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TAPASZTALAT, ÉLMÉNY ÉS AZ ÚJ ÚT 

Dömök László élőben elhangzott tanításának nyers szövege 
Budapest, 2022.09.11. 

 
Hálát adunk Istennek! Hálát adunk Neked, Uram, a kegyelmedért, azért az irgalomért, amelyet 

minden alkalommal, mikor itt összegyűlünk és minden napon az otthonunkban, a munkánkban, 
felénk gyakorolsz. Ez a Te tulajdonságod, hogy irgalmas vagy és szeretsz minket. Nem azért, mert 
úgy érzed, hanem mert úgy döntöttél, hogy szeretni fogsz minket. Hálát adunk Neked ezért, Uram. 
Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy mind itt lehetünk, hogy itt lehetünk együtt. Megáldjuk azokat, 
akik itt vannak, és azokat is, akik ma nem tudtak eljönni, de a szívük itt van, hogy tegyék lehetővé 
neked, Uram, hogy mindig el tud őket hozni, és Te lehetővé teszed nekik is. Mert szükséges, hogy 
így együtt legyünk, hogy így éljük meg a hitünket, egymás mellett vállvetve a Te szeretetedben, 
Uram. Köszönjük Neked ezt. Tied a dicsőség! Tied a dicsőség! Hálát adunk az Úrnak! Halleluja! 

Van olyan itt, aki ma jött először, aki először van itt? Hálát adunk az Úrnak azokért, akik ma 
kapcsoltak először a YouTube csatornán ide és kíváncsiak, hogy mi az Úr üzenete, hozzájuk 
szeretne az Úr pár szót szólni. Azt mondja, az az üzenete, hogy: „Ne félj, mert én veled vagyok; ne 
csüggedj, mert én vagyok a Te Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzedelmes 
jobbommal téged támogatlak.” A világ talán magadra hagyott, de Isten sosem tervezte úgy, hogy 
egyedül fog hagyni. Számíthatsz Rá, bármilyen híresztelés is volt az Úrral negatív irányban, ne dőlj 
be neki! Isten Igéje igaz. Ő nem változott meg és a mai napig az Ő szeretetével szeretne téged 
támogatni. Azt mondja neked, hogy úgy szeretett téged, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy ha hiszel 
Őbenne, soha el ne vessz, hanem örök életed legyen. Az üdvösség az egy döntés, és nem egy érzés. 
Isten szeret téged és odaadhatod az életedet Neki, átadhatod a szívedet, és növekedhetsz ebben a 
hitben. Ezért ma nem kell úgy érezned, csak dönts az Úr Jézus Krisztus mellett! Ő az, aki általvitt a 
halálból az életbe, megmentett téged, és ez a szándéka ma veled, dönts ma mellette! Talán azt 
mondtad mindig is, hogy irigylem azokat, akik tudnak hinni. Te is tudsz hinni! A hited, a 
vallástételed egy döntés. Ma dönthetsz úgy, hogy minden megváltozik, és az Úr szeretete mellett 
adod le a voksodat.  

Nyisd meg a szíved és kövess minket imában! Mondd velem együtt teljes szívedből: Drága 
mennyei Atyám! Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Én hiszem azt, hogy meghalt az én 
bűneimért. És hiszem azt is, hogy feltámadott a halálból azért, hogy én igaz legyek Előtted. Most 
pedig kérlek Téged, Jézus, legyél az én életem ura, soha többé ne hagyj el! Gyere velem minden 
úton, sőt, Te vigyél engem! Köszönöm ezt Neked, hogy Te mindörökre velem maradsz. Mert a mai 
naptól Te vagy az én uram, a Megváltóm, és Gyógyítóm. Köszönöm Neked ezt, Úr Jézus. Ámen. 
Dicsőség legyen az Istennek! 

Az Úrnak ezzel a szeretetével szeressétek egymást végig az alkalmon, Isten dicsőségére! És 
legyen Istennek a dicsőségére ez a csodálatos mai dicséret, hálát adunk érte az Úrnak. Adjál minden 
napon hálát ezért, mert amikor a dicséret szól, amikor a dicséret kijön a szádon, akkor a gonosznak 
nincsen maradása a környezetedben. A helyzetek megváltoznak, a hited felbuzdul, úgyhogy szánj 
időt a dicséretre, Isten dicsőségére minden nap! Ámen. Köszönöm nektek, foglaljatok helyet! 
Dicsőség legyen az Úrnak! 

Különleges alkalom ez a mai nekem is, mint ahogy nektek is, ugyanis ma megint új kijelentések 
jöhetnek a mennyei trón elől hozzánk, ami által az egész életünket megújíthatjuk, újra és újra, 
napról napra megújulhat az Úrnak a kegyelme az életünk felett. Ez egy fontos része az életünknek, 
és nagyon szeretem emlékeztetni magamat erre minden nap. Mikor elindulok a munkába, vagy 
felkelek reggel, és a 91. zsoltár szavait szólom, akkor nem csak úgy elmormogom, hanem hiszem 
azt, hogy bárhova kell aznap mennem, bármilyen családhoz kell aznap betérnem, bárhova is vezet 
el az utam, Isten áldássá tudja tenni az életemet. És hidd el minden nap, hogy amikor felkelsz az 
ágyadból reggel, és elindítod a napodat, képes vagy arra, hogy áldássá legyél mások számára, hogy 
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megszeresd azokat, akik elveszettek, akiknek tüske növekedett a szívükben. Kész vagy erre, és 
abban is legyél kész, hogy ebben a gonosz megpróbál megakadályozni. De kettőtök közül nem te 
vagy, akinek el kell szaladnia, hanem ő az, aki le van győzve. Dicsőség Istennek! És mindennap 
emlékeztetheted magad erre, mint ahogy én is megteszem, és ami még emellett nagyon fontos, hogy 
emlékeztessétek magatokat minden nap arra, hogy Isten képessé tett arra, hogy megálljunk ebben a 
győzelemben. Ne engedjük meg magunknak azt, hogy Isten beszédei csak üres szavak legyenek, 
hanem legyenek erővel teljesek! Amit mondunk, azt gondoljuk is úgy, vagy mielőtt kimondjuk, 
gondolkozzunk el rajta, hogy mit gondolunk arról a dologról.  

Amikor a János evangélium 3. fejezet 16-os versét elmondjuk, akkor végig gondoljuk azt az 
irgalmat, ami Isten szívéből áradt felénk, amikor ezt az igeverset elküldte? „Mert úgy szerette Isten 
e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” Mégis nem ez az igevers az, amit hangoztatni szoktunk, és most félre ne értsetek, 
hanem azt a részét szoktuk az Újszövetségnek hangoztatni, hogy „Ne szeressétek a világot, se 
azokat, amik a világban vannak.” Tudjuk jól, hogy Isten ezt mire mondta. Hogy nem az a te utad, 
nem az abban való gyönyörködés és az abban való elmerülés és az e világi örömöknek a betöltése. 
De szeretned kell a világot úgy, ahogy Isten szereti! Hogy szerette a világot? A Fiával. Hogy 
megáldotta az Ő Fiával, és az Ő szívének szeretetével. Ezt az egy momentumot sose felejtsétek el, 
amikor elmentek és szóljátok az Igét! Mert mindennek az alapját ez határozza meg, Ez a fajta 
hozzáállás.  

Emlékeztek Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt első levelére, hogy a 14-es fejezet hogyan 
kezdődik? Egyszer mondta nekem valaki, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat, azt válaszoltam: 
igen, ez is benne van abban a mondatban, de nem így kezdődik. Azt mondja az Ige: „Kövessétek a 
szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat”. Azt is mondhatnám, ne értsétek félre, hogy ha csak 
azt mondjuk, hogy de hát az Ige, az Igében meg van írva, az Igében ez van, az Igében az van. 
Tudjátok, a Bibliát úgy is lehet olvasni – legutoljára, amikor itt voltam, talán pont ezt a hasonlatot 
mondtam –, mint ahogy kiadják a gyerekeknek a suliban a kötelező olvasmányt. Elolvashatod úgy 
is. És sokan vannak, akik így olvassák. Ez így nem lesz neked áldásodra, mert a betű megöl, a 
Szellem pedig megelevenít. A kiindulásod, a hozzáállásod, az életed alapja, mint ahogy az én 
életemnek az alapja is az kell, hogy legyen, hogy azt a fajta szeretetet követjük, amit Isten nekünk 
odaadott, és erről beszélnünk kell nagyon sokat. Azért szeretek erről nagyon sokat beszélni, mert 
legszívesebben nem is beszélnék másról, csak a szeretetről meg a hitről. És úgy hiszem, hogy ha 
erről beszélünk, ez mindent felölel. Mert ezekben a kiindulópontokban ott vannak azok a magok, 
amelyek téged is és engem is áldássá tudnak tenni. Erről fogunk ma beszélni, Isten dicsőségére. 
Úgyhogy hadd olvassam fel nektek a Római levél 7. fejezetéből, a 7–11-es verseket. Nem tudom, 
hogy ugyanaz a fordítás lesz-e, de hiszem, hogy igen. Nézzük ezt meg, jó? És igyekszem, hogy 
eljussunk a kiinduló pontból oda, ahova ma terveztem. 

Róma 7,7–11.  Magyar Biblia Tanács fordítása 
7. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla! Viszont a bűnt nem ismerném, ha 

nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem 
mondaná: „Ne kívánd!” 

8. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. 
Mert a törvény nélkül halott a bűn. 

9. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre  
kelt a bűn, 

10. én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. 
11. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. 
Milyen érdekes ez a fordítás! Nem tudom, olvastátok-e már ezt az igeverset akár az Egyszerű 

fordítás szerint is? És az 1Korinthus 15,56 azt mondja, hogy:  
1Korinthus 15,56. 
56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. 
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Hadd mondjak itt egy érdekes dolgot, hogy a törvény a bűnt erősíti az ellenünk vívott harcban, 
nem pedig bennnünket erősít. Ezt húzd alá! Tehát tulajdonképpen nem te erősödsz meg általa, a 
törvény a bűnt erősíti meg az életedben és nem téged, mert ugyan minden alkalommal a testünkben, 
az érzéseinkben foglalkoznunk kell ezzel, hogy esetleg másként érzünk, mint amit a Biblia mond. 
Tudom, hogy hallottuk régen, ahogy azt mondtuk, hogy „de mi megmondjuk a testünknek, hogy 
hogy érezze magát”, és ez szuper, ez teljesen rendben van, de ez csak egy ideig elég. Innentől 
kezdve, ha fel akarunk lépni egy magasabb lépcsőfokra, tudnunk kell, hogy hogyan kezeljük 
mindazt, amivel dolgunk van. Tudjátok, ez ellenkezik azzal, ahogy a legtöbb ember gondolkozik a 
törvényről, mert azt hiszik, hogy a törvény arra adatott, hogy megtörje a bűn uralmát fölöttünk, de 
nem így van, és a Római levél 6,14-ben olvassuk:  

Róma 6,14. 
14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem 

alatt.  
Hadd mondjak itt nektek valamit, itt egy kicsit szeretnék időzni. Nem szoktam túlságosan sok 

prédikátort meghallgatni, de mostanában sok került az utamba, és nem értettem, hogy miért is. Több 
mindent meghallgattam, és nem bírálok senkit, mert nincs jogom hozzá, és nem is ülök abban a 
székben, egy valamit azonban észrevettem. Az Úr felhívta a figyelmemet arra, hogy ha a lélekre 
akarunk hatni, az csak egy ideig megy, mint ahogy szankciókat hoz az ember valakivel szemben, az 
is csak egy ideig megy. Nem fogja az illetőt megerősíteni, és nem fogja feljuttatni arra a helyre, 
amit Isten neki szánt. Ugyanígy a törvény sem teszi meg veled. Miért lényeges ez? Tudjátok, két út 
létezik, két utat látok, ahogy kollégákkal szoktunk dolgozni a gyerekek nevelésében. Az egyik a 
kezdő full szankciós, amikor teljesen meghúzunk minden határt és sokan tartják ezt így, hogy abból 
már lehet engedni. Tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy én viszont sorozatban azt látom, hogy 
azokat a szabályokat, amikor ők nem látják, megtörik. Csak akkor használják, amikor velük vannak 
szemben. Pont így van a törvény is. Mikor ide bejössz, jól viselkedsz, de ha kimész az ajtón, én már 
nem fogom látni. A többiek sem fogják látni, és lehet, hogy elküldöd a nénikéjébe az ott álló 
buszsofőrt például. Mindanyian hibázunk. Én csak azt mondom, hogy a törvény nem fog 
megerősíteni. Csodálatos Istennek a figyelme, a Krisztusra mutató, Krisztusra vezérlő mester.  

Elmondom a másik utat is. A másik út, amit kevesen szoktuk választani, mert sokkal, tán 
ezerszer göröngyösebb és nehezebb, a másik út az, hogy kezdettől fogva kapcsolatot és hitet építünk 
valakivel, és az illető akkor is megteszi a helyes dolgokat, amikor én nem látom, elbukik időnként, 
de megteszi. Miért teszi meg? Neked miért fogja megtenni? Mert szeret téged! Mert kedvel téged. 
Mert kötődsz hozzá. A benned munkálkodó isteni féle szeretet és Isten Igéje ugyanígy működik. Ezt 
Isten találta ki, hogy beteljesedjünk, és ne azért tegyünk meg bizonyos dolgokat, mert elvárják 
tőlünk vagy kötelező, hanem azért, mert bennünk munkálja az akarást és a cselekvést. 
Mindannyiunknak meg kell tanulnunk engedni annak a magasabb rendű szeretetnek, hogy az 
életünket a megfelelő irányba vigye.  

Tudjátok, nem mondom, hogy a szankciók rosszak, de megvan a határuk, és a megfelelő 
mederben érdemes őket használni. Azt tudom mondani, hogy hosszútávon mindig nagy bukását 
láttam, most már lassan húsz éve. Mindig bukását láttam. A lélekre való hatás vagy a lélekre ható 
prédikációk, hogy az embereket ösztönözze, arra valók, hogy abban a pillanatban talán, lehet, hogy 
egy picit rosszul érzik magukat miatta, vagy egy picit talán helyére billen, de ha szüntelen ezt 
teszik, akkor látni lehet, látni lehetett, hogy mi történik gyülekezetekben. Az isteni fajta szeretet 
prédikációja, mikor Isten átölel, és megtanít téged a bensődből, belülről kifelé élni, ahogy János 
apostol a harmadik levelében írja, az egy más fajta élet. Ezért a mai tanításnak azt a címet, hogy 
Tapasztalatok, élmények és az új út.  

Hadd kapcsoljak ide egy másik igeverset. Gyertek velem az Apostolok cselekedeteihez, és 
nézzük meg a 16. fejezetet! Mielőtt belekezdenénk, nézzük meg, hogy mi történik. Pál és Silás 
börtönbe vettetik. Olyan dolgot tettek, amit a világ így jutalmazott. Hát valószínűleg voltak nem jó 
akarók is. A lényeg az, hogy börtönbe kerültek. Nézd a következőt:  
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Apostolok cselekedetei 16,22–31. 
22. És velük egyben feltámada a sokaság őellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat, 

megvesszőzteték őket.  
23. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték őket, megparancsolva a 

tömlöcztartónak, hogy gondosan őrizze őket.  
24. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá.  
Megállunk egy pillanatra. Vádoltak-e már meg téged úgy, hogy nem volt igaz, és szinte 

kényszerítve érezted magadat a testedtől, hogy megmagyarázd, hogy az nem úgy volt? Én 
rengetegszer voltam így, és azt is el tudom mondani nektek, hogy voltak olyan pillanatok, amikor 
úgy éreztem, hogy ha megszólalnék a védelmemre, többet ártanék, mert minden egyes szó, amit 
kimondanék, a földre hullna, semmi értelme nem lenne, magam sérülnék meg bele. Nézd meg azt, 
hogy Pál és Silás semmi rosszat nem tettek! Imádkoztak a betegekért, az emberek meggyógyultak, 
és mi lett az eredménye? Jó, itt volt egy ilyen, hogy a jövendőmondás szellemét Pál kiűzte a 
szolgálóleányból, valószínűleg az ő gazdája nem örült neki, de nem kezdtek az apostolok 
magyarázkodni. Megvesszőzték őket és egy nem túl luxuskörülmények között lévő börtönbe jól 
bedobták őket, és nézd a 25-ös verstől: 

25. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent.  
Mi a legjobb dolog, amit az ember a börtönben tehet, akár a föld alatt, akár vesszőztetés után, 

akár úgy, hogy véres a háta, a kezei bilincsben vannak? Éjféltájban elkezdi dicsőíteni Istent. Na, 
erre tartogasd a magyarázkodásodat! Ez az a pillanat, amikor már elcsendesedik minden, és amit 
megmagyaráznál és megvédenéd magad, használd fel arra, hogy elkezded tiszta szívedből dicsérni 
Istent. Dicsőség Istennek! Azért mondtam, hogy tiszta szívedből, nem úgy, hogy közben arra 
gondolsz, hogy „hátha egyszer észreveszi valaki, és megsajnál!”, nem így, hanem kizárólag Istent 
dicsérd! Dicsőség Istennek! Ezt, ha átültetjük a 21. századi módiba, akkor képzeld azt el, hogy 
mondjuk egy bluetoothos hangszórón dübörög a zene, dicsérik Istent, hogy glóri halleluja, glóri, és 
zeng az egész épület, éjféltájban! Hát mi mást tehet az ember megbilincselve, véres háttal, egy 
börtönben? Dicséri az Urat!  

26. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz 
fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei 
feloldódnak.  

Látjátok, hogy sokkal hasznosabb az Úr előtt, a trón előtt perelni, mint a szánkkal perelni 
bárkivel szemben? Ez itt egy rögtön csodálatos minta.  

27. Fölserkenvén pedig a tömlöctartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, 
kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.  

28. Pál azonban nagy fennszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert 
mindnyájan itt vagyunk!  

Nem azt mondta neki, hogy ó, te idióta, megérdemelnéd, te nem tudod, ki vagyok? Nem ezt 
mondta! Azzal az irgalmassággal és szeretettel indult, pedig ki tudja, lehet, hogy éppen ő vesszőzte 
meg, fogalmam sincs, hamisan vádolták, nem tudhatjuk. Azzal az isteni fajta szerelemmel indult 
felé, hogy kárt ne tégy magadban, mert mindannyian itt vagyunk! Mi lett az eredménye annak, hogy 
Pál Isten szeretete szerint és nem a törvény szerint járt el? Üdvösség! És az üdvösségnek bizony van 
egy útja, és nem biztos, hogy az, amin régen mindig jártunk. Ha valami nem hoz eredményeket, 
akkor azt értékelni kell. Át kell értékelni és meg kell vizsgálni, hogy hogyan tovább? Hogyan 
tudunk rajta változtatni? És az egyetlen módja, ami biztos, hogy segítségedre fog sietni, az olyan 
igeolvasás, aminek a hozzáállása a szeretet. Az isteni fajta szeretet. Azt mondja: 

29. Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé,  
30. És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?  
A két nagy megszólítás. Az elsőnél megvesszőzték, semmirekellő, senkiházi, ki tudja mit 

mondhattak rájuk? Azt mondja: Uraim, mit kell tennem? Óriási különbség van közte! 
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Ez a különbség a hozzállás között. Ekkora mértékű a két hozzáállás. Elképesztő eredményei 
vannak! 

31. Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te 
házadnépe!  

Pált és Silást egy olyan helyen tette Isten kedvessé az emberek előtt, ahol az embernek minden 
életkedve elmenne. Nekem is, neked is. Olyan helyen lettek áldássá, amit sosem gondoltak volna. 
Hogyan? Úgy, hogy megtartották a jó hozzáállásukat. Akármi történt, megtartották a jó hozzáállásukat, 
és ha már van egy újszövetségi példánk, azt javaslom, hogy lapozzatok el velem a Mózes első 
könyvéhez! Azért nem szoktam bemondani egyébként, hogy hányadik vers, mert addig amíg én 
keresem, ti odalapoztok és azt szeretném, ha együtt néznénk meg. Addig lehet, hogy ti végig 
olvasnátok, én meg szeretem, ha együtt olvassuk el.  

1Mózes 39,20–23. 
20. Vevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöcbe, melyben a király foglyai valának 

fogva, és ott volt a tömlöcben. 
Józsefet olyanért vetették tömlöcbe, amit sosem követett el. Majdnem ugyanaz a helyzet, nem 

állt le perelni és megvédeni magát, mert tudta, hogy az ő szava nem állna meg egy Potifárral szem-
ben a világ szerint.  

Amikor ott vannak körülötted tízen és megvádolnak, akkor hiába mondanál akármit, a szavaid 
nem állnának meg velük szemben, hanem csak azt éreznéd, hogy mindegyik a porba hull. Az 
egyetlen hely, ahol a szavad biztosan meg fog állni, az a mennyei trón a Jézus nevében. Ha ártatlan-
ul vádolnak, akkor meg fog állni. 

21. De az Úr Józseffel volt, és kiterjeszté reá az Ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a töm-
löctartó előtt. 

Micsoda egy csoda ez? Eladják a testvérei, de jól megy sora, most megvádolják és Isten nem 
hagyta magára. Emlékeztek, hogy mivel kezdtünk? Ne félj, mert én veled vagyok! Isten nem hagyta 
magára Józsefet egy pillanatra sem. Kedvessé tette a tömlöctartó előtt.  

22. És a tömlöctartó mindazokat a foglyokat, kik a tömlöcben voltak, József kezébe adá, 
úgyhogy ami ott történik vala, minden őáltala történék. 

23. És semmi gondja nem volt a tömlöctartónak azokra, amelyek keze alatt valának, mivel-
hogy az Úr Józseffel volt, és valamit cselekszik vala, az Úr áldottá tette azt. 

Ámen! Dicsőség Istennek! Szóval, ha megtartjuk a jó hozzáállásunkat a legnehezebb időkben is, 
akkor biztosak lehetünk, hogy Isten be fogja tölteni mindazt a hiányt, amely az életünkben jelent-
kezett. Meg fog szabadítani azoktól az igáktól, amelyeket a gonosz az életünkbe tett, vagy 
amelyeket mi akasztottunk tudatlanul a saját nyakunkba. 

 De mind a két esetben, amit megnéztünk, fel kellett, hogy fedezzünk valamit. Valami nagyon-
nagyon fontosat, ami úgy hiszem, hogy a szolgálatunk! Az a szolgálat, ami ránk bízatott a minden-
napokban vagy az életünk során, szerintem az egyik legnagyobb ellenfelünk és nem is gondoljuk. 
Ez pedig a tapasztalataink, az élményeink, amelyek rosszak vagy jók, és úgy gondoljuk, hogy jók és 
beépítjük az életünkbe. Ezzel egyetlen nagy gond van! Ha nem igeiek, akkor a cselekedeteink is 
rosszak lesznek. Hagin írta, ha emlékeztek rá, hogy azok az emberek, akik téves módon gondol-
koznak, a hitük is rossz, és helytelen dolgokat fognak tenni. Azért, mert az Ige így tanítja.  

Ha a tapasztalatait és az élményeit vette volna alapul József, ha csak ezt vette volna alapul és ez 
alapján próbálkozott volna, szerintetek meddig maradt volna életben? Ha Pál és Silás azokat a 
tapasztalatokat, amelyeket lehet, hogy pár órával korábban szereztek a botozásból, vesszőzésből, ha 
azokat vették volna alapul, akkor vajon dalra keltek volna éjfélkor? Nem hinném! Ha azokat a 
tapasztalataidat nézed meg, amelyeket szereztél sikertelen evangelizációk során, akkor kimennél 
újra evangelizálni? Sokan azt mondják, hogy hát persze, mert ki kell menni az üdvösségért. De ha 
így állunk hozzá, ez már régen rossz! El kell könyvelned, hogy nem tudsz mindenhol áldássá lenni. 
Jézus sem tudott mindenhol evangelizálni. A saját hazájában megvetették. Ha valahol nem sikerül, 
az nem lehet alapja annak, amit holnap fogsz csinálni. Sose engedd azt meg, hogy az egyik 
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szemeddel az ellenséget nézed, de közben már kacsingatsz az újra! Sosem leszünk eléggé áldottak, 
ha az egyik szemünkkel mindig az ellenfeleinket vagy a bukásainkat nézzük. Ezt felejtsétek el egész-
en nyugodtan!  

Mikor kérdeztem az Úrtól pár héttel ezelőtt, hogy Uram, miért nem megy az a dolog? Miért 
megy olyan nehézkesen? Azt mondta: Nem tudsz áldottá lenni úgy teljesen, hogy az egyik 
szemeddel mindig a múlton rágódsz, hogy mindig azokat a gondolatokat gondolod! Ha feljön valaki 
az elmédben, akkor egy rossz tapasztalatod van azzal kapcsolatban. Nos, így nem lehet építkezni! 
Ez egy homokföveny. Úgy tudsz építkezni, ha új tömlőbe teszed az új bort. A régi tömlőbe új bort 
tenni nem érdemes. Maga Jézus mondja a Máté evangélium 8-as fejezetében. Ne vedd alapul a 
holnapi naphoz vagy az új kezdetekhez azokat a régi rossz tapasztalatokat! Teljesen mindegy, hogy 
evangelizációról, munkahelyi kapcsolataidról van szó, családról van szó, ne vedd alapul, mert nem 
leszel elégé sikeres. Isten nem akarja, hogy a kudarcaid alapján mérd meg magad. Ő azt akarja, 
hogy a Fia kereszthalála és feltámadása alapján, akiben te hiszel, az alapján mérd meg magad és az 
alapján menj előre és építsd meg a holnapodat.  

Megkérdezhetjük, hogy de miért nem sikerül akkor úgy? Azért, mert van a százszázalékos teljes 
ásványvíz, de az nem százszázalékos ásványvíz, ha van benne egy kis szennyvíz és már nem olyan 
frissítő és üde. Figyelnünk kell erre! Nem tarthatjuk az egyik szemünket állandóan az ellenség-
ünkön vagy az ellenfeleinken azt mondva, hogy azért vagyok sikertelen, mert ő az oka. Semmi köze 
a sikertelenségeidnek az ellenfeleidhez! Egyetlen dologhoz van köze, a hitedhez és a hozzáállásodhoz.  

Ha hajlandó és engedelmes vagy, e föld javaival fogsz élni. Nem én mondom, Isten mondja. 
Dicsőség Istennek! Úgy hiszem, hogy az Úr nagyon szeretne az életünkben új dolgokat előhozni, de 
egyik szemünk még mindig nem jó felé kacsingat. Még mindig a régi dolgokon gondolkozunk. Mi 
lett volna akkor, ha?  

Nemrég valakivel, aki elmondta, hogy ha akkor azt másképp teszem, akkor most ez nincs. 
Mondom: Nagy bölcsesség, óriási! Nobel díjat kellene neked adni! Ez így igaz, ha akkor azt nem 
teszed, akkor másképp alakul. De itt van a mai nap, mit kezdesz vele? Elmondod még tíz embernek, 
hogy ha azt akkor másképp teszed, vagy ma kezdesz egy új napot és megbeszéled az Úrral, hogy azt 
lezárod végképp? Áldott tudsz lenni és bőségesen tudsz előre menni mindakkor, amikor Isten 
kezébe adod a te hozzáállásodat minden napon. Ez szerintem fantasztikus dolog! Mármint úgy 
értem, hogy fantasztikus dolog az, hogy minden nap kezdhetünk egy újat, sőt naponta, percenként 
kezdhetünk egy újat, ha valamit elrontunk.  

Hagin egyszer megemlítette, hogy tudod, hogy mennyi időbe telt kijavítani a rossz hozzá-
állásomat? Csak tíz másodperc volt! Azt mondta Isten neki, hogy engedelmes vagy, de nem vagy 
hajlandó, rossz a hozzáállásod! Először egy kicsit rosszul esett neki, arculütés volt, de tíz másod-
percen belül kiigazította. Előfordulhat, hogy az ember önértékelése romokban hever, vagy olyan 
helyekre kerül, hogy hűha! De föl kell állni és tovább kell menni és bizony előre tudunk nézni!  

Hogy is van az az igevers? Ezt be szoktuk határolni, hogy igen, de ezt Isten arra mondta. Arra 
mondta. Ha az eke szarvára tetted a kezed és hátrafelé nézel, hogy lehet úgy szántani? Van egy 
olyan plakát az autópályán, hogy egy férfi ül az autóban, az egyik kezében telefon, és nincs a másik 
keze sem a kormányon, és oda van írva, hogy most ki vezet? Ugyanez a helyzet, ha ebbe a kagylóba 
még mindig a múltba mutogatsz és a múltba beszélsz és azokat a dolgokat mondod el, ezzel a 
kezeddel meg integetnél az Úrnak, hogy hozhatod azt az újat, akkor pont az aznapi autódat senki 
nem vezeti.  

Meg kell tanulnunk elfogadni Istentől azt az újat. Úgy hiszem, hogy Isten erre készen áll. Ami 
pedig már olyan, hogy le kellene zárnunk például, vagy a dolgainkat rendbe kellene rakni, vagy el 
kellene engedni, meg kell bocsátani, azt el kell engedni. Azt mondja valaki, hogy igen lezártam 
már, de újra és újra szembe találkozom vele. Mondom, azért mert még tanulod, hogy hogyan kell 
kezelni. Ha a hozzáállásod rendben lesz és jól fogod kezelni, az is meg fog szűnni. Mindig van egy 
teszt!  
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Én is elmondtam azt, hogy mi mindent tettek rosszul a volt munkahelyemen például, de úgy 
hiszem, hogy Isten azt várja tőlem, hogy nem célszerű ezt mindig mondogatni. Le kell zárni és 
inkább azon kell segíteni, hogy hogyan megy előre. Nincsen semmi gond egyébként azzal, ha 
valakinek fontos, hogy a múlton rágódjon. Semmi gond, amíg nem ártasz vele másoknak is. Amikor 
mentek együtt öten mondjuk és a maradék négyet is visszahúzod a hozzáállásoddal, az már baj. 
Tegnap beszéltük pont a hatvani istentiszteleten, hogy ennek úgy kellene működnie, hogy amikor 
velük mész, akkor te viszed őket, mentek együtt előre és nem tolattok. Ezt várja az Úr, hogy előre 
menjünk! Nem azt várja, hogy kárhoztasd magad még milliószor valamiért, amit a múltban 
elrontottál. Azt várja, hogy azon az úton elkezdd azt az újat, azokat az új lépéseket minden nap, napról 
napra, amelyet Ő adott neked. 

 Ha ellapoztok velem a Példabeszédek könyvére, akkor itt van egy csodás igevers, ami nekem 
nap mint nap följön a szívemben. Úgy emlékszem, hogy ezt mindig minden alkalommal, amikor itt 
állok, ezt mindig elmondom. Most is elmondom.  

Példabeszédek 4,20–23. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. 
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. 
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 
Mond, hogy megnyertem! Ezek azok az új beszédek, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy min-

dent le tudjál zárni és előre tudjál menni. Azt mondja, hogy egyetlen helyre kell nézned, az Ő sza-
vaira, az Ő beszédeire. Ezután mondani fogok valamit, ami nem lesz túl kellemes, de azért nem fog 
fájni. Tehát néhány ember jóakarója rosszabbakat szokott mondani, mint amit én most fogok. Azt 
mondja: 

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. 
Dicsőség Istennek! Meg kell tartanod a jó hozzáállásodat, akármi történik, mert Isten rajtad 

keresztül, a szíveden keresztül segíteni akar másoknak! Neked is segíteni akar, és rajtad kívül más-
oknak is szeretne. Azt mondja, hogy Őreá figyelmezz! Ne másra figyelmezz, Őreá figyelmezz. Ha a 
szívedben ezt a hozzáállást megtartod, amit most meg fogunk nézni, akkor a dolgok gyökeresen meg 
fognak változni. Úgyhogy az elsőt nézzük meg. A Máté evangélium könyvébe megyünk, az 5. fejezet 
43-as és 44-es verset fogjuk olvasni.  

Máté 5,43–44. 
43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 

átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgat-
nak és üldöznek titeket. 

Én azt mondom néktek. Ezt Jézus mondja, egyes szám, első személy, tárgyas ragozás. Dicsőség 
legyen Istennek! Most elmegyünk rögtön a Római levél 12-es fejezetéhez és abban meg fogjuk néz-
ni a 14-es igeverset.  

Róma 12,14. 
14. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek; áldjátok és ne átkozzátok. 
Mit ne csinálj? Ne átkozz! Mit csinálj helyette? Áldj! Mondjuk együtt: áldj! Áldj! Dicsőség Istennek! 

Mit ne csinálj? Ne átkozz! Szuper! A Péter apostol leveléhez megyünk.  
1Péter 5,6–7. 
6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket 

a maga idejében. 
7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. 
Álljunk meg itt egy picit. Megnéztétek ti is a 6-os igeverset, amiben azt mondja, hogy alázd meg 

magad az Úr előtt és utána jön, hogy minden gondodat Őreá vesd. Én ezt gyakran úgy tapasztaltam, 
hogy akár keresztények is anyázzák egymást és közben azt mondják, hogy Uram, rád vetettem 
minden gondomat, foglalkozz vele! Hát ebben a 6-os vers nincs benne! Azt mondja: alázd meg 
magad az Úr előtt! Ami mit feltételez? Amit olvastunk a Római levélben és a Máté evangélium 5-ös 
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fejezetében is. Isten ezt annyira fontosnak tartotta, hogy többször megemlítette a Bibliában. Nagyon 
sokat foglalkozott vele. Istennek ez elképesztően fontos, hogy tisztában legyél vele, hogy mi az Ő 
terve az életedben. Elképesztően fontos!  

Azt mondja az Úr, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Köszönöm a hiteteket, hogy 
hittel hallgattok! Tudjátok, amikor keresztények elkezdenek egymással vitatkozni, észrevettétek, 
hogy mindenki Igével dobálódzik a másik felé? Tudom, hogy borzasztó, de ez nekem azért nagyon 
vicces, mert mindenki azt hiszi, hogy igaza van. Képzeljétek el, hogy a parlamentben is mindenki 
ezt hiszi. Mindenki azt hiszi, hogy neki van az igaza és a másik nem jól gondolja. Az egyetlen igaz 
az Isten felkent Igéje. Mi hozza neki azt az erőt? Amit olvastál a Máté evangéliumban, a Róma 12-
ben, az 1Péterben. Az Igének az erejét az életedben a hozzáállásod adja meg, ami ezekben le van 
írva. Mégis azokat a részeket valahogy figyelmen kívül hagyják, hogy legyen szeretet hozzáállásod. 
Használd azt a hozzáállást, amit Isten odaadott neked és azzal kezdj.  

Képzeld el, hogy megfigyeltem, hogy akik viszont azt a hozzáállást használják, amit olvastunk a 
Máté evangéliumban, amit Jézus kért, hogy szeresd felebarátodat úgy, mint magadat, lehet, hogy egy 
Igét mond, de utána elzárja a száját és lezárja a vitát. Nincs tovább!  

A benned élő Ige, a benned élő Krisztus azt az üzenetet adta neked, hogy az Úr szolgájának pedig 
nem kell torzsalkodni. Le kell zárni! Kész! Szerintem ez egy fantasztikus dolog! Persze nagyon nehéz 
ez, mert a világ más mond. Ha valaki, például egy tini, vagy tizennyolc körüli ifjú és folyamatosan a 
TikTokot böngészi, akkor ennek, amit most mondok a Biblia alapján, a szöges ellentétét tanítja. 
Teljesen!  

A napokban mondta valaki, szerintem nem bánja, ha elmondom. Nehéz helyzetben volt és 
mondta, hogy ő mindig azt hitte, hogy erős, de most egy csapásra minden összetört. Mondom, hogy 
mert úgy vagy erős, ahogy az interneten látod, a TikTokon, a Facebookon, úgy vagy erős. Kigyúrod 
magad, tele vagy cuccokkal aggatva, ilyen vastag arany lánc, olyan terepjáró, magánrepülő. Legyen! 
De, ami benned van, az nagyon nagy veszteségeket okozhat akkor, ha ezeket hirtelen elveszíted. Ez 
ilyen törékeny! Azt mondta az illető, hogy nem gondolta, hogy ez ilyen törékeny. Azt mondja: Mi 
lett velem? Most naphosszat sírok. Azt válaszoltam neki: Most kezdesz megerősödni, eddig nem 
voltál erős. Most kezded az életedet a hitben járni és most kezdesz majd megerősödni! A világ 
teljesen más oldalt mutat, mert a sátán ravasz. Elhiteti az embereket. Jézus maga mondta, hogy jön, 
és megpróbálja az egész földkerekséget elhitetni hazugságokkal, mellébeszéléssel. Az, amit ott kint 
látsz, azt ne úgy szeresd, hogy együtt áradsz vele és majd te is olyanná leszel, hanem úgy szereted, 
ahogy Isten szereti. Miért? Mert az a szeretet kiragadja az embert abból a halálból, ami felé tart. 
Jézusnak ez a terve, hogy a sátán ne tudja elhitetni az embert. Ha te beállsz a torzsalkodók sorába, 
akkor nem Isten eszközévé lettél, hanem a gonoszévá. Én nem akarok az lenni, és gondolom, hogy 
ti sem akartok azok lenni. Az egyetlen és a legfontosabb dolgod az, hogy tartsd meg a jó 
hozzáállásodat, akármi történik! Úgy, ahogy Pál és Silás megtartotta, ahogy József megtartotta, 
tartsd meg a jó hozzáállásodat és ki fog hozni a gödörből. Teljesen mindegy, hogy egy vizsga előtt 
állsz, egy komoly családi megbeszélés előtt állsz, vagy egy konfliktusrendezés előtt. Legyél bátor, 
és ne a rossz tapasztalataid határozzák meg a mai napodat és a holnapi napodat!  

Amikor az ember megpróbál egy bizonyos kapcsolatot rendezni – mert valaki már eleget mondta 
neki – és azt mondja, hogy de már megpróbáltam vagy tízszer! Éppen ez volt a probléma, hogy csak 
próbáltad. Vajon azok az emberek, akik eleve úgy könyvelik el, hogy nem sikerülhet, mennyi 
sikerre számíthatnak, amikor elindulnak a dolgok felé? Hiszen az egyik feltételnek nem feleltek 
meg: engedelmesek voltak, de nem voltak hajlandóak. Meg kell tartaniuk a jó hozzáállást! Minden 
dolgot helyre lehet hozni, helyre lehet állítani az életedben, amire elszánod magadat. Nem biztos, 
hogy minden út az lesz, amit te választottál volna és előfordul időnként, hogy ez a testednek 
fájdalmas, de ez nem olyan fájdalom, mert ez annak az érdekében van, hogy a dolgok rendben le-
gyenek, és nem fogsz belepusztulni. A világéba hosszútávon igen.  

Egészen elképesztő, hogy Istennek mennyi csodálatos terve van a számunkra és nem akarja, 
hogy az időnket ilyen szellemi bunyókkal töltsük. Ez egy akkora ostobaság, nagyon sok időből 
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kirabolja az embert, úgyhogy a legfontosabb dolog, amit tehetsz, amellett, hogy növekszel az Igén 
és hagyod, hogy a bensődben egyre nagyobb és nagyobb teret öltsön, az az, ha a hozzáállásodat jó 
helyen tartod. Azért mondom el ennyiszer, hogy mikor kimentek az ajtón és például valaki eléd vág 
a villamosmegállóban, akkor jusson eszedbe, hogy jó marad a hozzáállásom, előre fogom engedni. 
Fegyvert fog valaki a buszmegállóban, akkor pedig lesz ott valaki, akivel hatástalanítani fogjuk, meg-
mentjük a többi embert. Beszorul egy gyerek a sínek közé, akkor biztos, hogy segíteni fogunk, ha 
kell, visszahúzzuk az egész szerelvényt. Isten megadta az erőt rá. A következő lépésünk ezzel azt 
akarja sugallni, hogy ne váljatok passzívvá az élet területein csak azért, mert valami nem úgy 
sikerült, hanem új nap és új kezdet van. Dicsőség Istennek!  

Látom, hogy örültök neki. Ez nagyon fontos! Majd hallgassátok vissza, és ennek a tanításnak 
volt egy első része is, a keddi egri alkalommal, azt is javasolnám. Az azért egy kicsit zúzósabb, ez 
már a finomabb változata. Sok erőt és hitet ad abban, hogy ne maradjatok meg egy mély völgyben, 
hanem ne restelljétek rendezni a kapcsolataitokat, vagy ne restelljetek nekiindulni jó hozzáállással 
egy olyan dolognak, amit eleve lehetetlennek tartottatok.  

Az első repülőutamat az határozta meg, hogy harmadikos koromban nem mertem felmenni a 
sástói kilátótoronyba, mert magas volt. Éveken keresztül semmiféle toronyba, de még a tizedik eme-
letre sem voltam hajlandó fölmenni, mert az az élményem volt, hogy fölmentem egy bizonyos fokig 
és féltem a magasban. Talán nevetségesnek tűnik, de ez harmadikos korában volt az embernek, és 
tizennyolc-húszévesen még mindig itt tart? Ugyanígy vannak az élményeid neked is! Nagyon iz-
galmas volt az első repülőutam, amikor végül is belekényszerítettem magam, hogy akkor is szembe 
megyek vele. De ezt megelőzte az, hogy hónapokig a hitemet építettem fel Isten Igéjéből, hogy azt, 
ami volt, lezárom és elengedem, és az új élményem az lesz, hogy fölszállok a repülőgépre és csodás 
utam lesz. Úgy is lett! Érdekes módon a sástói kép kiiktatódott, nincs többé. Az csak addig akadály-
ozott, míg be nem értem a célba, azon a jó úton. A kudarcba fulladt emberi kapcsolataidnál, a be 
nem vált munkáknál, amit saját kudarcnak éltél meg, ugyanígy lesz. Amíg föl nem állsz, ki nem do-
bod azt a rossz pillanatot az életedből és nem lesz jó a hozzáállásod, addig nem változik meg semmi.  

Az egyik legjobb példája annak, hogy ha nem változtatod meg a hozzáállásodat, akkor nem 
változik meg semmi, az az izraeliek Egyiptomból való kijövetele volt. A tíznapos járóföld negyven 
év. Lehet akármit mondani erre, de ez azt mutatja, hogy baj van. Ez azt mutatja, hogy valami nem 
úgy ment, ahogy kellett volna. Úgy gondoljuk, ha rossz magokat vetünk el az életünkben, vagy 
szeretetlen magokat vetünk el, azt úgyse fogja senki észrevenni. Ha elmegyek a házadhoz és be-
nézek a kertedbe, nem kell látnom, hogy régen mit vetettél el, szétnézek az udvaron és látni fogom, 
hogy mi kelt ki. Éppen ezért nem kell ott lennem veled, amikor elveted a magokat az életedben, 
mert látom, hogy mi kelt ki. Mint ahogy te is látod, akár az én életemben is. Van, amin még dolgoz-
ni kell, van, amit ki kell gyomlálni, kiirtani, és kezdeni egy vadonatújat. Isten ebben támogat, a hozzá-
állásod legyen a Máté 5. fejezete. Lapozzunk oda, engedjétek meg, hogy még egyszer felolvassam, 
mert ad nekünk egy még nagyobb lökést. 

Máté 5,44. 
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 

átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgat-
nak és üldöznek titeket.  

Tudjátok, hogy hányszor hallottam már válaszként erre, hogy jó lenne, de ez nem így működik! 
Talán Jézus tévedett volna? De akkor miért mondják ezt? Mert vannak rossz tapasztalataik! Azt 
hiszik, hogy majd a rossz tapasztalataik befolyásolják Isten Igéjének a működését. Istent nem fogják 
befolyásolni, de a te rossz tapasztalataidat kicserélheted jókra általa. Ámen! Vagy jön a következő, 
hogy én próbálkozok, de! Megint csak azt mondom, hogy az Ige még most is ugyanaz, mint ami volt 
tegnap, vagy háromszáz évvel ezelőtt. Ugyanazt mondja, vagyis a hiba az ön készülékében van, 
valami nem jól megy, valami nem jó irányba megy. Ha az életünkben úgy tapasztaljuk, hogy nagy-
on sok minden spirálként zúg lefelé, akkor az azt jelenti, hogy az elvetett magjainkat egy kicsit fölül 
kell vizsgálni. Ha betokosodtunk és nem tudunk előre jutni, és ha fölajánl neked valaki valamit, 



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

 10 

akkor elfogadni sem tudod, de nemet mondani sem tudsz, akkor az azt jelenti, hogy valamivel körbezár-
tad magad és nem engeded ki magad.  

Az elején István mondta, hogy a fejben egy nagyon erős szabadító kenet van, az az abroncs, ami 
eddig körbevett a téves gondolkodással, az most összetörik. A mai naptól kezdve egy új lehetőséged 
van. Innentől kezdve dönthetsz úgy, hogy nem zárod magadat be így. Kellemetlen lenne az autós-
oknak, ha csak beszűkítve látnának. Le kell venni ezeket a szemellenzőket és megváltoztatni a hozzá-
állásunkat! Azért mondom ennyiszer, mert Isten a te oldaladon áll, ha emellett szavazol, ha nem, 
akkor nem tehet semmit. Nem mondhatod azt, hogy igen, Istenem, ezt rád bízom, mert ehhez van 
kedvem, ezt úgy érzem, hogy rád tudom bízni, de azt már nem tudom rád bízni, mert nem érzem 
úgy, hogy rád kellene bíznom! Egyszer egyik éjszaka Kenneth Hagint felébresztette az egyik gyü-
lekezeti tag azzal, hogy Hagin testvér, nagy baj van! Lement, hogy testvérem, miben segíthetek? 
Gondoljátok el, hogy pizsamában leballag az emeletről és azt mondta neki a testvér, hogy nem érzem, 
hogy Isten szeret engem! Leírta Hagin, hogy ha nem lennék keresztény, akkor most mondanék pár 
mondatot, úgy éreztem, hogy egy kicsit kellemetlen volt a helyzet. Egy kicsit azért dühös lett. Azt 
válaszolta, hogy megmondjam, hogy én most mit érzek? Ahogy lejöttem a lépcsőn, én sem éreztem 
azt, hogy Isten szüntelen engem szeret, azóta, hogy befogadtam Őt a szívembe és megmentett en-
gem a szívdeformációból a kórházi ágyon, azóta semmi nem változott meg, pedig már húsz év el-
telt, és csak azon múlik, hogy felgerjesztem-e, kiárasztom-e azt a szeretetet, ami benne van a szívem-
ben vagy nem.  

Hányszor gondolkoztunk úgy, amikor nehéz helyzetben vagyunk, hogy nem érezzük az Úr jelen-
létét. De ebben a nehéz helyzetben imádkoztunk, és az Úr jött. Honnan jött, a Lidlben volt be-
vásárolni, vagy honnan jött? Honnan jött? Benned él! Dicsőség Istennek! Azt olvasod Dániel köny-
vében, hogy jött az angyal szekereken, hogy az üzenetet elvigye Dánielnek. Igen, de akkor benne élt 
Jézus az emberekben? Most az angyal nem tud anélkül működni? Most a Szent Szellem nem tud 
parancsolni az angyaloknak az imádságaidban? Nem tudsz parancsolni az angyaloknak?  Isten más-
képp gondolkozna, mióta az Övé lettél, mint mielőtt az Övé voltál? Erre mifelénk azt mondanák, 
hogy eridj már, ne viccelj! Hogy lenne másabb minden, mikor még nem voltunk Istennél, az ellen-
ségei voltunk, de Ő elküldte a Fiát, hogy az Övéi lehessünk. Most meg, hogy az Övéi lettünk, el-
hagyott minket, és ha szükségem van rá, akkor a Tescoból kell visszaszólítani, mert éppen az új 
árazást csinálja meg a polcokon, ugye?  Nem! Isten ott van veled, gerjeszd föl a szívedben! De ha 
rossz a hozzáállásod, vagy téves a gondolkozásod egy-egy dologban, azzal Ő nem tud áradni. Bármi, 
amit teszel, abban szögezd le az 1Korinthus 14,1-et, kövesd a szeretetet és olvasd úgy az Igét, hogy 
az áldás legyen, ne csak neked, hanem másnak is! A dolgok meg fognak változni, többé nem leszel 
ugyanaz az ember. Meg fogod látni azt, hogy mennyi minden változik meg.  

Andrew Wommack mesélte egyszer, hogy eldöntötte, hogy megváltoztatja bizonyos dolgokban a 
hozzáállását. Elment a gyülekezetbe, és ezt elmondta a vezetőségnek, elmondta az ott levőknek és 
azt is, hogy miben kívánja megváltoztatni a hozzáállását. Azt mondja, hogy eltartott néhány hó-
napig, amíg kiküldte mindenkinek azt a levelet, amiben ezt leírta. Azt mondja, hogy ennyi idő volt, 
amíg azt elengedte és jött az új. Azt mondja, hogy napra pontosan minden megváltozott. Honnan 
érkezett az? Valahogy a másik galaxisból elindult az angyal, de kifogyott az üzemanyag a Jupit-
ernél, ott megállt tankolni és még nem ért ide? Ez nem így megy! A hit mikor van? Most van a hit! 
Fantasztikus! Dicsőség Istennek! Mikor kezdődik a változás? Most! Halleluja! Nem kell várnod 
semmi olyan dologra és nem úgy fog történni a változás, hogy azt beképzeljük magunknak. El-
képzelem, hogy most minden megváltozik és beindul Hollywood az elmédben. Ez nem így megy! 
Fogod az Igédet és átnézed! Hadd javasoljam, hogy azokat az igeverseket nézd át, amiket most 
megnéztünk, amelyben Jézus az Ő szeretetéről beszél. Az nem feltétlenül azt jelenti, amit sokszor 
gondolunk. Nézd meg, hogy milyen hozzáállásról beszél itt az Úr Jézus és nézd meg azt is, hogy Ő 
mit tett, és hogyan tette.  

Lapozzunk még a Máté evangéliumához. Legtöbbször ezeket az igeverseket szoktam felhozni, 
engem ezek nagyon sokszor megerősítettek már. A Máté 8,1‒3. verseket nézzük meg. 
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Máté 8,1‒3. 
1.  Mikor lejött a hegyről, nagy sokaság követé Őt.  
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztít-

hatsz engem. 
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal 

eltisztult annak poklossága. 
Azt mondta Jézus, akarom, gyógyulj meg! Azért az egy jó dolog, nem? Kinyújtván kezeit nem 

azt mondja, hogy nem szégyelled magad? Így jöttél el ide, elém, istentiszteletre, még csak föl se 
álltál, nem tudod te, hogy előttem miket kell csinálni? Nem, hanem azt mondta, hogy akarom, gyó-
gyulj meg! Biztos volt már neked is olyan pillanat, amikor az Úr jelenlétében álltál, és a szívedben 
el voltál ragadtatva és tudtad azt, hogy az Úr abban a pillanatban keresztüllát rajtad. Jesse Duplantis 
jutott eszembe, amikor ott állt az Úr mellett és azt mondta neki, hogy Uram… Megbocsáttatott! Jézus 
azt válaszolta: megbocsáttatott! Az Úr jól tudja, mit mondanál, mielőtt kérdeznéd tőle, de keresd Őt 
először! Mondd el neki! Nézzük csak meg a Máté 9,27-et. 

Máté 9,27–28.  
27. És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és ezt mondva: Kö-

nyörülj rajtunk, Dávidnak fia!  
28. Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszi-

tek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. 
Ha ennek a két vaknak a hite a múltban levő rossz tapasztalatain alapult volna, mi lett volna az 

eredmény? Baj lett volna! Mondjuk, nem vagyok benne biztos, mert ha emlékeztek a Márk 9,23-
ban azt mondta Jézus a fiú apjának, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, és azt mondta az apa, 
hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben! Ezt mondta! Mit mondott Jairusnak? 
Ne félj, csak higgy! Vagyis senkire ne hallgass, bízz bennem! De egyben biztosak lehetünk, hogy a 
múltban levő rossz élményeink nem fognak jó eredményeket hozni. Vagy ha úgy gondolod, hogy ez 
elég tapasztalttá tett, az sem fog jobb eredményeket hozni. Az egyetlen, ami téged fel tud emelni az, 
ha a bensődben gyarapodsz az Úr szeretete által, az Ő Igéjével. Ezzel szeretnék búcsúzni, a 3János 
2-t nézzük meg az Egyszerű fordításból. 

3János 2. Egyszerű fordítás 
2. Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden 

tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól 
vagy lélekben.  

Mindenek felett azt kívánom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint amilyen jó 
dolga van a lelkednek. Amikor a bensőd megvigasztalódott és békességben vagy, mert a szellemed 
fel van töltve és erőteljes minden nap, napról napra, akkor a dolgok elkezdenek körülötted meg-
változni. Igenis hatással vagy a körülötted lévő dolgokra. A szavaid hatással vannak a körülötted lé-
vő dolgokra. Elsősorban, ki nem találnád, hogy kire van a legnagyobb hatással a szavad: rád! 
Fontos saját magadnak az, hogy mit mondasz ki. Ha eddig úgy gondoltad, hogy nem, akkor gondold 
át, hogy fontos saját magadnak, hogy mit gondolsz az életedről, a helyzetedről, minden tekintetben. 
Dicsőség Istennek!  

Semmitől ne ! Ne legyen olyan dolog az életetekben, ami arra késztet benneteket, ha hitben 
vagytok, hogy attól a dologtól nektek kellene megfutamodni. Mindig szögezzétek le, amit mindig el 
szoktam mondani, szinte majdnem minden egri és hatvani alkalommal szó van róla, hogy nem te 
vagy a célpont. A célpont a hited, mert az ellenség gyűlöli a hitedet. Az ellenség ez alapján gyűlöli 
az Urat és ez alapján gyűlöl téged. Az első a hited, mert tudja, hogy ha te az isteni fajta hitből ki-
kerülsz, akkor nem leszel számára ellenfél, akkor nem fogod befutni a pályádat, nem fogod be-
tölteni azt, amit Isten neked szánt, ha abban kompromisszumot kötsz. Itt azt szeretném elmondani, 
hogy nincs olyan, hogy a hitünk kudarcot vall, hanem olyan van, hogy kompromisszumot kötünk 
valamilyen dologban. Ezt le kell szögezned! Ma egy új nap van!  
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Álljunk fel és tegyük meg a záró megvallásunkat! Mondjuk el együtt Isten dicsőségére: Követem a 
szeretetet! Követem az isteni fajta szeretetet! Még egyszer elmondjuk, mert nem gondoltad komolyan. 
Követem az isteni fajta szeretetet! Így gondolkozom másokról. Isten szeretetével kapcsolatban nincs 
olyan, hogy de nem működik. Mindig működik! Ő mindig szeret engem! Most működik! Most szeret 
engem, Jézus nevében! Ámen!  

Áldottak vagytok! Dicsőség az Úr Jézus kegyelmének! A házi feladat a mai napon, hogy egész 
délután békességben és jó érzésben legyetek, mert holnap újra hétfő és újra mennetek kell, és 
győzelmeket fogtok aratni. Ámen! 
 

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 
 

 


