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A KITARTÁS GYÜMÖLCSE 
Fábián Attila felvételről elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. április 19. 

 

Jézus nevében köszöntelek benneteket. A mai napon egy nagyon fontos, gyümölcsként 

jelentkező tulajdonságról fogok beszélni és tanítani. Egy olyan jellemvonásbeli gyümölcsről 

lesz szó ma, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremjünk Isten számára 

és dicsőségére. Sokan nem is gondolják azt, hogy mennyire szoros összefüggés van a 

győzedelmes keresztény élet és aközött, hogy milyen minőségben éljük meg ezzel kapcsolat-

ban a hitünket. Számomra ez az egyik legcsodálatosabb jellemvonása a mi szerető Istenünk-

nek. Ez nem más pedig, mint a kitartás, más rokon értelmű szavakkal kifejezve türelem, vagy 

állhatatosság. Mivel mindannyiunk hústest természetében jelen van a türelmetlenség, ezért a 

témát nagyon komolyan kell vennünk, és foglalkoznunk kell vele.  Mindjárt itt az elején 

szeretnék három Igét is felolvasni, ami felhívja a figyelmünket erre. Az első igevers Jézus 

szájából származik, a magvetés példázatából, a jó földbe elvetett magról olvasunk. Ezzel 

kapcsolatban Jézusnak a szavai így hangoznak: 

Lukács 8,15. 

15. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott Igét tiszta és jó szívvel 

megtartják, és gyümölcsöt teremnek állhatatossággal. 

Az itt állhatatosságnak fordított szó az eredetiben több mindent is jelent. Ez a szó jelenti 

többek között azt, hogy tűrés, türelem, elviselés, kitartás, állhatatosság. Ugyanez a szó 

szerepel a Zsidókhoz írt levélben is. Itt szeretném olvasni a 10,35-től egészen a 39. versig, 

mert számomra ezek csodálatosak.  

Zsidó 10,35–39. 

35. Ne dobjátok hát el bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.  

36. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, 

elnyerjétek az ígéretet.  

Állhatatosságra van szükségetek, azaz tűrésre, türelemre, elviselésre, kitartásra.  

37. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. 

38. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. 

39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 

életet nyerjünk. 

Csodálatos igeversek ezek, és a mostani világjárvány miatti bezártság miatt is jó, ha 

ezekkel az Igékkel tisztába vagyunk. Továbbá szeretném a harmadik igeverset is felolvasni, 

így mindjárt az elején, ami a Szellem gyümölcseiről szól a Galata levélben. Bizonyára sokan 

ismeritek, és kívülről tudjátok ezeket sorolni, itt is szerepel az, amiről ma központi helyen 

beszélünk.  

Galata 5,22. 

22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, mértékletesség. 

A béketűrés, amit nevezhetünk türelemnek, kitartásnak, állhatatosságnak is, ebben a 

versben a Szellem gyümölcse. Éretté kell válnod ebben, ha szeretnél jó és szép napokat látni. 

Neked is meg kell tanulnod türelmesen várakozni Istenre, vágyni az Ő hangját, és várjad azt, 

hogy az imáidra választ kapj. A türelmetlen hozzáállás a büszkeségednek a gyümölcse. A 

„miért nem azonnal, én most akarom, én elég jó vagyok, hogy azonnal megkapjam” kezdetű 

mondatok, vagy gondolatok mind-mind a kiskorúságból és a büszkeségedből fakadnak. Én 

elég jó vagyok! Én méltó vagyok rá, hogy ezt most megkapjam azonnal, és miért nem kapom 

már meg? Én teljesen kész vagyok már arra, hogy Istennek a legteljesebb, legjobb áldásait 

birtokoljam! Ezek a kijelentések mind-mind a büszkeségből fakadnak. Tudd meg, Isten 

mindent neked adott már a Fiában, a Krisztusban! Hogy hogyan tudod ezt birtokba venni, az 
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függ attól, hogy a hitedet hogyan gyakorlod, és attól, hogy szellemi értelemben hova növek-

szel fel. Mert sok minden az örökségedből úgy tudsz magadhoz venni, hogy felnövekszel 

hozzá. Felnövekszel hozzá, hogy birtokba tudd venni. Fel kell növekedned bizonyos dolgok-

ban, hogy olyan állapotban legyél, hogy Isten azt rád tudja bízni. Mert egyértelmű ugye, hogy 

egy piciny gyermekre se lehet rábízni sok mindent. Egy kétéves gyermekre nem lehet rábízni 

egy autót, vagy egy vállalkozást. Egy ötéves gyermekre sem lehet rábízni egy háztartást. 

Mielőtt Isten tudna téged használni, mielőtt sokat bízna rád, bizony az alázatban ki kell 

fejlődnöd. Az alázat gyümölcse lesz az, hogy türelmes leszel és kitartó. Ebben a megalázko-

dási folyamatban meg kell tanulnod türelmesnek lenni emberekkel, türelmesnek lenni helyze-

tekben, helyzetekkel kapcsolatban, és gyakorlatilag a türelmesség mindig azt fogja eredmé-

nyezni, ha ebben kifejlődsz, hogy valamiféle teljességre viszed. Teljességet hoz neked. A 

tökéletességet hozza el a számodra. Ha kifejlődsz a türelmességben, akkor teljességre, 

tökéletességre juthatsz. Mondhatni úgy is, hogy a türelmesség és a türelmességben való 

kifejlődés mindig megelőzi a teljességet, és a tökéletességet. Az Istentől jövő legjobbat. Ezt 

tanítja Isten Igéje.  

Jakab 1,2–3.  

2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. 

3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 

A kitartás helyén a türelem szó is szerepel az eredeti görög értelmezésben, tehát úgy is 

mondhatjuk, hogy a hited megpróbáltatása türelmet szerez. Türelmet hoz a te számodra. A 

türelmességben épülsz fel akkor, amikor a hited megpróbáltatásán keresztüljutsz győztesen. 

Ezért mondja Jakab, hogy teljes örömnek tartsd azt, amikor a hited megpróbáltatik, mert ez az 

egyetlen útja annak, hogy eljuss a növekedés szintjére, a teljes érettségre a türelemben. 

Egyértelmű, hogy nehéz súlyokat sem tudsz úgy megemelni, hogy előtte ne edzetted volna 

meg az izmaidat. Képtelen vagy nagy súlyokat emelni a hiteddel sem, ha előtte nem edzetted 

a hitedet. Tehát a hited csak úgy fog megerősödni, ha edzed azt. Azaz a hitednek vannak és 

lesznek megpróbáltatásai, próbái, és ezzel nem elkeseríteni akarlak téged, hanem bátorítani 

szeretnélek, hogy ne lepődj meg, és ne ess kétségbe, ha valamilyen nyomás, vagy próba ér. 

Hiszen ez, ha jól állsz hozzá, a javadat szolgálhatja. Nem kell elbuknod benne, hanem 

megerősödve, keresztül kell jutnod rajta. Ha megváltozik a hozzáállásod egy ilyen helyzetben, 

és isteni gondolkozásmóddal reagálsz, akkor számodra a próba, vagy kísértés egy növekedést 

fog eredményezni. Nem fogsz eljutni soha arra a pontra, amit keresztény téveszmének neve-

zek, hogy soha nem lesz semmilyen hitpróbád, nem lesz soha nehézséged, mert nincs ilyen! 

Egy bizonyos érettségi szint elérése után sem szabadulsz meg a hitpróbáktól! Egyszerűen nem 

igaz az, hogy eljuthatunk oda, arra a helyre, amikor semmilyen nehézséggel nem 

szembesülünk. Eljuthatsz viszont arra a szintre, hogy minden próbához úgy tudsz hozzáállni, 

azzal a helyes mentalitással, hogy te azon könnyedén keresztül jutsz. Nem ígérte neked Isten, 

hogy nem lesznek megpróbáltatásaid. Nem ígérte, hogy nem lesznek az életedben viharok. 

Sőt, kijelentette Jézus, hogy jönnek a viharok, és jön az árvíz, és beléd fog ütközni, ha jól 

csinálod a dolgokat, ha esetleg elrontasz valamit. De szilárdan megalapozhatod magad az 

Igében, és akkor győztesen fogsz keresztüljutni ezeken!  

Bizony vannak dolgok a lelkünkben, a lelkivilágunkban, az érzelmeinkben, amikkel fog-

lalkoznunk kell. Mert amikor próbákon, megpróbáltatáson mész keresztül, az a megpróbál-

tatás sok mindent ki fog hozni belőled, mielőtt eljutnál a teljességre. A nehézségek, a 

csalódások, a megsértettség, vagy a nem várt dolgok, amik veled történnek, azok felszínre 

fogják hozni az igazi jellemedet. Sokszor a megpróbáltatás ideje alatt haragra gerjedsz a próba 

miatt, megsértődsz az érzelmeidben, és felingerelt állapotodban rosszul bánsz emberekkel, 

akár családtagjaiddal. Ilyenkor könnyen irritálnak az emberek, könnyen haragra gerjedsz, és 

olyan vagy ilyenkor – inkább úgy mondom, hogy olyanok vagyunk ilyenkor –, mint egy 

felfújt léggömb, amihez ha bárki hozzáér bármilyen kis éles szóval, vagy gondolattal, vagy 
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csak csúnyán néz ránk, akkor felrobbanunk, szétpukkanunk. Ez előfordul velünk. Bizonyára 

te is voltál már ilyen állapotban. Irritálnak ilyenkor az emberek, és ez igazából a türelmetlen-

ségünk miatt van így. Mert türelmetlenek vagyunk ilyenkor.  

Isten megengedi, hogy keresztülmenj dolgokon, amiken nem akarsz keresztül menni azért, 

hogy egy nagyon fontos gyümölcsöt ki tudjál fejleszteni magadban. Ez pedig a kitartás. 

Igazából a türelmesség és a kitartás az egyik legfontosabb gyümölcs, amit ki kell fejlesztened 

magadban. Életed minden területére igaz ez. A munkahelyeden, a munkavégzésedre, a pár-

kapcsolatodra, a házasságodra, a gyermeknevelésre, a szolgálatodra, mindenre. Még amikor 

porszívózol, vagy mosogatsz otthon, vagy füvet nyírsz, autót vezetsz, akkor is szükséged van 

arra, hogy türelmes legyél. Egy görög szótár azt mondja, hogy a türelem csakis és kizárólag 

próba által lesz kifejlesztve, nem tud másképpen kifejlődni. Ha nem mész át bizonyos 

dolgokon, soha nem leszel türelmes. Az emberek nem nagyon akarnak átmenni bizonyos 

nehéz dolgokon, azt szeretnék, hogy az életük olyan fenékig tejföl legyen, hogy semmire ne 

legyen gondjuk, semmiben ne legyen megütközésük, és semmivel ne kelljen szembeszállniuk, 

semminek ne kelljen nekifeszülniük. Tehát ne kelljen nekik az égvilágon semmit tenni. Min-

den alakuljon jól és tökéletesen az életükben, és egy rózsaszín ködben hadd éljenek. De még 

ha ez az állapot el is jönne az életedre, csak egy kicsit gondolj bele, hogy ha mindent oda-

tesznek alád és eléd, ha mindent elkészítenek neked, mindent megkapsz ajándékba, és semmit 

nem kell tenned, akkor hogyan fogsz megerősödni? Hogyan fogsz felnövekedni? Hogyan 

leszel kitartó? Hogyan leszel türelmes? Hogyan fogsz megedződni? Hogyan leszel kipróbált? 

Mindig lesznek olyan körülményeid, amikben ki tudod fejleszteni a türelmedet, ezt nem kell 

kérned, nem kell érte imádkoznod. Hozhatunk példákat a házasságból, párkapcsolatokból, 

gyereknevelésből, vagy arról, hogy nem találsz parkolóhelyet a bolt előtt. Emiatt haragra ger-

jedsz, hogy miért lehetnek ennyire sokan a boltban? Aztán türelmetlen lehetsz a szolgála-

toddal kapcsolatban, hogy a másiknak a gyülekezete gyorsabban növekszik. Pedig úgy érzed, 

hogy a tiédnek áldottabbnak kellene lennie. Igazából a te szolgálatod felkentebb, és 

csodálatosabb, és hogyhogy a másik szolgálóhoz járnak többen, hozzád pedig kevesebben? A 

másiknak háza van, neked meg egy autód sincs. Az emberben ilyen kérdések felmerülhetnek, 

és máris belép az irigység, és türelmetlen vagy, hogy neked miért nincs ez, miért nincs az. 

Nekem miért nincs? – és már az önzőség is jelen van itt. Ezek mind-mind a meg nem újított 

gondolkozásmódunk és büszkeségünk eredménye.  

Mindig lesznek olyan körülményeid, ahol tudod a türelmedet fejleszteni. Fel kell növe-

kedned, és türelmessé kell válnod! Bármin mész keresztül, tudd, hogy az egy jó célú dolog 

lehet a számodra, mert kimunkálhat benned valami jót! Ha megérted, hogy bármi nehézség 

van előtted, az valami jót hozhat neked, akkor egész más lesz ahhoz a problémához, 

nehézséghez a hozzáállásod. Nem azt fogod mondani, hogy már megint itt van ez a probléma, 

megint itt van ez a gond, megint itt van ez a nehézség, hanem azt fogod mondani, hogy igen, 

itt van ez a látható, kézzelfogható, érzékelhető nehézség, és akár hegyként is tornyosulhat 

előttem, de én ezen keresztül fogok menni győztesen! Amikor átjutok rajta, akkor sokkal 

erősebb leszek, mert tanulni fogok belőle! Ez engem éretté fog tenni, bölccsé fog tenni! Ezért 

mondja Jakab apostol, hogy örömnek tartsad a megpróbáltatást, a kísértést. Mert az a kísértés, 

amin igazából te nem akarsz keresztülmenni, de ha megfelelő jó hozzáállással mégis keresz-

tülmész rajta, az valami jót fog hozni a számodra. Ha ezt megtanulod, akkor stressz mentes 

életet élhetsz. Ha nem tanulod meg, akkor viszont nagyon stresszes lesz az életed! Állandóan 

panaszkodni fogsz, és állandóan siránkozni, keseregni fogsz, és igazából hitetlenségben 

leszel. Én is tudom, hogy milyen ez, és azt is tudom, hogy nem feltétlenül jó dolog nehézsé-

geken keresztül menni. Vannak dolgok, amiknek bizony ellen kell állni, és nem szabad 

megengedni, hogy azok jelen legyenek az életünkben. Ilyen például a betegség, szegénység, a 

félelem, a pánik, a kétségbeesés, és mindazon dolgok, amiktől Jézus megváltott. De vannak 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 4 

dolgok, amiken keresztülmész, és Isten tudja, és neked is tudnod kell, hogy ez a javadra lesz. 

Ezen te keresztülmész győztesen. Ez neked a javadra lesz.  

Jakab 1,4. 

4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek. 

Jakab 1,4. Bővített fordítás  

A kitartásban, állhatatosságban, rendíthetetlenségben, tökéletes cselekedet legyen, 

hogy olyan emberek legyetek, akik tökéletesen, és teljesen ki vagytok fejlődve, akikben 

nincsen fogyatkozás, tehát semmiben nem szűkölködtök. 

Akarsz az az ember lenni ugye, akiben nincsen fogyatkozás, és semmiben nem szűköl-

ködik? Amikor teljesen türelmessé válsz, akkor semmiben nem szűkölködsz. Mert akkor 

semmi nem zavarhat téged. Semmi nem juttat el oda téged, hogy megsértődj. Akkor bárhogy 

és bárhol is vagy, bármilyen élethelyzetben, ott elégedett leszel. Ha viszont türelmetlen vagy, 

akkor szűkölködni fogsz dolgokban. Akkor minden zavarni fog. Szűkölködni fogsz a békes-

ségben. Ha türelmetlen vagy, akkor könnyen megsértődsz. Zavarni fognak dolgok, elége-

detlen leszel. Ha viszont türelmes vagy, akkor az egy jó bizonyítéka lehet annak, hogy a hited 

működik, és működni is fog. Ha türelmetlen vagy, akkor kapkodsz, és sokkal könnyebben 

hozol meg rossz döntéseket, mert ilyenkor nagyon sok esetben az érzelmeid vezetnek. A 

Filippi 4,11-ben azt olvassuk, Pál apostol szavai ezek:  

Filippi 4,11. 

11. Nem mintha ezt a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy 

azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. 

Pál megtanulta ezt a leckét. Minden egyes helyzetben megelégedett volt azzal, amiben 

volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy neked nem lehet vágyakozásod a jobbra, a teljesebbre, a 

nagyobbra, a bőségesebbre, de tudnod kell örülni abban a helyzetben is, amiben most vagy, 

mert ha nem tudsz boldog lenni abban, amiben vagy, és a boldogságodat mindig kitolod a 

jövőbe valamikorra, ha majd eléred azt, amit szeretnél, akkor igazából soha nem leszel bol-

dog. Mert mindig minden előtted lesz majd. Sokan vannak úgy például, hogy társra várnak, és 

azt tűzik ki maguk elé, hogy ha majd férjhez megyek, megnősülök, akkor az lesz az én 

számomra a tökéletes ideális boldogság beteljesedése. Igazából semmi másra nincs szüksé-

gem, csak hogy legyen mellettem valaki! Tudd meg, hogy önmagában ez így nem igaz. 

Csodálatos boldog házasságban élni, és bizony hoz a számodra egy boldogságot, egy 

boldogságérzetet, és nagyon sok jó dolgot. De amikor férjnél leszel, vagy megnősülsz, akkor 

is lesznek harcok, amiket meg kell harcolnod. Csak akkor egészen más dolgok lesznek jelen 

az életedben. Olyan szituációk jelennek meg, amik előtte nem voltak. Teljesen új megoldá-

sokra váró feladataid lesznek, és új kihívásaid. Ha azokat nem kezeled jól, akkor a boldogság 

érzeted nagyon hamar el fog illanni.  

Aztán mondják az emberek, hogy majd, ha születik gyermekem, akkor végre 

beteljesedem. Valóban, a gyermekáldás egy rendkívüli nagy áldás, és nagyon-nagyon nagy 

öröm, és boldogsággal tölti az embert. De a gyermekeiddel kapcsolatban is türelmesnek kell 

lenned, és lehet, hogy nem is tudod, hogy milyen sokszor, és milyen hosszú ideig. Mindig 

találsz olyan élethelyzetet, ami megpróbálja a hitedet, az eltökéltségedet, a kitartásodat, a 

türelmedet. Neked meg kell tanulnod abban a helyzetben, amiben most vagy, hogy elégedett 

legyél. Most kell megtanulnod a türelmet, hogy a következő szintre léphessél. Kitolhatod a 

hitedet, hogy majd ha jobbak lesznek a körülményeid, akkor majd teljesebb leszel. És 

bizonyára a teljesebb életet éled, ha sok körülményed megváltozik, de tanulj meg ebből az 

üzenetből valamit! Itt a szóban forgó igevers, a Filippi 4,11 egy másik fordítás szerint:  

Filippi 4,11. Más fordítás 

11. Annyira megelégedett vagyok, hogy már semmi sem zavar, semmi nem nyugtala-

nít, és semmi nem aggaszt, bármilyen helyzetben is legyek. 
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Ezt mondja ez az igevers: Nem mintha nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megta-

nultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Pál apostol tehát megtanul-

ta, hogyan legyen türelmes, kitartó, és megelégedett. Kérlek, hogy ne bátortalanodj el, ha 

most még nem tudsz, vagy esetleg még most tanulsz dolgokat! Mert mindannyiunknak tanulni 

kell ezt, és ebben folyamatosan fejlődünk. Én sem tudok mindent természetesen, a türelemről 

pedig főleg nem. De ez egy bátorítás lehet a számodra a mai napon, hogy nehogy azt gondold, 

hogy a te helyzeted a legrosszabb a világon! Mert mindenki keresztülmegy dolgokon, azok is, 

akiknek látszólag semmi gondja, és azok is, akikről nem is gondolnád, hogy lehet bármi 

problémája. Lehet, hogy nem látod rajtuk, nem mutatják, de mindenki keresztülmegy nehéz 

helyzeteken, bizonyos dolgokon, amik őt megpróbálják. Ugyanitt a 12. versben azt mondja 

Pál apostol: 

Filippi 4,12.  

12. Tudok nélkülözni is, tudok bővölködni is; egészen kipróbált vagyok mindenben, a 

jóllakásban és éhezésben is. A bővölködésben és szűkölködésben is. 

Nemrég beszéltem valakivel arról, hogy nekünk megelégedettnek kell lennünk akkor is, 

ha nem telik másra, csak szalonnára és vöröshagymára, és ezt esszük. Akkor is megelégedett-

nek kell lennünk természetesen, ha egy drága szálloda drága éttermében eszünk különleges 

ételeket. Nagy kontraszt van a kettő között, ugye? Nem azt mondom, hogy az ember élete 

olyan legyen, mint a hullámvasút, hogy egyszer fent, és egyszer lent. Mert természetesen 

nem. Mi mindig fönt vagyunk keresztényként. Aki Krisztusban van, az mindig fönt van. Az 

utunk fölfelé vezet. A körülmények, a lehetőségeink, amik körülöttünk vannak, azok 

változnak. De azoknak is emelkedniük kell. Ha te valóban megéled az Igét, és megcselekszed 

azt, akkor az Ige garantálja neked, hogy növekedésed lesz. Körülményeidben, és a helyze-

teidben megoldások, válaszok, áttörések, kijelentések jönnek, és fejlődésed lesz. De az az 

igazság, hogy Isten nem fog addig a következő szintre emelni, amíg meg nem tanulod, hogyan 

kell élni a nehéz helyzetekben, hogyan kell viselkedni bizonyos nehéz körülmények között. 

Azt gondolják sokan, hogy például a cégvezetőknek, akiknek óriási házuk van, azoknak 

semmi gondjuk, semmi problémájuk, jól vannak, jól megy a dolguk, sok pénzt hoz a vállal-

kozásuk, jó kocsijuk van, nagy házuk, és ennyi. Lehet, hogy így van, és ezek a látható dolgok, 

mégis minden embert, és így őket is érik megpróbáltatások, és lehet, hogy te ezeket nem 

látod, és lehet, hogy te ezekből nem is szeretnél, amit esetleg egy nagy multi cégnek a 

vezetője kaphat. Mert egészen más a stressz, a nyomás rajtuk, mint egy alkalmazotton, aki 

esetleg az ő cégében dolgozik. Lehet, hogy te csak azt szeretnéd, ami a látszat, ami a jó 

körülmény, a ház, az autó. Vagy esetleg egy prédikátor esetében a nagy adomány, vagy a 

nagy szolgálat. De ami azzal együtt jár, vagy az út, amelyen ő oda eljutott, azt már nem látod. 

Vannak prédikátorok, akik ellen külön alapítványt hoztak létre azért, hogy pénzt gyűjtsenek, 

hogy ezt a prédikátort tönkretegyék. Folyamatosan ellenszélben, és támadások alatt végzik a 

munkájukat. Pál apostol is ilyen volt. Most felolvasom a 13. verset, amely így hangzik: 

Filippi 4,13.  

13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. 

Ez az Ige azután következik, miután Pál apostol azt mondja, hogy tudok nélkülözni, és 

tudok bővölködni is. Tudok szűkölködni, és tudok nagy bőségben élni is. Tudok éhezni, és 

tudok jóllakni is. Ez után mondja azt Pál apostol, hogy nekem mindenre van erőm a Krisz-

tusban, aki engem megerősít. Látod itt a szövegösszefüggést? Hogy mi után jelenti ki Pál 

apostol, hogy nekem mindenre van erőm Krisztusban, mindenben erős tudok lenni? A Bőví-

tett fordítás úgy adja vissza ezt az igeverset: 

Filippi 4,13. Bővített fordítás 

13. Kész vagyok bármire, megbirkózom bármivel, azon keresztül, aki a belső erőt 

szabadítja fel bennem. 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 6 

Ezért ne mondd azt, hogy a te helyzeted a legrosszabb a világon! Azt mondom neked, te 

Krisztusban vagy, kész vagy arra, hogy megbirkózz bármivel is, ami az életedben van, mert te 

Jézus Krisztusban vagy! Ő él benned, és Krisztus benned, aki téged megerősít. Krisztusban 

kész vagy mindennel szembeszállni, ami az utadba kerül. Hallottad ezt? Örülsz ennek? Meg 

kell ezt értened, és örvendezned kell, és mosolyognod kell ez miatt. Rendelkezel a Szent 

Szellemmel, ott él a szívedben, közösségben lehetsz vele. Ezért nem kell félned még a nehéz 

körülményektől sem, és ha valódi megértésed van erről az Igéről, akkor bármit mond a híradó, 

bármilyen hírek jönnek-mennek a világjárvánnyal kapcsolatban, vagy a gazdasági helyzettel 

kapcsolatban, akkor sem kell félned semmitől. Bármilyen nehézség jön, mindenre van erőd a 

Krisztusban, aki téged megerősít. Ezt jelentsd ki! Jelentsd ki a hitedet! Mondd ki az életedre, 

az egész családodra, a vállalkozásodra, az anyagi életedre! Bármilyen élethelyzet alakul ki, 

bármilyen rossz irányba fordulnának a dolgok, te abból győztesen ki tudsz jönni! Van itt ezzel 

kapcsolatban egy nagyon fontos dolog. Mert Isten nem ad neked erőt előre azokhoz a 

dolgokhoz, amik majd ezután jönnek rád, de amikor szükséged van rá, megadja neked, mert 

azt írja a Biblia, hogy minden napon az Ő kegyelme megújul felettünk. Istennek a kegyelme, 

amire szükséged van, vagy szükséged lesz egy év múlva, vagy három év múlva, az most még 

nem áll a rendelkezésedre. Nincs is rá még szükséged. De amiben most benne vagy, ahhoz ott 

van Isten kegyelme.  

Jakab 5,7. 

7. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető 

várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap.  

A türelmetlenség egy rossz hozzáállás. A türelem, az pedig a szellem gyümölcse. Ezt 

neked ki kell fejlesztened!  

Angol fordítás szerint így hangzik ez az igevers: legyetek béketűrők, míg vártok. Más 

szavakkal, minden embernek várakozni kell addig, amíg eljön hozzá az, amiért imádkozott, 

amit szeretne. Amíg beteljesedik a szíve vágya. Vagy az, amiért a hitét gyakorolja, amivel 

kapcsolatban hitben áll. Ha nem fejleszted ki az életedben a türelmet, akkor nagyon sok 

stressz fog érni. Tehát ha nem tanulod meg a türelmet életednek minden területén, akkor sok 

stresszes élethelyzetbe fogsz belekerülni. Mert lehet, hogy most is türelmetlen vagy, hogy 

miért nem halad az életed abban az ütemben, ahogy te szeretnéd. Vagy miért nem halad a 

szolgálatod úgy, ahogy azt te szeretnéd. Vagy miért nem nézel élő adásban most engem 

éppen, mikor lesz már erre lehetőség? Mikor mehetünk már végre gyülekezetbe? Mikor lehe-

tünk közösségben egymással? Türelmetlen vagy ezzel kapcsolatban? Megértem a türelmet-

lenségedet, de azt mondom neked, készülj fel most azokra az időkre, amik ezután jönnek. 

Mert most kell megragadnod a lehetőséget arra, hogy fejleszd a hitedet, fejleszd a türelmedet! 

Mert eljön az idő, amikor majd kiléphetsz a szobádból, és kiléphetsz a házadból. Elmehetsz, 

és dolgozhatsz az Úrnak. Most valakinek ez a helyzet nagyon kényelmes, mert otthon van, 

utoléri magát a házimunkában, vagy éppen sokat tud lustálkodni. Van olyan is, akinek nagyon 

kényelmetlen ez a helyzet, mert bezárva érzi magát. Azt mondom neked, hogy most legyél 

türelmes! Mert ha most türelmetlen vagy, és nem kezeled jól ezt ezt a helyzetet, akkor majd 

ha kimész az ajtón, és jönnek veled szembe nehezebb élethelyzetek, akkor is türelmetlen 

leszel, és elbuksz  a türelem próbájában.  

Figyelj oda arra, hogy a világ nem változott meg! Azt mondják, hogy ez a járvány 

megváltoztatja a világot, már nem lesz ugyanaz a világ, mint ami idáig volt. Valóban, 

bizonyos helyzetben nem lesz ugyanaz, de a világ nem változott meg! Sőt, nem lesz szebb, és 

nem lesz csodálatosabb. Ahogy az idő halad előre, nem a világbéke fog jönni. A világ egyre 

nagyobb káoszban lesz, de Krisztus Teste egyre erősebb lesz. Erősebb lesz, mint valaha! 

Tehát a nagyon egyszerű dolgokban kell megtanulnod azt, hogy türelmes legyél. Például 

vársz a ház előtt a feleségedre, vagy a férjedre, vagy a gyermekedre, hogy jöjjön már 

ki végre,  hogy tudjatok indulni valahova. Ott van bent a házban, te várod és türelmetlen vagy, 
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hogy mikor jön már. Ez egy jó kis próba. Vagy éppen kifordulnál az autóval a keresztező-

désben, de hat autó jön ott, ahol nem szokott jönni senki, pedig te már úgy mennél! Vagy 

várod, hogy a gyermekeid felvegyék végre a telefont és felhívjanak téged ebben a nehéz 

helyzetben. Ez talán sokatokat érint. A türelmed meg van, és meg is lesz próbálva. Érted ezt? 

Mindig lesz lehetőséged arra, hogy türelmetlen legyél. Ugyanebben a helyzetben megvan a 

lehetőséged arra is, hogy kifejleszd magadban a türelmet. Ha ezt megérted, akkor nagyon sok 

stressztől megmented magad.  

Egyébként is a stressz egy ellenséges dolgot hoz a testedre, az életedre, a lelkedre, mert 

betegségben meg tud nyilvánulni benned. Az idegeskedés, az aggodalmaskodás, a félelem – 

ez mind, mind legyengíti az immunrendszeredet. És ha legyengülsz, akkor könnyebben 

jönnek a betegségek az életedre. Az az igazság, hogy nagyon sok ember a türelmetlensége 

miatt beteg, és ezt szó szerint gondolom. Sok ember azért beteges, mert türelmetlen, mert nem 

kitartó. Türelmetlenek az emberek a körülményeikkel szemben, Istennel szemben, egymással 

szemben, saját magukkal szemben. De nekünk olyanoknak kell lennünk, mint ahogy a Galata 

levél írja, hogy megtanuljuk a türelmet úgy, ahogy a földműves is türelmes. Mert hogyan 

várakozik a földműves? Ezt olvassuk a Jakab 5,7-ben. 

Jakab 5,7. 

7. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető 

várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap. 

Tehát várja a gyümölcsöt, és béketűréssel várja, amíg korai és kései esőt kap. Türelmesen, 

kitartással várja. Hogyan várakozik egy földműves? Elváró, reményteljes módon várakozik. 

Egy jó, pozitív hozzáállása van. Jó jövőképe van. Jó és pozitív megvallásai vannak, és ugyan-

ilyen beszélgetései is vannak az aratásával kapcsolatban. Azért, mert elvetette a magját, és 

várakozik az aratásra. Elvárással várakozik erre, és mivel jó hozzáállása van, ezért élvezi az 

életet, miközben várakozik. De ha te nem tanulsz meg türelmesnek lenni, és jól várakozni, 

akkor addig, amíg eljön az aratásod, borzasztó életed lesz! Késlelteted az aratásodat, vagy 

akár le is csúszhatsz róla. Ez egy nagyon nagy igazság, hogy az embernek az életéből nagyon 

sok időt vesz el – vagy helyesebben töltünk azzal, hogy várakozunk bizonyos dolgokra. Ez 

nem elveszi az időnket, inkább azt mondom, hogy ez így telik, ebben a várakozásos 

állapotban. Ha borzasztó állapotban vagy, akkor tudd meg, hogy átfordulhat ez egy jó álla-

potra is. Nekem is volt sok borzasztó napom, miközben vártam valamire, mert nem jól 

vártam. Most már más a helyzet, de még mindig tanulom ezt. Az az igazság, hogy sokkal több 

időt töltünk várakozásban, mint azzal, hogy meglátunk bizonyos dolgokat. Mert várunk 

valamire, elvárunk valamit, elváró hittel várunk valamit, és amikor megkapjuk, valóságba jön, 

akkor boldogok vagyunk. Örülünk ennek pár napig, pár hétig, és élvezzük. De aztán várunk 

valami mást, a következő dolgot várjuk.  

A hetvenes, nyolcvanas években, ha egy falusi, paraszt ember eladott két bikát az 

istállóból, és befizette az árát egy 1200-as Zsigulinak,  akkor várt rá öt-hat évet, mire 

beleülhetett abba az autóba. Ilyen sokat kellett várakozni! Hadd hozzak egy egyszerű példát 

az én életemből. Én 1984-ben kezdtem az általános iskolát. Akkor költöztünk panellakásba, és 

ugyanakkor adtuk be a telefonigénylésünket is.  A nyolcadikból elballagtam, és az ezt követő 

nyáron kötötték be hozzánk a vezetékes telefonvonalat. Nyolc évet kellett rá várni, és ráadásul 

akkor is csak ikervonalat kaptunk. Mikor bekötötték, örültünk neki, mert sokat vártunk rá. De 

az a helyzet, hogy ma annyira gyorsan zajlik az életünk, hogy ha leáll az internet harminc 

percre, akkor már aggódunk, mérgesek és türelmetlenek vagyunk, hogy mikor javítják már 

meg. Bármire is várakozol most, bármit is szeretnél – akár gyermeket, házastársat, szolgálatot, 

növekedést, új autót, új hűtőt, vagy gáztűzhelyet, vagy egy új fűnyírót, vagy lakást, gyógyu-

lást, békességet, kapcsolat helyreállítást, vagy bármit –, ha azt megkapod, akkor utána valami 

másra fogsz vágyakozni. Ne attól tedd függővé a boldogságodat, hogy ha „az majd megjön”, 

akkor boldog leszel! Most is tudj örülni annak, amiben vagy! Egyébként is a hit az egyenlő a 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 8 

hittel. Mert amikor hitben vagy, akkor tudod, hogy az már most a tiéd. Amit hiszel, az már 

most a  tiéd. Tehát már most a tiéd a helyreállítás, most a tiéd a gyógyulás, most a tiéd a 

növekedés, a gazdagság, az új épület, vagy autó, vagy lakás, vagy amit szeretnél! Mert a hit 

mindig jelen idő. És ha te ezt hittel megragadtad, akkor ez a tiéd. Saját magadat le tudod 

ellenőrizni, hogy hitben vagy-e. Ha örömben, boldogságban vagy, akkor abban a helyzetben 

vagy, amit hitnek nevezünk. Ha csak a körülményeidtől függ a te boldogságod, csak akkor 

tudsz örülni, ha körülötted minden ideális, akkor valószínűleg nem vagy hitben. Ha aggódsz, 

nyafogsz, siránkozol, a saját sebeidet nyalogatod, és ezzel telik a napod, és depressziós vagy, 

akkor nem vagy hitben. Ne áltasd magad! Igazítsd ki magad, és nézz szembe a tükörrel! Menj 

a fürdőszobába, és nézz a tükörbe! Ha ott egy mosolygós, boldog ember néz vissza, akkor az 

az ember, akit ott látsz, az hitben áll. Ha pedig kisírt szemekkel, depressziósan, remegő 

kézzel, remegő lábakkal látsz ott a tükörben egy embert, azaz saját magadat, akkor nem vagy 

hitben.  

Sokan eltévesztik itt, és nem tudják igazából, hogyan is működik a hit. A hit úgy műkö-

dik, hogy veszed a fáradságot, és uralmat veszel az érzelmeiden. Uralmat veszel a gondolataid 

felett, megöldöklöd azokat a gondolatokat, amelyek Krisztus ismerete ellen emeltettek. Azaz 

megöldöklöd  azokat az érzelmeket, gondolatokat, amelyek nem egyeznek meg Isten Igéjével, 

amelyek nincsenek összhangban vele. Nem engedem meg magamnak a kétséget és a félelmet! 

Te se engedd meg! Amikor bármilyen ördögi gondolat megkísért, hogy például elveszítem, 

amim van, akkor fogom Isten Igéjét, és felolvasom az ördögnek azt, hogy mit mond Isten 

Igéje ezzel kapcsolatban. 

Galata 6,9. 

9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha 

el nem lankadunk. 

Meg kell tanulni az életednek sok területére lebontva keresni azokat az Igéket, amikre 

ráállhatsz. Amikor hited van, és a hited meg van kísértve, akkor fogod az igeverseket, és 

elmondod, felolvasod, kijelentésből kijelented. Fejből tudod idézni, mert benned élnek ezek 

az Igék, és ez fel fog téged emelni, fel fog gerjeszteni. Érted, ugye, hogy így működik a hit 

megerősítése? Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A Szellemet 

követjük, és amiben az Úr benne van, arra meg fogja adni az anyagi javakat is, hiszen az Úr 

adja a növekedést. Amikor várakozunk és hitben állunk, akkor az teljesen egyenértékű azzal, 

amikor a földműves elveti a magot, és hitben vár, hitben áll. Te is elveted az Igét a gyógyu-

lással, házastársaddal, gyermekeddel, vagy bármivel kapcsolatban a szívedbe. Az Igét a 

szívedbe veted, és türelmesnek kell lenned, miközben várakozol, hogy az ott megerősödjön, 

felnövekedjen, és gyümölcsöt hozzon. A türelem egy olyan képesség, hogy kész vagy arra, 

hogy várj. A türelem azt jelenti, hogy igazából a helyes módon viselkedsz, mialatt várakozol. 

Tehát miközben várakozol, akkor légy türelmes! A türelem az, hogy újra és újra megteszed, 

amit tenned kell, miközben várakozol. Érthető ez? A szívem vágya, hogy a te életedben 

valami jót hozzon elő ez az üzenet, mert egyedül Isten Igéje az, ami képes az életedben 

megváltoztatni azokat a dolgokat, melyeket semmi más. Semmit nem tehetünk Jézus nélkül. 

Ezt Ő maga mondja. Ezt írja a János evangéliumának első fejezete: 

János 1,3. 

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 

Tehát Jézus nélkül semmit nem tudsz megtenni! Úgyhogy szívleld meg azt, amit hallasz! 

A Galata 6,9-et olvasom még egyszer. 

Galata 6,9. 

9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha 

el nem lankadunk. 

Egy másik fordítás azt mondja, hogy: Ne lankadj a jónak cselekvésében, ne fáradj bele 

abba! Ne fáradj abba bele! Ez azt jelenti, hogy ne add fel a hitedet, miközben várakozol! 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 9 

Tudom, nehéz dolog azt a jót megtenni, amit te szeretnél akkor, ha nem kedvesek veled. 

Nehéz kedvesnek lenni másokkal, hűségesen szolgálni valahol, magot vetni, adományt vetni, 

ha nem látod az aratást, vagy nem látod a változást. Ennek ellenére se add fel a hitedet! Néha 

igazából arra van szükség az ember életében, hogy hozzon egy elég szilárd, kőkemény 

döntést, hogy bármi is történik, soha, soha nem fogok meghátrálni, és nem fogom feladni! Ez 

egy szilárd hozzáállás, egy olyan döntés, amit ha megteszel, akkor az kiveti az ördögöt az 

életedből. Határozd el magad, hogy te egy jó várakozó leszel, és tanuld meg, hogy ez az 

egyetlen útja annak, hogy a türelem kifejlődjön benned! Azaz, hogy végig kell menned olyan 

dolgokon, amiken nem szeretnél végigmenni. De igazából miért nem szeretnél végigmenni 

nehézségeken? Azért, mert kibúvót akarsz. Kibúvót akarunk az elkerülhetetlen alól. De lásd 

meg, mielőtt Isten használni tudna úgy, ahogy Ő akar, ki kell fejlesztened a türelmet, ezt a 

gyümölcsöt magadban. Meg kell tanulnod mindenféle helyzetben megállni stabilan, olyanná 

kell válnod, mint Ő, és úgy kell cselekedned, mint Ő.  

Sajnos nagyon sok ember ezt nem tanulta meg, és sok emberből hiányzik ez a fajta 

stabilitás, hogy: Bármi jön, akkor is szilárdan megállok! Bármilyen vihar jön, az én lábam 

szilárdan meg fog állni! Szilárdan megállok, és nem érdekel, hogy mi van körülöttem, mert én 

nem arra nézek, hanem arra, hogy ki vagyok én a Krisztusban, és ki az én Uram! Ha az 

Uradra nézel, Jézusra, akkor stabilan fogsz állni, és akkor a természetfölöttiben fogsz járni. A 

vízen fogsz járni, a víz tetején, felül, a mélységek felett. Ugyanúgy, ahogy Péter járt a vízen. 

Ha leveszed a figyelmed Jézusról, ahogy Péter is levette a figyelmét Jézusról, és elkezdett a 

körülményekre, a viharra  tekinteni, a tengerre, meg saját magára, akkor azonnal elkezdett 

süllyedni. Veled is ugyanez lesz a helyzet. Jézus példája örökkévaló példa a mi számunkra. 

Olvasom még egyszer a Zsidó 10-ből a 35. és 36-os verseket, mert ez a mai üzenetnek a 

középpontja: 

Zsidó 10,35–36. 

35. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. 

36. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, 

elnyerjétek az ígéretet. 

Amikor a körülményekre nézünk, és úgy gondoljuk, hogy Isten nem végez semmit, akkor 

rosszul gondoljuk, mert Isten most is nagyon lényeges dolgokat végez benned. Az érzéki 

ember ezt nem tudja felfogni. Például ki kell munkálódnia benned annak, hogy ne hasonlít-

gasd magad másokhoz. Egy szolgáló ne hasonlítsa magát, se a gyülekezetét a másikéhoz, a 

házasságban élők ne hasonlítsák a házasságukat a szomszédéhoz, vagy a rokonokéhoz. Meg 

amúgy sem, semmilyen módon ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, mert te is, én is egyéni-

ségek vagyunk! Teljesen egyedi vagy, mert senkinek nincs olyan ujjlenyomata, DNS-e, vagy 

szemretinája, mint neked. Isten teljesen egyedivé teremtett, és alkotott, és Istennek megvan 

személyesen a te számodra, a te életedre vonatkozó legjobb terve. Nem kell a másikéra 

vágyakoznod. Nem kell azt mondanod, hogy: Ha olyan feleségem, vagy olyan férjem, vagy 

olyan autóm, vagy olyan gyülekezetem, vagy olyan pásztorom, vagy bármim is lenne! Mert 

az ember hajlamos arra, hogy a másikéra vágyakozik, a másik ember tulajdona után 

ácsingózik. De Istennek van számodra egy tökéletes terve, ami neked a legjobb.  

Fel kell fejlődnünk abban az igazságban – ez mindannyiunkra igaz –, hogy nagy házat 

csak nagy alapra lehet építeni. Ez egy nagyon erős alap kell, hogy legyen az életedben, hogy 

legyél türelmes. Mert ha nem tanulsz türelmet, akkor időről időre, hétről hétre, évről évre 

gondjaid lesznek ugyanazon a területen. Örülsz ugye, hogy ezt hallod? Nincs még egy ugyan-

olyan ember, mint te, és bizonyos értelemben pótolhatatlan vagy. A szolgálat, az egy picit 

más ügy, mert a szolgálatban, ha valaki nem foglalja el a helyét, akkor Isten helyez valaki 

mást az ő helyére. De azt, amit Isten rád bízott, hogy végezd el, azt úgy senki nem tudja 

elvégezni az egész földön. Annyira egyedi vagy Isten szemében, hogy nincs, aki téged 

tökéletesen pótolhatna. Ha nem végzed el a dolgodat Krisztus Testében, akkor Isten majd el 
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fogja végeztetni azt valaki mással. Van erre példa a Bibliában, nem is egy. Egyik legismer-

tebb példa Saul, a zsidóknak az első királya, aki nem töltötte be azt az elhívást, amire elhí-

vatott, ezért Isten keresett valaki mást az ő helyére. És megtalálta erre a feladatra Dávidot. 

Dávid betöltötte azt, amit Saul elmulasztott. Szeretnék még felolvasni két igeverset így a 

végére, mert azt hiszem, hogy ezt a mai napon meg kell hallania mindenkinek. 

Példabeszédek 16,2. 

2. Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a szellemeket 

vizsgálja, az Úr az! 

Róma 12,3. 

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki 

ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta 

kinek-kinek a hit mértékét. 

Úgy hiszem, hogy nagyon szép dolgok állnak előttünk. Ezt jó, ha tudod. De tudnod kell 

azt is, hogy Jézus nélkül nem tudunk semmit sem tenni, Őáltala fogunk mindent elérni. Ne 

gondold azt, hogy Isten elfeledkezett rólad! Ne gondold azt, hogy Isten nem hallja, amit 

kértél. Azt se gondold, hogy Isten nem látja a helyzetet, amiben te vagy. Isten karja nem 

rövid, hogy elérjen téged, vagy minket, vagy elérje a mi egyházunkat,  a gyülekezetünket. 

Isten jól tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk, és jól tudja, hogy min megyünk keresztül. 

Jól tudja, hogy mi az, ami személyesen fáj neked, mi az, aminek örülsz. Az az igazság, hogy 

Isten jobban ismer téged, vagy minket, mint mi saját magunk. Nem kell tehát úgy gondolkoz-

nod Istenről, hogy elfeledkezett rólunk. Vannak olyan dolgok, amit nekünk itt a földön meg 

kell tanulni. És ha itt nem tanuljuk meg, akkor majd megtanuljuk ott fönt, a mennyben. 

Amikor belépünk majd a mennybe, mert Jézus elragad minket innen a földről, akkor nem 

fogunk mindent azonnal tudni, mert az örök élet az, hogy megismerjük Őt. Folyamatosan 

tanulunk. Ott majd megismerjük és megtanuljuk azt, amit itt nem tanultunk meg. Ott tovább 

fogunk majd fejlődni, én úgy hiszem. Akkor majd színről színre fogunk látni, mert most 

a tükör által homályosan látunk. Akkor pedig tisztán fogunk látni sok mindent. Sok minden 

nyilvánvalóvá és egyértelművé fog válni, de ott is növekedni fogunk. 

Hiszem azt, hogy ez a mai üzenet egy olyan erőteljes üzenet a te szívednek, a te lelkednek, 

a gondolataidnak, a hitednek, hitből hitbe, Szellemből szellembe, amely egy új alapra tudja 

helyezni az életedet, ha ez az alap még nem volt megszilárdítva az életedben. Imádkozom 

azért, hogy ez az üzenet kijelentésként jelen legyen az életedben, hogy amiről a mai napon szó 

volt, azt valóban megértsed, és úgy tudd használni az életedben, hogy ez a te számodra is, a 

családod számára is, és a szolgálatod számára is gyümölcsöt hozzon, Isten dicsőségére. Isten 

áldjon meg benneteket, legyen áldás és kijelentés az életeteken, és hamarosan találkozni 

fogunk! Kérlek benneteket, hogy kövessétek a YouTube és Facebook oldalunkat, csatorná-

inkat, kövessétek figyelemmel az ott elhangzó és elhangzott tanításokat, és épüljetek a 

hitetekben, legyetek kitartóak abban a helyzetben, amiben most vagyunk!  

Ez a helyzet egy átmeneti időszak. Ezt megtanulhatjuk úgy kezelni, hogy a számunkra 

tényleg egy pozitív, jó dolgot hozzon a következő hónapokban, és a következő években. 

Hiszem azt, hogy olyan dolgokat fogunk meglátni a következő hónapokban és években, 

amelyek minden értelmünket, minden képzeletünket felülmúlják. Amiket eddig nem láttunk, 

amire eddig csak vágyakoztunk, amire csak áhítoztunk. Istennek azt az erejét fogjuk 

megtapasztalni a gyülekezeteinkben, ami eddig csak a hitünk látásában volt benne. Úgy 

hiszem, hogy a következő időkben kézzelfogható módon fogjuk megtapasztalni ezeket, mert 

jön a Szellemnek egy olyan kiáradása, amely már jelen volt sokszor az elmúlt évszázadokban. 

Újra és újra hullámszerűen kiáradt a Szellem, és a következő hullám –  úgy hiszem – most fog 

elérkezni, és erre mi felülünk, és meglovagoljuk ezt, és benne leszünk! Isten használni fog 

bennünket ebben.  
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Hiszem azt, hogy az a helyzet, amiben most vagyunk, az a karanténnak nevezett, otthon 

eltöltött sok idő, ami most felszabadult, ez egy lehetőség most a számunkra, hogy 

felkészüljünk ezekre az előttünk álló hetekre, hónapokra, évekre. Most kell magad feltöltened, 

hogy legyen benned egy többlet, legyen benned egy plusz, amit majd ki tudsz magadból adni 

akkor, amikor az emberekkel találkozol, amikor a gyülekezetben szolgálsz. Fel kell magadat 

építened, ki kell magadban bizonyos jellemvonásokat fényesítened, és meg kell bizonyos 

dolgokban erősödnöd ahhoz, hogy legyen egy többlet benned, hogy amikor majd az 

embereknek szüksége lesz Isten jelenlétére, akkor tudjanak belőled meríteni. Én hiszem azt, 

hogy ezekre az előttünk álló hetekre, hónapokra fel tudunk készülni most. Nem azt mondom, 

hogy Isten rendelte ezt így, de azt hiszem, hogy Isten a legrosszabból is a legjobbat tudja 

kihozni. Én mindig is ebben hittem, és azt hiszem, hogy ez a mostani helyzet is egy olyan, 

amiből Isten valami nagyon jót, csodálatosat fog kihozni. Higgyél együtt velem ebben! 

Párosítsuk össze a hitünket ezzel kapcsolatban!  

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Szellemben. Az érzelmeidet, a gondolataidat 

picit tedd hátra, és fókuszálj Istenre! Imádkozz Szellemben, amennyi időt tudsz, amennyi 

lehetőséged van! Ha van lehetőséged, egy-egy fél napot, egész napot böjtöljél, és keresd Isten 

arcát! Feszítsd meg a testedet, helyezd háttérbe az ént, az egót, hogy a Szellem felül tudjon 

emelkedni, hogy Isten akarata könnyebben ki tudjon nyilvánulni az életedben! Hogy valóban 

szellemivé váljál, hogy ne az érzéki, óembered uraljon, és uralkodjon feletted, hanem a 

szellemi éned, a szellemi életed, amiben jelen van a béketűrés, a szeretet, az öröm, a békesség, 

a szívesség, jóság, a hűség, a hithűség, a szelídség, mértékletesség. Ezek mind-mind Istennek 

a jellemvonásai, de benned vannak már, és ezek érett gyümölcsként kell jelen legyenek az 

életedben. Azt kívánom, és azért imádkozom, hogy ez benned, bennem, és a Krisztus 

Szeretete Egyház minden tagjában túláradóan, érett gyümölcsként jelen legyen minden 

szolgáló felett, minden nyájtag felett, hogy valóban betöltsük azt a különleges elhívásunkat 

Magyarországon, és a környező területeken, amelyre Isten rendelt bennünket!  

Nem véletlenül tartozol ehhez a gyülekezethez, nem véletlenül tartozol te a Krisztus 

Szeretete Egyházhoz. Isten nem véletlenül hívott el téged ebbe a közösségbe, ebbe a 

gyülekezetbe. Nem véletlenül van az, hogy te fennakadtál a rostán. Mert megrostáltattunk! 

Sokan kihullottak, sokan elmentek. Vannak egy páran, akiket úgy is lehetne nevezni, hogy 

hűtlenné váltak, de nem ítéletképpen mondom ezt senkinek sem, Isten áldjon meg mindenkit, 

aki itt van, vagy aki elment, és persze minden más gyülekezetben levő drága testvérünket is! 

De én úgy hiszem, hogy ti, akik most itt vagytok ebben az egyházban szolgálók, ti nagyon-

nagyon sokan jó alapokon álltok, igazán jó alapokon van az életetek, és igazán jó kősziklára 

építettétek az életeteket. Úgyhogy ezt Isten használni fogja a Szellem által. Legyen áldás, és 

kijelentés az életeden, azt kívánom újra!  

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


