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AMIKOR MEGFOGAN A SZÍVEDBEN A MAG
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2020. július 26.

Szólom a gyülekezetre a gyógyulást, hogy minden beteg meggyógyul! Szólom az áttöréseket, a növekedéseket, a sikert, a túláradást, a békességet, a helyreállítást, Jézus nevében! Ez
a tiéd, ez hozzád tartozik, te pedig mondjad, hogy elfogadom ezt, ez az enyém, ez hozzám
tartozik! Ez az enyém, Jézus Krisztusban! Én az az ember vagyok, aki elfogadja azt, amit
Isten mond róla! Elfogadom azt, amivé Jézus Krisztus tett engem! Én megváltott vagyok! A
Bárány vérével megmosott vagyok! Én meggyógyult vagyok! Én gyarapodó, áldott és sikeres
vagyok! Az áldások rajtam megnyugszanak. Túláradó békességben vagyok. Ez az én osztályrészem. Dicsőséget adok neked, drága mennyei Atyám Jézus nevében! Köszönöm neked!
Halleluja! Jézus nevében, ámen!
Mi ne korlátozzuk Istent! Ha tudatosan dicsőítünk, és tudatosan lépünk bele az imádat légkörébe, és tudatosan mélyülünk el benne, akkor a Szellem munkáit megkönnyítjük. Amikor
ellenállunk ennek tudatlanul, mert nem gondolod, fel se merül benned, hogy te most a Szent
Szellem munkáit akadályozni akarod. De amikor fölébredsz és elkapod ezt a kenetet, és tudsz
vele együtt mozdulni, olyan dolgokat látsz és tapasztalsz meg, amit saját erődből soha, mert
Isten téged a kenet által a következő szintre emel, és a következő szintre emel bennünket,
mint gyülekezetet is. Halleluja! Legyél abban a küldetésben, abban az elhívásban, amely
nekünk adatott, amit Isten ránk szabott, mint közösségre4 Ami több annál, hogy összejövünk
vasárnap, és közösen dicsőítünk, közösen meghallgatjátok a tanítást, és jó prédikáció volt,
utána megveregetitek a prédikátor vállát, és hazamentek, és következő héttől folytatódik,
illetve kezdődik elölről az egész. Ennél sokkal több van itt a közösségben! Ez egy tanulási
folyamat, és a tanulási folyamat része az is, hogy mindenki, aki bejön a gyülekezeti alkalomra, kikapcsolja a telefonját, vagy legalább is lenémítja.
Kérlek benneteket, lapozzatok a Márk evangélium 4. fejezetére! Itt a magvetés példázata
van előttünk a Bibliában. Szeretném ezzel kezdeni. Szeretném, hogy ami ma elhangzik, azt
úgy hallgasd, mintha most hallanád először. Tudom, ez nem könnyű, mert úgy vagyunk
kialakítva a gondolkozásmódunkban, az elménkben, hogy azonnal hozzátesszük mindazt,
amit tudunk arról az információról, amit hallunk. Hozzátesszük a saját magunk információját,
és azt is, amit gondolunk a témával kapcsolatban.
Egy mondat erejéig hadd köszöntsem külön a YouTube csatornánkon bennünket élőben
követő testvéreinket. Hozzászólhattok élőben az alkalmunkhoz. Kérdéseket is tehettek fel,
korlátozott mennyiségben. Az alkalom után ezekre válaszolni is tudunk, ha megadjátok az
emailt, vagy telefonszámot.
Tehát a Márk evangélium 4. fejezetében a magvetés példázatát szeretném olvasni:
Márk 4,2–20.
2. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:
3. Halljátok: Ímé a magvető kiméne vetni.
4. És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és
megevék azt.
5. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel
nem volt mélyen a földben.
6. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt.
7. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnövekedének a tövisek, és megfojták azt, és
nem adott gyümölcsöt.
8. Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala növekedő és bővölködő gyümölcsöt, és
némely hoz vala harmincannyit, némely hatvanannyit, némely pedig százannyit.
9. És monda nékik: Akinek van füle a hallásra, hallja.
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10. Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék Őt a körülötte lévők a tizenkettővel
együtt a példázat felől.
11. Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok,
ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
12. Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy
soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.
13. És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd
a többi példázatot?
14. A magvető az Igét hinti.
15. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az Igét, de amint hallják, azonnal
eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett Igét.
16. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik amint hallják az Igét,
mindjárt örömmel fogadják,
17. De nincs bennük gyökere, hanem ideig valók; azután, ha nyomorúság vagy
háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak.
18. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az Igét hallják,
19. De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az Igét, és gyümölcstelen lesz.
20. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt
teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.
Ezek Jézus szavai. Ezeket a szavakat nem Péter apostol mondta, ezeket a kijelentéseket, ezt
a példázatot nem Pál apostol, nem János apostol mondta, nem egy ószövetségi próféta, ezek
Jézusnak a szavai. Ha Jézus mond valamit, akkor úgy hiszem, arra rendkívüli módon oda kell
figyelni, kiváltképpen, ha ilyen erőteljes szavakat mond, sőt kérdést tesz fel, hogy ezt nem
értitek? Mert a tanítványoktól megkérdezte, hogy nem értitek ezt a példázatot? Mi módon
fogtok bármit megérteni? Sokkal több van ebben a példázatban, és üzenetben, mint amit
időnként mi gondolunk, vagy amiről feltételezzük, hogy tudomásunk van. Nem mondom,
hogy kevés tudásunk van, sőt azt mondom, hogy a tudásunk növekszik, de lehet még beljebb
menni. Lehet még az ismeretben, a kijelentésekben mélyebbre menni. Lehet még többet
elfogadni. A kijelentések nagysága, sokasága növekedhet mindannyiunk szívében. Azt
mondta itt Jézus, hogy a jó földbe esett mag harminc-, hatvan-, százannyit terem. Az Igében
szereplő görög szó, hogy jó – kikerestem a szótárban –, azt jelenti többek között, hogy jó,
alkalmas, megfelelő. Ugye a szív állapotáról van itt szó, a mi szívünk állapotáról. Hogy sok
gyümölcsöt teremjünk.
Azt gondolnánk, hogy talán ez csak arra vonatkozik, ha hallja az Evangélium alapüzenetét
egy bűnös ember, egy meg nem tért ember, hogy vajon elfogadja-e Jézust, vagy nem. De nem
csupán erről szól. Hívőknek is szólnak ezek az Igék a mai napon. A jó szív a szó szerinti
jelentés szerint még többek között azt is jelenti, hogy hasznos, kiváló, és előnyös, nemes,
derék, vitéz, bátor, becsületes. Szép, bájos, kellemes, és vonzó. Mindegyik kifejezés kiváló,
de szerintem, az én számomra a mai a tanításba leginkább beleillő az alkalmas kifejezés.
Amikor a szíved alkalmas valamire, akkor tudsz gyümölcsöt teremni – harmincannyit,
hatvanannyit, százannyit. Tudod, amikor gyümölcsöt teremsz, akkor abból eszel te magad, és
abból eszik mindenki, aki körülötted van. Úgyhogy nekünk feladatunk az, hogy gyümölcsöt
teremjünk. Isten akarja azt, hogy te gyümölcsöt teremjél. Akarja, hogy ráébredj, hogy jó
szívűnek, alkalmas szívűnek kell lenned, hogy a szíved megfelelő legyen ahhoz, hogy
gyümölcsöt teremjél. A szívünk állapota, ha nem megfelelő, akkor az a mag, amit oda Isten
belevet, nem fog megfoganni. Mert egyértelmű itt, hogy ki a magvető. A magvető az Igét
hinti. A magvető maga Isten, és az Ő Igéje az a Mag, amely az Ő szájából származik, és Ő ezt
el akarja ültetni a te szívedben. Az a mag, ami a szívedben nem fogan meg, az nem fog
gyümölcsöt teremni. Sem a te előnyödre, se a családod, se a gyülekezetnek a hasznára, és nem
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fog Isten dicsőségére sem teremni. A magvető azért hinti az Igét, és azért ülteti a szívedbe az
Igét, hogy te gyümölcsöt teremjél. Nem csak úgy szórja ész nélkül, válogatás nélkül, hanem
célzottan neked szánja, hogy az a mag benned megfoganjon.
A mag ott van! Ha megnézzük a keresztény történelmünket, az elmúlt tíz, húsz, vagy száz
évet, rengeteg prédikátor keze, szája által hirdette Isten az Igét, és hirdette, hintette a magot.
Gyülekezetekben, utcán, evangelizációkon, tanításokban, és ez a mag el lett hintve. Különbözőképpen reagáltak erre az emberek. Volt, aki abba az állapotban találtatott, hogy be lett
hintve az Ige a szívébe, és a sátán azonnal kilopta. Aztán volt olyan, mint ez az útszélre esett,
volt a tövises példázat, és volt a köves helyre esettek. Valami elindult, valami elkezdődött ott,
de nem tudott megerősödni, és nem hozott gyümölcsöt. Egyetlenegy földtípusnál, egyetlenegy
szívtípusnál, amely alkalmas volt arra, hogy teremjen, mondja Jézus azt, hogy harminc, hatvan, százannyit termett. Gondolkoztam azon, hogy ha a föld jó, akkor miért különbözőképpen
terem? Miért nem mindegyik százannyit terem? Bizonyára megvan erre a válasz. Keresd te is
erre a választ! Ez a házi feladat.
Most inkább beszéljünk arról, hogy talán úgy gondolod, úgy érzed, vagy úgy nézel
magadra, hogy egy ponton elakadtál. Azt hiszed, azt gondolod, hogy elérted már a legtöbbet,
amit el lehet érni. Ennél nagyobb békességed nem lesz, ennél jobb állapotban a tested már
nem lesz, ennél jobb fizetésed már nem lesz, ennél könnyebb megélhetésed már nem lesz. Az
a szint, amin vagy, ez a maximum, amit elérhettél. Ha prédikátor, szolgáló vagy, ez a gyülekezeti létszám, amiben szolgálsz, ez a maximum, és hozod az indokokat. De ha nem hiszed,
hogy van több, ha nem hiszed, hogy van egy teljesebb, ha nem hiszed, hogy van egy következő szint, amiből valami jó következne a te számodra, akkor az a mag nem fog teremni
neked. Ha ezt nem hiszed, mert az elméd nem tudja befogadni, akkor olyanná válik a szíved,
hogy nem fogod megteremni azt, amit az Ige garantálna a számodra. Amikor az elmédet
bekorlátozod arra, hogy hát igen, neki lehetséges, mert ő még fiatal, hogy több pénzt keressen! Igen, neki lehetséges, hogy meggyógyuljon, mert van hozzá egy jó orvosság! Igen, neki
lehetséges, hogy helyreálljon a házassága, mert mind a két fél hajlandó arra, hogy mozduljanak a jobbá tétel érdekében! Én miért, és miért nem? És azért nem, és amazért nem, és
sorolod, még ha nem is mondod ki, de az elmédben van egy korlát, hogy nekem ez már nem
megy, én már erről lekéstem! Én ezt már elvétettem! Számomra ez már valóságos!
Ha ilyen a mentalitásod, akkor nem fogod megteremni azt a harminc, hatvan, vagy
százannyit. Ezért az elmédet, a gondolkozásmódodat befogadóvá kell tenned azért, hogy az
Isten Igéje, mint mag, meg tudjon fogadni, mégpedig a szívedben. Az elméd egy akadálya
lehet az Igének. Nagyon sokszor az Ige az igehirdetéskor azonnal a szívedbe hatol. Azonnal
oda be van ültetve, mégsem terem semmit. Ugyanúgy az Ige el lett hintve az útfélre is, de a
sátán jött, és egyből kiemelte onnan. Amikor feltételezésekben vagy, amikor próbálod kiérdemelni Isten jóságát, próbálsz érte megdolgozni, akkor nem a kegyelmet látod magad előtt,
hanem a saját érdemeidet, és azt, hogy te mit teszel. Isten a növekedést akarja neked adni, és
az a szándéka, hogy a következő szintre lépjél. Ha felmerült a gondolataidban az, hogy nem
fog semmi megváltozni, ez így marad. Nekem ilyen autóm nem lesz sose, klasszikus példa,
nekem ilyen házam nem lesz sose, nekem nem lesz ez, nekem nem lesz az. Én erről már
lemaradtam! – akkor a gondolkozásmódod nem megfelelő a mag befogadására. Az elmédben
helyet kell készítened az új dolgoknak. Az elmédben helyet kell készítened az új látásoknak.
Az elmédben helyet kell készítened a beteljesült álmaidnak. Nagyon szeretem, amikor igazán
meg van ragadva a figyelmed. Ezt érzem, és ez jó. Hinned kell a gyógyulásban, hinned kell a
helyreállításban, hinned kell a házasság helyreállításban, a hosszú egészséges életben, de a
legelső dolog, hogy ebből bármi valóságba jöjjön az, hogy a mag ezzel kapcsolatosan
megfoganjon benned. Hogy megfoganjon a mag a szívedben. Azaz tedd a szívedet
befogadóvá! Na de hogyan? Ez a kérdés.

3

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

Első lépés: legyél hajlandó arra, hogy kitágítsd a látásodat! Legyél hajlandó arra, hogy
másképp gondolkozz! Hogy levesd azokat a sablonokat, hogy levesd azokat a berögzött
gondolkozásmintáidat, amikben eddig éltél sok-sok éve. Ha hajlandó vagy levetni ezt, és
hajlandó vagy elvonatkoztatni attól, hogy te már mennyi mindent megtapasztaltál, mennyi
mindent átéltél, milyen nagy élettapasztalatod van, te már tudod, hogy hogyan működnek a
dolgok. Te már tudod, hogy mi a jó, és mi a rossz. Te már mindennel tisztában vagy, és tudod,
hogyan lehet elérni dolgokat és hogyan nem. Amikor mindezt hajlandó vagy elengedni
magadtól, és hajlandó vagy azt mondani, hogy Uram, követem a Te vezetésedet, bármi is az,
bármennyire is nem akar beleférni az elmémbe, akkor a következő szintre léphetsz!
Amíg az elmédben korlátok vannak, addig falat húztál magad elé. Az újbort nem öntjük
bele az ó tömlőbe. Isten új látásokat akar neked adni. Új víziót, új célokat. Új álmokat, és
hozzá akar rendelni neked terveket, hogyan valósítsd azt meg. De ha a gondolkozásmódod, és
a szíved régi, és megkérgesedett, és megöregedett, és kirepedezett, akkor minden egyes
igehirdetés, ami elhangzik itt, vagy el fog hangozni az elkövetkezendőkbe, az egyszerűen a
száraz, repedezett tömlőkön kifolyik. Hiába új a bor, és hiába tökéletes, és zamatos, és hiába
jó a mag, ha belőled kifolyik, mert nem fogan benned meg. Akkor annak a három fajta
földnek lehetsz valamelyike, amit az előbb felolvastam. De ha a tömlőd is megújul, ez az
újjászületésre vonatkozik elsősorban, és arra, hogy a Szent Szellem betölt téged teljességben,
és akkor képes a Szent Szellem teljességben jelen lenni, ha a szellemed újjászületett, de van
ennek még több jelentése is.
Vonatkozik ez a gondolkozásmódodra: ha az elméd repedezett, korlátozott, ha beszorítod
sablonokba saját magad, akkor az a plusz, az a következő lépés, az a következő szint, Istennek
a következő dicsősége távolinak tűnik annyira, hogy sokszor még fontolóra se veszed. Mert
azt mondod, hogy hát ez nem az enyém! Ez valaki másnak szól. Nekem szólna ez a hatalmas
dolog? Istenem engem használni szeretne?
Márk 2,21–22.
21. Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; máskülönben ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz.
22. És senki sem tölt új bort a tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a
bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni.
Az Úr kíván neked új dolgokat adni. Az Úr kívánja azt, hogy az új bort beléd öntse. Beléd
töltse. Kíván neked új kezdeteket adni, előbbre vinni, és feljebb emelni. De ha ilyen mondatok
jönnek ki a szádon, hogy semmi nem változik, nem látom az eredményeit, semmi nem jön
össze, úgysem lesz jobb! – akkor nem tud benned megfoganni az, amit Isten mond neked.
Hagynod kell, hogy a mag az megeredjen! Ha korlátozott a gondolkozásmód, az korlátozott
eredményeket fog létrehozni. Nem Istennél van a probléma. Nem azt mondom, hogy veled baj
van, hanem egyszerűen azt mondom, hogy tudsz még újulni. Ahogy megújultál az elmúlt
években, mióta idejársz, úgy még egyszer annyit, sőt még sokszor annyit meg tudsz újulni. Ha
megújultál az elmúlt húsz-harminc évben, amióta idejársz, még a dupláját meg tudsz újulni,
nem értél még a végére. Van még több! Isten dicsősége fényesebb, mint amit te eddig abból
megláttál. Nála sokkal több minden van. Úgyhogy a hitedet, a látásodat emeld a következő
szintre! Hinned kell, hogy azzá tudsz válni, amivé Ő teremtett téged! Cselekedj úgy, mintha
igaz lenne az, amit az Ige mond rólad! Gondolkodj úgy, mintha igaz lenne az, amit az Ige
mond rólad! Mit mond rólad az Ige? Hogy minden áldással meg vagy áldva. Miért nem úgy
cselekszünk?
Ki se merjük mondani néha, hogy én gazdag vagyok. Mintha szégyellenünk kellene.
Mintha röstelkednem kellene, hogy Isten megáldott engem, és én gazdag vagyok. Mintha
szitokszó lenne ez egyes emberek számára. Istentől van, szégyelljem? Nem vagyok hajlandó
szégyenkezni azért, mert Isten megáld. Sőt vallom, én áldott vagyok, és győztes vagyok!
Túláradásban élek, és felkent vagyok, és Isten dicsősége meglátszik rajtam, a házasságomon,
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a családomon, és a szolgálatomon, és a gyülekezetemen, amiben prédikálok! Meglátszik ezért
rajtatok is! Ez nem az én dicsőségem, hanem hiszem azt, amit Isten belém helyezett. Van egy
látásom, és ezt a látást szeretném átadni nektek. Hogy emeld föl a szemeidet, annál magasabbra, mintsem hogy a mennyezetig láss! Élhetsz te nagyobb teljességben! Élhetsz nagyobb
békességben! Élhetsz teljes egészségben! Élhetsz úgy, hogy minden egyes adósságodból
kijössz! Élhetsz úgy, hogy a világban lévő emberek irigykedjenek rád! Most szólom a prófétai
szót feletted. Hogy a világ meglátja rajtad és benned azt, hogy te milyen áldott vagy. Keresni
és kutatni fogják ennek a forrását, és te az az ember leszel, aki őket ez által, a te dicsőséged
által Jézushoz tudod őket vezetni. Tehát meglátják benned a gyarapodást, és a növekedést. A
békességet, a gyógyulást, és a kenetet, amikor megnyitod a szádat. Halleluja!
Ne beszéld ki magadat az áldásokból, amit Isten próbál előhozni számodra. Isten helyre
akar téged állítani! Ha értek veszteségek, ha értek hiányok, olyan dolgok, amelyek visszahúztak, ha értek téged olyan dolgok, amelyekre az Ige azt mondja, hogy a kártevő megdézsmálta, tudd meg, hogy Isten helyre akar téged állítani! Azt akarja, hogy amit a sátán ellopott,
azt Ő visszaadja neked. Hogy még nagyobb bőségben és nagyságban, dicsőségben éljél az
után, mint előtte voltál. Engedd meg, hogy a remény egy új magja megfoganjon benned!
Mondhatnád azt, hát ez csak egy ilyen lelkesítő, bátorító üzenet! Valóban, én hiszem, és
remélem is, hogy az, de sokkal több is annál. Ez Isten Igéje! Amikor megérted, meglátod,
befogadod magadba ezt, és erre saját magadat mindig gerjeszted, és emlékezteted, akkor úgy
tudsz előrehaladni, mint a hajnal világossága, amely egyre fényesebb, a teljes délig. Mondd
azt, hogy ez én vagyok! Én vagyok! Halleluja!
Ésaiás 61,6–7.
6. Titeket pedig az Úr papjainak hívnak, Istenünk szolgáinak neveznek; a népek
gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek.
7. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben; ekként két részt örökölnek földjükben, örökké tartó örömük lesz.
Halleluja! Mit mondasz erre? Ezek először is Izraelnek, és Izraelre vonatkozva adattak. De
ezek az Igék nem olyan Igék, amelyekről azt mondhatnánk, hogy ez nem vonatkozik ránk.
Mért is? Azért, mert Ábrahám áldása a miénk Jézus Krisztusban, sőt még több is. Tehát
minden Izraelnek adatott áldás, ajándék, túláradás, bőség és ígéret, az minden a miénk, sőt, mi
még fiak is vagyunk. Gyermekek, örökösök. Úgyhogy ez az enyém! Mondhatod azt, hogy
népek gazdagságát eszem, és azok dicsőségével dicsekszem! Gyalázatomért kettős jutalmat
veszek! A szidalom helyett örvendezek örökségemben! Halleluja! Dicsőség Istennek! Ezt ma
valakinek hallania kellett, én úgy hiszem!
Van egy történet az Ószövetségben, a Biblia elején, amely fogantatásról szól. Egy olyan
fogantatásról, amely egy asszony méhében történt, de előtte meg kellett máshol foganjon ez a
fogantatás. Meg kellett előbb történjen. Sáráról és Ábrahámról szeretnék beszélni. Most
ismétlem azt, amit az elején elmondtam, hogy kérlek, úgy hallgasd ezt a történetet, és úgy
figyelj erre, mintha nem lett volna erről még ismereted! Kicsit tedd félre mindazt, amit tudsz,
mert én úgy hiszem, hogy valami újat szeretne Isten a számodra kijelentésként adni az ő
történetükből. Ábrahám, sőt nem Ábrahám, hanem Ábrám, 75 éves volt. Felesége, Szárai 65
éves. Isten azt mondja Ábrámnak, hogy a te magodnak adom a földet. Gondolkozzunk el ezen
egy picit. Ábrámnak nem volt gyermeke, és 75 éves. Olvassuk is el ezt:
1Mózes 12,7.
7. És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet.
És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak, aki megjelent néki.
1Mózes 13,15–16.
15. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.
16. És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
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Ez egy ígéret Ábrámnak. A mindenható, örökkévaló Isten ad egy ígéretet. Olyan könnyen
elsiklunk itt e felett, hogy bele se gondolunk, hogy mit jelent ez Ábrám számára. Ábrám 75
éves. Kicsit gondolkozz el ezen, Ábrám egy idős ember. Te mennyire hallod a hírekben azt,
hogy manapság 75 éves embernek gyermeke születik? Nem nagyon jellemző. Az sem jellemző nagyon, hogy a 65 éves hölgyek, fiatalasszonyok gyermeket szülnek. Ez valami olyan
hatás lehetett Ábrám számára, mintha én azt mondanám neked, hogy te imádkozol egy
halottért, és az a halott feltámad. Én? – mondod. Ez olyan hatás lehetett Ábrám számára,
mintha én azt mondanám neked, hogy te az az ember vagy, aki eljutsz oda, hogy havonta
egymillió forint lesz a tizeded, amit az Úrnak adsz. Nekem? – kérded. Befogadható ez a te
számodra? Én ismerek olyan embert, elég régóta, aki most ezen a szinten van. Ez nem
elérhetetlen. De ugye látod a döbbenetet saját magadon, a saját elméden, hogy neked ez szinte
most befogadhatatlan? Én? Hú, de jó lenne, ha nyernék a lottón! Akkor biztosan megtenném
ezt szívesen. De hogy rendszeresen, havonta ide eljussak? Én, a kisnyugdíjas, vagy a gyári
munkás? Hogy lehetne ez? Ez biztos nem nekem szól! Ábrahám hallotta 75 évesen, hogy
olyan sok lesz a leszármazottad, mint a tenger fövenye, a homok. Ha valaki azt meg tudja
számolni, akkor meg lehet számolni a te gyermekeidet is. De senki nem tudja megszámolni a
homokszemeket a tengerparton. Egy tengerparton sem, nemhogy az egész föld összes
tengerpartján. Érted a lényegét, amit ebből ki akarok hozni? Hogy mennyire döbbenetes, amit
Isten mondott Ábrámnak, hogy az elme számára mennyire felfoghatatlan, és befogadhatatlan!
Mintha azt mondanám neked, kedves prédikátor, aki itt vagy, vagy hallgatsz minket, hogy:
Eljön az idő, amikor te hetente ötvenezer embernek fogsz prédikálni! Tudsz ebben hinni? Be
tudod ezt fogadni? Ó, hát biztosan majd valamikor, a következő százhúsz év végén, talán
Isten valami csodát tesz! Ez olyan befogadhatatlan, amikor sok prédikátor visszaesést
tapasztal. Amikor sok prédikátor azt tapasztalja, hogy falakba ütközik, és rideg, keményszívű
emberekbe és mindenféle dolgokba ütközik. De ha Isten azt mondja neked, hogy: Van egy
magasabb szint, és én azt akarom, hogy te növekedjél! Akkor te mit reagálsz rá? Ábrám mit
reagált rá?
1Mózes 15,5–6.
5. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat
megszámlálhatod; és monda néki: Így lészen a te magod.
6. És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki megigazulásul.
Kiment Ábrám a csillagos égbolt alá, mert az Úr kivitte őt, és azt mondta neki, hogy:
Számold meg a csillagokat, amikor nincsenek felhők, szép nyári estén, amikor csak úgy
ragyog az egész! Megszámlálhatatlan! Most, hogy vannak a fejlett, távolba néző távcsövek,
mégis megszámlálhatatlan a mai napon is. Azt mondja itt az Ige, hogy hitt Ábrahám, és ez a
hit tulajdoníttaték néki megigazulásul. Mégis volt valami akadály, mégis volt valami, ami
miatt nem született meg az a gyermek. Az igazság az, hogy a szívükben – se neki, sem
Szárainak – nem igazán fogant meg az a mag, Isten beszéde, amit Ő mondott neki. Honnan
veszem ezt?
1Mózes 17,15–17.
15. És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd
Szárainak, mert Sára az ő neve.
16. És megáldom őt, és fiat is adok őtőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké;
nemzetek királyai származzanak őtőle.
17. Ekkor orcájára borula Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon százesztendős embernek lesz-é gyermeke? Avagy Sára kilencvenesztendős lévén, szülhet-e?
Hoppá! Hogy van? Két fejezettel előbb azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ez a
hit tulajdoníttatik néki megigazulásul. Itt meg kineveti Istent? A szívében? Hallotta Istent, de
mégis kinevette. Mit jelent ez? 75 éves korában kapta az ígéretet, azóta 24 év telt el, most
éppen 99 éves, de még nem született gyermek. A látható, a kézzelfogható, a fizikai tényeket
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vizsgálva mennyivel valószínűbb az, hogy egy 75 éves, idős embernek gyermeke lesz? És
mennyire valószínű az, hogy egy 99 évesnek gyermeke lesz? Az idő előre haladtával egyre
reménytelenebb a helyzet a láthatók alapján. Nem így gondolod? Vagy a te számodra
nyilvánvaló, hogy egyre idősebb leszel, a nyugdíjkorhatár felé tartasz, és egyre valószínűbb,
hogy gyermeket szülsz? Inkább az az egyre valószínűbb, hogy unokád születik. Nem? Hogy
van ez? Akkor mégsem hitt igazából Istennek? És ott van még az asszony is. Nem akarom az
asszonyokra fogni a dolgot, de ott volt Sára.
1Mózes 18,11–12.
11. Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek voltak; megszűnt Sáránál az
asszonyi természet.
Ugye mindenki tudja, hogy ez mit jelent?
12. Nevete azért Sára magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg
az én uram is öreg!
Nem csak én vagyok öreg, hanem az én uram is öreg. Ami miatt nem fogant meg Sára a
méhében, az volt, hogy az a mag, az Isten beszéde, amit Isten szájából hallott, nem fogant
meg a szívében. Tehát azért nem fogant meg a méhében, mert nem fogant meg a mag a szívében. Itt jön Isten bölcsessége. Mert Isten valamit kimondott, ígéretet tett, és Ő azt keresztülviszi. Elkezdte őket valahogy rávenni arra, hogy kezdjenek úgy beszélni, mintha az, amit Isten
mondott nekik, igaz lenne. Azaz átkeresztelte őket. Azt mondta Szárainak, hogy mostantól
Sára lesz a neved, azaz sok népnek anyja. Azt mondta Ábrámnak, hogy most Ábrahám lesz a
neved, sok népnek atyja. Így kellett egymás szólítaniuk, a szolgák így szólították őket. Ez
került bele a köztudatba, hogy ők sok népnek anyja és sok népnek atyja, minden látható dolog
ellenére. Elkezdték így szólítani egymást, elkezdték kimondani azt, amit az Isten mondott
róluk már évtizedek óta. És mi történt? Egy éven belül megszületett a gyermek!
Látod-e itt, ebből a lényeget? Te mikor kezded el végre kimondani azt, amit Isten mond
rólad? Te mikor kezded el végre megvallani azt, hogy: Én gyógyult vagyok? Én egészséges
vagyok. Én bölcs vagyok a Krisztusban. Minden áldással beteljesedett vagyok. Én gyarapodó
vagyok. Én sikeres vagyok. Az áttörésnek az embere vagyok. Én az vagyok, aki fényt viszek a
világba Jézus Krisztus által. Én az vagyok, aki erős vagyok, semmi nem tud megakadályozni
abban, hogy betöltsem az elhívásomat és a szolgálatomat. Mikor kezdesz így beszélni? A mai
naptól kezdjél el így beszélni! Úgy néztek rám, mintha nagyon rossz dolgot mondtam volna.
Ébresztő, keresztények! Egy éven belül megszületett az a gyermek, amely huszonnégy éven
belül nem tudott megfoganni. Az, hogy elkezdték mondani, amit Isten mond róluk, ez
megnyitotta az elméjüket, megnyitotta a gondolkodásmódjukat, befogadhatóvá tette az
elképzelésüket, hogy igen, ez lehetséges! Én sok népnek anyja vagyok! Én sok népnek atyja
vagyok! Így kezdték el hívni egymást. A szavak megtermik a magvukat, megtermik a
gyümölcsüket. Megtermik azt, amiről szólnak. Ki kell mondanod, hogy: Én a siker embere
vagyok! Én győztes vagyok, és nem vesztes. Isten engem fejjé tett, és nem farokká. Isten
engem előrébb valóvá tett, és nem hátrább valóvá. Ez vagyok én, a Jézus Krisztusban!
Őáltala! Nagyobb lelkesedést kérek tőletek! Gondolkozom, hogy miért vagytok ennyire
passzívak most. Nem fér bele az elmétekbe, vagy ez csak bennem van így, hogy szinte
ugrálnék, és fölkapaszkodnék a csillárokra, ha lennének? Kivett ez belőlem, hogy elmondjam
nektek, hogy így lehet előre jutni. Amikor a hit embere vagy, amikor nem a láthatókra nézel,
hanem a láthatatlanra, arra, amit Isten mondott neked. És elkezdesz azzal összhangban
beszélni. Így az elméd, a szíved egy jó földdé válik, alkalmas földdé. Alkalmas földdé,
megfelelő földdé válik. Hasznos földdé, kiválóvá, előnyössé, nemessé, derékké, vitézzé,
bátorrá, becsületessé, széppé, bájossá, kellemessé, vonzóvá. Halleluja!
De jó, hogy nem látom a gondolataidat! Lehet, azt gondolod magadban, hogy: Na, ez a kis
fiatal, suttyó kölyök itt nagyon lelkendezik. Jól van, maradjon csak meg a kis gondolataiban,
majd rájön! Tudod, hogy hányszor hallottam ilyet? „Te még ezt nem tudod, te még fiatal
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vagy, majd rájössz, majd az élettől kapsz egy-két pofont, és akkor majd meglátod.” Csak az a
helyzet, hogy én nem akartam ezt elfogadni, és ma Isten áldásaiban élek. Azok, akik ezt
hangoztatják, azok meg kínlódnak. Úgyhogy van választási lehetőséged, hogyan reagálsz erre,
amit ma hallasz. Válaszd az életet, válaszd azt, hogy Istennél van egy jobb, van egy nagyobb
teljesség! Nem tudtok leállítani, semmilyen úton-módon nem lehet azt az Istent, azt a Szent
Szellemet, aki bennem él, megfojtani. Senki nem képes rá! Még az ördög sem képes rá! Ha én
engedem Őt, hogy kiáradjon, akkor Ő áradni fog. A saját testem a legnagyobb ellenségem,
úgyhogy kordában tartom. Az én, és a te érdekedben is. Úgyhogy ha tetszik, ha nem, növekedni fogunk! Ha tetszik, ha nem, meg fogod látni a csodákat! Ha tetszik, ha nem, ha belefér
az elmédbe, ha nem, fejlődést fogsz tapasztalni. Mert ez a mi Istenünk, és mi ezt az Istent
szolgáljuk, és megyünk előre. Arra kérlek, bátorítalak, hogy csatlakozz bele ebbe a látásba te
is! Csatlakozz be, legyünk partnerek ebben. Egyesítsük az erőinket, egyesítsük a hitünket! Ne
úgy ülj itt hétről hétre, hogy: Meghallgatom, valami jót biztos kapok. Hiszem, hogy valami jót
mindig kapsz, de nézzél túl azon, hogy mindig valamit csak el akarsz fogadni. Adni akarjál!
Akard azt, hogy Isten jelenléte erőteljes legyen rajtad, hogy az árnyékod meggyógyítsa a
betegeket! Hogy amikor ráteszed a betegekre a kezed, azok meggyógyuljanak, hogy a
halottak feltámadjanak, hogy a rákos daganat azonnal kiszáradjon a testekből, hogy a láz
elmúljon a testekből. Hogy a szavaid, amiket kimondasz, építőek legyenek, másokat felemelőek legyenek. Akard ezt, vágyakozz ez után! Képes vagy rá! Egy „képes vagyok rá” mentalitás
kell, hogy benned legyen! Pál apostol azt mondta, hogy mindenre képes vagyok, mindenre
van erőm a Krisztusban. Mindenre! Semmi, és senki nem akadályozhat meg abban, amit Ő
eltervezett velem, és az én számomra. Semmi nem akadályozhat meg! Halleluja! Halleluja!
Én úgy hiszem, hogy jobb valami nagyon nagyban hinni, és elérni annak a felét, mintsem,
hogy nem hiszel semmiben, és azt teljes egészében eléred. Inkább hiszek valami többen,
amiből elérek valamit, mint nem hiszek semmiben.
Ha egy mag megfogant benned, ha egy látás, ha egy Ige a gyógyulásról, a gyarapodásról,
békességről, helyreállításról szóló igevers, bátorító igevers, vagy kijelentés megfogant
benned, akkor tegyél lépéseket azért, hogy megmutasd a hitedet. Tegyél lépéseket azért, hogy
megmutasd a hitedet azzal kapcsolatban. Ha hiszel a növekedésben, hiszel a gyógyulásban,
hiszel a fejlődésben, akkor a cselekedeteid legyenek ezzel összhangban. Mutasd meg a
hitedet! Mutasd meg azt, hogy mit látsz a szívedben! Legyen elvárásod, hogy megtörténik!
Úgy jöttem ma ide, hogy elmondom nektek: nem fog meglepetésszerűen érni az, hogy
hamarosan eljön az idő, amikor zsúfolásig telt istentiszteleti alkalmakat tartunk. Mert
elvárom! Nem fog meglepetésszerűen érni az, hogy csodákat fogunk megtapasztalni, és látni.
Hamarabb, mintsem gondolnád, mert elvárom. Nem fogok meglepődni, hogy: Jaj, mekkora
csoda történt! Számomra ez természetes dolog. Mert elvárom, hogy megtörténjen, mert hiszek
benne, ez a látásom. Mivel hiszek benne, ezért ki merem mondani. Meg merem vallani. Jézus
hogyan mutatta meg a hitét? Hitt abban, hogy képes a hit szava, beszéde által gyógyítani.
Odavitték hozzá a megkötözött, nyomorék embert a tetőn keresztül a középre, és az Úrnak a
gyógyító ereje jelen volt – írja az Ige. Ugye fölmerült ott több minden. A farizeusok ott
zúgolódtak, és Jézus visszakérdezett, hogy: Mit könnyebb mondani? Azt, hogy:
Megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt, hogy: Kelj fel, és járj? Melyiket könnyebb mondani?
Neked melyiket könnyebb mondani? Azt, hogy Megbocsáttattak a bűneid, az nem olyan
látványos, azt könnyű kimondani. De egy nyomorék embernek, egy tolókocsisnak, akinek
béna a lába, a keze, azt mondani, hogy: Na, most te fölkelsz és jársz! – azért erre figyelsz,
hogy mersz-e ilyet mondani, mert a többiek figyelik, hogy megtörténik-e, vagy nem történik
meg. Amikor úgy vagy ezzel, mint ahogy Jézus is volt, hogy „nem érdekel az, hogy mit
mondanak a körülmények, ki mit mond, a farizeusok mit mondanak”, hanem te tudod, hogy
mit tudsz, akkor azt mondta a betegnek, hogy: Kelj fel, és járj! És az fölkelt, és meggyógyult.
Ő hitte ezt, ő látta ezt, ezért ki merte mondani. Jézus nem volt gyáva, nem volt nyápic, és nem
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igazán foglalkozott azzal, hogy mit mondanak róla az emberek. Soha, soha nem foglalkozott
azzal, hogy neki milyen megítélése lesz. Ha azt szerette volna, hogy valami jobb megítélése
legyen a külvilágtól, akkor nagyon sok mondatát, példázatát el sem mondta volna. Mert
nagyon sok embert a szavaival sértett, bántott, megbotránkoztatott. De Jézust nem az
érdekelte, hogy mit mondanak a körülötte lévők, hanem csak az, hogy mit hall az Atyától, a
Szellem mit közöl vele. Tudta, hogy mit csinál, tudd te is!
Egy új kezdet akkor indul el benned, amikor nem a látható dolgokban kezdesz látni a
fizikai szemeiddel, hanem a szellemi szemeiddel, a hit szemével látsz dolgokat. Az új kezdet
akkor indul. Úgyhogy ha most az életedre nézel, a körülményeidre nézel, nehézségeidre,
problémáidra, és azt látod, hogy ebben semmi új nincs, így van már tíz, húsz, harminc éve,
mondom neked, hogy a mostani pillanattól kezdve lehet egy új kezdeted, ha a hit szemével
hajlandó vagy ezen túlnézni, és meglátni azt, hogy Isten mit mond arról! Ámen. Gyere ki a
középszerűségből! Gyere ki abból, hogy te egy vesztes ember vagy! Tudd, hogy ki vagy te
Krisztusban! Te egy győztes ember vagy, áldott vagy, megigazult vagy! Jézus vérével megmosott vagy! Olyan dolgokat vagy képes bevégezni az Ő kenetével, amiről soha nem gondoltad volna, hogy lehetségesek számodra.
Álljatok fel, kérlek benneteket! Ki az, aki először vesz részt istentiszteleti alkalmunkon?
Egy imádságot mondunk most, egy hitmegvallást együtt. A feltámadt Jézus Krisztusról
teszünk megvallást: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én
bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért. Kérlek téged Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az
én Gyógyítóm! Én most hittel megvallom: Jézus, Te vagy az én Uram, Te vagy az én
Megváltóm, Te vagy az én Gyógyítóm. Ez az igazság! Jézus Krisztus vére eltörölte minden
bűnömet, örök életet nyertem a Jézus Krisztusban. Ámen.
Úgy lépek most ide elétek, hogy nem tudom, mit fogok mondani, csak úgy érzékelem,
hogy van még itt valami, amiről beszélni kell. Segítsetek nekem! Imádkozzunk együtt.
Imádkozzunk nyelveken. Atyám, imádunk Téged! Dicsőítünk Téged! Magasztal Téged a
szívünk! Magasztal Téged a szánk!
Megvallást fogunk tenni: Én az az ember vagyok, akinek Isten mond, hogy vagyok. Én
Isten gyermeke vagyok. Áldott vagyok. Jézus Krisztussal együtt társörökös vagyok. Én a
győzelem oldalán állok. A győztes oldalon állok. Az áttöréseknek az oldalán állok. A siker
embere vagyok, mert Jézus Krisztusban vagyok. Én vagyok a világosság és én vagyok a só a
Jézus Krisztusban. Én az az ember vagyok, akit Isten felemel, akit Isten felken, akit Isten
használ. Az az ember vagyok, aki alávetem a testemet, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak.
Nagy dolgokat fogok meglátni, mert ezekben a dolgokban már benne vagyok. Én ezeket a
dolgokat már most élem. Én már most áldott vagyok. Én már most gyógyult vagyok. Én már
most kiteljesedett vagyok. A békesség Istene az enyém. A békesség Istene megrontotta a sátánt
a lábaim alatt. A sátán a vesztes oldalon áll. Minden terve, minden szándéka hatástalanná
válik az én életemben. Egy ellenem készült fegyver sem lesz szerencsés ellenem, mert az Úr
mellettem van. Az Úr bennem van. Az Úr körbeölel engem. Az Úr megerősít engem. Az Úr
felemel engem. És én dicsőítem Őt, és hálát adok Neki! Imádom Őt! Magasztalom Őt! Nem
szűnik meg az ajkaimról a hála, a dicsőítés. Dicsőség Neki!
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi.
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak.
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