok, mint a tavaszi zápor – felfrissít, felépít (még akkor is, ha
kiigazítás volt). Dávid Sátorában felfrissülnek az emberek – mint tavaszi zápor által – ez felépít
titeket, megerősít. Dávid Sátorában újbor, új must – a Szent Szellem új öröme, új kenete – folyik.
A prédikátoroknak, a pásztoroknak van a legnagyobb szükségük arra, hogy Dávid Sátorába
menjenek és felfrissüljenek. Szükségünk van a Szent Szellem új borára! Ez által lesznek friss,
felkent üzeneteid. Szerezzetek új üzeneteket, új, friss kijelentéseket Istentől. Adjatok újbort, új
kijelentéseket az embereknek. Ha „boltban veszed meg” a prédikációidat (vagy másolsz valakit),
ha tíz éves konzerveket prédikálsz, akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten nem prédikátornak
hívott el téged!
4.) Kenániás = a teherhordozó
1.Krón.15,27 „Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözvén, valamint a Léviták mind, akik a
ládát vitték, az éneklők is és Kénániás, aki az éneklés vezére volt, énekeltek…”
Éneklés = a próféták terhe
Kénániás = teherhordozó
A próféták üzenetét a Biblia sokszor tehernek mondja. A próféták úgy hordozták az Úr
üzenetét, mint terhet.
Kénániás olyan énekvezető volt, aki át tudta venni az Úrnak a terhét, az Úrnak az üzenetét.
Szükség van a gyülekezetekben olyan személyekre, akik elvegyék az Úrnak üzenetét, és
hordozzák, mint az Úrnak a terhét. Olyan emberek kellenek dicsőítés-vezetőknek, akikben
Kénániás szelleme van, vagyis képesek átvenni az Úrnak üzenetét, az Úrnak terhét, az Úrnak
énekét. Általában ezek az emberek próféták.
Szükségünk van prófétákra a dicsőítésben. Nem, jó énekesekre van szükségünk, hanem az
Úrnak „teherhordozóira”, akik el tudják venni az Úrnak terhét, és tudják is azt hordozni. A
gyülekezetünk főleg fekete emberekből áll. A fekete emberek jó énekesek, de nem gospelénekesekre van szükségünk a dicsőítésben, hanem Kénániásokra!
Tehát ahhoz, hogy Dávid Sátorát felállítsuk, szükségünk van:
Asáfokra

- akik szeretnek összegyűlni másokkal, akik nem szólózók, nem szólózni
szeretnek, hanem jó csapatmunkások.

Hémánokra

- akik hűségesek (akik nem ’kenguru-szellemű’ emberek, akik hol ide, hol
oda ugrálnak, nem gyökereznek meg sehol).

Jedutunokra - akik a dicsőítésükkel, imádásukkal démonokat, gonosz szellemeket űznek ki
emberekből, területekről, térségekről.
Kénániásokra - akik tudják, hogyan kell az Úrnak a terhét, az Úrnak az üzenetét megkapni,
elvenni, hordani – és átadni.

