
ÜLÉS A KIRÁLY ASZTALÁJÁN

2Sámuel 9:1-13 NKJV
9 Dávid pedig így szólt: Maradt-e még valaki Saul házából, hogy kegyelmet 
tegyek vele Jonathánért?
2ÉsvoltSaul házának szolgája, akinek a nevevoltZiba. Amikor tehát Dávidhoz hívták, a 
király ezt mondta neki:Vannakte Ziba? Azt mondta: – Az ön szolgálatára!

3Ekkor a király így szólt:IsNincs még valaki Saul házából, akinek 
megmutathatnám Isten jóságát?”
És Ziba így szólt a királyhoz: Van még Jonathán fiakicsodabéna beövéláb.”
4Így szólt hozzá a király: „Holvanő?"
És Ziba így szólt a királyhoz: ValóbanvanMákirnak, Ammiel fiának házában, Lo 
Debarban.”
5Ekkor elküldte Dávid király, és kihozta őt Mákirnak, Ammiel fiának házából Lo-
Debárból.
6Mikor pedig Mefibóset, Jonathánnak, Saul fiának fia Dávidhoz ment, arcra 
borult és leborult. Ekkor Dávid megkérdezte: Mefibóset?
Ő pedig így válaszolt: Íme, a te szolgád!
7Dávid így szólt hozzá: Ne félj, mert jót teszek neked Jonathánért, atyádért, és 
visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak egész földjét. és egyél kenyeret az én 
asztalomnál szüntelen."
8Aztán meghajolt, és így szólt: „Mivana szolgád, hogy egy ilyen döglött kutyát 
nézz, mint én?
9És szólította a király Zibát, Saul szolgáját, és ezt mondta neki: Urad fiának adtam 
mindent, ami Saulé és egész házaé.10Te és fiaid és szolgáid dolgozd meg neki a 
földet, és vidd bearatás,hogy urad fiának legyen ennivalója. De Mefibóset, a te 
urad fia mindenkor az én asztalomnál eszik kenyeret.” Zibának pedig tizenöt fia 
és húsz szolgája volt.
11Ekkor Ziba így szólt a királyhoz: A te szolgád is úgy cselekszik, ahogy az én uram, a király 
megparancsolta szolgájának.
– Ami Mefibóset illeti,mondta a király,"-kor eszik[c]asztalom, mint a király fiai közül.”12

Mefibósetnek volt egy kisfia, akinek a nevevoltMicha. És mindazokat, akik a Ciba 
házában laktakvoltakMefibóset szolgái.13Mefibóset tehát Jeruzsálemben lakott, mert 
szüntelenül a király asztalánál evett. És sánta volt mindkét lába.

A küzdelmek mindig is az emberi tapasztalat részét képezték. Vannak, akiknél minden megvolt, aztán az élet 
összeomlott rajtuk. Egyetlen negatív üzenet/rossz hír egész életedet megváltoztathatja. Egy 71 éves nővel beszéltem, 
akinek élete megváltozott egy késői válás miatt. Most egyedül van, még mindig dolgozik, mert nem engedheti meg 
magának, hogy nyugdíjba menjen, legalábbis egyelőre nem – mondta. John Westhaver autóbalesetet szenvedett, 
amelyben három barátja meghalt, testén pedig 75%-os égési nyomok maradtak. Egyetlen baleset vagy rossz helyzet 
kell ahhoz, hogy mozgásképtelenné váljon, megváltozzon státusza, minimálisra csökkentse képességeit. Csak egy.

Mefibóset Jonathán fia volt, és Saul királynak, Izrael első királyának az unokája is. Saul 
unokájaként Mefibóset olyan kiváltságos helyzetbe született, amely drámaian megváltozott, 
amikor a filiszteusok megtámadták Izraelt. Az 1Sámuel 31:1–6 és Saul szerint,
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Jonatán és Saul két másik fia meghalt abban a csatában a Gilboa-hegynél. A 2Sámuel 4:4 azt 
mondja, hogy Mefibóset még csak öt éves volt akkor, és amikor a hír megérkezett a 
városhoz, a dajka felkapta és elmenekült, de sietve leejtette, és megsérült mindkét lába. 
életre szóló bénává téve.
Hányan estek el közületekelőtt? Talán fizikailag, és néhányan érzelmileg. Lehet, hogy 
egy távollevő apa ejtett ki téged, az a férfi vagy nő, akiről azt hitted, hogy életed 
hátralévő részét együtt töltöd. Egy nap csak leejtettek. Lehet, hogy néhányat egy főnök 
ejtett ki, valakit, akiről azt hitte, hogy a barátja, elejtett téged. Az elejtésnek 
következményei vannak. Csökkenti az önbecsülést, szorongást és félelmet ad a 
továbblépéshez. A leejtés megkeményíti a szívedet másokkal szemben, az előrelépés 
ellen. A kiesés elveszi az értékérzetedet, és ezt látjuk Mefibósetnél is.
Dávid Saul király élő leszármazottai felől érdeklődött. Általában mindenkit, aki egy korábbi király 
leszármazásához tartozott, meg kell ölni, mert attól tartanak, hogy feltámad és lázadást okoz. 
Dávid nem Saul származását kereste, hogy megölje őket. Kedvességet akart mutatni bárkivel, aki 
Jonatán házában maradt, barátja, akivel szövetséget kötött.
Saul szolgája, Ziba elmondta Dávid királynak, Jonatán fiáról, Mefibósetről, aki Lo-Debárban lakott. Debar 
héberül azt jelenti, hogy „beszéd”, „dolog” vagy „szó”. A „Lo” előtag negatív jelentésű, ezért a Lo-Debar 
jelentése „nincs szó”, „nincs semmi”, „a semmi földje”. Ez azt jelenti, hogy „nincs legelő”, egy hely, ahol 
hiány van, nincs semmi, ami helyreállíthatna, nincs fenntarthatóság, olyan hely, ahol nem akarsz 
megtalálni. Lo-debar alacsony hely volt. Ez a hely kevesebbnek tűnik, mint amit gettónak tekintünk, mert 
még a gettóban is találsz ételt, életet, zenét, gyerekeket, akik nevetnek és játszanak azzal a kevéssel, 
amijük volt. Lo-debar a csendes oldalon volt; nincs minek örülni és nincs miről beszélni.

David megkérdezte:"Maradt-e még valaki Saul házából, hogy kegyelmet 
tegyek vele Jonatánért?
Egy ilyen kérdés megmutatta, hogy David milyen szeretettel bír. David szembement a bosszú 
és az önfenntartás elvével, és megkérdezte, mit tehetne ellensége családjával. Dávid így szólt: 
„Hogy kedveskedjek neki Jonatán kedvéért. Dávid megemlékezett Jonatánnal kötött 
szövetségéről az 1Sámuel 20:14-16-ban (NIV):
14De mutass nekem el nem múló kedvességet, mint az Úr jóságát, amíg élek, hogy meg 
ne öljenek,15és soha ne szakítsd el a kedvességedet a családomtól – még akkor sem, ha 
az Úr Dávid minden ellenségét kiirtotta a föld színéről.”
16Jonathán tehát szövetséget kötött Dávid házával, mondván: Kérje számon az 
Úr Dávid ellenségeit!

Dávid tettei nemcsak érzéseken alapultak, hanem a Jonatánnal kötött 
szövetségen is. A szavának embere volt.
Miután Dávid tudomást szerzett Mefibósetről, azonnal érte küldte. El tudod képzelni 
azt a felzúdulást, zsongást, amikor ezek a királyi palotából Lo-debarba lovagoltak, 
hogy elfoglalják Mefibóset? Még saját háza sem volt. Ehelyett valaki más házában élt. 
Ennek ellenére ez nagyon ijesztő lehetett Mefibóset számára.
Milyen félelmetes lehetett, amikor a királyi palotából a katonák azt mondták Mefibósetnek, hogy 
velük kell mennie. Gondolatai mélyén talán már várta azt a napot, amikor Dávid úgy tesz, mint a 
többi király, és lemészárol minden, trónját fenyegető veszélyt. Mindössze 5 éves volt, amikor apja 
meghalt, így fogalma sem volt arról, milyen szövetséget kötött apja, Jonathan Dáviddal.
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Az ajtón való kopogtatás, a kendő lehúzása, a kiáltás, amely felfedte a király embereinek 
jelenlétét, azt is jelezte, hogy Mefibóset már nem rejtette el Dávid. Biztosan érezhette magát, 
ha arra gondolt, hogy Dávid király nem tudott róla vagy a hollétéről. Eddig a pontig félelemből 
kerülte Davidet.
Néha félelmeink és helyzeteink, amelyekkel szembesülünk, megbénítanak bennünket, és lehetővé teszik, hogy ne 
haladjunk előre. Múltunk megnyomoríthat bennünket, félelmetes és ítélkezővé tehet bennünket bárkivel szemben, 
aki esetleg segíteni akar nekünk. Nem kell félned, mert a menny Istene pontosan látja, hol vagy, és kihív téged arról 
az alacsony helyről, a mai Lo-debar-élményedből.
A Biblia azt mondja, hogy amikor Mefibóset Dávid király elé lépett, leborult előtte. David 
megérezte a fiatal férfi félelmét, és gyorsan megnyugtatta, hogy nem áll szándékában ártani 
neki. Ehelyett David azt mondta:
„Ne félj, mert jót teszek neked Jonathánért, atyádért, és visszaadom neked 
Saulnak, a te nagyapádnak egész földjét; és egyél kenyeret az én asztalomnál 
szüntelen."
Dávid azt ígérte Mefibósetnek, ami az övé volt. Mefibóset talán tudta, hogy nagyapja 
birtokol, de túlságosan félt, hogy birtokba vegye. Megkaphatod az örökséged 
Mefibóset, alapvetően ezt mondta Dávid Mefibósetnek. Ez a Megváltás története.

Jézus az a Király, aki mindannyiunkat arra hív, hogy az Ő asztalánál együnk örökké. Akár beteg, akár sánta, fekete, 
zöld, arany vagy fehér, elutasított, megszégyenített, fogyatékos, sérült, fiatal vagy idős, mindannyiunknak helyet 
kínálunk a király asztalánál.
Tedd félre a félelmedet, mert a Királyok Királya az asztalához hív téged. Felejtsd el az összes 
fogyatékosságot, amiről azt gondolod, hogy van, mert a király azt akarja, hogy az asztalánál ülj.
Bánd meg a rosszat, amit múlt héten, tegnap, ma reggel tettél, és gyere, mert a király az 
asztalánál akar téged.
Akár James Townból, John Garlandból, Regent Parkból, Maltonból, Bramptonból, Etobicoke-ból, Yorkból, 
North Yorkból, Hamiltonból, Scarborough-ból, Mississauga-ból, Vaughan-ból vagy Jane and Finch-ből vagy 
Lo-Debar-ból, a király asztalánál van hely te.
Nem kell PHD-t vagy mesterfokozatot szereznie ahhoz, hogy a király asztalához üljön.
Nem kell egy dombon álló kastélyban vagy egy síksági házban lakni ahhoz, hogy a király asztalához 
hívjanak.
Akárcsak Mefibóset, mi is szoros kapcsolatot ápolhatunk a királlyal, amikor az asztalánál ülünk. Jézus 
így szólt tanítványaihoz:

Lukács 22:29-30 (NLT) -29És ahogy Atyám adott nekem egy Királyságot, most megadom neked a 
jogot30hogy az én asztalomnál egyek és igyak Királyságomban. És trónokon ülsz, és ítélkezel 
Izráel tizenkét törzse felett.

Van helyünk a király asztalánál.
Mefibóset nem érezte magát méltónak mindarra, amit Dávid elhatározott. Ő 
mondta: "Mitvana szolgád, hogy egy ilyen döglött kutyát nézz, mint én?
Azta! Az emberek azért veszekednek, mert kutyának nevezik őket, sokkal inkább döglött kutyának. 
Néhányan a Családi Táborban voltatok, amikor az egyik prédikátor arra kérte a gyülekezetet, hogy 
forduljanak a mellettük állóhoz, és mondják: „Hé, dawg”. Viszont ki van írva vagy kiejtve, szerintem nem 
sokan csinálták amit kértek. Valójában nagy volt a tétovázás a közönség részéről… Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki tudni akarta, hová megy a prédikátor ezzel a kutyaüzenettel. Sőt, a
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nővérem mellettem, és azt mondta: Hé Sis, micsoda gwaan? Nem akartam kutyának nevezni, és 
ő is így gondolta.

– Mi a szolgád, hogy ilyen döglött kutyára nézel, mint én? Ez elárulja Mefibóset gondolkodásmódját. A 
kutyák nem voltak házi kedvencek, és akkoriban kutyaházuk sem volt. A kutyák kint voltak a vadonban, 
közel sem az otthonhoz. Láttam néhány döglött kutyát Jamaicán, és nem temették el őket. A szabadban 
elhamvasztották őket. A döglött kutya ártalmatlan. Mefibóset gondolkodásmódja arra késztette, hogy 
jelentéktelennek, nyomoréknak, értéktelennek, senkinek, értéktelennek, méltóságtalannak, a király 
ellenségének érezze magát. Úgy látta magát, mint aki érzelmileg és lelkileg megtört. Pszichológiailag 
tanácsra volt szüksége, mert ezek a hangok a fejében azt mondták neki, hogy nem jó, soha nem ér fel 
semmit. A bizonytalanság arra késztette, hogy elbújjon, és kutyának érezze magát.

Az, ahogyan látod magad, meghatározza, hogyan viselkedsz, és hogyan élsz közösségben. „Szegény én” 
szindrómája volt, és segítségre volt szüksége! De a király jelen volt, hogy megadja neki a szükséges 
segítséget. Ne hagyd, hogy a fogyatékosságaid akadályozzák, hogy felfelé és kilépj Lo-Debar élményedből – 
Isten mindig ad neked valami jobbat.

Mefibóset személyazonosságát megzavarták. Nevének jelentése: „a szégyen szájából”. Dávid 
visszaállította Mefibóset személyazonosságát. Most a király asztalánál ült. A király asztalánál nincs helye 
a negatív önbeszédnek és a pusztító viselkedésnek. Még mindig sánta volt a lába, de a király asztalánál a 
sántaságát betakarták. Most méltóságteljes helyen volt.

Mefibóset véletlenül leejtették, és testileg sánta lett.
Néhányunkat szándékosan ejtettek le, és bénák lettünk, érzelmileg, mentálisan befolyásolva az 
egészségünket.
Eldobták, mint a kiselejtezett holmik. 
Egy bűnöző apa ejtette el a törődést 
nem tűrő anyát
Barátok, akik becsaptak
A barátok hirtelen ellenségekké válnak, és azt gondolják, hogy jobbak, mint te, 
mert fogyatékosságod vagy mentális nehézségeid voltak.
Kimaradt, mert nem sikerült egy osztályzatot 
kihagyni, mert nem érettségizett
Kiesett, mert nem tartozol a „menő csoportba” az iskolában. 
Kiesett, mert nincs meg a legújabb tornacipőd vagy ruhád. 
Ledobták, mert egyszerűen más vagy, mint mindenki más. 
Kiesett, mert strébernek számít.

Nagy örömhír van ma: a Királyok Királya 
az asztalához akar téged A király 
finomságokkal kedveskedik neked A 
királynak a kedvenc ételed
a király hív A királynak megvan, 
amire szüksége van A király 
ismeri a küzdelmeit
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A király ismeri fájdalmadat
A Király ismeri az életedhez kötődő stigmákat, az egészségi állapotodhoz kapcsolódó megbélyegzéseket, a 
fogyatékosságaidhoz kapcsolódó megbélyegzéseket, mégis a király arra hív, hogy ülj az Ő asztalához.

Jézus azért jött, hogy helyreállítsa, ami elveszett és ami összetört.

A magáénak hív. Ő nem király vagy szülő, aki negatív néven szólít. Soha nem fogja azt mondani 
neked, hogy nem vagy jó, nem csinos, soha nem ér fel semmit, vagy hogy hülye vagy. Soha nem 
fogja elmondani neked, hogy nem szeret téged, hogy soha nem voltál kívánatos, hogy túl sok 
vagy, hogy tévedsz.

Megtört szülők, főnökök és negatív emberek ezt mondják majd. Azok, akik még mindig Lodebarban vannak, és 
nem határozták meg a helyüket a király asztalánál, ezt mondják. Ha bántjuk az embereket, az bántja az 
embereket.

Ez a világ nem kegyes hozzánk. Bár nem az, betáplálunk a világ rendszerébe a Facebookon, Instagramon, Twitteren, 
Tik Tokon és más médiákon, olyan reklámokat hallgatva, amelyekből úgy érezzük, nem vagyunk elég okosak, nem 
elég jók, önleértékelést és szorongást okozva, mert egyesek közülünk elhisszük a hazugságokat mindazokból a 
dolgokból, amelyeken a szemünket gyönyörködtetjük.

Itt a Tik Tok azt mondja neked, hogy adósodj el (adósodj meg, mert nincs pénzed), szerezd be a 
legújabb pénztárcát, cipőt, ruhát, botoxot, mindazt, amit látsz a barátaidnak vagy a követett 
embereknek. , olyan dolgokat, amelyekkel nem rendelkezel.

Amikor itt vagyunk, Isten azt mondja: „Gyere, jöjj hozzám, és én megnyugvást adok neked. Vedd magadra a 
sárgámat, és tanulj tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találsz lelkednek. Mert az én 
sárgám könnyű, és az én terhem könnyű." Isten azt mondja: „Üres a széked, gyere és foglald el a helyed az 
én asztalomnál.”

Isten azt akarja, hogy az asztalához ülj, mert szeretve, kiválasztott, megbocsátott, áldott, megváltott, 
védett, félelmetesen és csodálatosan megalkotott vagy, szemem fénye.”
A király asztalánál bőség van, a király asztalánál elfogadnak téged. Öröm és biztonság van a 
király asztalánál. Isteni kegyed van a király asztalánál és házában. Nem számít, mennyire 
összetörve érzed magad, Jézus azt mondja: „Jöjj”.

(kréta…)

Nem kell összetörtnek érezned magad, és nem kell összetört állapotban élned. Jézus a megtört szív 
gyógyítója. Megjavítja a megtört elméket, a megtört szíveket és a szétszakadt szellemeket. Isten arra 
specializálódott, hogy törött edényekből valami szépet készítsen. Ma ezt akarja tenni az életével.

Isten identitást adott neked. A magáénak hív. A Király gyermeke vagy, vérében megmosva, 
Lelkével betöltötted. Az örökkévalóságra vagytok szánva. Hagyd, hogy Isten Igéje megújítsa az 
elmédet, hogy felkelhess, letisztulhass és elfoglalhasd a helyed a király asztalánál.

Isten vissza akar állítani téged a méltóság helyére.
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1Péter 5:10 (NIV) -10És a minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére 
Krisztusban, miután egy kis ideig szenvedtetek, maga fog téged helyreállítani, megerősíteni, 
szilárddá és állhatatossá tenni.

Jeremiás 30:17 (NIV) -17De én helyreállítom az egészségedet, és begyógyítom a sebeidet – jelenti ki az 
LORD, 'mert téged számkivetettnek hívnak, Sion, akivel senki sem törődik.'
Az ellenség azt gondolhatja, hogy meghalt, élettelen, semmi haszna, úgy néz ki, nem kel fel többé. Bár 
belehalhattál volna abba a betegségbe, de itt jön Isten, aki helyreállítja az egészségedet, és elhallgat 
minden „nem-mondót” körülötted és az elmédben lévőket.

Zsolt 51:12 (NIV) -12Add vissza nekem üdvösséged örömét, és adj készséges lelket, hogy 
fenntartsam.

Isten ezt az örömöt adja nekünk a lelkünk mélyén. Az Úr öröme a mi erősségünk.
Csak ki kell húznunk a táplálékért. Öröm van üdvösségünkben. Isten jósága és irgalma 
örömet okoz.

A Biblia azt mondja: Bizonyára jóság és irgalom követ minket életünk minden napján. Életed 
minden napján, az én életemben. Ezért a jó időkben jóság követ engem, és a jó mellett az 
irgalom. A rossz időkben az irgalom követ engem, és az irgalom mellett a jóban. Életem 
minden napján! Nem hagynak el téged; nem hagynak el engem.

Isten jósága gondoskodik és megvéd
Isten jósága és irgalma bocsánatot és megbocsátást hoz 
Isten jósága és irgalma isteni kegyelmet hoz neked Isten 
jósága és irgalma kielégíti szükségleteidet
Isten jósága és irgalma megsegít, Isten 
jósága és irgalma meggyógyít. Isten 
jósága és irgalma megvigasztal.
Isten jósága és irgalma veled lesz életed minden napján. Ennek örülni kell.

Dávid kegyelmet ajánl Mefibósetnek. Hasonlóképpen Isten kegyelme akkor is megtalál bennünket, 
amikor nem kerestük. Mefibóset azt hitte, az életnek vége, de a király az asztalhoz szólította. 
Legyen Lodebar olyan hely, amely megerősíti a hitedet, és ahol Isten ereje meglátszik benned.

Charles Spurgeon mondta:
„Jézus miatt kedves az Úr népe Isten előtt. Ilyen az Atya egyszülötte iránti szeretete, hogy az Ő 
kedvéért emeli ki alázatos testvéreit a szegénységből és a száműzetésből, hogy élvezzék a 
király udvarát, nemesi rangját és királyi gondoskodását. Torzulásuk nem fosztja meg őket 
kiváltságaiktól. A sántaság nem akadálya a fiúságnak; a fogyatékos olyan örökös, mintha 
gazellaként futhatna.”

Egyszer olyanok voltunk, mint Mefibóset. Bűnben és szégyenben bujkálók, gyengék, bénák és félelmetesek, amíg el 
nem jött a királyunk, és megszabadított minket személyes Lo-Debarstól.
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Királyunktól elszakadtunk, mert őseink vétkeztek – elszakadtak és elrejtőztek Lo-Debarban saját 
tetteink miatt. Elszakadtunk a királytól, mert nem ismertük Őt. De a királyunk keresett minket. 
Tekintete végigjárja a földet, és Lelke által kapcsolatba kerülünk vele. Nem számít, hol vagy, a király 
készen áll, hogy kirángasson a száműzetésből. A Biblia azt mondja a Jelenések 22:15-ben (NIV):15

Kint vannak a kutyák, azok, akik varázslatot művelnek, a szexuálisan erkölcstelenek, a 
gyilkosok, a bálványimádók és mindenki, aki szereti és gyakorolja a hamisságot.

Isten azt akarja, hogy tudd, attól a naptól kezdve, amikor átadtad neki az életedet, többé nem vagy 
a városon, az Ő városán kívül. Azt akarja, hogy tudd, hogy a sötétségből hívott el csodálatos 
fényébe. Azt akarja, hogy tudd, hogy a sötétségből hívott el az igazságra, és az ő igazsága 
szabaddá tesz.
Azt akarja, hogy tudd, hogy a reménytelenségből hívott el, egy olyan reményre, 
amely nem szégyell téged. Kihív Lo-debarból a palotájába.
Bármennyire is összetört és összezavarodott ez a világ, Isten azt akarja, hogy tudd, van remény. Látott 
téged összetörtségedben, és még mindig szeretett. Látta rendetlenségünket, összetörtségünket, és 
üdvösséget hozott nekünk. A Biblia azt mondja:16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17Mert nem azért küldte Isten az ő Fiát a világba, hogy elítélje a világot; hanem hogy 
a világ általa üdvözüljön.
Isten annyira szeret téged és engem, hogy a fiúság állapotába hozott minket, és örökkévalóságot adott 
nekünk. Amikor átadjuk életünket Krisztusnak, többé nem a bűn rabszolgái vagyunk, hanem Isten 
örökkévaló királyságának fiai és leányai. Életedet Krisztusnak szentelni azt jelenti, hogy megbánod a 
bűneidet, vagyis kéred Istent, hogy bocsásson meg minden rosszért és rosszért, amit tettél.
Ha elkötelezett vagy Krisztus mellett, akkor az Ő nevében való vízkeresztséget akarod 
követni, és Ő megígérte, hogy betölt téged az Ő Szentlelke keresztségével. Ha a király 
asztalához akarsz ülni, akkor követned kell az Ő utasításait.
Egy fiú vagy lány az apa asztalánál ül, függetlenül attól, hogy hogyan néz ki, vagy hogy mások mit mondanak 
róla. Egy fiú vagy lány nem rejtőzik alacsony helyeken, nem, nem, amikor az Atya magasabb magasságokba és 
mélyebb mélységekbe szólít, nem akkor, amikor az Atyának zöld legelői és élővíz patakjai vannak.

Menj ki az árokba Isten gyermeke, szállj ki az alacsony helyekről, szállj ki a kerékvágásból, szállj ki a 
szánalombuliidból, szállj ki zúgolódásaidból, jelezd arcodnak, hogy Isten veled. Át fog jönni érted. Vannak 
az életben, akik elvesztették végtagjaikat vagy születési rendellenességekkel születtek, és a király 
asztalánál találták magukat. Mi van veled? Milyen bűn vagy nézeteltérés okozza, hogy nem ülsz a 
családoddal az asztalhoz?
Ha ma itt vagy, és nem adtad oda az életedet Krisztusnak, mit gondolsz? A király itt van. A Király itt van, készen arra, 
hogy betöltsen Lelkével, hogy új teremtéssé tegyen benneteket Krisztusban. Lehet, hogy elmédben, életedben 
küszködsz, szégyelled magad, reménytelennek, megbántottnak érzed magad, a Király azért van itt, hogy felfrissítsen 
és megerősítsen, hogy szembenézz egy újabb nappal. Minden és bármi, amire szükségünk van, ott van a király 
asztalánál, gyere.
Szabadon ülhetsz a Kings asztalához, amikor a király gyermeke vagy.
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