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RAGADD MEG A LÁTÁST!
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2021. 07.18.

Nagyon sok lehetőség van arra, hogy az Igét hallgassátok. Egyik legfontosabb és legjobb
lehetőség Isten Igéjének a megosztására ez a vasárnap délelőtti istentisztelet. Ezért nyilvános,
kimegy élő adásban a világ minden pontjára. Sokan követnek bennünket, sokan hallgatják az
üzeneteket és tanításokat, és sokan vagytok itt is, akik be tudtok ebbe kapcsolódni. Úgy gondolom, hogy ez az alap, ez a minimum egy keresztény ember számára, legalábbis ez kéne,
hogy legyen, hogy van egy közösség, ahova eljár rendszeresen. Ahol otthonra talál, ahová
betagozódik, ahol részt vesz a munkában, megtalálja az elhívását, ahol elplántáltatik, gyökeret
tud ereszteni, hogy aztán megerősödve sok gyümölcsöt tudjon hozni. Sok olyan keresztény
van, akik hontalanok, vándorolnak ide-oda, nem találták meg a helyüket. Ha egy kis csemetefát havonta, kéthavonta, vagy félévente átültetünk, az nem nagyon tud gyümölcsöt hozni.
Ezért kell megtalálnia mindenkinek azt a helyet, ahova Isten őt elplántálta. Ha az itt van,
akkor itt, ha nem, akkor pedig máshol, de Isten elrendelt számodra egy helyet, ahol szeretne
téged felépíteni. Ahol szeretné azt, hogy az Ő kenetét megtanuld, és azt, hogyan lehet az Ő
Szellemét követni, és felismerd azt, hogy mi a te elhívásod és szolgálatod. Sokat beszélünk
arról, hogy mindenkinek van feladata a gyülekezetben, a közösségben. Előbb-utóbb rá kell
jönnöd arra, hogy mi az életed célja, mi az elhívásod Krisztus Testében. Az, hogy esetleg a
világban megtaláltad a helyedet, a munkahelyedet, a társadat, az egzisztenciádat, a hobbidat
és sok minden mást, az nagyon jó és nagyon rendben van, ugyanakkor nem az alapján fogunk
majd jutalmakat kapni a mennyben, hanem az alapján, hogy Krisztus Testében az elhívásunkat hogyan töltöttük be. Ezért – az én számomra legalábbis – minden, amit a világban végzek,
az egy másodállás-kategória, az elsődleges az, amit itt végzek Krisztus Testében, akár felétek,
vagy akár mások felé is.
Nagyon sok mindent el szeretnék mondani ma, de biztos, hogy nem fog beleférni. De már
a következő hetekre, hónapokra is sok üzenet forgolódik bennem, és készülnek jegyzetek.
Nagyon sok minden van, ami körbevesz bennünket a világban, most nem feltétlenül a covidos
dologra gondolok, ami úgy hiszem, már lecsengőben van, bármennyire is riogatnak negyedik,
meg ötödik hullámmal, meg, hogy köztünk marad ez örökre. Az a helyzet, hogy olyan
folyamatokban vagyunk benne, más szellemi folyamatokban, amelyek nagymértékben befolyásolják már a közéletet, és befolyásolják a kereszténységet is, azaz foglalkoztatnak benneteket, foglalkoztatják Európát és az egész világot is. Például ez az LMBTQ-s téma, a homoszexualitás, a leszbikusok, a biszexuálisok és már olyan hosszan lehetne sorolni azokat a
szexuális elferdüléseket, amelyek a Bibliával szöges ellentétben vannak. [Az LMBTQ angol
rövidítés az átlagostól eltérő életű emberek közösségére utal: leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, stb. A legismertebb szimbólumuk a szivárvány zászló.]

Nem akarom, hogy megijedjél attól a mondattól, amit most mondok, de elindult egy folyamat, nem most, már régen, és ez a folyamat nem visszafordítható. Amit látunk, amit tapasztalunk, amit hallunk, szinte kézzelfoghatóan nyomást akar ránk gyakorolni, nem visszafordítható. Meg van írva a Bibliában, hogy ugyanúgy lesz a végidőkben, mint Szodoma és Gomora
idejében, ahol teljesen nyilvánvaló és elfogadott volt az a fajta szexuális kicsapongás, ami
most már a nyugati kultúrában szinte természetes. Sokan beszélnek és prédikálnak is erről,
hogy most már az, aki józanul gondolkozik, szinte sérti azoknak az érzelemvilágát, vagy a
személyiségi jogait, akiknek elferdült hajlamai, illetve elferdült meggyőződése van. Most már
lehet jogilag a férfiaknak szülni a nyugati kultúrában, törvénybe iktatták. Ezek a folyamatok
próbálnak hatást gyakorolni ránk, keresztényekre, a világra, és érzékelhető az, ahogy a világban ez zajlik, és egyre nagyobb mértéket ölt, ennek a végkimenetelét nem tudjuk megállítani,
mert meg van írva. Ami végig fog az időtengelyen futni, egy előre megírt forgatókönyv sze-
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rint alakul. Ugyanakkor, nekünk keresztényként felelősségünk, dolgunk az, hogy amennyire
lehet, lassítsuk ezt, és ezekből a folyamatokból embereket megmentsünk, kimenekítsünk.
Az a kép jött elém, hogy most éppen nagy áradások és katasztrófák vannak Luxemburg,
Belgium, Németország területén, szörnyű tragédia ez azoknak, akik ott élnek, és ha egy gát
átszakad, és visz az ár mindent, nem tudod már megállítani. Viszont meg kell tenned mindent
azért, hogy akit visz a víz, azt kimentsed onnan. Ezek vagyunk mi keresztényként. Ezek vagyunk mi, hívők, akik azon dolgozunk, hogy nyilvános, bibliai, egyértelmű üzeneteket megfogalmazzunk azzal kapcsolatban, hogy Istennek van egy határozott szándéka, határozott
akarata és terve, akár a szexualitással kapcsolatban is. Ezt nekünk képviselnünk kell, és nem
lehet azt csinálni, hogy beállok középre, mert nem akarok haragban lenni senkivel, hanem oda
kell állni valamelyik oldalra! A farizeusok sokszor így tettek, beálltak középre, hogy mindenkinek elnyerjék a tetszését. De Jézus kéri, sőt az Ige sok helyen mondja, hogy válassz: kiállsz
Isten Igéje és világossága mellett, vagy pedig nem! Ne a kettő között lavírozzál!
Természetesen vannak dolgok, amikor a középutat kell keresnünk, az arany középutat sok
mindenben, azonban az Istennek való engedelmesség tekintetében nem középen próbálunk
lenni, mindenkinek megfelelni, hanem odaállunk a bibliai értékek mellé. Ami a házassággal
kapcsolatban úgy szól, hogy egy férfi és egy nő szövetsége, akik gyermekeket hoznak létre.
Ez a kezdetektől, tehát a Genezis könyvétől, a Teremtés könyvétől kezdődően a Jelenések
könyvéig így van. Jézus is beszél erről. Nem erről fogok beszélni ma, ez csak bevezető, hogy
egy kicsit fölkeltsem az érdeklődésedet ezzel kapcsolatban. Ha egy baráti, egy rokoni beszélgetés, egy vacsora vagy ebéd alkalmával bármikor is feljönnek ezek a dolgok, ha téma lesz ez
közöttetek, hogy mi a véleményed erről, akkor legyen egy kész, bibliai válaszod, és tudd, hogyan reagálj arra, amikor arról beszélnek, hogy a másságot el kell fogadni. Tudd, hogy a
Biblia mit tanít erről a fajta másságról, hogy ez egy becsomagolt szeretetmázzal leöntött engedetlenség Isten számára. Hogy ez így ebben a formában nem jó!
Ugyanakkor tudnod kell, hogyan viszonyulj azokhoz az emberekhez, akik ebben élnek.
Akár meggyőződéssel és talán még keresztényként is ebben élnek, és szeretik az Urat, mégis a
homoszexualitásban, a leszbikusságban és egyéb szexuális másságban élnek. Amikor majd
erről fogok prédikálni, nem tudom pontosan mikor, de nem túl messzi távolban, hogy amikor
például bejön ide közénk az istentiszteletre két férfi kézenfogva, akkor te, mint gyülekezet,
vagy én, mint szolgáló, hogyan viszonyulunk hozzájuk, hogyan mutatjuk meg nekik az Isten
Igéjét pontosan, hogyan nyilvánul meg a mi szeretetünk, Isten szeretete az ő irányukba.
Szóval erről is szeretnék majd beszélni, mert úgy látom, hogy nem mindenkinek egyértelmű
ez. Nem mindenkinek egyértelmű, hogy Isten a bűnöst szereti. A bűnt viszont utálja! Isten
Jézus Krisztusban kijelentette, és Jézusról szól az Ige, hogy szereti az igazságot, és gyűlöli a
hamisságot. Meg kell tanulnunk Isten szeretetét kiárasztani nemcsak egymás felé, hanem azok
felé is, akik így nyilvánosan vannak engedetlenségben.
Előjött most ez belőlem, nem is akartam erről beszélni. Akartok erről még hallani? Egy-két
kéz a magasban. Nem voltatok meggyőzőek. Nem fogjátok megúszni! Sajnos foglalkoznunk
kell aktuális napirendi dolgokkal is. Én soha nem foglalkoztam pulpitusról politikával, ezután
sem fogok, nem tervezem. Eddig sem volt nyilvános az én politikai meggyőződésem, mert
nem erre vagyok elhívva, hanem arra, hogy Isten Igéjét hirdessem, és neked is elsősorban ez a
feladatod. De bizonyos ideológiák legfőbb célja, hogy terjessze önmagát. Ha látod, hogyan
nyomulnak azok a túlnyomó részt kisebbségben lévő csoportosulások, akiknek a legszélsőségesebb tagjai akarnak nyomást gyakorolni a keresztény közösségre, a világra, a politikára,
mindenre, akkor láthatod azt, hogy ez mögött áll valami szellemiség. Mert azok az LMBTQ-s
csoportosulások a kisebbség. Mégis sokkal nagyobb hangjuk van, akár nálunk is, és ez nem
jó. Ha az LMBTQ tudja propagálni a démonikus és ördögi, pedofil és sok minden más szélsőséges tanait, akkor nekünk is érvényre kell juttatni azt, amit Isten Igéje mond. A különbség az
eszközökben van, és mi Isten Szelleme által tesszük azt, amit teszünk, ők pedig egy más
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szellem által teszik, amit tesznek. Ámen! Ez a propaganda bizony hatást akar gyakorolni rád,
a gyermekedre, nagyon sok mindenkire, de most itt bezárom, mert majd akkor erről fog szólni
az alkalom. Ez egy kis mézesmadzag, hogy ha érdekel a téma, fogsz erről hallani a következőkben.
Most olyan dologról szeretnék beszélni, amiről talán mondhatom azt, hogy tőlem már
nagyon sokszor hallottál, de mégis egy kicsit más szemszögből szeretném kibontani azt, amit
a Biblia nagyon sok helyen megvilágít és felszínre hoz. Többek között az, hogy nagyon sok
ember úgy nő fel, hogy problémák veszik körül. Sérült a lelkiviláguk, sérült az érzelmük,
sérült a gondolkozásmódjuk, és nem egészséges a világképük. Nem tudom hány emberről
lehet elmondani, vagy hányan mondhatjátok el azt, hogy tökéletes családban, tökéletes
keresztény neveltetésben nőttetek fel. Hányan vagytok ilyenek? Egy kéz a magasban. Többiek
nem? Kettő talán. Valaki nagyon jó családi háttérből jött. Amikor újjászületünk, akkor azzal a
gondolkozásmóddal, azzal az attitűddel kerülünk be Krisztus Testébe, a gyülekezetbe, ami
körbevett minket addig, amíg újjá nem születtünk. Életünknek az újjászületés napjáig eltöltött
éveit, napjait, heteit, azzal töltöttük, hogy megtanuljunk nem helyesen [nem Isten szerint]
gondolkozni. Természetesen vannak részben helyes életfelfogások, világnézetek a világban is,
és kaphatsz otthonról is jó értékrendet, de azt hiszem, egyikünk sem vitatja, a tökéletes
egyedül Isten Igéje. Mert Isten Igéje képes arra, hogy elvigyen téged arra a helyre, ahova Isten
akar elvinni, és erre a világban semmilyen módszer, semmilyen technika, semmilyen
ideológia nem képes. Nincsen semmi és senki, aki képes lenne Isten Igéjét felülírva téged
behelyezni az Ő akaratába, az Ő szolgálatába, az elhívásodba, és hogy betöltsd mindazt, amire
Ő hívott téged.
Belekerülünk Krisztus Testébe, ha ma vagy itt először, ha elfogadod az Úr Jézust, akkor
ma, valaki egy éve, valaki tíz éve, valaki ötven éve, akkor bizony száz meg kétszáz év sem
elegendő arra, hogy mindent megismerj és megtudj Isten dolgaival kapcsolatban. Hallottad
ezt? Elmondom még egyszer. Száz, kétszáz, ötszáz év sem elegendő, hogy ha földi életedben
itt élnél, hogy mindent kivétel nélkül megismerj Isten dolgaival kapcsolatban. Pál apostolnak
van egy számomra nagyon kedves kijelentése az Efézusi gyülekezethez:
Efézus 3,8.
8. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a
pogányoknak hirdessem a Krisztus véghetetlen gazdagságát.
Egy másik fordítás úgy adja ezt vissza, hogy Krisztus kibeszélhetetlen gazdagságát. Egy
következő fordítás úgy mondja, hogy Krisztus végére mehetetlen gazdagságát. Megnéztem
ezt a véghetetlen szót a görögben, hogy egész pontosan mit jelent. Két jelentése van, a
második jelentés az, amit a szövegkörnyezetből láthatunk, hogy teljesen ide illik:
1.) kinyomozhatatlan, felderíthetetlen, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen,
2.) kimeríthetetlen, kiapadhatatlan, kifogyhatatlan.
A szó jelentése ebben az Igében, hogy kimeríthetetlen, kiapadhatatlan, kifogyhatatlan.
Ízlelgessük ezt egy kicsit. Tehát Krisztusnak van egy kimeríthetetlen, kiapadhatatlan, kifogyhatatlan gazdagsága. Halleluja! És ez hol van? Valahol ott messze? A mi dolgunk újjászületésünk után, hogy megtanuljuk és megismerjük, hogy Ő mit tett értünk, erre kell a legnagyobb
hangsúlyt fektetnünk. Hogy mi az, amivé Ő átformált minket. Hogy a szellemi újjászületés
által igazából mi történt bennünk. Ehhez meg kell ismernünk önmagunkat, meg kell ismernünk a szellemünket. Honnan ismerjük meg a saját szellemünket? Anyutól, aputól, vagy
mások véleményéből? Nem! Csakis és kizárólag az Ige az, ami megmutatja, hogy milyen a te
újjászületett szellemed. Semmi nincs a világban, ami képes lenne ezt megmutatni. Az Ige a
tükör, amely felfedi, hogy mivé lettél te Krisztusban.
Ugyanakkor, amivel nagyon sokat kell foglalkozni, az a lelked. Lehetne ma is tanítani
arról, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. A lelked nem született újjá. A lelked, a
gondolataid, az érzelmeid, az akaratod, a habitusod, a hozzáállásod nem változik meg akkor,
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amikor újjászületsz. Ezzel neked nagyon sokat kell foglalkoznod. Meg kell ismerned a szellemedet, hogy mivé lett az Ige által, és meg kell ismerned önmagadat, saját lelkedet, hogy
hogyan működsz te. Hogy miért van az, hogy haragra gerjedsz? Miért van az, hogy kijössz a
sodrodból keresztényként? Miért van az, hogy olyan szavakat is kimondasz, amik után elszégyelled magad? Hogyan lehetséges az, hogy meg tudsz tenni olyan dolgokat, amik nem
összeegyeztethetők az Igével, és mégis megteszed, utána meg ostorozod magad miatta? Hogy
lehetséges ez? A testedet ismered a legjobban. Nem kell különösebben tenned ahhoz, hogy
érezd a meleget, a hideget, ez automatikus. Nem kell ezen gondolkoznod, hogy ha megkérdezem tőled, hogy meleged van, vagy fázol, akkor azonnal tudod a választ. De ha megkérdezem tőled, hogy mivé lettél Jézus Krisztusban, hogy áldott vagy-e, akkor elkezdesz
agyalni, nézel a körülményeidre, a pénztárcádra, nézel a testedre, pedig igazából rendkívüli
módon áldott vagy! Azt mondja Pál apostol, hogy ő arra hivatott el, hogy azt a gazdagságot
hirdesse, azt a túlnyomó, kiáradó bölcsességet és teljességet és kifogyhatatlanságot, ami a
Krisztusban van. Nekünk ezt kell megismernünk, hogy mivé lettünk mi a Krisztusban.
Olvasom a 9-es verset:
Efézus 3,9–10.
9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama
titok felől, amely örök időktől fogva el volt rejtve az Istenben, aki mindeneket teremtett
a Jézus Krisztus által;
10. Azért, hogy ismertté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok
előtt a Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége,
Pál apostol mondja, hogy ő világosítsa meg mindeneknek – neked, nekem. Isten akarata az,
hogy az Ő sokféle bölcsessége nyilvánvaló legyen. Szomorú, amikor vallásos körökben,
félreértelmezve ezeket a dolgokat, azt halljuk, hogy nem tudnak bizonyos kérdésekre választ
adni, merthogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nyilvánvaló és egyértelmű, hogy nem tudunk,
és nem ismerünk mindent. De azzal kapcsolatban, amiről Isten kijelentette az Ő akaratát,
elmondta, hogy mi az Ő véleménye, az Ő ítélete arról a dologról, azt nekünk ismernünk kell!
Amellé oda kell állítani az érzelmeinket, az akaratunkat, a viselkedésünket, az engedelmességünket. Mert mindenkinek az a jó, hogy ha Istennek engedelmes életet élünk. Halleluja!
Az elsődleges út a megismerés által van, hogy megismerjük Isten gazdagságát és bőségét,
megismerjük, hogy mit tett Jézus, hogy mit kaptunk az újjászületés által, hogy mivé váltunk a
Krisztusban, és hogy a lelkünkben hogyan kell megváltoznunk. Ahogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy felnövekedjenek, egy kicsi gyermek, egy újszülött csecsemő sem tud
életben maradni segítség nélkül. Neked is segített valaki. Valószínűleg édesanyád és édesapád. Mindenképpen volt valaki, aki segített neked életben maradni egyáltalán, mikor megszülettél. Ugyanúgy a keresztényeknek is segítségre van szükségük, hogy birtokba vehessék
mindazt, amit Isten nekik adott. Azaz neked is, nekem is segítségre szükségünk van segítségre. Amit Isten adott, ami a miénk a Krisztusban, amiről hallottál már itt, ha ide jársz évek
óta, hogy meg lehet gyógyulni, hogy lehet bőségben élni, lehet békességben élni, lehet a több
mint elegendőben élni, lehet mások felé szolgálva lelkesen élni Istennek, szóval ezt mindenki
akarja. Csak amit nem akar sok keresztény az, hogy azzá váljon, amivé Isten akarja. Egy
megújult, megváltozott gondolkozásmódú kereszténnyé. A legfontosabb dolog, amit tenned
kell az újjászületésed után, hogy az elmédet hozzáigazítod Isten Igéjéhez. Nem ismerek ennél
fontosabb dolgot! A Szent Szellem keresztség talán ezt megelőzi, de amivel neked foglalkoznod kell, egészen addig, amíg van a testedben lélegzet az, hogy az elmédben, a mentalitásodban változzál.
Ne mondd azt, hogy te nem tudsz megváltozni! Mert mindig van valami, amit egy pillanat
alatt meg tudsz változtatni magadban. Akár a másikhoz való hozzáállásodban, akár a gyülekezetben való résztvételedben, Isten imádatában, vagy a haragosoddal való kapcsolatod
helyreállításában. Mindig van valami, amit meg tudsz változtatni egy pillanat alatt. Ez pedig a
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hozzáállásod! Ez az, amit senki nem tud helyetted megtenni. A hozzáállásodhoz csak neked
van hozzáférésed. Próbálja azt kívülről manipulálni sok gondolat, sok érzelem, sok keserűség,
meg bántás, meg sértés, meg elképzelés.
De Isten Igéje is hatást akar gyakorolni rád és Pál apostol mondja, hogy az a dolgom, hogy
megvilágosítsam előttetek Isten Igéjét. Az élethez való hozzáállásod, ahhoz, amit Isten mond
neked, a te kezedben van! A te felelősséged is! Tudd meg, hogy Istennek egy nagyszerű terve
van veled! Ennek van egy kimondottan, speciálisan rád szabott jövőképe. Ami csak a tiéd.
Ami olyan szépséges, olyan gyönyörűséges, hogy ha azt megismered, akkor nem leszel irigy
senkire sem! Hogy a másiknak mije van, vagy miért van neki több, vagy miért van nekem
kevesebb. Ha megismered azt, hogy Isten neked milyen gazdagságot adott, vagy akar adni,
neked milyen teljességet akar adni, akkor nem leszel olyan, mint azok a zsidók, akiket Isten
kihozott Egyiptomból. Az ő számukra is volt egy jövőkép, számukra is volt egy perspektíva,
volt egy látás, amit Isten eléjük lefestett. Az ő számukra is volt egy beteljesedett, gyönyörű
jövőkép, aminek neki kellett volna feszülniük, hogy márpedig én mindenféleképpen ezt
birokba veszem, bármilyen körülmény is jön az életembe. Egyik igevers ezek közül a
2Mózes-ben van, ezt választottam a sok közül, hogy felolvasom nektek a 6-os verstől a 8-ig
az Egyszerű fordítás szerint, hogy milyen jövőképet szánt és milyen elképzelése, milyen
akarata volt Istennek a zsidósággal. Ugye Mózesnek mondja ezt Isten, hogy mondd meg hát
Izrael népének, hogy ezt üzenem nekik, akkor még kellett egy közvetítő, ma Isten ezt már
személyesen mondja el neked.
2Mózes 6,6–8. Egyszerű fordítás
6. Mondd meg hát Izráel népének, hogy ezt üzenem nekik: Én vagyok az Örökkévaló.
Kimentelek titeket az egyiptomi kényszermunkából, és felszabadítalak a rabszolgaságból. Erős karommal és rettenetes, büntető ítéletek által megmentelek titeket.
7. Népemmé teszlek benneteket, én pedig Istenetek leszek. Akkor fogjátok igazán
megérteni, hogy én vagyok Istenetek, az Örökkévaló, aki megszabadítottalak benneteket
az egyiptomi kényszermunkától.
8. Azután beviszlek titeket arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adom. Bizony, nektek adom azt örökségül és birtokul. Én
vagyok az Örökkévaló.
Ha Isten ezt mondja neked személyesen, akkor mi a te válaszod erre? Figyelj, mit mond itt
Isten nekik Mózesen keresztül? Kimenti őket a rabszolgaságból, felszabadítja őket a
kényszermunka alól. Népemmé teszlek benneteket – mondja Isten. Istenetek leszek, beviszlek
titeket a földre. Néktek adom birtokul azt a földet. Legalább hét dolog, amit Isten elmond,
hogy ez az én tervem, ez az én akaratom, ez az én szándékom veletek. Mi ez, ha nem egy
gyönyörűséges, csodálatos kijelentés Istentől az ember felé? Mi ez, ha nem az, amire az
embernek a szíve felpezsdül és ugrálna örömében, hogy köszönöm, Uram, köszönöm,
köszönöm, köszönöm, köszönöm? Nem érdemlem meg, nem tettem érte semmit, de köszönöm, köszönöm! Ószövetségi Ige ez, de elmondom nektek, hogy Jézus Krisztusban ennél mi
többet kaptunk!
Ami miatt a zsidók gyakorlatilag negyven évig bolyongtak a pusztában, az nem az volt,
hogy Isten nem akarata őket bevinni. Ami miatt nagyon hosszú ideig kóvályogtak a hegyek
körül, az az ő hozzáállásuk volt, az az ő lelkükben lévő nem megfelelő gondolkozásmód, a
hitetlenségük miatt volt. Szeretném már most olvasni a Zsidó 4,1–2. Igét, de majd a végére
hagytam azt az igeverset, ahol azt olvassuk, hogy ne legyünk olyanok, mint azok a zsidók az
ószövetségben, akik nem párosították hittel, amit hallottak és így lemaradtak. Tudjuk nagyon
jól, hogy ez az Egyiptomból Kánaánig tartó út, ahogy írja az Ige, tizenegy napig tartott volna,
de legyen két hét. Kéthetes időtartam az életünkből nem olyan sok idő, hogy átmegyünk a
sivatagon, a pusztán. Nem olyan sok idő, féllábbal ugrálva kibírunk két hetet. Vettem a számológépet tegnap és kiszoroztam, hogy tizenegyezer hatszázszor több időt töltöttek el a
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pusztában, mint amennyit kellett volna. Negyven évet a két hét helyett! Tudod, ott a többség
hatást gyakorolt a kisebbségre, mert volt egy kisebbség, aki hitt. Volt egy kisebbség, aki azt
mondta, hogy márpedig be tudunk menni a Kánaán földjére, hiába vannak ott óriások, meg
anákok, meg góliátok, meg széles várfalak. A mi Istenünk, ha azt mondta, hogy Ő ide bevisz
minket, akkor bevisz minket és pont!
De volt egy többség, aki mikor ezt hallotta, követ akartak ragadni és meg akarták kövezni
azokat, akik hitben álltak. Szomorú, ugye? Mi nem ezek az emberek akarunk lenni. Mi azok
az emberek akarunk lenni, akik birtokba vesszük mindazt, amit Isten nekünk adott. Az én
szívem vágya és látása az, hogy látom a gyülekezetet és a gyülekezeti tagokat, hogy
meggyógyultak, hogy szent egészségben járnak, jólétben élnek, megismerik az elhívásukat, a
szolgálatukat, végzik a munkájukat Krisztus Testében és megyünk előre. Nem azzal kell
töltenünk az időt, hogy húsz éves keresztényeket cumisüveggel táplálunk, hanem felébredünk
arra, hogy mi a feladatunk, mi a dolgunk és tesszük a dolgunkat. Halleluja! Amit Jézus tett
értünk, az sokkal több, mint amit ott olvasunk az Ószövetségben a zsidókkal kapcsolatban,
mert az Atya bevitt minket már az Ő királyságába. Az ide kapcsolódó sokat használt igevers a
Kolossé 1,13.
Kolossé 1,13.
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába;
Ő általvitt bennünket az Ő szerelmes Fiának a királyságába. Ez olyan, mint amikor az
újjászületés előtti állapotodból, a rabszolgaságból Isten fog és az újjászületés által belehelyez
téged a királyságba. Ezt olvassuk itt: megszabadított minket az ellenségtől, a sötétség hatalmából és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Nem hagyott ott félúton, nem hagyott ott
a pusztában, nem hagyott ott a kietlenségben, hanem belehelyezett az Ő királyságába. Akkor
miért van az, hogy mi is időnként úgy érezzük, hogy átmegyünk a pusztaságon, a kietlen
száraz vidéken, amikor nem igazán látjuk azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket, nem
igazán látjuk azt, ami felől imádkozunk, nem igazán tapasztaljuk meg az Ő jóságát, szerelmét,
kegyelmét, miért lehetséges ez? Azért mert ez szellemben történt meg, a szellemed került át
Isten királyságába, a lelked érzelmei, a lelked pusztasága néha éreztetni fogja magát, miközben megújítod az érzelmeidet és gondolataidat. Ez az a hely, ahol egyébként kifejlődhetsz, ez
az a hely, ahol megerősödhetsz, ahol a hitben erősebbé válhatsz.
Nagyon, nagyon izgalmas megtalálni azt, hogy Isten mi mindent adott nekünk Krisztusban,
meglátni az ígéret földjét, de meg kell tanulnod kezelni a saját magad lelkét. Meg kell tanulnod uralmat venni, megváltoztatni, dolgozni az Ige által a saját lelkeden, a lelkivilágodon, a
gondolkozásmódodon, a sértődékenységeden, a temperamentumodon, a hirtelen hangulatváltozásaidon. Meg kell tanulnod ezeket a megfelelő helyre tenni és kordában tartani, megújítani, megváltoztatni. Ahogy kezeled a pusztaságot, a nehézségeket, ahogy kezeled ezeket a
lelki, érzelmi akár keserű dolgokat, az meghatározza az utadat, az utad sebességét a pusztában, hogy mennyi ideig leszel ott abban a nehézségben és megmutatja az érettségi szintedet is.
Azok a zsidók, akik ott a pusztában elhullottak, nem voltak hajlandóak másképpen gondolkozni. Mindig, mindig volt valaki, akit hibáztattak, mindig volt valaki, akire mutogattak,
mindig volt valaki, aki miatt azt mondták, hogy erről nem én tehetek! Aki kéznél volt, az a
vezetőjük volt, Mózes.
Vannak állapotok az életünkben, amik sokkal tovább tartanak, mintsem kellene. A zsidóknak is sokkal tovább tartott az a pusztai vándorlás, mint ameddig kellett volna. Sokkal tovább
voltak azon a helyen. Nekünk is sokkal hamarabb meg kellene tanulnunk uralkodni magunkon, és nem folyton ugyanazokat a hibákat elkövetni. A zsidók folyton ugyanazokat a hibákat
követék el és negyven évet voltak a pusztában, sokadszorra hallod ezt ma, de nem a
pénzhiány miatt, nem a betegség miatt. Mi találunk kifogásokat, hogy miért vagyunk abban a
helyzetben, amiben vagyunk. A férjem a hibás, a feleségem a hibás, a szüleim a hibásak, a
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gyerekek, a pásztor a hibás, a gyülekezet a hibás, ezt is hallottam már. Volt, aki azt mondta,
hogy azért van abban a helyzetben, mert a gyülekezetben nem kapott olyan táplálékot, amit
kellett volna. A gyülekezet a hibás az összezavart, kiábrándult élete miatt. Miközben minden
lehetőséget, segítséget, amit csak lehetett, megkapott, de a kevélység, a büszkeség, és az „én
okosabb vagyok mindenkinél és nem az én felelősségem” olyan mértékben uralkodott rajta,
hogy könnyebb volt azt mondani, hogy a másik a hibás.
Tehát nekik nem a munkanélküliség volt a problémájuk, nem a gazdasági válság vagy a
covid járvány volt a problémájuk, vagy a pénzhiány, amire szeretünk időnként hivatkozni,
hanem a saját hozzáállásuk. A gondolkodásmódjuk beragadt a pusztába, a gondolkozásmódjuk beragadt a szegénységbe, a gondolkozásmódjuk beragadt az én egy áldozat vagyok
mentalitásba. Én áldozat vagyok, nem tehetek semmiről! Én egyedülálló vagyok, te ezt nem
értheted! Én kisnyugdíjas vagyok, te ezt nem értheted! Én olyan fiatal vagyok, te ezt nem
értheted! Én olyan idős vagyok, te ezt nem értheted! Engem nem támogat úgy a feleségem,
mint téged! Ezer dolgot fel lehetne sorolni a hosszú listában, amire hivatkoznak emberek. De
igazából a lelkük állapota tartotta őket kívül a bőségtől. Ha azt a jó életet akarod élni, amire el
lettél hívva, akkor az elmédet egy magasabb szintre kell emelned. Ha szeretnéd azt a
teljességet, bőséget és gazdagságot megélni, amiről beszélt Pál apostol, hogy kimeríthetetlen,
végéremehetetlen, bőséges mindenféle értelemben, ha szeretnéd ezt valóságként tudni az
életedben, akkor az elmédet egy magasabb szintre kell emelned. Nem gondolkozhatsz úgy,
mint ahogy eddig azt tetted! Amit hallasz Istentől, azt meg kell ragadnod hittel és azt kell
mondanod, hogy igen, ez az enyém! Nem kellene úgy hozzáállnod az életnek a történéseihez,
ha jön egy kis szellő, vagy jön egy kis probléma, vagy bármi dolog, ami nem úgy festi le ezt
az állapotot, ahogy azt te szeretnéd, akkor nem engedheted meg magadnak, hogy feladod,
hogy elkeseredj, hogy más jöjjön ki a szádon, mint ami az igazság!
Kolosse 3,1–3.
1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a
Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
Hogyan lehetséges az, hogy valóságba jöjjön az életedben mindaz, amit Isten neked adott?
Hogyan lehetséges az? Hogyan fog ez valóságba jönni? Csak úgy, ha hallasz róla és elmélkedsz rajta. Ha elmélkedsz azon, amit itt hallasz vasárnaponként, ha elmélkedsz Isten Igéjén a
tanításokban, a hétközi bibliatanulmányozásaidban, akkor meg fogod látni azt, hogy az életed
egyről kettőre jut, kettőről háromra és így egyre előrébb. Ha úgy érzed, hogy valahol elakadtál
és egy kietlen, egy mocsaras vagy száraz helyen vagy, és nem érzed, hogyan lehetne ebből
kijönni, akkor vizsgáld meg a saját lelkivilágodat, hogy nem kezdett-e uralkodni feletted a
keserűség? Nem kezdtél-e állandóan valaki másra mutogatni? Nem lettél nagyon panaszkodó?
Nem lettél az az ember, aki mindig csak kifogásokat keres? Nem lettél az az ember, aki
sajnáltatja magát, aki belesüppedt az önsajnálatba? Sokszor így a lelkünk belekerül egy puszta
helyzetbe, és ha leltárt készítenénk a gondolatainkról, akkor megdöbbennénk. Megdöbbennénk, hogy mi mindenen gondolkozunk úgy, hogy közben megtanuljuk a keresztény nyelvezetet és mondogatjuk azt, hogy így Jézus nevében, úgy Jézus nevében, így halleluja, úgy
ámen, tesszük hűségesen, amit tenni kell, közben pedig igazából ez csak egy külső máz, de
belül nem ez van. Ami miatt itt elcsúszott vagy elcsúszhatott sok kereszténynek az élete, az
pontosan ez. Sokszor ez a pusztaság a bensőnkben van. Amire szükséged van, az egy pozitív
hozzáállás. Amire szükséged van, az egy pozitív mentalitás. Amire szükséged van, az egy
nem adom fel mentalitás, hogy nem adom fel, bármilyen körülmény is van, megyek tovább és
birtokba veszem azt, ami az enyém! A gyógyulás az enyém, a gazdagság az enyém, a
békesség az enyém, mindaz, amit Krisztusban kaptam, az az enyém! Ez a hozzáállás kell éveken, évtizedeken keresztül. A János evangéliumban a 7,38-ban azt olvassuk, Jézus szavai ezek:
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János 7,38.
38. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak
belsejéből.
Élő víznek folyamai jönnek annak belsejéből. Azaz kell, hogy kijöjjön belőled az élet.
Nézzél saját magadra, hogy ki vagy száradva! Ha kimerült és elcsigázott vagy, ha keserű
vagy, ha a gondolatvilágodat a pesszimizmus jellemzi, ha a szavaidat, a magatartásodat, a modorodat egy igazi keserű világként éled meg, akkor ez a pusztaság ott van benned, a lelkedben. Tudod, ahogy az előbb mondtam, mi képesek vagyunk arra, hogy kifelé mutassuk azt,
hogy velünk minden jó, minden szuper, minden csodálatos, belül meg olyan szárazak lehetünk, mint egy fadarab. Gondolkodjunk el a belső életünkön, hogy mi folyik igazán ott bent?
Azt mondja Jézus, hogy élet jön ki abból. Ahogy az Írás mondotta, élő víznek folyamai
ömlenek annak bensejéből. Ha valóban az élő víznek folyamai ömlenek belőlünk, akkor az
megöntöz mindent körülöttünk. Megöntözi az egész életünket, és olyan jó személyiséggé
leszünk, akinek jó ott lenni a közelében. Így van? Nem volt ez meg a zsidók többségének ott a
pusztában. Nem ez határozta meg őket ott a pusztaságban. Nem volt semmilyen jó látásuk
arról, hogy mi történhet, vagy mi történhet velük, pedig Isten egyértelműen, határozottan
elmondta nekik, hogy mi az, amit nekik szánt, mi az Ő akarata velük.
Isten neked is elmondta, van egy jó jövőképe veled. Szeretné, hogy egészséges legyél,
boldog legyél, kiegyensúlyozott legyél, adakozó legyél, igazán lelkes legyél. A Zsidó 4-ben
olvassuk, az igazi nagy problémát az előbb elkezdtem elmondani:
Zsidó 4,1–2.
1. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az Ő nyugodalmába való bemenetel ígérete,
nehogy valaki közületek úgy találtasson, hogy lemaradt arról.
2. Mert nékünk is hirdettetett az Evangélium, miképpen azoknak, de nékik nem
használt a hallott Ige, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.
Lehetséges-e az, hogy a hallott Igét mi nem párosítjuk hittel? Amit Isten mond, azt nekünk
el kell hinnünk. Meg tudod saját magadat vizsgálni azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagy
lelkes, amikor arról beszél Isten Igéje, hogy egy nagy gazdagság van számodra elkészítve,
hogy ebben élhetsz. Ilyenkor legyintesz, hogy az elmúlt tíz, húsz, harminc évben se sok
mindent tapasztaltam ebből! Jön az elmédnek a lelki szárazsága, ami kimagyaráz téged abból,
hogy ez neked is lehetséges. Igazából ugyanúgy az osztályrészed ez neked is, mint mindenki
más kereszténynek. Elhiszed, hogy lehet egy csodálatos életed? Elhiszed azt, hogy lehet egy
odaszánt, Istenért lelkes életed? Elhiszed, hogy lehet egy igazán boldog, kiegyensúlyozott,
gazdag életed? Halleluja! Most mindenki fölébredt, aki eddig aludt. Halleluja! Ámen.
Ha ezeket a kijelentéseket, amik nem tőlem fakadnak, hanem Istentől, ha ezt te nem
párosítod hittel, ha nem ragadod meg, akkor az egy korlátot húz a számodra az elmédben, az
egész életedben. Ha azt mondom, hogy addig nem történik meg, amíg bele nem kapaszkodsz
Isten álmába, amit Ő rólad álmodott, akkor mit mondasz erre? Neked bele kell kapaszkodni
abba, amit Ő álmodott meg rólad, amit Ő adott oda neked, amit Ő szánt neked. Ne mondd azt,
hogy az én múltam meghatározza a jövőmet meg a jelenemet, mert van új kezdet! Mindig van
új kezdet. Krisztusban egyébként is új teremtések vagyunk, és ahogy az Ige mondja a
Korinthusi levélben, mindent megkaptunk. Itt nem azzal van a probléma, hogy Isten nem akar
adni nekünk, vagy nem szándékozik minket előbbre vinni, hanem hiányzik a megértés arról,
hogy mi mindent kaptunk már. A lelkesedés, a hit, hogy párosítsuk hittel azt, amit hallottunk
Isten tényleg egy csodálatos életet szánt nekem? Képzeld el, igen! Ha nem élsz benne,
akkor megkérdezem, hogy miért nem? Miért nem élsz ebben? Miért törődsz bele a
pusztaságba? Miért törődsz bele a betegségbe? Miért törődsz bele a keserűségbe? Miért
engeded meg, hogy az ellenség uralkodjon az elmédben, a testedben, a családodban, az anyagi
helyzetedben? Miért? Miért? Miért? Ébresztő! Ébresztő! Nekünk kell uralkodni az ellenség
felett, nem neki felettünk! Amikor csak azt tudjuk, hogy jaj, de jó lenne! – ez egy vallás, egy
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üres vallás, vallásosság. Amit én nagyon nem szeretek, az a vallásosság, az erő nélküli
kereszténység! Azért beszélek erről, hogy erővel töltődjünk meg, azzal az erővel, ami már
bennünk van. De olyan ügyesen elnyomjuk, becsukjuk, és kabátot, mindent húzunk magunkra, nehogy kiáradjon a dicsőítés. Gondolkozom, a másik mit csinál, hogyan énekel, nézek
körbe. Miért nem engeded szabadjára a szellemet magadból? Ó, veszélyes dolog az, pásztor!
Ó, a szélsőségeket hallottam. Melyik a jobb, szárazságban lenni vagy esetleg kapálózni a
vízben, hogy nehogy megfulladj? Én inkább megtanulok úszni a vízben. Vannak ilyen
többdimenziós mozik, ahol a kivetítőn a székkel együtt mozog minden és füstöt, meg esőt,
meg mindent fújnak be rád. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen moziban? Ez kellene
nektek ide a székre! Komolyan, hogy amikor erről beszélek, akkor hulljon az eső rátok,
mozogjon a szék, hogy kapaszkodnod kelljen, nehogy leessél. Úgy bele tudunk süppedni! Á,
beszélj, melegem van, fázom!
Pontosan ez az, ahogy nem lehet eljutni ötről hatra. Fel kell gerjesztened magadban a
lelkesedést! Fel kell gerjesztened magadban azt, hogy Isten egy csodálatos életre hívott el
engem és addig én nem nyugszom, amíg ebbe bele nem kerülök az életem minden területén.
A kapcsolataimban, a házasságomban, a szolgálatomban, a gyülekezetben, a munkahelyemen,
az anyagi életelemben, a testemben, mindenhogyan. Ha bármi hiányt szenvedek, nem
nyugszom addig, nem vagyok hajlandó együtt élni a betegséggel! Nem vagyok hajlandó
együtt élni a nélkülözéssel! Megragadom Isten ígéretét! Erőszakosan megragadom azt! Azt
mondja Jézus, az erőszakosok ragadják meg az Ő királyságát. Az ilyen tinglitangli, nyámnyila
emberek – bocsánat, hogy ezt mondom – nem fogják megtapasztalni ezt. Határozottnak kell
lenni, keménynek kell lenni az ördög dolgaival szemben! Nem engedhetjük meg neki a
garázdálkodást!
Isten királysága egy vonzó királyság. De testvérem, ha evangelizálni akarsz, ha azt
szeretnéd, hogy a körülötted levők Jézushoz jöjjenek, akkor sokszor nem kell mondanod egy
mondatot sem az Igéből, csak be kell mutatnod a királyságot! Nem kell semmit sem tenned,
csak megélned a hitedet, hogy egészséges vagy, hogy boldog vagy, hogy túláradó vagy, hogy
a pandémia, meg a vírus, meg a gazdasági válság ellenére te virágzol és gyümölcsözöl, mint a
folyóvíz mellé ültetett fa. Nem kell igazából prédikálnod, mert ez sokkal többet beszél, mint
az, amit te nyomsz a szádból, erőltetve a másikra. Legyél boldog, és amikor boldog vagy,
akkor a világban levő boldogtalanok megkérdezik, hogy te mitől vagy ilyen boldog? Úgyhogy
én bajnak és problémának ítélem azt, ha a keresztények nem boldogok, ha megkötözöttségekben vannak. Nem démonokkal kell harcolni, hanem arra van szükség, hogy megismerjük az igazságot. Mert a szabadulást az igazság megismerése hozza el mindannyiunk számára.
Megismerni azt, hogy mivé lettünk Krisztusban. Én az Ő szeretett fia vagyok, az Ő gyermeke
vagyok, Ő királlyá és pappá tett engem, megtartásra való nép vagyok. Ezt mondja Ő rólam!
Nem azt mondja, hogy egy kis nyugdíjas, meg szerencsétlen, meg beteges, meg derékfájós.
Nem engedhetjük meg ezt a gondolatainkban, hogy így gondolkodjunk magunkról! Mi
természetfölötti emberek vagyunk mind, kivétel nélkül, egyenként. Isten természetfölötti ereje
él benned. Ott él benned! Ki kell engedni azt onnan!
Addig fogok erről beszélni, amíg itt nem fogtok ugrálni örömötökben. Ha kiszállsz és
feladod menet közben, az nem Isten Szellemének a vezetése. A zsidók azért nem haladtak
előre, mert soha nem a hit szemével néztek dolgokra, mindig azt látták, amit a saját szemeik
előtt helyesnek véltek. Mindig azt látták, ami körülöttük volt. Mindig kizárólag a fizikai
szemeikkel voltak hajlandóak nézni és megítélni mindent. Ó, nincs víz, nincs étel, akkor Isten
már elhagyott minket! Nem is szeretett minket! Miért jöttünk ide ki a pusztaságba? Még a
rabszolgaságban is jobb volt! – sorolták ezeket. Neked arra kell nézned, hogy Isten mit
mondott neked, nem pedig arra, ami körülötted van. Természetesen nem kell, hogy ostoba
legyél, letagadnod sem kell a körülményeket, de azt a látást meg kell ragadnod, amit Isten
mondott neked! Isten azt mondta neked, hogy belehelyeztelek téged az én szerelmes Fiamnak
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királyságába. Gondold el, hogy benne vagy Isten szerelmes Fiának királyságában! Akkor
miért nem nyilvánul ez meg? Hol van a hiba? Ha nem nyilvánul meg, hol van a hiba? Ó,
többet kell imádkoznom, többet kell böjtölnöm, ezt kell tennem, meg azt kell tennem, meg így
kell cselekednem, meg úgy kell cselekednem! De nem így kell ehhez a kérdéshez hozzáállnod, hanem hogy mi az, amit megismertél abból, hogy neked igazából hol van a helyed?
Ez hit kérdése. Hinned kell, hogy Isten egy hatalmas Isten, aki benned él és nagyszerű
dolgokat akar véghezvinni rajtad keresztül, és általad! Ezt hinned kell! Ó, rajtam keresztül?
Nem tudok beszélni, nincs elég pénzem, nincs elég befolyásom, ez nincs, meg az nincs, meg
amaz sincs, engem akar Isten használni? Képzeld el, hogy igen! Isten téged nagyszerű módon
akar használni! Elhiszed-e ezt? Tudod-e azt mondani, hogy igen, ez én vagyok, ez rám
vonatkozik. Isten engem használni akar! De amikor a saját képességeidre nézel, akkor estél
bele a hitetlenségbe. Amikor pedig arra nézel, hogy Isten képes téged használni, akkor meg
tudja ezt tenni rajtad keresztül. Ő meg tudja a betegeket gyógyítani. Ő képes téged gazdaggá
tenni, Ő ad neked erőt a gazdagság megszerzéséhez. Ő meg tudja ezt tenni rajtad keresztül,
akkor ez hittel tölt meg téged és azt mondod, hogy igen, minden lehetséges annak, aki hisz.
Minden lehetséges! Amikor azt mondod, hogy de jó lenne, azzal azt bizonyítod, hogy benned
ez nem él igazán. Az elméd lekorlátozza a hitedet.
Ésaiás 11,2–3.
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:
Mondja ezt a prófécia Jézusról. Tehát Jézus azért volt sikeres, azért volt győztes, azért
tudta bevégezni az elhívását, mert nem a szemeinek látása szerint ítélt és nem a füleinek
hallása szerint bíráskodott, hanem a Szent Szellem által fel volt kenve, az alapján élte az
életét, és arra figyelt, amit a Szellem közölt Vele. Nekünk hogyan kellene élni az életünket?
Ugyanígy! Ehelyett arra nézünk, hogy ez van körülöttünk, meg az van körülöttünk, meg ez
ilyen, meg az olyan, meg az egyik így halad, én meg nem úgy haladok, és az miért úgy van?
Miért fáj itt, és miért nincs annyi pénzem, amennyi kellene? Mindenféle nyifogás meg
nyafogás elhagyja a szánkat ahelyett, hogy néznénk arra, amit Isten lát rólunk. Ragadd meg a
látást! Ragadd meg és mondd azt, hogy ez az enyém! Az én életem beteljesedett élet Krisztusban. Beteljesedik Isten tökéletes akarata az életemben. Semmi és senki nem tud engem
eltántorítani attól, hogy minden beteljesedjen az életemben, amit Isten a számomra eltervezett.
Pont! Amikor ehhez ragaszkodsz, akkor nem fogsz kétségbeesni, ha a munkahelyedről esetleg
eltávolítanak. Amikor ehhez ragaszkodsz, akkor nem fogsz kétségbeesni, ha van valamiféle
viszály valamelyik kapcsolatodban. Ha ehhez ragaszkodsz, hogy márpedig Isten hatalmas és
képes rá, hogy téged elvigyen oda, ahol te igazából lenni szeretnél, ha te hiszel ebben, hogy Ő
ezt képes megtenni, akkor nem fogsz manipulálni embereket, nem fogsz embereket hívogatni
és magad köré gyűjteni, hogy márpedig embereken keresztül haladj előbbre. Mert Ő végzi el
benned, és ez a fajta hit sokkal több és erősebb, mint bármilyen manipulatív módszer.
Isten Szelleme, amely leszállt Jézusra, megtanította Őt, hogy ne hozzon olyan döntéseket,
amelyek csak a láthatók alapján vannak benne, vagy a hallhatók alapján. Nekünk is a Szent
Szellem megítélése szerint kell járnunk, aki bennünk van. Lehet, hogy az, amit látsz, ami
körbevesz, az puszta, és lehet, hogy rossz a családi környezet, ahol élsz, lehet, hogy haragban
vagy a szomszédoddal, hogy pusztul körülötted sok minden és hervad és sorvad, de a hit
szemével a jövődet csodálatosnak láthatod. Ha a hit szemével megragadod a látást, amit Isten
lát rólad, a jövődet csodálatosnak láthatod. Ez olyan kell, hogy legyen az életedben, amiből
időről időre megtapasztalsz egyre többet és többet. Vannak drága keresztények, akik hallották
ezt az üzenetet már, akár évekkel ezelőtt is, valamilyen szinten hallották azt, hogy Istenben
milyen jó dolgok vannak, de mindig csak halogatják, hogy majd, majd megtörténik velem, de

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

igazából soha nem tapasztalják meg. Ez nem jó! Tudod, amikor azok a zsidók, akik a
maradék, a kisebbik rész, negyven év után bementek a Kánaán földjére, mit kellett tenniük?
Föltették a lábaikat a székre, hátradőltek, nyomogatták a tévét, és minden az ölükbe hullott.
Nem! Bementek az ígéret földjére, és mivel szembesültek? Harcokkal. Mert ellenség volt ott.
Képzeld el, hogy harcolni kellett Jerikónál meg végig, ahogy olvasod. A birtokbavétel, az –
nem szeretem ezt a szót, hogy harc, mert itt könnyen félreérthető – nem azt jelenti, hogy
ülünk, lábunkat lógatva és szürcsöljük a kólát, hanem hitben járunk, megragadjuk a látást.
Amiért Józsué képes volt bevezetni a zsidókat a Kánaán földjére az, hogy ő megragadta a
látást, amit Isten mondott neki. Azt mondta, hogy légy bátor és erős, igen erős, ne félj és ne
rettegj, ahogy Mózessel vele voltam, veled is veled leszek! Ezt mondta Isten Józsuénak.
Gondolod, hogy neked ezt nem mondja? Gondolod, hogy ez rád nem vonatkozhat? Mikor azt
mondta Jézus a tanítványoknak, miután feltámadt, mielőtt elragadtatott a mennybe, hogy
mondom nektek, amíg a világ világ, én veletek leszek, soha el nem hagylak benneteket a világ
végezetéig. Soha el nem hagylak téged – mondja Jézus. Ha Isten veled van, akkor mitől félsz?
Mitől kell rettegned? Semmilyen probléma, semmilyen nehézség nem lehet hatalmasabb és
erősebb Istennél. Halleluja! Ha a kicsinyhitűség szemével nézel, akkor zúgolódni fogsz és
semmi sem lesz elég jó. Mint ahogy a kicsinyhitűség szemével néztek a zsidók ott a
pusztában, nem volt nekik semmi jó.
4Mózes 14,1–4.
1. És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.
2. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és monda nékik
az egész gyülekezet:Vajha megholtunk volna Egyiptom földjén! Vagy ebben a pusztában
vajha meghalnánk!
3. Miért is visz be minket az Úr arra a földre? Hogy fegyver miatt hulljunk el? Feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Egyiptomba?
4. És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba.
Bocsássatok meg, hogy ezt mondom, de ez a fajta negatív hozzáállás az én megítélésem
szerint már a legalja. Tehát amikor valaki arról beszél, hogy bárcsak inkább meghalnék.
Engem senki nem szeret. Régen minden jobb volt. Ez olyan tökéletesen lefesti a hitetlenséget,
hogy azt kell mondjam, ha voltak ilyen jellegű gondolataid, azt mondom neked, állj ellene
ennek! Ne engedd meg magadnak, hogy ezek eluralkodjanak feletted! Állj ennek ellen! Jézus
szeret téged! Előbbre akar vinni, jó terve van veled, jó szándékai vannak veled, jó jövőképe
van rólad, jót tervezett el felőled! Egy kiegyensúlyozott, boldog, békés, szolgálattal teljes
életet. Ezt szánja Isten neked! Amikor nehézségbe ütközünk ennek kapcsán, akkor ne legyünk
visszaesők! Ne legyünk azok, akiknek elmegy a kedve az első kis szellőtől vagy az első pici
kis kavicstól, amibe belebotlunk! A Szent Szellem mindig velünk van, Ő képessé tesz
bennünket a győzelemre. Hiszed-e ezt? Az Ő képessége által mindenre képesek vagyunk.
Hiszed-e ezt? Az a helyzet, hogy a Szent Szellem által még nagyon-nagyon nehéz dolgokat is
véghez tudsz vinni. Olyan dolgokat, amelyekről azt gondolnád, hogy hát én ezt soha nem
tudnám megcsinálni, erre soha nem lennék képes. De a Szent Szellem által te képes vagy rá!
A zsidóknak nagy problémájuk volt, hogy nemcsak egyszer fordult elő velük ez a negatív
hozzáállás, hanem folyton, újra és újra és újra elbuktak, minden alkalommal. Bármilyen
nehéznek is tűnik a helyzet, menj át rajta, és így tudsz a következő szintre lépni! Bármilyen
nehéznek is tűnik a helyzet, amiben vagy. A zsidóknak sokszor volt ugyanaz a problémájuk
Isten előtt, és ez beleivódott teljesen a viselkedésükbe. Ez volt az ő jellemük, ez volt a
jellemvonásuk. Mindenkinek lehet rossz napja, mindenkinek lehet egy olyan napja, hogy nem
olyan hangulatban kel fel, mint ahogy előző este lefeküdt, de ha folyton negatív valaki, ha
folyton pesszimista, panaszkodó, kifogást kereső, kritikus valaki, az egy viselkedési problé-
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ma, az egy mentális vagy lelki értelemben vett probléma. Amíg ez nem változik meg, addig
nem lehetséges a következő szintre jutni.
4Mózes 20,2–5.
2. De nem volt vize a gyülekezetnek, összegyűlének azért Mózes és Áron ellen.
3. És feddőzék a nép Mózessel, és szólának mondván: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr előtt!
4. És miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a
mi barmaink?
5. És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket,
hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és inni való víz sincsen!
Nyafogás, nyafogás, panaszkodás, zúgolódás. Miért? Mert nem hitték el azt, amit az Úr
mondott nekik, hogy veletek vagyok, hogy beviszlek oda titeket, hogy megerősítelek benneteket, hogy győztessé, sikeressé, erőssé teszlek benneteket, veletek leszek, nem hagylak el
benneteket. Nem hitték ezt el! Ha erre tekintettek volna, akkor azt mondták volna, hogy
kibírok két napot víz nélkül, menjünk gyorsan, siessünk, menjünk át ezen a pusztán arra a
földre, mert ott van víz, mert az a bőség helye, menjünk gyorsan oda! De nem, ahogy szembesültek a problémával, egyből a kilátástalanság és a nehézségnek való megadás jellemezte
őket. Amíg ez nem változik meg, addig lehetetlen egy új szintre jutni. Látod-e azt, hogy mire
néztek? S azt is látod, hogy mire nem néztek? Arra néztek, amijük nincs, és semmire nem
néztek abból, amijük volt. Volt nekik szabadságuk. Volt nekik Istenük, egy gondoskodó
Istenük. Lehetett volna hitük is, de nem erre néztek, hanem arra, amijük nincs, és sok ember
esik ebbe a csapdába. Sok ember esik ebbe a csapdába anyagilag, érzelmileg, a szolgálatban,
munkahelyen, családban, hogy arra tekintenek, ami nincs. Miközben lehet, hogy fél évvel
vagy egy évvel ezelőtt pont azért imádkoztál, hogy az, amid most van, az legyen.
Most, hogy már van, most már nem jó. Imádkoztál gyerekért, most meg az a bajod, hogy
láb alatt van. Imádkoztál férjért, most meg az a bajod, hogy túl sokat nézi a meccset. Imádkoztál feleségért, és most meg az a bajod, hogy nem elég sós a leves. Imádkoztál egy
gyülekezetért, hogy bekerülj végre egy jó közösségbe, aztán ott meg észreveszed, hogy
hoppá, itt olyan emberek vannak, akik nem tökéletesek, és szálkákat meg nyilakat lövöldöznek rám. Ó, ide se jövök többet! Mutass nekem egy tökéletes gyülekezetet! Mi mind áldottak
vagyunk, az az igazság. Mi mindannyian áldottak vagyunk. Ha rosszul érzed magad valamivel
kapcsolatban, akkor gondolj arra, hogy mindig van valahol a világon vagy a földön, akár az
országban, vagy a városban, ahol élsz, legalább egy ember, aki sokkal rosszabb helyzetben
van, mint te. Bizonyára mindannyiunknak vannak nehézségeink, problémáink az életünkben,
de tanuljunk meg egy alapelvet: a sátán azon munkálkodik és azt akarja, hogy a figyelmed
arra terelődjön, ami nem jó, és az felnagyítódjon. A Szent Szellem pedig mindig a jó dolgokra
irányítja a figyelmedet, és arra akar vezetni téged, hogy az a te szemedben felnagyítódjon. A
Szent Szellem Jézusról tesz bizonyságot, Jézus pedig az Atya szavait közli velünk. Ő mindig
fölfele mutat, az Atyára mutat. Rá kell nekünk nézni! A sátán meg mindig a problémára, a
nehézségre, hogy az nőjön naggyá a szemedben.
Ez egy alapelv, ha így megismered saját magad és a lelkedet, és hogy mire tekintettél idáig,
akkor rájössz arra, hogy de jó, hogy van valaki, aki levest főzzön neked, az se baj, ha picit
utána kell sózni. Akkor rájössz arra, hogy de jó, hogy van egy gyermeked, az se baj, ha
nevelni kell, és legfeljebb arrébb kell rakni, mikor láb alatt van. Az se baj, ha van egy férjed,
aki megteremti a jó körülményeket az életedben. Az se baj, ha van egy gyülekezet, ahol
tanításokat hallhatsz és eljárhatsz hétről hétre és épülhetsz, még ha nem tökéletes, akkor is.
Mire tekintesz, mire nézel? Az nagyítódik fel, ami nincs, ami probléma? Ó, mi bajod van
velem? Ó, ezernyi problémám van veled. Igen? Mi az, ami jó benned? Mi az, ami jó a
másikban? Hát alig van egy-kettő. Akkor azt keresd meg, és arra figyelj! A kritikus
hozzáállás, amikor keressük a másikban a szálkát, amit meg lehet találni mindenkiben, az nem
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a Szent Szellem hozzáállása. Hadd mondjak el valamit, mindenkiben van szálka. Olyan jók
vagyunk megtalálni a másikban a szálkát. Olyan jók vagyunk ebben. Van Jézusnak ezzel
kapcsolatosan egy mondata, amit mindenki ismer. Gondolkozzunk ezen. Utolsó Ige és befejezem, és a jövő héten folytatom. A 4Mózes 21-re lapozzatok, és a 4-es verset olvasom:
4Mózes 21,4–5.
4. És elindulának a Hór hegyétől a Vörös tengerhez vezető úton, hogy megkerüljék
Edóm földjét. És a népnek türelme elfogyott útközben.
A Bővített fordítás szerint ez az „elfogyott a türelmük” így hangzik: „és az emberek türelmetlenek lettek, depressziósak, nagyon elkeseredtek az úton levő megpróbáltatások miatt”.
A zsidókról szól ugyancsak ez az igevers. Nem mondta neked az Úr sohasem azt, hogy úgy
kell keresztülmenned az életeden, hogy nem lesznek megpróbáltatások, és mint ahogy a szörf
siklik a víz tetején, könnyedén. Friss szellő fúj rám, meg a víz is rám csobban és jönnek a sült
galambok, csak bele kell harapnom, és a halak kiugranak a vízből és megsütik magukat és
eszem. Szóval nem erről szól az élet, hanem arról, hogy benne vagyunk egy ellenséges
világban, ahol nekünk helyt kell állnunk. Tehát a népnek a türelme elfogyott és minden
alkalommal, amikor próbába estek a zsidók, és minden alkalommal elbuktak. Újra és újra és
újra ugyanabban a problémában elbuktak, és a véleményük ki is jött a szájukon.
5. És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból,
hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt
utáljuk.
Hogyan lehet ide jutni, hogy valaki ezt mondja az Istentől jövő csodára, a mannára, hogy e
hitvány eledelt utáljuk? Mi volt akkor, amikor megkapták ezt a mennyei mannát a zsidók?
Dicsőség Istennek, csoda történt, Isten gondoskodik rólunk, együk, együk meg! Eltelt egy kis
idő, és amire vágytak, most már nem volt elegendő, Isten csodája most már utálatos volt.
Hogy lehet ide eljutni? Hogy lehet ide süllyedni? Mondom ezt úgy, hogy nem elítélni akarom
azokat az embereket, akik ott éltek, de így beszéltek a mannáról. Amikor először megkapták,
nagyon lelkesek voltak miatta, és látták Isten gondoskodását, de ez nem tartott túl sokáig. És
most már amiatt panaszkodtak, ami miatt lelkesek voltak az elején. Tudod miért? Mert a
szívükben nem volt jó a hozzáállásuk. Ilyenkor, ha nem jó a hozzáállásunk valamihez, mindig
találunk valamit, ami felől panaszkodhatunk. Ha nem jó a szívünkben a hozzáállás, mindig
találunk valamit, ami felől nyafoghatunk, ami felől elégedetlenkedhetünk. Ha nem jó a
hozzáállásod a melletted ülőhöz, találni fogsz valamit, amiben meg tudod őt szólni. Ha nem jó
a hozzáállásod a pásztorodhoz, a férjedhez, a feleségedhez, az anyósodhoz, az apósodhoz, a
főnöködhöz, munkatársadhoz, akkor nagyon könnyen találsz bennük valamit, ami nem fog
tetszeni. Ha jó a hozzáállásod, akkor pedig azt fogod keresni, hogy mi az, ami jó benne.
Ismered az Igét a Példabeszédekből, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Van mit tanulnunk!
A jövő héten folytatjuk. Dicsőség Istennek! Halleluja!
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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