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NE LOPJON MEG A TEGNAP FÁJDALMA! 
Fábián Attila felvételről elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. május 3. 

 

Szeretném megragadni most az alkalmat, hogy megkülönböztetett szeretettel köszöntsem 

az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, esetleg az üknagymamákat, ha vannak 

közöttetek ilyen szép kort megélt hölgyek. Megköszönjük Istennek az életeteket, azt, hogy 

vagytok, mert nélkületek mi sem lennénk. Köszönjük Istennek, hogy rátok talált, általatok 

pedig ránk talált. Köszönjük azt, hogy az Ő kenete kiárad most az életetek felett, és kaptok 

vigasztalást, megerősítést, bátorítást és felemelést. A Szent Szellem megerősíti és megdicsőíti 

a ti testeteket, az Ő bennetek lakozó Szelleme által. Legyen áldás és kijelentés az életeteken!  

Jézus nevében szeretettel köszöntelek benneteket! Egy egyszerű, de rendkívül fontos 

üzenetet szeretnék ma a számotokra átadni. Ez egy klasszikus üzenet, amivel kapcsolatban 

időről időre emlékeztetnünk kell magunkat. Úgy hiszem, hogy sokaknak szól ez a mai tanítás, 

hiszen mindannyian átéltünk már az olyan napokat az életben, amelyeket legszívesebben 

elfelejtenénk. Amiről ma beszélek az, hogy a múlt meghalt, és neked nem hátrafelé, hanem 

előre kell nézned. Ti, akik nézitek ezt a videót, az ország különböző részein éltek, sőt, 

határokon kívülről is követtek bennünket, és sokan úgy nézitek ezt, mintha most egy családtag 

szólna hozzátok, és ez így is van. Egy szép, nagy család részeként jelen helyzetben ezen a 

felvételen keresztül tudunk most egymással közösségben lenni. Mivel ti mindnyájan más-más 

környezetben, élethelyzetben, és életkörülmények között vagytok, ezért én egészen pontosan 

nem tudom azt, hogy te személyesen a magánéletedben milyen gondolatokkal küzdesz, 

milyen problémáid vannak esetleg. Nem látok rá, mindannyiótok hétköznapjaira, és nem 

tudom azt sem, hogy mi az, ami téged esetleg rabságban vagy fogságban tart a múltadból, 

vagy a múltaddal kapcsolatban. Ezért ma teljesen általánosságban fogok beszélni arról, hogy 

hogyan szabadulj meg azoktól a kötésektől, amelyek a múltadban vannak. Mindjárt két 

igeverssel kezdünk.  

Ézsaiás 42,9. 

9. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom 

veletek. 

Ha egyet lapoztok a Bibliátokban: 

Ésaiás 43,18–19. 

18. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!  

19. Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában 

utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. 

Ezeket Isten Ésaiás prófétán keresztül mondta Izraelnek az Egyiptomból való kivonulásuk 

kapcsán. Nagyon érdekes, hogy számos helyen azt mondta Isten nekik, hogy ne feledkezzenek 

meg arról, hogyan jöttek ki a rabszolgaságból. De itt nagyon határozottan szól hozzájuk, hogy 

most ne ezen gondolkodjanak, ne ezen agyaljanak. Mégpedig azért, mert számukra Isten 

valami teljesen új, nagy dolgokat tervezett, és készített elő. Ez itt egy olyan szellemi igazság, 

amit te is megragadhatsz. Tudom azt, és te is tudd meg azt, hogy ha a tegnapba nézel, és 

mindig ezt nézed, hogy mi volt az elmúlt héten, az elmúlt hónapban, vagy az elmúlt években, 

és folyton azokról elmélkedsz, amik már elmúltak, az megfoszt téged attól, hogy meglásd azt, 

ami előtted áll. Nem lehetséges az, hogy egy időben hátra és előre is nézzél. Nem lehetséges 

az, hogy miközben keseregsz a hibáidon, keseregsz a múltban elkövetett bűneiden, vagy 

éppen örvendezel a tegnap dicsőségén, ugyanakkor lásd azt a dicsőséges szép jövőt, ami 

előtted áll, ami a jövőben lesz. Vagy hátrafelé nézel, vagy pedig előre. Pál apostol 

határozottan írja a filippi gyülekezetnek: 

Filippi 3,14. 
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14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak 

pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a 

Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. 

Pál is tudta. A tegnap meghalt, és nem tud rajta változtatni. Ha szép volt, ha nem volt szép, 

ha jó volt, ha rossz volt, már elmúlt. Nem azt mondom, hogy nem lehet bizonyos dolgokat 

felemlegetni, és nem lehet dolgokról megemlékezni, mert lehet. Sőt, időnként kell is. Nem 

kell elfelejtened a tegnap megszerzett tudásodat. Vannak dolgok, amikre azért kell emlékez-

ned, nehogy még egyszer beleess abba. De ha a múltban éled az életedet, egy keserű csalódás 

mindaz, amire visszatekintesz, akkor az meglop téged. Akkor még csak a jelenben sem élsz, 

és semmiképpen sem előre a jövőbe nézel. Az életedet most éled. Ha félsz a holnaptól, akkor 

halld meg ma: a jövődet még nem rontottad el! Ha ma hátrafelé nézel, azt nézed, hogy milyen 

veszteség ért tegnap, ki hagyott el, ki bántott meg téged, milyen hibákat követtél el, milyen 

csalódások értek, vagy milyen szépek voltak a régi szép idők, akkor nem azon van a 

tekinteted, a figyelmed, amit Isten neked le akar festeni képként, amit előre eltervezett a 

számodra. Hanem hátrafelé tekingetsz, a múltba tekingetsz.  

Az ördög nagy csapdája az, hogy a múltban akar téged tartani, a csalódottságaidban, és 

bizony nagyon sokan vannak, akik nehezen tudnak ebből kilépni. Nem engedheted meg, hogy 

a tegnap fájdalma ellopja a holnap dicsőségét, a holnap szépségét. Nagyon sokan keresztül-

mentek nehéz napokon, és bizonyára te is ezek közé az emberek közé tartozol, akiknek a háta 

mögött olyan napok vannak, amelyekről tudnál mesélni. Vannak olyan napok, hetek, és lehet, 

hogy években lehet ezeket mérni, amik nehéz idők voltak. Lehet, hogy valamilyen tragédia 

történt a családodban. Lehet, hogy elveszítetted a szerettedet. Elveszítetted a családtagodat. 

De ma nem tudod megváltoztatni azt, ami tegnap történt. Lehet, hogy másnak a hibájából, 

lehet, hogy a te hibádból, lehet, hogy teljesen függetlenül történtek dolgok a múltban. Lehet, 

hogy a nagy csalódás, a nagy tragédia teljesen független tőled. Az is lehet, hogy a te hibád, és 

ez még a mai napig bűntudatot okoz neked. De ha csak arra nézel állandóan, ami miatt 

sajnálkozol, akkor az a tegnapban tart téged. Emiatt nem fogod látni azt, hogy Isten milyen új 

dolgokat szőtt neked, tervezett el a számodra. Egy igazán szép jövő áll előtted, ezt neked meg 

kell látnod. Az Egyszerű fordítás úgy adja vissza az Ésaiás 43,19. igeverset: 

Ésaiás 43,19. Egyszerű fordítás 

19. Nézzétek! Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge vetés, nem 

vettétek észre? A pusztában utat készítek, a kietlen sivatagban folyókat fakasztok. 

Istennél mindig van számodra valami új. Valami olyan, amit eddig még nem láttál. Valami 

olyasmi, ami még jobban ki tudja tágítani az elmédet. Valami, ami felülmúlja az elképze-

léseidet. Az, ami megtörtént veled a múltban, nem lepte meg Istent, ezt meg kell értened. 

Isten, amit eltervezett a te utadon, a te sorsodban, és ott van a jövőben, az ott a mai napig is 

még készen vár téged. Akkor is készen fog várni téged, ha te elrontottál, vagy ma elrontasz, 

vagy holnap elrontasz valamit. Az akkor is a rendelkezésedre fog állni, ha te valamit menet 

közben elrontottál, ha valami kudarcba fulladt, amibe belekezdtél, attól Istennek a terve, 

szándéka nem változott meg. Egyszerű példát hadd mondjak. Elkezdesz egy vállalkozást. 

Lehet, hogy nem igazán sikeresen működik. Nem nagyon akar beindulni, csak kínlódás az 

egész, és aztán csődbe is megy. Elkezdesz egy másikat, az is tönkremegy, és elkeseredhetnél, 

de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetsz sikeres vállalkozó a jövőben. Vagy például ha 

keresztülmentél több rossz kapcsolaton, az nem jelenti azt, hogy nem lehet előtted egy olyan 

kapcsolat, ami tökéletes. Ami Istentől elrendelt. Lehet, hogy hibáztál, és lehet, hogy miattad 

mentek tönkre a dolgok. Lehet, hogy elvesztegettél 5,10,20 évet a múltadból. De ez sem kell, 

hogy elvegye a hitedet attól, hogy higgy abban, hogy Isten valami jót tartogat a számodra. 

Lásd meg, hogy az ördög bele akar téged vinni az önsajnálatba, a múltban való epekedésbe, a 

kilátástalanság érzésébe. Ha rá tud venni erre, és a múltban tud tartani, és rá tud arra venni, 

hogy a múltban vájkálj és a tegnapra figyelj, akkor ezzel megkérdőjelezi Istent, és te is 
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megkérdőjelezed Istent, mert így Ő nem tudja előhozni azt a jó jövőt a számodra, amit 

eltervezett neked.  

Vannak dolgok, amikor bizonyos korszakokat az embernek le kell zárni az életében. Túl 

kell lépni bizonyos időszakokon, időkorszakokon. Ez sokszor azzal jár, hogy amivel eddig 

össze voltál fonódva, azt lezárod, és teljesen, akár végérvényesen új lapot kezdesz. Valamikor 

teljesen új életmódot kell kialakítanod, egy életmódváltásra van szükséged ahhoz, hogy 

megújulj. Lehet, hogy egy új munkahelyre van szükséged. Lehet, hogy azt kell megváltoz-

tatnod. Vagy éppen arra, hogy elengedj valakit az életedből. Egy régi barátot, vagy akár a 

gyermekedet, aki megházasodott. Valaki megnősült például, vagy férjhez megy, onnantól 

kezdve ő egy külön családot alapított. Ez egy új helyzet lehet az életedben. Ne azon 

siránkozz, hogy nem lakik már többé veled a gyermeked, hanem annak örülj, hogy végre 

önellátó, és saját családot alapított! Bizony, ha gyermekeid vannak, akkor azok felnőnek, 

idővel – jó esetben – megházasodnak. Ezt ne katasztrófaként éld meg! Ne úgy éld meg, hogy 

az a fiú, vagy az a lány elrabolta tőled a gyermekedet! Éld meg ezt egy örvendetes dolognak, 

egy boldog élethelyzetnek! Ha megfelelő módon, jól nevelted fel a gyermekedet az Ige 

alapján, és megtanítottad neki azt, amit szülőként meg tudsz, és át tudsz adni. Ha meg-

tanítottad a hitre, arra, hogy hogyan kövesse Istent, hogyan kövesse a Szellemet, akkor 

nyugodtan engedd el! Neki a saját életét kell élnie. Te pedig találd meg az életedben azokat az 

Istentől való elfoglaltságokat, amelyek betölti azt az űrt, ami a gyermeked otthonról való 

elköltözése után keletkezik benned, és a környezetedben! Mindegy, hány éves vagy most, 

senki nem akadályozhat meg abban, hogy egy gyönyörű, szép jövőd legyen, hogy sikeressé 

legyél. Akkor sem, ha valami hibát, vagy bűnt követtél el. Mindegy, hogy 15, 25, vagy 70, 

vagy 100 éves vagy most.  

Sok emberben egy akadály egyébként és probléma, hogy saját magának nem tud meg-

bocsátani, és nem hajlandó elengedni azt a terhet, ami rátelepedett a lelkiismeretére. Abból 

kifolyólag van ez ezekben az emberekben, hogy folyton emlékeznek arra, hogy mit tettek, 

miket mondtak, mit rontottak el, milyen hibákat követtek el, és ezért bűntudatuk van. Van itt 

ebben egy másik, rendkívül ravasz ördögi csapda még, hogy sokan nem tudják elengedni azt a 

sértést, vagy azt a bántást, azt a fájdalmat, amit velük szemben tett valaki más. A sértések 

téged a szívedben leterhelnek. A szellemedet korlátozzák. A sérelmek megfojtanak téged, és 

ha nem engeded el ezeket magadtól, akkor korlátoznak. Egy sűrűn szőtt leplet raknak rád, 

letakarnak ezek, és annyira nyomnak, hogy nem is tudsz tőlük mozdulni. Így nem látod meg a 

jövőt. Neked aztán mindet fel kell emelned, fel kell emelni Jézusra, és meg kell látnod a 

kereszten azt, hogy Ő mit végzett el érted! Meg kell látnod, hogy a kereszten a te bűneidet, a 

te kárhoztatásodat, a te bűntudatodat, a te hibáidat Isten már megítélte. Megítélte Őbenne. 

Ebben felragyog egy hatalmas nagy igazság, mégpedig az, hogy Isten nem haragszik rád. 

Isten nem haragszik rád! Vannak keresztények, akik kínlódnak attól, hogy úgy gondolják, 

Isten biztosan haragszik rájuk a tetteik miatt, a bűneik miatt, és bünteti őket ezzel, vagy azzal. 

Bűntudatuk van, mert nem ismerik Istent. Vádolják magukat bizonyos dolgok miatt, bizonyos 

bűnök miatt. De most felolvasom a következő Igéket, amik hiszem, hogy megérintenek, és 

szólni fognak hozzátok.  

Zsoltárok 103,8–13. 

8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.  

9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 

10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink 

szerint. 

11. Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt 

félők iránt. 

12. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi 

vétkeinket. 
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13. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt.  

A bűneidet Isten Krisztusban megítélte. Nem kell a bűneid ítéletét elhordoznod! Azt 

gondolják emberek, hogy a bűneink és hibáink miatt Isten elfordult tőlünk, és így el vagyunk 

választva Tőle. De az az igazság, hogy ha újjászülettél, és Isten gyermeke vagy, akkor Jézus 

vére igazzá tett téged Isten előtt. Ő minden botlásodat, minden bűnödet, minden hibádat már 

megítélte. Sőt, a büntetést már végrehajtotta Jézus Krisztusban a kereszten! Ezt neked meg 

kell értened, és meg kell látnod, hogy Ő a bűnnel nem úgy foglalkozik, hogy az egy 

semmiség. Nála a bűn az bűn, és a bűnt büntetés követi. Nem lehetséges az, hogy az 

igazságtalanság valamilyen módon ne legyen helyreállítva az Isten előtt. Nem lehetséges, 

hogy te vagy akármelyikünk, ha valamit elkövetünk, arra ne következne valamilyen ítélet. De 

figyelj rám! Jézus miért ment a keresztre? Azért, hogy az ítéletet magára vegye. Hogy ne 

kelljen neked magadra venned az ítéletet, amit érdemelnél. Akkor miért van bűntudatod? 

Miért van bűntudatod a tegnap elkövetett hibáid miatt? Az ördög becsap téged és meglop. 

Jézus elhordozta a bűneidet, és a bűneid következményeit is, az ítélet Őrá sújtott le. A Biblia 

azt írja a Zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus vére képes arra, hogy megtisztítsa a 

lelkiismeretedet a holt cselekedetektől. 

Zsidó 9,13–14. 

13. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra 

hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára, 

14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát 

áldozta fel ártatlanul az Istennek megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetek-

től, hogy szolgáljatok az élő Istennek.  

Nincs semmi más, csak Jézus vére, és ez hit által jön hozzád. Hiszed-e azt, hogy Jézus vére 

megmosott téged? Higgy ebben! Hidd el, hogy Jézus vére elegendő arra, hogy megigazítson 

téged Isten előtt! Egyszer és mindenkorra Isten előtt rendbe tett téged Jézus vére. Isten 

gyermekévé váltál. Szokták mondani erre azt, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen! Az emberek 

nem merik elhinni, hogy az Isten mennyire jó velünk. A vallás évszázadodon keresztül valami 

egészen mást tanított. Mást prédikáltak nekünk. A pulpitusok mögül a kárhoztatást és a 

törvényt szolgáltatták felénk, a törvény szolgálata hangzott el, és az, hogy te bűnös vagy, és 

az, hogy ha imádkozol valamelyik szenthez, akkor majd az közbenjár érted. Szent József, 

vagy Pál, vagy akár Mária. De ez nem igaz! Sőt, kijelentem, hogy ez egy hazugság! Jézus a 

közbenjáró! Ha te Jézus nélkül élsz a földön, akkor valóban bűnös vagy. De ha elfogadtad 

Jézus, újjászülettél, Ő benne él a szívedben, akkor a bűneid el lettek törölve. Isten nem tekinti 

őket. Isten a bűneidet maga mögé veti, és nem emlékezik meg róluk. Nem néz hátrafelé, hogy 

mi van mögötte. Nincs többé már az, amit Ő eltörölt, és ezt neked látnod kell, hinned kell 

ebben! Hinned kell abban, hogy Isten úgy tekint rád, hogy megmosott a bűneidtől, és ez képes 

téged megszabadítani attól, hogy állandóan keseregj a bűntudat miatt, a múltban elkövetett 

hibáid miatt, és amiatt, hogy bűnösnek érzed magad.  

Isten nem haragszik rád! Jézus Krisztusban végrehajtotta az ítéletet a kereszten. Ezért nem 

a bűneid szerint bánik veled, hanem Jézus Krisztus munkája szerint bánik. Ha az alapján 

bánna veled, amit te teszel, tettél, akkor nagyon-nagyon bajban lennél, és így igaz, én is nagy 

bajban lennék. Mert ha azt gondolod, hogy megérdemelsz bizonyos dolgokat a saját 

cselekedeteid alapján, akkor azt mondom neked, ha Jézus ma előtted állna, akkor valószínűleg 

úgy beszélne veled, mint ahogy a farizeusokkal beszélt annak idején. Isten előtt a 

cselekedeteid olyanok, mint a szennyes ruha. Az önigazultság Jézust arra késztette, amikor itt 

a földön járt, hogy az ilyen módon viselkedő emberekkel nagyon keményen beszéljen. Ezek 

voltak azok a farizeusok, akikkel kőkeményen beszélt, akik a betűt ismerték, ismerték a 

törvényt, de nem ismerték Istent. Akik mindig arra mutattak, hogy „én imádkozom”. Magukra 

mutattak, hogy „én tizedet fizetek, én elég jó vagyok, én megtartom a törvényt!” Ez az én, én, 

én! – mindig az önközpontúság és az önigazultság volt bennük. Jézus ezt elítélte. Ez az 
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önigazultság a legnagyobb akadálya annak, hogy Isten előtt meg tudjál állni. Önmagadban – 

ne értsd félre, amit mondok – semmi vagy! Ezt Jézus maga mondta. Jézus nélkül nincsen 

jelened, és nincs jövőd. Jézussal azonban egy dicsőséges jövő vár rád. Ezt is Jézus maga 

mondta. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. 

János 15,5. 

5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az 

terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 

Tehát ha a hitedet belé veted, és belefekteted, és mondom, hogy bele kell fektetned abba, 

amit Ő elvégzett érted, akkor nem kell arra gondolnod, hogy Ő a hibáid, bűneid miatt 

szidalmaz téged. Azt hiszed, hogy nem tudja, hogy te milyen vagy? Azt gondolod, hogy 

meglepetésként érte, hogyan viselkedsz időnként? Ő, aki mindent tud és mindent ismer, a 

kezdetet és véget, aki az Alfa és az Omega, ne tudná azt, hogy ki vagy te? Meglepetésként 

érte az, hogy te milyen szép vagy milyen csúnya vagy, vagy hogyan viselkedsz? Azt olvastuk 

az előbb, hogy Ő nem feddődik minduntalan. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem 

fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Vannak bizonyos szellemi törvények ezen a földön, 

amelyek működnek ugyanakkor. Mert például a vetés-aratás szellemi törvénye ebben az 

időkorszakban is működik. Ki mit vet, azt fogja aratni. Ha te gonoszságot, keserűséget, 

szidalmazást, és igazságtalanságot vetsz el, Isten nem csúfoltatik meg, azt mondja, hogy le 

kell aratnod! Ezt a Galata levél írja: 

Galata 6,7–8. 

7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt is fogja 

aratni.  

8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a Szellemnek, a 

Szellemből arat örök életet. 

Amit az ember elvet, azt fogja aratni. De ettől az Igétől nem kell félnünk, hanem 

örvendeznünk kell benne, mert vethetünk jó magokat is, és el tudod te vetni a hit magjait is. 

El tudod vetni a szeretet magjait is. A türelemnek, az irgalmasságnak, a kegyelemnek a 

magjait, és ezt is learatod, és ez a jövődben van. Tehát vess jó dolgokat ma, hogy a jó 

gyümölcsöket le tudd aratni a jövőben! Ne gondold azt, hogy Isten Igéje nem örökérvényű a 

te életedben! Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt 

félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi 

vétkeinket. Milyen messze van kelet a nyugattól? Hány méter? Vagy hány kilométer? Sok, 

vagy kevés? Ezer, tízezer, százezer, millió? Nem lehet lemérni. Indulj el keletről nyugat felé, 

mikor fogsz megérkezni? Ilyen messze vannak a te bűneid Istentől. Tehát amiért Isten 

bőséges irgalommal és kegyelemmel tekint rád, az a kereszt miatt van. Ha kételkednél Isten 

szeretetében, és abban, hogy hogyan néz rád, akkor emeld fel a szemeidet, és nézz a keresztre! 

Nézz oda Jézusra és gondolkodj el azon, hogy mi történt ott! Hogy miért történt, hogy miért 

küldte Őt érted, milyen munkát végzett érted, hogy mit jelent az, amikor Jézus felkiáltott, 

hogy elvégeztetett! Jézus érted ment oda, mert Isten szeret téged. Ha bűneid szerint akarna 

bánni veled, akkor nem küldte volna a Fiát a keresztre. Ha aszerint akarna bánni veled, ahogy 

viselkedsz, és ahogy éled az életedet, akkor Jézust nem küldte volna a keresztre. Akkor Jézus 

nem tette volna le az életét, és nem engedte volna, hogy a római katonák elfogják. Nem 

engedte volna, hogy megkínozzák, megkorbácsolják, hogy megöljék. Jézus helyetted ment le 

a pokolba, és érted támadt fel, ezt értened kell! Érted támadt fel! Vele együtt te is meghaltál a 

kereszten – írja a Bibliában az Efézusi levél –, és vele együtt feltámadtál örök életre. Mindez 

Őmiatta van, az Ő dicsőségére, és az Ő kegyelme ez. Neked erről egy kijelentést kell kapnod! 

Jézus megváltott a bűneid alól, Jézus megváltott a bűnért járó ítéletből, és a büntetésből. Ez a 

megigazultság-tudat. Ha megérted, ez egy csodálatos üzenet. Erről bővebben majd máskor is 

lesz szó. 
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Szóval, a mai üzenet témája, hogy ne engedd el az álmaidat, hanem a múltbéli bűneidet és 

a keserűségeidet engedd el, mert a legszebb éveid, a legszebb időszakaid még előtted állnak! 

Előre nézz! Istennek új tervei vannak veled. Olyan új tervek, ahogyan az Ésaiás könyvében 

olvastuk az előbb, amelyeket Ő most készít el. „A pusztában utat szerzek, és a kietlenben 

folyóvizeket” – ahogy olvastuk az előbb. Olyan helyeken, ahol eddig szárazság volt, olyan 

életkörülményekben, ahol eddig nehézségeid és fájdalmaid voltak a problémáid miatt, a 

nehézségeid miatt, a keserűségeid miatt, ott Isten valami újat cselekszik a számodra. Valami 

értékeset. S olyan ajtókat nyit meg előtted, amik eddig zárva voltak, amikről eddig esetleg 

nem is tudtál, hogy léteznek. Legyen benned egy helyes hit a jövőddel kapcsolatban, de tudd, 

hogy Jézus nélkül semmire nem viszed! Ugyanakkor tudd, hogy Jézussal együtt mindenre 

képes vagy! Halleluja! Jézussal együtt semmi sem lehetetlen neked. Senki nem akadályozhat 

meg téged abban, hogy sikeres légy. 

Ésaiás 60,1–5. 

1. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 

2.Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, 

és dicsősége rajtad megláttatik. 

3. És pogányok jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. 

Én nagyon kedvelem ezeket a verseket!  

4. Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád 

jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. 

5. Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád 

fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népek gazdagsága. 

Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy: Kelj fel, és világosodjál. Egy másik fordítás ezt úgy adja 

vissza, hogy: Kelj fel, és tündökölj, mert eljött világosságod, az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 

Látod-e ezt a dicsőséget? Látod-e a dicsőséget magadon? Ha látod, akkor tudd, és soha ne 

felejtsd el, hogy ez nem a te dicsőséged, hanem ez az Úrnak a dicsősége! Az, hogy szép vagy, 

hogy jó vagy, hogy tehetséges vagy, bizonyos dolgokat el tudtál már érni az életben idáig, az 

Tőle van, nem a te sajátod. Legyen rajtad az alázat köpenye, és így lásd magad! Higgy abban, 

hogy Isten bevégzi a tervét veled! Higgy abban, hogy ha most még nem látod ezt a dicsőséget 

magadon, akkor meg fogod látni! Lásd most ezt a hit szemével! Nem szabad feladnod! Kitar-

tás nélkül nem látjuk meg a célt. A hitéletünk nagyon sokszor úgy érik be, és úgy terem 

gyümölcsöt, hogy hosszú ideig kitartóak és állhatatosak vagyunk. Mint ahogy a szántóvető 

elveti a magot a földbe ősszel, vagy akár tavasszal, és békességes tűréssel várja, amíg korai és 

kései esőt kap. Várja az aratás idejét, várja, hogy eljöjjön az aratás. Te is elvetetted a magot a 

szívedben. A hit magjait. A gyógyulás magjait. Az adósságod kifizetésének magjait. A családi 

béke magjait. A házasságod helyreállításának magjait. Legyél kitartó! Ha még nem vetetted el 

ezeket a magokat, akkor vesd el, és utána legyél kitartó és türelmes! Mert kitartás nélkül nem 

látjuk meg a sikert. Ha kudarcot vallasz, akkor ne keseredj el, mert Isten terve ettől függet-

lenül változatlan! Ő akkor is szeret téged, ha elbotlasz. Ha elesel, akkor sem változik meg a 

terve veled kapcsolatban. Biztos, hogy nem örvendezik annak, hogy elesel, és esetleg eközben 

még három embert magaddal rántasz. Ha valami olyasmit teszel, ami nem helyes, abban Isten 

nem leli az örömét. Ha te bűnözöl, tiltott szerekhez nyúlsz, káromkodsz, ész nélkül alkoho-

lizálsz, azzal saját magadnak ártasz. Az ördög rá akar venni, hogy olyan dolgokat tegyél, amik 

nem helyesek. Miután erre rávett, utána abban akar tartani, hogy a bűnösség érzetét érezd, 

bűntudatod legyen. Viszont az Ige örök érvényű, és a bűnöddel kapcsolatban Isten elvégezte a 

munkát Jézus Krisztusban. Amit tegnap, ma, vagy holnap elkövetsz, Isten arról már 

gondoskodott Jézus Krisztusban. Isten nem igazságtalan, amit egyszer már elítélt, azt nem 

fogja még egyszer elítélni. Ez téged felszabadít arra, hogy ne tegyél semmi rosszat. Ez az a 

kegyelem, amely téged arra indít, hogy megtérjél, hogy bőséges legyen a hálaadásod, és azt 

mondjad: Nem érdemlem, Uram, de elfogadom! Köszönöm! 
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Emlékszel a parázna asszonyra? Amikor házasságtörésen kapták, Jézus elé vitték. Jézus a 

templomban volta Mórija hegyén. Ült egy kövön, és írt a földre az ujjával. A farizeusok 

káromkodva, szidalmazva az asszonyt a hajánál, ruhájánál fogva Jézus elé vitték, és kísér-

tették Őt azzal, hogy mondjon ítéletet felette. Mert a mózesi törvény, amely a zsidóknak 

adatott, amely alapján ma is sokan próbálják élni az életüket, azt mondta, hogy ha valakit 

rajtakapnak a házasságtörésen, annak az ítélete halál, a bűnös halálra kövezése. Ott volt a 

kezükben a kő, és alig várták már, hogy ezt az asszonyt megcélozzák a fejénél, a szívénél, a 

gyomránál, a mellkasánál, a hátánál. Alig várták már, hogy kivégezzék. Alig várták, hogy 

addig dobálják a kövekkel, amíg meg nem hal. Mert ezt mondta a törvény. Bele tudod magad 

képzelni ennek az asszonynak helyébe? El tudod képzelni az ő lelkiállapotát?  

Tehát odavitték Jézushoz, és elmondták neki, hogy ez az asszony házasságtörésen kapatott. 

Te mit mondasz, Jézus? Nagyon jól tudjuk, hogy mit mondott Jézus, mert mindenki ismeri a 

történetet, még a világ is. Azt mondta, hogy: Az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen 

tiközületek. Ezután lelkiismerettől vádoltatván mindannyian eldobálták a köveket, elmentek, 

és senki nem maradt ott körülöttük. Csak ketten maradtak: az asszony és Jézus. S akkor Jézus 

feltett egy kérdést az asszonynak: Asszony, hogy tehettél ilyet? Miért csaltad meg a férjedet? 

Hogy hozhattad magadat, és engem is ilyen kellemetlen helyzetbe? Alig bírtalak megmenteni 

téged! Ezt mondta neki Jézus? Nem, nem ezt mondta! Azt kérdezte tőle, hogy: Asszony, hol 

vannak a te vádlóid? Sehol nincsenek –válaszolta az asszony. Ezután azt mondta neki Jézus, 

hogy: Menj el, és többé ne vétkezz! Én sem vádollak téged. Jézus az irgalmát, a szeretetét, a 

megbocsátását közölte az asszonnyal. És ez felülír minden képzeletet. Ezt semmilyen 

hollywoodi filmrendező nem tudta volna leforgatni így. Egy forgatókönyvíró sem tudta volna 

jobban kitalálni ezt. Mert őbennük nincs meg Isten bölcsessége, ami Jézusban van.  

Mi játszódhatott le ebben az asszonyban? A halál torkából mentette meg Jézus. A túláradó 

kegyelem adott neki egy jövőképet arról, hogy neki többé ezt a házasságtörést és bűnöket nem 

kell elkövetnie. Jézust nem az érdekelte leginkább, hogy asszony, hogy tehettél ilyet? Hanem 

az, hogy: Van benned még bűntudat? Van benned még kárhoztatás? Én felmentelek téged – 

mondta neki. Nem azt mondta: Jóasszony, menj, csinálj, amit akarsz, folytasd továbbra is az 

erkölcstelen életedet! A kegyelem üzenete nem erről szól, hanem arról, hogy szabad vagy 

arra, hogy imádd és szolgáld Őt mindenféle korlát nélkül, mindenféle vallásos, bigott 

gondolkodás nélkül, teljesen szabadon.  

Tehát Isten bevégzi a tervét veled, neked nem szabad feladnod! Ehhez azonban kell, hogy 

legyen egy célod. Mindig kell, hogy legyen valamilyen célod. Rövid távú, és hosszú távú 

céljaid legyenek, amiknek neki tudsz feszülni, amik motivációt adnak neked! Istennek is van 

egy célja veled! Istennek van egy képe, van egy látása rólad, és ezt Ő lefesti eléd. Lefesti az 

Igén keresztül, és a Szent Szellemen keresztül. A jövődet kijelenti a Szent Szellem, ezt írja az 

Ige. Ő lát téged a jövődben, és azt akarja, hogy te is lásd meg magad a jövődben. Meg kell 

látnod azt, hogy Ő mire hívott el téged. Ezt szinte le kell fényképezned, meg kell ragadnod 

magadnak, a magadévá kell tenned, és látnod kell magadat úgy, ahogy Isten lát téged! Van 

tehát egy kép, amit Isten lát benned, és ez lefesti azt a célt, aminek neki tudsz feszülni. 

Jézusban is volt egy terv, neki is volt egy terve, amikor eljött erre a földre. És Ő nem siette 

el, nem is késett le róla. Neki az volt a célja, az volt a terve, hogy meghal érted. Ennek rendelt 

alá mindent. Ezt javasolom neked is, hogy lásd meg, hogy Isten mire hívott el téged, és ennek 

rendelj alá mindent. Azért volt Jézusnak az a terve, hogy meghaljon érted, hogy te Őáltala 

élhess. Ha a Szellemet követjük, akkor lesznek változások az életünkben. Ha a Szellemet 

követjük, akkor meg fogjuk látni, hogy Ő mozdul az életünkben. És ha a Szellemet követjük, 

akkor meg fogjuk látni azt, hogy változások vannak és lesznek. A múlt halott, és tudd meg, 

hogy minden nap egy új nap! Minden nap megújul az Ő kegyelme. Ne a múltad veszteségein 

keseregjél, hanem menj tovább! Ilyenkor mindig az emlékezetembe ötlik Józsué élete és 

szolgálata, amikor elkezdte azt. Mert ugye Jézus előtt élt a földön, és látta Mózest, ahogy 
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szolgált. Látta, ahogy ő végezte a munkát, látta azt, hogy őt mire hívta el Isten. És tudta, hogy 

eljön az idő, amikor neki kell majd Mózes helyébe állnia. Józsué könyve úgy kezdődik, hogy 

Isten először mit is közölt vele? Hogy: Ó, Józsué, kelj fel, és én megerősítelek téged? Nem, 

nem ezt mondta. Azt mondta, hogy Mózes meghalt, te azért tedd ezt és ezt! Elkezdte monda-

ni, hogy mire nézzen előre. Tehát elmondta Isten, hogy Mózes meghalt, a múlt lezáródott, a 

tegnap meghalt, és vele együtt meghalt a múlt. Ne Mózesre tekingessél vissza, és ne arra, 

hogy ő mit és hogyan csinált, hanem arra figyelj, amit én mondok neked! Az én utasításaim 

szerint élj, légy bátor, és légy erős mindenkor, mert én mindenkor veled leszek, és 

megsegítelek! Te azért menj előre, előrefelé nézzél!  

Ezt neked is meg kell tanulnod, mint ahogy nekem is meg kell tanulnom. A tegnap 

meghalt, a tegnap elmúlt. Nem tudsz rajta változtatni. A tegnapot nem tudod már megújítani. 

Mondják sokan azt: Ha még egyszer fiatal lennék, vagy: Ha vissza tudnám forgatni az idő 

kerekét, akkor sok mindent másképpen csinálnék! Bizonyára az ember sok mindent más-

képpen csinálna. Sok mindent másképpen csinálnánk, ha húszévesen az az ismeret és tudás 

lenne bennünk, mint ami most van harminc, negyven, ötven, nyolcvan évesen. Persze, hogy 

másképpen csinálnánk sok mindent. De az életet előrefelé lehet csak élni. Sok mindent úgy 

értünk meg, hogy hátranézünk egy picit, és meglátjuk azt, hogy mi miért történt úgy, ahogy. 

Azonban csak előrefelé lehet élni az életet. De ha csak előrefelé lehet élni az életet, akkor 

nekünk előre kell nézni, nem pedig hátra! Ha hátranézel, és előre akarsz haladni, akkor 

megbotlasz, és nagyon könnyen elesel. Ne azon keseregj tehát, hogy mi történt tegnap! 

Tudom, hogy fájdalmas dolgok történhettek a múltban veled, értek veszteségek, tragédiák, 

csalódások, elhagytak, megbántottak. És történtek persze szép, és jó, és dicsőséges dolgok is, 

de a tegnap dicsőséges dolgaiból sem lehet ma már megélni. A tegnapi olaj, a tegnapi 

kenetolaj mára már megromlott. Friss olaj kell, friss kenet! Hála Neki azért, hogy minden nap 

megújul az Ő kegyelme! Hála Neki azért, hogy minden nap megújul feletted az Ő kegyelme, 

és te ezt várhatod. Ez egy nagy kegyelem, ami árad ránk minden reggel. Ezt az Ő Igéje 

mondja neked.  

Amíg az emberek nem ismerik az Igét, amíg az emberek nem ismerik Istennek a jellemét, 

addig a sátán bármilyen hazugságot is mond, el fogják hinni. Egy nagy hazugság az ördögtől 

az, hogy a jövőd a múltadon és a jeleneden alapszik. De leginkább az, hogy ami volt a 

múltban, csak abból kifolyólag alakulhat a jövőd, hogy nincs más út. Orvosok mondják, hogy 

ha az alkoholbetegségből nincsen gyógyulás, csak tünetmentes lehet az illető. Ezt hallottam 

olyan emberektől, akik anonim alkoholisták csoportjába jártak. Azt mondták, hogy őket nem 

fogja az orvostudomány soha gyógyultnak nevezni, hanem csupán tünetmentesnek, illetve 

olyannak, aki tiszta. De ugyanezt olvastam azokról, akik drogfüggők lettek, hogy abból nem 

lehet meggyógyulni, csak tünetmentesnek lehet lenni. A lényege a dolognak, hogy ez egy 

hazugság! Nincs olyan, hogy nem lehet meggyógyulni valamiből, és nincs olyan, hogy 

vannak olyan betegségek, amelyek jók.  

De visszatérve a témánkhoz: ha valamiben benne voltál a múltban, akkor mindenképpen 

annak a következménye lesz a jövőd. Én azt mondom neked, hogy nem! És Isten is azt mond-

ja, hogy nem! Egyszer és mindenkorra lehet egy váltás a Jézus Krisztusban, a te életedben. 

Egy dicsőséges új jövőt hozhat elő számodra az, hogy másképpen kezdesz gondolkozni, és 

másképpen kezdesz hinni. A 2Korinthus 5,17 mondja, hogy: Aki Krisztusban van, új teremtés 

az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Eljön az idő, amikor ezt megérted, és olyan erővel 

tör ki belőled a hálaadás emiatt, hogy a mennyezet is megemelkedik. De ami volt, értsd meg, 

az elmúlt, eltöröltetett, és megszületett Istentől valami új! Te is megszülettél tőle, mint egy 

csecsemő. Amikor gyermeked született, vagy láttál egy piciny kis csecsemőt, akkor hogyan 

néztél rá? Vagy hogyan nézel most egy kis csecsemőre? Hogy ez egy mocskos, egy szörnyű 

múlttal rendelkező személy? Ez fel sem merül benned, hogy valamiféle rossz múltja van neki. 

Még jó múltja sincs, semmilyen múltja nincs, mert most született. Ugyanilyen vagy te is Isten 
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előtt. Most születtél. Ami volt, Jézus vére által eltöröltetett örökre. Halleluja! Vadiúj lehető-

ségeid vannak, egy vadiúj életben, mert minden újjá lett. Lerázhatod magadról a múltat, és 

törhetsz előre a jövőd felé.  

A zsidók negyven évet töltöttek a pusztában, mert nem volt látásuk a jövőjük felől. Nem 

voltak látásaik, nem voltak álmaik a jövőjüket illetően. De neked kell, hogy legyen 

jövőképed, kell, hogy legyen célkitűzésed! Kell, hogy legyenek terve! El kell határoznod, 

hogy amíg oda nem érsz, nem fogod feladni. Kell, hogy legyen terved, legyen célod! Legyen 

benned egy elhatározás, egy nagyon szilárd elhatározás, hogy nem fogod feladni, amíg meg 

nem érkezel! Aki feladja, abban nem gyönyörködik a lelkem – írja a Zsidókhoz írt levél – az 

nem a Szent Szellemtől van. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mi a hit emberei 

vagyunk. A zsidók a pusztában soha nem a hit szemével látták magukat, és soha nem a hit 

szemével néztek a jövőjükre. Mindig a saját fejük után mentek, és mindig azt látták, amit ők 

saját maguk helyesnek véltek. Neked úgy kell nézned saját magadra, hogy tudnod kell, hogy 

honnan jöttél, és hova tartasz. Túl kell nézned azon, hogy milyen családi háttered van, hogy 

milyen jó, vagy milyen rossz neveltetést kaptál. Túl kell nézned azon, hogy milyen faji 

háttérből származol. Túl kell nézned azon, hogy mennyi a kereseted. Teljesen mindegy, nem 

foghatod rá! Túl kell nézned ezeken! Az a kérdés, hogy hol vagy most, és hinned kell abban a 

hatalmas Istenben, aki téged elvisz abba a jó jövőbe, amit Ő eltervezett, amit Ő lefestett neked 

az Igében.  

A legegyszerűbb azt mondani, hogy ami történik velem, az nem az én hibám, nem tudtam 

más döntést hozni, csak ezt, nem volt más lehetőségem! Ez nem igaz! Mindig van 

választásod! Mindig van választási lehetőséged! Természetesen az ember beleszületik egy 

bizonyos családi helyzetbe, vagy társadalomba, onnan származik, és onnan jön. Az embernek 

a fizikai és a természeti síkon nézve is mások a lehetőségei, de Isten előtt ugyanazok a 

lehetőségeink vannak. Ha valaki hallja ezt az üzenetet, lehet, hogy két ugyanolyan háttérből 

jövő ember hallja ezt az üzenetet ugyanúgy, de máshogy dolgozzák fel, máshogy fogják fel. 

Az egyik feláll, és dicsőséges dolgokat cselekszik Istennek, Istenért, és beteljesedik rajta az 

Evangélium teljes igazsága. Míg a másik ugyanezt hallva most elbukik. Miért van ez? Azért, 

mert ez nem az Evangéliumon múlik, nem az Igén, és még csak nem is az igehirdetőn. Nem 

azon múlik, hogy én prédikálok, vagy más prédikál. Az Ige ugyanaz, mindenki ugyanazt 

hallja. Illetve, egész pontosan: nem ugyanazt hallja mindenki, mert nem csak azt hallod most, 

amit én mondok neked, hanem azt is hallod, amit te gondolsz erről a dologról. Ami a hited 

ezzel kapcsolatban, az előítéleted, vagy utóítéleted. Van a fejedben, az elmédben valami, ami 

ehhez még hozzájön, amit én most mondok, és ez befolyásol téged. Amit te gondolsz a 

fejedben, amit az elmédben forgatsz, az hozza a különbséget. Az, hogy hogyan reagálsz rá, és 

hogyan fogadod el, mennyire nyitod meg magad, mennyire teszed magad eggyé azzal, amit 

hallasz, az a te választásod, a te döntésed. Az, hogy mennyire válsz gyermekivé, befogadóvá, 

ez a te választásod. Választhatsz, ugyanazok a lehetőségeink Krisztusban. Mindannyiunk 

számára ugyanazok a lehetőségek az Úrban.  

Tehát visszatérve, a zsidók soha nem a hit szemével nézték azt, ami körülvette őket a 

pusztai vándorlás alatt, hanem az alapján néztek mindig, amit ők saját magukban gondoltak, 

és helyesnek véltek. Neked túl kell látnod azon, hogy honnan jöttél, hol vagy most, és hinned 

kell abban, hogy Isten nagy dolgokat fog benned elvégezni. Hogyan megy ez? 

Ésaiás 11,2–4. 

2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, 

tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. 

3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem 

füleinek hallása szerint bíráskodik: 

4. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; 

megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai leheletével megöli a gonoszt. 
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Amit felsorol az Ige, az a hét szellem, amiről olvasunk, ez már a Jelenések könyvére előre 

mutat valamit, mert ott is találkozunk ezekkel a kifejezésekkel, kijelentésekkel. Ez a Szent 

Szellem hét megnyilvánulási formája. A Szent Szellem által te az az ember vagy, aki helyes 

döntéseket tudsz hozni. Helyes döntéseket tudsz hozni az alapján, amit Ő a szívedben kijelent 

a számodra, és nem feltétlenül az alapján hozol döntéseket, amit látsz, érzékelsz. A Szent 

Szellem a tanácsnak, az értelemnek, a bölcsességnek szelleme, aki vezet téged ott belül, a 

szellemedben. Ő tud téged helyes megítélésre vezetni. Ha mindenhol pusztulást látni, de te a 

hit szemével nézel, a rossz körülmények ellenére lehet egy jó jövőképed, egy pozitív látásod. 

Ahogy az egyházunk alapító pásztora, Jim Sanders nagyon sokszor prédikálta ezt, sok-sok 

évvel ezelőtt, hogy ha rossz körülmények között is vagy, és úgy érzed, hogy a szemétdomb 

tetején ülsz, akkor is kiálthatod a győzelmet, mert a hit szemével látod a dicsőséges jövődet. 

Hiszem, hogy ez az üzenet segített benneteket. Hiszem azt, hogy szólt a szívetekhez. 

Hiszem, hogy kaptatok valamit a Szellem által, a Szellem kijelentéséből. Legyen áldás és 

kijelentés az életeteken! A legjobbakat kívánjuk nektek a Krisztus Szeretete Egyház vezető-

sége nevében. Isten áldjon benneteket! Hamarosan személyesen találkozunk! 

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


