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KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani az én hatalmas Istenemnek, hogy kiemelt
engem a nyomorúságos, sötét állapotomból, és megismertette velem szeretetét,
mely megváltoztatta az életemet. Ő adott bátorságot, indíttatást, és ihletet is e
könyv megírásához. Köszönetet mondok szeretett feleségemnek, Ildikónak,
amiért megértéssel és türelemmel szemlélte a könyv írására fordított órákat,
napokat, heteket. Köszönet illeti továbbá vezetőimet és barátaimat, Pataky
Albert egykori, és Vörös István jelenlegi lelkipásztoromat, akik jó példával, és
jó tanácsokkal látják el az életemet hosszú évek óta. Köszönet az Újkígyósi Új
Élet Gyülekezetnek is a bátorító szavakért, inspiráló szolgálatokért. és a tűzért,
mely náluk mindig jelen van. Köszönet a Közösségi Missziónak, az
Astron Kft-nek, és mindenkinek, aki anyagilag támogatta a könyv
megjelenését, valamint minden erkölcsi és fizikai támogatónak, segítőnek, aki
bármivel is hozzájárult ahhoz, hogy a Kedves Olvasó most kezében tarthassa
ezt a művet.

4

Előszó
Egy este, amikor imádkoztam, azt éreztem, hogy Isten szeretné, hogy
írjak egy könyvet az Ő Szelleméről, tüzéről. A címe, és a borítója is
megjelent előttem. Én, mivel igen elfoglalt ember vagyok, tudtam,
hogy lehetetlenség megírnom egy könyvet. Ezért azt mondtam az
Úrnak: „Uram! Megteszem, amit kérsz, de tudod, hogy ez sok időbe
telik. Ha tényleg akarod ezt az egész munkát, én azt kérem tőled,
hogy minden elfoglaltságom ellenére, adj nekem egy egész hónapot,
egy hónapnyi időt, hogy megvalósítsam a kérésedet.”
Megadta. Nem telt bele sok idő, kivett a munkából, és a
szolgálatomból is, hogy megírhassam „Az Élő Tűz megváltoztatja az
életed” című könyvet. Tudom, Isten akarta, hogy ez létrejöjjön, és
bizonyos vagyok abban, hogy azt is akarta, hogy te most a kezedben
tartsd. Hogy miért? Mire a végére érsz, biztosan érteni fogod. Én
azért engedelmeskedtem Neki, amikor erre kért, mert hittem abban,
hogy sokak életébe fog ezáltal változást, és új tüzet hozni.
Mindig is szerettem nagyokat álmodni azért, hogy Isten neve
megdicsőülhessen. Ezért bátran írom le: azt szeretném, hogy ez a
könyv megújulásokat, új reményeket hozzon Neked, és minél több
embernek itt Magyarországon! Szeretném, hogy sokak
gondolkodását formálja ezen keresztül Isten, köztük a Tiédet is.
Szeretném, és kérem Istentől, hogy tüzet fogj, és lángolj az Úrért, ha
eddig nem így volt. Tudnod kell, hogy ez az írás imádságban
született, és miközben fogalmaztam, folyton azt kértem Istentől:
„Uram! Változtasd meg az életüket! Uram! Gyújts tüzet a szívekben,
és borítsd lángra ezt az országot!”
Amikor a hideg és a meleg légtömegek találkoznak, mennydörgés, és
villámlás keletkezik. Hatalmas robaj, és erőteljes fényjelenség. Ha
Isten dimenziója találkozik a mi világunkkal, ott is ugyanígy óriási
dolgok történnek, és elhiheted, nem a mi világunk törvényszerűségei
kezdenek el hatni Isten országára, hanem fordítva! Isten hatalmas
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ereje, a Szent Szellem kenete, amikor megérint egy embert, vagy egy
tömeget, ott leomlanak a fizikai korlátok! Én hiszem, hogy
hazánkban sok olyan összejövetel lesz, amikor a Menny hozzáér a
Földhöz, és óriási hatással lesz mindazokra, akik ennek részesei
lesznek. Aki olvasta a Bibliát, az tudja, hogyan vezette ki Isten a
zsidó népet Egyiptomból: tíz csapást bocsájtott az országra. De ezek
nem csak arra szolgáltak, hogy megtörjék a fáraó ellenállását!
Gondolj csak bele, hogy ezek egyúttal bizonyítékai is voltak annak,
hogy Isten a zsidók mellett áll. Ezeket népe is, és az egyiptomiak is
látták, és tapasztalták a saját bőrükön. Végigsöpört Isten egy
országon jelekkel és csodákkal. Hiszem, hogy ezt fogja csinálni
Magyarországon is. Jeleket és csodákat fog tenni, hogy higgyen ez a
nép, és odaforduljon végre az élő Istenhez.
Részese szeretnél-e lenni ennek a változásnak, vagy csak külső
szemlélője? Az, hogy most olvasod ezt a könyvet, arra enged
következtetni, hogy többet szeretnél megtapasztalni Isten erejéből.
Hiszem, hogy ezt a vágyat maga az Úr helyezte el a szívedbe, és ha
így van, akkor Ő el is fogja végezni azt a munkát, amelyet elkezdett.
Emberek kellenek. Sóvárgó szívű, Isten után vágyakozó,
szomjazó emberek, akik készek odaszántan kiáltani az Úrhoz
ezért a nemzetért. Olyan emberek, akiknek minden vágya az,
hogy lássák ebben az országban az élő Isten megnyilvánulásait!
Akik hiszik, hogy Isten mindennél jobban szereti az embert, és
meg akarja mutatni minden szemnek, hogy Ő nem egy vallás.
Egy élő és valóságos Isten, aki ma is tud, és akar csodákat tenni!
Ilyen lelkületű harcosokra van szükség az ébredésért vívott
csatában, és hiszem, hogy ez a könyv eszköz lehet mindehhez.
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Az alábbi történetek isteni csodák az életemből, melyek sokat
elmondanak rólam őszintén, kendőzetlenül. Azért tartottam
fontosnak így a könyv elején megosztani mindezeket, hogy
valamiféle képet kapj rólam, és a hitemről. Isten velem van, amióta
beengedtem őt az életembe, és arra törekszem, hogy ez minél inkább
meg is látsszon. Íme néhány ezekből, melyeknek természetesen Ő a
főhőse!

A találkozás
Körülbelül 1992-ben történt, amikor egy haverokkal töltött este után,
a fürdőszobánkban egy futó pillantást vetettem a tükörbe, mely
pillanat kicsit elnyúlt, majd egyre hosszabbá és hosszabbá vált.
Ahogy ott álltam, elkezdtem tűnődni azon, milyen üres és értelmetlen
is valójában az életem! Bulik, haverok, munka, és valami mégis
hiányzik. Nem a szerelem, hanem valami élő, boldogságot,
békességet adó szeretet. Valahonnan egy erős érzés tört rám és
kavargott bennem azzal kapcsolatban, hogy annyi szép és értékes
dolog van ezen a világon, és én valakinek mégis mindennél drágább
vagyok! Szinte lejátszódott előttem, hogy milyen csodálatosak a
bolygók, galaxisok, hegyek, folyók, drágakövek a föld mélyén, az ég
kékje, a fű illata, és Valakinek én, a szürke, hétköznapi ember,
mindennél, de mindennél értékesebb vagyok. Ez teljesen összetört
engem! Nem tudtam, ki az a Személy, de abban biztos voltam, hogy
ha létezik, akkor mindenképp meg akarom ismerni.
Ettől az estétől kezdve egy évekig tartó kutatásba kezdtem. Kerestem
azt az érzést, amit akkor, és ott éreztem, valamint azt a Személyt, aki
engem ennyire szeret. Évekig tanulmányoztam az ufológiát, a fehér
mágiát, a természetgyógyászat különböző ágait, és mindvégig az
IGAZSÁGOT kerestem. Nem elégedtem meg féligazságokkal! Egyik
este valahogyan elkerültem egy gyülekezetbe, és a következő bibliai
üzenetet hallottam:
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„Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet....”
(János ev. 14:6)
Azonnal tudtam, nem kell tovább keresnem, hazaérkeztem, hiszen
megvan az Igazság! Több mint két évnyi kutatásom során, soha senki
nem állította magáról, hogy ő az igazság. Az a Személy, akivel aznap
este találkoztam, nem volt más, mint a Názáreti Jézus. De hiszen őt
kétezer évvel ezelőtt megölték, keresztre feszítették, és meghalt!
Csak sokan elfelejtik, hogy a harmadik napon feltámadt, és ma is él!
Ő maga mondja, hogy: „magam fogom megkeresni és elhívni az
embereket...hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(Lukács ev. 19:10 és János ev. 3:16). Nekem ez a fent említett
találkozás, és az azt követő kutatásaim eredménye változtatta meg az
életemet. Istentagadóból hívővé lettem. Azelőtt bárki próbált
meggyőzni, hogy Isten létezik, kinevettem. De amikor Ő maga jött el
hozzám, az minden emberi győzködéstől erőteljesebb volt!

Kiút a sötétség fogságából
Gyermekkoromban gyakran előfordult, hogy a szüleim többet ittak a
kelleténél, és az ilyen napokat rendszerint hosszú éjszakák követték.
Veszekedések, verekedések voltak kettejük között, és időnként
öngyilkossági kísérletek is előfordultak. Nem egyszer történt meg,
hogy kisgyermekként az éjszaka közepén, pizsamában kellett
menekülnünk otthonról, nehogy komolyabb bajunk essen. Ezek az
események mindig megviseltek, és bizony egészséges szülőkép
nélkül visszahúzódó lettem már az óvodában is, majd később az
iskolában. Az agresszívabb, erősebb társaim látták ezt, és tudták,
hogy könnyű préda vagyok, így folyamatossá váltak a cikizések,
bántások. Ezek csak rontottak a lelkiállapotomon! Később
depressziós lettem, és tizenéves koromban már az nyújtott örömet
számomra, ha a saját véremet láttam folyni. Vagdostam a kezeimet és
élveztem a fájdalmat. Legalább magamnak bizonyítani tudtam, hogy
erős vagyok, ha másokkal szemben ez nem is ment. Belül fájt a
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lelkem. Nem tudtam feldolgozni a múlt kínzó sebeit, melyeket
újabbak és újabbak követtek. Nem volt számomra kiút, a jövőmet is
sötétnek és kilátástalannak hittem. Ilyen állapotban ismertem meg
Isten szeretetét. Az, hogy Valaki ilyen nagyon, és feltételek nélkül
szeret engem, és fontos vagyok számára, olyan lelkierőt adott, hogy
szép lassan elkezdett megváltozni a gondolkodásmódom. Többé már
nem önmagam és az érzelmi fájdalmaim körül forogtak a
gondolataim, hanem azon járt az agyam, hogyan is tudnék még
közelebb kerülni Isten szeretetéhez! Többet akartam belőle, mindig
többet. Azóta már nem vagdosom a kezeimet, nem vagyok
depressziós, hanem célja, értelme van az életemnek, és hiszek benne,
hogy még jobb és boldogabb jövőt tartogat számomra Isten.

Egy megmentett család
A fentiekben említettem családunk szörnyű állapotát, mely az idő
haladtával egyre rosszabbra fordult. Az alkohol, a cigaretta, a
rengeteg stressz és munka megteremte a gyümölcsét: édesapám
egymás után esett halálos, életveszélyes betegségekbe, többször volt
élet és halál között. Cukorbeteg lett, mely szintén egyre csak
súlyosbodott. De az ivást ennek ellenére sem tudta abbahagyni. Testi
és lelki fájdalmait keserűséggel és agresszióval vezette le a család
többi tagján. Ennek hatására édesanyám többször került a
pszichiátriára idegösszeomlással, s a húgom is az öngyilkosság
szélén állt. Én hívő emberként próbáltam hatni édesapámra, és sokat
imádkoztam, hogy jobbra forduljon a családunk sorsa. Ő sajnos
egyre inkább a sátánizmusban hitt, azt próbálta követni, és a család
többi tagját sem engedte gyülekezetbe, nehogy közelebb kerüljenek
Istenhez. Mivel gyűlölte és szégyellte, hogy hívő lettem, volt, hogy
elzavart otthonról, de olyan is előfordult, hogy magamtól mentem
egyik albérletből a másikba. Évekig tartó kilátástalan harc volt ez, és
édesapámnak esze ágában sem volt változtatni gondolkodásmódján,
életmódján. Egy sötét, fájdalmas hajnalon végül öngyilkos lett,
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felakasztotta magát és meghalt. Én mint nagykorú, felvállaltam a
beteg édesanyám, és az iskolás húgom gondviselését, valamint az
örökölt több százezer forintos adósságot. Hamarosan elkezdtünk
mind a hárman gyülekezetbe járni, édesanyám és húgom is
eldöntötték, hogy ezentúl Isten akarata szerint fognak élni, majd
nővérem is a férjével együtt. Sok ima jutott fel a családunkért
Istenhez, de megérte! Isten hatalmas dolgokat tett nálunk. Nemcsak
az adóssághalom tűnt el, hanem a régi félelmek, fájdalmak,
veszekedések, és a kifolyt vér is már csak egy rossz emlék, egy
ködbe vesző lidércnyomás maradt. Mi, és a családjaink, mindannyian
Istent szeretjük, és elmondhatjuk, boldogok vagyunk. Pokolból
mennyország lett a családunk Istennek köszönhetően. Meghallgatta
azt a sok imádságot, amelyek a családunkért szálltak fel a mennybe,
és válaszolt rájuk. Ha szükséges, mindezt a te családoddal is meg
tudja tenni! Sajnálom, hogy édesapám ezeket a csodákat már nem
érhette meg.

Újabb csoda
Mielőtt megismertem Istent, és elhatároztam volna, hogy az Ő
akarata szerint akarom élni az életemet, addig csak egy nőt akartam
magamnak, mint a legtöbb kamasz. De miután eldöntöttem, hogy a
Biblia szerint kívánok élni, már feleségért imádkoztam. Így volt ez
tizennyolc éves koromtól, egészen harminc éves koromig. Egy idő
után rájöttem, hogy nem csak kérni kell Istentől a dolgokat, hanem
keresni is. Ugyanis a Máté evangéliuma 7. rész 7. vers azt mondja,
hogy:
„Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és
megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az
ajtót!”
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Elkezdtem hát keresgélni az interneten egy hívő társat, miközben
szinte minden nap ez volt az imatémám. Egy napon végre egymásra
találtunk. Ő Isten önfeláldozó, lelkes szolgálója volt, csak éppen
akkortájt teljesen tönkrement az élete. A férje négy gyermekkel
otthagyta, megcsalta, és igyekezett kihasználni, ellehetetleníteni. De
mindez még nem volt elég: ő maga is kínozta saját magát napi
harminc vízhajtó gyógyszerrel és éheztetéssel, hogy minél
vékonyabb legyen. Lelkileg teljesen összetört és anorexiával küzdött
(súlyos evés-és testképzavar). Akkor ismerkedtünk meg, amikor épp
egy pszichiátriai otthonba került, hogy megmentsék az életét. Szinte
minden csontja kilátszott, és még mindig kövérnek látta magát.
Azután vettem feleségül a négy gyermekével, miután kijött az
intézetből. Mondanom sem kell, hogy mi volt a környezetem
reakciója erre a lépésemre. A gyülekezet, ahová több mint tíz éve
jártam, és ahol szolgáltam, nem is akart összeadni minket! Más
pásztor sem. Egy vezető barátom tette meg. Miért tesz az ember egy
ekkora „butaságot”? Azért, mert tisztában van vele, hogy mekkora a
hatalma annak az Istennek, akiben hisz!
Ha nem teszel időnként meredek dolgokat Isten erejében bízva,
sokkal kevesebb csoda lesz az életedben. Ha nagy dolgokat
akarsz látni, ki kell lépned a kényelmi zónádból, a józan ész
határain kívülre.
Ismertem annyira Istent, hogy biztosan tudjam, Ő soha senkiről nem
mond le, és soha senkinek az életére nem jelenti ki, hogy
menthetetlen. Tudtam jól, hogy a feleségemen is tud és akar segíteni.
Onnan tudtam ezt, mert a Bibliában ez van megírva. Ha pedig ez van
megírva, akkor ez a színtiszta igazság, mert nem ember az Isten,
hogy hazudjék (Mózes 4. könyve 23:19)!
Évekig imádkoztam a gyógyulásáért, és hittem benne, hogy az az
Isten, aki a mi családunkat meg tudta menteni, a feleségemmel is
képes megtenni ugyanezt. Körülbelül öt évig tartott ez a küzdelem a
táplálkozási, gondolkodásbeli, és pszichiátriai problémákkal, de
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végül Isten győzött. Ötféle gyógyszert szedett a feleségem,
melyekkel próbálták pszichiátriailag szinten tartani. Ha bármelyiket
megváltoztatták, emelték, vagy csökkentették a mennyiséget, annak
mindig következménye volt. Mindig pontosan annyit kellett szednie,
ami elő volt írva. Ám egy nap a szívében százszázalékos, biztos hittel
ezt mondta: -Elég, itt a vége! Elegem van ebből az egész
betegségből! Isten most véget vet ennek, érzem! -és elhagyta a
gyógyszereit csodálatos módon egy pillanat alatt, nem szedte őket
soha többet. A táplálkozása is beállt egy szintre, ami nem mondható
ugyan hétköznapinak, de nekünk mégis óriási csoda. Ki tud ilyen
csodát tenni? Egyedül Isten. Vajon jól tettem, hogy elvettem
feleségül, és hittem benne, hogy meggyógyul? Nem kellett volna
megtennem? El kellett volna menekülnöm? Márk evangéliumában
(Márk 9:23) azt olvassuk, hogy:
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Ha nem hiszünk, akkor nem lehetséges minden, nem lehetségesek a
csodák sem. Egyedül Istené a dicsőség természetesen, hiszen
nemcsak a feleségem gyógyulását, hanem az én hitemet is Ő adta. Ez
a könyv pedig azért íródott, hogy megértsd, hogyan tesz Isten
természetfelettit, és hogy a te életedben is hihetetlen változások
történjenek. Én hiszem, Isten azért akarta, hogy megírjam ezt a
könyvet, mert sokak életében továbblépést, újat akar hozni ezáltal.
TE SEM VAGY KIVÉTEL!

12

A következő három témát az alapoknak szentelném. Úgy gondolom,
kezdjünk mindent az elején, és ne „csapjunk a közepébe”, ahogyan
azt mondani szokták.

Megtérés: Kiút a belső ürességből
Az egész világ egy belső ürességtől szenved, mióta a Sátán a
bűnnel elválasztotta az embert Istentől. Az egész világ nyög és
sóhajtozik egy olyan szeretet után, mely úgy elfogad minket úgy,
ahogyan vagyunk!
Minden hibánkkal és szennyünkkel együtt szeret. Nem azért, amit
teszünk, hanem azért, akik vagyunk – Isten képmására alkotott
lények! Isten hűségesen és kibeszélhetetlenül ragaszkodik hozzánk,
és ezen senki nem változtathat, még a Sátán sem. Szeret, mert a saját
kezeivel alkotott meg minket. Nem kérdez semmit, csak szeret, és
azért tud téged így elfogadni, mert Ő maga alkotott ilyenné. Ettől a
szeretettől lett elválasztva minden egyes ember, és ez után sóvárog
minden szív. Ezt az érzést keresik egymásban is az emberek, és a
különböző pótszerekben is: alkohol, drog, pornó, stb.
Te hogyan állsz ezzel? Milyen közel vagy Isten szeretetéhez?
Mennyire tudod átélni minden nap, hogy Isten visszafogadott téged
Jézus miatt? Az igazi hívő ember is nap mint nap többet és többet
akar kapni az Úr szeretetéből, többet és többet átélni. Mikor
megelégszel azzal, amid van, amennyit kaptál, akkor megállsz a
fejlődésben, és egy idő után észre sem veszed, de elkezdesz süllyedni
a vallásosság, a megszokás sűrű és bűzös mocsarába. Hiába jársz
templomba, a szíved üres és sötét lesz. Sem az épület, sem a lelkész
nem fogja tudni megtölteni a szívedet boldogsággal, egyedül Isten az
őszinte, szívből fakadó imádságod nyomán.
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Nem kell, hogy üresség legyen a szívedben. Nem kell, hogy a
házasságok üresek legyenek, hogy a családok, a gyülekezetek, a
lelkészek üres szívvel éljenek. Nem kell!
Nem törvényszerű, hogy depresszióba kell süllyedni, vagy
homoszexualitásba, prostitúcióba, kábítószerbe, alkoholmámorba.
Nem kell az emberekben keresned a boldogságot, mert akkor folyton
csalódni fogsz. Egész életed egy nagy csalódás lesz, semmi más. Ha
nem találsz elég elfogadást, őszinteséget, szeretetet az emberekben,
nézz végre fel Istenre! Soha senki nem fog úgy szeretni téged,
ahogyan Ő.
Mert nemcsak elválasztva lettél a bűneid miatt Isten szerelmétől,
hanem megváltva, megmentve is a kegyelmessége miatt. Bizonyára a
te életedben is vannak sötét foltok. Dolgok, amiket nem kellett volna
megtenni. Szavak, melyeket jobb lett volna nem kimondani,
gondolatok, amelyeket jó, hogy mások nem hallottak. Sokszor
mentél a saját fejed után, és nem is törődtél vele, hogy bizonyos
dolgokról mit gondol Isten. Talán sosem kérdezted meg Tőle, mi a
terve veled. Akár tetszik, akár nem, ezek bűnök. A Biblia szerint
(Római levél 6:23) „A bűn zsoldja (fizetsége) halál.” Minden ilyen
dolgodért a pokolba kellett volna jutnod, ez jár neked és
mindenkinek.
De Jézus magára vállalta a te vétkeidet, bűneidet és az ezzel járó
halálbüntetést is. Ő ezért született a Földre! Mint Isten Fiának, az
volt a célja, hogy helyreállítsa az elromlott szeretetkapcsolatot az
Atya és az ember között. Bármikor kiszabadulhatott volna az Őt
fogva tartó és kínzó katonák karjaiból, mert a hatalma megvolt
hozzá. De azért nem tette meg, hogy a világ minden bűnéért járó
büntetést magára vegye. Ezzel lerombolta a bűn magas falát a te
életedben is! Megszűnt az az akadály, ami elválasztott téged
Alkotódtól, Teremtődtől, az Atyádtól. Nincs más dolgod, csak el kell
fogadnod az életedre nézve Jézus áldozatát, és elmondani ezt az
egyszerű imádságot, vagy valami hasonlót:
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Istenem!
Tudom, hogy eddig a saját fejem után mentem, és nem törődtem
azzal, hogy Neked mi a terved velem. Sokat hibáztam, sok bűnt
elkövettem azzal, hogy nem engedelmeskedtem az Igédnek. Kérlek,
bocsásd meg a bűneimet! Ezután a Te utadon akarok járni, a Te
akaratod szerint élni. Köszönöm Jézus, hogy szeretetből meghaltál
értem, helyettem, az én bűneimért! Köszönöm, hogy a Te áldozatod
megmosott minden bűnömtől, és újat kezdhetek tiszta lappal, mint az
Atya fogadott gyermeke! Kérlek, Uram, vezess tovább a Te utadon!
Ámen.
Ha őszintén és hittel mondtad el ezt az imádságot, akkor újra közel
érezheted Őt magadhoz, és újra szeretetkapcsolatban lehetsz Vele,
mint Ádám és Éva idejében, a bűnbeesés előtt. Azt olvassuk azokról
az időkről, hogy hűvös alkonyatkor ott sétált Isten az Éden kertjében,
ahol Ádám és Éva is volt, és kereste a velük való kapcsolatot.
Évekkel ezelőtt, mikor én is elmondtam egy ilyen imádságot, én is
egy könyvből olvastam. Próbáltam őszintén, szívből elmondani, de
nem igazán hittem, hogy ez majd bármiféle változást fog hozni
nekem. De aztán nagyon meglepődtem, mert mikor végigmondtam
azt az imát, könnyek szöktek a szemembe. Nem is tudtam, hogy
miért történik mindez. Azt gondoltam magamban: „No! Ez úgy tűnik,
működik!” Nemsokára pedig úgy alakultak a dolgaim, hogy
elkerültem egy olyan gyülekezetbe, amelyről addig azt sem tudtam,
hogy létezik a városunkban.
Hidd el! Akár éreztél valamit, akár nem, Isten komolyan vette az
imádságodat, ha te is komolyan gondoltad. Ez biztos! Az
elkövetkezendő időkben változások fognak bekövetkezni az
életedben, melyekre nyitottnak kell lenned.
Nyitnod kell minden olyan dolog felé, melyek közelebb visznek
Istenhez, mert ez, amit most megtettél, csak a legelső lépcsőfok
volt. Közelebb és közelebb kell kerülnöd Istenhez, minden egyes
nappal, és hamarosan te leszel fény mások számára.
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Meg kell ismerned Őt! Imádkozz minden nap, hogy mutasson többet
Magából, és utána mindig olvasd a Bibliát! Meglátod, csodákat fogsz
megtapasztalni, és a belső üresség lassan eltűnik. Akard, hogy egyre
jobban és jobban betöltsön az Ő hatalmas, végtelen és önzetlen
szeretetével! Tegyél meg mindent ezért, amit megtehetsz! Tedd meg
a következő lépést is a hit útján, ami nem más, mint a vízkeresztség!

A keresztség
„Azután Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János őt is
merítse be. János azonban megpróbálta lebeszélni: „Inkább nekem
lenne szükségem arra, hogy bemeríts, mégis te jössz hozzám?” Jézus
így válaszolt: -Engedd meg, hogy ez most így történjen! Meg kell
tennünk mindazt, amit Isten kíván.- Ekkor János engedett neki.”
(Máté ev. 3:13-15 -EFO)
Jézus maga is legelőször megkeresztelkedett, és csak azután kezdte el
a szolgálatát, pedig Ő Isten fia. Mégis azt mondta, hogy így illik…
Ez a hited megvallása, melyet mások nem dönthetnek el helyetted!
Ezt a döntést neked kell meghoznod, szabad akaratodból, mint Jézus
is tette, nem pedig csecsemőként, amikor még mások szeretnék ezt
tehelyetted. Ha csecsemőként megkereszteltek téged, az nem a saját
akaratod kinyilvánítása volt. Ezen bibliai igazság betöltésének pont
az a lényege, hogy te magad úgy döntesz, hogy Isten útján akarsz
járni
ezután,
és
ennek
bizonyítékaként
alámerítkezel,
megkeresztelkedsz. Engem is megkereszteltek csecsemőként, de
utána ez semmi pluszt, semmi többletet nem hozott az életembe,
bűnös emberként, istentelenül éltem hosszú évekig. Elkövettem a
magam szégyenletes dolgait, és ha akkor meghaltam volna, biztosan
a pokolba kerültem volna, hiába a gyermekkeresztség. De tizennyolc
évesen, örömmel döntöttem úgy teljes hittel, miután találkoztam az
élő Istennel, hogy alámerítkezek, és Jézus Krisztust követve élem az
életemet. Azóta ez így is van. Ez a saját döntésem volt, és
megváltoztatta az egész világomat.
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„Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem hisz, az
kárhoztató ítélet alá kerül.” (Márk ev. 16:16-EFO)
„Ezek a szavak úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől
és a többi apostoltól: „Akkor most mit tegyünk, testvérek?” Péter
erre így válaszolt: „Térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be
mindannyian Jézus, a Messiás nevébe. Isten meg fogja bocsátani
bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert az ígéret
nektek szól és gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak —
mindenkinek, akit Istenünk, az Örökkévaló magához hív.”
(Apostolok Cselekedetei 2:37-39-EFO)
Itt világosan le van írva, hogy mit kell tenned, ha Isten útján akarsz
járni. Megtérés és megkeresztelkedés, majd kapod Istentől a Szent
Szellemet, mint ajándékot, de erről később fogok írni.
„Amikor azonban Fülöp hirdette nekik az örömüzenetet Isten
Királyságáról és Jézusról, a Messiásról, a város lakói — férfiak és
nők egyaránt — hittek Fülöpnek, és bemerítkeztek.”
(Apostolok Cselekedetei 8:12-EFO)
„Fülöp hozzáfogott, hogy elmagyarázza a Jézusról szóló örömhírt.
Azzal kezdte, amit a főember éppen olvasott. Amint tovább haladtak,
egy vízfolyáshoz értek. Ekkor az etióp főember megszólalt: „Nézd
csak, ott a víz! Szeretnék bemerítkezni. Van-e valami akadálya?”
Akkor a főember megparancsolta, hogy álljanak meg. Mindketten
belementek a vízbe, és Fülöp bemerítette a főembert.” (Apostolok
Cselekedetei 8:35-38-EFO)
Sok Igét lehetne még említeni a felnőtt, saját elhatározás alapján
történő keresztségre, de úgy gondolom, ennyi elég lesz. Látnod kell,
és ez nagyon fontos, hogy akik hittek Isten Igéjének, nem
gondolkodtak, nem tétováztak, hanem megkeresztelkedtek. Vannak,
akik megtérésük után képesek évekig húzni a bemerítkezést. Ilyenkor
kétség támad az emberben, hogy ők valóban szívből tértek-e meg.
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Ha ugyanis így van, akkor örülniük kellene, hogy ezzel a
döntésükkel megvallhatják emberek és a szellemvilág előtt Isten
melletti elkötelezettségüket! Ez nagyon fontos.

A Szent Szellem, mint ajándék
„Miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből. Ekkor hirtelen
megnyílt a Menny, és János látta, amint Isten Szelleme galamb
formájában leereszkedik, és Jézusra száll.”
(Máté ev. 3:16-EFO)
Jézus, miután megkeresztelkedett, a Szent Szellem egy galamb
formájában reá szállt. Szolgálatát csak ezután kezdhette meg erővel
és hatalommal. Ez veled sincs másképp! Ha igazán hatékonyan
akarsz Istennek szolgálni, és nem a saját erődből, lelkesedésedből,
akkor mindenekelőtt találkoznod kell és be kell teljesedned Isten
Szent Szellemével.
„Miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire,
akik Pétert hallgatták. A zsidó hívők, akik Péterrel együtt jöttek,
elcsodálkoztak azon, hogy Isten a más nemzethez tartozóknak is adta
a Szent Szellem ajándékát, mert hallották, hogy azok más nyelveken
szólnak, és Istent dicsérik. Ekkor Péter azt mondta: „Senki sem
tilthatja meg nekik, hogy bemerítkezzenek, hiszen ők is ugyanúgy
megkapták a Szent Szellemet, mint mi!” Így azután Péter úgy
rendelkezett, hogy Kornéliusz, meg a rokonai és barátai mind
merítkezzenek be Jézus, a Messiás nevében. Így is történt. Azok pedig
kérték Pétert, hogy maradjon velük még néhány napig.”
(Apostolok Cselekedetei 10:44-48-EFO)
Ebben a részben, valamint a fent említett ApCsel 2:37-39-ben is
(Péter válasza), és sok más helyen a Bibliában olvashatjuk, hogy a
Szent Szellemet ajándékként adja Isten. Sokan viszont félnek ettől.
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Olyan szélsőségesnek, félelmetesnek tartják, hogy Isten Szelleme
reánk száll, vagy betölt minket. Én úgy gondolom, hogy csak az Igét
kell megnéznünk ez ügyben is! Mi történik az emberekkel ilyen
esetekben, mit ír erről a Szentírás? Pl. ujjongva magasztalják Istent,
más nyelveken szólnak, sőt az Apostolok Cselekedetei 2:13-ban arról
is olvasunk, hogy részegnek nézték az apostolokat, akikre reá szállt
pünkösdkor a Szent Szellem. Úgy vélem, hogy amíg olyan dolgok
történnek velünk, melyek a Bibliában is benne vannak, addig nincs
mitől félnünk, tartanunk, hiszen nem valami ördögi folyamat
játszódik le bennünk! A másik nagyon fontos dolog a Szent
Szellemmel, és annak megnyilvánulásaival kapcsolatban, amit az
imént is említettem:
Az Isten Szellemével való betöltekezés, kapcsolat, vagy Szent
Szellem keresztség: egy ajándék. Ha pedig te nem szeretnél
elfogadni egy ajándékot valakitől, az illető nem fogja rád
erőltetni! Főleg, ha az ajándékozó nem más, mint a szeretet
Istene!
Élheted a hívő életedet, és végezheted a szolgálatodat erőtlenül,
küzdve, emberileg erőlködve, de végezheted Isten Szellemének
erejével felruházva, az Ő bölcs vezetésével, csodáinak
megtapasztalásával is! Ez a te döntésed. Szíved joga elutasítani
Istennek ezt a segítő ajándékát csak azért, mert félsz a fizikai
megnyilvánulásoktól. Isten ettől nem fog kevésbé szeretni, és a
Mennyből sem vagy emiatt kizárva, hiszen oda Jézus áldozatán
keresztül vezet az út. Isten elkötelezetten, hűségesen szeret téged, és
jót akar neked. Ajándékot is ilyen szándékból szoktunk egymásnak
adni. Ő is ezért akar megajándékozni téged. Bízz meg Benne, hogy
értékeset fog adni, és nyisd meg magad a Szent Szellem felé!
Négyszemközt Istennel, amikor senki nem lát, mondd el Neki:
Uram! Én tartottam ettől a dologtól, mindig kritikusan figyeltem a
Szellemed munkáját, és most is tartok tőle. De ha ez valóban a Te
ajándékod, én el akarom fogadni. Kérlek segíts, hogy én ne legyek
akadálya annak, hogy megajándékozz engem! Ámen.
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A harmadik korszak
Az Ószövetségben az Atya maga szólt a kiválasztottaihoz, és rajtuk
keresztül a többi emberhez. Tanította, vezette a népét és az övéit. De
kijelentéseket, próféciákat adott, hogy lesz idő, mikor Isten Fia, Jézus
Krisztus, személyesen lesz jelen itt a Földön, és Ő fogja bemutatni
Isten szeretetét és hatalmát, és halálával megváltja az emberiséget a
bűneiből. Erről részletesen több kijelentés is beszél az
Ószövetségben, én most csak egyet emelnék ki, mely igen sok
részletet tartalmaz erre vonatkozóan, mégpedig az Ézsaiás könyve
53. részét:
„Ki hitte el, amit hallottunk, és hirdettünk? Ki előtt volt nyilvánvaló
az Örökkévaló hatalma? Felnőtt az Örökkévaló szeme előtt, mint
friss hajtás, fiatal csemete, mint gyökérsarj a száraz földből. De nem
láttuk vonzónak külsejét, nem találtuk sem szépnek, sem érdekesnek.
Az emberek lenézték őt, még barátai is elhagyták. Tudta, mi a
fájdalom, és hogy mit jelent a betegség, de mi arcunkat eltakartuk,
hogy ne is lássuk. Nem törődtünk vele. Pedig betegségeinket ő
viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. S mi még azt hittük, hogy Isten
csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti! Bizony, bűneinkért kapott
sebeket, vétkeinkért törték össze őt! Békességünk büntetését ő fizette
meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után
mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az
Örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. Bántalmazták
és megsebesítették, de alázattal viselte. Szó nélkül tűrte, s nem
tiltakozott, mint a bárány, ha levágni viszik, mint juh, mikor némán
tűri, hogy megnyírják. Erőszakkal fogták el, és igazságtalanul
ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki sem értette meg, hogy népem
bűnei miatt ítélték halálra, és irtották ki az élők közül. Gonosztevők
között jelölték ki sírhelyét, de a gazdagok sírjába került. Megölték,
bár semmi gonoszt nem tett, nem találtak hamisságot még
beszédében sem! Bizony, az Örökkévaló akarta összetörni őt. Ő
határozott úgy, hogy Szolgájának szenvednie kell, és életét bűnért
való áldozatul kell adnia. Azután Szolgája meglátja majd „utódait”,
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hosszúra nyújtja életét, és sikerre viszi az Örökkévaló akaratát. Lelke
vajúdása után látni fog, és elégedettség tölti be. Igaz Szolgámat
sokan megismerik, és ők is igazakká lesznek általa, mert vétkeiket
Szolgám viseli. Mivel lelkét önként adta halálra, és a bűnösök közé
sorolták, mivel magára vette sokak bűneit, és a bűnösökért
imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztok neki, és
osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg —
mondja az Örökkévaló.” (EFO)
Mikor megszületett Jézus, beteljesedtek ezek a próféciák. Eljött a
Földre, itt járt-kelt köztünk. Tanított, jeleket és csodákat tett, meghalt
a világ bűneiért, és kijelentéseket adott, hogy Ő ugyan elmegy a
mennybe, de elküldi a Szent Szellemet, hogy ne legyünk árvák
Őnélküle. Elmondta, hogy ha Ő már nem lesz közöttünk
személyesen, akkor majd a Szent Szellem fog jeleket, csodákat tenni,
tanítgatni, vezérelni bennünket. Ide vonatkozóan is kiemelnék egy
Igerészt, a János evangéliumának 16. részéből az 5-11-ig versig.
„...de most visszatérek ahhoz, aki elküldött engem. Egyikőtök sem
kérdezi: -Hová mész?- Igaz, most szomorúak vagytok, mivel ezt
mondtam, de higgyetek nekem: javatokra válik, hogy elmegyek!
Miért? Mert ha elmegyek, elküldöm hozzátok a Segítőt. Ha nem
mennék el, akkor ő sem jönne el hozzátok. Amikor pedig eljön a
Szent Szellem, nyilvánvaló módon be fogja bizonyítani az egész
világnak, és minden embernek, hogy mi a vétek, mi az igazságosság,
és mi az ítélet. Be fogja bizonyítani az embereknek, hogy ha nem
hisznek bennem, akkor vétkeznek. Bebizonyítja, hogy Isten igazságos
ítélete az, hogy én visszatérek az Atyához, és nem láttok többé. Be
fogja bizonyítani, hogy e világ fejedelme fölött kimondták a
kárhoztató ítéletet.” (EFO)
Ez a harmadik korszak, a Szent Szellem korszaka. Ugyanis, ahogyan
Jézus születését megígérte és betartotta Isten, úgy a Szent Szellem
eljövetelét is nem csak megígérte, hanem meg is tartotta, mégpedig
pünkösdkor.
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Íme a bizonyíték az Apostolok Cselekedeteiből a 2. rész 1-21. versig:
„Mindannyian együtt voltak akkor is, amikor elérkezett a Pünkösd
ünnepe. Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél
fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek
jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire. Ekkor betöltötte őket
a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a
Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon. Az ünnepre sok
istenfélő zsidó gyűlt össze Jeruzsálemben a világ minden tájáról.
Amikor meghallották ezt a zúgást, mindenfelől odagyűltek az
emberek, és nagyon meglepődtek, mert mindenki a saját anyanyelvén
hallotta őket beszélni. A csodálkozástól magukon kívül voltak, és azt
mondták: „Hát nem mind Galileából valók ezek, akik itt beszélnek?
Hogyan lehet, hogy mind a saját nyelvünkön halljuk őket? Hiszen
vannak itt közöttünk pártusok, médek és elámiták. Jöttek
Mezopotámiából, Júdeából, Kappadóciából, Pontuszból és KisÁzsiából, Frígiából, Pamfíliából, Egyiptomból, Líbia Ciréné melletti
vidékéről és Rómából is. Vannak közöttünk, akik zsidónak születtek,
és vannak, akik felvették ezt a vallást. Kréta szigetéről is jöttek, és
vannak itt arabok is. Mégis mindannyian a saját nyelvünkön halljuk,
amit ők Isten csodálatos dolgairól mondanak.” Mind nagyon
csodálkoztak, és zavartan kérdezték egymástól: „Mit jelentsen ez?”
Mások azonban gúnyolódtak: „Biztosan túl sok édes bort ittak.”
Ekkor Péter a többi tizenegy apostollal együtt felállt, és hangosan
így szólt az összegyűltekhez: „Zsidó testvéreim, és ti mindnyájan,
akik Jeruzsálemben laktok! Kérlek, figyeljetek rám, hadd mondjam el
nektek, mit jelent ez! Nem részegek ezek, mint ahogy ti gondoljátok
— hiszen még csak reggel kilenc óra van! —, hanem az történik
most, amit Jóel próféta előre megmondott: »Azt mondja Isten: az
utolsó napokban majd kiárasztom Szellemem minden emberre, és
prófétálnak fiaitok és leányaitok, a fiatalok látomásokat látnak, az
öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban szolgáimra is
kiárasztom Szellememet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is prófétálni
fognak. Fönt az égben csodákat mutatok, lent a Földön meg jeleket:
vért, tüzet és füstfelhőket. A Nap elsötétedik, a Hold pedig vérvörös
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lesz. Azután jön el az Örökkévaló hatalmas és dicsőséges napja. De
mindenki üdvözül, aki az Örökkévalót hívja segítségül.” (EFO)
Amikor Isten elküldte az Ő Szellemét, ez nem csak szélben,
lángnyelvekben, és idegen nyelveken való imádkozásban nyilvánult
meg, hanem másban is. Péter ugyanis, aki nem sokkal ezelőtt a
történet előtt félelemből háromszor is letagadta, hogy ismeri Jézust,
most hirtelen nagyon bátor lett. Azt olvassuk ugyanis, hogy a világ
minden tájáról érkeztek zsidók, hogy megünnepeljék Jeruzsálemben
a pünkösdöt. Abból is tudhatjuk, hogy milyen sokan lehettek, ha
tovább olvassuk a történetet. Látni fogjuk, hogy Péter beszédére
mintegy háromezer ember megtért. Gondolhatjuk, hogy nem tért meg
mindenki, tehát több ezren lehettek ott, amikor az addig gyáva Péter
bátran kiállt, majd Jézusról és a Szent Szellemről beszélt.
Ez, ami itt történt Péterben, tökéletesen bemutatja Isten Szellemének
egy csodálatos tulajdonságát, jellemzőjét. Akire reá száll, akit betölt,
azt erővel és bátorsággal ruházza fel ahhoz, hogy Isten munkáját
hatékonyan tudja végezni! Péter szolgálata a Szent Szellemmel való
találkozása előtt nem volt valami hatékony, és a többi apostolé sem.
Jézusra is reá szállt a Szent Szellem mielőtt elkezdte a szolgálatát.
Lehet Isten munkáját Szellemének ereje nélkül is végezni, de akkor
minden, amit teszünk, „emberszagú” lesz, nem Isten illatú. Egy
dicsőítés például lehet egy programszerű énekszolgálat, műsorszám,
de lehet Isten szívből jövő őszinte imádata is. Az igehirdetés
mondhat ugyan újat, de mégis száraz lesz, nem olyan, mintha telve
lenne Szellemmel, tűzzel, szenvedéllyel. Az erőtlen, vallásos
szolgálat mindig rontja Isten hitelét! Ezeket a dolgokat nem én
találtam ki. Egyrészt a több mint húsz évnyi hívő életem folyamán
a saját szememmel láttam meg a különbséget a tüzes, és az élettelen
szolgálatok között, másrészt pedig a Bibliában is azt látom, hogy:
„Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az Új Szövetség szolgái
legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a Törvény
betűjét! Az írott Törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet
ad.” (2.Korintusi levél 3:6 EFO)
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Ha csak az Írást hirdetjük, és törvénykezünk a gyülekezetben, ha
műsort csinálunk az összejövetelekből, az elsorvasztja, vagy megöli a
lelkeket. Ilyenkor vagy elmennek más közösségekbe, ahol többet
kapnak lelkileg, vagy kiábrándulnak Istenből, és nem akarnak többé
hívők lenni, vagy ott maradnak a gyülekezetben, mint egy élettelen
műsor részei. A valódi, szenvedélyes, izgalmas és élő Istent nem
fogják megismerni, mert egy erőtlen, unalmas, hideg, törvénykező
képet kapnak vezetőiktől. Sajnos nagyon sok vezető, és ezáltal
nagyon sok hívő is egy távoli Istenhez imádkozik, és egy távoli
Istenről beszél, ezért is erőtlen minden körülöttük. Pedig eljött a
Szent Szellem, és Jézus előre megmondta János evangéliuma 14.
részének 17. versében, hogy:
„Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni,
mert ők nem látják, és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és
felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt bennetek él majd.”
(EFO)
Nem, egyáltalán nincs távol tőlünk az Isten! A Szent Szellem által
nagyon is közel van hozzánk. Velünk lakik, sőt bennünk él. De csak
azokban, akik nem a hitetlenek világához tartoznak. Azokban, akik
elhitték, hogy Istennek van egy terve az életükre nézve, és amíg a
saját fejük után élték az életüket, bűnöket követtek el. Azokban, akik
felismerték, hogy Jézus nem a saját bűnei miatt halt meg, hanem a
mieinkért, és meglátták azt is, hogy szükségük van Jézus áldozatára
ahhoz, hogy az Istentől elválasztó bűneik el legyenek törölve. Ezt
beismerve, őszintén kérnünk kell Isten bocsánatát és Jézus áldozatát
a bűneinkre, és akkor nem tartozunk a hitetlenek világához! Akkor
közel lesz hozzánk az Isten. Velünk lakik, sőt bennünk él, mert nem
lesz bűnünk, ami elválasztana Tőle.
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Ő egy személy
Fontos tudnunk, hogy Isten Szelleme, nem csupán egy személytelen
erő, hanem egy nagyon is valóságos személy. Ahogyan az Atya, vagy
a Fiú (Jézus Krisztus), ugyanúgy a Szentháromság harmadik tagja is
egy személy. Csak azért, mert nem tudunk Róla elég sokat, gyakran
egy személytelen erőnek gondoljuk, kezeljük.
De Ő itt van a Földön. Bemutatja nekünk Isten dicsőségét, hatalmát,
szeretetét, bölcsességét. Az Ő segítségével változnak meg ma is
elrontott életek, gyógyulnak meg betegek, támadnak fel halottak,
akárcsak az Atya, vagy Jézus korszakában. Íme néhány tulajdonsága,
melyek alátámasztják a fentieket:
Apostolok Cselekedetei 15:28 (UF): „Mert a Szent Szellem jónak
látta és vele együtt mi is úgy láttuk jónak …”. - A Szent Szellem
gondolkodik!
Apostolok Cselekedetei 1:16 (UF): „Be kellett teljesednie az Írásból
annak, amit előre megmondott a Szent Szellem...” - Ő beszél!
Római levél 8:14 (UF): „Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok
Isten Fiai.” - Ő vezet!
Egy személyiség nélküli „erő” nem képes megszomorodni, de Isten
Szelleme igen.
Efézusi levél 4:30 (UF): „És ne szomorítsátok meg az Isten Szent
Szellemét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára!”
Ebben a részben is, mint több helyen a Szentírásban, az „aki”
szócska is bizonyítja a Szent Szellem személyiség voltát!
A János evangéliuma 14:26 versében is találunk erre bizonyítékot:
„A Pártfogó (Vigasztaló) pedig a Szent Szellem, akit az Én nevemben
küld az Atya, Ő tanít majd meg titeket mindenre és eszetekbe juttat
mindent, amit Én mondtam nektek.” (UF)
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1.Korintusi levél 2:10-12 (EFO): „Nekünk azonban Isten mégis
megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, aki mindent
megvizsgál és kikutat, még magának Istennek a mélységes
gondolatait is. Mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait,
csakis az illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy, Isten
gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szelleme. Mi azonban nem
ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó
Szent Szellemet, hogy általa megismerjük mindazt, amit Isten nekünk
ajándékozott.” - Ő megvizsgál, kutat!
1.Korintusi levél 12:11 (EFO): „Mindezt ugyanaz a Szent Szellem
cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt
vagy azt az ajándékot.” - Ő cselekszik, és ajándékokat ad!
Apostolok Cselekedetei 5:3 (EFO): „Péter azonban ezt mondta neki:
„Anániás, hogyan foglalhatta el a Sátán ennyire a szívedet?
Megpróbáltad becsapni a Szent Szellemet, és félretettél magadnak az
eladott föld árából!” - Egy személytelen erőt nem lehet becsapni!
Római levél 8:26-27 (EFO): „Hasonlóképpen a Szent Szellem is
segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor
még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent
Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető
sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is,
mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög
Isten népéért.” - Ő a segítségünkre siet, könyörög értünk!
A Szent Szellem többek között az örömnek, az igazságnak, a
békességnek (Római levél 14:17), a hitnek (2Korintus 4:13), az
engedelmességnek (Zsoltárok könyve 51:14), az erőnek (Zsoltárok
könyve 51:12), az értelemnek, a bölcsességnek, a hatalomnak
(Ézsaiás 11:2) a Szelleme. Csodálatos személyt kaptunk ajándékként
Jézus által. Tudnod kell, hogy ez a személy ott volt a világ
teremtésénél, ugyanis ezt olvassuk Mózes első könyvében, az 1. rész
elején:
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„A föld kaotikus, lakatlan és üres volt, a mélységet sötétség borította
be. De Isten Szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött.” (UF)
Ő vitte véghez az egyiptomi tíz csapást is, hiszen Ő úgy létezik itt a
Földön, mint Isten keze. Hatalmas erejével Ő választotta ketté a
Vörös-tengert, hogy Isten népe száraz lábbal átmehessen, amikor
üldözték őket az egyiptomiak. De ha úgy vesszük, akkor a Szent
Szellem, Jézus édesapja is, hiszen amikor Mária megkérdezte az őt
meglátogató angyaltól, hogyan lehetséges, hogy ő fogja megszülni a
Megváltót, akkor:
„Az angyal így válaszolt: „A Szent Szellem száll rád, és a
Magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd
megszülsz, szent lesz, és Isten Fiának nevezik.” (UF)
Sőt, Ő az a személy aki galamb képében reá szállt Jézusra, miután az
bemerítkezett, ő általa csendesítette le Jézus a tengert, támasztotta fel
Lázárt, és gyógyított betegeket. Ő az a személy, aki pünkösdkor eljött
a Földre, és azóta is itt van.
Keresi azokat az embereket, akik hajlandóak Isten akarata
szerint élni, hinni az Ő csodatévő hatalmában, hirdetni az Ő
dolgait, és közösségben élni Vele nap mint nap. Ha talál ilyen
embereket, azokkal szívesen van együtt a nap huszonnégy
órájában, és rajtuk keresztül dicsőíti meg Jézust és az Atyát!
Én magam is tapasztalom azt, hogy örül a Szent Szellem annak, ha
valaki számba veszi Őt, beszél vele és Róla. Én szeretem Őt, és
szeretek Vele beszélgetni. Téged is keres egy ilyen kapcsolatra!
Szeretne veled lenni, veled beszélgetni, együttműködni veled. Isten
Szelleme vágyik azokkal lenni, és ragaszkodik azokhoz az
emberekhez, akik szeretik őt. Ilyen tekintetben hasonlít egy
kisgyermekre, egyébként pedig végtelen nagy hatalma van. Ő egy
nagyon érdekes és csodálatos személy! Érdemes számolnunk Vele a
szolgálatunkban és a mindennapjainkban egyaránt.
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Hatalmat kaptunk
Mivel a Szent Szellem Isten szeretetét, hatalmát, egyéniségét
képviseli itt a Földön, aki találkozik vele, az olyan, mintha az élő
Jézus Krisztussal találkozna. Annak az embernek pedig, akivel Jézus
személyesen találkozott, biztosan megváltozott valami az életében!
Ha te találkozol Isten Szellemével, te sem leszel többé ugyanaz, azt
garantálom. Ő nem egy unalmas személy! Ahol megjelenik, ott
mindig történik valami. Ugyanazok a jelek és csodák követik az Ő
megjelenését, mint Jézusét, mikor itt járt közöttünk. Ezért is
olvashatunk arról több helyen, hogy Ő megújít (Ezékiel 11:19,
Ezékiel 37, János 3:5). Aki csak találkozik Vele, annak megfrissül,
átformálódik az élete.
Ahogyan a Jézussal való találkozás nem múlt el nyom nélkül
senkiben, úgy az Isten Szellemével való találkozás sem múlik el
nyom nélkül! Mert Ő az Istent mutatja be, amint Jézus az Atyát.
Az Ő munkájaként prostituáltak, maffiózók megtérnek a bűneikből,
és Istent kezdik el követni. A betegek meggyógyulnak, a halottak
feltámadnak, a démonok elhagyják azokat, akiket addig kínoztak. A
széthullott családokba béke és szeretet költözik, és sorolhatnám
napestig azokat a csodákat, melyek a Szent Szellem megjelenésekor
bekövetkeznek. Nekem is vannak ismerőseim, akik drogosok voltak.
Nem törődtek a családjaikkal, sem azzal, hogy milyen módszerekkel
szereznek pénzt az anyagra, csak az számított, hogy meglegyen a
kábítószer. Ma Istent szolgálják, gyerekeket nevelnek, és teljesen
megváltoztak. Van egy ismerősöm, aki egy agresszív strici volt,
lányokat futtatott, és ha keveset kerestek, brutálisan megverte őket.
Miután az Úr megkereste őt és bűnbánatra jutott, megnősült,
gyermekeket nevel, és egy gyülekezet lelkes tagja. Egy másik illető
újfasiszta gondolkodású skinhead volt, benne az agresszióban, az
okkultizmusban. A rendőrök számtalanszor idézték be, vagy tartottak
náluk házkutatást. Ma ez az ember Isten Igéjét hirdeti, gyakran épp a
romák között! Betegekért imádkozik, és azok sokszor meg is
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gyógyulnak. Ismerek egy lányt, akivel évekig jártunk egy
gyülekezetbe, és mindig szomorúnak láttam. Depresszív alkat volt,
nagyon ritkán láttam mosolyogni. De egy alkalommal, amikor Isten
Szelleme megérintette, szinte ragyogni kezdett az arca. Sokat láttam
nevetni, nagyon sokat, és ma is megmaradt ebben az állapotában.
Amikor a Szent Szellem megérinti egy ember életét, ott csodák
történnek. Igazi csodák! Ez a különbség az erőtlen, száraz, Isten
vezetését nélkülöző, és a Szent Szellemmel átitatott, élő
szolgálatok között. Az egyiknek nyoma marad egy életre, a
másikat elfelejtik az emberek. Jézus pedig nem azért halt meg,
hogy egy irodalmi műként fejtegessük a Biblia szavait anélkül,
hogy azt Isten Szelleme megelevenítené! Nem azért halt meg,
hogy vallásosdit játsszunk unalmas összejövetelekkel. Azért tette,
hogy Isten fiaiként éljünk azzal a hatalommal, amit Tőle
kaptunk!
Több helyen olvashatjuk a Bibliában, hogy Isten hatalmat adott
nekünk. Íme egy ezek közül, melyet a Lukács evangéliuma 10. rész,
19. versében találunk meg:
„Figyeljetek rám! Igaz, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon
és skorpiókon tapossatok, s ez a hatalom nagyobb, mint az ellenség
minden ereje, és semmi sem árthat nektek.” (EFO)
A Galatákhoz írott levél 4. rész 6-7. verseiben pedig azt olvassuk:
„Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a
szívünkbe, aki így kiált: „Abbá!”, azaz: „Édesapám!” Így azután
többé már nem vagy rabszolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor
örökös is, akit maga Isten tett azzá.” (EFO)
Igen. Megváltónknak, az Úr Jézusnak örököstársai vagyunk,
mert Isten fiai lettünk. Hogyan??? Hiszen nem vagyunk
vérrokonságban Istennel?! De igen! Miután Jézus vérét
elfogadtuk az életünkre, Isten ezen keresztül néz ránk. Ezen
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kívül, a Fiának a Szellemét is elküldte nekünk, a fiúság
Szellemét, Aki által Teremtőnket Apának hívhatjuk. Nem a
hibáinkat látja Isten, ha ránk néz, hanem Jézus áldozatán
keresztül visszafogadott gyermekeknek tekint bennünket.
Igen, rokonságba kerültünk Istennel, és örökösök vagyunk. A
hatalmat is ezen a jogcímen kaptuk Tőle. Ezt a hatalmat pedig a
Szent Szellem biztosítja számunkra. Nem akármit adott Isten a
kezünkbe, de sajnos sokan ezt fel sem fogják.

Ő tényleg itt van közöttünk
Itt van a Szent Szellem a Földön, és ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint az a rengeteg megváltozott élet, csodálatos gyógyulás, ami
sokszor tudtunkon kívül körbevesz bennünket. Időrendi sorrendben,
egész napjainkig összegyűjtöttem néhányat abból a sok millió
történetből, melyeknek minden esetben fontos résztvevője volt Isten
Szelleme.
Názáreti Jézus Krisztus (Örökké volt, és ma is él!)
Amint elhagyták Jerikó városát, nagy tömeg követte Jézust. Az út
szélén két vak ült, akik meghallották, hogy Jézus megy el mellettük,
és kiáltozni kezdtek: „Dávid Fia, Urunk, könyörülj rajtunk!” Az
emberek rájuk szóltak, hogy maradjanak csendben, de ők annál
jobban kiabáltak: „Dávid Fia, Urunk, könyörülj rajtunk!” Jézus ekkor
megállt, magához hívatta őket, és megkérdezte tőlük: „Mit kívántok?
Mit tegyek veletek?” Így feleltek: „Urunk! Nyisd meg a szemünket,
hogy lássunk!” Jézus megsajnálta őket, és megérintette a szemüket.
Abban a pillanatban meggyógyult a szemük, és láttak. Azután
követték Jézust. (Máté evangéliuma 20. rész 29-34 versek - EFO)
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Történt ezután, hogy Jézus a tanítványaival Nain városába ment.
Nagyon sokan követték őt. Amikor a város kapuja felé közeledtek,
látták, hogy éppen egy temetési menet jön velük szembe. A halott,
egy özvegyasszony egyetlen fia volt. A városból sokan kísérték az
özvegyet. Amikor az Úr meglátta az özvegyasszonyt, megsajnálta, és
azt mondta neki: „Ne sírj!” Odalépett a holttesthez, és megérintette a
hordágyat, amelyen az feküdt. A menet megállt. Akkor Jézus ezt
mondta: „Fiú, neked mondom, kelj fel!” A halott ekkor felült, és
beszélni kezdett, Jézus pedig visszaadta őt az anyjának. Mélységes
csodálkozás és megdöbbenés lett úrrá az embereken. Dicsőítették
Istent, és ezt mondták: „Hatalmas próféta jelent meg közöttünk! Isten
meglátogatta népét!” A Jézus híre pedig egyre jobban terjedt
Júdeában és az egész környéken. (Lukács evangéliuma 7. rész 11-17
versek – EFO)
Smith Wigglesworth (1859-1947) életével és szolgálatával azt
bizonyította, hogy Isten nem csak a bibliai időkben tett csodákat az
apostolok által, hanem ma is tesz. Íme egy történet a sok közül:
Ausztráliában, Newsouth Walesben történt egy Mary nevű hölggyel,
hogy 1922-ben deréktól lefelé megbénult, és súlyos beteg lett.
Wigglesworth pedig épp az ő városukban tartott evangelizációt. Mary
barátai szerették volna őt elvinni az összejövetelre, hogy
Wigglesworth imádkozzon érte. Ő azonban nem hitt a gyógyításban
és nem akarta, hogy elvigyék. Az állapota sajnos rosszabbodott, és
már haldoklott. Ekkor a barátai megkérdezték tőle, hogy ha elhívnák
Wigglesworth-öt az otthonába, megengedné-e, hogy imádkozzon
érte? Mary beleegyezett, Smith Wigglesworth azonban valami miatt
késve érkezett, és Mary sajnos meghalt. Miután megjött, Jézus
nevében megdorgálta Mary felett a halál szellemét, és hittel életet
parancsolt belé. A hölgy kinyitotta a szemeit. Akik körülötte sírtak,
örvendezni kezdtek. Ő pedig felöltözött, és mivel közben kopogtak
az ajtón, maga ment ajtót nyitni barátnőinek, akik halálának hírére
érkeztek hozzá.
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John Graham Lake (1870-1935)
Az imádság, az elkötelezettség, és a hit embere a következő csoda
részese volt egy alkalommal:
Johnt egy olyan német család házába hívták el, ahol az édesanyát
lebénította a reuma, és fájdalmak közepette, immár két és fél éve
tolószékben volt. Fia, aki hajóépítéssel foglalkozott, munka közben
lezuhant több méter magasból. Miután a kórházból hazaengedték,
lába elkezdett üszkösödni, és amputálni kellett volna. John, miután
belépett a lakásba, néhány szót váltott az édesanyával az állapotáról,
majd érezte, ahogy Isten lángja fellobban a szívében. Jézus nevében
parancsolt a néninek, hogy keljen fel a tolószékből. Az két és fél év
után először felkelt, és járni kezdett! Ezt követően átment a másik
szobába, ahol a fiú volt. Néhány percig beszélt neki Isten erejéről,
majd a kezét a beteg lábra helyezte, és imádkozott érte. A láb azonnal
meggyógyult, és nem kellett többé attól tartania, hogy amputálni
fogják. Ilyen hatalmas csodát tett Isten az édesanya és az ő életében
is. Pedig ez a férfi nem is volt hívő! Csak a gyógyulása után több
mint öt évvel adta át az életét Isten vezetésének. Isten nem válogat!
Ha Ő csodát akar tenni, akkor csodát tesz. Jézus szolgálata kapcsán is
azt olvassuk Máté evangéliuma 8. részének 16. versében, hogy Jézus
„...minden beteget meggyógyított.” Nem nézte, hogy ki hívő, ki nem
az, hanem meggyógyította a szenvedőket. Isten ma is ugyanezt a
munkát végzi, mert szenvedélyesen szereti az embereket!
Kathryn Kuhlman (1907-1976) szolgálatai kapcsán is rengeteg
csoda történt, de most megpróbálok két dolgot kiragadni a sok közül.
Egyik Los Angeles-i összejövetelén több ezer ember volt jelen az
Egyesült Államok minden tájáról. Sőt, különböző országokból is
jöttek, hogy tanúi legyenek Isten újabb csodáinak, melyeket rajta
keresztül végzett az Úr. A rendezvény egy pontján Kathryn felhívott
a színpadra egy sötétkék ruhás hölgyet, aki a következőket mondta
el: az egyik lábát tizenkétszer, a másikat tizenötször műtötték meg az
orvosok, és el is távolították lábaiból a csontok nagy részét. A talpára
a hasából raktak új húst. Csak mankókkal tudott járni, azt is hatalmas
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fájdalmak közepette! Elmesélte, ahogyan Kathryn előző havi
alkalmán teljesen meggyógyult, és már egyáltalán nincs szüksége a
mankókra. Ezt ott a színpadon Dr. Martin Biery, aki akkor már
harminc éve sebészspecialista volt, egyértelműen meg is erősítette.
Mi lett a kioperált csontokkal, hogyan nőhettek ki újra a
semmiből??? Nagyon egyszerű erre a válasz. Isten, aki egyszer már
megformálta az embert, nem tudja újból megtenni bizonyos
testrészekkel? Elfelejtette volna, hogyan kell csontokat, vagy bármi
mást alkotni? Nem, dehogy! Azt olvassuk a Bibliában, hogy „Jézus
Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!” (Zsidókhoz írt levél
13:8).
Isten nem változik, sehol nem olvassuk a Szentírásban, hogy
eddig és eddig gyógyított betegeket, ezután nem fog tenni semmi
ilyesmit. Elhiheted bizonyosra, hogy csodatévő Istened van, és azt
is, hogy nem passzív! Az életed pedig azt fogja tükrözni, amit
hiszel.
És most akkor jöjjön a másik kiválasztott történet.
New Yorkban, a Keresztény Üzletemberek egyik összejövetele után
történt. Az istentisztelet végeztével Kathrynt szerették volna a
rendezők megkímélni a tömeg nyomásától, és nyugalomban, a hátsó
kijáraton kivezetni. Ez a hátulsó kijárat az épület konyháján keresztül
vezetett, ahol akkor többen természetesen dolgoztak, mit sem törődve
a véget érő rendezvénnyel, vagy Kathryn Kuhlmannal, akit talán nem
is ismertek. Ám amikor Kathryn a rendezők kíséretében átment a
konyhán, több szakács a földre esett Istennek attól a jelenlététől és
erejétől, mely mindig vele volt, amerre csak járt.
Claudio Freidzon (ma is élő szolgája Istennek)
Összejövetelei egyáltalán nem voltak mindig tömve Istenre szomjazó
emberek tömegével! Bizony volt idő, amikor csak anyósának,
apósának, feleségének, és három idős néninek prédikált jó ideig, de
előfordult, mikor még ennyien sem voltak. Tette mindezt egy olyan
gyülekezeti teremben, mely egyben a lakásuk is volt. Este mindig
előszedte a gyermekek kiságyait, és az életükhöz szükséges dolgokat,
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istentisztelet alkalmával pedig a pulpitus és a székek kerültek elő. De
hűséges és kitartó istenkeresése után az Úr megáldotta,
megjutalmazta őt a Szent Szellem erőteljes jelenlétével. Szolgálatain
csodák kezdtek történni, gyógyulások és megtérések. 1992
decemberében pedig kibérelte Buenos Aires legnagyobb, tizenkétezer
férőhelyes előadótermét, hogy ott tartson istentiszteletet. Az épület
pedig nemcsak hogy megtelt, hanem amikor az alkalom kezdete előtt
a rendőrség bezárta az ajtókat, kint még huszonnyolcezer ember
várakozott, így három összejövetelt is kellett tartani. Két saroknyira a
helyszíntől, a hosszú sorban, egy nagyon gazdag asszony várakozott
órák óta, hogy bejuthasson. Nem volt hívő, és nagyon
szerencsétlennek érezte magát, öngyilkos akart lenni. Bár nem jutott
be valamiért, de ott kint az utcán Isten nagyon is látta a szívében a
szomjúságot, és megérintette őt. Elkezdett sírni. A körülötte várakozó
hívők pedig körbeállták és imádkoztak érte. Azon a napon teljesen
megváltozott az élete! Bent az épületben pedig még ennél is
intenzívebben áradt Isten Szellemének tüze, és egyesek szerint szinte
látni lehetett, ahogyan leszállt Isten dicsősége. Sok pásztor is jelen
volt ott, akik új lelkesedést, friss tüzet kaptak az Úrtól. Ezt aztán
vitték haza távoli gyülekezeteikbe, és úgy adták tovább közösségük
tagjainak, ahogy ők is kapták. Egész gyülekezetek, városok változtak
meg egy-egy ilyen rendezvény hatására! Íme egy példa:
Ricardo Saavedra Argentinában, Mendozában lakott, és ott végezte
szolgálatát. Illetve végezte volna, mert a dolgok nem úgy alakultak,
ahogyan szerette volna. Gyümölcsöző szolgálatra és növekvő
gyülekezetre vágyott, de sajnos ez nem akart működni. Mivel a
közössége nem növekedett, ő és családja is igen nehéz anyagi
helyzetbe kerültek. Nem beszélve arról, hogy szerettei között többen
megbetegedtek, s voltak, akiket el is veszített. Felesége depressziós
volt, s még az istentiszteletekre sem akart eljárni. Ő pedig a
túlhajszoltság és a sikertelenség hatására elhatározta, hogy
abbahagyja az egészet. Ekkor szerzett tudomást arról, hogy Buenos
Airesben milyen csodák történnek Claudio Freidzon összejövetelein.
Azt gondolta Ricardo pásztor, hogy mielőtt felhagy a szolgálattal,
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még utoljára megteszi, hogy elmegy egy ilyen rendezvényre. Amikor
megérkezett az istentiszteletre, már az ajtóban rászakadtak a bűnei,
és sírni kezdett. Percekig, órákig sírt Isten jelenlétében, miközben a
Szent Szellem dolgozott benne. Kijelentést adott neki, és a
sikertelenség láncai helyett a dicsőség atmoszférája járta át egész
lényét. Miután véget ért az összejövetel és Ricardo hazament, ahogy
kinyitotta az ajtót, a felesége rögtön látta rajta a hatalmas változást.
Másnap istentiszteleti nap volt a gyülekezetükben, és Ricardo
felesége is elment. Amit a pásztor kapott Claudio összejövetelén,
mindaz kiáradt aznap délelőtt az egész gyülekezetre, és Ricardo
feleségét is megérintette. A depresszió eltűnt róla, és helyébe,
hónapok óta először, öröm költözött. Isten öröme. Ezt követően a
gyülekezet is megváltozott, és nemcsak hogy növekedni kezdett,
hanem egy újat is alapítottak.
Isten jelenlétében minden megváltozhat. Ahol Ő megjelenik, és a
Szent Szellem szabad mozgásteret kap, ott Isten bebizonyítja,
hogy Ő valóban jóságos és szerető Isten. Veled is ezt akarja tenni!
Az, hogy ezt a könyvet most a kezedben tartod, azt jelenti, hogy
valamit szeretnél. Talán gyógyulást egy betegségre, felüdülést lelki
nyomorúságból, egy bizonyos helyzet megváltozását, vagy
egyszerűen csak Isten arcát, jelenlétét keresed. Ha ilyen csodák
lehetségesek, amiket itt olvasol, akkor veled is megtörténhet most
bármi! Mert az az Isten, aki ezekben a történetekben cselekedett,
veled is ugyanolyan, mint ezek szereplőivel.
Ő nem személyválogató, és nincs Nála „a változásnak árnyéka sem”
(Jakab1:17). Bízz meg Benne, és nyisd meg a szívedet az előtt a
Szent Szellem előtt, akit elküldött Jézus erre a Földre azért, hogy a te
életedben is csodát tegyen!
Reinhard Bonnke, ma is élő evangélistával a szolgálata kezdetén
történt meg a következő eset.
Egy szolgálót hívott a gyülekezetébe, hogy hirdesse az Igét, és
imádkozzon a betegekért. Ez az ember nagyon rövid ideig prédikált,
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és a betegekért sem akart közbenjárni. Bonnke megígértette vele,
hogy másnap viszont meg fogja tenni, azonban a következő napon el
sem jött az istentiszteletre! Reinhard az Úrral való konzultálása után
eldöntötte, hogy mivel már be lett harangozva a betegeknek, hogy
imádkoznak majd értük, ezért ő maga fogja ezt megtenni. Rövid
igehirdetése után azt érezte a szívében, hogy a vakokért imádkozzon.
Négy vak ember volt akkor a gyülekezetben. Hirtelen hatalmas
bátorságot kapott Istentől ez ügyben. Hamarosan kiáltások zavarták
meg az istentisztelet rendjét: „Látok! Látok!!!” Ezek voltak
Reinhard Bonnke szolgálatának első gyógyulásai. Mára már több
mint 55 millió ember fogadta el rendezvényei kapcsán Jézus
megváltását. Összejövetelein több százezer ember vesz részt,
melyeken csodálatos gyógyulások történnek. Az rendezvények
végeztével gazdátlan mankók és tolószékek hevernek a helyszínen.
Ezt teszi Isten Szelleme ma is ebben a világban!
Számtalan történetet sorolhatnék még nagy hitű, áldott szolgálók
életéből, de én most képzeletben rád nézek kérdőn, aki most
olvasod ezt a könyvet, és magamra is.
Eszembe jutnak ugyanis Jézus szavai, melyek kivétel nélkül
mindenkire vonatkoznak: „Minden lehetséges annak, aki hisz.”
(Márk 9:23). Itt nem jelöl meg Jézus embereket, vagy
embercsoportokat, hogy kire vonatkozik ez az Igevers, és kire nem.
Egyszerűen csak kijelenti, hogy akik hisznek, azoknak minden
lehetséges. Neked is, és nekem is. Az imént felsorolt személyek
(Jézust kivéve) ugyanolyan emberek, mint te vagy én, és ugyanazok
a fizikai korlátaik, ugyanolyan harcaik, gyengeségeik voltak/vannak,
mint neked, vagy nekem. Neked is vannak isteni csodával
kapcsolatos történeteid? Ha nincsenek, ne csüggedj. Soha nincs késő
hinni a lehetetlenben!
Így a sor végén, én is elmondok párat az életemből. Néhányat már
leírtam a könyv elején, most csak megemlítem ezeket, és csatolok
még hozzájuk.
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Az első ilyen csoda az életemben az, ahogy hitetlen, istenkáromló
állapotomban Isten minden emberi segítség nélkül megkeresett a
Szent Szelleme által, lehajolt hozzám, és értelmet, célt adott az
életemnek. A következő, ahogyan édesanyámat és a testvéreimet is
megszólította annyi szenvedés, félelem és fájdalom után.
Békességgel, szeretettel teli új életet adott mindnyájunknak, pedig a
családunk maga volt a földi pokol. Aztán ahogyan a feleségem
meggyógyult a több évig tartó halálos betegségéből, és azóta is a
gyógyszerei nélkül él, szintén egy örök bizonyság nekem Isten
létezéséről, hatalmáról és szeretetéről.
Az ő gyógyulásához kapcsolódik egy barátommal kapcsolatos
történet is. Ő nemcsak hogy depresszióban és skizofréniában
szenvedett, hanem folyton öngyilkossági gondolatok gyötörték.
Naphosszat az járt a fejében, hogy miként halhatna meg, és milyen jó
lenne eldobni az életét. Néha pedig az, hogy ha már egyszer élnie
kell, akkor egy bentlakásos pszichiátriai otthonba szeretne költözni
fiatal létére, ahol benyugtatózzák, nem tud majd magáról, és gondját
viselik. Hosszú évekig nem volt semmi jövőképe, semmi életcélja.
Látva, hogy a feleségemet hasonló állapotból hozta ki Isten,
felajánlottam neki, hogy jöjjön el hozzám időnként, beszélgessünk és
imádkozzunk, hiszen a páromért sem igazán tettem többet, és Isten
mégis meggyógyította. Rá is szánta magát, bár nagyon nehéz volt
neki hétről hétre eljönnie hozzánk, hiszen egy depressziós ember
sokszor teljesen motiválatlan.
Valahányszor eljött, mindig újra elmondta, mennyire rosszul van,
mennyire nincs kedve élni, milyen jó lenne meghalni, vagy otthonba
kerülni. Sokat nézelődött az interneten öngyilkossági módszerek és
bentlakásos otthonok után. Én mindig meghallgattam, amit mesélni
szeretett volna, de mindig elmondtam, hogy Isten nem ezt a sorsot
szánta neki! Nem azért alkotta őt a világra, hogy egy lelki nyomorék
legyen, és éveket töltsön nyugtatók, antidepresszánsok hatása alatt.
Sokszor példálóztam feleségem gyógyulásával, és soha nem
engedtem őt haza anélkül, hogy ne imádkoztam volna érte. Nem
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tudom, mennyi ideig járt hozzám ebben az állapotában, de az biztos,
hogy ma már alig szed gyógyszert a régi mennyiségéhez képest, és
eljegyzett egy hívő hölgyet, akivel össze szeretnének házasodni.
Igen, bizony, az az ember, aki sóvárogta a halált, most a jövőjét
tervezi, szeretve van, és boldog. Ez is egyértelműen Isten Szent
Szellemének a csodája! Ki tud ilyet megtenni, ilyen változást hozni
valakinek az életében? Az ő esetében is azt láttam, amit a
feleségemében, hogy
lehet bármilyen összetört, roncs valakinek az élete, Isten senkiről
nem mond le, és neki mindenre van hatalma!!! Ő alkotta meg az
embert a maga teljességében, és ha egyszer ezt meg tudta tenni,
bármikor rendbe is tudja hozni, akárhogyan el is romlik.
Ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor van egy autógyár, ahol a
legkisebb alkatrészektől kezdve, szépen felépítenek, összeraknak egy
autót. Nem tudom hány alkatrész kell hozzá, de szerintem rengeteg.
Minden apróságot a helyére illesztenek, és egyszer csak beindítják az
új autót. Ha ott a gyárban bármelyik autóban, bármi elromlana,
rögtön ki tudják cserélni a hibás alkatrészt, vagy meg tudják javítani,
mert minden megvan hozzá. Alkatrész és szakértelem egyaránt. Isten
is így van az emberekkel kapcsolatban. A legapróbb részletekig Ő
alkotott minket testrészeinkkel, érzelmeinkkel, vágyainkkal együtt,
és ha bármi meghibásodik, Ő biztosan helyre tudja azt hozni.
A következő, egy több évvel ezelőtti történet, melyet soha nem fogok
elfelejteni, és amely arról szól, hogy mennyire értékesek is vagyunk
Isten számára. Egy kis falu szélén laktunk, ha jól emlékszem
közvilágítás nélkül. A mi házunktól 5-600 méterrel még távolabb, a
faluval ellentétes irányban, ahol már biztos, hogy nem volt
közvilágítás, ott állt egy buszmegálló, melynél a távolsági buszok
megálltak. Oda indultam egy sötét este a húgom elé, hogy
hazakísérjem. De körülbelül az út felénél egy nagyméretű, mérges
kutya rohant felém az egyik épületből. A ház kerítésétől nem messze
megállt, és csak ugatott, vicsorgott rám. Én, ahogy haladtam tovább a
buszmegálló felé, imádkoztam, hogy ha jövök majd visszafelé a
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testvéremmel, vigyázzon ránk Isten, nehogy ez a kutya bajt okozzon
nekünk. Rövidesen már visszafelé gyalogoltunk. Az út másik
oldalán, talán még nagyobb dühvel, mint az előbb, elkezdett rohanni
felénk a hatalmas kutya ugatva, vicsorogva. Én már elterveztem,
hogy mit fogok tenni, amikor odaér hozzánk, és bizony vészesen
közeledett is ez a pillanat.
Már csak a kövesút fele választotta el tőlünk, amikor hirtelen a
hátunk mögül egy autó hangját hallottuk. Nem vettük észre, hogy
közeledett, mert talán annyira a kutya fogaira figyeltünk. De az
biztos, hogy tőlünk 1-2 méterre egy csattanást, majd egy nyüszítést
hallottunk, és végül csöndet. Megállt az autó, és a kutya nem ugatott
többé. Sajnáltam, de közben olyan érzés volt ez az egész, mintha
Valaki a hatalmas kezét odatette volna az aszfaltra a kutya elé,
aminek ő kíméletlenül nekirohant. Éreztem, hogy fontosak és
értékesek vagyunk Istennek, és hogy Ő velünk van mindig, nem néz
félre soha! Lehet, hogy ez a történet egy kis dolognak tűnik a
fentiekhez képest, de ugyanúgy Isten erejére volt szükség hozzá,
mint a többi esetben, és talán az életünket mentette meg az Úr.
A 91.zsoltár nagyon jól megfogalmazza azt, hogy Isten mi mindentől
meg akar, és meg is tud védeni minket. Ez a történet megmutatja
számomra, hogy Ő nem csak ígérget a Bibliában, hanem meg is teszi,
amit mond. Ahogyan azt már említettem, az Atya és a Fiú a
mennyben vannak, a Szent Szellem pedig itt a Földön, ezért biztosak
lehetünk abban, hogy ezt a csodát, és a többit is, melyet előzőekben
felsoroltam, Isten az Ő Szelleme által vitte véghez. Ebből is
láthatjuk, micsoda hatalommal bíró személy is valójában! Munkája
pedig még nem ért véget itt a Földön, sőt, most zajlik csak igazán.

39

Értékes vagy!
Nagyon fontosnak tartom, hogy erről a témáról is írjak, hiszen óriási
akadálya a Szent Szellemmel való közösségnek, és a sikeres szolgáló
életnek az, amikor nem tartjuk magunkat méltónak arra, hogy Isten
velünk legyen. A magunkról kialakult kép ugyanis alapfeltétele
annak, hogy meglátsszon rajtunk Isten dicsősége. Ha csak egy
senkinek tartod önmagadat, akkor arra sem vagy méltó a
gondolkodásod szerint, hogy Isten szeressen téged, megáldjon,
megsegítsen, meghallgasson. Hívő körökben sajnos sok helyen
elvárás az alacsony önértékelés. Én most nem is arra akarok
kilyukadni, hogy legyen nagy arcod, mert csak akkor tudod elfogadni
Isten szeretetét. Egyáltalán nem, hiszen a Biblia is alázatra tanít
bennünket, és arra, hogy másokat magunknál különbnek tartsunk!
Nekem is komoly önértékelési gondjaim voltak, mert sosem voltam
nagydarab, sem pedig agresszív. Emiatt legtöbbször sajnos inkább
céltábla voltam. Utáltam is magam nagyon ezért a
jelentéktelenségemért. Nekem az segített kijönni ebből az állapotból,
hogy elfogadtam azt a tényt, Isten számára nagyon is értékes vagyok.
Lehet, hogy a körülötted élők, és a saját szemedben is senki vagy, de
erre Isten válasza az, amit az Ézsaiás könyve 43. részének 4.
versében olvasunk:
„Mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, s mert nagyon
szeretlek, hát népeket adok érted, s életedért cserébe nemzeteket.”
(EFO)
Lehet, hogy a jellemedből fakadóan naponta sok bűnt követsz el, és
olyan dolgokat teszel, ami miatt nem látszik meg rajtad az Isten
dicsősége. De erre Isten válasza valami ilyen: „Gyere ide hozzám, és
beszéljük meg, rendezzük le egymás között a dolgokat! Én
megbocsájtok neked, és te az az ember leszel, akinek megálmodtalak,
és akin meglátszik az én dicsőségem! Soha ne feledd el, hogy:
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„Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten
hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít
minden gonoszságtól.” (1János 1:9 – EFO)
Bizony, Ő mindig megbocsájt, és mindig megtisztít minket a
bűneinktől. A hívők legtöbbször sportot űznek abból, hogy ki a
legsenkiházibb Isten előtt. Csak azt felejtik el, hogy nagyon-nagyon
drága vér folyt ki mindannyiunkért, hogy meg legyünk szabadítva
minden olyan bűnös dologtól, ami elválaszthat minket Istentől.
Istenünk a saját Fiát adta értünk, és az Ő életét azért, hogy minket
felemelhessen az arcához, hogy megmosson, megtisztítson, és
magához ölelhessen, mint gyermekét. Fizikai vérünk által ugyan nem
vagyunk testvérek, de Jézus vére által örököstársai lettünk
Krisztusnak. Így írnak erről a Római levél 8. rész 6-17 versei:
„Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy
Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az
örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örököstársai
vagyunk.” (EFO)
Ez teljesen egyértelmű üzenet, amit bizony komolyan kell vennünk
ahhoz, hogy élni tudjunk Istentől kapott jogainkkal, hatalmunkkal.
Enélkül vagyunk senkik igazán, és nem úgy, ahogy sokan gondolják!
Valóban bűnösök vagyunk. Minden nap követünk el olyan dolgokat,
akárcsak gondolatban is, amelyek miatt meg kellene halnunk, de
Jézus ezt megtette helyettünk, és eltörölte a bűneinket. Ezért Isten
előtt már nem utolsó férgek vagyunk, akik hibásak a Fia haláláért, és
újra és újra elesnek. Nem. Jézus saját maga, önként döntött úgy, hogy
meghal azért, hogy minket soha, semmilyen bűn ne választhasson el
Istentől. Ő döntött így, hogy ne vesszünk el, és azért tette, mert
elkötelezetten szeret minket. Ha pedig akkor szeretett minket, amikor
meghalt értünk, akkor most, miután feltámadt a halálból, miért ne
szeretne, mint örököstársait??
János 1. levelében, a 4. rész 16-os versében ezt olvashatjuk az új
fordításból:
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„Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret
bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben
marad, és Isten őbenne.”
Sok Igeverset lehetne idézni a Szentírásból arra vonatkozóan, hogy
Isten mennyire, és hogyan szeret minket. Jézus is szeret, és ha az
Atya és a Fiú szeret, akkor a Szent Szellem is szeret! Téged is. A
Biblia minden egyes szava, minden egyes emberre vonatkozik, rád is.
Nem vagy kivétel!
Ha Isten azt mondja, és meg is mutatta, hogy elfogad téged, és
értékesnek tart, akkor nincs semmi jogod mást gondolni. Ha Ő
szerethetőnek tart téged, nem mondhatsz ellent Neki.
Talán egy emberrel megteheted, hogy nem hiszed el neki, amikor azt
mondja, hogy fontos vagy, de Istennel nem. Nincs más választásod.
El kell hinned, hogy drága és szeretett ember vagy, különben
nem fogsz tudni előre haladni lelkileg, szellemileg, testileg, és
nem fogsz tudni Isten áldásaiban járni. Enélkül nem fog menni!
Nem leszel áldás ennek a több sebből vérző, sóvárgó világnak a
számára, és nem tudod betölteni a küldetésedet, amire születtél!
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Új reformáció kell
Istennél mindig van több és több! Nagyon fontos az, hogy ha
Isten beszéde hirdetve van, akkor az ne csak beszéd legyen,
hanem ott, ahol hirdetve van, meg is elevenedjen, megtörténjen.
Amikor szolgálunk, nem szabad, hogy amit mondunk, vagy
teszünk, azok csak üres szavak, vagy tettek legyenek, hanem erő
és hatalom kell, hogy legyen a szolgálatunk mögött. Olyan erő, és
olyan hatalom, amely képes lerontani a Sátán által emelt
magaslatokat, hazugságokat, és széttépni az emberekre rakott
láncokat.
Jól tudjuk a Bibliából, hogy Isten már mindent elvégzett, hogy
győztesek legyünk. Jézus lefegyverezte a Sátán legnagyobb erejét, a
halált, amikor feltámadt. Azzal, hogy a legerősebbet legyőzte, az
egész gonosz sereg felett hatalma van! Ugyanúgy van ez, mint
amikor Dávid legyőzte Góliátot, és ezáltal az egész csatát
megnyerték. Jézus elvégezte, hogy mi, akik szövetségre léptünk Vele,
mi is győztesek legyünk. De Isten elküldte az Ő Szent Szellemét a
Földre azért, hogy azt a győzelmet, amit Jézus megszerzett, Ő
végrehajtassa, érvényesítse. Jézus ugye a betegségek, a mindenféle
nyomorúságok, rabláncok felett győzelmet aratott, de azok mégis ott
vannak az emberek életében, és szenvedéseket okoznak. Ez olyan,
mint egy bírói ítélet. A bíró meghozza a döntést, kihirdeti, és rácsap
az asztalra. De amíg azt az ítéletet nem hajtják végre, nem
érvényesítik a felekkel szemben, addig nem történik semmi.
Amit Jézus eldöntött, elvégzett és kihirdetett, azt a Szent Szellem
érvényesíti erővel és hatalommal a gonosz szellemek felett.
Felszabadítva ezzel az emberek életében a győzelmet és a
szabadságot. Ezért is mondja a második Korintusi levél 3. rész 17.
verse, hogy:
„mivel az Úr a Szellem, ahol pedig az Úr Szelleme, ott a
szabadság.” (EFO)

43

Ahol tehát jelen van Isten Szelleme, és szabadságot adnak neki, ott
Ő érvényesíteni fogja Jézus győzelmét az emberek életében. Testi,
lelki gyógyulások, szabadulások, és minden olyan dolog, amely
Jézus győzelméből fakad. Mert ahol Isten Szelleme ott van, ott
szabadságnak kell lennie, mert Isten a szabadság Istene is. Jézus
körül is pontosan így zajlottak a dolgok: meggyógyultak a betegek,
megszabadultak a megkötözöttek, megváltozott az emberek élete, és
történtek mindazok a dolgok, melyeknek meg kellett történniük,
hogy szabadság legyen. Ugyanis tudjuk, hogy Jézusban is ugyanaz a
Szent Szellem volt, aki ma mivelünk lehet, ha utat nyitunk neki, és
szabad terepet biztosítunk számára.
Jézus nem azért halt kegyetlen kínhalált, hogy mi gyülekezetesdit
játsszunk, és éberen őrizzük istentiszteleteink minden másodpercét, nehogy valami váratlan, vagy szokatlan dolog történjen:
mondjuk valaki meggyógyulna, és felkiáltana a megszokott
záróima előtt.
Jézus Krisztus bármelyik pillanatban megszabadulhatott volna az őt
kínzók kezei közül, hiszen a hatalma megvolt hozzá. Már attól is
hátraestek a katonák, amikor csak annyit mondott, hogy: „Én
vagyok.” Mi történt volna, ha élt volna a hatalmával a szabadulása
érdekében? Megtehette volna! De vállalta, hogy végigcsinálja azért,
hogy Isten országa terjedjen itt a Földön, és sokan megtérjenek,
megmeneküljenek a pokoltól. Vállalta azért, hogy legyőzze a Sátán
legerősebb fegyverét, a halált, hogy ezzel mindent legyőzzön.
Vállalta, mert tudta, hogy lesznek majd olyan gyülekezetek, ahol
szabadságot adnak Isten Szellemének, és az Ő vérrel megszerzett
győzelme érvényre juthat.
A reménytelenségben élők reményt kaphatnak, megoldást az
életükre, a kilátástalanságban lévők szeme felragyoghat majd, a
halálos betegek újra bízni kezdhetnek, a széthullott családok
boldogságban egyesüljenek.... vállalta mindezt, a csodákért!
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Isten Szelleme nem vallásokat akar bemutatni, és vallásokhoz
hívni az embereket, hanem az élő Istent szeretné megmutatni
ennek a világnak, a ma is történő jelek, csodák és aktuális
üzenetek által.
Vajon, ha egy összetört életű, reménytelenségben élő ember rászánja
magát, és elmegy egy gyülekezetbe, akkor mi fog neki többet
használni? Egy rendezett, túlszervezett, műsorszámokból álló
istentisztelet, vagy egy Szent Szellemtől vezetett és átitatott
összejövetel, ahol azon dolgozik Isten Szelleme, hogy mindenkinek
az élete legproblémásabb területén szabadságot adjon???
A szolgálóknak, akik felelősek az istentiszteletek alakulásáért,
kötelességük lenne, hogy olyan légkört biztosítsanak az
összejöveteleken, ahol a Szent Szellem jól érzi magát, és szabadon
mozoghat, cselekedhet! Ez a dolog már jó régen el lett rontva, és bár
volt egy csodálatos reformáció, de Istent mégis vallásos köntösbe
bújtatták, és törvénykező képet festettek róla. Nem kegyelmesnek,
izgalmasnak, csodákkal telinek látják Őt az emberek, hanem
unalmasnak, érzéketlennek, hidegnek és haszontalannak. Ezt a rég
elrontott dolgot mi, akik bármilyen területen szolgáljuk, képviseljük
Istent, úgy tudjuk a leghatékonyabban helyrehozni, hogy engedjük a
Szent Szellemet szabadon mozogni és cselekedni a mi szolgálati
területünkön. Ezt csak Ő tudja helyrehozni!
Isten a bibliai időkben sem titkolta hatalmát, hanem szerette
megmutatni az embereknek azért, hogy higgyenek Benne. Ez ma
sincs másként! Az Úr ma is szeretné megmutatni, hogy többen
higgyenek. De az akadályokat mi gördítjük Elé, vagy a
hitetlenségünkkel, vagy azzal, hogy egyszerűen nem hagyjuk Őt
érvényesülni az ISTENtiszteleteken! Jézust valósággal szorongatta a
tömeg. Mindig egy csomóan voltak körülötte, amerre csak ment.
Azért, mert hatalom volt vele, és csodák követték mindenfelé. A mi
gyülekezeteink is így tele lennének, ha hatalom lakna közöttünk, és
csodákat tenne a Szent Szellem az összejöveteleinken!
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Biztosan nagyon szépen meg lehetne ezt a kérdést teologizálni és
agyonmagyarázni, de felesleges szépíteni, mert ez az igazság! Az
egyháznak fel kell ébrednie, hogy Isten dicsősége felragyogjon
végre! Be kell töltenünk azt a küldetést, ami az eredeti célja a
megváltottak seregének ezen a világon! Ez a mi feladatunk, nekünk
kell elvégeznünk. Nem kereshetünk rá mást, mert erre lettünk
teremtve!
Az embereknek a vallásos, hideg és unalmas Isten helyett meg
kell végre ismerniük a szerető, izgalmas, élő és csodatévő Istent!
Az igazit, a valódit, nem egy hamisítványt!
Akik meglátják, vagy átélik az Ő csodáit, soha többé nem fognak
legyinteni, ha Róla van szó. Nem fognak legyinteni Istenre, mert
látják: Ő valóságos!
„Majd ezt mondta nekik (Jézus): „Menjetek el a világ minden
részére, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek! Aki hisz és
bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem hisz, az kárhoztató ítélet
alá kerül. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni: a
nevemben gonosz szellemeket űznek ki; új nyelveken szólnak;
kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem nem árt
nekik; ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyulnak.”
(EFO)
Márk evangéliuma 16.részének 15-18. versei arról beszélnek, amiket
Jézus közvetlenül a mennybemenetele előtt mondott a
tanítványainak. Talán sok helyen, sokszor beszéltek már különböző
szolgálók ezekről az Igeversekről, de ezekről nem beszélni kell,
hanem megélni őket! Ezeknek a szavaknak működniük kell, csodákat
tenniük, és ezáltal hitet ébreszteniük az emberekben. Menjetek, és
járjatok úgy, beszéljetek úgy, imádkozzatok és szolgáljatok úgy, mint
az élő Isten fiai, gyermekei! Hordozzátok az Ő tulajdonságait, és
éljetek a Tőle kapott hatalmatokkal! Éljetek azzal a csodával, hogy
Isten Szent Szelleme veletek van!
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Isten nem arra hívott el minket, hogy csupán beszéljünk az Ő
csodáiról, és nosztalgiázzunk, hogy milyen jó lehetett a régi
időkben, amikor ezek megtörténtek. Arra hívott el, hogy átéljük
az Ő csodáit, és megtapasztaljuk a saját bőrünkön a Szent
Szellem hatalmát!
A betegeknek meg kell gyógyulniuk! A halottaknak fel kell
támadniuk! Az összetört szíveknek be kell forrniuk! Az embereknek
meg kell menekülniük a pokoltól! Akkor, és csakis akkor, ha ezek
megtörténnek körülöttünk, a mi gyülekezeteinkben, akkor tölti be
Isten egyháza a küldetését, és csakis akkor tudja helyreállítani Isten
becsületét. Ennél alább egyszerűen nem szabad adni semmiképpen!

A megújulás
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só meg ízetlenül, mivel lehetne
ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és
eltapossák az emberek.” (Máté ev. 5:13 – UF)
Mi, Isten gyermekei, a hívő emberek vagyunk ennek a világnak a
sója. Az ízünk pedig a bizonyságtétel, a másokért való imádság, a
csodák, az együttérzés, a jó cselekedeteink. Amikor ezek a dolgok,
jelek eltűnnek, és megfárad a hívő életünk, amikor az imádságaink, a
dicséretünk, a szolgálatunk is üressé, kötelezővé válik, akkor
veszítjük el az ízünket. Ilyenkor e világ számára már nincs értéke,
nincs haszna annak, hogy hívők vagyunk. Mi értelme akkor? Mire jó
a megszokott, de üres közösségbejárás, a kötelességből végzett
szolgálat, a muszájból és belső fintorral végzett jó cselekedetek???
Mire jó ez a külsőség? Csináljunk úgy kifelé, mintha minden rendben
menne? Csapjuk be magunkat, és próbáljuk meg becsapni a
környezetünket is? Csináljunk egy szép műsort a hívő életünkből,
közben pedig már rég elveszítette az ízét?
A Jelenések könyve 2. részének 3-4. versei ezt mondják:
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„Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a
megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. De van valami, ami nem
tetszik nekem: a szereteted már nem olyan, mint kezdetben.” (EFO)
Isten is ismeri ezt a megfáradt állapotot, amikor meghidegül bennünk
az első szeretet, és a mellékelt Igerész azt mutatja, hogy nem nézi jó
szemmel. Lehetünk állhatatosak, viselhetünk terheket, de ha nincs
meg bennünk az Isten iránti szenvedély, az Úrnak panasza van
ellenünk. Kell nekünk az első szeretet állandóan! Az a tűz, ami akkor
élt bennünk, mikor megismertük Istent! Lehet, hogy telnek-múlnak
az évek, és sok minden változik körülöttünk, de ennek a tűznek ott
kell lennie az életünkben!
Igen, kiéghetünk, és igen, megfáradhatunk. De soha nem szabad
belenyugodnunk ebbe az állapotba, és főleg nem szabad úgy
tennünk, mintha minden a legnagyobb rendben lenne!
Talán becsaphatjuk magunkat, és talán a körülöttünk élőket is, de
Istent soha. Ha a tetteink szépek is, és jót mutatnak, Neki attól még
panasza lehet ellenünk, ha nincs meg bennünk az első szeretet tüze.
De nagyon fontos tudnunk azt is, hogy az Ézsaiás könyvének 42.
részében a 3. vers azt mondja nekünk erőt adva:
„Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze. Akiben már alig pislákol
az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki.” (EFO)
Előfordul, hogy már annyira elfáradtunk, lehet, hogy kiégett a lelki
életünk, és talán olyan, mint az ízetlenné vált só, melynek nincs
haszna, értéke, értelme. De a fenti Ige azt mutatja, hogy ekkor sem
vagyunk elvetett állapotban, Isten nem mondott le rólunk, nem dob
ki minket, mint egy haszontalan holmit! Nem, nem vagyunk
értéktelenek, hiszen:
„Ő ad erőt a megfáradottnak, s az erőtlen erejét megsokszorozza.
Mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülten összerogynak a
legkülönbek. De akik az Örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új
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erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok!
Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki.”
(Ézsaiás könyve 40:29-31- EFO)
Igen, még a legkiválóbbak is kifáradnak, meglankadnak. Még a
leginkább előtérben lévő hívők is. Bárkivel megtörténhet, mert
emberből vagyunk! Elfáradunk, kiüresedünk, rutinossá válnak a
hittel kapcsolatos dolgaink, és elveszítik belső töltetüket, a lényeget.
Kihűl a szenvedély, a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal és a
Szent Szellemmel, és helyébe lép a rutin, a megszokás, a
kötelezőség. Isten óvjon minket, hogy ettől a ponttól színházat
játszva úgy tegyünk, mintha minden a régi lenne! Megtarthatjuk a
látszatot úgy, hogy belül kongunk az ürességtől csakúgy, mint
cselekedeteink, szolgálataink, imádságaink. A fenti Igéből azonban
azt láthatjuk, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak megújul az erejük,
szárnyalni fognak, és nem fáradnak el. Van tehát megoldás! Isten
nem dob ki, hanem újat ad, ha Benne bízol. Új erőt ad, új lendületet,
új reményt, egy új lehetőséget. De hogyan is adja ezt?
Van egy jó hírem: neked szükséged van egy új találkozásra, egy
új érintésre, vagy egy új kijelentésre Istentől, és itt van Valaki
nagyon közel hozzád, aki szeretné, hogy megújulj, és megkapd
azt, amire szükséged van az eredményesebb szolgálathoz! Rajta
nem múlik, hiszen Ő is ugyanazt szeretné mint te.
(Zofóniás 3:17 -UF) „Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.”
Amikor megismertük Istent, az Ő szeretetével hívott el minket, és
egy teljesen új életet adott. Mondhatjuk úgy is, hogy átformálta azt.
Amikor pedig megfáradunk, és kiég a vele való kapcsolatunk, akkor
szintén az Ő szeretete az, ami megfrissít. Az Úr szerelmével való
találkozás mindig valami újat eredményez, ezért nagyon találó az
előző Igerészben az a szókapcsolat, hogy „megújít szeretetével”.
Akár a bibliai történeteket nézzük, akár a mai kor embereit, láthatjuk,

49

hogy ez mindenkinél így zajlik. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten
maga a szeretet, és azt is tudjuk, hogy a Szent Szellem nem más,
mint Isten Szelleme, ennélfogva Isten egyéniségét, tulajdonságait
hordozza. Tehát Isten Szent Szelleme nem más, mint maga a szeretet.
Így újítja meg az életedet az Úr, az Ő Szelleme által. Találkozol
Vele, megérint, meglátogat téged, és az elfáradt, kihűlt hívő
életed egyszerre csak megtelik erővel, élettel, szeretettel,
lelkesedéssel. De nem csak neked van óriási szükséged arra, hogy
élvezd az Istennel való kapcsolatot és a szolgálatodat, hanem
hatalmas szüksége van rá az egész világnak!
A Római levél 8. részének 19. versében ugyanis azt olvassuk:
„...a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”
Kicsit előbb pedig az szerepel, hogy:
„Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.” (UF)
Ebben az összefüggésben tehát bátran állíthatjuk, hogy a körülöttünk
élő nem hívő emberek sóvárogva várják azokat, akiket Isten
Szelleme vezérel. Miért? Azért mert problémáik vannak, és Isten fiai
megoldást tudnak adni ezekre a gondokra a Szent Szellem erejével!
Tudsz segítséget vinni egy beteg embernek, ahogyan Péter is az
Ékes-kapunál, amikor meggyógyította a születése óta sánta férfit
általa az Úr. De ha valaki reménytelen családi, vagy anyagi
helyzetben van, akkor is Isten fiai, a hívő, Szent Szellemmel átitatott
emberek tudnak reménységet, és igazi megoldást kínálni.
Isten Szellemével orvosság lehetsz e világ milliónyi problémájára,
válasz sok ember kérdésére, imádságára.
A kérdés csak az, hogy akarsz-e válasz lenni? Izgat-e téged, hogy ki
mit gondol Istenről, és az Ő hatalmáról? Vagy jól elvagy a
megszokott vallásos életeddel, a megszokott istentiszteleti formával?
Elég ez neked? Soha nem gondoltál még arra, hogy Istenben talán
sokkal több van annál, mint amit eddig megismertél Belőle?
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Akarod, hogy az életed megoldás legyen mások problémáira? Hidd
el, Isten mindent megadott hozzá, hogy az légy! Elküldte Jézust,
hogy áldozatával kifizesse minden bűnünkért a büntetést, és ezzel
felszabadítson minket egy szoros kapcsolatra Istennel. Ezután
elküldte a Szent Szellemet, hogy Őáltala megkapjuk a hatalmat
ahhoz, hogy jeleket és csodákat tegyünk, ahogy Jézus is tette. Mintha
Jézus „megsokszorozódott” volna ezen a bolygón. A keresztények
krisztusiak, azaz Krisztushoz hasonlóak. Amiket tehát Ő tett, azokat
kell nekünk is tennünk. Ő pedig nem egy padban ülő hívő volt,
hanem izgalmas, cselekvő, csodatévő ember (és Isten is persze). Te
melyik akarsz lenni???

A szomjúság
A szomjúságot bizonyára mindannyian ismerjük, egy kellemetlen
érzés, ami egyre erősödik. Ha nem tudjuk csillapítani, betölteni ezt a
szükségünket, kínzó, gyötrő vággyá lesz bennünk. Ha sokáig nem
jutunk folyadékhoz, már másra sem tudunk gondolni, mint erre. A
vágy szépen lassan kitölti egész lényünket, miközben minden más
dolog egyre inkább nehezünkre esik. Mondhatjuk azt is, hogy a
szomjúságnak vannak fokozatai. Az egyszerűség kedvéért most
négyet fogok megkülönböztetni.

1. Első fokozatnak azt jelölném meg, amikor még nem vagyunk
szomjasak, mert épp nem régen ittunk. Eltölt minket egy kellemes
komfortérzés, és úgy gondoljuk, minden rendben van. Ilyenkor nem
érezzük szükségét újabb folyadékbevitelnek, hiszen eleget ittunk.

2. A megszokott hétköznapi szomjúság: jövünk-megyünk, tesszük a
dolgunkat, és ha megszomjazunk, iszunk valamit. Ez amolyan
jelzésértékű, hogy a szervezetünk számára folyadékra van szükség.
Lehetőségeinkhez képest azonnal, vagy legkésőbb 1-2 órán belül
kielégítjük szomjúságunkat. Ez tényleg csak jelzésértékű, nem egy
erős érzés, hiszen szinte azonnal be van töltve a vágyunk.
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3. A harmadik fokozat az, amikor nagyon szaladunk a dolgunk után,
vagy épp valamilyen egészségügyi ok miatt 1-1,5 napig nem jutunk
folyadékhoz. Ilyenkor már igen sűrűn gondolunk arra, hogy innunk
kellene. Sokszor eszünkbe jut, milyen jó is lenne egy pohár üdítő,
vagy víz. Ebben az esetben már-már sóvárgunk ezen vágyunk
betöltése után.

4. Ha 1,5-2 nap után sem jutunk folyadékhoz, a torkunkban lévő száraz
érzés egyre erőteljesebbé, egyre kínzóbbá válik. Az iható folyadék
szerepe rettentően felértékelődik számunkra. Sok mindennél előrébb
kerül a fontossági listán, pedig amikor volt innivalónk, annyira hátul
volt, hogy nem is törődtünk vele. Egy ilyen állapotban talán minden
gondolatunkat az ivás utáni sóvárgás tölti ki.
Látva ezeket a szinteket, te vajon hol tartasz az Isten jelenléte
utáni szomjúságban? Mennyire éget a vágy, hogy Vele lehess,
hogy időt tölts vele? Mennyire vágysz arra, hogy halld a hangját,
vagy hogy a Szent Szellem erejével élj és szolgálj hatékonyan?
Mennyire szenvedsz mindezeknek a hiányától?
A mai világ, a fejlett civilizáció nagy jólétben él. Még a
szegényebbek is. Nem az éhező afrikai szenvedőkre gondolok,
hanem a jóléti társadalmakra. Itt még akik szegények, azok is túl jól
élnek ahhoz, hogy Istenre legyenek utalva. Sóvárogni Isten jelenléte,
ereje után, sok hívő számára is felesleges dolog manapság. Mert a
sóvárgás nem jó dolog, hisz szenvedéssel jár. Ki akar szenvedni,
amikor van enni-és innivalónk, tévénk, télen fűtött, nyáron hűtött
lakásunk? Miért sóvárognánk egy olyan dolog után, ami
megfoghatatlan, amikor élvezhetjük, ami megfogható? Talán aki
halálos betegségbe esik, vagy megoldhatatlan problémája van, bajba
kerül, az elgondolkodik Isten hatalmán. De akinek mindene megvan,
az nem igazán fog.
Annyi ember él ezen a Földön, akik megoldást keresnek életük
problémáira. Te is ilyen vagy? Van, aki a kínzó, vagy halálos
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betegségből szeretne gyógyulást maga, vagy szerette részére. Akad,
aki a szegénység szorításából szabadulna. Számtalan olyan ember él,
akinek összeomlott a családja, és szeretne változást, megújulást ezen
a területen. Sokan vannak, akiknek romokban a lelke, össze vannak
törve, és sóvárognak, vágyakoznak a valódi, elfogadó szeretet után,
mely nem kérdez semmit, csak szeret. Akik sírnak, gyászolnak, vagy
megfásultak, esetleg gyűlölnek; mindenkinek egytől egyik Isten
szeretetére, a Szent Szellem megjelenésére, megnyilvánulására van
szüksége. Kivétel nélkül az egész világnak!
Drogba, alkoholba, dohányzásba, játékszenvedélybe, szexbe, vagy
munkamániába, pénzhajhászásba, mindenféle okkult erőkkel való
foglalkozásba fojtják az emberek ezt a vágyukat, mert nem tudják,
milyen közel is van hozzájuk valójában Isten Szelleme. Hozzád is
közel van, hidd el, egy karnyújtásnyira!
Soha ilyen közel még nem volt a lehetőség az emberiséghez, hogy
személyes kapcsolatba kerüljenek a mindenható, élő Istennel,
hogy a közelébe, a jelenlétébe jussanak bármikor. Mert ez egy
lehetőség, amit el lehet utasítani, de élni is lehet vele. Élhetsz
Isten fiaként, vagy a „sors áldozataként”.
Vállald fel a szomjúságodat, ha van, ne nyomd el magadban!
Engedd, hogy gyötörjön! Ez az útja, hogy többet tapasztalj és ismerj
meg Istenből! Igen, lehet, hogy egyedül maradsz ezzel a nem éppen
kellemes csatával, ahogy én is egyedül maradtam. De ha
hangoztatod, elmondod, továbbadod másoknak ezt az érzést, ezt a
vágyat, akkor nem fog ellaposodni, kihűlni benned, hanem
fokozódik. Ráadásul, ha ezt teszed, másokban is felébresztheted ezt a
szomjúságot, és azt is látni fogod, ki az, aki hasonlóképpen
gondolkodik ezzel kapcsolatban, mint te. Nekem sajnos nem igazán
akadtak ilyen társak, de amikor csak tudtam, megosztottam másokkal
a bennem lévő sóvárgást, vágyat. Szinte minden imádságomban,
igehirdetésemben benne volt, és benne van ma is. Tudom, nem
vagyok egy világhírű szolgáló egyáltalán, de azt a szomjúságot, mely
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bennem van, át tudom adni az embereknek, hogy az ő szívükben is
fellobbanjon a csodák iránti vágy, és tudom, hogy te is át tudod ezt
adni. Amíg ezt teszed, addig nem alszik ki benned!
Az Isten utáni szomjúság pedig nem más, mint a kulcs az
ébredéshez, a csodákhoz, Isten szívéhez. Ha ez benned ég, akkor
becsüld meg nagyon, mert ez is Isten ajándéka. Meglátod, ha
kitartasz ebben, és nem ülsz bele a kényelmes hívők székébe,
akkor Ő meg fog áldani téged, feljebb emel. Az emberek látni,
érezni fogják, hogy több van benned az általános megalkuvásnál,
megelégedettségnél, és hallani akarnak téged, beszélni veled.
Fakadjon fel a vágy a szívedben, éhség és szomjúság Isten iránt! Ne
elégedj meg azzal, amid van! Persze ne legyél élményhajhász, te csak
az élő Isten arcát keresd minden nap! Mondd el neki újra és újra:
„Uram! Találkozni akarok Veled! Személyesen Téged akarlak látni. A
Te arcodat, és a Te tekintetedet, mely mindent megváltoztat. Azt a
tekintetet, mely tele van határtalan szeretettel, és igazán a szívemig
hatol.”
Ha így tudsz imádkozni sűrűn, akkor jönni fog a Szent Szellem, mert
Ő keresi az éhes szíveket!
Az Ézsaiás 55. részének 6. verse ezt mondja:
„Keressétek az Örökkévalót, amíg nem késő! Hívjátok segítségül őt,
amíg közel van!” (EFO)
A 105. zsoltár 4. verse is erre biztat:
„Keressétek az Urat és erejét, keressétek szüntelenül arcát.” (UF)
„Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat,
míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.”
(Hóseás 10:12b – UF)
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Ezeken kívül még sok más Igehely is arra bátorít minket, hogy
keressük Istent, vágyjunk Rá. Én szomorúan tapasztaltam, hogy sok
hívő ismerősöm egyszerűen nem is érti az én Isten utáni
szomjúságomat! Mintha elégedetlenségnek tartanák, hogy mindig
többet és többet szeretnék Istenből megtapasztalni, megérteni, átélni.
Annyian vannak, akik megszokják azt a szellemi szintet, ahol
állnak, megelégszenek azzal, amijük van, és nem mennek, nem
fejlődnek tovább. A többet akarás, a szomjúság egy kincs, amit
őrizni kell a megelégedettségtől. Istennél mindig van több!
Ezt akkor értettem meg igazán, amikor egyszer egy nagyon áldott,
tüzes istentiszteleten vettem részt. Lehetett érezni Isten jelenlétét a
dicsőítésben, az igeszolgálatban, az imádkozásban is, és szinte forrt a
levegő a Szent Szellem tüzétől. Mielőtt elkezdtem volna áradozni,
hogy ez milyen jó istentisztelet, és hogy mindegyiknek ilyennek
kellene lennie, az jutott eszembe, hogy bizony van még ennél is több.
Isten soha nem fogy ki az áldásokból. Az Ő jelenléte soha nem
korlátozódik egy bizonyos mértékre, csak ha mi korlátozzuk!
Bátran keresd hát Isten jelenlétét és az Ő erejét akkor is, ha már 25
éve hívő vagy, és meg fogod Őt találni. Akkor megváltozik az életed
egy pillanat alatt, és nem csak a tiéd, hanem azoké is, akik körülötted
élnek. Tudod, ez olyan, mint az a kép a Bibliában, amely egy
folyóról szól. Ez a folyó Isten templomából indul ki, és amerre csak
jár, életet visz mindenhová. Egy folyó, melynek partjain fák, és
különböző növények nőnek, vizében halak, és egyéb élőlények
szaporodnak el. Egy folyó, mely életet visz a sivatagba. Olyan leszel,
mint ez a folyó. Kicsordul belőled az élet vize, Isten jelenléte, és
csodákat fogsz tapasztalni magad körül, pedig te „csak” Isten arcát
kerested! Az Ő jelenléte mindent megváltoztat, mindent átformál.
Mikor Isten szólt a Bibliában valakihez, vagy találkozott vele, ott
mindig történt valami nagy dolog. Ha te találkozol Vele, az sem fog
elmúlni nyom nélkül.
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Végezetül álljon itt egy idézet Smith Wigglesworth-től:
„Isten senkinek sem veszi hasznát, aki nem éhezi és szomjúhozza
egyre inkább Őt, és az Ő igazságát. Az Úr azt mondta nekünk, hogy
tiszta szívvel, a legjobb ajándékokat kívánjuk, és azokat kell
kívánnunk, amelyek leginkább dicsőséget hoznak az Ő számára.”

Maradjatok éberek!
„Olyan ez, mint mikor valaki elhagyja otthonát, és hosszú útra indul.
A házat a szolgáira bízza, és mindegyiküknek külön-külön megszabja
a feladatát, s a kaput őrző szolgának is megparancsolja, hogy éberen
őrködjön. Maradjatok hát ti is éberek, mert nem tudjátok, mikor jön
vissza a ház ura: este, éjfélkor, hajnali kakasszóra, vagy reggel! Ha
hirtelen megérkezik, nehogy alva találjon titeket! Amit most nektek
mondok, mindenki másnak is mondom: »Maradjatok éberek!«”
(Márk ev. 13:35-36 - UF)
Nagyon sok szolgáló sajnos elaludt. Isten rábízott egy feladatot, hogy
végezze, de elfáradt és elaludt. Azért különösen szomorú, hogy sok
vezető van ilyen helyzetben, mert így talán egész közösségek
alszanak. Megszoktak egy állapotot, egy istentiszteleti rendet, egy
szellemi szintet, és ennyi. Ebben élnek, és nem végzik azt a munkát,
amit a Szent Szellem mondani szeretne nekik. Istennek lenne egy
terve, hogy merre kellene menni, mit kellene csinálni, de ők csak
ülnek egy helyben, és nem is keresik Isten akaratát. Ezek az emberek,
és a közösségek nem töltik be azt a küldetést, ami Isten terve velük.
Ők csak nyugodtan alszanak, miközben milliók mennek a pokolba.
De eljött az idő, amikor fel kell kelni, ki kell mozdulni a kényelmi
zónákból, és el kell kezdeni végre hinni abban, hogy Isten Szelleme
csodákat akar tenni Magyarországon!
Könnyű a megszokott helyeden ülve, a megszokott istentiszteleti
formát követni. Sokkal nehezebb egy teljesen újat kezdeni,
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megreformálni a hitéletet és a szolgálatot, hogy valami többet
éljünk át, és ezáltal többet tudjunk adni másoknak is. Ez nem
kényelmes, ez áldozatokkal jár.
Nekem is árat kellett és kell is fizetnem azért, hogy előrébb és
előrébb jussak. Szinte semmi szabadidőm nincs, mert Isten keresem,
és az Ő munkáját szeretném végezni. Amikor pedig azt érzem, hogy
Istennel kell találkoznom, felkelek, elindulok imádkozni, és nem
lehetek a szeretteimmel. Bizonyos értelemben hátat kell fordítanom
olyan embereknek, akiket szeretek és együtt szolgálhatnánk, csak
azért mert nem értik meg az Isten utáni szomjúságomat. Azt
szeretnék, hogy az ő útjukon járjak, és ezzel visszafognának az
előrehaladásban. Vannak, akiket a gyülekezetükből is kiraknak a
szomjúságukért. Árat kell fizetnünk, és ez nem kellemes, de megéri!
Itt van Isten ereje, hogy felrázzon téged. Itt van ez által a könyv által
is, és ott van a te szívedben is. Isten akarja, hogy lángra lobbanjon a
szíved! Ha eddig eljutottál ennek a könyvnek az olvasásában, az azt
jelenti, hogy te is akarod a többet. Én is akarom, és azért könyörgök,
miközben ezeket a sorokat írom, hogy változás jöjjön az életedbe!
Azt mondom Istennek, hogy: „Uram! Csak úgy van értelme
megírnom ezt a könyvet, és ebbe egy csomó időt, energiát
belefektetni, ha valóban változást hozol az olvasók szívébe és
életébe! Ez a célom.”
Ebben az elkényelmesedett világban kész csoda, hogy ha valaki
előbb kel fel csak azért, hogy imádkozhasson Istenhez, vagy
emiatt később fekszik le. Kész csoda, ha az otthoni lustálkodás,
vagy a rengeteg tennivaló ellenére elmegy az ember gyülekezetbe.
Az is kész csoda, hogy most ezt a könyvet olvasod, és nem
facebookozol, vagy játszol valami számítógépes játékon, esetleg
nézed a kedvenc sorozatodat. Isten egyszerűen nem erre hívott el
minket! Nem azért halt meg Jézus, hogy hiábavaló dolgokkal
töltsük az értékes időnket akár a gyülekezetekben, akár azon
kívül. Azért tette, hogy terjedjen Isten szeretete ezen a Földön,
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emberek életét változtassa meg, és ezáltal épüljön, növekedjen
Isten királysága. Isten embere, Isten népe, kelj fel, és tedd a
dolgodat!

Hitharcosok kellenek
Nehéz helyzetben vagy? Esetleg többet akarsz Istenből? Olyan
problémákkal állsz szemben, amelyek meghaladják az erődet,
képességeidet? Teljesíthetetlennek tűnő feladatok, reménytelennek
hitt emberek és helyzetek, egy rosszindulatúnak diagnosztizált
daganat, egy áthidalhatatlannak tűnő szakadék az anyagi életed
területén, ezek mind-mind harcok. A döntésed, hogy hogyan vívod
meg ezeket a csatákat, meghatározza azok kimenetelét. Egyáltalán
felveszed-e a harcot, vagy legyintesz és megzuhansz?
Amikor én úgy döntöttem, hogy elveszem feleségül a kedvesemet,
akinek romba dőlt életéről már írtam, akkor voltak, akik bolondnak
néztek. Én azonban belül éreztem, hogy Isten nem mondott le őróla.
Tudtam, hogy Isten számára nincsenek kilátástalan helyzetek,
mert Ő mindenható. Viszont ezeket a tapasztalatokat mind
reménytelennek hitt szituációkból gyűjtöttem össze! Ha
elmenekülsz az ilyen harcok elől, talán sosem fogod
megtapasztalni Isten valóságos hatalmát.
Istennel minden megváltozhat – ezzel a hittel imádkoztam évekig a
feleségemért, és most, mikor e szavakat írom, már régóta nem szedi
azt az öt nagyon erős kedélyjavítót és antidepresszánst, melyek addig
életben tartották. Nem szedi a napi harminc darab vízhajtót, hogy
elhajtsa a szervezetéből a vizet önkínzásból, és egyre vékonyabb
legyen. Már nincs az éhhalál küszöbén, mert naponta rendszeresen
eszik és iszik valamennyit. Egy országos hírű pszichológus
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szaktekintély igen komoly vizsgálatok után kimondta róla, hogy
egészséges.
Van-e reménytelen helyzet Istennel? Megvívod-e az előtted álló
harcokat, vagy elfutsz előlük? Ha én elfutottam volna, sosem
tapasztalom meg Isten hatalmas, csodatévő erejét. Dávid és Góliát
történetét talán az egész keresztény társadalom ismeri. De semmilyen
történet nem lenne, ha akkor Dávid megfutamodott volna a harc elől!
Ha azt szeretnéd, hogy megismerje a világ Isten hatalmasságát az
életeden keresztül, és évek múlva is emlegessék, akkor ne légy
gyáva! Ne hallgass a háttérből suttogókra, csakis Istenre, és menj
neki teljes hittel a „legyőzhetetlennek”!
Írni fogok most egy emberről, akinek talán már ismered a sztoriját,
de nagyon hasznos, ha egészében áttekintjük azt. Mózes 4. könyve
14. részének 1-9 verseiben van megírva:
„A felderítők rossz híreinek hatására az egész nép felkavarodott,
mindenki kiabált, sokan sírtak és jajgattak egész éjjel, s végül
valamennyien Mózes és Áron ellen fordultak, és őket hibáztatták.
„Jobb lett volna, ha Egyiptomban haltunk volna meg! Vagy legalább
a sivatagban pusztultunk volna el! Azért hozott az Örökkévaló ide
bennünket, hogy most a harcban essünk el, gyermekeink és
asszonyaink meg rabszolgák legyenek?! Nem lenne jobb visszamenni
Egyiptomba?” — mondták. Egymás között pedig azon tanakodtak:
„Válasszunk magunknak másik vezetőt, forduljunk meg, és menjünk
vissza Egyiptomba!” Mózes és Áron ekkor az egész nép szeme
láttára arcra borult a földön. Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunne fia
azonban megszaggatták ruháikat, mert nagyon felháborodtak. Ezt
mondták Izráel közösségének: „Figyeljetek ránk! Mi is láttuk azt a
földet, és tudjátok meg, hogy valóban nagyon szép és jó ország az!
Ha az Örökkévaló kedvel bennünket, akkor igenis bevezet oda
minket, és nekünk adja azt a tejjel-mézzel folyó földet! Ne
lázadozzatok hát az Örökkévaló ellen! Ne féljetek az ott lakóktól,
mert könnyen legyőzzük őket! Megesszük őket, mint a kenyeret.
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Hiszen azok az úgynevezett „istenek”, akik őket oltalmazzák,
eltűnnek, mint az árnyék, de mivelünk Istenünk, az Örökkévaló van!
Nem kell hát félnetek tőlük!” (UF)
Mózes kémeket küld Kánaán földjére, hogy járják be a vidéket,
nézzék meg, milyen népek laknak ott, és milyen a föld, melyet Isten
nekik ígért. Tizenkét ember ment ki. Úgy írja az Ige, hogy „csupa
tekintélyes ember”. Mindannyian ugyanazokat a dolgokat látták, és
visszaérkezve mindössze ketten jelentették azt, hogy ez egy
termékeny föld, nagy, és erős népek lakják ugyan megerősített
városokban, de Isten nekik adja azt a vidéket, ahogyan meg is ígérte.
A többi tíz azt mondta: jól termő, gazdag vidék az, ám megemészt
minket, ha odamerészkedünk, mert nagy és erős nép lakja. Ugyanazt
szemlélték meg, ugyanaz volt a szemük előtt mindannyiuknak, mégis
másképpen nyilatkoztak.
A különbség az volt közöttük, hogy Kálebnak és Józsuénak volt hite.
Elhitték, hogy amit Isten ígért nekik, azt valóra is váltja. Mindegy
milyen erős az ellenség, milyen erősek a városaik, Istennek az
semmit nem számít, hiszen Ő alkotta azokat az embereket is, és
bármikor le tudja győzni őket. Káleb és Józsué tudta, hogy Istennek
nincs lehetetlen. Élő és cselekvő hitük volt! Néhány résszel később
azt olvassuk, hogy Józsué lett Mózes utódja, ő vezette tovább Isten
népét, miután Mózes meghalt, Kálebről pedig ezt írja az Ige
negyvenöt év eltelte után:
„Júda törzséből néhányan Józsuéhoz fordultak kérésükkel, amikor
Gilgálban voltak. Ezek között volt Káleb, Jefunne fia is, a kenizziek
nemzetségéből, aki ezt mondta Józsuénak: „Biztosan emlékszel, mit
mondott az Örökkévaló rólad és rólam — Mózes, az Isten embere
által —, amikor még Kádés-Barneában táboroztunk. Negyven éves
voltam akkor. Mózes, az Örökkévaló szolgája elküldött KádésBarneából, hogy kémleljük ki Kánaán földjét, és én mindent úgy
mondtam el neki, ahogyan láttam. A társaim, akik velem együtt
jöttek, olyan jelentést hoztak ugyanarról a földről, hogy elvették a
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nép bátorságát, én azonban teljes szívvel követtem az Örökkévalót,
Istenemet. Mózes pedig azon a napon megesküdött nekem: »Az a
föld, amelyet lábad érintett, amikor felderítésre indultál, mindörökre
a te birtokod és örökséged lesz, utódaiddal együtt, mivel teljes
szívvel-lélekkel követted az Örökkévalót, Istenünket. Ez egészen
biztos!« Most pedig, amint látod, az Örökkévaló mindmáig életben
tartott engem, ahogy megígérte. Negyvenöt évvel ezelőtt mondta ezt
az Örökkévaló — Mózes által —, amikor Izráel még a pusztában
vándorolt. Igaz, hogy 85 éves vagyok, de még most is olyan az erőm,
mint amikor Mózes kiküldött a felderítésre. Ma is éppen úgy kész
vagyok harcba menni, mint akkor. Most hát kérlek, add nekem
örökségül azt a földet, amelyet az Örökkévaló akkor nekem ígért: azt
a hegyvidéki területet, ahol akkor jártam! Te is tudod, hogy anákok
laknak ott nagy és erős városokban. De kiűzöm őket onnan, ha az
Örökkévaló velem lesz, ahogyan megígérte nekem.” Akkor Józsué
teljesítette Káleb kérését, neki adta azt a területet, amelyet kért:
Hebron környékét, és megáldotta őt.” (Józsué 14:6-13 -UF)
Káleb nyolcvanöt évesen is Istenben bízott. Azok az emberek,
akikkel együtt mentek kémkedni negyven évvel azelőtt, már mind
meghaltak. Káleb pedig ugyanolyan erős volt, mint mikor elindultak
az Ígéret Földjére. Ugyanannyira életerős! Azért, mert Isten
megjutalmazta a hitét, megáldotta őt, vele volt. Odaállt hát Józsué
elé, és azt mondta: „Figyelj! Azon a vidéken úgyis nagy, és erős
ellenség lakik. Mózes egyébként is nekem ígérte. Az Úr pedig velem
van. Én most is úgy gondolom, hogy Istennek teljesen mindegy,
mennyire felszereltek az ott élők. Nekik megyek, és az Úr biztosan
segíteni fog nekem.”
Élő hite volt, semmi kétség. Ígéretekre ráálló, és cselekvő hite volt
annak az embernek!
A következő „hitharcos”, akit említeni szeretnék, az tulajdonképpen
nem is egy ember, hanem három. Dávid három legkiválóbb vitéze:
Jesbaal – Hakmóni fia, Eleázár, az ahóhi Dodó fia, és Sammá, a
hárári Ágé fia. A Krónikák első könyvében, a 11.rész 13-19.
versekben így olvasunk róluk:
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„Ezek voltak Dávid kiváló vitézei: Az első volt a hakmóni Jesbaal, a
Különleges Csapat kapitánya, aki az egyik csatában a lándzsájával
egymaga 800 ellenséges katonát ölt meg. Azután Eleázár, Dódó fia,
az Ahóhi nemzetségből, aki egyike volt a három legkiválóbb vitéznek.
Eleázár Dáviddal együtt volt Efesz-Dammimban, ahol a
filiszteusokkal harcoltak. Volt ott egy árpaföld. Az izráeli katonák
meghátráltak és elfutottak a filiszteusok elől. De Eleázár az
embereivel megállt az árpaföld közepén, megvédte azt, és megverte a
filiszteusokat. Így az Örökkévaló nagy győzelmet szerzett azon a
napon. Történt egyszer, aratás idején, amikor Dávid még az
Adullám-barlangban táborozott, hogy a Különleges Csapatból a
legkiválóbb három vitéz lemászott a sziklafalon, hogy csatlakozzon
Dávidhoz. A filiszteusok serege ugyanekkor a Refáim-völgyben vert
tábort. Egy másik alkalommal Dávid a sziklavárban volt, a
filiszteusok csapata pedig Betlehemnél. Dávid nagyon megszomjazott, és felkiáltott: „Ó, bárcsak ihatnék a Betlehem kapuja melletti
kút vizéből!” Ekkor az a három legkiválóbb vitéz átverekedte magát
a filiszteusok táborán a betlehemi kútig. Vizet merítettek belőle, és
Dávidhoz vitték. Ő azonban mégsem itta meg, hanem áldozatul
kiöntötte az Örökkévaló előtt. Azt mondta: „Istenem! Hogyan is
ihatnám meg, hiszen olyan, mintha ezeknek a hősöknek a vérét
innám, akik az életüket kockáztatták érte.” Ezért nem akarta
meginni. Ez a három legkiválóbb vitéz ilyen és ehhez hasonló
hőstetteket vitt véghez.” (EFO)
Szerinted kiállt volna az a három ember a kis szántóföld közepére,
mikor mindenki menekül, hogy megvívjon az ellenséggel, ha nem
lettek volna benne biztosak, hogy Isten mellettük harcol? Szerinted
odaszegődtek volna ezek a kiváló vitézek Dávid mellé, ha nem lettek
volna benne biztosak, hogy ő egy Istentől rendelt király, és
kockáztatták volna az életüket azért, hogy egy pohár vizet hozzanak
neki? Ha ők csak jól harcoló vitézek lettek volna, az kevés lett volna.
Megfordították egy csata kimenetelét, és azt olvassuk, hogy
egyenesen Isten szerzett rajtuk keresztül szabadulást. Hittek benne,
hogy az Úr Dáviddal van, és ha ők Dávidot követik, akkor Isten
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velük is ott lesz. Teljesen odatették magukat erre az ügyre,
odaszánták magukat mindenestől arra, amiben hittek.
Te miben hiszel? Mire tudod odaszánni az életedet? Akarsz nagy
dolgoknak a részese lenni? Akkor ne csak higgy, mert azt olvassuk
Jakab levelem ér semmit! Semmit sem! Teljesen értéktelen,
használhatatlan az elméleti hit. Itt az idő, hogy elindulj, és ha Isten
azt mondja neked, hogy menj neki fejjel a falnak, akkor tedd meg,
mert biztosan átvezet rajta! Ha azt mondja, hogy imádkozz a
lehetetlen helyzetekért, akkor tedd meg, hogy csodákat láss az Ő
Szent Szelleme által! Tudod, azt mondja a Biblia egy helyen, hogy:
„Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni...” (Zsidó levél 11:6)
Ez az Igevers pedig azt is jelenti, hogy ha hiszel a csodákban, Isten
hatalmában és ígéreteiben, akkor tetszel Istennek. Ha pedig tetszel
Neki, akkor meghallgat téged, felfigyel rád, kiemel a tömegből, és
többet fog rád bízni. Azért teszi ezt, mert így logikus. Egy valamire
való főnök is azokat a munkásait emeli fel a ranglétrán, akikről látja,
hogy hisznek a cége szellemiségében, hűségesek hozzá, és
megtesznek érte, amit csak tudnak. Isten is ilyen. Indulj hát el! Higgy
a lehetetlenben, és láss csodákat!
Ez a könyv azért a pillanatért íródott, amikor lélekben talpra
állsz, és elhatározod, hogy a hit embere leszel. Egy hitharcos!
Olyan, mint azok az emberek a Bibliából, akik a hitük miatt
megtetszettek Istennek.
Végezetül, még egy embert említenék meg, aki hitt abban, amiért
harcolt. Sámuel első könyvének 13. és 14. részéből vannak a
részletek.
„Ebben az időben még egész Izráel földjén nem lehetett
kovácsmestert találni. A filiszteusok nem engedték, hogy akár csak
egyetlen kovács is Izráelben éljen, mert attól féltek, hogy az izráeliek
kardot vagy dárdát készítenek maguknak. Így azután az izráeliek
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kénytelenek voltak elmenni a filiszteusok kovácsaihoz, ha ekevasuk,
kapájuk, fejszéjük vagy sarlójuk élezésre vagy javításra szorult. Ezek
a kovácsok pedig az izráeliektől magas árakat kértek. Az ekevas vagy
kapa élezését egy pim ezüstért vállalták, de még a fejsze élezése vagy
az ösztöke javítása is ennek a felébe került. Így történt, hogy a csata
napján Sault és Jonatánt kivéve az egész izráeli seregben senkinek
nem volt kardja vagy fémhegyű dárdája...Tehát Jonatán ezt mondta a
fegyverhordozójának: „Gyere velem, támadjuk meg ezeket a
körülmetéletleneket: menjünk föl a filiszteusok előőrséhez! Hátha
megsegít bennünket az Örökkévaló a harcban! Számára nem
akadály, hogy csak ketten vagyunk. Ha győzelmet ad nekünk,
mindegy, hogy sokan vagyunk-e vagy kevesen.”…Mindketten
nekiindultak a meredek hegyoldalnak, Jonatán elöl, a társa utána, és
négykézláb fölmásztak a filiszteusokhoz. Összecsaptak velük, és a
filiszteusok csak úgy hullottak előttük! Jonatán vágta őket elöl, a
fegyverhordozója meg öldöste azokat, akik hátulról támadtak. Ebben
az első összecsapásban — amely mindössze egy fél holdnyi területen
zajlott — Jonatán és a társa vagy 20 filiszteust ölt meg. Ennek
hatására a filiszteusok táborában igen nagy riadalom támadt.
Megrémült az egész sereg a csatamezőn, az előőrsök, és a portyázó
csapatok is. Földrengés támadt, és a filiszteusokat nagy félelem fogta
el.”
Két kard volt az izraeli hadseregben. Mindössze kettő darab, és
mégis háborúra készültek. Az egyik Jonatánnál volt, aki jól tudta,
mire kell használni.
Neked is adott Isten egy kardot. A Lélek kardját. Tudod, hogy
mire használd, vagy csak van? Ő nekiment az ellenségnek, és
közben kiderült, mennyire vele volt Isten. Talán neked is ezt
kellene tenned! Imádkozni emberekért, helyzetekért, használni a
kardodat, és meglátnád, mennyire veled munkálkodik az Úr!
Meghallgatja az imádságaidat, és válaszol rájuk, ha elmondod
őket.
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Jonatán is egy olyan „hitharcos” volt, aki nem a látható dolgokra
nézett. Nem azt nézte, mennyi az ellenség, és milyen erősek. Nem azt
nézte, hogy neki csak egy kardja van. Ő hitte, hogy azt a kardot Isten
nem véletlenül adta pont az ő kezébe! Az sem véletlen, hogy te pont
azokkal az emberekkel és élethelyzetekkel vagy körülvéve, akik a
környezetedben vannak. Azért van ez így, hogy használd a kardodat,
hogy nekimenj az ellenségnek, hogy ne a fizikai, látható dolgokra
nézz. Azért, hogy harcolj és győzz! Mert ha Isten veled megy, győzni
fogsz. Azt olvassuk, hogy: „Földrengés támadt, és a filiszteusokat
nagy félelem fogta el.” Jonatán elkezdte a harcot, és Isten
földrengéssel fejezte be azt.
Kezdd el te is a harcodat, amit úgy érzel, hogy Isten helyezett a
szívedre, és meglátod, Ő maga fogja azt befejezni!
Eszembe jut egy történet arról, amikor Isten a szívemre helyezte,
hogy szervezzek egy evangelizációs rendezvénysorozatot. Első
körben egy országos alkotói pályázatot hirdettünk meg Isten
szeretetével kapcsolatban. Ez a pályázati kiírás MÁR hirdette Isten
szeretetét a szórólapokon, plakátokon, és az interneten is. Ezekből a
munkákból egy kiállítást szerveztünk, mely több hétig beszélt a fenti
témáról mindazoknak, akik arra jártak a város egyik legforgalmasabb
részén, ahol ezt felállítottuk. A pályázat díjátadó ünnepsége, és a
kiállítás megnyitója pedig egy több előadót felvonultató Gospel
Gálaest volt. Ez egy városi rendezvénynek minősült, hirdetésekkel a
helyi médiában, turisztikában. Egy kétszázötven férőhelyes termet
béreltem ki erre a célra, és annyi széket kértem a Művelődési Háztól,
amennyi csak zsúfoltság nélkül befért.
A
szórólapok
megszerkesztését,
a
médiamegjelenések
megszervezését, a pályamunkák begyűjtését, a kiállítás felrakását, a
plakátok kihelyezését, az előadók meghívását, szinte teljesen egyedül
csináltam. Tudod miért? Mert én hittem benne, hogy Isten ott lesz
ezen a rendezvényen, sokan pedig nem. Én hittem, hogy Isten
megtölti azt a termet, elhívja az embereket, Ő is jelen lesz, és
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megszólítja a jelenlévőket az evangéliummal. Időnként nagyon
egyedül éreztem magam ezzel a hitemmel, látásommal! Kevesen
voltak, akik mellettem álltak, de annál jobban örültem egy-egy ilyen
személynek. Voltak, akik leszólták ezt az egész munkát, de én azt
mondtam, hogy akkor is megcsinálom, ha nekem kell az összes
költséget kifizetni a megspórolt pénzünkből. Isten végül tényleg
megtöltötte azt a termet, és az emberek akik eljöttek, azt
nyilatkozták, hogy sokat kaptak ezáltal.
Óriási csoda volt számomra ez az egész! Isten dicsőséges csodája.
Akkor, amikor alig jönnek el emberek egy-egy evangelizációra, Isten
megtölt egy kétszázötven férőhelyes termet. Nem csak megtöltötte,
hanem meg is szólította az embereket. Azóta -Isten dicsőségére- már
további két telt házas gospel koncertet is szerveztünk, ami épp olyan
csoda számomra, mint az, ahogyan Jonatán és a fegyverhordozója
megfutamította az ellenséget két darab karddal!
Azt kívánom Neked, hogy legyél olyan hitharcos, mint Káleb,
olyan megállíthatatlan, mint Dávid vitézei, és olyan bátor, mint
Jonatán! Isten „keresi a hitet a Földön”, és ma is keresi a harcos
jellemeket. Nekünk ugyan „nem test és vér ellen” kell
harcolnunk, nem fizikailag, hanem szellemi területen. De a harc
bizony itt is harc, a veszteség veszteség, és a győzelem itt is
győzelem. Kelj fel, indulj el, hogy országunk meglássa végre az
élő Isten hatalmát az Ő csodálatos Szent Szelleme által!
(Igék: Lukács ev. 18:8 és Efézusi levél 6:12)
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Hogyan tartsd meg a tüzet
Sokan kapnak érintést Istentől, számos embert érint meg nap mint
nap a Szent Szellem ereje. Maradandó változást azonban már nem
olyan sok embernél lehet megfigyelni. Szomjasabb hívők, különböző
gyülekezetekből elmennek ilyen, vagy olyan lelkesebb, tüzesebb
összejövetelre, vagy akár az ő közösségükbe jön egy-egy Szent
Szellemmel betöltött szolgáló. Ezeken a rendezvényeken Isten ereje
megérinti őket, megtapasztalnak Tőle jövő dolgokat, majd
visszakerülnek az eredeti környezetükbe, és sok esetben egy idő után
már minden ugyanúgy megy tovább, ahogyan addig. Miért??? Maga
az élő Isten jött közel hozzánk, vagy szólt csodálatosan nekünk, és
hogy lehet, hogy ez mégsem hoz megmaradó eredményt az
életünkbe?
Nemcsak Istennek kell tennie azért, hogy megújuljunk mi magunk,
vagy a szolgálatunk. Ha kapsz Tőle egy érintést, akár ez által a könyv
által is, azt minden esetben be kell fektetned. Sok istenfélő ember
azért szeretné a Szent Szellem érintését, vagy a közelségét, hogy
jobban érezze magát, boldogabb legyen a hívő élete, vidámabb és
könnyebb. Mintha valami extrát kérnénk egy szép, új autóhoz. Az
Igében egyértelműen látjuk, hogy amikor pünkösdkor Isten elküldte a
Szent Szellemet a Földre, és megérintette a tanítványokat, azok mit
csináltak ezután?? Tovább imádkoztak, csak most már nagyobb
örömmel, és közben élvezték, hogy mennyivel könnyebb és
boldogabb a hívő életük? nem! Péter olyat tett, amit azelőtt soha nem
mert. Kiállt több ezer ember elé, és elkezdte hirdetni az
evangéliumot. Szolgálni kezdtek azok, akik megteltek tűzzel! Az
Apostolok Cselekedetei 1. részének 8. verse teljesen egyértelműen
leírja, hogy miért küldi Isten a Szellemét a tanítványokra:
„Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és
tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt
szerte a világon mindenhol.” (UF)
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Ahhoz, hogy Isten tanúja legyél, ahhoz, hogy az Ő nevében szolgálj,
és Róla tanúskodj ebben a világban, erő kell: „erőt kaptok, és tanúim
lesztek”. Ezt az erőt Isten a Szent Szelleme által biztosítja. Nem azt
mondta Isten, hogy: -Eljön hozzátok a Szent Szellem, hogy sokkal
vidámabbak legyetek, és könnyebb legyen hívőnek lenni. Nem! Ez
csak egy következménye Isten érintésének, de nem a célja! Ha
helyesen akarod kérni, hogy Isten Szelleme jöjjön az életedbe, akkor
azzal a céllal kérd, hogy terjedjen általad is az Ő királysága.
Többen csodálják azokat az embereket, akik évek óta tüzesek,
lelkesek Isten iránt, és ez egyértelműen látszik a szolgálatukból,
az életükből. De azt már kevesen tudják, hogy ezek az emberek
milyen „árat” fizetnek ezért. Van, aki nem csapja össze az Istenre
szánt időt pár perc alatt, hanem minden nap igyekszik eleget
tölteni Őelőtte, akár órahosszakat is.
Vannak, akik munka és család mellett, minden perc szabadidejüket
Isten szolgálatára adják oda, és a nekik adott tehetséggel igyekeznek
mindazt megtenni, amit Isten kér tőlük. Vannak, akik tudják, hogy
Isten azért helyezte őket olyan munkahelyre és pozícióba, ahol épp
vannak, mert nekik az a szolgálatuk, hogy anyagilag támogassák
Isten munkáját ott, ahol Ő éppen kéri tőlük.
Isten a szolgálatra küldi az Ő áldását és erejét, nem a semmittevésre.
Ő az erejének érintésével minél nagyobb változást akar hozni, minél
több ember életében. Ha te hűséges vagy azon a „kis” érintésen, amit
itt, vagy ott kaptál Tőle, és befekteted azt rögtön az Ő munkájába,
akkor az a tűz nem fog kialudni benned! Van tehetséged. Valamit jól
tudsz csinálni. Valahogy át tudod adni másoknak az evangéliumot.
Kérdezd meg Istentől, miután szólt hozzád, vagy megérintett, hogy:
-Mit akarsz Uram, hogy tegyek a Te országodért? Hogyan adjam
tovább azt, amit kaptam Tőled, hogy el ne veszítsem? - Ő pedig
válaszolni fog, biztos lehetsz benne, mert nem azért látogatott meg
téged, hogy azután mindent elfelejts, hanem azért, hogy minél
nagyobb változást hozhasson általad ebbe a világba.
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Te vagy az, akire szükség van!
Hívő emberként két választás van előttünk: vagy egy vallásos
színjátékot játszunk egész életünkben, vagy úgy élünk, mint Isten
gyermeke, isteni céllal, erővel és hatalommal.
Élheted a hívő életedet úgy, hogy vasárnapról vasárnapra beülsz
a megszokott helyedre a gyülekezetben, és közben várod, hogy
mikor fogsz meghalni, mikor találkozol majd Istennel. De élhetsz
úgy is, mint Isten harcosa, aki azt teszi, abban él, amiért
megszületett, amiért az Isten megalkotta.
Sokan azért ismerik félre Istent, mert sok hívő az első variációt
választja, és az unott arcuk egy unalmas istenképet fest az emberek
elé. Nekünk az a dolgunk, hogy úgy éljünk, hogy hasonlítsunk arra a
személyre, Aki megalkotott minket, hasonlítanunk kell a mi Mennyei
Apánkra! Azzal a hatalommal kell járnunk, beszélnünk,
imádkoznunk, élnünk, amelyet Tőle kaptunk, Tőle örököltünk! Nem
az a feladatunk, hogy egy vallást hirdessünk, és Istent egy vallás
alakú álarccal mutassuk be az embereknek. Óriási különbség van a
kétféle hívő élet között! Ez a világ csak akkor fogja meglátni, hogy a
mi Istenünk él, ha a szolgálatodat hittel, és az Ő hatalmával végzed.
Lehet, hogy azt gondolod, hogy a te gyülekezetedben mindenki
vallásoskodik, akkor hogyan lóghatnál ki te a sorból? Hogyan
tehetnéd másként a dolgokat, mint ahogy azt megengedik a több
éves, vagy évtizedes tradíciók a közösségedben? Mutatok most két
történetet a Bibliából melyek arról szólnak, hogy
egy fecske nem csinál ugyan nyarat, de viszont jönni fog utána a
többi is!
Az első ilyen Dávid és Góliát története. Ezt a világon nagyon sok
ember ismeri, talán te is. A Bibliában, a Sámuel 1. könyvének 17.
részében található meg. Azok kedvéért, akik nem ismerik, röviden
leírom. Dávidnak hét bátyja volt, és bátyjai közül hárman elmentek
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harcolni a csatába a filiszteusok serege ellen. Dávid viszont apja
juhait őrizte a mezőn. Egy nap Isai, a fiúk apja, elküldte Dávidot,
hogy menjen el a harcmezőre, hozzon hírt a testvéreiről, és vigyen
egy kis élelmet nekik. Amikor a legkisebb fiú odaért, azt látta, hogy
egy hatalmas, a Biblia szerint több mint 2, 7 méter magas ember
minden nap előáll a filiszteus seregből. Minden nap szidja, gyalázza
az izraelieket, és az Ő Istenüket is, amiért senki nem mert kiállni,
hogy megküzdjön vele. Dávid többekkel beszélt a seregből ezzel
kapcsolatban, de testvérei kinevették, és haza akarták zavarni. Ám Ő
a maga megszokott eszközével, egy parittyával szembeszállt
Góliáttal, aki harci páncélban, harci fegyverekkel volt felszerelve.
Dávid egyetlen kaviccsal legyőzte az óriást, és azon a napon Izrael
serege győzött az ellenségei felett. Ahogy említettem, sokan ismerik
ezt az igaz, régi sztorit, de azt már kevesebben tudják, hogy nem csak
Dávid volt az egyetlen ember, aki óriással szállt szembe, és legyőzte
azt. Később, az ő legkiválóbb vitézei is megtették.
A Krónikák 1. könyve 20. részének 4-8. versei szerint a következők
történtek még azokban az időkben:
„Ezután Izráel a filiszteusokkal harcolt Gézerben. Ekkor történt,
hogy Dávid egyik vitéze, a húsái Szibbekaj megölte Szippajt, aki a
Rafa nevű bálványisten szolgálatára szentelte magát. Ezután a
filiszteusok Izráeltől vereséget szenvedtek. Később ismét kiújult a
harc a filiszteusokkal. Ekkor ölt meg Elhánán, Jáír fia Lahmit, a gáti
Góliát testvérét. Lahmi lándzsája olyan súlyos és hosszú volt, mint a
szövőszék gerendája. Egy másik alkalommal, Dávid vitézei ismét a
filiszteusokkal harcoltak Gát városa mellett. A filiszteusok között volt
egy hatalmas termetű harcos, akinek mindkét kezén és lábán hat-hat
ujja volt, összesen huszonnégy. Ő is aki a Rafa nevű bálványisten
szolgálatára szentelte magát. Ez a harcos gyalázta és szidalmazta
Izráelt, de Jonatán (Dávid bátyjának, Simeának a fia) levágta és
megölte. Ezek a hatalmas termetű harcosok mind a Rafa nevű
bálványisten szolgálatára szentelték magukat, mind Gátból
származtak — és valamennyit Dávid és a vitézei ölték meg.” (UF)
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A történet lényege röviden az, hogy Dávid bátorságát és győzelmét
mások is követték. Új hősök születtek.
Ha olyan dolgot kér tőled Isten, ami nagyon meredek, újszerű, és
mások nem csinálják a gyülekezetedben, ne aggódj! Ha Tőle van
a dolog, lehet, hogy először ki fognak nevetni, megpróbálnak
lehúzni, de ami Istentől van, az megáll. Ha kitartasz és hiszel,
meg fogod látni, ahogyan mások is melléd állnak majd, és
hihetetlen dolgokat művelnek veled együtt. A másik sztori is ehhez
hasonló a Máté evangéliumának 9. részében, a 20-22.versekben:
„Eközben egy asszony Jézus közelébe férkőzött, és hátulról
megérintette a ruhája szélét. Ezt gondolta magában: -Ha csak a
ruháját megérinthetem, meggyógyulok.- Ez az asszony ugyanis már
tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel
járt. Jézus hátrafordult, ránézett az asszonyra, és ezt mondta:
-Bízzál, leányom: mivel hittél, meggyógyultál!- Ebben a pillanatban
az asszony meggyógyult.” (UF)
Továbbá a Máté evangéliumának 14. részében, a 34-36. versekben
ezeket olvassuk:
„Miután átkeltek a tavon, Genezáretbe értek. Az ott lakók felismerték
Jézust, és az egész környéken elhíresztelték, hogy megérkezett. Így
azután minden beteget odavittek hozzá, és kérték, hogy legalább a
ruhája szélét érinthessék. Akik csak megérintették, mind meg is
gyógyultak.” (UF)
Ennek a beteg asszonynak le kellett győznie a félelmét, hiszen akár
halálra is kövezhették volna azért, amit tett. Ő tisztátalannak
számított, és azzal, hogy Jézust megérintette, a mózesi törvények
szerint őt is tisztátalanná tette. Mivel ezt a tettét szerelmi bájolásnak
is lehetett értelmezni abban az időben, így abszolút járt volna neki a
megkövezés. Ő ezt jól tudta, de azt is érezte a szívében, ha legyőzi a
félelmét, és sikerül megérintenie Jézust, akkor a Benne lévő hatalom
meg fogja őt gyógyítani. Nem a félelem győzött, hanem a hit! Azelőtt
nem olvassuk, hogy bárki meggyógyult volna Jézus ruhájának az
érintésétől, de miután ez az asszony szembenézett a halálos
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veszéllyel, megérintette Őt, és meggyógyult, mások is elkezdték ezt a
„módszert” alkalmazni.
Neked is van esélyed a győzelemre. Neked is van esélyed, hogy
Istennel új dolgokat élj át, és igenis van rá esélyed, hogy mások is
mennek majd utánad!
Istennek emberekre van szüksége a magyarországi ébredéshez.
Olyanokra, akik mernek elkezdeni valami újat a
környezetükben. Olyanokra, akik neki mernek menni a
lehetetlennek, a félelmetesnek.
Sokkal könnyebb azt gondolnod, hogy Isten valaki mást akar erre,
vagy arra a feladatra, mint azt, hogy téged. Ugye mennyivel
könnyebb? Pedig lehet, hogy Ő rád gondolt, és reád vár egy fontos
feladat végrehajtásához az Ő országa építésében. Mit tehetsz meg?
Milyen tehetséget kaptál Tőle? Mi az a dolog, ami ott motoszkál
benned már egy jó ideje, de túl nagyszabásúnak, túl lehetetlennek
tűnik? Te vagy az az ember, akire szükség van!
Az, hogy most ezt a könyvet a kezedben tartod, és eddig eljutottál az
olvasásában, azt is jelenti, hogy Isten számít rád az ébredésért vívott
harcban. Egy hívő ember életében nincsenek véletlenek. Ha Istenre
bíztad az életed alakulását, akkor nem véletlenül történnek veled a
dolgok. Indulnod kell, mert eljött az idő! Honnan tudom, hogy
elérkezett hazánk ébredésének az ideje? Onnan, hogy körülnézek, és
látom, hogy már elkezdődött. Látom, hogy vannak helyek, ahol
tömegével térnek meg az emberek. Látom, ahogy a felekezeti
korlátok egyre több szolgálat kapcsán kezdenek oldódni. Látom,
ahogy hívők és nem hívők, romák és magyarok, evangélikusok,
katolikusok, baptisták és pünkösdiek egyre több összejövetelen
együtt dicsérik, és keresik Istent.
Neked is használnod kell azt, ami eddig ott szunnyadt benned!
Azért kaptad, hogy egy napon a frontvonalban harcolj Isten
ügyéért. Ez az ügy pedig most nem más, mint
MAGYARORSZÁG ÉBREDÉSE!
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Galéria
Az ébredés jegyében zajlik az Orosházán végzett munkánk is. Hívők
és nem hívők, romák és magyarok, evangélikusok, katolikusok,
baptisták, reformátusok, pünkösdiek együtt dicsőítik az élő Istent a
Tűzvonal Alapítvány rendezvényein.

Dicséret teljes szívből
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Gyakran telt házas rendezvényeken szól az evangélium

Őszintén…
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Ha valaki elolvas egy könyvet, általában utána félreteszi, és hajlamos
egy idő után teljesen elfelejteni mindazokat a dolgokat, amelyek
akkor talán megérintették, felrázták őt. Akár feledhető, akár nagyon
jó egy mű, idővel a hétköznapok gondjai, problémái, a napi
kötelességek, rohanások bármilyen üzenetet képesek a felszín alá
süllyeszteni. De, ha van hozzá egy hasonló lelkülettel íródott, egész
évre vonatkozó Bibliaolvasó Vezérfonal, akkor napról-napra
ugyanazokkal az inspiráló gondolatokkal találja szembe magát az
Olvasó, amilyeneket maga a könyv is tartalmazott. Így újra és újra
elő kell venni, újra és újra beleolvasni, és szembesülni a felrázó
bibliai üzenetekkel.
A
vezérfonalban
felvonultatott
Igék
mellé
csupán
gondolatébresztőnek kerültek az általam írt sorok. Néhol hosszabbak,
néhol rövidebbek, ahogy a Szent Szellem éppen adta.
Hangsúlyozom, gondolatébresztőek az itt leírtak, és nem teológiai
fejtegetések. Lehet, hogy a Kedves Olvasónak valami egészen mást
fog mondani Isten Szelleme az adott témával kapcsolatban!
Szeretném, ha így lenne, és teljes szabadsággal, Isten utáni valódi
szomjúsággal olvasná mindenki egész évben a felsorakoztatott
üzeneteket.
Szívem vágya, és imádságaim témája, hogy senkit ne hagyjanak
érintetlenül! Legyenek megváltozott életek, lángra lobbant
szívek, és új harcosai szülessenek a magyarországi ébredésnek az
élő Isten dicsőségére!
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JANUÁR
Január 1.
„Jézus így válaszolt: -Igazán mondom neked, hogy aki nem születik
újra víz és a Szent Szellem által, az nem képes belépni Isten
Királyságába. Ami testből született, az testi természetű, ami pedig a
Szent Szellemtől született, az szellemi természetű. Ne csodálkozz,
hogy azt mondtam: újra kell születnetek! A szél fúj, amerre akar.
Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és merre tart. Ehhez
hasonló természetű mindenki, aki a Szent Szellemtől született.”
(János ev. 3:5-8 EFO)
Élhetsz hívő életet úgy is, hogy bár Istenre bíztad az életedet, de
mégis a saját fejed után mégy, mindig csak áldást kérve a dolgaidra,
és elvárva, hogy Ő menjen utánad. De élhetsz úgy is Isten
gyermekeként, hogy a döntéseid előtt megkérdezed, hogy vajon Ő
mit akar ez ügyben, mi a terve! Ilyenkor Isten megy elöl, és te
Őutána. Melyiket választod így, az új esztendő küszöbén?
Január 2.
„Mikor rájuk leheled Szellemed, teremtményeid életre kelnek, és
megint betöltik a föld színét.” (Zsoltárok könyve 104:30)
Fizikailag élsz. De belül a szellemed mennyire szabad? Mennyire
vagy boldog ettől a szabadságtól? Amikor Isten reád leheli az Ő
Szent Szellemét, egy új életet, új szabadságot kapsz, és úgy érzed,
hogy most kezdtél csak el élni, eddig egy árnyékvilágban vegetáltál.
Kérd Tőle ezt a megújulást! Magadnak, és másoknak is.
Január 3.
„Mert ezt mondja az Örökkévaló Júda és Jeruzsálem lakosainak:
-Szántsatok magatoknak új földet ne vessetek magot a tüskés gyomok
közé!” (Jeremiás 4:3 EFO)
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Új életet szeretnél kezdeni Istennel? Ez a legjobb döntés, amit csak
tehetsz! Aki évek óta hívő, néha annak is újat kell kezdenie, mert
belefásul a dolgokba. De csak úgy lehetséges az új kezdet, ha
szakítunk a régi, negatív dolgokkal, amelyek lehúztak, visszafogtak
bennünket! Gondold csak át, mik ezek, majd vidd oda, tedd le Isten
elé, és kérd, hogy ezektől szabadítson meg az erejével! Csak így van
értelme újat kezdeni.
Január 4.
„Ekkor ő így folytatta: -Tehát minden törvénytanító, aki Isten
Királyságának követője lett, ahhoz a házigazdához hasonlít, aki a
kamrájából új és régi dolgokat is előhoz.” (Máté ev. 13:52 EFO)
Sajnos sok vezető és közösség, Istent egy unalmas, érdektelen és
erőtlen személynek mutatta be. Ezeknek az embereknek meg kell
ismerniük a valódi, élő Istent, aki nem unalmas, és nem tétlen! Ha ez
megtörtént, csakis akkor lehet helyreállítani ebben a világban az Ő
becsületét. De addig ez a feladat azokra hárul, akik valóságosan,
minden vallási szűrő nélkül ismerik Őt.
Január 5.
„Ne gondoljatok többé a régi dolgokra, ne az emlékeken tűnődjetek!
Nézzétek! Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge
vetés, nem vettétek észre? A pusztában utat készítek, a kietlen
sivatagban folyókat fakasztok. Még a vadállatok is dicsőíteni fognak
engem, a pusztai sakálok és struccok, mert a kietlenben vizet
fakasztok, a sivatagban folyókat nyitok, hogy inni adjak népemnek,
választottaimnak. Igen, a népnek, amelyet magamnak alkottam, s
amely hirdeti majd dicséretemet.” (Ézsaiás 43:18-21 EFO)
Isten Igéje itt is az új dolgokról beszél. Nagyon sok helyen így van ez
a Bibliában. Valószínűleg azért, mert Isten szereti az újat, hiszen
sosem negatívumként említi meg ezeket. Talán vannak dolgok az
életedben, amelyek tönkretették a múltadat. Ha folyton ezekre
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gondolsz, a jövődet is tönkre fogják tenni! Nem ezekkel kell
foglalkoznod, hanem ha már visszatekintesz, azokra figyelj,
amelyekben Isten támogatott téged! Ha eszedbe jutnak ezek az
emlékek, az is jusson eszedbe, hogy ha régen tudott neked segíteni
nehéz helyzetekben, akkor ezt ma is meg tudja tenni! Új dolgokat
akar tenni az életedben, új csodákat.
Január 6.
„Mondott nekik egy példázatot is: „Senki sem tép ki egy darabot
valami új ruhából, hogy azzal foltozzon be egy régit. Különben
tönkretenné az új ruhát, a régihez pedig nem illik az újból való folt.
Senki sem tölt új bort régi bortömlőbe, mert az új bor szétszakítja a
tömlőt, és a bor is elfolyik. Az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki
kiforrott, megérlelődött bort ivott, az nem kívánja azonnal az új bort,
mert azt mondja, hogy jobb a régi.” (Lukács ev. 5:36-39 EFO)
Vannak gyülekezeti tagok és vezetők, akik csak és kizárólag a régi,
jól bevált dolgokban hisznek, és bármi újat szeretnél te, vagy maga
az Isten, azt nem engedik be a közösségbe. Igen, bizony sok minden
nagyon jól működött a régi időkben. Hatásos és erőteljes szolgálati
módszerek, és istentiszteleti formulák voltak. De ez a világ nagyon
gyorsan változik, és ha egy gyülekezet szeretné elérni a világban élő
embereket, bizony változtatni kell bizonyos dolgokon. Ha nem teszi,
nem éri el a pokol felé tartókat, és Istent is rosszul képviseli, hiszen
Ő nem a nosztalgia Istene, hanem inkább az új dolgoké!
Január 7.
„Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az Új Szövetség szolgái
legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a Törvény
betűjét! Az írott Törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet
ad.” (2Korintus levél 3:6 EFO)
Talán voltál már úgy, hogy olvastad a Bibliát kötelességből,
megszokásból, de semmi újat nem mondott számodra. Azért volt ez,
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mert Isten Szelleme nem tette élővé, aktuálissá számodra a leírtakat.
Talán már az is előfordult veled, hogy hallottál olyan igehirdetést,
amely csupa teológiai csavargatás, száraz ismeret volt. Talán alig
tudtad nyitva tartani a szemedet közben. De remélhetőleg olyan
igeszolgálattal is találkoztál már, amely teljesen lebilincselt, és
ledöbbentél, hogy mennyire neked szól az üzenet! Itt is ugyanaz a
helyzet: van a Szent Szellemtől átitatott igehirdetés, és van, ami csak
száraz magyarázatokon alapul. Vigyázz, hogy ha te szolgálsz, ne az
ismeretre és a betűre, hanem Isten élő erejére alapozz!
Január 8.
„Ezért nem fogadták el Jézust, hanem visszautasították és elfordultak
tőle. Jézus ekkor ezt mondta nekik: -A prófétát mindenhol tisztelik,
csak a saját városában és családjában nem.” (Máté ev. 13:57 EFO)
Ezt sajnos jómagam is tapasztaltam. Ha egy távoli gyülekezetben
mondod el ugyanazt az üzenetet, mint a saját gyülekezetedben, egész
más a hatás, sokkal jobban értékelik. Vagy, ha egy idegen embernek
mondod el ugyanazt a dolgot, amit otthon a családodban, tátott
szájjal hallgatnak, és felnéznek rád. Talán te is voltál, éppen vagy, de
lehet, hogy leszel olyan helyzetben, amikor nem fogja megérteni a
környezeted azt, amit Isten a szívedre helyezett. Ez semmiképp nem
szabad, hogy elcsüggesszen téged! Tarts ki abban, amiről tudod,
hogy Istentől vetted el, és menj tovább!
Január 9.
„Péter ki is lépett a csónakból, és a vízen járva elindult Jézus felé, de
mikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt. Ekkor süllyedni
kezdett, és felkiáltott: „Ments meg, Uram!” Jézus azonnal utána
nyúlt, megragadta, és ezt mondta: -Kishitű, miért kételkedtél?”
(Máté ev. 14:29b-31 EFO)
Veled is megesett már, hogy a körülötted lévő, látható dolgokra
figyeltél ahelyett, hogy Istenre, és az Ő hatalmára koncentráltál
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volna? Ilyenkor te is nagyobbnak láttad a problémát, és elkezdtél
kétségbe esni? Akkor bizonyára tudod, ha újra így fogsz tenni, újra
ez fog történni. Ne legyél kicsinyhitű!
Január 10.
„Jézus így felelt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!”
(Máté ev. 14:16 EFO)
Ha van egy lehetetlennek tűnő helyzet előttünk, akkor hajlamosak
vagyunk továbbállni, azt mondván: „Ez nem Istentől van, másik utat
kell keresni.” Pedig nagyon sokszor pont a nehezebb út az, amit Isten
neked szánt. Mégpedig azért, hogy megmutathassa az Ő hatalmát. De
ezt csak akkor tudja megtenni, ha valaki hisz Őbenne a nehézségek
közepette is!
Január 11.
„Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten maga
mondta: -Velük együtt fogok lakni, és közöttük járok, Istenük leszek,
ők pedig népemmé lesznek.” (2Korintusi levél 6:16b EFO)
Isten ott akar lenni a hétköznapjaidban, az apró-cseprő dolgaidban is.
Veled akar menni, bármerre mégy. Azt szeretné, hogy mindig úgy
számolj Vele, mint legelső „megoldási lehetőséggel”, és egy baráttal,
aki csodálatos módon a segítségedre akar lenni. Így szállj szembe a
problémáiddal, így higgy Benne, és így imádkozz Hozzá!
Január 12.
„Mert Isten Királysága nem abból áll, hogy beszélünk róla, hanem
Isten erejének megnyilvánulásából.” (1Korintusi levél 4:20 EFO)
Lehet prédikálni Isten dolgairól nagyon szépen, és nagyon-nagyon
sokat. Sőt, külön összejöveteleket, konferenciákat is lehet szervezni
azért, hogy ott még többet beszéljünk az Igéről. De ettől még nem
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fognak meggyógyulni a betegek, reményt kapni az összetört szívű
emberek, és nem fognak találkozni az élő Istennel azok, akik a pokol
felé tartanak. Ezekhez a csodákhoz sokkal több kell a szavaknál!
Isten erejére, a Szent Szellemre van szükség, hogy az előbb leírtak
ma is megtörténjenek.
Január 13.
„Ha a Mennybe szállnék fel, ott vagy, ha a holtak közé fekszem, ott is
jelen vagy! Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó
szélére költöznék, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana
engem! Ha azt mondom: „A sötétség elborít engem, az éjszaka
biztosan eltakar előled!” Még a sötétség sem tud elrejteni szemed
elől, neked még az éjszaka is világos, mint a nappal, a sötétség pedig
világosság!” (Zsoltárok könyve 139:8-12 EFO)
Vannak helyzetek, amikor úgy érzed, hogy Isten nincs ott veled?
Nem látja, hogyan szenvedsz, milyen kétségek között vagy? Talán
elfordult másfelé, és fogalma sincs róla, hogy milyen nehéz most
neked? Nem, dehogy! Tudd meg, hogy bármit tennél, akárhová
igyekeznél is elbújni, egyszerűen nem tudsz kikerülni az Ő
látóköréből! Ő mindig lát, mindig tudja, mit érzel. Érdemes
számolnod Vele.
Január 14.
„Az Örökkévaló Isten Szelleme nyugszik rajtam, mivel fölkent engem
az Örökkévaló. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a
foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket, hogy
hirdessem az Örökkévaló jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót.”(Ézsaiás 61:1-2
EFO)
Ha te már találkoztál Istennel, hiszel Benne, és az Ő útján jársz, itt
még nincs vége. Jézus meghalt érted, hogy a bűneidért kifizesse az
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árat, és hogy ne legyél elválasztva Istentől, de miután feltámadt és
felment a mennybe, elküldte a Földre a Szent Szellemét, hogy az Ő
segítségével minél többekhez eljuttassuk szabadító erejét. Ne
helyezkedj el túl kényelmesen a gyülekezeted padjában, mert ez a te
küldetésed is!
Január 15.
„De van valami, ami nem tetszik nekem: a szereteted már nem olyan,
mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le!
Változtasd meg a szíved és az életed!” (Jelenések könyve 2:4-5a
EFO)
Én nem tudom, hogy mennyi ideje jársz már Istennel, de talán a te
lelkesedésed, szereteted sem ugyanaz már iránta, mint a kezdeteknél
volt. Sok dolog érhet téged, ami elcsüggeszt. Vagy esetleg
észrevétlenül belesüllyedsz a keresztény élet megszokásaiba. De
tudnod kell, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes mocsár, mely
lefelé húz. Megfásulsz, beleidomulsz az egyéni, és a közösségi
istenkeresés szokásaiba, és észre sem veszed, hogy már nem Isten
hatalommal élő gyermeke vagy, hanem egy szürke, és törvénykező
vallásos ember, mint annyian ezen a világon. Hol tartasz most?
Január 16.
„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít. Hiszen a Szent
Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött
rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő
segítségével így kiálthatunk Istenhez: „Abba!” (Római levél 8:14-15
EFO)
Egy vallásos, és egy élő hitű ember között a nagy különbség: Isten
Szelleme. Ő az, aki a fiúság identitását, a fiúi öntudatot adja nekünk.
Sőt, megment minket a félelmektől, és hatalommal ruház fel. Ha nem
érzed, hogy Ő ott lenne az életedben, kérd bátran és alázattal Istentől!
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Január 17.
„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek téged, Izráel népe, az
igazságosság, igaz ítélet, a szövetséges szeretet és az irgalom
jegyajándékával. Bizony, eljegyezlek, hűségessé teszlek, és
megismered az Örökkévalót.” (Hóseás 2:19-20 EFO)
Isten közel akar lenni hozzád. Eljegyezni téged egy szövetséges
szeretettel. Érdekes, hogy a világmindenség Alkotója, aki bármit meg
tud tenni, veled és velem szeretne egy szoros szövetségkapcsolatot.
Annyira csodálatos, hogy Ő ilyen, pedig mi kicsik, gyengék, és
kiszolgáltatottak vagyunk hozzá képest. Értékeld mindennél többre!
Január 18.
„Szent népévé készít fel az Örökkévaló, ahogyan megesküdött, hogy
tulajdon népévé legyél. S akkor majd követed parancsait, és útjain
jársz. Megérti a föld minden népe, hogy az Örökkévaló nevét viseled,
ezért félnek és tisztelnek téged.” (5Mózes 28:9-10 EFO)
Isten azt szeretné, hogy hozzá tartozz, az Ő népe legyél. Ő pedig ott
van a népe között. Vigyáz rájuk, és megmutatja magát közöttük,
például a gyülekezetben, istentisztelet közben, vagy a hétköznapi
életedben. Csodákat akar tenni a munkahelyeden, az iskoládban, a
családodban, és minden olyan helyzetben, amelybe meghívod Őt!
Azért szeretné ezt, hogy a körülötted élők lássák, hogy Ő élő, és
cselekvő Isten.
Január 19.
„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Márk ev. 9:23)
Mi az, ami neked lehetetlen jelenleg az életedben? Mi az, amit biztos
nem tudsz megtenni, pedig nagy szükséged lenne rá? Biztosan te is
sokszor szembesülsz a korlátaiddal. Talán szeretnél többet tenni egy
beteg ismerősödért, hogy meggyógyuljon, vagy segíteni valakinek,
aki nagy szegénységben él, de lehet, hogy te magad vagy
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nehézségekben és problémákban, melyekkel sehogyan sem
boldogulsz. Életem legnehezebb időszakaiban erre az Igeversre
támaszkodtam, és bizony működött! Győztesként jöttem ki a
reménytelennek hitt helyzetekből is. Rád is a győzelem vár!
Január 20.
„...aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.”
(1János 4:4 EFO)
Ez a világ tele van önzéssel, hitetlenséggel, gyűlölettel, erőszakkal,
hűtlenséggel, képmutatással, betegséggel, szegénységgel, lopással,
gonoszsággal,
reménytelenséggel,
félelemmel,
tönkrement
családokkal, és még sorolhatnám. Ezek vesznek minket körül
szorosan, hisz az internet és a TV által még az otthonainkba is
beköltözik mindez a szörnyűség. De tudnod kell, hogy Aki ezt a
világot megalkotta, sokkal hatalmasabb annál a hatalomnál, mely
mindezek mögött a gonosz dolgok mögött áll. Ha pedig benned él ez
az Isten, mert befogadtad a szívedbe, te is úrrá lehetsz ezek felett!
Tegyél róla, hogy minél többen megszabaduljanak ennek a sötét
világnak az uralma alól!
Január 21.
„Uram, te megsokasítod ezt a népet, ujjongó örömmel töltöd meg
szívüket! Úgy örvendeznek előtted, mint az aratás ünnepén, mint
győztes csata után, mikor zsákmányt osztanak.” (Ézsaiás 9:3 EFO)
Isten akarja, hogy az Ő népe nagyszámú legyen. Szeretné, hogy
minél többen megmeneküljenek a pokoltól, és az Ő országába
jussanak, ha eljön az ideje, és Őhozzá tartozva éljenek boldogan itt
is! Ennek a hatalmas tervnek te is a része vagy. Mindazokat az
átéléseket, melyeket eddig megtapasztaltál Istennel kapcsolatban,
azért is kaptad, hogy elmondd, átadd másoknak. Kell, hogy ők is
higgyenek, és Isten győztes népéhez tartozzanak. Jézus értük is
meghalt.
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Január 22.
„Amit vet az ember, azt fogja aratni is!” (Galata levél 6:7)
Sokféle magot elvethetünk, és el is vetünk az életünk folyamán. Ha a
haragot veted el, mint magot, akkor egy rossz kapcsolatot fogsz
aratni gyümölcsként. Ha hűtlenséget vetsz, egy rossz házasság lesz a
gyümölcse. Ha szeretetet plántálsz, egy jó és örömteli kapcsolatot
aratsz. Ha kitartó imádságot, akkor csodákat fogsz aratni. Ha pénzt
fektetsz egy szolgálatba, és adakozol Isten dolgaira, akkor anyagi
áldást fogsz megtapasztalni, stb. stb. Vigyázz, mit vetsz el!
Január 23.
„Szövetségem nem töröm meg, nem vonom vissza, amit ígértem.”
(Zsoltárok könyve 89:35 EFO)
Egy szövetség nagyon komoly dolog! Legyen az akár egy katonai
szövetség, ahol az egyik fél bizalmat szavaz a másiknak, számít az
erejére, segítségére, akkor is, ha baj van. Ugyanilyen a házassági
szövetség is. Jóban-rosszban ki kell tartanunk a másik mellett, és
jóban-rosszban számíthatunk rá. Nagyon nem mindegy, hogy egy
erős, vagy egy gyenge féllel kötsz szövetséget! Azzal a személlyel,
Aki az egész világot megalkotta és fenntartja, nagyon megéri
szövetséget kötni, mert Ő elkötelezetten szeret is téged, és komolyan
is veszi a szövetségét!
Január 24.
„Áldást parancsol az Örökkévaló melléd...” (5Mózes 28:8 EFO)
Ez egy nagyon izgalmas dolog. Gondolj csak bele! Egyszerűen oda
van parancsolva melléd az áldás. Meg van parancsolva, hogy neked
áldottnak kell lenned. Ezt mindenképp érdemes komolyan venni,
mert ezért a kiváltságunkért Jézus átkozott lett egy időre. Örökké
hála ezért Neki!
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Január 25.
„Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben
erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és
hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög
értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól
tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka,
mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.” (Római levél
8:26-27 EFO)
Jézus ugyan felment a mennybe, de nem kell azon aggódnunk, hogy
magunkra maradtunk árván. Elküldte hozzánk a Szent Szellemet, a
Szentháromság harmadik személyét, Aki velünk van mindig, mint
Pártfogónk. Ő tanácsol minket, még az imádkozásban is segít, mert
sokszor azt sem tudjuk, hogyan, és mit mondjunk Istennek vagy
másoknak. Keressük sűrűn az Ő szelíd hangját és vezetését! Nagyon
megéri.
Január 26.
„Örökkévaló, Seregek Ura és Istene, kicsoda olyan erős, mint te?
Hatalmas Isten! Hűséged körülvesz téged!” (Zsoltárok könyve 89:8
EFO)
A mi Istenünk bármilyen hadsereget, bármilyen nagyhatalmat le tud
győzni, és ezzel a végtelen erejével együtt még ráadásul hűséges is
hozzánk. Pedig mi milyen sokszor vagyunk hűtlenek! Hányszor
feledkezünk meg Őróla, hányszor nincs időnk, vagy kedvünk
istentiszteletre menni, vagy imádkozni, esetleg Bibliát olvasni,
szolgálni valaki felé? De az Ő hűsége akkor is körbevesz minket,
amikor mi meg sem érdemeljük. Mert bizony nincs érdemünk. De
mégis ilyen a mi szerető Teremtőnk. Hála Neki ezért is.
Január 27.
„Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, az is megteszi majd
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mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat fog
véghezvinni!” (János ev. 14:12 UF)
Ugyanaz a Szent Szellem van mivelünk is, mint Aki rászállt Jézusra,
mikor Ő bemerítkezett. Ugyanaz a hatalom van mellettünk, Aki
Jézussal is vele volt szolgálata kapcsán. Ugyanazt a hatalmat kaptuk
meg, amit Ő! Ugyanazt az erőt. Ezért merte az Úr Jézus azt mondani,
hogy Nála nagyobb dolgokat is fogunk tenni. Legyen hited a
csodákra!
Január 28.
„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a
Krisztus.” (Efézusi levél 5:14b UF)
Hány és hány millió keresztény alszik a gyülekezetek padjaiban, míg
mások a frontvonalon hirdetik az evangéliumot, vagy térdeiken
könyörögnek Istenhez az ébredésért, a csodákért? Vannak, akiknek
szomjas a szívük, vannak, akiknek álmos. Vannak, akik tenni akarnak
az Úrét, vannak, akik csendet és nyugalmat akarnak az
istentiszteleteken. Vannak, akik csodákat látnak és élnek át, vannak,
akik nem is hisznek bennük. Te hol állsz most? Melyik oldalon?
Január 29.
„Jézus így válaszolt: „Legyen bennetek Isten hite! Igazán mondom
nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: »Menj, és zuhanj a
tengerbe!«, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az
megtörténik — akkor úgy is lesz.” (Márk ev. 11:22-23 EFO)
Sokan azt mondják: „Én hiszek Istenben.”, de ez egyáltalán nem
látszik meg az életükön sajnos. A te hited meddig terjed? Mi az a
dolog, amit el tudsz hinni, hogy Isten megteheti, és hol az a határ,
amire azt mondod, hogy ezt biztosan nem fogja, nem akarja, vagy
nem tudja megtenni? Mernél imádkozni egy betegért? Akkora lesz
körülötted az Isten, amekkorának te hiszed őt!
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Január 30.
„Az Örökkévaló áldása miatt bővölködsz majd minden jóban a
földön, amely felől megesküdött őseidnek, hogy neked adja.”
(5Mózes 28:11 EFO)
Vajon a két kezednek köszönheted mindazokat a dolgokat, melyek
körülvesznek? A két kezedbe ki adott erőt? Magától van? Mik azok a
dolgok, amiket Isten tett az életedben? Nélküle hol lennél? Beteg
lennél? Erőtlen, vagy depressziós? Szegényebb lennél? Isten
nagyvonalú áldása miatt vagy ott, ahol vagy, hiszen Nélküle még itt
sem lennél. Ha Ő levenné a fejed fölül az oltalmazó kezét,
ellenségünk, a Sátán minden erejével rád vetné magát. Az Istennek
tartozunk hálával mindenünkért!
Január 31.
„Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy
Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az
örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örököstársai vagyunk
— de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig
vele együtt veszünk részt a dicsőségben is.” (Római levél 8:16-17
EFO)
Még olyan hívő embereknek is, akik évtizedek óta igyekeznek
Istennel járni, gyakran hihetetlenül hangzik, hogy Istennek örökösei
vagyunk, akárcsak Jézus, és együtt fogunk örökölni Vele. Valóban
hihetetlenül hangzik. Mennyi mindene lehet Istennek? Hiszen az
egész világ az övé, és a menny is. Csodálatos, ragyogó élővilág,
állatok, növények, az univerzum, az elképzelhetetlen mennyei
gazdagság és dicsőség; mind, mind a miénk, mint örökösöké. Hogy
ez neked nem kell, mert nem tudsz vele mit csinálni? Csak gondolj a
saját életedre, és a környezetedre! Ebből a hatalmas gazdagságból mi
az, amire az életedben szükséged lenne szellemileg, vagy fizikailag?
Bízz meg az élő Istenben feltételek nélkül!
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FEBRUÁR
Február 1.
„Ő ezt felelte: -Mert gyenge a hitetek. Igazán mondom nektek: ha
van hitetek — még, ha csak egy mustármagnyi is —, és azt
mondjátok ennek a hegynek: »Menj innen oda!«, akkor az oda is
megy. Akkor semmi sem lesz lehetetlen a számotokra.”
(Máté ev. 17:20 EFO)
Azt mondjuk, hiszünk a Biblia által kijelentett Istenben. De ez
nagyon kevés ahhoz, hogy csodák történjenek bennünk és általunk.
Azt is hinnünk kell, hogy Isten tud és akar csodákat tenni egy-egy
helyzetben! A nem hívő emberek sokszor azért tartják az Istent
haszontalannak és gyengének, mert azok, akiknek az Ő
tulajdonságait kellene tükrözniük, nem jól, gyenge hittel teszik ezt.
Február 2.
„Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos
igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős
hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni
szeretet, semmi vagyok!” (1.Korintusi levél 13:2 EFO)
Talán te is szeretnél sokak felé szolgálni eredményesen, és hatással
lenni minél több emberre. Bármi is a szolgálati területed, bármilyen
képességeket is kaptál Istentől, lehetsz benne sikeres és áldott úgy,
hogy sokan ismerjék a nevedet. De bármit is érsz el, belül üres leszel,
ha nincs benned szeretet...az a szeretet, amely Istenben is van, és
amely Őt mutatja be. Ennek a világnak égetően szüksége van arra,
amikor az Ő ereje párosul végtelen szeretetével, és ezt nekünk kell
bemutatnunk!
Február 3.
„Győződjetek meg róla: az Emberfia felhatalmazást kapott, hogy itt
a földön megbocsássa a bűnöket.” Ekkor a beteghez fordulva így
szólt: „Kelj fel, fogd a hordágyat, és menj haza!” Ekkor a férfi

90

felkelt, és hazament. Amikor látta ezt az összegyűlt sokaság, félelem
és csodálat töltötte el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen nagy
hatalmat adott az embernek.” (Máté ev. 9:6-8 EFO)
Nem azt írja itt az Ige, hogy nagy hatalmat adott Isten Fiának, hanem
„az embernek”. Ez az örökség a tiéd is. Élned, élnünk kell ezzel a
hatalommal! Azért kapták az emberek ezt az erőt, hogy azokat, akik
csodákat látnak a szolgálatunk által, eltöltse az istenfélelem, a
csodálkozás, és a dicsőítés. Használd a hitedet, azért kaptad! Még
akkor is, ha csak egy mustármagnyi. Az pont elég lesz!
Február 4.
„(Mózes) Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király
haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant.”
(Zsidókhoz írt levél 11:27 UF)
Velem sokszor előfordult már, hogy belevágtam egy nagyon nehéz
helyzetbe, mert hittem, hogy Isten megsegít. Hittem akkor is, amikor
más nem. Sok volt a fáradtság, és néha talán a kétség is, de mentem
előre, mert lelki szemeim előtt láttam a győzelmet, a láthatatlant. Így
lehetett Mózes is, amikor egy óriási dologban hitt, de sokszor
egyedül maradt ezzel a látásával. Ne arra figyelj, ami körülötted
zajlik, hanem arra, amit Isten mutatott neked, és amiben tudod, hogy
meg fog áldani!
Február 5.
„Mivel ezt mondtad: -Erős kőváram az Örökkévaló, a Felséges a
menedékem!- Ezért nem ér el téged a veszedelem, s otthonodnak a
pusztítás közelébe sem jöhet.” (Zsoltárok könyve 91:9-10 EFO)
Úgy gondolom, bőven van mitől félnünk, ha körbenézünk a sötét
nagyvilágban. Zajlik körülöttünk a pusztítás, a mészárlás. Ártatlanok
százai, ezrei halnak meg a gonoszság által. De ha ebben a káoszban
szívedből ki tudod mondani, hogy Isten a te biztos menedéked, akkor
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nincs mitől tartanod, mert Ő hűséges, és állja a szavát! Nem egy
hazug Istennel van dolgod. Ő nem ember, hogy hazudjék!
Február 6.
„Eljön az idő, amikor összegyűjtök minden nemzetet és a különböző
nyelvű népeket, hogy valamennyien lássák dicsőségemet. Jelt adok
nekik, és az életben maradtak közül egyeseket elküldök a
nemzetekhez: Társisba, Púlba és Lúdba, az íjászokhoz, meg Tubálhoz
és Jávánhoz, a távoli szigetekre és tengerpartokra — mindazokhoz,
akik még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Ezek a
küldöttek fogják hirdetni dicsőségemet a nemzetek között.”
(Ézsaiás 66:18-19 EFO)
Isten akarja, hogy az Ő végtelen hatalma, kibeszélhetetlen szeretete,
és gyönyörűséges dicsősége terjedjen ezen a világon, hogy minél
többen halljanak erről, és megmeneküljenek a pokoltól. Ebben az
óriási munkában neked is megvan a helyed. Rád is számít az Úr!
Amit kaptál Tőle, azt azért is kaptad, hogy átadd másoknak, nem
csupán a magad hasznára.
Február 7.
„Engem fog dicsőíteni, mert abból vesz, ami az enyém, és kijelenti
nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Ezért mondom, hogy a
Szent Szellem az enyémből vesz, és kijelenti nektek.”
(János ev. 16:14-15 EFO)
Atya-Fiú-Szent Szellem: egy hatalom, egy akarat, egy szív, és egy
cél. Egységben vannak, és ezzel minket is egységre tanítanak. Isten
Szent Szelleme van itt a Földön, itt van most veled is, amikor
olvasod ezt a könyvet. Ő arra tanítgat naponta téged, amire Jézus is
tanítana, ha itt állna melletted testben.
Február 8.
„Ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az
Örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat!”
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(Példabeszédek 3:7 EFO)
Ha elhatározod, hogy ezentúl még nagyobb tűzzel és lelkesedéssel
akarod követni és szolgálni Istent, biztos lehetsz benne, hogy a
kísértéseid is erősebbek lesznek. A Sátánnak van annyi esze, hogy
nem azzal kísért téged, amiben erős vagy, és biztosan nem buksz el,
hanem azzal, ami a gyengéd! Ha van egy bűn, amitől tartasz az
életedben, és figyelsz rá, hogy ne kövesd el, akkor abban sokkalta
kisebb eséllyel fogsz elbukni. De amiben elbízod magad, és azt
gondolod, hogy azzal szemben te már simán megállsz, könnyen
lehet, hogy elesel majd. Ugyanis ha lebecsülöd az ellenségedet, az a
veszted lehet.
Február 9.
„Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által
üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka!
Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.”
(Efézusi levél 2:8-9 EFO)
Amid van, az kegyelemből van. Bármi vesz is körül, nem azért
kaptad, mert annyira járt volna neked, vagy nekem. Isten azért adja
az Ő irgalmasságából a dolgokat -és nem érdemeink szerint-, hogy ne
dicsekedjünk velük. Nem a te érdemed az sem, hogy megismerhetted
Istent, és van hited. A hit is egy ajándék. Amikor szóba kerül, hogy
mennyi mindened van, akár fizikailag, akár lelkileg, mutass mindig
Istenre! Méltó a hálánkra minden pillanatunkban.
Február 10.
„Mondott nekik egy másik hasonlatot is: -Isten Királysága hasonló
ehhez: egy asszony kovászt kevert három mérce lisztbe, majd állni
hagyta, amíg az egész tészta megkelt.” (Máté ev. 13:33 EFO)
Egy kis kovász (élesztő) elég ahhoz, hogy egy nagyobb térfogatú
tésztára hatással legyen, és az megkeljen. Ehhez hasonlít az is,
amikor Jézus eljött a Földre, és meghalt minden emberért, hogy
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elvegye a bűneinket – ma ennek hatására, több millió keresztény él
ezen a bolygón, és ugyanazt a hatalmat kapták, ami Jézusnak is
adatott. Ez az egy drága Személy, egy egész nagy tömegre lett
hatással. „Cseppents” valahová egy kicsit Isten országából, és nézd
meg, milyen hatással lesz a környezetére!
Február 11.
„Elvehetik-e zsákmányát az erős harcostól? Kiszabadulhatnak-e a
kegyetlen börtönéből hadifoglyai? -Bizony, megszabadulnak az erős
foglyai, s a kegyetlen kezéből is kiveszik zsákmányát! Mert én
harcolok ellenségeiddel —mondja az Örökkévaló— és
megszabadítom fiaidat, Sion!” (Ézsaiás 49:24-25 EFO)
Mik a gyengéid? Melyek azok a gondolatok, álmok vagy bűnök,
melyek lenyomnak, megterhelnek téged? Mik azok a dolgok,
amelyek megkeserítik az életedet? Vannak ilyenek? Tudnod kell,
hogy Istennek semmi sem lehetetlen! Jézus azért jött, hogy
megszabadítsa a foglyokat, és le is győzte a Sátán legerősebb
fegyverét, a halált. Ezzel minden hatalmát legyőzte, még a te
problémáidat okozó szellemiséget is. Jézus győzelmét pedig a veled
lévő Szent Szellem érvényesíti, hajtja végre, hogy most, éppen ma,
aktuális legyen a te életedre. Ez az egyetlen reménységed, hogy
szabad légy! Ezek fényében imádkozz a szabadulásodért.
Február 12.
„Mert ő mondja: -A kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség
napján megsegítettelek.- Bizony, most van a kegyelem ideje! Most
van az üdvösség napja!” (2.Korintusi levél 6:2 EFO)
Most van annak az ideje, hogy Isten országa terjedhet. Minden
megadatott hozzá. Az ezekben a napokban elvégzett tetteket fogja
számon kérni az Ő népétől Isten: „Mindent megtettél, hogy minél
többeket megments a kárhozattól, vagy csak annyiból állt a hívő
életed, hogy vasárnapról vasárnapra ültél a gyülekezetben? Éltél a
lehetőségekkel és az eszközökkel, melyeket neked ajándékoztam?”
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Február 13.
„Istenem, akik eltávolodnak tőled, mind elpusztulnak! Bizony,
elpusztítod, akik hűtlenül elhagynak téged! Milyen jó a közeledben
élni, Istenem! Benned bízom, Örökkévaló Isten, és hirdetem tetteidet
mindenkinek!” (Zsoltárok könyve 73:27-28 EFO)
Akik nem akarják elfogadni Isten fantasztikus szeretetét, nem
akarnak megbízni Őbenne, és segítségét kérni az életükre nézve,
azok kénytelenek más „megoldásokhoz” folyamodni. Vagy
próbálnak egy embert találni, aki értékeli és meghallgatja őket, vagy
bulikba, kocsmákba mennek, hogy ne kelljen a problémáikkal
foglalkozniuk. Rengetegen a számtalan pótcselekvés közül
választanak egyet vagy többet, melyeket arra talált ki a Sátán, hogy
elfordítsa az emberek figyelmét Jézusról, az igazi megoldásról.
Ezeknek a kereső, és sokszor kilátástalanságban élő embereknek kell
újra és újra találkozniuk Isten valóságos szeretetével, az evangélium
üzenetével, Jézus Krisztussal, a Megváltóval! Te mit teszel ezért?
Február 14.
„Ha ellenség támad rád, szemed láttára veri meg őket az
Örökkévaló. Egy úton jönnek ellened, de százfelé futnak előled.”
(5Mózes 28:7 EFO)
Itt nem feltétlenül fizikai ellenségekre kell gondolnunk, de
bárhogyan is igyekszünk, sajnos időnként mégis meggyűlik a bajunk
bizonyos emberekkel. Sok dolog is lehet az életünkben, melyek
ellenünk vannak: betegség, munkahelyi problémák, családi, vagy
anyagi gondok stb. A Sátán állandó célja, hogy gyötörjön bennünket
mindenféle rosszal. Isten pedig eltökélte, hogy aki Őbenne bízik, Reá
építi az életét, azt nem hagyja, hogy az ellenség játékszere, prédája
legyen!
Február 15.
„Aki ellenben bűnben él, az a Sátánhoz tartozik. A Sátán ugyanis
kezdettől fogva állandóan vétkezik. Isten Fia azonban éppen azért
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jött le a Földre, hogy lerombolja és megsemmisítse mindazt, amit a
Sátán épít.” (1.János 3:8 EFO)
A bizonyságtételeid által, az imádságaiddal, a szolgálatoddal te is
részt vehetsz ebben az építő, helyreállító munkában. A Sátán meg
akarja nyomorítani, és szenvedésben akarja tartani az embereket.
Isten pedig azt szeretné, hogy az Ő teremtményei szabadon és
boldogan éljenek ezen a Földön (és majd a mennyben is) azzal a
hatalommal, amit nekik adott.
Február 16.
„Ujjongva örvendezek az Örökkévalóban, lelkem ujjong Istenemben,
mert az üdvösség ruháiba öltöztetett, az igazságosság palástjával
vett körül, mint vőlegényt, kire a papok fejdíszét teszik, mint
menyasszonyt, akit ékszereivel ékesítenek.”
(Ézsaiás 61:10 EFO)
A megváltás és az örök élet egy óriási, és felfoghatatlan ajándék
Istentől. Bűnös voltál, és szégyent hoztál Istenre nagyon sokszor. De
Ő nem utált meg, nem dobott el magától, mint selejt alkotást, hanem
a Fiának az életével fizetett a te bűneidért, hogy elvegye azokat
rólad. Valaki ártatlanul halt meg, hogy én és te egy újabb esélyt
kaphassunk! Egy új életet, új reményt, új célokat, és egy csodálatos
mennyei családot. Nem akárki vagy, ha mindezt megtette érted!
Értékes vagy, Isten szeme fénye.
Február 17.
„Isten a magvetőnek vetőmagot ad, az éhezőnek meg kenyeret. Ő fog
nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat,
amelyeket a földbe vetettetek, hogy bőségesen arassatok. Ilyen
módon sokasítja meg bőkezű és szíves adakozásotok gyümölcseit.”
(2.Korintusi levél 9:10 EFO)
Létezik fizikai vetés, de szellemi is. A szellemi vetés röviden azt
jelenti, hogy ahogyan bánsz másokkal, annak a gyümölcsét fogod
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learatni. A fizikai vetés például az adakozás. Ha a havi jövedelmedet
Istentől jövő vetőmagnak tekinted, akkor az adakozásod nem más,
mint egy vetés. A vetés következménye pedig, hogy kikel, szárba
szökken, és többszörös termést hoz. Ha Isten a kevésen hűségesnek
talál téged, akkor többre fog bízni. Ennek a fajta vetésnek a
lehetősége minden hívő ember előtt nyitva áll. Próbáld ki te is! Ne
sajnáld Istentől amid van, hiszen olyan sokat köszönhetsz Neki!
Február 18.
„Uram, köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra, és szabadítóm
lettél!” (Zsoltárok könyve 118:21 EFO)
Egy napon Isten valahogy megtalált téged, és felemelt a sárból. Bár
nem egészen jó ez a hasonlat, hiszen Ő soha sem veszített szem elől,
csak te döntöttél úgy, hogy a saját utadat járod Őnélküle. De eljött
egy pillanat, amikor lehetőséget kaptál a visszatérésre. Már minden
készen állt a szabadulásodra. Isten ujjongva örül neked, és a
visszatérésednek!
Február 19.
„Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a
Szent Szellem akar. E kettő tehát ellensége egymásnak. Ebből
következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt
fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok.”
(Galata levél 5:17 EFO)
Vajon gazdagságot akarsz, vagy Isten országát építeni? A családoddal
szeretnél lenni, vagy indulsz, ha Isten hív téged? Szeretnél a TV előtt
lazítani, vagy a szabadidődben is Őt szolgálod, ahogy tudod, és azzal,
amit a szívedre helyezett? Túlórát, másodállást vállalsz, hogy még
több pénzed legyen, vagy Isten arcát keresed? Mi az, amit magaddal
vihetsz majd ezekből, ha eljön az ideje???
Február 20.
„Ha az Örökkévaló nem építi a házat, hiába dolgoznak rajta építői!
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Ha az Örökkévaló nem védelmezi a várost, hiába virraszt a falon az
őr!” (Zsoltárok könyve 127:1 EFO)
Dolgoztál már eredménytelenül valamin, akár munkahelyen, akár a
szolgálatban? Csináltad már úgy a feladataidat, hogy gördülékenyen
mentek, szinte maguktól? Óriási a különbség: amikor küszködsz, és
mégsem mennek a dolgok, vagy amikor alig csinálsz valamit, de
azon nagy áldás van! Imádkozz, hogy mit, és hogyan csinálj, és
meglátod, Isten veled lesz abban!
Február 21.
„Akkor majd az igazságosság fáinak nevezik őket, akiket az
Örökkévaló ültetett, hogy dicsőségét nyilvánvalóvá tegyék, hogy
újjáépítsék az ősi romokat, helyreállítsák, ami régen elpusztult, és
felépítsék a romba dőlt városokat, melyek lakatlan hevertek
nemzedékeken át.” (Ézsaiás 61:3-4 EFO)
A te megtisztelő feladatod, hogy romba dőlt életeket, családokat
állítson helyre Isten rajtad keresztül. Ahol pusztulás, félelem, és
megkötözöttség uralkodik, oda életet, örömöt, és szabadságot kell
vinned. Így teheted nyilvánvalóvá Isten hatalmát az emberek között.
Ez a te feladatod (is)!
Február 22.
„Simon így válaszolt: -Mester, egész éjjel keményen dolgoztunk,
mégsem fogtunk semmit, de ha te mondod, megteszem.- Amikor
leeresztették, olyan sok halat fogtak, hogy a hálók majdnem
szétszakadtak.” (Lukács ev. 5:5-6 EFO)
Előfordul, hogy Isten olyan dolgot vár tőlünk, ami nem logikus.
Számomra például ilyen volt az, amikor Isten azt kérte, hogy
szervezzek egy gospel estet egy kétszázötven fős teremben. Sokan
nem értettek egyet velem, és ezt ki is fejezték. Többször próbáltunk
már összejöveteleket rendezni, melyekre egy-két ember jött csak el
gyülekezetünk tagjain kívül. Miért szerveznék akkor most egy 250
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fős rendezvényt?? De belül éreztem, hogy Isten meg fogja tölteni a
termet, és sok embert meg fog érinteni. Így is tett. Tele volt az a hely,
szólt a dicséret, és a rendezvény végeztével sokan hálálkodtak, hogy
ott lehettek. Tedd meg, amit Isten kér, akármilyen bolondságnak
tűnik! Megerősödik a bizalmad, és nem fogod megbánni.
Február 23.
„Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik
azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint
elhívott. Hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt,
külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak. Igen,
azt akarta, hogy Fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten
nagy családjában. Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a Fiához
hasonlítsanak. Ezeket a maga számára előre különválasztotta, azután
elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik.”
(Római levél 8:28-30 EFO)
Ha elfogadtad az életedre vonatkozóan Jézus áldozatát, akkor vér
szerint (az Ő vére miatt, ami érted folyt) Isten családjához tartozol.
Aki pedig ehhez a hatalmas és csodálatos családhoz tartozik, az
semmiképp nem áldozata ennek a sokszor könyörtelen világnak,
hanem magasan felette áll a földi problémáknak.
Február 24.
„Alázzátok meg magatokat Isten előtt, és ő majd felemel
benneteket!” (Jakab levél 4:10 EFO)
Ne félj szembenézni azzal, hogy ki is vagy Isten nélkül, mert hasznos
időnként! Kicsi vagy, véges az erőd, befolyásod, esendő vagy, hűtlen
vagy sokszor Istennel szemben, gyakran rosszat gondolsz, vagy
mondasz másokról. Nincs semmid, amit ne Tőle kaptál volna. Az Ő
kegyelme, és az Ő hatalma, melyet neked adott, ezek tesznek téged
Isten gyermekévé, akinek már nincs szégyelleni valója. Ismerd be
bátran, hogy Isten nélkül semmi vagy, és Ő nem hagyja ezt válasz
nélkül!

99

Február 25.
„Előtted megyek, síksággá teszem a hegyeket, a tekervényes utakat
kiegyenesítem, összetöröm a súlyos bronzkapukat, vas-záraikat
letöröm. Neked adom a sötétségben elrejtett kincseket, és a titkos
rejtekhelyek gazdagságát, hogy megtudd: Én vagyok az Örökkévaló,
Izráel Istene, aki neveden szólítalak.”
(Ézsaiás 45:2-3 EFO)
Isten hűséges hozzád, örül neked, és fontosnak tart téged. Értékeli
nagyon, hogy hiszel Benne, mert a mai világban ez egyáltalán nem
megszokott! Azt szeretné, hogy birtokba vedd azt az elhívást és
szolgálatot, melyet neked tartogat. Akadályok vannak előtted,
melyeket Ő maga fog szétrombolni, hogy elérd a célt, melyet Tőle
kaptál. Győzelemre hívott el téged. Egy győztes király gyermeke
lettél!
Február 26.
„Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol.”
(Máté ev. 12:30 UF)
Isten szíve ég azokért az emberekért, akik még nem ismerik Őt.
Folyton rájuk gondol, és arra, hogyan menthetne meg minél többeket
közülük. Azt szeretné, hogy minél több munkatársa legyen ebben a
dologban, köztük te is! Gondolkodj és imádkozz, hogyan tudnál részt
venni Isten szívügyében. Aki hívőnek tartja magát, és nem tesz
semmit az elveszettekért, az eltékozolja az időt, az energiát, és azokat
az embereket, akiket elérhetne.
Február 27.
„Hiszen az Örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte
angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy
meg ne üsd lábad a kőben. Bizony, oroszlán és vipera fölött jársz,
letaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt!”
(Zsoltárok könyve 91:11-13 EFO)
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A hatalom, melyet Istentől kaptál, valódi. Nem csak üres
szólamokról van szó, hanem győzelmek sorozatáról. Ezek nem
könnyű győzelmek, hanem olyanok, amelyekért neked is tenned kell.
Elsősorban azt kell tenned, hogy elhiszed az itt leírtakat. Isten vigyáz
rád, mert fontos vagy, és győzelmeket ad neked. Egyrészt azért, mert
szeret téged, másrészt pedig azért, hogy az Ő neve megdicsőüljön.
Február 28.
„Hát elfelejtheti-e gyermekét az anya? Szeretett fiacskájával ne
törődne? De még ha el is felejtené — ezt feleli az Örökkévaló — én
terólad soha meg nem feledkezem!” (Ézsaiás 49:15 EFO)
Talán te is hallottál anyákról, akik titokban szülték meg
gyermekeiket, majd kukába dobták, vagy más módon igyekeztek
eltüntetni a kisbabájukat. Isten nem ilyen hozzád akkor sem, ha te
megbántottad Őt. Bizonyára olyan édesanyákról is hallottál, akik
készek voltak az életüket is odaadni a gyermekükért, mert jobban
szerették őket, mint magukat. Isten még az ilyen csodálatos
édesanyáknál is jobban szeret téged! Ő odaadta a saját Fia életét
teérted. A legdrágábbat, aki volt neki, az egyetlenét.
Február 29.
„Ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset
is fog aratni! Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat.”
(2.Korintusi levél 9:6 EFO)
Ez az Igerész az adakozással kapcsolatban íródott. Én
megtapasztaltam, hogy Isten megáld anyagilag, ha én nem
fukarkodok a rám bízott pénzzel, hanem bátran adakozok. Vannak,
akik keresik, hogy mi lehet az ő szolgálati területük, és talán nem
ismerik fel, hogy Isten azért adott nekik jó jövedelmet, hogy azzal is
építsék az Ő királyságát. Az evangélium hirdetéséhez is szükség van
pénzre. Kellenek emberek, akik ezt odaadják Isten ügyére. Te
szoktad így végezni Isten munkáját?
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MÁRCIUS
Március 1.
„Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni
szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy
egy zörgő cimbalom.” (1.Korintusi levél 13:1 EFO)
Több helyen azt olvassuk a Bibliában, hogy akit betöltött a Szent
Szellem, az elkezdett „új nyelveken” szólni. Ezek az új nyelvek vagy
más földi nyelvek, vagy, ahogy fent is olvassuk, mennyei nyelvek.
Azt Isten dönti el, hogy ki melyiken szólaljon meg, amikor a Szent
Szellem rászáll. Lehet találkozásod Isten Szellemével, vagy kaphatsz
Tőle egy érintést, de a nyelveken szólás egy igazi ajándék. Viszont
azt mondja itt az Ige, hogy ha nincs meg benned az isteni szeretet,
akkor ez az ajándék nem ér semmit az életedben! Kérd hát az Úrtól
az Ő mély szeretetét, hogy ne váljon értéktelenné a többi ajándékod
sem!
Március 2.
„Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és
megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót!
Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az
megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az
ajtót. Melyik apa adna a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle? Vagy
ha a fia halat kér, kígyót ad-e neki? Ha tehát még ti is — bár
romlottak vagytok — tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek,
mennyivel inkább Mennyei Atyátok! Ő biztosan megad minden jót
azoknak, akik elkérik tőle!” (Máté ev. 7:7-11 EFO)
Isten adni akar neked. Csak arra vár, hogy a bizalmadat kimutatva,
hittel kérj Tőle dolgokat. Olyanokat, melyek egyeznek az Ő
akaratával. Nem azért mondja, hogy kérj, keress, és kopogtass, hogy
azután válasz nélkül hagyjon téged! Azt szeretné, hogy csodákat,
imameghallgatásokat élj át, és ezek által a te hited is erősödjön, és
azoké is, akiknek elmondod, mi mindent tett veled az Úr!
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Március 3.
„Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint
egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene
törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel
lenni.” (Ézsaiás 58:2 UF)
Sajnos azt vettem észre, hogy arányaiban véve bizony kevés az a
hívő ember, aki igazán szomjas Istenre úgy, ahogyan azt itt olvassuk.
Olyan hívőkre van szükség, akik nem csupán szolgálják Istent,
hanem keresik is Őt nap mint nap azért, hogy valóságosan
találkozzanak is Vele! Beszéltem már olyan testvérrel is, aki meg
sem értette az én szomjúságomat, hogy Istenből mindig többet és
többet szeretnék. Sokan imádkoznak, és olvassák a Bibliát
megszokásból, de a lelki életük előrehaladása nem igazán izgatja
őket, mert az áldozatokba, erőfeszítésekbe kerülne. Jézus pedig azért
halt meg, hogy közel lehessünk Istenhez. Nagyon közel.
Március 4.
„Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod,
melyik órában jövök el hozzád.” (Jelenések könyve 3:3 UF)
Fel kell ismernünk időben, ha nem úgy éljük a hitéletünket, ahogyan
azt kellene! Ha a szenvedély és a tűz kialudt benned, akkor előbbutóbb te is elalszol szellemileg. Már talán mindegy lesz, hogy halad-e
előre a lelki életed, vagy nem. Talán már nem érdekel, hogy
megtérnek, vagy a pokolba jutnak-e az emberek. Mindegy lesz, hogy
szól hozzád az Ige, vagy ugyanúgy mégy haza az istentiszteletről.
Vigyázz, el ne aludj! Ha pedig már elaludtál, Isten kegyelme, ha ezt
belátod, erre rádöbbensz, mert ez az első lépcsőfok az ébredéshez. És
nagyon jó, hogy Ő kegyelmes!
Március 5.
„Jézus így válaszolt: -Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel,
meglátod Isten dicsőségét?!” (János ev. 11:40 EFO)
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A legegyszerűbb módja annak, hogy Isten dicsőségét, erejét, hatalmát
meglásd, nem más, minthogy a lehetetlen helyzetekben elkezdesz
imádkozni és hinni, hogy Isten tud és akar csodát tenni az adott
szituációban. Szeretnél természetfeletti eseményekbe kerülni? Akkor
tedd ezt!
Március 6.
„Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jó, mert örökké tart
kegyelme!” (Zsoltárok könyve 136:1 EFO)
Isten örül, ha hálát adunk Neki, és dicsérjük őt rengeteg
adományáért. Téged is jó érzésekkel tölt el, ha megdicsérnek, ugye?
Ez valahol a szeretet kifejezése, és az elismerésé is. Az Úrnak így
tudjuk leginkább kifejezni a köszönetünket, tiszteletünket, és a
nagyrabecsülésünket, és ha ezt másokkal együtt, nyilvánosan tesszük,
akkor még az élő Isten hitelét is emeljük. Tedd te is ezt, mert
megérdemli, méltó rá!
Március 7.
„Az apostolok erre így válaszoltak: „Gondoljátok meg, jónak látja-e
Isten, ha inkább nektek engedelmeskedünk, mint neki!”
(Apostolok Cselekedetei 4:19 EFO)
Nem tudom, hogy voltál-e már úgy, hogy vártak, vagy kértek tőled az
emberek valamit, és úgy érezted a szívedben, hogy Isten egészen
mást akar. Nem egy kellemes dolog, ha valakit nem akarsz
megbántani, de tudod, hogy ha Istenre hallgatsz, az rosszul fog esni a
másiknak. Az is előfordulhat, hogy nemcsak rosszul esik neki, hanem
egyszerűen nem fog megérteni téged, és talán még meg is haragszik.
Isten felette áll mindennek és mindenkinek, úgyhogy sokkal jobban
járunk, ha Őreá hallgatunk, hiszen Ő hűséges és erős Isten. Bármit
megtehet. Azt is, hogy mások szívét felénk fordítsa, de azt is, hogy
ha kell, új barátokat adjon nekünk.
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Március 8.
„Jeruzsálem romjai, ujjongva kiáltsatok, mert az Örökkévaló
megvigasztalja és helyreállítja népét, megváltja Jeruzsálemet!”
(Ézsaiás 52:9 EFO)
Lehet, hogy romokban van az életed, vagy volt, esetleg lesz. De azt
soha nem szabad elfelejtened, hogy ha Isten meg is enged egy-egy
ilyen helyzetet, ő nem a romok, hanem az újjáépítés Istene! Ha
megengedi, hogy összedőljenek dolgok az életedben, az azért van,
mert valami dicsőségesebbet szeretne felépíteni oda. Rajtad múlik,
hogy a saját fejed, saját megoldásaid után mégy, vagy megengeded
ezt Neki.
Március 9.
„...ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki
szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi,
hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké” (1.Péter 4:11 UF)
Igen, szolgálhatsz kötelességtudatból, vagy talán, hogy megnyugtasd
a lelkiismeretedet, de szolgálhatod Istent úgy is, hogy ég benned a
tűz, és ez nem hagy nyugodni. Csinálhatod szívből, vagy csinálhatod
színlelésből. Csinálhatod hatalommal, vagy akár közömbösen is. Te
döntheted el. De ugye tudod, hogy Isten melyiket értékeli igazán?
Ugye tudod, melyik fajta szolgálat képes leginkább hatással lenni
mások életére?
Március 10.
„Én pedig újra megszaporítom népemet, ahogy a gazda beveti a
földet. Megkegyelmezek annak, akit így hívtak egykor: »Nincs
kegyelem«, s annak is, akit így neveztek: »Nem vagytok népem«. Azt
mondom nekik: Népem vagytok, szeretett népem! Ő meg így felel:
»Istenem, én Istenem!«” (Hóseás 2:23 EFO)
Megteheted, hogy nem hiszed el, hogy Isten szeretett népe vagy. De
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sokkal szegényebb és üresebb lesz így az életed! Ő odavan érted
szenvedélyes szeretettel, mert nem csak megbocsájtotta, de a háta
mögé dobta, és el is felejtette mindazokat a bűneidet, amelyek miatt
Jézusnak meg kellett halnia. Egy teljesen új kezdetet kaptál! Tartsd
olyan értékesnek magadat, amilyennek Ő tart téged!
Március 11.
„Aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön trónomon,
mint ahogy én is győztem, és az Atya maga mellé ültetett a trónjára.”
(Jelenések könyve 3:21 EFO)
Sokszor nagyon nehéz itt a Földön harcok közepette élni. Szinte
sosincs nyugtunk az ellenségtől, mert valamivel mindig gyötör
bennünket. Ha egy problémát sikeresen az Úr elé vittünk, talán még
megpihenni sincs időnk, máris jön a következő dolog, amire
megoldás kell Istentől. Az ellenség mindig támad, és sokszor nem is
egy oldalról. Mindeközben döntések sorozatát kell meghoznunk, és
helytállni a hétköznapjainkban is. Így kell leélnünk az életünket,
végig Istenre nézve, győztesen. De eljön a nap, amikor hősként
fogunk bevonulni a mennybe, az Úr jelenlétébe, angyalok milliói
közé! Ez éltessen, mert ez a valódi cél!
Március 12.
„Az Örökkévaló mondja rólad: -Mivel ragaszkodsz hozzám, és
szeretsz, megmentelek. Mivel jól ismersz engem, magasra emellek.
Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek
körül, kimentelek, és fölemellek! Hosszú élettel teszlek
megelégedetté, és megmutatom neked szabadításomat.”
(Zsoltárok könyve 91:14-16 EFO)
Csupa jót ígér neked Isten. Azt, hogy meg fog menteni, magasra fog
emelni, hogy válaszol, ha kiáltasz Hozzá, ki fog menteni a bajok
közül, hosszú életet ad neked, és megmutatja szabadító hatalmát az
életeden. Az a legjobb az egészben, hogy ezeket mind készpénznek is
veheted! Állj rá nyugodtan és bizton ezekre a kijelentésekre, mert
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Isten nem hazug. Csak annyit kér, hogy szeresd Őt, ragaszkodj
Hozzá, és kiálts Neki bizalommal, ha bajban vagy.
Március 13.
„Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ
vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket: szeretetével és
könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket
ősidőktől fogva.” (Ézsaiás 63:9 UF)
Akármilyen nehézségben voltál, bármilyen sötétségen kellett is
átmenned, Isten veled volt, és ha segítségül hívtad, a megmentésedre
sietett. Nem egy követet, vagy egy angyalt küldött, hanem a
mindenható Isten maga ment megtámogatni, hiszen szövetsége van
veled, és ígéretet tett neked, hogy nem hagy el téged soha! Erre a
szövetségre a jövőben is számíthatsz. Értékeld!
Március 14.
„Ahogyan Mózes fölemelte a rézkígyót a pusztában, úgy fogják az
Emberfiát is fölemelni, hogy aki hisz benne, az örökké éljen.”
(János ev. 3:14-15 EFO)
Rengeteg ember volt a halálán Mózes körül, mert a kígyók
megmarták őket. Ott feküdtek szerteszét, és segítségért kiáltoztak. Ő
csinált egy rézkígyót az Úr tanácsára, felemelte a magasba, és azt
kérte, hogy nézzenek rá a szenvedők. Akik rátekintettek, azok mind
meg is menekültek a haláltól, és meggyógyultak. Ma ugyanez a
helyzet az Úr Jézus Krisztussal. Egy magas pontra (Golgota), egy
nagy keresztre felszegelték Őt, hogy megöljék. Bár ma már nem ott
találjuk Jézust a hegyen, a kereszten, de mégis, aki hittel feltekint az
Ő áldozatára, az megmenekül a szenvedéstől, amiben van. A
betegeknek gyógyulást, a reménytelenségben élőknek vigasztalást, a
sötétségben élőknek világosságot hozott el. Nézz fel te is a keresztre,
és bátoríts erre másokat is, akiket megmart a bűn kígyója! Nézzen fel
mindenki, aki szenved, mert ott a megoldás!
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Március 15.
„Bizony, irgalmas, kegyelmes és türelmes az Örökkévaló hozzánk,
szeretete nem fogy el. Nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké,
nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogy
megérdemelnénk.” (Zsoltárok könyve 103:8-10 EFO)
Sokszor hibázunk, és nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy szerettük
volna. Talán vágysz győztesebb életet élni Istennel, de valahogy nem
megy. Talán szeretnél sikeresebben szolgálni, de még a családodban
sem tudsz helytállni. Talán jót akartál, de rossz lett a vége. Ez
mindannyiunkkal előfordul. Mindannyian hibákat követünk el
naponta. Lehet, hogy a lelkiismeretünk mélységesen vádol
bennünket, de az Úr nem. Ő irgalmas, kegyelmes, türelmes, szerető
Isten. Bátorít, ha hibáztál: „Legközelebb jobban fog menni, tudom!”
Március 16.
„Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit,
higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok
kapni!” (Márk ev. 11:24 EFO)
Isten gyönyörködik a gyermeki hitedben, és megjutalmazza azt. A
kérdés, hogy van-e ilyen hited, amely megmozgatja Isten kezét?
Amikor egy kisgyermek nagyon szeretne valamit az édesapjától,
zaklatja őt, aki pedig, hogy nyugta legyen, rávágja: -Jó, holnap
megkapod. Lehet, hogy az édesapa csak le akarta rázni, de az a
gyermek másnap izgatottan fog felkelni, és ünnep lesz az egész
napja, mert biztos benne, hogy este, amikor apa hazaérkezik,
megkapja azt, amire annyira vágyott. Isten nem akar lerázni téged,
hanem őszintén mondja, hogy: -Kérdd hittel, és neked adom!
Március 17.
„Kézen fogtalak, én fogom a jobbodat, hogy a nemzeteket
meghódoltassam előtted, s a királyoktól hatalmukat elvedd, hogy a
kapukat kinyissam előtted, s egyetlen város se maradjon zárva.”
(Ézsaiás 45:1 EFO)
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Ezzel azt mondja az Isten neked, hogy: „Győzelemre hívtalak el
téged, mert a te győzelmed, az én győzelmem. Ha te megnyersz egy
csatát, azt én nyertem meg. Ha te legyőzöl egy nehéz akadályt az
életedben, azt én győztem le. Az én dicsőségem, ha sikeres vagy a
családodban, a tanulásodban, a munkádban, vagy a szolgálatodban.
Én a te Istened vagyok, te pedig az én győztes harcosom.”
Március 18.
„Többé senki nem hív -elhagyottnak- földedet sem nevezik már
-pusztának- soha. Új neved ez lesz: -Gyönyörűségem!- és földedet
így nevezik: -Férjhez adott.- Mert gyönyörködik benned az
Örökkévaló, és földednek is ő lesz az Ura.” (Ézsaiás 62:4 EFO)
Büszke rád az Isten, mert Ő nem a hibáidat látja, hanem azt, akivé
válhatsz, akinek szánt téged. Ő hittel néz rád, nem kárhoztatással!
Talán nem jártál mindig Vele, és talán téged is mélyről, a mocsokból
hozott ki, mint sokunkat, de Ő erről már nem emlékezik meg. Nem
dörgöli az orrod alá. Az emberek megvethetnek a múltad miatt, és azt
mondhatják: „Nem felejtek!” De Isten elfelejti a szégyenedet, és
bízik benned.
Március 19.
„Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek - így
szól az Úr.” (Zakariás 10:12 UF)
Sok ember van, akik saját erejükből igyekeznek felkapaszkodni a
ranglétrán, egyre magasabbra és magasabbra. Rengeteg pénzt, és
nagy hatalmat akarnak maguknak. Néhányuknak sikerül is, és amikor
elérik az áhított célt, céltalanná válnak, vagy elrontja őket a siker.
Csak kevesen vannak, akik élni is tudnak mindezekkel! Isten által
hatalmassá,
győztessé,
sikeressé
válni,
nem
jelent
kompromisszumokat, megalkuvásokat, céltalanságot, erkölcsi
lesüllyedést. Ha Ő tesz győztessé, a lelkedben sem vallasz kárt! Azért
akarja, hogy győztesként élj, mert egyrészt szeret téged, másrészt
pedig a te győzelmed az Ő dicsőségét is szolgálja.
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Március 20.
„A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját
végezze! A prófétai ajándékot és üzeneteket ne becsüljétek le...”
(1.Thessalonika levél 5:19-20 EFO)
Annyira szomorú számomra, amikor egyes emberek azt hirdetik,
hogy a csodák ideje az apostolokkal lejárt. Honnan veszik ezt?? Mire
alapozzák, hogy Isten megváltozott?? Miért rabolják meg emberek
millióit a reménytől, hogy van megoldás a problémáikra? Miért
állítják be Istent unalmasnak, feleslegesnek, gyengének? A Szent
Szellem pont azért jött el a Földre pünkösdkor, hogy Isten munkáját
végezze itt közöttünk. De ha a hitetlenségünkkel akadályozzuk Őt,
akkor csak azt fogja tenni, amit engedünk neki az
istentiszteleteinken. Például, hogy szépen szóljanak a versek, és az
énekek, de hát Ő ennél sokkal többre képes! Próbáld csak ki!
Március 21.
„Milyen jó dicsérni téged, Örökkévaló, milyen jó neked énekelni,
Felséges, hűséges szeretetedről énekelni reggel, hűségedet dicsérni
éjjel...” (Zsoltárok könyve 92:1-2 EFO)
Csodálatosan indul a napod, ha Isten dicséretével kezded azt. Nem
csak a te napod lesz szebb, hanem Neki is örömöt okozol ezzel. Hálát
adhatsz Neki, hogy hűséges hozzád, és minden hibád ellenére nagyon
szeret téged. Megköszönheted, hogy kihozott a bűneidből, a
hitetlenségedből, és megmentett a pokoltól. Dicsérheted Őt Jézus
áldozatáért,
mely
teljesen
megmosott
téged
minden
tisztátalanságodból úgy, hogy most bármikor szólhatsz az Istenhez,
és odaszaladhatsz Hozzá!
Március 22.
„Gyermekeik híresek lesznek a nemzetek között, és utódaikat minden
nép ismerni fogja. Mindenki látni fogja rajtuk, és elismeri, hogy őket
az Örökkévaló áldotta meg.” (Ézsaiás 61:9 EFO)
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Ha Isten valakit megáld, akkor az messziről látszik rajta! Látszik a
munkáján, a tanulásán, a szolgálatán, a családján, és az élete minden
területén. Igen, még az utódain is meglátszik Isten áldása azért, hogy
a körülöttük élők felismerjék, hogy Isten valóban létezik!
Március 23.
„Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága
kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik
azzal, amire szükségetek van.” (Máté ev. 6:33 EFO)
Olyan sokat szeretnénk elérni az életben. Azonban az Úr áldása
nélkül óriásiakat lehet bukni! Egyáltalán nem mindegy, hogy valamit
emberi erőfeszítésekkel akarsz megszerezni úgy, hogy szinte
belerokkansz, közben pedig nem igazán tudod szolgálni Isten
országát, vagy pedig Tőle kéred ügyeid alakulását, és rábízod, hogy
mikor, és hogyan adja meg neked. Törődj az Ő dolgaival, az Ő
akaratával, és Ő is törődni fog a te akaratoddal!
Március 24.
„Ments ki a halál kapujából, hogy Jeruzsálem kapujában
dicsérhesselek, és örülhessek, hogy megszabadítottál!”
(Zsoltárok könyve 9:13-14 EFO)
Amikor olyan problémák vesznek körül minket, amelyekkel szemben
tehetetlenek vagyunk, az mindig egy nagy lehetőség Istennek, hogy
megmutassa nekünk, és környezetünk számára, mekkora hatalma
van, és mennyire szereti az embert! A kérdés, hogy segítségül hívode Őt a gondjaidban, és hiszel-e abban, hogy ki fog onnan menteni
téged? Mert Ő csak ezekre vár: az imádra és a hitedre.
Március 25.
„Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség,
gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeret, a
kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség Szelleme!”
(2.Timóteus levél 1:7 EFO)
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A Szent Szellem által csodálatos erőt kaptál Istentől. Erőt, hogy
győzz a félelmeid, és a gyengeségeid felett. Hatalmat, hogy
bebizonyítsd ennek a világnak, hogy az Isten ma is él, és képes
csodákat tenni bárkinek az életében, bármilyen helyzetben. Élj vele
bátorsággal és bizodalommal!
Március 26.
„Mert Krisztus ezzel az egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé
tette azokat, akiket Isten számára különválasztott.”
(Zsidókhoz írt levél 10:14 EFO)
Téged különválasztott Isten? Az Ő kiválasztottja vagy? Akkor e
szerint az Igevers szerint te tökéletes vagy. Tudom, hogy ez nem
mindig tetszik, és talán nem akarod elhinni, mert most eszedbe jut a
rengeteg hibád és bűnöd. Persze csak azért lehetsz tökéletes, mert
Jézus áldozatát elfogadtad az életedre, és Isten ezen keresztül néz
téged. Itt az idő, hogy te is így nézz magadra, és úgy lásd önmagad,
ahogyan Ő!
Március 27.
„Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak
örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsoltárok könyve 100:1-2
UF)
A szolgálat lehet nyűg, és teher is, de lehet megtiszteltetés, és
boldogság is. Neked milyen érzés, hogy Istennel járhatsz, és Őt
szolgálhatod? Csinálhatod muszájból is, de ujjonghatsz is neki. Én
minden szabadidőmben Istent szeretném szolgálni. Nekem talán ez a
hobbim is. De az biztos, hogy nagyon örülök neki, amikor látom az
Ő áldását azon, amit Érte, vagy Neki teszek. Ez a legcsodálatosabb
érzés! Ilyenkor azt nyugtázom magamban, hogy: „Igen. Isten még
mindig velem van.” Kívánom, hogy te is így szolgáld az Urat!
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Március 28.
„Bár azelőtt utált és elhagyott voltál, és senki feléd sem nézett, most
már örökre dicsőségessé teszlek, és öröm forrásává nemzedékről
nemzedékre.” (Ézsaiás 60:15 EFO)
Talán régen, amikor még nem ismerted Istent, és eszedbe sem jutott,
hogy az Ő akarata szerint élj, hanem a saját fejed után mentél, akkor
még nem gondoltad, hogy lehet másként is élni. Talán megvetett
voltál, és semmibe vettek az emberek. Talán te is semmibe vetted
magadat. De az is lehet, hogy jó életed volt, mindent megkaptál,
azonban mégis hiányzott valami, amit kerestél, amit nem lehetett
pénzen megvenni. Akárhogy volt is, az biztos, hogy az Úr megtalált
téged; Jézus meghalt, hogy egy teljesen újat kezdhess, és az is biztos,
hogy dicsőségessé akar tenni téged. Azt akarja Isten, hogy
örömforrás legyél mások számára, és reménysugár. Az legyél, aki
elviszi hozzájuk azt az Istent, aki megváltoztatta a te életedet is!
Március 29.
„Amíg csak élek, dicsérem az Örökkévalót! Zsoltárokat éneklek
Istenemnek, amíg vagyok!” (Zsoltárok könyve 104:33 EFO)
Az életeddel is dicsérheted Istent, ha olyan tetteket végzel, úgy
viselkedsz, amelyek kapcsán mások felnéznek Rá, és elkezdenek
imádkozni, hit támad a szívükben, és hálát adnak Neki. Nagyon sok
ilyen dolgot tehetsz, számtalan formában tudsz adni. Segíthetsz a
rászorulókon, imádkozhatsz a betegekért, reménységet hirdethetsz a
reményteleneknek, és még sorolhatnám. Azt, hogy hol a te helyed, és
mit kell éppen megtenned, neked kell megtalálnod. Imádkozz, hogy
Isten mutassa meg ezt számodra!
Március 30.
„Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják a gondolkodásukat és visszatérnek Istenhez. De aki utánam jön, annyival
hatalmasabb nálam, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a
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saruját levegyem. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket.”
(Máté ev. 3:11 EFO)
Keresztelő János, aki ezeket a szavakat mondta, nem tett csodákat.
De Jézus, akiről itt beszélt, erővel és hatalommal járt-kelt ezen a
Földön, és ma is erővel és hatalommal él, mégpedig a Szent Szellem
erejével. Miután az Úr Jézus elment innen a Földről a mennybe,
elküldte maga helyett a Szent Szellemét, aki ma is közöttünk van,
bárki számára elérhető, megismerhető, aki elfogadja az életére Jézus
Krisztus áldozatát. Tűzbe és Szent Szellembe bemerítkezni azt
jelenti, hogy kéred az Atyát: küldje el a te számodra is a Szent
Szellemet, Aki szenvedéllyel, lelkesedéssel, és isteni szeretettel tölt
be téged. A Szentháromságnak ez a tagja elengedhetetlenül fontos,
hogy jelen legyen az életedben ahhoz, hogy a hívő életed, és a
szolgálatod eredményes, és sikeres legyen. Isteni természet részese
lehetsz, ez egy óriási lehetőség és ajándék!
Március 31.
„Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott
tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem
úgy, mint az írástudóik.” (Máté ev. 7:28-29 UF)
Beszélhetsz úgy is a Bibliából, hogy örül a gyülekezet, ha egyáltalán
ébren marad, és amikor végeztél, éppen úgy mennek haza az
emberek, ahogyan eljöttek. Az üres, száraz elméleti tudás, mint egy
irodalmi mű elemzése, semmi változást nem hoz a szívekbe! Ilyen a
halott igeszolgálat. De teheted ezt úgy is, hogy az embereket szíven
üti, amit mondasz, mert az élő Igét adod át, és megújulnak,
formálódnak tovább az Úr segítségével. Én személy szerint arra
törekszem, hogy így szolgáljak. Szeretem, amikor érzem Isten
Szellemének a jelenlétét, ha hirdetem az Igét, mert akkor tudom,
hogy behatol a szívekig, amit mondok, és ezt sokszor látom is az
arcokon. Nem az időt kell kitöltened, és a fejeket tágítanod, hanem
Isten élő és ható üzenetét kell szólnod egyenest a szívekbe. Ez a mi
küldetésünk!
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ÁPRILIS
Április 1.
„Azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az
Örökkévalót. Ő pedig figyelt, és mindent hallott. Majd parancsolta,
hogy mindent jegyezzenek föl egy könyvbe azokról, akik félik az
Örökkévalót és tisztelik nevét. Ezt mondja róluk az Örökkévaló, a
Seregek Ura: „Ők az én kincseim! Azon a napon, amelyet én készítek
elő, az enyémek lesznek. Kedvezek nekik, és kegyelmes leszek
hozzájuk, mint apa a fiához, aki engedelmesen szolgálja őt.”
(Malakiás 3: 16-17 EFO)
Akik valóban tisztelik és félik Istent, azok az Ő kincsei. Ha fontos
neked, hogy az Ő akarata szerint élj, akkor te tiszteled és szereted Őt.
Még akkor is, ha időnként ez nem sikerül, és elbuksz. Nem maradsz
a földön, és fetrengsz a bűnödben, hanem felkelsz, és igyekszel
továbbra is Istennek tetsző életet élni. Ne felejtsd el, az Ő kincse
vagy! Ha vádol is az ellenség mindenfélével, te akkor is az Ő
gyönyörűsége maradsz, mert elfogadtad az életedre Jézus vérét, mely
tisztává tett téged.
Április 2.
„Ki vádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki! Isten
felmentette őket minden vád alól, Akkor ki ítélhetné el őket? Talán
Krisztus Jézus? Hiszen ő nemcsak meghalt, de fel is támadt értünk!
Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közbenjár értünk az Atyánál!”
(Római levél 8:33-34 EFO)
Ha kérted Isten bocsánatát a bűneidre, és hiszel Jézus helyetted
hozott áldozatában, akkor biztos lehetsz benne, hogy már nincsenek
bűneid. Isten megszabadított tőlük, és el is felejtette őket! Persze a
Sátán nem felejtett el semmit, amit tettél, és pontosan tudja, hogy
mikor, és mivel tud hatékonyan vádolni téged. Ilyenkor nem kell egy
szót sem szólnod. Egyszerűen csak lélekben, ott belül, mutass fel
Jézus keresztjére!
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Április 3.
„Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába
pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám
jutalma Istenemnél.” (Ézsaiás 49:4 UF)
Abszolút nem vagyok nagy ember, aki világszerte ismert, és hatalmas
vagyonom sincs. Ahhoz képest azonban, amilyen mélyről kihozott
engem Isten, elmondhatom, hogy nagyon megáldott. De ha
visszanézek az eddigi életemre, azt látom, hogy annak ellenére, hogy
Isten velem volt, és megsegített engem, semmit nem kaptam
erőfeszítés és harc nélkül! Isten országa nem a lusták országa, hanem
a tenni akaróké! Ha azt szeretnéd, hogy Isten megáldjon téged, azért
tenned is kell. A semmin, nincs mit megáldania. Valamit le kell
tenned az asztalra. Ha munkát valamiért nem tudsz, akkor pl.
imádságokat, – sok szívből jövő, hitből fakadó, őszinte imádságot.
Április 4.
„Ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az
Úr akaratát!” (Efézusi levél 5:17 EFO)
Sajnos többször találkoztam olyannal, hogy keresztény vezetők a
saját fejük után mennek, és így vezetik a hívők közösségét, Isten
népét. Megteszik, ami eszükbe jut, és ami a kezük ügyébe esik. Nem
csak a vezetőknek, hanem minden egyes hívő embernek saját
felelőssége, hogy Istentől elkérje a vezetést abban, amit csinálnia
kell, vagy csinálni szeretne. Nem tudom, hogy eddig hogy csináltad,
de itt elég keményen azt mondja a Biblia, hogy ostobaság, ha valaki
nem így teszi.
Április 5.
„Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a
győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett
bennünket.” (Római levél 8:37 EFO)
Minden harcból győztesen jöhetsz ki Istennel. Ha fizikailag nem is
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úgy tűnik egy-egy helyzetben, hogy te győztél, lelkileg biztosan
erősödtél, és új tapasztalatokra, bölcsességre tettél szert. Ha Istennel
jársz, többé nem leszel vesztes. Egyszerűen nem lehetsz, mert egy
győztes Isten áll melletted, Aki szeret téged. A te életeden keresztül is
szeretné megmutatni az Ő hatalmát, mely ma is csodákra képes.
Április 6.
„Az Örökkévaló Isten Szelleme nyugszik rajtam, mivel fölkent engem
az Örökkévaló. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a
foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket, hogy
hirdessem az Örökkévaló jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót.” (Ézsaiás 61:12 EFO)
Segítsd és vigasztald a szegényeket, és az összetört szívű embereket!
Imádkozz a betegekért, és azokért, akik nem tudnak megszabadulni
rossz szokásoktól, helyzetektől! Mondd el nekik, hogy Istennél
semmi sem lehetetlen, Ő mindenek Ura! Mondd el, hogy „minden
lehetséges annak, aki hisz”! Minden hatalmat megkaptál, hogy ezeket
megtedd. Te az Úr nagykövete vagy.
Április 7.
„Akik sírva vetik a magot, örvendezve arassanak! Aki sírva viszi
vetőmagját a földjére, ujjongással hozza be kévéit a mezőről!”
(Zsoltárok könyve 126:5-6 EFO)
A vetés, egyfajta veszteség. Fogod a magot, és belehelyezed a földbe.
Elásod, eltemeted. Az már nem a tiéd, nem használhatod másra. De a
vetés hit is egyben. Hiszel benne, hogy annak, amit csináltál, lesz
eredménye! Hiszed, hogy jó idő lesz, csapadék fog hullani, és
sokszoros termésed lesz. Hiszed, hogy bőven megéri a befektetett
magot, időt, és fáradtságot. Indulj és vess! Vess imádságot,
kommunikációt, szeretetet, segítést, anyagiakat…! Vesd el, amid van,
hogy azután bőséges legyen az aratásod!
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Április 8.
„Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit
magadnak neveltél!” (Zsoltárok könyve 80:18 UF)
Isten magának nevelt téged, a szemei előtt növekedtél. Sajátjának,
családja részének tekint. Az Övé vagy. Sokszor eszébe jutsz, mert
elmondhatatlanul szeret téged. Szeretne sokat veled lenni. Hogy
mennyi olyan pillanat adódik, amikor együtt lehettek, az csak rajtad
múlik.
Április 9.
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak
megjelenését.” (Római levél 8:19 UF)
Sokan igyekeznek kívülről keménynek mutatni magukat, mert úgy
gondolják, a környezet ezt kívánja, ezt várja el. Ha gyengének látnak,
eltaposnak, átgázolnak rajtad. Talán így van, talán nem. De egy
biztos: tűnhet valaki bármilyen erősnek, mindenkiben van egy belső
üresség, amit még a leggazdagabb ember sem tud megmagyarázni,
hogy mi lehet. Isten fiai, akiket Isten Szelleme vezet, pontosan tudják
a választ. A választ, amely bennük van, amit magukban hordoznak.
Nekünk kell elmondanunk a világnak, hogy az ember, aki Istentől
indult, mindig is egy belső ürességet fog érezni, ha Nélküle akar élni.
Mondd el, várnak rád sóvárogva!
Április 10.
„Nem a halottak dicsérik az Örökkévalót, nem azok, akik leszálltak a
csend országába, hanem mi, akik élünk! Igen, dicsérjük az
Örökkévalót most és mindörökké!”(Zsoltárok könyve 115:17-18
EFO)
Azok, akik szellemileg alszanak a gyülekezetekben, nem képesek
szenvedélyesen, élő módon dicsérni, és imádni Istent. Az általuk
bemutatott zeneszolgálat nem más, mint egy műsorszám, amely
belülről gyakran üres. Ez nem fogja megérinteni sem Istent, sem
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pedig az emberek szívét, és valószínűleg nem fog maradandó
átalakulásokat hozni, csodákat tenni, megújítani. Mert a dicsőítés
olyan, mint amikor egy szükségben levő emberért hittel imádkoznak:
bármi megtörténhet. Egy szívből jövő, tüzes, élő dicsőítés alatt
változásoknak kell létrejönniük!
Április 11.
„Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek:
elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem
előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek
járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a
Krisztus Jézusban.” (Filippi levél 3:13-14 EFO)
Nem engedheted, hogy azok a dolgok, amelyek tönkretették a
múltadat, a jövődet is tönkretegyék. Ha folyton előhozod ezeket a
negatív emlékeket, azzal hatalmat adsz nekik a jelened, és a jövőd
felett is. Ha hátra nézel, csak azokra a dolgokra figyelj, amelyeket
Isten tett az életedben! Jusson eszedbe, hogy ha akkor meg tudott
segíteni téged, akkor ma is meg tudja ezt tenni. Ezek a csodák
legyenek az életed mérföldkövei, emlékoszlopai!
Április 12.
„Még ha ezerszám hullanak is melletted, s tízezren a közeledben,
téged akkor is elkerül a pusztító. Bizony, meglátod ezt a saját
szemeddel! Előtted büntetik meg a gonoszokat!”(Zsoltárok könyve
91:7-8 EFO)
Ha egyszer Isten mellett döntesz, és Ő odaszegődik melléd, meglátod
milyen hűséges is valójában. Nem fog tágítani mellőled. Ő lesz a
védelmeződ, az előmeneteled záloga, a barátod, a vigasztalód és
minden, amire csak szükséged van. Ha körülötted tombolna is a
gonosz, neked akkor sem fog bántódásod esni. Megbízhatsz benne,
és bíznod is kell, mert Ő az egyetlen személy, Akire bárhol és
bármikor számíthatsz. Ha hazudna neked, nem lenne többé igaz Isten
a neve. De Ő nem ember, hogy hazudjék!
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Április 13.
„Adjatok, és akkor nektek is adni fognak! Bőségesen kaptok majd,
többet, mint gondolnátok! Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy
nem is bírjátok el, sőt az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték
szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok
kapni.” (Lukács ev. 6:38 EFO)
Nem tudom, hogy eddig hogyan adakoztál, vagy hogyan segítettél
másoknak, de szeretném, ha ez a bibliai idézet forradalmasítaná az
ilyen irányú tevékenységeidet. Hidd el, hogy ez tényleg így van,
ahogyan Jézus mondja! Képzelj csak el egy igazgatót. Ha valakit elő
akar léptetni, akkor nem azzal fogja ezt megtenni, aki a maga
területén a legtöbbet tett a cégért? Isten sokkal bölcsebb egy
cégvezetőnél, de Ő is így gondolkodik. Ha te sokat fektetsz az Ő
országának az építésébe, akkor jól dönt, ha többet bíz rád, hiszen
akkor a többől, még többet tudsz befektetni. Legyél hűséges azon,
ami rád lett bízva, és meg fogod látni, ahogyan ez az Igerész
valósággá válik az életedben!
Április 14.
„Ugyanígy van a hit is: ha nem következnek belőle tettek, akkor
halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony.” (Jakab 2:17 EFO)
Hiába mondja több millió ember: „Én hiszek Istenben!”, ha ez
egyáltalán nem látszik meg a döntéseikben, a viselkedésükön, és ez a
„hit” senkinek sem hoz pozitív változást. Még annak az életében
sem, aki állítja. Ha cselekedetekkel nem mutatod meg, hogy te
tényleg bízol az Istenben, és ismered Őt, akkor az egész nem ér
semmit. Például, ha valaki a megtérése után bemerítkezik
(megkeresztelkedik saját döntése alapján), elkezd bizonyságokat
mondani másoknak Isten dolgairól, akkor tettekkel bizonyítja azt,
hogy valóban hisz. Ha én azt mondom neked, hogy szeretlek, de soha
nem látod ezt megnyilvánulni az életemben, akkor el fogod ezt hinni
nekem? Ugyanilyen haszontalan a tettek nélküli hit is!
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Április 15.
„De te, Jákób, jól gondold meg ezeket! Izráel, te engem szolgálsz,
nem idegen isteneket! Én formáltalak téged, hogy szolgám légy,
rólam soha el ne felejtkezz, Izráel!” (Ézsaiás 44:21 EFO)
Isten céllal formált téged édesanyád méhében. Amikor még meg sem
születtél, már kész volt a terv, hogy mi lesz a te életed értelme,
küldetése. Rengeteg ember keresi ezt a célt önmagára nézve, és
sajnos sokan nem akarják elfogadni, hogy ezt csak Istennél
találhatják meg. Az Ő országában elfoglalt helyed, feladatod,
munkaköröd kell megtalálnod, kérve Őt, hogy mutassa meg ezt
neked! Amikor ezt megtalálod, boldog ember leszel.
Április 16.
„Hiszen még a hegyek sem maradnak örökké a helyükön, s a dombok
is meginognak, de hűséges szeretetem irántad örökké megmarad,
békességem szövetsége meg nem inog! — mondja az Örökkévaló, aki
rajtad megkönyörült.” (Ézsaiás 54:10 EFO)
Itt a fizikai világban minden változik körülöttünk. Sokszor már nem
is tudjuk követni ezeket, vagy csak nagyon nehezen. De tudnod kell,
hogy az, amit Isten érez irántad, és amit megígért neked, az soha, de
soha nem fog módosulni, átalakulni, mert Ő a hűséges, és
elkötelezett Isten. Te is ilyen légy Őhozzá.
Április 17.
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza
azokat, akik őt keresik.” (Zsidókhoz írt levél 11:6 UF)
Ha szeretnél az Úrhoz közelebb kerülni, el kell, hogy higgyed, hogy
ezt Ő is szeretné. Vedd komolyan, hogy értékes vagy számára, és
Jézus a saját életét képes volt odaadni azért, hogy te közeli
kapcsolatba lehess az élő Istennel örökre! Az örökre azt jelenti, hogy
nem csak a távoli jövőben, hanem most is.
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Április 18.
„Aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja
veszíteni. De aki értem és az evangéliumért feladja az életét, vagyis a
lelkét, az fogja igazán megmenteni.” (Márk ev. 8:35 EFO)
Te hogy döntesz? A saját eszed, gondolataid után szeretnél menni,
miközben azt mondod, Istenre bíztad az életedet, vagy igyekszel azt
tenni, amit Ő kér tőled, és hirdeted hatalmát, dicsőségét, királyságát?
Ha ragaszkodsz ahhoz, amit te akarsz elérni, egy nap majd mindent
el fogsz veszíteni. De ha áldozatokat hozol Isten országáért, egy
napon mindent megkapsz majd. Azt is, amiről álmodni sem mertél.
Április 19.
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad,
lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja
minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja
életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti
javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.”
(Zsoltárok könyve 103:1-5 UF)
Akár jól mennek a dolgaid, akár rosszul, soha nem szabad
elfelejtened azt, Isten mennyi sok jót tett meg már veled! Hányszor
segített ki olyan helyzetekből, amikor a saját erődből nem tudtál
volna kijönni?! Bármilyen bűnt is követtél el, biztos lehetsz benne,
hogy Ő megbocsájt neked, és eltörli, elfelejti azokat. Szeretettel vesz
körül minden egyes percben, de a rohanó hétköznapokban sajnos
lehet, hogy ezt észre sem veszed. Pedig megérné elidőzni nap mint
nap az Ő szeretetében! Azt akarja a te szerető Istened, hogy
bővölködő életed lehessen, és ne fáradj meg a terheid alatt, hanem
engedd, hogy Ő cipelje azokat!
Április 20.
„Boldogok és áldottak vagytok, amikor miattam üldöznek, bántanak
titeket, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok ok nélkül.
Örüljetek és ujjongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a
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Mennyben! Így üldözték azokat a prófétákat is, akik előttetek éltek.”
(Máté ev. 5:11-12 EFO)
Nem mindig kedvező a fogadtatása a szolgálatnak, amit végzel?
Tapasztaltad már, hogy negatív volt a visszhangja a fáradozásodnak?
Fájt, amikor legyintettek rád, nem vettek komolyan, és ki is
nevettek? Isten sosem fogja elfelejteni ezeket a fájdalmas
pillanatokat. Megőrzi az emlékezetében, és egy napon meglátod,
megjutalmaz, kárpótol majd.
Április 21.
„Attól kezdve nem a napfény lesz világosságod, s éjjel sem a Hold
világít neked, hanem maga az Örökkévaló lesz világosságod örökké,
és Istened lesz dicsőséged.” (Ézsaiás 60:19)
Isten jelenléte a napjaid során segítségedre lehet a választásaidkor.
Amikor nem tudod, hogyan dönts, mit tegyél egy-egy helyzetben,
elég, ha az Ő szelíd hangját keresed, vagy fellapozod a Bibliát, és
választ fogsz kapni. Ő lesz a te világosságod, fényességed, ha
hagyod, és Ő nem tágít mellőled, mert hűséges Isten az Úr.
Április 22.
„Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére
épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécsest gyújt,
nem rejti edény alá, hanem a mécstartóra teszi, hogy mindenkinek
világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az
embereknek: hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte
Mennyei Atyátokat!” (Máté ev. 5:14-16 EFO)
Ha Isten elkezdett benned egy valódi munkát a Szent Szelleme által,
akkor az meg fog látszani rajtad, nem is tudnád elrejteni. Bár nem is
azért tett Isten téged lámpássá, hogy elrejtsed a fényedet. Nem azért
emelt fel, tisztított meg, épített fel, és adott neked hatalmat, hogy
rejtőzködj, hanem, hogy hordozd az Ő dicsőségét! Menj és ragyogj!
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Április 23.
„Jézus így válaszolt: Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel,
meglátod Isten dicsőségét?!” (János ev. 11:40 EFO)
Mennyire szeretnél csodákat látni? Szeretnéd, hogy Isten ereje
megnyilvánuljon előtted, vagy pont a te életedben? Elhiszed, hogy Ő
ma is képes betegeket gyógyítani, halottakat feltámasztani, és
különböző természetfeletti dolgokat tenni? Ha hiszel ebben
rendületlenül, és nem adod fel ezt a hitedet bárki, bármit is mond,
biztosan tudom, hogy fogsz látni ilyeneket. Onnan tudom, mert itt
van leírva eben az Igeversben, és a Biblia igaz, Isten nem hazudik
soha.
Április 24.
„Felemeli a szegényt a porból, felkarolja a koldust a szemétdombról,
s fejedelmek mellé ülteti, dicsőség trónjára helyezi...”
(Sámuel 1. könyve 2:8 EFO)
Sok mesében olvasunk olyan történeteket, amikor valaki nagyon
szegény, nagyon rossz sora van, és valami csoda folytán gazdag lesz,
és/vagy magas beosztásba kerül. Én is emlékszem azokra az időkre,
amikor alig volt ennivalónk, félig romlott húsokat hordtunk a
hentestől, és azt főztük meg. Most pedig én segíthetek azoknak, akik
nehéz anyagi helyzetben vannak. Isten ilyen. Ez nem mese, hanem
csoda! Ő valóban ilyen. Nem tudom, hogy te honnan indultál, és hol
tartasz most akár lelkileg, akár fizikailag, de ha a kevésen hűséges
vagy, Isten sokkal többre fog bízni téged, mert „megéri” Neki.
Április 25.
„Lépjetek be kapuin hálaadással, jöjjetek udvaraiba dicséretekkel,
tiszteljétek és áldjátok őt! Mert jó az Örökkévaló, örökké szeret
minket, hűsége nemzedékről-nemzedékre kísér!”(Zsoltárok könyve
100:4-5 EFO)
Az emberek gyakran csak addig szeretnek téged, amíg a szájuk íze
szerint beszélsz, vagy úgy viselkedsz, ahogyan ők azt elvárják.
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Fordult már elő veled, hogy elhagytak, becsaptak téged? Esetleg pont
olyan személyek, akik közel álltak hozzád? Olyanok, akikre
számítottál, építettél? Tapasztalatból tudom, hogy ez nagyon rossz
érzés. Isten azért is csodálatos, mert akkor is szeretne téged, ha
mondjuk tolókocsiba kerülnél, és nem tudnád azt a szolgálatot
végezni, amit eddig. Akkor is szeret, ha elbuksz, ha szégyent hozol
Rá. A bűnt nem szereti, de téged mindennél jobban, és ez ellen nem
tehetsz semmit.
Április 26.
„Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se
nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik
vezetésével.” (Ézsaiás 60:11 UF)
Mindig legyél nyitott Isten áldásaira! Ha az Úr készít neked valamit,
és át akarja azt adni, akkor készen kell állnod, hogy átvedd azt.
Nyitottnak és befogadónak kell lenned azokkal a lehetőségekkel
kapcsolatban, amelyeket Isten küld számodra, és élned kell ezekkel,
hogy Isten országa épülhessen tovább!
Április 27.
„Ujjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni - így
szól az Úr.” (Zakariás 2:14 UF)
Isten ott lakik az Ő szeretett népe között. A kegyelem idejében
élhetünk, és fantasztikus dolog, hogy Isten közöttünk és velünk van!
Egészen közel van hozzánk a Szent Szelleme által. Jézus a mennyben
van, az Atya is a mennyben van, de a Szent Szellem itt van velünk a
Földön, és ha szomjazunk Rá, ha találkozni akarunk Vele, akkor
válaszol. Egy csodálatos korszak ez! Soha még nem volt ennyire
közel Isten az egész emberiséghez, mint napjainkban. Élj ezzel a
lehetőséggel, és keresd Vele a kapcsolatot! Lakva ismered meg Őt.
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Április 28.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.”
(Zsoltárok könyve 147:3 UF)
Bizony előfordul, hogy sikerül megsebeznie minket az ellenségnek!
Akár embereken keresztül, akár más módon. Isten mindig velünk van
ugyan, de megesik, hogy nem Őreá figyelünk, és csapdába esünk.
Olyan is adódhat, hogy az Úr maga tesz próbára bennünket.
Bárhogyan is legyen, a sebek mindig fájnak, és ilyen esetben talán
Istennel lenni sincs kedvünk. Pedig ilyenkor lenne csak fontos
igazán, hiszen Ő az, Aki meg tud vigasztalni, és be tudja gyógyítani a
kínzó hegeket lelkünkön! Ő tud talpra állítani, és új erőt adni, hogy
továbbmenjünk. Ha megsérültél, akkor keresd Őt a legjobban!
Szükséged van Rá!
Április 29.
„Gondoljátok csak meg: az emberi test egységes egész, de sok
részből épül fel! Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos
feladata. Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk:
sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen „testet”.
Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen
kapcsolódunk egymáshoz.” (Római levél 12:4-5 EFO)
Tudod, hogy mi a te megszületésed célja? Tisztában vagy az életed
értelmével? Van egy szolgálati terület, ami a tiéd. Rád lett méretezve,
ott van a feladatod. Van egy, vagy több képesség, amit azért kaptál,
hogy hirdesd Isten királyságának a dolgait. Mindenkinek megvan a
saját helye a nagy egészben, amit egyháznak, vagy Krisztus testének
nevezünk. Lehet, hogy a másik személy a gyülekezetben nem végez
olyan látványos szolgálatot, mint te, de attól ugyanolyan része az
egésznek, és ugyanúgy szükség van rá is, mint rád. Isten szereti az Ő
népét egyben is, és egyénenként is. Te is így szeresd!
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Április 30.
„Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úr szent
tulajdona! Az Úr házában még a fazekak is olyan szentek lesznek,
mint az oltárnál használt kelyhek.” (Zakariás 14:20 UF)
Ez a nap már eljött. Ugyanis most nem úgy van, mint régen, hogy
azok a szent dolgok, amelyeket áldozat bemutatáshoz használtak,
vagy amelyek a Szent Sátor belsejében voltak. Ma, aki elfogadja
Jézus vérét, áldozatát a saját életére, az bűnbocsánatot kap, és ez az
áldozat teljesen megtisztítja őt. Teljesen, ami azt jelenti, hogy szent
lesz az illető, és Istenhez tartozó. Nem saját maga, hanem a tökéletes
áldozat miatt, amit elfogadott, és kért. Régen nem járhatott be akárki
a Szentek Szentjébe. Ma már bárki bemehet Isten jelenlétébe, akit ez
a drága és tökéletes vér megtisztított. Mindened szent és áldott lehet,
ha ebben jársz, és élsz. Mindened!

MÁJUS
Május 1.
„Jöjjetek, menjünk fel az Örökkévaló hegyére, Jákób Istenének
házához, hogy megtanítson bennünket útjaira, s hogy járhassunk
ösvényein!” (Ézsaiás 2:3 EFO)
Lehetőségünk van rá, hogy keressük Istennel a kapcsolatot minden
napon. Mi döntjük el, hogy az elfoglaltságaink közepette, mennyi
időt szánunk arra, hogy Istennel együtt legyünk. Elhárult minden
akadálya annak, hogy a színe elé kerülhessünk, és egyszerűen csak
Vele legyünk, Vele időzzünk. Jézus Krisztusnak, a Megváltónak hála,
nincs bűn, és nincs vádlás, ami elválaszthatna minket Isten
jelenlététől! Élj ezzel a lehetőséggel minél többször, mert innen indul
el minden áldás az életedbe.
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Május 2.
„Beszédemet és tanításomat nem a bölcs szavak tették meggyőzővé,
hanem a Szent Szellem ereje — ez volt a bizonyítéka annak, hogy
igazat mondok! Azért történt ez így, hogy a ti hitetek alapja az Isten
erejének megtapasztalása legyen, ne pedig valami emberi
bölcsesség.” (1.Korintusi levél 2:4-5 EFO)
Sokan állnak fenn a szószéken úgy, hogy óriási ismerettel
rendelkeznek a Bibliával, a bibliai időkkel, az ide vonatkozó
történelmi háttérrel, vagy a nyelvezettel kapcsolatban, ami
önmagában egyáltalán nem baj. Ha viszont az ismeret nagyobb
hangsúlyt kap egy igeszolgálatban, mint Isten ereje, jelenléte,
akarata, akkor erőtlen és száraz lesz az egész! Óvakodj ettől te is, ha
teheted.
Május 3.
„Segíts meg, Örökkévaló, Istenem, szabadíts meg hűséges
szereteteddel! Hadd lássa mindenki, hogy te mentettél meg, hadd
tudják meg, hogy hatalmad segített!” (Zsoltárok könyve 109:26-27
EFO)
Ha a Mindenható megsegít téged valamiben, vagy természetfelettit
tesz az életedben, azt mindenképpen használd fel arra, hogy mások
tudomást szerezzenek az élő Istenről, Aki bizony ma is tesz csodákat!
Ne rejtsd el ezeket a dolgokat, nem azért kaptad őket Istentől!
Május 4.
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg
közel van!” (Ézsaiás 55:6 UF)
Eljön a nap, amikor hiába keresik majd az emberek Istent, nem
fogják találni, mert elmúlik a kegyelmi idő. De ma még mindent
elmondhatsz Neki! Őt érdekli a szíved állapota, a fájdalmaid, az
örömeid, a gondolataid... Oszd meg vele mindezeket, hiszen az
emberi kapcsolatok is így épülnek. Istennel is ugyanígy van.
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Május 5.
„Hallottatok a Názáret városából való Jézusról is, akit Isten tett
Messiássá: betöltötte a Szent Szellemmel, és felruházta hatalommal.
Tudjátok, hogy Jézus sok helyen járt, sok jót tett az emberekkel, és
megszabadította azokat, akiket a Sátán az uralma alatt tartott —
mert Isten volt vele.” (Apostolok Cselekedetei 10:38 EFO)
Te is elmondhatod, hogy veled van az Isten. Téged is arra teremtett,
hogy hordozd az Ő dicsőségét. Téged is felruházott hatalommal, és
akarja, hogy használd azt. Ne azzal törődj, hogy ki mit mond
teológiailag, és mit gondolnak a te képességeidről! Törődj azzal, ami
a Bibliában, és azzal, ami a szívedben van! Talán egy vágy van
benned, pl. hogy csodákat láss, élj át, és tegyél másokért. De lehet,
hogy a többiek okoskodása, vagy véleménye mindig
megakadályozott abban, hogy lépéseket tegyél azzal kapcsolatban,
amit pedig Isten a szívedre helyezett. Ne hagyd, hogy megállítsanak!
Jézus sem hagyta, pedig őt is többen bolondnak nézték, még a
rokonai is. Indulj el az elhívásod felé!
Május 6.
„Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem
alul, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket
ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd
azokat„ (5Mózes 28:13 UF)
A Biblia azt mondja, hogy meg kell térned a bűneidből, meg kell
keresztelkedned, és Isten Szellemének az ajándéka a tiéd. Ha Isten
Szelleme benned él, akkor a mindenható Isten van veled. Ha pedig Ő
veled megy, akkor nem lehetsz vesztes, mert az Isten nem vesztes,
így az sem, aki Vele jár, és Benne bízik. Az Úrral győzelemre vagy
ítélve!
Május 7.
„Góliát napról-napra kiállt a csatatérre, a két sereg közötti völgybe,
és így kiáltott Izráel seregének: „Mit álldogáltok ott szép sorban?
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Nem azért jöttetek, hogy harcoljunk egymással? Nézzétek, itt vagyok
én, a filiszteus! Ti meg Saul katonái vagytok, nem igaz? Akkor jöjjön
le ide egyikőtök, és küzdjünk meg egymással! Ha közületek valaki
legyőz engem és megöl, akkor a filiszteusok szolgáitok lesznek. Ha
meg én győzöm le és ölöm meg őt, akkor ti fogtok nekünk szolgálni.”
(Sámuel 1. könyve 17:8-9)
A Sátán legerősebb „harcosa” a halál volt. Jézus kiállt ellene, és
legyőzte. Ezzel az egész ördögi, démoni sereg felett győzelmet
aratott! Gondolkodj csak el: Isten akarja azt, hogy ez, vagy az a
dolog nyomorgasson? Azért adta a Fiát halálba, hogy gyötrelmes,
küszködő életed legyen? Vagy azért halt meg érted Jézus, hogy az Ő
győzelme által te is győztes életet élhessél? Bizony ezért!
Május 8.
„A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel
szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és
túláradóan bőséges életet!” (János ev. 10:10)
Bizony itt a válasz az előző napi kérdésre. Világosan kijelenti az Úr
Jézus, hogy ki az, aki meg akar lopni, és pusztítani akar az életedben.
Lehet ezt csavargatni, szépítgetni, de nem hunyhatunk szemet az
igazság felett, ami meg van írva a Szentírásban. A Sátán rabolni akar
nálad. Meg akar fosztani Isten áldásaitól, melyeket Megváltónk, a
názáreti Jézus, drága áldozatával pedig már megszerzett neked.
Menekülj az Úr oltalma alá!
Május 9.
„Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon
kívüli népekre is érvényes, hogy hitük által megkapják a megígért
Szent Szellemet.” (Galata levél 3:14)
Ábrahám nagyon áldott ember volt, mert az élő Isten szövetséget
kötött vele. Ez a mindenható, mindent tudó, mindenhol jelenlévő
Isten veled is szövetséget kötött, mégpedig vérszövetséget, melyet a
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saját Fia vérével pecsételt meg. Egyértelmű az Igéből, hogy Jézus
Krisztus helyettes áldozata a számodra megszámlálhatatlan áldást
szerzett. Felsorolni sem tudnánk, de ha „csak” az örök életre, és a
bűnbocsánatra gondolunk, már leborulunk lábai elé hálából! A Biblia
sok egyebet is felsorol még. Viszont mindezt csak akkor tudod
megélni, ha el is hiszed. Hit által lehet a tiéd. Ahogy Jézus mondja
egy másik helyen: „Legyen a te hited szerint.”...és úgy is lesz.
Május 10.
„Micsoda a halandó, hogy törődsz vele? Kicsoda az ember fia, hogy
egyáltalán észreveszed? Hiszen olyanná tetted, hogy majdnem
Istennel ér fel, megkoronáztad méltósággal és dicsőséggel. Úrrá
tetted minden teremtményed fölött, s mindent hatalma alá rendeltél.”
(Zsoltárok könyve 8:4-6 EFO)
Isten a porból alkotott meg téged, a föld porából. Sőt, amikor
eltávolodtál Tőle, mert a saját vágyaidat akartad követni, nem is
tudtál hinni Benne még, Ő volt az, aki lehajolt érted a bűn
mocsarába, felvett, és megtisztított. Az Ő Fiának az életébe került,
hogy tiszta lehess Előtte! Ő az, aki napról napra megsegít téged,
amikor bajba kerülsz, vagy éppen elesel a bűnben. Mennyi mindent
tett érted, és tesz minden nap! Becsüld meg azt a kiváltságot, hogy
kapcsolatod lehet Vele!
Május 11.
„Ami azonban minket illet, mi nem hallgathatunk, hanem beszélnünk
kell arról, amit láttunk és hallottunk. Ekkor a vezetők még egyszer
megfenyegették, majd szabadon engedték őket. Nem tudták sehogyan
sem megbüntetni őket, mert az egész nép dicsérte Istent a történtek
miatt, hiszen a koldus, akivel a csoda történt, már negyven éves is
elmúlt!” (Apostolok Cselekedetei 4:20-22 EFO)
Lehet, hogy mások lenéznek téged, és az Úrtól kapott feladatodat, de
igen fontos, hogy abban a tudatban szolgálj, hogy az Isten melletted
áll! Ennél a történetnél is bebizonyosodott, hogy Isten Péterrel és
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Jánossal járt, hiszen meggyógyított egy béna embert rajtuk keresztül.
Így azok, akik kritizálták, és be akarták szüntetni a szolgálatukat,
semmit nem tudtak tenni ellenük. Te is így tedd, amit Isten országáért
teszel: hogy többen legyenek azok, akik Istent dicsőítik a szolgálatod
kapcsán, mint akik ócsárolnak. A dicsőítők hangja pedig elnyomja a
kritikusokét és irigyekét!
Május 12.
„Ehelyett „öltsétek magatokra” az Úr Jézus Krisztust, és a régi
emberi természetet pedig ne tápláljátok, se ne teljesítsétek a
kívánságait!” (Római levél 13:14 EFO)
Nagyon nehéz ellenállni a régi, örökölt, jól bejáratott, rossz
természetünknek, még több évnyi hívő élet után is. Amikor nem
sikerül, mindig eszünkbe kell, hogy jusson: Jézus Krisztus áldozata,
és kegyelme tart meg bennünket a jó úton, végig.
Május 13.
„Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok!”
(1.Péter 5:7 EFO)
Istennél vannak a legjobb helyen a mi gondjaink, problémáink,
hiszen Ő alkotott mindent, így ha szükséges, bármit meg tud
változtatni, hogy a dolgaink helyrejöjjenek. Tedd hát a terheidet az Ő
lábai elé, Ő foglalkozni fog azokkal, hiszen szövetségben áll veled,
és gyermekeként szeret téged!
Május 14.
„Tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük
lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek!”
(1.Korintusi levél 9:24 EFO)
Lehet ímmel-ámmal csinálni a keresztény életet, de abszolút semmi
értelme! Aki nem fut, vagy nem küzd rendesen, az nem fog győzni.
Ha egy sportoló lusta felkészülni alaposan egy versenyre, nem ő fog
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nyerni. Ha neked nincs kedved Bibliát olvasni, Istent keresve
imádkozni reggel, mielőtt elindulnál dolgozni, kihagysz egy jó
lehetőséget. Ha ugyanezt este sem teszed meg, amikor fáradtan
hazaérsz, az egész napot kihagytad. Ne számíts egy győztes
keresztény életre, ha ilyenek a napjaid! Bölcsen változtathatsz ezen.
Május 15.
„Teljes szívvel kereslek téged, Uram, ne engedj eltérnem
parancsaidtól!” (Zsoltárok könyve 119:10 EFO)
Teljes szívvel, ne félszívvel. Gyakran, még ha le is ülünk, hogy
imádkozzunk és Bibliát olvassunk, előfordul, hogy ugyanúgy állunk
fel onnan. Miért? Mert talán nem volt bennünk igazi szomjúság Isten
iránt, és nem teljes lényünkkel kerestük Őt. Ha valaki folyton csak
félvállról beszélget veled, és csak félig-meddig figyel rád, azt fogod
érezni, hogy ezt az embert nem érdekled igazán. Ugye? Amikor mi
újra és újra igyekszünk minél gyorsabban túlesni a csendességünkön,
és csak kötelességből csináljuk, akkor Isten is érzi ezt, és nem fog
erőszakkal rád telepedni, a füledbe ordítani, visszafogni téged.
Imádkozz, és olvass úgy Igét, hogy Isten azt érezze, ez fontos neked.
Akard Őt meghallani!
Május 16.
„Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izráel házát,
megáldja Áron házát.” (Zsoltárok könyve 115:12 UF)
Legyen bizodalmad abban, hogy az Úr meg fog áldani! Higgy benne,
hogy gondol rád az Isten! Elhiheted, mert meg van írva! Ő látja a
hitedet, és megjutalmaz téged. A legnagyobb csodák mindig a
leglehetetlenebb helyzetekben születnek!
Május 17.
„Gyökeret versz az igazságban, és megerősödsz benne
rendíthetetlenül. Távol marad tőled minden pusztítás és romlás,
gondolnod sem kell vele. Közeledbe sem jön a rettegés, nem kell
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félned tőle. Nézd! Ellenségeid összefognak ellened, de akaratom
ellenére. Akik ellened támadnak, elpusztulnak általad!”
(Ézsaiás 54:14-15 EFO)
Biztosnak kell lenned abban, hogy a jó úton jársz, akár a hitedben,
akár a szolgálatodban. Tudnod kell, hogy amit teszel, és amerre
mégy, az az út Istentől van-e. Ne nyugodj, amíg ebben nincs
békességed, mert mindig lesznek, akik rád fognak támadni, és sok
mindent megtesznek, hogy elbizonytalanítsanak. De te a célra nézz,
előre, magabiztosan. Az ellenségeid elhullanak mellőled, mert Isten
ereje megmutatkozik rajtad, és ezzel nem tudnak szembeszállni.
Május 18.
„Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét
napon át.” (Zsidókhoz írt levél 11:30 UF)
Ha meggyőződéssel tudsz hinni abban, hogy Jézus Krisztus áldozata
Isten gyermekévé tett téged, és ezáltal az Úr hatalmat is adott neked,
akkor nem lehet előtted lehetetlen dolog. Minden falnak le kell
omolnia, ami utadat állja, mert Isten ereje van veled, a Szent
Szelleme által! Te csak járj az Ő akaratában.
Május 19.
„Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek
nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény
embereket megsegíti.” (Zsoltárok könyve 72:12-13 UF)
Szegény, nem csak fizikailag lehet az ember, hanem lelkileg,
szellemileg is. Hiszen szeretnél valamit, de nem tudod elérni,
szűkölködsz valamiben, és nincs segítséged. Istennek azért is
fontosak a szegények, mert ők kiszolgáltatottak. Ha ismersz
nélkülöző, rászoruló embereket, és támogatod őket valahogyan,
akkor ezzel olyan dolgot teszel, ami Isten előtt nagyon kedves! Ha
pedig te magad szenvedsz szükséget valamiben, járulj Elé azzal a
tudattal, hogy fontos vagy Neki!
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Május 20.
„Aki győz, annak megengedem, hogy egyen az Élet Fájáról, amely
Isten Kertjében van.” (Jelenések könyve 2:7 EFO)
Hidd el, megéri kitartani a harcokban ezen a Földön! Eljön a nap,
amikor majd megállsz Isten előtt, és learatod mindannak a
gyümölcsét, amit itt a Földön vetettél. Ha elestél, elfáradtál,
elszomorodtál, kétségeid vannak, nézz fel Istenre, és nézz fel a
mennyei otthonodra! Jusson eszedbe, és adjon erőt az a gondolat,
hogy egy napon majd belépsz a mennyei örökségedbe, és
hazaérkezel!
Május 21.
„...és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő!
Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Az Úr által
boldogul, vele dicsekszik Izráel minden utóda.”
(Ézsaiás 45:24-25 UF)
Azelőtt sosem gondoltam volna, hogy ha beindul egy szolgálat, ami
az Úrtól van, akkor az irigyek rögtön megjelennek, kritizálnak,
gyűlölködnek, és megpróbálnak ellehetetleníteni. Sajnos most már
tapasztalatból tudom, hogy ez így van. Veled szemben is vannak,
akik szeretetlenkednek, vagy irigykednek? Ha biztos vagy benne,
hogy Istentől van, amit csinálsz, akkor nincs mitől tartanod. Csak egy
dologra vigyázz! Igyekezz úgy látni önmagad, ahogyan Isten is lát! Ő
azt látja benned, amire szánt téged, nem a hibáidat. Ha annak alapján
kezded nézni magadat, amit a kritikusaid mondanak, hamarosan
leírod magad, és esetleg semmit nem fogsz tenni az Úrért.
Május 22.
„Izráel és Júda népe! A Templom alapozása előtt a nemzetek Izráel
pusztulását emlegették, ha átkozni akartak valakit. De ezentúl
másképp lesz! Olyan bőségesen megáldalak titeket, hogy áldásként
fogják említeni neveteket! Legyetek erősek, bátrak, és ne féljetek!”
(Zakariás 8:13 EFO)
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Pontosan ez a célja Istennek az Ő népével: hogy áldást jelentsen a
világnak. Te hogyan tudnál áldás lenni mások számára? Mi az, amit
tehetsz? Mindenkinek adott Isten tehetséget valamire. Lehet, hogy
maga a munkahelyed az az eszköz, ahonnan a jövedelmedet kapod,
és azzal tudod segíteni Isten munkáját. Kérd, hogy mutassa meg
neked az Úr, hogy te mit kaptál, és kezdd el használni! Lehet az a
tudásod, a tulajdonságaid, a kapcsolataid, bármi. Legyél áldás a
körülötted élőknek, ez a küldetésed!
Május 23.
„Legyen a te hited szerint!” (Máté ev. 8:13 UF)
Valóban elhiszed, hogy Isten elkötelezetten, kimondhatatlanul szeret
téged, vagy úgy gondolod, túl sok a hibád ehhez? Elhiszed, hogy
veled lakik, és meg akar segíteni téged, vagy szerinted te túl kis hal
vagy ehhez? Elhiszed, hogy az Úr arra vágyik, hogy bemutasd és
hirdesd az Ő dicsőségét, vagy inkább csak ülj nyugodtan, nehogy
elronts valamit az Ő nagy tervében? Elhiszed, hogy hatalommal
ruházott fel téged, vagy nem?? Legyen a te hited szerint. Változtass,
ha kell, mert így összehasonlíthatatlanul jobb élni!
Május 24.
„Aki szomjas, jöjjön! Aki csak akarja megkaphatja az élet vizét
ajándékba!” (Jelenések könyve 22:17 EFO)
Az élet vize olyan a Biblia szerint, hogy ha azt megkapod Istentől,
akkor olyan leszel, mint egy forrás. Belőled fog áradni, folyni ez az
élő víz, mely sokaknak felüdülést, szabadulást, gyógyulást ad. Ez a
forrás Jézusból fakad. Aki ugyanis elfogadja az életére az Ő
áldozatát, az új életet kap, és áldás lesz mások számára is. Akard te is
ezt az élő vizet, amely teljesen felforgatja, megváltoztatja, megfrissíti
az életedet, és másokét is!
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Május 25.
„Kelj fel és tündökölj, hiszen elérkezett világosságod, és az
Örökkévaló dicsősége rád ragyogott!” (Ézsaiás 60:1 EFO)
Régen sötétségben éltél a bűneidben. Sötét volt körülötted, és sötét
volt a szívedben is. Sötétséget szóltál, és sötétséget adtál tovább. De
Isten észrevett téged, és úgy döntött, kiemel onnan, ahol vagy!
Megtisztított, világosságot gyújtott a szívedben, és mások
világosságául tett. Ma az Ő dicsősége ragyog feletted, és ez árad
rajtad keresztül mások szívébe ebben a zord, fénytelen, gonosz
világban. A világosság követe vagy!
Május 26.
„Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a
szeretet.” (1János 4:8 EFO)
Isten, Aki az igazi, minden rossztól és változástól mentes szeretet,
arra vágyik, hogy te is az Ő szeretetét hordozzad! Ez nem hasonlít az
emberi szeretethez, mert ez akkor is elfogad, ha nem az elvárásainak
megfelelően cselekszel. Ez a szeretet nem önző, nem akar téged
birtokolni. Ez a szeretet túllát a hibáidon, és hűséges hozzád akkor is,
ha bántón viselkedsz. Ezt a szeretetet kell vinnünk mindenfelé, és
tovább is adnunk, mert ez megváltoztatja a világot! Kérd, hogy töltse
vele teli a szívedet.
Május 27.
„Nem tudjátok, hogy ti Isten Temploma vagytok, és Isten Szelleme
lakik bennetek?” (1.Korintusi levél 3:16 EFO)
Isten szent templomának lenni különleges megtiszteltetés! Nem
akárki lakik benned, hanem az a személy, Aki megalkotta a
világmindenséget, Aki kettéválasztotta a Vörös-tengert, Aki
halottakat támasztott és támaszt fel ma is. Az a Szent Szellem él
benned, aki nem erőszakos, hanem szelíd, mint egy galamb, de ezt a
szelídségét úgy éli meg, hogy közben Ő a világon a legerősebb,
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leghatalmasabb. Engedd Neki, hogy benned, és általad cselekedjen!
Nincs ennél csodálatosabb dolog.
Május 28.
„Áldjátok az Örökkévalót, angyalai, ti hatalmas erejű harcosok, akik
teljesítitek szavát, s hallgattok parancsszavára! Áldjátok az Örökkévalót, mennyei seregek, szolgái, akik véghezviszitek akaratát!
Áldjátok az Örökkévalót, mind, akiket teremtett, áldjátok őt
uralkodásának minden helyén! Lelkem, áldjad az Örökkévalót!”
(Zsoltárok könyve 103:20-22 EFO)
Amikor Istent dicséred, imádod, és áldod, gyakorlatilag ugyanazt
teszed, ami az Úrnál is folyik szüntelenül, azaz kapcsolódsz a
mennyhez. Ezért is van az, hogy egy istentiszteleten a mennyei
légkör megteremtésének legjobb eszköze a dicséret. Amikor az
Úrnak énekelsz, gondolj bele, hogy angyalok óriási seregével, és
Isten hatalmas erejű harcosaival együtt teszed mindezt.
Május 29.
„Mert az Örökkévaló Isten megerősít engem! Biztossá teszi
lépéseimet, mint a hegyi kecskék ugrásait, és magas sziklákon vezet
engem.” (Habakuk könyve 3:19 EFO)
Isten azt szeretné, hogy magasan a bajok, és a problémák felett járj!
Magasan, mintha egy sziklán élnél, és a lábaid alatt terülne el az
egész nehézségekkel, gondokkal, szenvedésekkel teli, sötét világ. Ez
a kőszikla pedig nem más, mint Jézus Krisztus, hiszen Rá épül az
egész hitéleted.
Május 30.
„Mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle
megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük.
Egyikünknek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen az
isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak ugyanaz a Szellem
természetfeletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél. Megint
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másiknak ugyanaz a Szellem hitet ad, másnak pedig a gyógyítás
ajándékait. Van, aki olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és
van, aki a prófétálás ajándékát kapja. A másik meg arra kap
képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik
a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a
képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja
magyarázni. Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az
embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az
ajándékot.” (1.Korintusi levél 12:7-11 EFO)
Képességeid, melyeket Istentől azért kaptál, hogy építsd és
gyarapítsd az Ő országát, ajándékok. Ha még nem vagy tisztában
azzal, hogy te milyen ajándékokat kaptál, és ezt hogyan tudnád Isten
szerint használni, határozd most el, hogy addig nem mégy tovább,
addig nem teszel semmit, amíg ezt meg nem mutatja neked Isten! Ez
elengedhetetlenül fontos egy áldott, hívő élethez.
Május 31.
„Mert összetörted rabságunk igáját, szétzúztad elnyomónk hatalmát,
nyomorgatónk botját eltörted, mint Midján napján!”
(Ézsaiás 9:4 EFO)
A Sátán élvezte, hogy nyomorgathatott téged hosszú évekig, amíg
meg nem ismerted Istent, és az Ő útját. Az ő egyénisége most sem
változott. Az ördög most is minél több gyötrelmet, bajt, és szenvedést
akar neked okozni. Egyedül Isten az, Aki vissza tudja őt tartani ettől,
senki más! Neki van hatalma rá, hogy minden ellenségedtől
megszabadítson, akár fizikailag, akár szellemileg.
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JÚNIUS
Június 1.
„Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után!
Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, akkor
majd ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet!”
(Példabeszédek könyve 3:5-6 EFO)
Nagyon fontos, hogy valóban ismerd fel, mit akar Isten egy-egy
helyzetben veled! Kérd ki az Ő véleményét mindig! Sokan azt
mondják: „Isten nem fog válaszolni az én apró-cseprő dolgaimmal
kapcsolatban, és ha válaszolna is, hogyan hallanám meg?” Ha
egyszer átadtad Neki az életedet, akkor annak minden területét
átadtad, és az Ő irányítása alá tetted. Ezért fontos, hogy az összes
szituációdban tudd, érezd, és lásd, hogy Ő mit tervezett, mit gondolt
megoldásnak! Hogy hogyan halld meg a válaszát? Talán csak egy
belső meggyőződést ad, talán egy Igeverset másokon keresztül, vagy
konkrét helyzetekbe tesz bele téged. Ha akkor meg tudtad hallani a
hívását, amikor Őt választottad még bűnös állapotodban, akkor
bármikor meg tudod érteni! Bízz csak meg Benne.
Június 2.
„Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi
az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg
akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút.
Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi
ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad.”
(1.Korintusi levél 9:25 EFO)
Neked is nagy önuralommal kell élned az életedet, arra a célra
koncentrálva, ami odaát vár téged – a menny öröksége. Tudd, hogy
mi a célkitűzésed, mire törekszel, és ezt ne veszítsd szem elől! Élj
azzal a hatalommal, amelyet Istentől kaptál! Szolgáld Őt, és keresd
az arcát, jelenlétét minden nap! Így fogsz egyszer majd célba jutni.
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Június 3.
„Mikor segítségért kiáltottam hozzád, válaszoltál: felbátorítottad
lelkemet, szívemben felkeltetted dicséreted énekét.”
(Zsoltárok könyve 138:3 EFO)
Fantasztikus érzés kiönteni a szívünket Isten előtt! Őszintén
elmondani Neki minden fájdalmunkat, bánatunkat, örömünket, és
segítséget kérni Tőle. Ez már önmagában egy csodálatos dolog. Hát
még amikor Isten hatalmas keze megmozdul érted! Mert tudd meg,
hogy megmozdul, és bőven lesz miért áldanod Őt!
Június 4.
„Most azért, Urunk, halld meg, amivel fenyegettek bennünket! Tegyél
bennünket, szolgáidat képessé, hogy teljes bátorsággal hirdessük
üzeneted! Te pedig nyújtsd ki kezedet, gyógyítsd meg a betegeket,
tegyél csodákat, és adj jeleket szent szolgádnak, Jézusnak neve
által!” (Apostolok Cselekedetei 4:29-30 EFO)
Bizony kell az Ő bátorítása, hogy elvégezd azt, amit rád bízott. Kell
az az erő és bátorság, amit csak Ő tud adni, és nagyon kell az a
hatalom, amely a betegeket meggyógyítja, a tönkrement életeket
megváltoztatja. Csakis így mehetünk tovább azon az úton, amire
Isten elhívott bennünket!
Június 5.
„Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az Úr: Lelkem, mely
rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a
szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól
fogva mindörökké - mondja az Úr.” (Ézsaiás 59:21 UF)
Az, hogy Isten szövetségre lépett veled, azt is jelenti, hogy az Ő ereje
és hatalma veled van, és nem tágít mellőled. Azt is jelenti, hogy
olyan szavakat ad a szádba, amelyek nagy hatással lesznek
emberekre, embertömegekre. Hatással lehetsz sokakra, ha azzal a
kevéssel elindulsz, amid van. Ez az ígéret az utódaidé is.
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Június 6.
„Örüljetek az Úrban! Ismét mondom örüljetek!”(Filippi levél 4:4
UF)
Azért is fontos az öröm, mert akik látnak téged, azok megkívánják az
Isten követését. Érdekelni fogja a körülötted élőket, hogy mitől vagy
ilyen boldog! A mai világban a belülről fakadó igazi életöröm és
derű, a valóságos boldogság, igen ritka dolog. A felszínes vihogás az
nagyon elterjedt, azonban az csak addig tart, amíg optimálisak a
feltételek, vagy megvannak a „hozzávalók”. De ami Istentől jön, az
felette van a körülményeknek, mert felülről jön, és bennünk marad!
Június 7.
„Istenem vagy, hálát adok neked! Istenem, dicsérlek téged! Adjatok
hálát az Örökkévalónak, mert jó, mert örökké tart hűséges
szeretete!” (Zsoltárok könyve 118:28-29 EFO)
Sajnos sok házaspár nem képes egymást hűségesen szeretni. Ez már
nem divat. Divat viszont a gyors lecserélés, a gyors megoldás, és
divat a hűtlenség, a válás. De Istent egyáltalán nem érdekli, hogy mi
a divat. Ha Ő egyszer igent mondott rád, Ő akkor is így fogja
gondolni, ha te közben megváltozol, nem úgy alakítod a dolgokat
ahogy szeretné, és megbántod Őt. Gondolj erre, és adj hálát! Így a
hálaadásodban, dicséretedben valódi erő lesz. És kérd az Urat, hogy
te is így tudd szeretni a házastársadat!
Június 8.
„Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett?”(Zsoltárok
könyve 116:12 UF)
Odaadhatod Neki az életedet ezért. Beleteheted a kezébe azt mondva:
„Uram! Legyen meg a Te akaratod az életemben! Vedd a kezeidbe, és
használd a Te dicsőségedre!” De a rendelkezésére bocsáthatod a
szívedet is: „Tiéd a szívem, Istenem. Örökké szeretni akarlak, mert
megérdemled!”
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Június 9.
„Én, az Örökkévaló hívtalak el téged igazságban, megőrizlek, és
fogom a kezed. Szövetségül adtalak a népnek, világosságul a
nemzeteknek. Elhívtalak, hogy a vakok szemeit megnyisd, a foglyokat
a börtönből kihozd, és a rabokat a sötétség fogságából
kiszabadítsd.” (Ézsaiás 42:6-7 EFO)
Isten nem azt gondolta el felőled: „Elhívtalak téged, hogy életed
hátralévő részében a templomba járj, és boldogan ülj a kedvenc
helyeden, élvezve a szolgálatokat.” Nem! Az Úrnak sokkal
magasztosabb célja, sokkal izgalmasabb és gyönyörűbb elhívása van
a számodra! El kell indulnod, és megtenni azt, amire képességed van,
annak érdekében, hogy minél többen megismerjék Istent olyannak,
amilyen valójában! Őt képviseled, az Ő követe lettél.
Június 10.
„Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra — mondja az
Örökkévaló —, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak,
nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek,
amelyben jót várhattok.” (Jeremiás 29:11 EFO)
Bár a körülöttünk lévő világ egyáltalán nem pozitív jövőképet fest,
de Isten igen. Ő azt mondja: „Ha éppen minden sötét és félelmetes is,
én vagyok a te Istened, Aki felvirágzást, és igazi békességet adok
neked, mert ez a tervem számodra régóta.” Akarod ezt megvalósítani
az életedben? Akkor hidd el, hogy valóban ezt akarja Isten! Csak
kövesd Őt tovább.
Június 11.
„Nem mintha önmagunktól, a saját erőnkből képesek lennénk bármi
jót tenni, hanem Isten az, aki képessé tesz bennünket erre.”
(2.Korintusi levél 3:5 EFO)
Amikor sikerül egy szolgálat, egy feladat az Úr ügyéért, nagyjából
úgy, ahogy szeretted volna, vajon mi jut először eszedbe? Vajon
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mennyit tulajdonítasz a sikerből magadnak? Tudnod kell, hogy az
időt is, amelyet erre fordítottál, az erőt is, amit befektettél, a pénzt is,
az embereket, akiket Isten elért rajtad keresztül, és magát a
képességet is, amellyel szolgáltál mások felé, mind-mind Istentől
kaptad. Semmid nincs, amit ne Ő adott volna ahhoz, hogy áldott,
sikeres legyen, amit Érte teszel.
Június 12.
„Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás
napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad
szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd
szét az elpusztult örökséget.” (Ézsaiás 49:8 UF)
Volt idő, amikor neked volt szükséged arra, hogy mások
odamenjenek hozzád, és Isten dolgaiban segítsenek eligazodni neked.
Támaszra volt szükséged, hogy megértsd Isten tervét magadra
vonatkozólag, és megismerd az örökségedet. Ma már te vagy az a
személy, akin keresztül Isten át akarja adni az ajándékait másoknak.
Te vagy az, aki segíteni tudsz abban, hogy más emberek elrontott
élete helyreálljon, és birtokba vegyék azt az örökséget, amit az Úr
őnekik készített. Vállalod a feladatot?
Június 13.
„A benne való hitünk és bizalmunk által élünk, nem pedig ahhoz
igazodva, amit a szemünkkel látunk...” (2.Korintusi levél 5:7 EFO)
A körülötted lévő események talán nem sok bizakodásra adnak okot.
De ha belelapozol a Bibliába, és meglátsz néhány csodát, amit Isten
tett a történelem folyamán, vagy akárcsak visszanézel a saját
életedbe, akkor bizony már bizakodhatsz. Hiszen látni fogod, ki is az
az Isten, és mekkora hatalommal rendelkezik, Akit te szolgálsz, és
Aki azt mondja, hogy veled megy, gyermeke vagy. Erre nézz!
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Június 14.
„szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet
találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod.”
(Zsoltárok könyve 91:4 EFO)
Nem tudom, szoktál-e valamitől félni? Van-e olyan dolog, ami
megrettent téged? Gondolj most egy ártatlan, gyenge, pelyhes
kismadárra, aki a védelmező, hatalmas szülői szárnyak melegében
pihen. Anyja és apja termetesebb hozzá képest, már csak a méretük is
biztonságot, és a világ közepét jelenti a fiókának. Ilyen hozzád az
Isten, ezt ne felejtsd el soha! Így vigyáz rád, ilyen hatalmas, ennyire
körülvesz, és ilyen biztonságban vagy Nála.
Június 15.
„Nem az Örökkévaló keze gyengült meg, hogy ne tudna
megszabadítani titeket, nem süketült meg, hogy szavatokat ne
hallaná, hanem bűneitek választanak el titeket Istenetektől, és
vétkeitek takarják el arcát előletek, ezért nem hallgat meg
benneteket!” (Ézsaiás 59:1-2 EFO)
Ha nem találod Istent, hiába keresed, ha körülnézel, és nem látod az
életedben megnyilvánulni, ha nem érzed úgy a közelségét, mint
máskor, akkor tudnod kell egy fontos dolgot: Ő sosem hagy el téged.
Akivel Ő szövetséget köt, ahhoz Ő nem lesz hűtlen. Ő ezt nem tudja
megtenni, mert a szeretet Istene. Ha eltávolodsz Istentől, akkor
bizonyára te tettél olyan dolgot, ami közétek állt. Vizsgáld meg
magad, ha nem tudod, mi lehet az! Kérd Tőle, hogy mutassa meg,
mivel bántottad meg Őt, és akkor helyre lehet hozni mindent.
Megbánod, amit tettél, kéred, hogy bocsásson meg, és Ő megteszi.
Június 16.
„Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes! De gondoljátok
meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik — és reszketnek a
félelemtől! Ó, ti ostobák! Bebizonyítsam nektek, hogy az a hit,
amelyből nem következnek tettek, nem jó semmire? Ábrahám,
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ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett:
felajánlotta Istennek az oltáron a fiát, Izsákot. Ebből láthatjátok,
hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált
tökéletessé, amit a hite alapján tett.” (Jakab 2:19-22 EFO)
Akik csak a szájukkal mondják azt, hogy hisznek Istenben, de nem
tesznek semmit, ami ezt valóban megmutatná, azoknak a hite nem
sokat ér. Valószínűleg senkinek az életébe nem fognak igazi változást
hozni, semmi érdemleges nem történik körülöttük ezen a téren.
Ábrahám nem csak beszélt, hanem amikor Isten a legdrágábbat, a
saját egyetlen fiát kérte tőle próbaként, kész lett volna feláldozni
Neki. Ezzel bebizonyította, hogy ő tényleg hisz az Úrban. Te hogy
állsz ezzel?
Június 17.
„Az ünnep utolsó, legnagyobb napján Jézus felállt, és így kiáltott:
-Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon! Aki hisz bennem, annak
szívéből majd élő víznek forrásai fakadnak — ahogyan az Írás
mondja.- Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, akit később
azok kaptak meg, akik Jézusban hittek. De amikor ezt mondta, akkor
a Szent Szellemet még senki sem kaphatta meg, mert Jézus még nem
dicsőült meg.” (János ev. 6:37-39 EFO)
A Szent Szellem az az Élő Víz, amely megújulást hoz. Azért az Élet
Vize, mert bármilyen sötétségbe, kétségbeesésbe, szegénységbe,
betegségbe, nyomorúságba képes életet, erőt, vigasztalást, megoldást,
szeretetet, és szabadulást vinni. Ez a folyó bármerre folyik is, bárkit
érint meg, annak garantáltan megváltozik az élete. Az az ember soha
nem lesz többé ugyanaz a személy! Téged is meg akar keresni, veled
is találkozni akar, hogy megmutassa neked Isten erejét, hatalmát,
szeretetét, dicsőségét. Ez a folyó már itt van a Földön, mert
pünkösdkor eljött. A tiéd is lehet.
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Június 18.
„Azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az
Örökkévalót. Ő pedig figyelt, és mindent hallott. Majd parancsolta,
hogy mindent jegyezzenek föl egy könyvbe azokról, akik félik az
Örökkévalót és tisztelik nevét. Ezt mondja róluk az Örökkévaló, a
Seregek Ura: „Ők az én kincseim! Azon a napon, amelyet én készítek
elő, az enyémek lesznek. Kedvezek nekik és kegyelmes leszek
hozzájuk, mint apa a fiához, aki engedelmesen szolgálja őt.”
(Malakiás 3:16-17 EFO)
Aki valóban tiszteli, és féli Istent, azt Ő kincsnek tekinti. Ez
számomra egy nagyon megható gesztus az Úr részéről! Az, Aki
megalkotta és fenntartja az egész világot, engem, aki annyi hibát
elkövetek, értékesnek, drágának kezel. Ez több mint nagyvonalú!
Igen, tarthatod magad továbbra is annak, akinek eddig, és akkor nem
változik semmi benned. De dönthetsz úgy is, hogy teljes szíveddel
elhiszed ezeket az Igéket, és végre úgy tekintesz magadra, ahogyan
Isten teszi. Kincs vagy.
Június 19.
„Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel,
de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak!”
(Galata levél 6:10 EFO)
Azzal, hogy jót teszünk valakivel Jézus nevében, az Ő nevének
szerzünk dicsőséget. Őt fogják dicsérni miattunk, azért, amit tettünk.
Gondolj bele bátran, mik azok a jó dolgok, amiket elvégezhetsz a
környezetedben! Ugye sok van?
Június 20.
„Halljátok meg az Örökkévaló törvényét! Ő maga mondta nekem:
Fiam vagy te, ma szültelek!” (Zsoltárok könyve 2:7 EFO)
Jézust is a Fiának nevezi az Atya, és téged is. Azt hiszem, ennek
kapcsán érdemes elgondolkodnod azon, milyen értékes is vagy
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Istennek, és milyen tervei lehetnek veled kapcsolatban. Mi az
örökséged, mik a jogaid, kötelességeid, stb. Állj bele ebbe a látásba!
Június 21.
„Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak,
mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt.”
(Jelenések könyve 3:2 UF)
Nekem ez van a szívemen, úgy érzem ez a feladatom. Túl azon, hogy
hirdetnem kell Isten dicsőségét, az is a célom, hogy ébresztgessem
azokat, akik bár úgy döntöttek, hogy Isten akarata szerint szeretnének
élni, mégsem azt teszik, vagy csak félszívvel. Úgy gondolják ugyanis
sokan, hogy Jézus áldozatán keresztül megszerezték a belépőt a
mennybe, és innentől kezdve nekik semmi feladatuk, kötelességük
nincs azon kívül, hogy vasárnapról vasárnapra elmennek az
istentiszteletekre. Ahogyan egy gyermek is segít otthon a ház körül
(normális esetben), ugyanúgy nekünk is van feladatunk,
rendeltetésünk Isten országa érdekében. Nem szabad kényelmesen
hátradőlve szemlélnünk, hogy milliók mennek a pokolba, és élvezni,
hogy mi pedig nem. Talpra kell állnunk, elkérni Istentől, hogy hol a
helyünk, és tenni a dolgunkat, amíg még lehet!
Június 22.
„...mert vizet öntök a szomjas földre, s elárasztom a sivatagot,
kiöntöm Szellemem gyermekeidre, s áldásomat utódaidra.”
(Ézsaiás 44:3 EFO)
A Szent Szellem az élet vize. Ha a legsivatagosabb helyre is öntöd ki,
ott oázis keletkezik. A legreménytelenebb helyzetben is életet
fakaszt, győzelmet hoz. Olyan nincs, hogy ez ne menne végbe, ha
hiszel Istennek ebben a hatalmában! Meg kell találnunk a szomjas
szíveket!
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Június 23.
„ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván, hogy a
nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a
sötétben is, még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor
az Örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen, száraz földön is
mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, s olyan leszel, mint a jól
öntözött, viruló kert, mint a forrásvíz, mely el nem apad.”
(Ézsaiás 58:10-11 EFO)
Isten soha nem hagyja szó nélkül az áldozataidat, melyeket az Ő
ügyéért, vagy mások érdekében hozol. Azt mondja, hogy bármilyen
sötétbe is kerülsz, Ő maga lesz a világosságod, és Ő fog vezetni
téged amerre jársz, ellát mindennel, amire szükséged lesz. Meg fog
erősíteni téged, és sokaknak áldássá leszel. Ezek igen jól hangzanak.
Akkor indulás!
Június 24.
„Üzenetünk és tanításunk igaz, a szándékaink tiszták, a
viselkedésünk egyenes és őszinte. Bennünket maga Isten tett próbára
és talált alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az örömüzenetet. Ezért
azt nem úgy hirdetjük, hogy azzal az emberek tetszését nyerjük meg,
hanem Istenét, aki a szívünket és a szándékainkat vizsgálja.”
(1.Thessalonika levél 2:3-4 EFO)
Az embereknek nem szokott tetszeni, ha a bűnről hallanak. Az pedig
főleg nem, ha azt mondják rájuk, hogy bűnösök. De attól, hogy
valakinek nem tetszik valami a Bibliából, az még igaz. Nem szabad
kompromisszumot kötni a tiszta bibliai üzenet kárára emberekkel
csak azért, mert valakinek nem tetszik. Egyenesnek kell lennünk még
akkor is, ha emiatt elveszítünk magunk mellől embereket, lehet, hogy
éppen barátokat! Nyilván persze a szeretetben, és a békességben való
ébresztgetésről beszélek.
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Június 25.
„A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen
ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.”
(Római levél 6:23 EFO)
Az örök élet, amit Istentől kaptál, ajándék. Nincs semmi értelme
lenézni azokat, akik a bűn mocskában élnek a szemeid előtt. Nincs
jogod megítélni őket. Ez az ajándék nem a kiváltságosoké, hanem
mindenkié. Egyikünk sem érdemli, de az Úr kegyelmet kínál. Mondd
hát el, akinek csak tudod!
Június 26.
„Jöjjetek ide, és halljátok meg ezt! Kezdettől fogva nyíltan
beszéltem, nem titokban! Kezdettől fogva ott vagyok, ahol
beteljesedik, amit előre megmondtam.” (Ézsaiás 48:16 EFO)
Isten nem titkolja el előled, hogy hogyan érez irántad, mi a terve
veled, és mi a feladatod. Minden teljesen egyértelműen le van írva a
Szentírásban. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt olvassuk, elhiggyük és
megtegyük. Sokan nagyon túlbonyolítják a hívő életet, de valójában
nem az.
Június 27.
„Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben levőknek: Jöjjetek
a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz
legelőjük.” (Ézsaiás 49:9 UF)
Ez a te feladatod! Te vagy Isten „szája”, és ki kell hívnod a foglyokat
a rabságukból! El kell mondanod nekik, hogy nem az a normális
állapot, ha a problémáik fogságában élnek. Van Valaki, aki azért
szenvedett, halt meg, és támadt fel, hogy a foglyok kiszabadulhassanak a Sátán karmaiból. Jézus az, Aki megteremtette ennek a
lehetőségét, és Isten Szelleme az, Aki mindezt végrehajtja itt, és
most.
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Június 28.
„Bőkezűen adakozik a szegényeknek, igazságossága
megmarad, hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.”
(Zsoltárok könyve 112:9 EFO)

örökre

Szeretnéd, hogy növekedjen és gyarapodjon mindaz, amid van, amit
Istentől kaptál? Akkor adj! Osztogass bőkezűen a rászorulóknak! Adj
imádságot, anyagiakat, fáradtságot, és amit csak tudsz! Isten
országában ha adsz, akkor neked nem kevesebb, hanem több lesz
azért, mert aki a kevésen hű, azt sokra bízzák. Érdekes, de igaz.
Próbáld csak ki!
Június 29.
„...ezért, ha a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok
lesztek!” (János ev. 8:36 EFO)
Az a szabadság, amit Jézus megszerzett neked, nem múlik el egy-két
hét után. Az a szabadság, amiért Ő a vérét adta, nem részleges, vagy
hamisított, hanem eredeti, igazi és tökéletes. Ezt a szabadságot Jézus
vívta ki nekünk, de a Szent Szellem hajtja végre, Ő aktualizálja.
Június 30.
„Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába!
Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja
Sionnak: Istened uralkodik!” (Ézsaiás 52:7 UF)
Mondd el a világnak, ahol épp te élsz! Kiáltsd bele ebbe a sötét
korba, hogy az Isten él és uralkodik! Oszd meg az örömhírt, amely
megújítja, jóra fordítja az elrontott életeket, helyzeteket! Hozz
változást oda, ahol ezért epednek, sóvárognak az emberek! Legyél te
a jó hír vivője! Ez egy csodálatos és felemelő küldetés. Vállalod?

151

JÚLIUS
Július 1.
„Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket!
Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és
megszaporítottam.” (Ézsaiás 51:2 UF)
Csak egymaga volt, de sokan lettek. Ez Isten országában egy
törvényszerűség. Ha van egy valaki, aki képes odaadni magát
másokért, akkor abból az egy magból nagyon sok növény fog
kihajtani, és sok gyümölcsöt terem majd. Jézus egymaga volt, amikor
meghalt a világ bűneiért, és ma több millió keresztény él ezen a
világon, akik hasonlítanak Hozzá. De említhetem az én példámat is
azzal kapcsolatban, hogy évekig imádkoztam a családunk
megtéréséért, és nagy árat fizettem ezért, de évek múltán megtért
édesanyám, a két testvérem, és az ő férjeik is. Ez az áldozat is
megsokszorozódott. Ha például anyagiakat fektetsz be Isten országa
építésébe, arra is vonatkozik a megsokszorozódás elve. Merj
befektetni Isten akarata szerint!
Július 2.
„Megérkezett hozzátok Isten Királysága! Gyógyítsátok meg a
betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat
és űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok ezt a hatalmat,
ezért ti is ingyen végezzétek ezt a munkát!” (Máté ev. 10:7-8 EFO)
Hatalmat kaptál Istentől, és ezt ingyen kaptad. Azért, hogy csodák
történjenek általad, és ezáltal Isten neve megdicsőüljön. Nincs
odaírva az ilyen részekhez, hogy kikre vonatkoznak, és kikre nem,
hanem egyszerűen csak többes számban vannak. Tehát az Igék
mindenkire utalnak, mindenkire, aki hisz. Te el tudod hinni, hogy
ezek a szavak neked is szólnak? „Neeem, hát én hogyan tudnék
halottakat támasztani, vagy betegeket gyógyítani?” Nem neked kell
véghezvinned, neked csak hinned kell benne, hogy meg akarja, és
meg is tudja tenni! A többi az Ő dolga.
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Július 3.
„Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jó, mert örökké tart hűséges
szeretete!” (Zsoltárok könyve 118:1 EFO)
Sok olyan ember él a világban, talán a te környezetedben is, akiknek
nincs senkijük, és nincs akihez fordulhatnának a problémájukkal.
Magányos, elcsüggedt emberek, akik azt gondolják, hogy senkinek
sem kellenek. Ha nincs is ember, akik velük lenne, Isten biztosan. Ha
ismersz ilyen személyeket, mindenképp beszélj velük, és ha az Úr
úgy hozza a beszélgetést, ha van rá módod, mondd el nekik, hogy Ő
hűséges és szerető Isten. Ha mellette döntenek, soha nem lesznek
többé magányosak! Ha te vagy ilyen magányos, keresd az Isten
akaratát az életedre nézve, és meglátod, hogy kihoz téged ebből az
állapotból!
Július 4.
„Mi, akik erősek vagyunk, türelmesen el kell viseljük azoknak a
gyengeségeit, akik még erőtlenek. Ne a magunk javát keressük hát,
hanem mindenben arra törekedjünk, ami a testvéreink javát
szolgálja, és őket erősíti!” (Római levél 15:1-2 EFO)
Nem vagyunk ugyanazon a szinten az Istennel való kapcsolatunkban,
és ez sok feszültségnek a forrása. Van, aki már húsz éve hívő, van,
aki két napja. A szellemben idősebbnek segíteni, tanácsolni kell a
fiatalabbat, és elnézni a hibákat, amiket elkövet. Isten is ezt teszi
vele, és velünk is ezt tette.
Július 5.
„Istened, az Örökkévaló, veled van! Legyőzhetetlen harcos, megment
ő, és megszabadít!” (Zofóniás 3:17 EFO)
Sok csatát kell megvívnunk életünk folyamán, akár hiszünk Istenben,
akár nem. Az óriási különbség csak az, hogy ott van-e velünk
legyőzhetetlen harcosként az Úr, vagy nincs. Nem, Ő nem egy
mankó a hívők életében, ahogy azt sokan gondolják, hanem Ő maga
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a megoldás, a győzelem! Ha Ő veled van, és te Benne bízol, akkor
csak győztes lehetsz, nincs más alternatíva.
Július 6.
„Bár bűneitek vérpirosak, mégis hófehérek lesztek, vétkeitek
tűzvörösek, mégis fehérré lesztek, mint a tiszta gyapjú!”
(Ézsaiás 1:18 EFO)
Aki elfogadta a megváltást, annak nem volt mindig hófehér a ruhája.
Volt idő, amikor szennyesek voltunk a bűn mocskától. Ha az Úr
Jézus nem tisztított volna meg bennünket, nem halt volna meg a
bűneinkért, még most is azok súlyát cipelnénk, és a pokol felé
tartanánk. Van miért hálát adnunk, bőven van miért hálát adnunk
Megváltónknak. Csak el kell kérnünk az Ő bocsánatát szívből és
alázattal.
Július 7.
„Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem
akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak,
és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!”
(1Mózes 28:15 EFO)
Ha nem kaptál még konkrét ígéreteket magadra vonatkozóan Istentől,
akkor lapozd át a Bibliát! Több mint 7000 darabot találsz benne. Ne
válogass, hogy melyik vonatkozik rád, mert a Szentírás egésze igaz,
és nekünk íródott, embereknek. Ha komolyan veszed Isten ígéreteit
az életedre nézve, Ő azzal fog válaszolni a hitedre, hogy beteljesíti
azokat.
Július 8.
„Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de akik az Urat keresik,
azok semmi jót nem nélkülöznek.” (Zsoltárok könyve 34:11 UF)
A vadállatok, legyenek azok a föld alatt, a földön, a vízben, vagy a
levegőben, nem kapnak fizetést a munkájukért, és nem vesznek

154

ennivalót. Az a dolguk, hogy ennivalót keressenek maguknak, és
utódaiknak. Keresgélnek, és találnak mindennap annyit, hogy elég
legyen számukra. Isten így gondoskodik róluk. Te, akit a saját
képmására alkotott, akit gyermekévé fogadott, és akire rábízta az Ő
hatalmát, és az egész Földet, előfordul, hogy aggódsz az ellátásodért?
Ne tedd! Ő gondot visel rólad. Te pedig bízz meg Őbenne feltételek
nélkül.
Július 9.
„Mint Isten munkatársai, kérünk benneteket, hogy úgy éljetek, mint
akik nem hiába kapták Isten kegyelmét!” (2.Korintusi levél 6:1 EFO)
A kegyelmet nem csak azért kaptad, hogy becsusszanj vele a
mennybe, addig pedig egy unalmas, és szürke hívő életet élj. Ennél
sokkal nagyobb a célja! Egy izgalmas, és győztes életre hív téged.
Olyan életre, amikor betöltöd azt a küldetést, amire meg lettél
alkotva. Hiszen mindnyájunknak van küldetése, elhívása. Te sem
vagy kivétel. Ne nyugodj egy percig sem, amíg meg nem találod, mi
a te feladatod, mert ez fog értelmet, és célt adni neked. Ha a munka,
és a család az életed célja, akkor egy nagyon szokványos életet fogsz
bejárni, pedig Isten valami különlegeset akar adni neked.
Július 10.
„De újra remény támad bennem, ha meggondolom: Az Örökkévaló
kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el!
Sőt, megújul minden reggel! Bizony, nagy a te hűséged, Uram!”
(Jeremiás siralmai 3:21-23 EFO)
Minden hajnallal egy új nap kezdődik, és ébredjen ezzel egy élő
reménység benned, hogy az Úr veled megy, és megsegít ma is!
Kezdd úgy ezt a napot, hogy bizonyosra veszed, az Istennel jársz, és
veled lesz egész nap a világ végezetéig! Nem tágít mellőled, mert
nagyon szeret. Minden reggel... Csak engedelmeskedj Neki!
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Július 11.
„Mert egészen körülvesz bennünket szeretete, És irántunk Való
hűsége Örökké tart! Dicsérjétek az Örökkévalót!”(Zsoltárok könyve
117:2 EFO)
Ha nehézségek közepette is vagy, az Ő szeretete akkor is körülvesz,
ha nem érzed. A Biblia nem az érzésekről, hanem a hitről szól! Ha
nem is érzékeled Isten jelenlétét, vagy szeretetét az életeden, attól az
még ott van, hiszen így van megírva az Igéjében sok helyen. Ne
hagyd becsapni magad az érzéseid által! Azt hidd el, ami le van írva!
Az pedig nem más, mint hogy Ő egy hűséges és szerető Isten.
Július 12.
„Énekeljen az ég és a föld, mert az Örökkévaló véghezvitte!
Kiáltsatok, föld mélységei, ujjongjatok, hegyek és erdők, táncoljanak
mind a fák, mert az Örökkévaló megváltotta Jákóbot, dicsőségét
megmutatta Izráel által!” (Ézsaiás 44:23 EFO)
Amikor Isten meghallgatja az imádságodat, és csodát tesz,
megmutatja Magát az életedben, akkor ezekhez az új
bizonyságokhoz, történetekhez hozzátartozik a hálaadás is. Ott nincs
vége a dolognak, hogy megtörtént valami, amiért imádkoztál. A hála,
a dicséret, és az imádat ereje és csodája még nagyon sokat hozzátesz
mindehhez.
Július 13.
„Akkor, ha segítségül hívod az Örökkévalót, ő meghallja, és válaszol
neked. Mikor hozzá kiáltasz, azt mondja: »Itt vagyok!«”
(Ézsaiás 58:9 EFO)
Nincs porba hullt imádság, amíg Isten az Úr! Egyetlen ima sem
értelmetlen, mert eljut Hozzá. A legnagyobb csodák az életemben
azok, amikor éveket imádkoztam valamiért, de mégsem hulltak porba
azok a könyörgések, pedig néha azt gondoltam. Csak a kitartásomat,
és a hűségemet tette próbára Isten. A mai világban az a divat, hogy
mindent azonnal akarunk. Istennél pedig az odaszánás, az
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állhatatosság, és az elkötelezettség a „divat”. Ha ezek szerint élsz, az
imáid meghallgatásra találnak.
Július 14.
„Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit
remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a
dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja.”
(Zsidókhoz írt levél 11:1 EFO)
Nagyon izgalmas dolog a hit. Talán senki más nem hisz (bibliai
módon) abban a dologban, amiben te. Lehet, hogy teljesen egyedül
vagy vele, hogy megváltozhat az, ami mindenki szerint lehetetlen. De
te mégis mégy előre, mert biztos vagy az Úrtól kapott látásodban.
Minden kétség nélkül tudod, hogy Isten tud, és akar csodát tenni
abban a helyzetben. Ennek, és még sok más természetfeletti
győzelemnek, megújulásnak a részese leszel, ha kitartasz abban, amit
remélsz, ami felől meg vagy győződve.
Július 15.
„Együtt küzdenek, mint hősök a csatában, letapossák ellenségeiket,
mint az utca sarát. Harcolnak, mert az Örökkévaló velük van, s
legyőzik még a lovasokat is.” (Zakariás 10:5 EFO)
Istennel hős lehetsz. Nem tudom, hogy a fizikai életben mit gondolsz
magadról, vagy mit gondolnak rólad mások, mennyire vagy hős
típus? De egy biztos: Istennel az oldaladon nagy tetteket vihetsz
véghez, csodák részese lehetsz. Akarod? Akkor nem szabad kerülnöd
a lehetetlen helyzeteket.
Július 16.
„Azután teremt az Örökkévaló Sion hegyének minden lakóhelye és
gyülekezete fölé nappal felhőt, és lobogó tűz ragyogását éjjel.
Dicsőséges jelenlétével betakar mindenkit, mint árnyas sátor
tikkasztó hőségben, mint menedék pusztító viharban, mint oltalom
zuhogó esőben.” (Ézsaiás 4:5-6 EFO)
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Isten jelenléte veled van, de te talán tudomást sem veszel róla.
Próbáld ki, hogy a nap legkülönbözőbb időszakaiban arra gondolsz,
Isten most is ott van, mert annyira szeret téged, hogy sosem akar
magadra hagyni. Állandóan melletted van Szerelmesed, egy
csodálatos, kedves személy. Tudomást veszel Róla?
Július 17.
„Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan magasan elborít
bennünket hűséges szeretetével. Amilyen messze van napkelet
napnyugattól, olyan messze dobta el bűneinket tőlünk! Amilyen
jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az Örökkévaló
azokhoz, akik tisztelik és félik őt!”(Zsoltárok könyve 103:11-13 EFO)
Nem tudod megmérni, és semmihez sem tudod hasonlítani az Úr
kimondhatatlan szeretetét. Hatalmas távolságok léteznek a Földön, és
a világegyetemben, amelyeket Isten alkotott, de az Ő kegyelmének
nagyságát semmivel sem lehet összevetni, mert végtelen. Elborít
minket hűsége, türelme, irgalma, mint amikor a tenger hulláma ellep,
és teljesen a víz alatt vagy. Nem tudom neked milyen, vagy milyen
volt a földi apukád, de Isten egy ilyen Apa.
Július 18.
„Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet
feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem,
semmit nem érek el vele.” (1.Korintusi levél 13:3 EFO)
A legnagyobb áldozat az isteni szeretet. Hozhatunk sok más, nagy
áldozatot, de ha a szeretetünk csak emberi szeretet, ami sokszor csak
addig terjed, amíg kényelmes nekünk, haszontalan. Az élő Istenben
lévő szeretet az ellenség felé is kiterjed, aki megbántotta Őt, vagy
káromolta. Aki keresztbe tesz neked, vagy pletykált rólad, azokat
szeresd, mert akik nem bántottak, azokat nyilván könnyű. Viszont ez
önmagunkban nincs meg, sosem fogjuk tudni kipréselni magunkból,
csak megkapni lehet ajándékba, miután lerendeztük a bűneinket az
Úrral, és megtértünk.
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Július 19.
„Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a Mennyben egyetlen
bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint kilencvenkilenc igaz miatt,
akiknek nincs szükségük erre.” (Lukács ev. 15:7 EFO)
Akarsz az Úrnak örömet szerezni? Keress valakit, akinek beszélhetsz
a megváltásról, és megtérésre vezetheted, vagy legalább Igemagvakat
hinthetsz a szívébe! Ilyenek miatt van a legnagyobb öröm a
mennyben. Képzelj el kétféle gyermeket. Az egyik csak folyton
odarohangál az édesapjához a kéréseivel, hogy ezt, vagy azt szeretne,
azután otthagyja. A másik pedig szeret időt tölteni vele, és igyekszik
a kedvében járni. Te Isten gyermeke vagy. Melyikükhöz hasonlítasz?
Július 20.
„Hiába dolgozol kora reggeltől késő estig, hogy küszködve
megkeresd kenyered! Még álmukban is gondoskodik az Örökkévaló
azokról, akiket szeret!” (Zsoltárok könyve 127:2 EFO)
Egyáltalán nem mindegy, hogy gályázol reggeltől késő estig, hétfőtől
vasárnapig, hogy minél több vagyonod legyen, vagy pedig nem
vállalsz másodállást, nem vállalsz annyi túlórát, és az Úrra, valamint
az Ő dolgaira is jut időd. Ő megjutalmazza azokat az időket,
amelyeket Vele, és az Ő szolgálatával töltesz. Igyekezhetsz minden
erőddel megszerezni, amit akarsz, vagy megkérdezheted Istent, hogy
Ő mit szeretne, hogyan tervezte veled.
Július 21.
„Akinek van, az még többet kap, hogy még fölöslege is lesz. Akinek
azonban nincs, attól még azt is elveszik, amije eddig volt.”
(Máté ev. 13:12 EFO)
Ha befekteted azokat a dolgokat, amelyeket Istentől kaptál, akkor
még többet fogsz kapni. Ha megőrzöd, elrejted, és nem használod,
akkor el lesz véve tőled. Azért kaptál anyagi javakat és bizonyos
képességeket, hogy azokat Isten királyságának építésére használd.
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Természetesen kell a saját megélhetésedre is, és a munkádban is
kamatoztathatod a képességeidet, de ha csak erre használod fel,
akkor nem töltöd be az elhívásodat, az életed célját.
Július 22.
„Nézzük csak, mit mond erről az Írás: Ábrahám hitt Istenben, Isten
pedig elfogadta Ábrahám hitét. Így lett Ábrahám Isten számára
elfogadható. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos
fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki nem lesz
elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a
bűnös embert a hite alapján fogadja el.”(Római levél 4:3-5 EFO)
Sokan tévesen azt gondolják, hogy Isten azért fogadja el őket, mert
szolgálják, és sok mindent megtesznek Érte. Szeretnélek
felszabadítani, ha te is így vagy ezzel: ha semmit nem tennél is, mert
mondjuk baleset ér, az Úr akkor is nagyon-nagyon szeretne.
Ugyanolyan értékes maradsz Neki örökké. Szeretetből szolgáld Őt,
ne azért, hogy „szeressen”! Ő már akkor mindent elvégzett azért,
hogy az Övé lehessél, hogy visszafogadhasson, amikor még gondolat
sem voltál szüleidnek: Krisztus halálakor és feltámadásakor! Erre
építsd a hitedet.
Július 23.
„Mikor körülvettek és szorongattak a bajok, az Örökkévalót hívtam
segítségül. Ő válaszolt, kiszabadított szorult helyzetemből, és tágas
térre állított.” (Zsoltárok könyve 118:5 EFO)
Hozzá szaladj először, amikor gondok vannak! Ne az Úr legyen a
végső megoldás, a legutolsó, hanem a legelső! Ha úgy érzed, hogy
körülvesz az ellenség, próbálj meg örülni annak, hogy ebben a
kilátástalan helyzetben csak Isten tud segíteni, és ha Ő megszabadít,
akkor újra láthatod az életeden megnyilvánulni a hatalmát.
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Július 24.
„Belefáradtál a sok mesterkedésbe, mégsem ismerted be, hogy
haszontalan. Új erőre kaptál, és nem lettél beteg.”
(Ézsaiás 57:10 EFO)
Szomorú dolog, amikor becsapjuk magunkat azzal, hogy átadtuk az
életünket Istennek, de közben mi akarunk megoldani minden
problémát. Akkor hogyan adtuk oda az életünket? A problémáinkat
nem? Vannak területek, amiket mi akarunk uralni és megoldani?
Akkor nem nyújtottuk át az egészet, csak bizonyos területeket. Bízz
meg Istenben, bízz Rá mindent! Ha bátor vagy, új erőre fogsz kapni.
Július 25.
„Mindig örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Minden körülmények
között adjatok hálát Istennek — mert ez az Isten akarata a Krisztus
Jézusban!” (1.Thessalonika levél 5:16-18 EFO)
Vannak közösségek, ahol nem divat az öröm. Csak a rend és a
komolyság. Elfelejtik azt a sok Igeverset, amelyek arra biztatnak
minket, hogy örvendezzünk, ujjongjunk. De lehet, hogy úgy
gondolják ezek az emberek, hogy örüljünk, de majd csak otthon.
Akkor ez kissé képmutatás. Ha otthon nem ugyanúgy viselkedünk,
mint a gyülekezetben, akkor az nem a valóság. Ne legyen két arcunk,
kétféle viselkedésünk! Ha a gyülekezet Isten jelenlétének a helye,
akkor az az a hely, ahol igazán örülhetünk.
Július 26.
„Mert Isten Királyságában nem az számít, hogy mit eszel, vagy iszol.
Csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent
Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így
szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen
embert a többiek is elismerik.” (Római levél 14:17-18 EFO)
Az Úr abszolút nem azt nézi, hogy te vegetáriánus vagy-e, vagy
milyen húst eszel, és milyet nem. Sokan hiszik, hogy ez számít. Ez
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egy új szövetség, egy teljesen új Istennel, és ebben a szövetségben
már nem a külsőség fontos, hanem az, hogy mi van a szívedben. Az a
lényeges, hogy Isten Szelleme benned él-e, és vezet-e téged, vagy te
akarod vezetni Istent! Ha szeretnéd, hogy Isten is, és az emberek is
elismerjenek téged, akkor hagyd, hogy a Szelleme irányíthasson!
Július 27.
„Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban
van a reménysége...” (Zsoltárok könyve 146:5 UF)
Így igaz, és főleg akkor leszel valóban boldog, ha a legnehezebb
próbáidban is meg tudsz Benne bízni. Amikor már mindenki
elhagyott, és minden lehetőség kútba esett, van Valaki, Aki igazi
megoldást tud adni a megoldhatatlannak tűnő problémádra. A
különlegesen hasznos pedig az lenne, ha nem Őt hagynád utolsónak,
hanem Hozzá mennél legelőször, amikor kilátástalannak tűnik a
helyzeted. Mennyei Atyádhoz mindig fordulhatsz, jóban is, rosszban
is.
Július 28.
„Mert az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Útjaitok sem az én
útjaim! — mondja az Örökkévaló. — Amennyivel az ég magasabb a
földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim
gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55:8-9 EFO)
Talán te már eltervezted, hogyan menj tovább a szolgálatban, vagy az
életben, hogy miként akar Isten megáldani téged. Lehet, hogy jól
kigondoltad a lehetőségeidet. Sőt az is lehet, hogy arra jutottál, nincs
is más megoldás a helyzetedre, csak egy dolog. Fontos, hogy
semmiképp ne ragaszkodj a saját elképzeléseidhez, alternatíváidhoz,
mert ezzel korlátozod Istent, hogy kreatívan olyan megoldást hozzon
az életedbe, amelyről talán nem is álmodtál! Ragaszkodj inkább
ahhoz, hogy Ő bármikor, bármit megtehet, és a legjobbat akarja!
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Július 29.
„...mivel az Úr a Szellem, ahol pedig az Úr Szelleme, ott a
szabadság.” (2.Korintusi levél 3:17 EFO)
Ha Isten Szelleme erőteljesen megjelenik egy ember életében, ott a
gonosznak mennie kell! Ott nem állhat meg semmi, ami nem az
Úrtól van. Az nem lehet, hogy ott van Isten szent, és dicsőséges
Szelleme erővel és hatalommal valakinek az életében, és ott lakik
valami gonosz szellemiség is. Ha csak megérint a Szent Szellem,
akkor még maradhatnak ott dolgok, amelyek nem Tőle vannak. De
amikor túláradóan betölt hatalmával, akkor semmiképpen.
Július 30.
„Jóságos az Örökkévaló, és kegyelmes, türelme hosszan tart,
szeretete hatalmas! Jóindulatú és nagylelkű mindenkihez, irgalmas
minden teremtményéhez!” (Zsoltárok könyve 145:8-9 EFO)
Ha elköveted ugyanazt a bűnt már sokadszorra, akkor egyre kisebb
vagy a magad szemében. Azt érzed: „Milyen hűtlen vagyok Isten
felé! Nem igaz, hogy nem vagyok képes megállni! Biztosan már
elege van belőlem.” Tudnod kell, hogy Ő kegyelmes, türelmes,
jóindulatú, nagylelkű, irgalmas, és hatalmas a szeretete. Talán te már
nem tudsz megbocsájtani magadnak bizonyos dolgokban, de Ő még
mindig megtud. Járulj a kegyelem trónusához Jézusért!
Július 31.
„A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel
szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és
túláradóan bőséges életet!” (János ev. 10:10 EFO)
Sok hívő szándékosan csak addig olvassa ezt az Igeverset, hogy:
„lopjon, gyilkoljon és pusztítson”. Vagy esetleg addig, hogy: „azért
jöttem, hogy életet adjak”. De valamiért -valószínűleg azért, amit
vezetőink belénk nevelték- az már nem jut el hozzánk, hogy Jézus
túláradóan bőséges életet akar adni nekünk, és az sincs ideírva, hogy
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majd csak a mennyben. Ezt Isten ajándékba szeretné adni, amit sokan
nem akarnak elfogadni a kezéből. A bőséges élet sok mindenre
vonatkozik. Lelkileg, szellemileg is lehet bővölködni, és ha így
élünk, az azért is jó Istennek, mert akkor bemutatjuk az Ő dicsőségét.
Ha anyagilag bővölködünk, akkor többet tudunk adakozni az Ő
országának az építésére. Hidd el ezt az Igerészt úgy, ahogy van!

AUGUSZTUS
Augusztus 1.
„Akiket nekem ad az Atya, azok mind hozzám jönnek, és senkit sem
utasítok el, hanem mindenkit befogadok, aki hozzám jön.”
(János ev. 6:37 EFO)
Neked ott van a helyed Istennél! Nem csak úgy általánosságban
véve, hanem minden egyes napon. Amikor imádkozol, keresed Őt,
akkor Vele vagy. Ő akar veled találkozni, várja ezeket az
együttléteket. Hiszen Jézus is azért halt meg, hogy közted és Isten
között ne legyen semmi elválasztó akadály, vagy bűn. Azt szeretné,
hogy örökké Istennel legyél, és az „örökké”-be a most is beletartozik.
Keresd hát naponta az Ő közelségét!
Augusztus 2.
„Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és
megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (János ev. 16:24 EFO)
Sokszor az a gond az imakéréseinkkel, hogy nem is hisszük el, hogy
Isten meg akarja adni azt a dolgot, amit kérünk Tőle. Miért is tenné
meg? Itt azt olvassuk, hogy azért, hogy a mi „örömünk teljes
legyen”. Isten azt szeretné, hogy örüljünk. Bátran imádkozz hát Jézus
nevében hittel, hiszen örököstársa vagy!
Augusztus 3.
„Engem hívj segítségül, ha bajban vagy, én majd megszabadítalak,
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te pedig dicsőítesz ezért.” (Zsoltárok könyve 50:15 EFO)
Istennél ez ilyen egyszerű: „Te szólsz nekem, ha gondban vagy, Én
jövök, és segítek neked, aztán majd dicsőíteni fogsz Engem.” Mi
pedig túlbonyolítjuk az Ő elképzeléseit. Imádkozom valamiért, de
nem biztos, hogy meghallgat Isten, mert ilyen és ilyen vagyok. (Tudd
meg, hogy Jézus vére által tökéletes vagy és tiszta!) Ha pedig
meghallgat, akkor lehet, hogy nem teszi meg, amit kérek, mert nem
egyezik az Ő akaratával. (Természetesen az Igével megegyező
dolgokat kell kérnünk.) Nem szabad bonyolulttá tennünk azt, amit
Isten egyszerűvé tett!
Augusztus 4.
„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neki.” (Lukács ev. 1:45 UF)
Szereti Isten, ha bíznak Benne azok, akik szabad szemmel nem is
látják Őt. Szereti, ha komolyan veszik, és igaznak mondják az Ő
ígéreteit. Ez a bibliai hit. A hitet pedig Isten csodákkal jutalmazza
meg. Merj meggyőződéssel hinni a lehetetlenben, és látni fogod
megtörténni azokat!
Augusztus 5.
„Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei
Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez...”(Zsidókhoz írt levél 12:22
UF)
Olyan hatalmas mennyei sereg áll melletted, hogy azt elgondolni sem
tudod. Vannak harcaid, vannak kétségeid, félelmeid, fájdalmaid,
gyengeségeid, bukásaid, és van egy kegyelmes, szerető Istened, egy
óriási angyali sereggel. Nem mellesleg pedig itt van a Földön a Szent
Szellem, Aki az élő Istent képviseli, és olyan közel van hozzád, hogy
el sem bírod képzelni! Sőt, benned él, ha megkérted rá. Élj ezekkel a
lehetőségekkel! Azért állnak rendelkezésedre, hogy győztes lehessél!
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Augusztus 6.
„Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az
Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni.”
(Zsoltárok könyve 118:8-9 UF)
Az emberek bizony mondhatják neked: „Most nem tudunk segíteni.”,
vagy azt: „Ne haragudj, éppen nincs időm rád!” De előfordulhat az
is, hogy cserben hagynak, vagy ellened fordulnak, valaki mást
szimpatikusabbnak tartanak egy idő után. Próbáld ki, hogy ha
Istenhez mégy a problémáiddal, rábízod a dolgaidat, és csak Benne
reménykedsz, akkor mi történik! Ő bizony nem hagyja szégyenben
azokat, akik megbíznak Benne! Téged sem fog.
Augusztus 7.
„Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy
megszabaduljunk!” (Zsoltárok könyve 80:4 UF)
Lehet, hogy évek óta hívő emberként élsz, és kialakultak az erre
vonatkozó szokásaid, hit-és érzelemvilágod. De ha Isten rád
ragyogtatja az arcát, mindegy, hogy hány éve hiszel már Benne, és
jársz az Ő útján, az biztos, hogy minden meg fog változni. Új lesz a
lelkesedésed, tüzesebb lesz az imádkozásod, a szolgálatod, és
egészen másként fogsz tekinteni az Ő dolgaira. Akard ezt a
megújulást! Szomjazd, és kérd az Úrtól! Nem fog válasz nélkül
hagyni.
Augusztus 8.
„Kenyered oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan
szegénnyel, ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl, és testvéred elől ne
zárkózz el! Akkor felvirrad világosságod, mint a hajnal fénye,
betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll, az Igazságos
megy előtted, mint elővéd, az Örökkévaló dicsősége pedig hátulról
védelmez.” (Ézsaiás 58:7-8 EFO)
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Isten annyira a szívén viseli a szegény emberek sorsát, hogy nagyon
megáld téged, ha támogatod őket. Védelmezni fog, és még a
betegségből is meggyógyít, ha jó szívvel fordulsz az Úr
kedveltjeihez, és segítesz nekik. Vedd ezt az ígéretet is szó szerint!
Én már hallottam olyan néniről, aki ha valami betegség kezdte
gyötörni, ráállva erre az Igerészre, keresett valakit, aki nehéz sorban
volt, vitt neki ezt-azt, segített rajta, azután valóban rendbe jött az
egészsége.
Augusztus 9.
„Igen, én ültettem el bennetek az Isten beszédét, Apollós öntözte a
palántát, de mégis Isten az, aki felnevelte. Tehát nem az a fontos, aki
elülteti, sem nem aki öntözi, hanem egyedül Isten, mert ő neveli fel.
Aki elülteti, meg aki öntözgeti, egy célért dolgoznak, és mindketten
jutalmat kapnak érte.” (1.Korintusi levél 3:6-8 EFO)
Olyan könnyen hajlamosak vagyunk magunknak tulajdonítani a
dicsőséget egy-egy szolgálatban átélt sikerrel kapcsolatban. „Én
jobban imádkoztam ám, mint a másik!”, vagy „Azért az én
igehirdetésem sokkal tüzesebb, mint XY-é!”, és még sorolhatnám. De
az az igazság, hogy nagyon üres és száraz lenne minden, amit
teszünk az Úrért, ha Ő maga nem áldana meg minket a Szellemének
erejével. Ezt soha ne feledd el!
Augusztus 10.
„Feléd nyújtom kezeimet, szomjas lelkem
Örökkévaló, ahogy a száraz föld esőért kiált!”
(Zsoltárok könyve 143:6 EFO)

utánad

sóvárog,

Az Isten utáni szomjúság, bár nem kellemes dolog, mégis nagyonnagyon értékes! Az Úr rendkívülien értékeli, ha valaki az Ő jelenléte
után szomjazik, vágyakozik. Ez kedves Neki, olyan, mint egy jó illat.
Azt jelenti számára, mikor vágyakozol utána, hogy értékesnek tartod
Őt. Ha pedig ezt érzi, akkor felelni fog a szomjas imádságaidra!
Amikor sóvárgó, epedező szívvel könyörögsz egy gyülekezetben,
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vagy szolgálsz bármilyen területen, az nagyon becsessé teszi azt,
amit végzel, és kívánatossá mások számára. Magát az élő Istent is
értékesnek fogják tartani az emberek így.
Augusztus 11.
„Miután Jézus lejött a hegyről, nagy tömeg követte. Ekkor odalépett
hozzá egy leprás férfi, leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, ha
akarod, te meg tudsz gyógyítani engem!” Akkor Jézus kinyújtotta a
kezét, megérintette, és így válaszolt: „Igen, akarom! Gyógyulj meg!”
Ekkor a férfiról azonnal eltűnt a lepra.” (Máté ev. 8:1-3 EFO)
Annyiszor, de annyiszor kétségbe vonjuk Isten szeretetét, amikor azt
mondjuk, vagy gondoljuk, hogy Ő nem akar meggyógyítani minket,
vagy nem akar segíteni nekünk a betegségeinkben. Azt olvassuk a
Bibliában, hogy Jézus minden beteget meggyógyított, akit hozzá
vittek. Olvasol olyat valahol, hogy elküldött bárkit is anélkül, hogy
orvosolta volna??? Tett ilyet? Vagy előfordult olyan, hogy nem tudott
valakin segíteni? Nem! Nem történtek ilyen dolgok, és Isten azóta
semmit nem változott!
Augusztus 12.
„Ne hanyagold el, hanem használd a benned levő szellemi
ajándékot, amelyet prófétai üzenet által kaptál, amikor a gyülekezet
vezetői rád tették a kezüket! Ezekkel a dolgokkal foglalkozz minden
erőddel! Ezekben élj teljes odaszánással, hogy előrehaladásod
nyilvánvaló legyen!” (1.Timóteus levél 4:14-15 EFO)
Nem tudom, te hogyan viszonyulsz a szolgálathoz. Lehet, hogy úgy
vagy vele, te megtértél, elhatároztad, hogy Isten útján jársz, és ennyi.
Miért is tennél többet, mikor ez a lényeg? Azért, mert a Biblia szerint
számon lesz kérve tőled, hogy tettél-e valamit mások lelkének
megmentéséért, Isten országa ügyéért, vagy nem. Ha pedig úgy
döntesz, hogy akarod szolgálni és építeni Isten királyságát, akkor
ennek a leghatékonyabb módja az, hogy a Tőle kapott, benned lévő
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ajándékot használod erre a célra. Például ha tehetséget kaptál arra,
hogy beszélj másokhoz, de énekelni nem tudsz, akkor ne akarj
mindenáron énekkel szolgálni! Találd meg, hol a helyed Isten
hadseregében!
Augusztus 13.
„Vele kötött Szövetségem nem töröm meg, nem vonom vissza, amit
ígértem.” (Zsoltárok könyve 89:34 EFO)
Ha Isten egyszer azt mondta, hogy a világ végezetéig veled lesz,
szerelmesen szeret téged, és nem fog elhagyni soha, akkor az
életedben ez a legbiztosabb dolog a világon! Ha Ő hazudna, vagy
nem tartaná be az ígéretét, akkor megtagadná önmagát, és nem Ő
lenne az egyetlen igaz Isten. Ráadásul Ő maga ítéli el a Bibliában a
hazugságot. Ha hazudna, akkor önmagát is el kellene ítélnie. Ha
pedig azt mondja, hogy benned él, megtisztított a maga részére,
vigyáz rád, és megsegít, akkor hidd el, hogy ezek sziklaszilárd
kijelentések. Mindörökké dúslakodsz az Ő háza bőségében, és Hozzá
tartozol, mert Apukád lett. Ugye te is ragaszkodsz Őhozzá?
Megérdemli!
Augusztus 14.
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre.” (2.Korintusi levél 5:17 UF)
Régi emberként káromkodós, hazudós, keserű, és hitetlen ember
voltam. Ma már nem beszélek csúnyán, nem hazudok, és minden
szabadidőmben Istent akarom szolgálni. Te milyen voltál, és milyen
lettél? Isten hatalmas csodákat tud elvégezni a szívünkben,
jellemünkben, amikor átadjuk Neki az életünk irányítását. Ennek a
világnak minél több ilyen újjászületett lélekre van szüksége, hogy
sokkal jobb hely legyen! Tegyél hát ezért, és beszélj másoknak Isten
szeretetéről, hogy kezdhetnek tiszta lappal!
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Augusztus 15.
„Bizony, meghallgatta könyörgésemet, elfogadta imádságomat,
válaszol nekem! Ellenségeim mind vereséget szenvednek, élve
reszketnek! Hirtelen hátat fordítanak, szégyenükben elmenekülnek.”
(Zsoltárok könyve 6:9-10 EFO)
Annak ellenére, hogy egy hívő ember igyekszik szelíden és
alázatosan élni, még lehetnek ellenségei. Mindig akadnak irigy és
gonosz emberek, akiknek indok sem kell ahhoz, hogy gyűlölködjenek veled. Ha viszont a mindenható Isten melletted áll, mert
megígérte, akkor elbánik a rosszakaróiddal, ha ártani akarnak neked.
Vigyáz rád, és félt téged, sőt igazol az ellenségeiddel szemben. Az Úr
Jézus szeretetét kérd a szívedbe feléjük, ez a te részed.
Augusztus 16.
„Mielőtt kiáltanának, én már felelek is nekik, még be sem fejezték
kérésüket, máris teljesítem.” (Ézsaiás 65:24 EFO)
Isten annyira odafigyel rád, hogy még ki sem ejtetted, Ő már jól
tudja, mit szeretnél, és végig sem mondtad, már azon van, hogy
teljesítse azt. Előfordult már az életemben, hogy talán soha nem
imádkoztam egy bizonyos dologért, mert lehetetlennek tartottam a
megvalósulását. Ám egy napon az Úr lenyúlt a szívem mélyére,
elővette onnan azt a vágyamat, és valóra váltotta. Ekkor értettem meg
igazán ezt az igeverset. Ő valóban komolyan vesz téged. Te is
ugyanígy vedd komolyan Őt!
Augusztus 17.
„Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük!
Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük!”
(Zsoltárok könyve 118:10-11 UF)
Előfordul, hogy akik gyűlölnek téged, azok rosszat akarnak tenni
ellened. Ilyenkor sok hívő ember nagyon meglepődik, hiszen
igyekszik kedvesen, szelíden élni. Hogy lehet, hogy mások mégis
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ártani akarnak nekik? Egyszerűen úgy, ahogyan Isten a saját
királyságát emberek segítségével építi itt a Földön, úgy a Sátán is
sokszor embereket használ ahhoz, hogy kárt okozzon másoknak. Azt
pedig tudjuk, hogy a Sátán gyűlöli az embereket, azok között pedig
még jobban azokat, akik Istenhez tartoznak. Igen. Van valaki, aki a
nap huszonnégy órájában gyűlöl téged, és képes embereket uszítani
ellened. De tudnod kell, hogy Isten pedig a nap huszonnégy órájában
melletted áll azzal a végtelen hatalommal, amellyel megalkotta az
egész világmindenséget. Nincs mitől tartanod!
Augusztus 18.
„Kitől tartottál és féltél, hogy hazudoznod kell? Miért nem törődtél
velem, miért nem gondoltál rám? Talán hallgatok én ősidők óta,
azért nem félsz engem?! Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz.
De amit te csinálsz, az nem használ neked.” (Ézsaiás 57:11-12 UF)
Isten szeretné, ha bevonnád Őt a mindennapi életedbe. Szeretne része
lenni a napodnak, ott lenni a döntéseidben, tanácsolni téged, vezetni,
és egyszerűen csak veled lenni. Pont úgy, mint ahogyan egy jó apa
teszi. Szeretné, ha törődnél Vele, időt szánnál és gondolnál Rá. Ha
kérdeznéd, Ő elmondaná neked minden helyzetben, hogyan
boldogulnál legjobban, hiszen látja, hogy amit te emberileg csinálsz,
sokszor mennyire elhibázott.
Augusztus 19.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté ev. 11:28 UF)
Rohanás a munkában, mellette sok teendő a családban, a
szolgálatban, stb. Egy vágtató, szélsebes világban élünk, és bizony
előfordul, hogy elfáradunk, túlhajtjuk magunkat, akár a kimerülésig
is. De ha őszinte szívvel oda tudunk menni Jézushoz, elmondani
Neki mindent, és megpihenni Nála, akkor megújult erővel tudjuk
csinálni mindazt, ami ránk lett bízva. Tedd most ezt!
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Augusztus 20.
„Énekeljetek az Örökkévalónak! Róla énekeljetek, mert dicsőséges
dolgokat vitt véghez, tudja meg az egész világ! Ujjongva kiáltsatok
Sion lakói, mert nagy közöttetek Izráel Szentje, s veletek lakik!”
(Ézsaiás 12:5-6 EFO)
Te el tudod hinni azt, hogy a világmindenség Ura veled lakik egy
házban? Sőt, benned lakik, és szeret veled lenni, veled beszélgetni, és
veled időzni? Szólj ehhez a hatalmas és szerető Istenhez, aki kész
neked mindent megbocsátani, ha kéred Tőle! Mondj el mindent Neki
naponta, és énekelj is, mert szereti, értékeli, ha ezt teszed, és egészen
közel jön hozzád!
Augusztus 21.
„Amikor befejezték az imádkozást, megremegett a föld, ahol
összegyűltek, és betöltötte őket a Szent Szellem. Ezután továbbra is
bátran hirdették mindenkinek Isten üzenetét.” (Apostolok
Cselekedetei 4:31 EFO)
Péter háromszor egymás után letagadta, hogy ismeri Jézust. De
miután Isten Szent Szelleme rászállt, egészen mássá lett. Annyira
bátorrá vált, hogy ezrek előtt nyilvánosan beszélt az Úr Jézusról, az
Ő haláláról, és megváltó munkájáról. Akkor több mint háromezer
ember döntött úgy, hogy szüksége van Jézus áldozatára, és Istent
akarja követni. A Szent Szellem ma is ugyanezt a munkát végzi itt a
Földön. Bátorságot ad a szolgáinak, és olyan erőt a szolgálatodba,
szavaidba, melytől sokkal hatásosabb, meggyőzőbb lesz az, amit
Istenért teszel.
Augusztus 22.
„Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért
írom, hogy egészen biztosak legyetek benne: nektek már most örök
életetek van! Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő
akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket!
Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat — bármit is
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kérünk tőle —, akkor azt is tudjuk, hogy amit kértünk, azt meg is
adta.” (1.János 5:13-14 EFO)
Ha Isten akarata szerint kérünk dolgokat, akkor ami nekünk fontos,
az Neki is fontossá válik. Hinned kell benne, hogy ha olyan dologért
fordulsz Hozzá, amire tényleg szükséged van, akkor az Úr megadja
azt neked. El kell hinned, hogy valóban meghallgatja az imádságodat, és nemcsak meghallgat, hanem figyelembe is veszi a
kérésedet, sőt meg is teszi azt. Vedd komolyan ezeket a szavakat!
Csak így van esélyed csodákat látni.
Augusztus 23.
„Aki a Felséges rejtekhelyén lakik, a Mindenható árnyékában
nyugszik az, teljes biztonságban van. Azt mondom az Örökkévalónak:
-Te vagy Istenem, bízom benned! Te vagy erős kőváram, benned
védelmet találok!” (Zsoltárok könyve 91:1-2 EFO)
Nem tudom, hogy neked vannak-e félelmeid, és ha léteznek, akkor
miktől félsz. Talán minden embernek vannak. Ha nem is saját
magáért aggódik valaki, akkor talán a családjáért, a szeretteiért. A
félelmek mögött a Sátán áll, nem pedig Isten. Tudnod kell, hogy
bármitől is tartasz, rettegsz, bármi is fenyeget téged, semmi esélye
ellened, ha Istent tartod a védelmeződnek. Istennel az oldaladon
teljesen biztonságban vagy. Ez olyan, mint amikor egy hatalmas és
erős valaki azt mondja neked: -Itt vagyok. Senki sem bánthat téged,
mert én megvédelek.
Augusztus 24.
„Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Szentje, Megváltód: -Én vagyok
Istened, az Örökkévaló, aki tanítalak téged mindarra, ami javadra
válik, aki vezetlek azon az úton, amelyen járnod kell.”
(Ézsaiás 48:17 EFO)
Sokan úgy gondolják, hogy nekik aztán nincs szükségük mások
vezetésére, jó tanácsaira. Köszönik szépen, megoldják az életüket
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maguk. Te hogy vagy ezzel? Hol van az a pont, amikor átadod
Istennek a vezetést? Érdekel téged, hogy mit szól bizonyos
elképzelésedhez? Vagy minden döntésedben benne van? Bizony
érdemes Őt belevonni a dolgainkba, hiszen Ő a jövőt is ismeri, és az
emberek szívét is, akikkel kapcsolatban vagyunk. Egy-egy döntésünk
előtt Ő az, Akit mindenképpen érdemes megkérdeznünk.
Augusztus 25.
„Az adakozással ugyanis bizonyítjátok, hogy engedelmeskedtek a
Krisztusról szóló örömhírnek, amelyről tanúskodtok, és ezért
bőkezűen adakoztok nekik is, meg másoknak is. Emiatt ők majd
dicsőítik Istent, és amikor értetek imádkoznak megszeretnek
benneteket, mivel Isten jósága olyan bőségesen kiáradt rátok.”
(2.Korintusi levél 9:13-14 EFO)
Az adakozás többszörös haszonnal jár mindenkinek.
-Azzal, hogy adakozol, fizikailag segíted Isten munkájának az
előrehaladását. Persze ez sok minden lehet, nem csak anyagiak.
-Az emberek, akikhez a pénzed jut, vagy éppen élelmiszer, ruha,
megszeretnek téged, mert Isten jóságát látják benned.
-Az Úr jutalmat készít neked a mennyben ezért a szolgálatodért, ez
egy mennyei kincsgyűjtés is egyben.
-Mivel hűséges vagy azon, amid van, ezért Isten többet is ad, hiszen
megéri javakat bízni rád, mert jól bánsz velük. Nem tartasz meg
mindent magadnak, hanem az Ő dolgaira is juttatsz.
Bátran végezd hát az adakozás szolgálatát (is)!
Augusztus 26.
„Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége
lakozzék földünkön.” (Zsoltárok könyve 85:10 UF)
Isten kimentett
gyötörtek. Ezt
áldozatát kérik
megszabadított

téged bizonyos dolgokból, melyek a múltban
teszi azokkal, akik megtérnek Hozzá, és Jézus
az életükre. A különböző bűnöktől és láncoktól
emberek két lábon járó bizonyítékai az Úr
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létezésének, és erejének. Te is egy ilyen bizonyíték vagy! Rajtad, és
sokakon keresztül Isten dicsősége lakik itt a Földön. Így élj, és így
járj ebben a világban!
Augusztus 27.
„Ne feledkezzetek meg arról, hogy másokkal jót tegyetek, és adjatok
azoknak, akik rászorulnak! Az ilyen áldozatok kedvesek Istennek.”
(Zsidókhoz írt levél 13:16 EFO)
Jót cselekedni másokkal egy nagyon remek érzés, de ennél sokkal
több is. Nem csak neked, és azoknak az embereknek jelentenek
boldogságot az adományaid, akiknek adod, hanem Istennek is.
Megéri Neki örömet okozni, mert Ő sosem hagyja válasz nélkül!
Látja, amit teszel, és itt a Földön, vagy a mennyben, de meg fog érte
jutalmazni, az biztos. Megígérte.
Augusztus 28.
„Ébredj föl, ébredj föl! Szedd össze erődet, Sion! Öltözz fel
dicsőségedbe, Jeruzsálem, szent város! Hiszen soha többé nem lép be
kapuidon ellenséges idegen.” (Ézsaiás 52:1 UF)
Ha eddig egy erőtlen, és vesztes hívő életet éltél, akkor itt az ideje,
hogy Isten fiaként élj tovább! Vedd komolyan, hogy az Úr azt akarja,
hogy az Ő dicsőségét hordozd ezen a világon! Ébredj fel az álomból,
és többé ne csak egy vallásos ember legyél, hanem Isten hatalommal
rendelkező követe! Te nem a Sátán áldozata vagy, hanem Isten
szeretett, és megváltott gyermeke.
Augusztus 29.
„A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a
szentek szíve felüdült általad, testvérem.”
(Pál levele Filemonhoz 7. vers UF)
Mások szívébe reményt és bátorítást adni, hatalmas dolog. Amikor
elcsüggedsz, neked is jól jön, ha valaki megbátorít téged. Ha már-
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már feladjuk a dolgainkat, céljainkat, mert annyira sötétnek és
kilátástalannak látunk magunk körül mindent, akkor igazi
reménysugárként hat egy-egy buzdító szó. Valósággal felüdít, és
szárnyakat ad. Nem csak neked jönnek jól az ilyen szavak, hanem te
is fel tudsz frissíteni másokat.
Augusztus 30.
„Szolgáltassatok igazságot az árváknak és a szegényeknek!
Mentsétek meg a nyomorultakat és a szűkölködőket! Szabadítsátok
meg a szegényeket és a nincsteleneket! Mentsétek ki őket a gonoszok
kezéből!” (Zsoltárok könyve 82:3-4 EFO)
Járj úgy ebben a világban, mint Isten gyermeke! Tükrözd az Ő
tulajdonságait, és tedd az Ő dolgait! Legyen fontos neked az, ami
Neki fontos, és fájjon az, ami Neki fáj! A gyermek hasonlít az
édesapjára. Neked is hasonlítanod kell Uradra! Neki számítanak a
szegények, az árvák, és a nyomorultak. Legyenek neked is értékesek!
Augusztus 31.
„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet
félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a
hizlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat,
hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok! mondja a Seregek Ura.” (Malakiás 3:20-21UF)
Isten azt szeretné, hogy örülj a szabadságodnak, amit Tőle kaptál.
Járj magasan a problémák felett, és győzz az ellenségeid felett az Ő
erejével! Nem azért adott neked Isten hatalmat, hogy vesztesként élj
tovább. Isten a győzelem Istene. A te győzelmedé is. Talán vannak
dolgok, amelyekben évek óta újra és újra veszteséget szenvedsz. De
tudd meg, hogy Isten győzelemre hívott el téged!

176

SZEPTEMBER
Szeptember 1.
„Ezután egy másik hasonlatot is mondott nekik: Isten Királysága
hasonló ahhoz, mikor egy ember a kertjébe mustármagot vet. Ez a
legkisebb a magok között, de mire felnő, nagyobb lesz minden más
kerti növénynél. Szinte fává nő, rászállnak a madarak, és fészket
raknak az ágai között.” (Máté ev. 13:31-32 EFO)
Így növekszik Isten királysága itt a Földön. Te megtérsz, és úgy
döntesz, hogy Isten akarata szerint szeretnél élni. Ez meglátszik
rajtad, és nem is tudod elrejteni azt a csodát, amit Isten tett benned az
újjászületésedkor, megtérésedkor. Ez hatással lesz másokra. Ha a
szavaid nem is, de a benned végbement változás, és a tetteid
biztosan. Felfigyelnek rád, érdeklődni kezdenek, és néhányan szintén
csatlakoznak Isten királyságához. Éld meg, és beszélj róla bátran!
Isten országa terjed és növekszik. Légy részese ennek a csodának!
Szeptember 2.
„Mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, s mert nagyon
szeretlek, hát népeket adok érted, s életedért cserébe nemzeteket. Ne
félj, mert melletted vagyok...” (Ézsaiás 43:4-5 EFO)
Becses vagy Istennek, kincs és gyönyörűség. Nagyon értékes. Szeret
téged elkötelezetten, még akkor is, ha te semminek tartod magad,
mert épp az előbb buktál el, és tagadtad meg Őt. Hibázhatsz, és
követhetsz el bűnöket, de nem az a harcos, aki sosem esik el, hanem
az, aki újra és újra feláll. Isten gyűlöli a bűnt, és ez elválaszt téged
Tőle. De téged magad, soha nem fog tudni gyűlölni.
Szeptember 3.
„De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az
olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.”
(Jakab 1:6 UF)
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Ha olyan dolgot kérsz Istentől, amiről tudod, hogy egyezik az Ő
akaratával -mert a Bibliában látod, hogy szavát adta rá a Benne
bízóknak-, akkor nem szabad kételkedned, hogy teljesíti is!
Egyszerűen csak hinned kell! Bízz meg az Ő ígéreteiben, és ne
kételkedj! Érezd, és vedd komolyan, hogy amit kérsz Tőle, az
nemcsak neked fontos, hanem Neki is! Ne legyél olyan, mint a tenger
hulláma!
Szeptember 4.
„Nézzétek őket! Még Alkotójukkal is perlekednek, pedig csak
agyagcserepek a többi cserép között! Mondhatja-e a korsó a
fazekasnak: „Mit csinálsz?” Vagy ezt: „Nincs hatalmad fölöttem!”
(Ézsaiás 45:9 EFO)
Gyakran előfordul veled, hogy nem tetszenek azok a rossz dolgok,
amelyeket Isten valamiért engedélyezett az életedben? Velem bizony
többször megesett. A jó dolgoknak nagyon tudok örülni, de a rossz
történésekért igen mérges és szomorú vagyok. Számon szoktad kérni
Istentől, hogy mit miért enged meg? Megkérdezni meg lehet Őt,
hiszen szeret téged, és nem veszi zokon az ilyen érdeklődést. Az
idevonatkozó ígéreteire is emlékeztetheted. A számonkérés, és a
kioktatás viszont nem helyes viselkedés a mindenható Istennel
szemben.
Szeptember 5.
„Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az
Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.”
(Ézsaiás 55:7 UF)
Az Úr megbocsátja neked a bűnös gondolatokat is. Nem csak
fizikailag lehet olyan vétkeket elkövetni, amelyek Isten és közéd
állnak. Elég, ha gondolatban gyűlölsz, vagy lenézel valakit, és a többi
dologról még nem is beszéltem. Meg kell utálnod ezeket, és
bánkódni miattuk. Vidd az ilyesfajta bűneidet is Isten elé, kérd, hogy
bocsássa meg, és vegye el tőled őket! Ha újra és újra visszatérnek,
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akkor újra és újra tedd ezt, egészen addig, amíg végleg el nem tűnnek
az életedből! Ő kész segíteni.
Szeptember 6.
„Megőriz téged az Örökkévaló minden bajtól, bizony, megőrzi
lelkedet! Az Örökkévaló őriz téged, mikor elindulsz, és mikor
hazatérsz, ő véd most és ezentúl örökké.”(Zsoltárok könyve 121:7-8
EFO)
Gondoltál már arra, hogy Isten óv téged és a családodat a nap
huszonnégy órájában, hogy este épségben hajtsd a párnára a fejed?
Vigyáz rád és őrzi lépteidet. Gondolj erre sokat, és élj ebben a hitben!
Ha bármi rossz történik veled, az nem azt jelenti, hogy Isten nem
végezte rendesen a dolgát, hanem, hogy valami célja volt azzal, amit
megengedett az életedben. Ha ilyen ér, ne Istent hibáztasd, hanem
keresd a célját!
Szeptember 7.
„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz,
még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel,
hozzám fordulsz, és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával,
hűségedért, Istenem! Lantot pengetve éneklek neked, Izráel Szentje!”
(Zsoltárok könyve 71:20-22 UF)
Amikor Isten egy áldott emberét látod sikerekkel a háta mögött,
tudnod kell, hogy nem próbák és nehézségek nélkül jutott odáig, ahol
tart! Szeretjük irigyelni mások eredményeit akkor is, ha hívők
vagyunk sajnos. De tudnod kell, hogy akik Isten országához
tartoznak, azoknak is meg kell fizetni a siker árát. Bizony meg kell
dolgozniuk érte keményen. Isten felemelhet téged a legnagyobb
mélységből is, és magasra állíthat, de ezt nem teszi meg olyan
emberekkel, akik nem tudnak áldozatot hozni.
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Szeptember 8.
„Ezért bizalommal mondhatjuk: -Az Örökkévaló megsegít engem,
nem félek. Ember mit árthat nekem?” (Zsidókhoz írt levél 13:6 EFO)
Istenbe vessed mindig a bizalmadat, bármi közeledik is feléd! Ő
alkotott mindent, és ha akar, bármit meg is tud változtatni. Akár a te
ellenségedet, vagy a körülményeidet is. Bízhatsz az emberekben is,
hogy majd meggondolják magukat veled kapcsolatban, de csalódni
fogsz. Bízhatsz mások erejében, de jó, ha tudod, hogy mindenki
legyőzhető valahogyan. Isten azonban sohasem! Ez csak emberekre
vonatkozik, mert mi porból lettünk, és halandók, gyengék, esendők
vagyunk. Abban bízz, hogy Isten megsegít téged!
Szeptember 9.
„... ezért vagyunk bátrak és bizakodók. Jobban szeretnénk ugyan
kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz, de akár
ebben a testben élünk, akár hazaköltözünk, arra törekszünk, hogy az
Úr kedvében járjunk.” (2.Korintusi levél 5:8-9 EFO)
Olyan jó dolog megváltottként Istennek kedveskedni! Sőt, nem csak
jó, hanem hasznos is ezt tenni. Ő ugyanis megjutalmazza azokat,
akik az Ő kedvében járnak. Még emberileg nézve is úgy működik
többnyire, hogy ha te örömet okozol valakinek, az illető -normál
esetben- igyekszik azt viszonozni valahogyan. Akkor az Isten, aki
maga a szeretet, ne igyekezne viszonozni neked, ha a kedvére teszel?
Hirdesd az evangéliumot, segítsd, bátorítsd a szegényeket,
elesetteket, mert ezeket szerfelett kedveli az Úr!
Szeptember 10.
„Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember elrejtett kincset talált a
szántóföldben. Azután visszatemette, majd nagy örömmel elment,
minden vagyonát eladta, és megvette azt a földet, amelyben a kincs
volt.” (Máté ev. 13:44 EFO)
Te mi mindent adtál fel azért, hogy Isten útján járhass? Egy teljesen
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újat kellett kezdened, és hátat fordítani a régi önmagadnak ahhoz,
hogy az Úrral élhessél? Őt nem lehet félszívvel követni! Kicsit azért
szeretni a kedvelt vétkeket is, de keresni Isten akaratát, áldásait is?
Isten csak akkor tudja telerakni a kezeidet az Ő ajándékaival, ha
először kiüríted azokat, és nem szorítod magadhoz a régi, szennyes
bűnöket, tulajdonságokat.
Szeptember 11.
„Nem a Seol dicsér téged, foglyai nem magasztalnak. A halál nem
dicsőít téged, Uram, sem a sírba hullók nem reménykednek többé
hűségedben! Csak az élők, csak az, ki él, az dicsőít téged, mint ahogy
ma én magasztallak, Uram!” (Ézsaiás 38:18-19 EFO)
Nemcsak azok a szellemileg halott emberek, akik a kocsmapultot
támasztják, vagy belövik magukat a droggal, hanem azok is, akik
unott képpel, kötelességből ülnek a gyülekezetekben. Ezek az
emberek hogyan tudnák őszintén, szívből, élő módon dicsérni Istent?
Te, akit életre keltett az Úr, dicsérd és imádd Őt teljes lényeddel, és
meglátod, hogy mások is meg fogják kívánni ezt! Vezesd az életre a
halottakat!
Szeptember 12.
„Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja felfogni az
Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak
bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent
Szellem segítségével lehet megismerni.”
(1.Korintusi levél 2:14 EFO)
Azok az emberek, akik nem hívők, nem fogják érteni, amikor te a
Szent Szellemről, és a Vele kapcsolatos dolgokról beszélsz. Sajnos
azok sem fogják érteni, mit élsz át, vagy miben hiszel, akik a
vezetőik tanításának engedelmeskedve elutasítják a Szentháromság
harmadik személyével kapcsolatosakat. Igen lehet, hogy emberileg
nézve egyedül maradsz, ha egy új, és élő közösséget keresel Isten
Szellemével. Lehet, hogy elutasítóak lesznek sokan, és furcsán
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néznek rád a gyülekezetben, vagy kirekesztenek, de ettől még nem
szabad feladnod! Ha más nem is, de az Úr biztosan veled lesz az Ő
szeretetével, hűségével, és megjutalmaz téged.
Szeptember 13.
„Akik az Örökkévalóban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye: nem
inognak soha, megmaradnak örökké. Ahogy Jeruzsálemet hegyek
veszik körül, védő karjával az Örökkévaló úgy veszi népét körül,
most és mindörökké.” (Zsoltárok könyve 124:8 EFO)
Féltőn vigyáz rád az Isten. Bármivel fenyeget is az ellenség, ezt soha
nem szabad elfelejtened! Lehet, hogy ijesztő dolgokkal vesz körül,
pont olyanokkal, amelyektől a legjobban rettegsz. De tudnod kell, ki
a hatalmasabb, és ki a legyőzhetetlen! Tudnod kell, ki áll melletted,
és ki véd meg téged!
Szeptember 14.
„Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, aki bevezet benneteket a
teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem
azt, amit az Atyától hall. Kijelenti majd nektek az eljövendő
dolgokat.” (János ev. 16:13 EFO)
Isten Szent Szelleme már eljött a Földre pünkösdkor. Ő nem önmagát
dicsőíti meg. Nem a saját gondolatait szólja, és nem a saját erejét
fitogtatja ebben a világban. A Szent Szellem gondolatai az Atya és a
Fiú gondolatai, és Őket akarja megdicsőíteni a szavaival, és az
erejével is. Ő az Isten földi képviselője, helytartója. Jézus a
mennyben van, az Atya is a mennyben van, de Isten Szelleme itt van
a Földön több száz éve, és arra vár, hogy egy lépést tegyél felé, és a
barátod lehessen.
Szeptember 15.
„Ezt mondja az Örökkévaló: -Figyelj rám, Jákób népe! Hallgass
rám, Izráel maradéka, akiket születésetektől fogva hordozok, anyátok
méhétől viselek! Én vittelek, mikor születtél, és hordozlak, mikor
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megőszülsz. Én teremtettelek és visellek, hordozlak és megmentelek.”
(Ézsaiás 46:3-4 EFO)
Ott volt az Úr a születésednél, végigkíséri az életedet, és ott lesz
veled az utolsó pillanatodban. Sőt, örökre veled lesz a mennyben is.
Ha kitartasz mellette, Ő nem tágít tőled egész életedben. Megment
téged, ha nehézségek jönnek. A tenyerén hordoz, és visel, mint egy
ékszert. Benned él az Isten, veled lakik, ezt ne felejtsd el, bármi
történik is!
Szeptember 16.
„Ti, akik szomjaztok, jöjjetek e forráshoz, igyatok vizéből
mindannyian! Jöjjetek, még ha nincs is pénzetek, lakjatok jól,
egyetek, amennyi kell! Jöjjetek mind, vegyetek tőlem búzát pénz
nélkül, vegyétek ingyen a bort és a tejet!” (Ézsaiás 55:1 EFO)
Ha Jézushoz jössz, az olyan, mintha az élet forrásához jönnél. Ha
kéred, hogy mentsen és mosson meg téged a bűneidtől, Ő eltörli
azokat, és közel lehetsz az Istenhez, mert már nincs, ami elválasszon
Tőle. Így egy új életet kapsz, amelyben olyan csodák történhetnek
veled, amelyekről azelőtt álmodni sem mertél! Ha Istennel jársz,
egész mások a játékszabályok. A fizikai, földi törvényszerűségek (jó
értelemben) felborulnak, és itt ingyen is kaphatsz dolgokat, érdem
nélkül.
Szeptember 17.
„A nem hívő zsidók azonban Pál és Barnabás ellen uszították az
előkelő és vallásos asszonyokat, és a város vezetőit, akik rájuk
támadtak, és kiűzték őket a városból. Ekkor Pál és Barnabás még a
port is lerázták a lábukról, és továbbmentek Ikóniumba. A pizídiai
Antiókhiában azonban Jézus tanítványait betöltötte az öröm és a
Szent Szellem.” (Apostolok Cselekedetei 13:50-52 EFO)
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Ha Istent szolgálod, te is fogsz átélni elutasítást. Lesz, amikor
megvetnek téged, és azt, amit csinálsz. Nagyon nehéz ilyenkor
továbbmenni, de tudnod kell, hogy Isten Szent Szelleme ott van
veled nem csak a jóban, hanem a rosszban is. A háború, amit vívsz,
az Ő háborúja, így a győzelem is az Övé. Veszíteni pedig nem
szokott!
Szeptember 18.
„Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal
együtt.” (Zsoltárok könyve 115:13 UF)
Ez a világ a saját feje után megy, és nem érdekli az embereket Isten
akarata. Sokan szidják, átkozzák Istent, vagy hamis bálványokban
hisznek. A bűn mocsara elborít szinte mindent. Ebben a gonosz
korban egy-egy fénysugárként ragyognak azok az emberek, akik
hisznek az élő Istenben, és az Ő akaratát követik! Nagyon tetszik az
Úrnak, hogy te nem olvadsz bele ebbe a sötét világba, hanem
felvállalod, és imádod Őt. Büszke rád, veled jár, és megáld téged.
Szeptember 19.
„Mert az Örökkévaló visszahív magához, mint elhagyott és kesergő
asszonyt a férje. Mint a magányos asszonynak, akit még fiatalon
elküldött a férje, azt mondja neked Istened: -Röpke pillanatra
elhagytalak, igaz, de nagy irgalommal ismét magamhoz gyűjtelek!
Mivel megharagudtam rád nagyon, egy szempillantásig eltakartam
előled arcomat, de örök szeretettel könyörülök rajtad!”
(Ézsaiás 54:6-8)
Lehetnek hullámvölgyek az életedben az Istennel való kapcsolatod
tekintetében. Biztosan volt, vagy lesz olyan, amikor távol érzed
magad Istentől, pedig mindent megteszel, hogy közelebb és közelebb
kerülj Hozzá. Előfordul, hogy Isten elrejtőzik egy időre előled, de
ilyenkor annál nagyobb a viszontlátás öröme. Az ilyen mélypontokon
az tud átlendíteni, hogy rendületlenül hiszed: Isten minden
körülményed és tetted ellenére ugyanúgy szeret téged, mint amikor

184

elhívott, vagy amikor Jézus meghalt érted. Bármi is történik, az Úr
elkötelezettsége nem változik irántad!
Szeptember 20.
„...pecsétgyűrűm leszel, mivel téged választottalak! Ezt üzeni neked
az Örökkévaló, a Seregek Ura.” (Haggeus 2:23 EFO)
Egy pecsétgyűrű mindig szép és díszes ékszer. Talán büszkeség is
annak, aki hordja, hiszen nem rejti el, hanem egy mindenki által jól
látható helyen viseli. Ilyen ékszernek tekint téged az Isten, és ilyen
büszke rád még akkor is, amikor te nem vagy büszke magadra.
Lehet, hogy mások leírnak téged, és néha te is magadat, de Isten
soha. Ő elhívott, és kiválasztott téged, és akkor is kitart melletted,
amikor nem úgy viselkedsz, ahogy kellene, vagy rosszul mennek a
dolgaid. Becsüld meg ezt a kiváltságos állapotodat!
Szeptember 21.
„Ezt is mondta nekik Jézus: -Isten Királysága hasonlít a gabonaföld
műveléséhez. A földműves először kimegy a földjére magot vetni.
Azután telnek-múlnak a napok, és a magok kicsíráznak, a növény
pedig növekszik, senki sem tudja, hogyan. igen, a növények először
szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szemeket nevelnek a
kalászban. Amikor a szemek beérnek, a gazda azonnal learatja a
gabonát, mert elérkezett az aratás ideje.” (Márk ev. 4:26-29 EFO)
Isten gondviselésétől növekszik a vetés, szökken szárba a növény, és
hoz termést. Ő az, aki esőt ad a földre, Ő gondoskodik a megfelelő
időjárásról, és Ő biztosítja a növekedést is. Te vagy az, aki elveted,
gondozod, és learatod. De Isten nélkül hiába teszed mindezeket. Te
elvégzed a magad feladatát, de csak Isten segítségével, áldásával
lehetsz sikeres abban, amit teszel. Lehet, hogy görcsölsz, fáradozol
egy bizonyos dologgal kapcsolatban, de bármit teszel, valahogy nincs
eredménye. A növekedéshez, az eredményekhez Isten áldására van
szükséged!
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Szeptember 22.
„Mit gondoltok, Isten azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért
munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a
Törvény előírásait? Nem! Hanem azért, mert amikor hallottátok az
örömhírt Jézusról, hittetek benne.” (Galata levél 3:5 EFO)
Isten jelenlétének az életedben az a feltétele, hogy higgy Jézusban,
mint megváltódban, lásd meg, hogy elveszett vagy Nélküle, és
elfogadd tőle a bűneid bocsánatát. Ez ennyire egyszerű dolog. Sokan
sok mindent hozzátesznek, hogy ezt csináld, vagy azt csináld az
áldásért, hogy Istent közelebb tudd magadhoz. De itt nagyon
világosan leírja a Biblia, hogy mi az az egy dolog, amire szükséged
van igazán. Ez a záloga mindennek, és ez utat nyit a mennyei
örökséged felé.
Szeptember 23.
„Aki győz, az fehér ruhát viselhet, és nem húzom ki a nevét az Élet
Könyvéből, hanem kihirdetem Atyám és angyalai előtt, hogy ez a
győztes hozzám tartozik!” (Jelenések könyve 3:5 EFO)
Győztesnek lenni csak harcok által lehet, és ez cseppet sem könnyű.
Ha nyertes akarsz lenni, harcolnod kell a problémáiddal, a
körülményeiddel, a szellemi ellenségeiddel szemben. Imádsággal és
hittel tudod megvívni ezeket a csatákat. Ha győztes akarsz lenni, és
azt szeretnéd, hogy Isten büszkén megvallja, hogy Hozzá tartozol,
akkor áldozatot kell hoznod. Tűrheted is a dolgokat, amelyek érnek
téged, vagy körülötted vannak, de küzdhetsz is a változásért.
Imádkozz és higgy! Kitartás, hiszen óriási a jutalom érte!
Szeptember 24.
„Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és
tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt
szerte a világon mindenhol.” (Apostolok Cselekedetei 1:8 EFO)
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Ha erővel akarsz tanúskodni az Úrról, és az Ő dolgairól, és azt
szeretnéd, hogy az emberek életében meg is történjen mindaz, amiről
beszélsz nekik, akkor Isten Szellemének hatalmas erejével kell
tenned mindezt! Ő már eljött a Földre pünkösdkor, és azóta is itt van.
Keresi azokat az embereket, akik Vele egységben akarnak szolgálni,
az Ő vezetése alatt. Kérd ezt Istentől, és megadja!
Szeptember 25.
„Jöjjetek, hajoljunk meg előtte, gyertek, imádjuk őt, térdeljünk
Teremtőnk, az Örökkévaló elé! Ő a mi Istenünk, mi pedig népe
vagyunk, legelőjének nyája, kezéhez szoktatott bárányai.”
(Zsoltárok könyve 95:6-7 EFO)
Mi, akik átadtuk az életünket Istennek, és megmostuk magunkat
Jézus áldozatában, Isten népévé, az Ő tulajdonává lettünk. Ez egy
olyan tulajdonosi kapcsolat, ahonnan bármikor kiszállhatunk, mert
szabadok vagyunk. Isten nem egy diktátor, hanem egy szerető Apa.
Jó Vele lenni, Hozzá tartozni, és megéri Őt választani. Merd a
segítségét kérni azokban a dolgokban, amelyekkel nem boldogulsz,
és adj Neki hálát azért, hogy veled van, kitart melletted!
Szeptember 26.
„Szélesítsd ki sátorhelyed, bátran terjeszd ki hajlékod határait, ne
félj! Sátraid köteleit nyújtsd meg, cövekeit verd le jó erősen, mert
terjeszkedni fogsz jobbra is, balra is! Utódaid öröklik a nemzeteket,
és újjáépítik a lerombolt városokat.” (Ézsaiás 54:2-3 EFO)
Isten a növekedés Istene. Növekednek az emberek, fejlődnek a
növények, az állatok, mert Isten ezt így találta ki. Normális esetben a
te szolgálatodnak, életednek, szeretetednek, béketűrésednek...is
előrelépést, haladást kell mutatnia. Isten azt szeretné, hogy azt a
keveset, amid van, jól használd, és akkor még többet bíz rád. Ez a
terve mindenki életében, aki Őt szolgálja. Növekedést, előrehaladást
akar adni.
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Szeptember 27.
„...hiszen, amikor az örömhírt elvittük hozzátok, az nem csupán
beszéd volt. Bizony, az örömhír isteni hatalommal és a Szent Szellem
megnyilvánulásaival érkezett meg hozzátok, és annak a teljes
bizonyosságával, hogy ez az igazság!” (1.Thessalonika levél 1:5
EFO)
Amikor valakinek Isten dolgairól, a megtérésről, a megváltásról
beszélsz, annak hitelesnek kell lennie ahhoz, hogy elhiggyék az
emberek. Hitelesíteni pedig Isten tudja csodákkal és
imameghallgatásokkal. Ha az evangéliumot hirdeted, az ne csak
szavakból álljon, hanem erő és hatalom is legyen benne, amely
megváltoztatja az emberek életét! Enélkül hasztalan és erőtlen az
egész. Amit mondasz, azt te nem tudod beírni az emberek szívébe, de
Isten Szelleme meg tudja ezt tenni, ha Vele együtt szolgálsz, és Ő
teveled.
Szeptember 28.
„Ezért az Örökkévaló jelenlétében járok az élők között, itt a földön!”
(Zsoltárok könyve 116:9 EFO)
Ez a világ bűnben él, és szellemileg halott. Neked pedig fontos, hogy
az élők között járj, és élj! Azok között az élők között, akiknek Jézus
áldozata eltörölte a bűneiket, és újjászülettek, akik már nem halottak.
Keresd az ilyen emberek társaságát, mert nem mindegy, hogy a
halottak, vagy az élők vannak hatással rád!
Szeptember 29.
„Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette.
Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá
váljunk Isten számára.” (2.Korintusi levél 5:21 EFO)
Amikor elkövetsz egy bűnt, és nagyon bánod a dolgot, nem igazán
érzed, hogy méltó lennél Isten szeretetére. De nem is a tetteid tesznek
téged méltóvá, hogy Istennel járj és élj, hanem Jézus áldozata. Az a
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vér, amely eltörölte minden vétkedet, szégyenedet, alkalmatlanságodat. Ez tesz Isten számára elfogadhatóvá!
Szeptember 30.
„Péter erre így válaszolt: -Térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek
be mindannyian Jézus, a Messiás nevébe. Isten meg fogja bocsátani
bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert az ígéret
nektek szól és gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak —
mindenkinek, akit Istenünk, az Örökkévaló magához hív.”
(Apostolok Cselekedetei 2:38-39 EFO)
A Szent Szellem jelenléte mindenki számára elérhető. Ezért nem kell
különböző liturgiákat, emberek által meghatározott dolgokat
elkövetnünk, csak két dolgot:
1. Meg kell térnünk a bűneinkből Istenhez, kérni Jézus áldozatát az
életünkre, hogy bocsásson meg, és tisztítson meg minket.
2. Ezt a szellemvilág és az emberek előtt egy fizikai dologgal, a
vízkeresztséggel kell megerősítenünk.
Ezek után a Biblia szerint már „jár nekünk” a Szent Szellemmel való
kapcsolat. Enélkül a kapcsolat nélkül Jézus sem indult el szolgálni,
mert tudta, hogy az emberi lenne. Kövessük ebben is a példáját.

OKTÓBER
Október 1.
„Ezért hát teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amelyek a
közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és
megerősítését szolgálják!” (Római levél 14:19 EFO)
Neked egységben kell lenned Isten népével, a többi hívő emberrel.
De ha nem ugyanúgy gondolkodnak dolgokról, mint te, akkor ez
nagyon nehéz. Ha nem értik meg azt, amit neked mond, ahogyan
téged vezet Isten, akkor igyekezz a Biblia útmutatásait figyelembe
véve eljárni velük kapcsolatban! Kérd Isten vezetését, hogy jól
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csináld a feladatodat, ne botránkoztass meg másokat, de meg tudd
tenni azt is, amit Ő kér tőled!
Október 2.
„Akik az Örökkévalóban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye: nem
inognak soha, megmaradnak örökké. Ahogy Jeruzsálemet hegyek
veszik körül, védő karjával az Örökkévaló úgy veszi népét körül,
most és mindörökké.” (Zsoltárok könyve 125:1-2 EFO)
Ha egyszer Isten körülzár téged védelmező, erős karjaival, akkor
száz százalékig biztos lehetsz abban, hogy senki még csak a
közeledbe sem tud férkőzni, ha Isten nem akarja. Csak bíznod kell
Benne rendületlenül! Bíznod akkor is, amikor minden elveszettnek
látszik, amikor az ellenség sokszoros túlerővel támad ellened, és te
teljesen egyedül maradtál a harcban. Soha ne felejtsd el, hogy ki az,
Aki melletted van, és milyen hatalommal rendelkezik!
Október 3.
„Figyeljetek rám, szigetek lakói, halljátok szavam, távoli nemzetek!
Az Örökkévaló hívott el engem még születésem előtt, már anyám
méhében nevemen szólított. Éles karddá tette beszédemet, keze
árnyékában rejtett el, hegyes nyíllá csiszolt, és tegzébe zárt.”
(Ézsaiás 49:1-2 EFO)
Bár Isten látott téged kiszolgáltatott, gyenge kisbabaként, de már
akkor tudta, hogy mivé lehetsz az Ő kezében. Függetlenül attól, hogy
mennyi mindent rontottál már el az életedben, hányszor
szomorítottad meg Istent, hányszor fordítottál hátat Neki, Ő ma is
ugyanúgy lát téged, és így fog tekinteni rád reménységgel egész
életedben, az utolsó pillanatodig. Ha nem is töltöd be azt, amit Ő
eltervezett felőled, akkor is reménykedni fog, amíg élsz, mert az
Isten ilyen: „mindent remél”. Ne hagyjon nyugodni, ha úgy érzed,
nem vagy a helyeden! Keresd, kutasd, kérd Istentől, mert ha végre
ráakadsz, teljesen megváltozik az életed.
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Október 4.
„Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az
Istentől származó Szent Szellemet, hogy általa megismerjük mindazt,
amit Isten nekünk ajándékozott.” (1.Korintusi levél 2:12 EFO)
Isten Szent Szelleme itt van a Földön, bennünk él, közöttünk lakik.
De Ő egy teljes egészében mennyei személy. Mennyei
tulajdonságokat hordoz, és mennyei légkör árad belőle. Ha
kapcsolatba lépsz vele, és megszólítod Őt, a mennyel létesítesz
kapcsolatot. Ő nem egy kis szótlan, tutyimutyi alak, hanem a
dicsőséges Isten része, a menny egy darabja, képviselője. Megéri időt
szakítani a Vele való kapcsolatra, mert Ő egy csodálatos személy.
Október 5.
„Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi
természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek
nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak. Ez a mostani
világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlenek
kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az örökké él.”
(1.János 2:16-17 EFO)
Rengeteg olyasféle van körülötted a világban, amit megkívánhatsz.
Tárgyak, dolgok, melyektől színvonalasabb lenne az életed, helyek,
ahol élni szeretnél, vagy legalábbis eltölteni valamennyi időt.
Boldog, sikeres kapcsolatok szerető, kedves, és/vagy befolyásos
emberekkel. Talán sok mindent szeretnél elérni az életedben, de ezen
a Földön minden mulandó. A legszebb autó, a leggyönyörűbb ház, a
legcsodálatosabb üdülőhelyek, és a legszebb, legértékesebbnek
gondolt emberek is egyszer megfakulnak, eltűnnek majd. De ha
Istent szolgálod, azok az emberek, akiket megnyersz Neki, ott
lesznek veled a mennyben. Azok a tettek, melyeket Isten ügyéért
végeztél, fel vannak ott írva, és egy napon jutalmat kapsz értük.
Abszolút nem mindegy, hogy a mulandóba, vagy az örökkévalóba
fektetsz!
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Október 6.
„Tehát ti együttesen a Krisztus „Testét” alkotjátok. Egyenként pedig
ennek a „Testnek” a tagjai vagytok, és mindegyikőtöknek megvan a
maga helye és feladata ebben a „Testben”.” (1.Korintusi levél 12:27
EFO)
Sok ember él a Földön abban a hiszemben, hogy rá senkinek nincs
szüksége, ő értéktelen, és vannak olyanok is szép számmal, akik azt
keresik, kutatják, hogy mi az életük értelme, miért születtek erre a
bolygóra. Aki Istennél keresi a válaszokat, és olvassa a Bibliát, meg
fogja látni, hogy minden egyes embernek ezen a Földön küldetése
van. Senki nem született cél nélkül, véletlenül, értelmetlenül. Te
tudod, mi Isten terve az életeddel? Ne nyugodj, amíg erről meg nem
bizonyosodsz, mert csak akkor fog kiteljesedni az életed!
Október 7.
„Hiszen én vagyok az Örökkévaló, a te Istened! Fogom a jobb kezed,
s azt mondom: Ne félj, én segítek neked! Ne félj, férgecske Jákób,
maroknyi Izráel, én segítek neked! — mondja az Örökkévaló,
Megváltód, Izráel Szentje.” (Ézsaiás 41:13-14 EFO)
Péter számára -amikor járt a vízen- eljött egy pillanat, mikor nem
Jézusra nézett. Levette a tekintetét Róla, és a viharos, hullámzó, mély
tengerre figyelt. Egyből eszébe jutott, hogy itt baj lehet. Az isteniről,
a mennyeiről a fizikaira kezdett koncentrálni. Ebben a pillanatban
kezdett el süllyedni. Lehetnek igazán nagy viharok az életedben.
Érhetnek nagy fájdalmak, csalódások, sikertelenségek. Ezekben a
helyzetekben te döntöd el, hogy a fizikaira, vagy a mennyeire
figyelsz. A problémádat, vagy Istent tartod nagyobbnak?
Október 8.
„Értsétek meg, az Örökkévaló meghallgatja, aki hűségesen követi őt!
Tudjátok meg, meghallgat engem is, ha segítségért kiáltok hozzá!”
(Zsoltárok könyve 4:3 EFO)
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Az Úr a korlátlan hatalma dacára, egy hozzánk hűséges, és
bennünket végtelenül szerető Isten. Az a tisztességes tehát, hogy te is
így viszonyulj Őhozzá. Ha valaki kedves veled, kitart melletted a
bajokban is, mindig segít, ha gondod van, akkor elvárható, hogy te is
így viselkedj vele, és ne rázd le, ne bántsd meg folyton. Istennel is
így van ez. Neked is hűségesen kell követned Őt, akkor is kitartani
mellette, amikor rosszul mennek a dolgok. Nem lesz mindig könnyű
a hívő életed, de ahogy a házassági eskünél, úgy az Istennel kötött
szövetségnél is érvényes az, hogy: „jóban, rosszban együtt”.
Október 9.
„Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne
önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek
érte éljenek.” (2.Korintusi levél 5:15 EFO)
Neked mi az életed értelme és célja? Mi éltet? Mi az, ami előrevisz
nap mint nap? A kötelező dolgok, amiket muszáj megtenned? Vagy
az Istennel való találkozás újabb lehetősége ad célt? Esetleg a Neki
végzett szolgálat, és annak az eredményessége? Magadnak élsz, a te
céljaidért, vagy Istené az életed, és a céljaidat is Tőle kapod? Igazán
gondolkodj el ezeken a fontos kérdéseken, kérlek.
Október 10.
„Az Örökkévaló küld nekem segítséget, a Menny és Föld Teremtője!
Nem hagyja, hogy lábad elcsússzon, szüntelen virraszt fölötted, nem
alszik el!” (Zsoltárok könyve 121:2-3 EFO)
Éjjel-nappal vigyáz rád, és a segítségedre van Isten. Nem alszik el
éjszaka, hogy aztán baj érjen téged. Nem figyel másfelé, mert Ő
féltőn szeret. Ha támaszra van szükséged, Ő meghallja imáidat, és
megsegít. Ahogyan a tyúkanyó meghallja a kiscsibéi csipogásából,
ha probléma van, és azonnal ott terem, úgy Isten is figyel a te
hangodra, és bármikor számíthatsz rá.
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Október 11.
„Rám nézzetek, a föld széléről is hozzám jöjjetek, hogy
megmeneküljetek, hiszen egyedül én vagyok Isten, nincs senki más!”
(Ézsaiás könyve 45:22 EFO)
Az Úr annyira szeretné, hogy minél többen nézzenek Őrá az egész
Földön. Szeretné, ha Hozzá jönnének, Hozzá menekülnének az
emberek. Isten szíve az emberekért dobog. Ha ez nem így lenne,
akkor nem engedte volna, hogy az egyetlen Fia meghaljon az
emberiség bűneiért. Vágyik rá az Úr, hogy egyre többen letegyék a
vétkeiket a kereszt tövében, és egy teljesen új életet kezdjenek Vele.
Segíts ebben a munkában, hogy minél nagyobb örömet okozz Neki!
Október 12.
„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem
bölcsek! Aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz
időkben élünk.” (Efézusi levél 5:15-16 EFO)
Szoktuk mondani: „Az idő rohan.”, és ez így is van. Nem tudjuk,
holnap mi fog történni velünk, sem pedig azt, hogy meddig élünk
még. Ezért, amíg még tehetjük, végezzük azt a munkát, amit Isten
ránk bízott, használjuk azt a tehetséget, amit Tőle kaptunk. Akire
többet bíztak, attól többet is fognak számon kérni. Használd ki az
időt, amíg még lehet. Ez a bölcsesség jele.
Október 13.
„Ekkor így szólt hozzá Jézus: -Asszony, nagy a te hited, legyen úgy,
amint kívánod!- És meggyógyult a leánya még abban az órában.”
(Máté ev. 15:28 UF)
Nem azt mondta az Úr Jézus: „Azért gyógyítom meg a lányodat,
mert ehhez van most kedvem, és így döntöttem.”, és nem is azt:
„Sokat adakoztál, megérdemli a lánykád a gyógyulást!” De még csak
nem is azt: „Sok jó és hasznos szolgálatot végeztél Isten országáért,
megteszem a kérésedet.” Egyszerűen az asszony hitét nagyra
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becsülte. Isten értékeli, ha hiszel és megbízol Benne. Ez ma sem
változott semmit!
Október 14.
„Ilyen Szövetséget fogok kötni velük azok után a napok után, —
mondja az Örökkévaló —: törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom
az értelmükbe. Azután pedig ezt mondja: - Többé nem fogok visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra.”(Zsidókhoz írt levél 10:16-17
EFO)
Az ószövetségi időkben a törvények, parancsolatok le voltak írva,
hogy felolvassák az embereknek, és ők pedig betartsák. Ma, amikor
Isten Szelleme van bennünk, Ő vezet minket belülről, mintha a
szívünkbe lennének írva Isten parancsolatai, hogy mit szabad, és mit
nem. Lehet hallgatni a Szent Szellem hangjára, és lehet Őt figyelmen
kívül hagyni. Téged mennyire irányíthat a jó úton?
Október 15.
„Az Örökkévaló megmutatta szent karja hatalmát az összes
nemzetnek, a föld szélső határáig mindenütt látták Istenünk
szabadítását!” (Ézsaiás 52:10 EFO)
Fontos, hogy akár a te életedben tett csodáit, akár más dolgokat,
melyek Isten nagyságát tükrözik, minél többen lássák, és hallják. A
bibliai időkben sokan a csodák hatására hittek Istenben, és ez ma
sincs másként. Ha nem tudunk felmutatni semmit, amit Isten ma
végez körülöttünk, erőtlen lesz minden szó, melyet Vele kapcsolatban
hirdetünk! Kívülről és belülről is át kell formálódnia egy hívő
embernek, hogy hiteles lehessen!
Október 16.
„A föld széléről hoztalak el, a világ végéről hívtalak magamhoz. Azt
mondtam neked: Szolgám vagy! Én választottalak, soha nem doblak
félre!” (Ézsaiás 41:9 EFO)
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Egykor messze voltál Istentől. A saját fejed, eszed, elképzeléseid után
mentél, nem az Ő akaratát követted, és nagyon messzire jutottál Tőle.
De bárhová is kerültél, Ő rád talált. A világ végén is megtalál, lehajol
érted, felemel, és magához ölel. Értékes kincs vagy annak az
Istennek a kezében, aki már születésed előtt is tudott rólad.
Kiválasztott téged, hogy hirdesd az Ő dicsőségét, és bízik benned,
nem mond le rólad soha. Szeresd Őt!
Október 17.
„Ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten
népének és tagjai Isten nagy családjának.” (Efézusi levél 2:19 EFO)
Isten családjához tartozni igazi kiváltság. Nem egy jó hírű, jómódú,
gazdag családhoz tartozol csupán, hanem egy mindenható családhoz.
Egy olyanhoz, amelyben a fizikai törvényszerűségek nem
érvényesek, és bármi megtörténhet. Itt a hibáiddal együtt is
elfogadnak, és rendkívülien szeretnek téged. Ha ide tartozol, Jézus
testvére és örököstársa vagy. Igen, az emberek a gyülekezetben
hibázhatnak. Amikor ilyet látsz, ne felejtsd el, hogy te mennyit
vétkezel, és Isten mégis mindig megbocsát neked, új esélyt ad!
Ezeket az emberi tényezőket, gyengeségeket csak addig kell
eltűrnünk magunktól és másoktól, amíg itt vagyunk a Földön.
Október 18.
„Mellém állt az Örökkévaló, ugyan miért féljek? Mit árthatnak
nekem az emberek?” (Zsoltárok könyve118:6 EFO)
Neked akart már valaki ártani? Ha fizikailag nem is vagy most ilyen
helyzetben, tudnod kell, hogy van egy nagyon komoly ellenséged,
aki a vesztedet szeretné, és azt, hogy minél többet szenvedj. A Sátán
az, aki gyűlöli az Istent is, pedig az Ő angyala volt a mennyben. De
fellázadt Őellene, ezért Isten kiűzte őt, és a támogatóit onnan. Bár
nagyon gyűlöli Istent, de nem tud tenni Ellene semmit, csak egyetlen
dolgot. Az embert kínozza, aki Isten szeme fénye, és aki nem tudja,
hogyan élhetne Istentől kapott hatalmával a Sátánnal szemben is. Az

196

embert gyötri betegségekkel, félelemmel, nyomorúságokkal azért,
hogy az Úrnak minél nagyobb fájdalmat okozzon. A leggonoszabb
dolga pedig az, hogy különféle bűnökkel a pokolba juttatja az
embereket, ahol örökké Isten nélkül kell majd élniük. Igen, van
ellenséged, de mindig tudjad, hogy Jézus, Aki melletted van, egyszer
már legyőzte őt, és ezzel legyőzte az egész seregét! Neked ebbe a
győzelembe kell beleállnod, mert ez a tiéd is. Bárki bármivel is
támad ellened, tudnod kell, hogy Aki melletted van, az nagyobb, és
legyőzhetetlen! Átálltál már az Úr oldalára?
Október 19.
„Nézd, megtisztítalak, mint az ezüstöt, de a szorongatás tüzében.
Próba alá vetlek a csapások kohójában. Csak önmagamért bánok így
veled, tudd meg, csak magamért, nem miattad! Mert hogyan is
hagyhatnám, hogy gyalázzák nevem? Dicsőségem másnak át nem
engedem!” (Ézsaiás 48:10-11 EFO)
Előfordul, hogy Isten próbát enged az életedre. Ugyanolyan
nehézségek érhetnek egy hívő embert, mint azt, aki nem bízik vagy
hisz az élő Istenben. Pedig ha azt nézzük, mi mindent ígér Ő nekünk,
talán joggal kérdezhetjük: „Akkor nem is véd meg minket
mindentől? Nem is őriz meg bennünket a bajoktól?” Ha megenged
ilyen dolgokat az életünkben, az azért van, mert azt szeretné, hogy
kipróbált, harcos emberei legyünk, nem pedig gyengék és félénkek.
De Ő ment ki minket valamennyi bajból előbb vagy utóbb, csak
kérnünk kell Tőle. Megengedi a nehézségeket, de ki is hoz belőlük,
ha eljön az ideje.
Október 20.
„Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő egy másik Segítőt küld nektek,
aki örökre veletek marad. Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlenek
világa nem tud befogadni, mert ők nem látják, és nem ismerik fel. Ti
azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog
lakni, sőt bennetek él majd.” (János ev. 14:16-17 EFO)
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Isten Szellemét megkaphatjuk itt a Földön, és Ő onnantól kezdve
mindig velünk marad. A Vele való kapcsolatodat nem érthetik meg
azok az emberek, akik nem hívők. Sajnos sokszor azok sem, akik
évek óta járnak gyülekezetbe. Tudnak az Atyáról, tudnak Jézusról, és
arról, ki hol van, mit csinált a Bibliában, de a Szentháromság
harmadik személyéről szinte semmit. Azt pedig főleg nem tudják
elfogadni sokan, hogy pünkösd óta a Szent Szellem itt van közöttünk
a Földön, és azokban a hívőkben, akik nyitottak Felé. Sőt nemcsak a
szívedben, hanem az otthonodban is jelen van, ha meghívod Őt, és
innentől kezdve megváltozik az életed.
Október 21.
„Aki dicsérettel és hálaadással áldozik, az dicsőít engem igazán! Aki
ezen az úton jár, az tapasztalja meg Isten szabadító hatalmát!”
(Zsoltárok könyve 50:23 EFO)
A dicsőítés hatalmas lehetőségeket rejt magában! Mivel Isten szereti
az imádatodat, ezért ott van, amikor Őt szívből és őszintén dicséred.
Ha pedig az Úr ott van, akkor ott mindig történik valami. Jézus is,
akivel csak találkozott, mindenkinek változást hozott az életébe. Isten
ilyen. Nem marad nyom nélkül a Vele való találkozásunk! A dicsőítés
pedig vonzza az Ő jelenlétét.
Október 22.
„Igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat,
pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta
őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra:
Krisztus „Testének” felépítésére.” (Efézusi levél 4:11-12 EFO)
Isten ajándékul adta az embereknek a különböző szolgálókat. Nem
azért, hogy mindenféle törvénykezéssel igákba kényszerítsék őket,
hanem hogy jutalmak legyenek a világ számra. Legyél te is ajándék!
Azzal a képességgel, amit Istentől kaptál, segíts felkészíteni, és
kiképezni Isten népét a feladatára!
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Október 23.
„Igen, valamikor Istentől távol éltetek, de most Krisztus Jézusban
közel kerültetek hozzá. Valóban, Krisztus vére -vagyis halála- által
jöttetek közel Istenhez.” (Efézusi levél 2:13 EFO)
Ez a kegyelem. Nem tudnál tenni semmi olyan dolgot, ami közelebb
vihetne Őhozzá, mert Ő már megtett mindent ezért. Neked csak el
kell fogadnod, hogy Jézus helyetted, a te bűneidért halt meg, és
kérned kell, hogy bocsásson meg neked, törölje el a hűtlenségeidet,
szégyeneidet, istentelenségeidet, és adjon egy új kezdetet. Csak
ennyit kell tenned, hogy Istenhez mindenkor közel lehess! Régen
különböző áldozatokat kellett bemutatniuk az embereknek, ma elég
egy őszinte imádság, hogy minden megváltozzon!
Október 24.
„Fölemeli a szegényt a porból, a nincstelen koldust a szemétdombról, hogy a fejedelmek közé ültesse őket. Bizony, beülteti
népének előkelői közé. Családba helyezi még a meddő asszonyt is,
hogy boldog legyen, mint sok gyermek anyja!”
(Zsoltárok könyve 113:7-9 EFO)
Nem tudsz olyan mélyen lenni, hogy Isten ne találna meg téged, és
ne tudna kimenteni onnan. De nemcsak megment, hanem fel is emel
az arcához. Ha látja, hogy hűséges és kitartó vagy, akkor mások fölé
fog emelni téged, és megvalósítja a még ki sem mondott
imádságaidat, rejtett vágyaidat is. Bízz Benne! Ő valóban egy ilyen
Isten, függetlenül attól, hogy ki mit tanított Róla neked eddig. A
Biblia ezt mondja az Úrról, ebben higgy!
Október 25.
„Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim
tanácsát.” (Ézsaiás 44:26 UF)
Isten a szavával teremtette az egész világmindenséget. Még csak nem
is a kezeivel. A saját képmására teremtett minket, és hatalmat is adott
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nekünk. Bizony a mi szavainkban is van hatalom! Nem mindegy,
hogy negatív dolgokat hangoztatunk, vagy bátorító, pozitív a
hozzáállásunk. Gondolkodhatunk, és hozzáállhatunk a problémákhoz
a Biblia szavai szerint is, de a mi lelkiállapotunk szerint is.
Nézhetünk Isten ígéreteire, és mondogathatjuk azokat, de nézhetünk
a problémák nagyságára is, és emlegethetjük azokat. Válassz jól!
Október 26.
„Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a
munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk!”
(Galata levél 6:9 EFO)
Teszed azt, amit jónak, helyesnek, és Istentől valónak tartasz? Nem
tudom, mennyi energiát fektetsz bele, de egyszer biztosan elfáradsz.
Talán azért, mert mások nem értékelik, amit teszel, vagy azért, mert
nem látod az eredményt, vagy esetleg egyszerűen csak túlhajtod
magad, és már nem tudod szívből csinálni. Bárhogyan legyen is a
dolog, Isten azt akarja, hogy ne add fel. Lehet, hogy éppen a
győzelem előtt legyintesz egyet, és akkor hiába volt minden
erőfeszítésed. Szemeid előtt az aratás legyen, ne a problémák!
Október 27.
„Lássátok meg, és ismerjétek el, hogy az Örökkévaló az Isten! Ő
teremtett minket, hozzá tartozunk, legelőjének nyája: népe vagyunk!”
(Zsoltárok könyve 100:3 EFO)
Mi az a nép vagyunk, amely Istenhez tartozik. Őt követi, az Ő
akaratát teszi, és Őt próbálja bemutatni. Egy nép, amelynek máshol
van az otthona, ezért nagykövetként él itt a Földön! Egy nép, amely
egyetlen földi nemzethez sem hasonlít, mert közöttük lakik az Isten
dicsősége. Ez Isten szent családja, mely legyőzhetetlen. Ehhez a
néphez érdemes csatlakozni!
Október 28.
„Egyik éjjel az Úr látomásban így szólt Pálhoz: -Ne félj! Bátran
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beszélj továbbra is, ne hallgass el, mert én veled vagyok! Senki sem
fog megtámadni, vagy bántani téged. Sokan vannak ebben a
városban, akik az enyémek!” (Apostolok Cselekedetei 18:9-10 EFO)
Tedd azt, amit Isten a szívedre helyezett! Ha Ő bízta rád, akkor jöhet
bármilyen támadás vagy nehézség, rendületlenül fogsz haladni előre,
és győzni fogsz. Ha azt teszed, amit az Úr mond, győzelemre vagy
ítélve, mert Ő vesztes csatákba nem hív téged! De ehhez te is kellesz.
Azt kell végezned eltökélten, amit Ő kér! Imádkozni, hinni, és
kitartani.
Október 29.
„Elpusztítok hegyeket és dombokat, kiszárítok erdőket és mezőket,
kiszárítok folyókat és tavakat. Vezetem a vakokat olyan úton, amelyet
nem ismernek, viszem őket olyan ösvényeken, ahol még nem jártak. A
sötétséget előttük világossággá teszem, a göröngyös utakat
elegyengetem. Bizony, ezeket teszem velük, s őket soha el nem
hagyom.” (Ézsaiás 42:15-16 EFO)
Látod, mennyire hűséges és szerető az Isten? Azt mondja: „Soha nem
hagyom el az én népemet. Igyekszem minél könnyebbé tenni az
útjukat.” Mégis vannak akadályok, nehézségek az életünkben, igaz?
Ezeket azért hagyja ott Isten, hogy bizony igényeljük állhatatosan az
Ő segítségét, és Ő valóban elegyenget mindent. Csak kérd, és az
Isten maga fog sima utat biztosítani neked, bármilyen sziklás vagy
mocsaras helyen kell is átmenned!
Október 30.
„Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban
reménykedtek!” (Zsoltárok könyve 31:25 UF)
Ha Istennel jársz, és Őt szolgálod, nem mindig fenékig tejfel az élet.
Vannak támadások, nehéz pillanatok, amikor legszívesebben feladnál
mindent. Találkozol irigy emberekkel, rosszindulatúakkal,
ellenségesekkel, és egyéb akadályokkal, nehézségekkel. De ha
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mindig Istenben bízol, akkor végig tudod futni ezt a pályát! Akkor
győztes leszel. Az erőd, a hited és a bátorságod pedig egyre csak
növekedni fog.
Október 31.
„Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten
hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít
minden gonoszságtól.” (1.János 1:9 EFO)
Bennünket gyakran még vádol a lelkiismeret, pedig Isten már régen
megbocsátott. Ez gyakran így van. A Sátán még rátesz egy lapáttal,
és minél tovább akar kínozni egy-egy dologgal, amit elkövettünk. De
Isten kegyelmes, és mindig van Nála újrakezdés! Te az Ő
irgalmasságának és szeretetének higgy, ne a vádlásoknak!

NOVEMBER
November 1.
„Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok! Ti bűnösök,
takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg a szíveteket,
és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni!”
(Jakab 4:8 EFO)
Közeledj Istenhez, keresd az Ő arcát, tekintetét, szavát! Keresd az élő
Jézust, és Ő nem fogja válasz nélkül hagyni ezt. Amikor egy
kisgyermek szólongatja, keresi az apukáját vagy az anyukáját, ezt
nem tudja egy jó szülő közönyösen félretolni. Még az állatok is
felfigyelnek, és azonnal rohannak a kicsinyükhöz, ha az keresi őket.
Ha az Úr az emberekbe, és az állatvilágba is ilyen odaadást adott,
amikor alkotta őket, akkor pont Ő ne lenne ilyen?? Gondolod, hogy
nem hallgat meg téged, amikor vágysz a közelségére? Csak annyit
kér, hogy ne vedd félvállról a Vele való kapcsolatot.
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November 2.
„...én majd az Atyához megyek, és megteszem, amit a nevemben
kértek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a Fiú által. Igen, bármit
kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni.”(János ev. 14:12-14
EFO)
Igen. Ez elég hihetetlenül hangzik, és valószínűleg ezért is van olyan
kevés csoda a mai egyházban, mert nem merjük komolyan venni
Istennek azokat az ígéreteit, melyek az imameghallgatásokról
szólnak. Ha pedig kétségekkel imádkozunk, akkor nem hittel! Az Úr
pedig a hitünkre akar csodákkal válaszolni.
November 3.
„Dicsekedjetek szent nevével! Ti, akik keresitek az Örökkévalót,
teljes szívvel örvendezzetek neki! Keressétek az Örökkévalót,
kívánjátok erejét, törekedjetek jelenlétébe!” (Zsoltárok könyve
105:3-4 EFO)
Bármilyen nehézségben, bajban, próbában is vagy, keresd az Isten
erejét és jelenlétét! Persze ilyen esetekben inkább a lehetséges
megoldásokon jár az eszünk, és azok közül a legmegfelelőbbet
igyekszünk megvalósítani gyorsan, pedig Istent kellene felkeresnünk.
Törekedj arra, hogy félretéve a gondokat, egyre közelebb kerülj
Istenhez, mert a legjobb megoldást Ő tartogatja neked, és annál
sokkal többet is!
November 4.
„Ne félj, mert veled vagyok! Ne aggódj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, sőt, megsegítelek! Igazságos jobbommal felkarollak,
és megtartalak.” (Ézsaiás 41:10 EFO)
Ha egyszer Isten mellett döntöttél, akkor biztos lehetsz benne, hogy
Ő mindig melletted van, még most is, amikor ezt a könyvet olvasod.
Ő nem távolodik el tőled, és nem hagy el soha. Örül, hogy végre Vele
jársz, és segíthet az életed irányításában. Erőssé tesz téged a
nehézségekben, és segít a bajban. Ha elesnél, az Ő kezét fogod látni,
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ahogy feléd nyújtja fentről. Felemel, és magához ölel, mert Ő a te
szerelmes Istened.
November 5.
„De most állj fel! Azért jelentem meg neked, mert kiválasztottalak,
hogy a szolgám legyél. Azt akarom, hogy tanúskodj az emberek előtt
arról, amit ma láttál, és amit majd ezután mutatok neked.”
(Apostolok Cselekedetei 26:16 EFO)
Egy napon Isten megkeresett téged, és megszólított. Talán egy
embert használt ehhez, talán Ő maga tette meg a Szent Szellem által.
Rád talált, és kihívott az addigi életedből. Nem tudom, hogy
megkérdezted-e már Tőle, hogy miért pont veled tette ezt, és ha igen,
akkor kaptál-e választ erre a kérdésedre. Íme, itt van előtted. Azért
vonzott magához, hívott el téged, hogy Őt szolgáld, és elmondd
másoknak, mit tett veled, és azt is, amit majd ezután fog. Ez a válasz
erre a kérdésre. A múltbeli, és a jövőbeli, Istennel átélt csodáidat nem
csak magad miatt kaptad, hanem azok miatt is, akiknek el kell
mondanod. Elmondod nekik?
November 6.
„Maradj hűséges mindhalálig, és neked adom az örök élet
koszorúját!” (Jelenések könyve 2:10 EFO)
Manapság már abszolút nem divat a hűség. A filmekben,
reklámokban is az ellenkezőjét hirdetik. Isten mégis egy győzelmi
koszorút ígér neked, ha hűséges leszel. Nem is akármilyen koszorút,
hanem az örök élet koszorúját. Egyáltalán nem könnyű a legnagyobb
bajokban is hűségesnek lenni Istenhez, egy olyan személyhez, Akit
nem is látsz. Legszívesebben magad keresnél megoldást ezekben a
helyzetekben, és nem foglalkoznál Istennel, főleg, ha akár évekig is
eltart egy ilyen állapot. De Isten kitartást vár tőled, mert Ő is hűséges
hozzád!
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November 7.
„Hirdessétek, hogy Isten mindenkinél hatalmasabb! Hirdessétek,
hogy ő uralkodik Izráel fölött, hatalma nagyobb az egeknél!
Fenséges és félelmetes vagy, ó, Isten, szent lakóhelyeden! Isten ad
erőt és hatalmat népének! Áldott legyen az Isten!”
(Zsoltárok könyve 68:34-35 EFO)
Amikor az emberek a különböző problémáikról panaszkodnak neked,
akkor a helyes válasz az lenne: „Ne félj, az Isten mindennél, és
mindenkinél hatalmasabb!” Sokszor talán nem ezt mondod, hanem
csak bólogatsz a panaszkodó emberrel együtt: „Hááát igen...Ilyen az
élet.”, és ehhez hasonló „bölcsességek” jutnak eszedbe. Isten erejét,
hatalmát, szeretetét és dicsőségét kellene hirdetned! Bizony, azt
kellene tudatnunk társainkkal, hogy Ő minden helyzetre ismeri a
megoldást, és tud segíteni.
November 8.
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza
azokat, akik őt keresik.” (Zsidókhoz írt levél 11:6 UF)
Az egyetlen, amivel Istenhez közeledni tudsz, az a hited. Ha nem
csűröd-csavarod az Igeverseket, hogy mi miért nem vonatkozik rád,
hanem gyermeki hittel elhiszed úgy, ahogy le vannak írva, akkor
csodákat fogsz átélni Istennel. Hidd el, hogy elmondhatatlanul szeret
téged! Hidd el, hogy Jézus minden egyes bűnödet eltörölte, és
megtisztított téged! Hidd el, hogy Isten az Ő gyermekévé fogadott
téged, és hatalmat is adott neked! Hidd el, hogy az imádságaidra
történhetnek nagy dolgok!
November 9.
„Amikor Jézus bement egy házba, követték a vakok is. Jézus
megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni, amit kértek?”
„Igen, Uram!” -válaszolták. Jézus megérintette a szemüket, és ezt
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mondta nekik: „Legyen a hitetek szerint!” Ekkor helyreállt a
látásuk” (Máté ev. 9:28-30 EFO)
Nem azt kérte Jézus a vakoktól, hogy mondjanak el Vele egy szép,
hosszú imádságot, vagy azt, hogy böjtöljenek pár napig. Egyszerűen
csak annyi kért, higgyenek abban, hogy Ő képes helyreállítani a
látásukat. Nem tudom, neked van-e valami, amiért imádkozol már
egy ideje, és nincs benne előrehaladás, de tudnod kell, hogy Isten
nem kér semmiféle hókuszpókuszt, csak egyszerűen hitet. Bízz az Ő
jóságában és hatalmában! Hidd el, hogy fontos Neki a problémád, és
segít neked!
November 10.
„Nézzétek! Ő az én szolgám akit támogatok, őt választottam, mert
gyönyörködöm benne. Szellememmel töltöttem be, hogy
igazságosságot hozzon a nemzeteknek.” (Ézsaiás 42:1 EFO)
Isten kiválasztott téged sok millió ember közül, és kiemelt onnan,
ahol addig voltál. Felvett a sárból, megtisztított, mert célja van veled,
és jó terve. Egy olyan terv ez, amely neked is tetszeni fog!
Gyönyörködik benned az Isten. Azt akarja, hogy az Ő Szellemével
legyél tele, és így hirdesd a világban hatalmát és dicsőségét!
November 11.
„Nem a lovak erejében vagy a harcosok izmaiban gyönyörködik,
azokat kedveli az Örökkévaló, akik imádják és tisztelik őt, akik
kegyelmében bíznak!” (Zsoltárok könyve 147:10-11 EFO)
Isten kedveli, ha ebben a nehézségekkel teli, sötét világban dicséred
és imádod Őt. Örül, ha ebben a hitetlen, istentagadó korban tiszteled
az Urat. Gyönyörködik a hitedben, az imáidban, a dicséretedben és a
szolgálatodban is. Ha Isten kedveltjeként akarsz élni ezen a Földön,
akkor Reá nézz, Benne bízz, Benne reménykedj, bármi ér is téged!
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November 12.
„Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a
szívünkbe, aki így kiált: „Abbá!”, azaz: „Édesapám!” Így azután
többé már nem vagy rabszolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor
örökös is, akit maga Isten tett azzá.” (Galata levél 4:6-7 EFO)
Abban a tudatban kell élned és járnod ezen a Földön, hogy te Isten
gyermeke vagy. Amikor szolgálod az Urat, és beszélsz másoknak
Róla, vagy imádkozol valakiért, úgy tedd, mint az élő Isten
visszafogadott fia! Sőt, abban a tudatban, hogy te, Jézus érted
meghozott halála miatt örököltél. A sok minden mellett például
hatalmat is. Isten maga tett téged az Ő javainak örökösévé. Biztosan
létezik ember, aki az őt megillető óriási örökséget nem veszi át. Ezzel
ő lesz szegényebb, megrabolja saját magát. Te ne legyél ilyen! Élj
azzal, amit Isten rád hagyott!
November 13.
„Mert jobb egyetlen nap nálad, mint ezer máshol! Jobb Istenem
Templomának küszöbén állni, mint a gonoszok sátrában lakni!”
(Zsoltárok könyve 84:10 EFO)
Lehet, máshol gazdagság van, és sokan fényűzésben, pompában
élnek. Vagy éppen te vagy az, aki megvehetsz, amit csak akarsz, oda
mehetsz, ahová csak szeretnél. Együtt lehetsz népszerű emberekkel,
és járhatsz gyönyörű helyekre. De amikor imádkozol, vagy egy
összejövetelen keresed Isten arcát, amikor érzed, hogy közel jön
hozzád, és megérzed a jelenlétét, akkor az mindennél többet ér! A
pokolban a legszörnyűbb, hogy vágysz a szerető Istennel lenni, Aki
alkotott téged, Akitől elindultál, de örökre el vagy választva tőle.
Reményed sincs, hogy valamikor majd kikerülsz a gyűlölet, és a
szenvedés sötétségéből. A mennyben az a legjobb, hogy örökre
együtt lehetsz Azzal a személlyel, aki mindennél jobban szeret, és
már a születésed előtt ismert téged. Jobb Isten jelenlétében lenni.
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November 14.
„Ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a
hitetlenek kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az
örökké él.” (1János 2:17 EFO)
Valamikor majd már nem a tiéd lesz a házad, az autód, meghalnak
bizonyos családtagjaid, elértéktelenedik, vagy másé lesz, amit
összegyűjtöttél, minden elmúlik egyszer ebben a fizikai világban.
Elmúlik a sikered, a népszerűséged, és már nem fognak törődni veled
az emberek. Bármiért küzdesz és dolgozol, ha nem Isten akaratát
teszed, sajnos el fogod veszíteni egy napon. Lehet, hogy évekig
küzdöttél, hogy megvehess végre valamit, amire nagyon vágytál, de
ha ugyanazt az energiát és időt abba fekteted, amit Isten kér tőled,
akkor valami örökkévalót alkotsz, ami soha nem fog elmúlni! Ha
fizikailag el is múlik, de a mennyben jegyezni fogják azt a te javadra.
November 15.
„Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát. S ő folytatni is fogja
mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig
tökéletesen be is fogja fejezni - ebben egészen biztos vagyok.”
(Filippi levél 1:6 EFO)
Isten egykor elkezdett egy munkát benned. Valamikor találkoztál
Vele, és megérintette a szívedet, az életedet. Ő azóta is dolgozik,
hogy amikor majd eljön az ideje, úgy állj meg Előtte, ahogyan kell.
Talán sokszor leírod magad, és egyáltalán nem vagy elégedett azzal,
amilyen lelkileg, vagy fizikailag vagy. De tudd meg, hogy ha egyszer
az Isten kezébe tetted az életedet, akkor pontosan ott tartasz, ahol
tartanod kell, mert Ő nem végzi hanyagul a munkáját!
November 16.
„Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az
álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt
nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett
ezekkel az Úr! Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért
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örvendezünk.” (Zsoltárok könyve 126:1-3 UF)
Igen, bizony vannak komoly nehézségek a hívő életben is! Sok
harccal kell szembenézned, mert Isten megengedi azokat, hogy ne
korcs legyél, hanem az Ő erős, harcos gyermeke. De vannak
dicsőséges pillanatok is, ha Vele jársz és élsz. Vannak győzelmeid, és
vannak igazi örömeid. Felejthetetlen örömök, felejthetetlen
pillanatok. Talán te is nagyon tudsz szenvedni, ha bajban vagy, és ez
valahol érthető is. De nagyon fontos, hogy ne a sötét pillanatok,
hanem az öröm ragyogó felhői borítsák be az életedet. Éld meg egész
lényeddel mindazt a jót, amit nap mint nap kapsz Istentől! Minden
napon van miért örülni, és csak akkor fogják az életed példáján
keresztül megkívánni Istent, ha tudsz igazán örvendezni az Ő kicsiny,
és nagy ajándékainak.
November 17.
„Hadd lássák szolgáid hatalmas tetteidet, s dicsőséged látsszon meg
gyermekeinken!” (Zsoltárok könyve 90:16 EFO)
Isten sok csodát tett az életemben, de én mindig újabbakra, és
nagyobbakra vágyom. Nem. Ez nem hálátlanság, telhetetlenség, vagy
élményhajhászás, csak egyszerűen hiszek abban, hogy a Mindenható
Istenem végtelen hatalmából még csak egy nagyon kicsit
tapasztaltam meg eddig! Többet tud adni Isten mindazoknál a
csodáknál, amiket eddig átéltél Vele, sokkal többet!
November 18.
„De az Úr meg fog védeni engem minden más gonosztól is, és biztos
kézzel elvezet mennyei Királyságába. Dicsőség neki örökkön-örökké!
Ámen.” (2.Timóteus levél 4:18 EFO)
Sok minden leselkedik rád az életed folyamán, ami meghiúsítja, útját
állja annak, hogy egy napon majd együtt lehessél Istennel a
mennyben. Paráznaság, hűtlenség, hazugság, lopás, csalás,
hazugságok, félelem, harag, nyerészkedés, pénzimádat, bálványi-

209

mádás (ha van valamid, ami fontosabb Istennél), és még
sorolhatnám. Rengeteg eszköze van a Sátánnak, hogy akadályozzon
téged az utadon. Nagyon sok embernél el is éri a célját. Te nem
tartozhatsz közéjük!
November 19.
„Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett
bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez.
Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről
lépésre ezeken haladjunk.” (Efézusi levél 2:10 EFO)
Isten arra alkotott téged, hogy nemes tetteket vigyél véghez. Ezért
születtél erre a Földre. Nem azért, hogy csak magadra gondolj, és
gyűjtögesd a vagyont. Tegyél önzetlen dolgokat, amelyekből nincs
semmi hasznod, de nagyon tetszik Istennek! Segíts a szegényeknek,
vagy Isten szolgáinak, adakozz Isten munkájára, missziókra! Vegyél
részt szolgálatokban, teremj gyümölcsöket!
November 20.
„Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az
elnyomottakat. Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van.”
(Zsoltárok könyve 149:4-6 UF)
Az Úr gyönyörködik benned, és azokban, akiket megváltott. Persze,
vannak hibák a gyülekezetben, de Isten mégis felékesíti az övéit! Az
a normális, amikor egy közösség abban a tudatban él és létezik, hogy
Isten szeme fénye, szerelmese. Ebben a tudatban kell megtartanunk
az istentiszteleteket, valamint örömben, és Isten dicséretében,
magasztalásában. Nem szabad, hogy emberek által összeállított
műsorszámokból álljon egy-egy alkalom, hanem az Úr népeként,
egészséges öntudattal kell az élő Istent, és nem a hagyományokat,
szokásokat tisztelni.
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November 21.
„Az Örökkévaló Isten pajzsunk és Napunk, kegyelme és dicsősége
ragyog ránk! Nem tart vissza semmi jót azoktól, akik igazságosan
élnek!” (Zsoltárok könyve 84:11 EFO)
Ahogyan a Nap fénye bevilágítja az egész Földet, és melegével,
éltető erejével fenntartja az életet, Isten ugyanúgy átöleli szeretetével,
dicsőségével, és hatalmával bolygónkat, és annak minden zegzugát.
Sehová nem tudsz elbújni Előle, mert Ő mindenhol jelen van. Ez azt
is jelenti, hogy mindig, minden pillanatban számíthatsz Rá!
November 22.
„Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt
mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: Uram, Istenem!” (Zakariás
13:9 UF)
A normális állapot az, hogy ha bármilyen problémánk van, akkor az
Urat
hívjuk
segítségül,
nem emberekhez
szaladgálunk
megoldásokért. Isten szeret részt venni az Ő népe életében, ügyesbajos dolgai rendbetételében, munkájában, szolgálatában. Ha kérted
Jézus megtisztító vérét magadra nézve, bocsánatát a bűneidre, és
Istenre bíztad az életedet, akkor azt mondja: „Az én népem tagja
vagy.”, te pedig azt mondhatod Teremtődnek: „Te vagy az én
Istenem!”
November 23.
„De maga Isten is bizonyította, hogy ez az üzenet igaz: jelekkel,
csodákkal, sokféle természetfölötti jelenséggel és a Szent Szellem
ajándékaival. Ezeket az ajándékokat Isten úgy osztja szét az emberek
között, ahogyan ő akarja.” (Zsidókhoz írt levél 2:4 EFO)
Amikor valaki élő hit nélkül hirdeti az Igét, az önmagában véve nem
olyan hatékony, mint amikor Isten az általad hirdetett üzenetet
jelekkel és csodákkal erősíti meg, vagy az Ő Szelleme munkálkodik
a többiekben belül. Ezek a csodák hitelesítik a hallgatóság előtt, hogy
amit te mondasz, felolvasol, az biztos, és igaz! Erőteljesebbé,
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hatásosabbá, ütősebbé teszik mindazt, amit átadsz nekik szavakkal.
Lehet, hogy azt mondod, te erre nem vagy képes. Beszélni még
tudsz, de csodákat tenni már nem. Nincs semmi gond, mert a
természetfeletti dolgokat nem te teszed, hanem az Isten! Neked csak
az a feladatod, hogy elhidd, Ő igenis ugyanaz az Úr ma is, most is
ezen a Földön, mint a bibliai időkben, hogy minél többen higgyenek.
Ezzel a meggyőződéssel nyitsz ajtót a csodáknak, a
szívformálódásoknak.
November 24.
„Áldott legyen Kősziklám, az Örökkévaló! Ő tanítja kezem
hadakozni, ujjaimat harcolni. Szeret és megvéd engem! Erős váram ő
a hegytetőn, megmentőm és pajzsom, benne bízom! Népemet ő veti
uralmam alá.” (Zsoltárok könyve 144:1-2 EFO)
Isten nem mindig véd meg téged a bajoktól, viszont végig veled van
azokban! Ha mindig csak óvna, akkor gyenge maradnál, és nem
tudnál harcolni. Ő nem olyan Apa, Aki elkényeztetett gyermekeket
nevel fel. Bizony megtanítja harcolni a kezeidet, ha próbákban vagy.
A nehéz helyzetek, amelyeket sokszor annyira nem szeretünk, arra
szolgálnak, hogy megedzett gyermekeivé váljunk Istennek. Ő így
képez ki, okít bennünket, bár tudjuk, hogy a mai világban nem ez az
elfogadott nevelési modell. Neki harcosokra van szüksége, és nem
olyanokra, akik az első akadálynál megfutamodnak. Vállald fel a
nehézségeket Istennel, és győztessé tesz téged!
November 25.
„Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával
bennünket. Sőt, ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni
vele.” (2.Korintusi levél 5:18 EFO)
Talán nem voltál mindig békében az Istennel. Talán volt idő, amikor
haragudtál Rá, és káromoltad Őt. Lehet, hogy sokáig Nélküle éltél.
Semmi nem tudta eltörölni a bűneidet, amelyeket elkövettél, és
semmi nem tudott összebékíteni téged Istennel, egyedül Jézus vére.
Amikor kérted az életedre nézve, hogy tisztítson meg téged az
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áldozatával, akkor ez áthidalta a szakadékot közted és az Úr között,
és akkor állt helyre a közösségetek. Ezzel mind így voltunk. Most
pedig a te feladatod, hogy átadva másoknak is ezt az üzenetet, és azt,
ami veled történt, összebékíts másokat is Istennel! Mondd el a
körülötted élőknek, és ők is megmenekülhetnek!
November 26.
„Ezért Jézus által szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat:
dicsérjük őt szívvel-lélekkel, és hirdessük dicsőségét!”
(Zsidókhoz írt levél 13:15 EFO)
Úgy leszel az Ő fáklyája ebben a sötét világban, ha kéred, és hagyod,
hogy az életedben csodákat tegyen, és ezeket a csodákat minél
többeknek elmondod. Neked is kellenek ezek a bizonyságok, hogy
erősítsék a hitedet, és kellenek másoknak is, hogy az Ő hitük is
kialakulhasson. Ragyogó fény vagy ebben a világban, amikor ezeket
megosztod másokkal, és ilyen változásokkal a hátad mögött sokkal
inkább tudod teljes szívvel dicsérni az élő Istent. Szüksége van ennek
a világnak nagyon a megújult viselkedésű, jellemű új emberekre!
November 27.
„Mit gondoltok, az emberek kedvét keresem, vagy Istenét? Vajon
arra törekszem, hogy népszerű legyek? Bizony, ha még mindig az
emberek tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus rabszolgája.”
(Galata levél 1:10 EFO)
Ha nem pusztán emberi ötletek alapján, hanem Isten vezetése szerint
igyekszel Őt szolgálni, akkor előfordul, hogy ez nem fog tetszeni
egyes személyeknek. Talán irigyek arra, amit csinálsz, talán
törvénykező emberek, akik a vallásos megszokásaik rabjai, talán csak
egyszerűen a Sátán eszközei arra, hogy elbátortalanítsanak,
elgyengítsenek téged. Mindegy az indítékuk, csak egy a fontos:
neked azt kell tenned, amit Isten mond, és a szívedre helyez! Legyél
ebben biztos, és menj előre rendületlenül! Isten veled lesz, és
igazolni fog téged.
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November 28.
„Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned
bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád
vágyódik lelkem.” (Zsoltárok könyve 143:8 UF)
Nagyon fontos különböző élethelyzetekben, hogy tudd, melyik út
van Istentől. Ő jól ismeri a jövődet, és ismeri az emberek szívét is.
Tudja, hogy ki az, aki hűséges lesz hozzád évekig a bajokban is, és
tudja, hogy kivel nem érdemes összefognod, melyik útra ne lépj. Sok
csalódástól, veszteségtől és fájdalomtól megkíméled magadat, ha a
döntéseid előtt kikéred az Úr tanácsát. Szánd rá az időt, megéri!
November 29.
„Ezért bíznak benned, akik igazán ismernek téged, mert te,
Örökkévaló, nem hagyod el, aki hozzád fordul segítségért.”
(Zsoltárok könyve 9:10)
Sokan vannak, akik szidják és átkozzák Istent. Talán te is találkoztál
ilyen emberekkel. Sokan nyilvánosan teszik a médián keresztül,
sokan pedig csak a hétköznapi életükben. Sajnos én is ilyen ember
voltam. De most, hogy már tudom, milyen az Isten, és ismerem Őt
valamelyest, eszembe sem jutna szidni és gyalázni. Azok, akik ezt
teszik, nem ismerik Őt. Nem tudják, hogy Jézus értük halt meg, mert
annyira szeretett, hogy nem akarta, hogy a bűneink miatt elvesszünk.
Nem tudják, hogy az Atyának milyen fájdalmas lehetett odaadni a
saját egyetlen Fiát az emberiség megváltásáért, és végignézni, ahogy
megkínozzák, majd megölik a teremtményei. Nem tudják, hogy az
Isten tényleg szereti az embert, és feltámasztotta értük a Megváltót,
hogy megmeneküljenek. Mondd ezt el, akinek csak tudod!
November 30.
„Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és kap tőlem egy fehér
követ, amelyre új név lesz ráírva, amelyet csak az tud, aki kapja.”
(Jelenések könyve 2:17 EFO)
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Az egész életed a reggeli ébredésekkel, iskolába vagy munkába
indulásokkal, a napi hajszákkal, futásokkal, stresszelésekkel, a család
eltartásával, és az Istennek tett szolgálataiddal egyetlen dologra
éleződik ki: -Győztes életet élsz-e? Ez a győzelem pedig nem arról
szól, nem abban mérik, hogy mennyire tudsz érvényesülni ebben a
világban, hanem arról, hogy végig tudod-e csinálni a rád kiszabott
évtizedeket Jézus megváltása alatt, Isten akaratában járva? A te
akaratodat nem igazán nehéz követned, Istenét sokszor nem könnyű.
De nagy jutalma van!

DECEMBER
December 1.
„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz
dicsőséget szeretetedért és hűségedért!”(Zsoltárok könyve 115:1 UF)
Nagyon jó dolog, amikor Isten meghallgatja az imádságaidat, és
megteszi, amit kértél Tőle. De nem csak jó érzés, amikor győzelmet
ad neked, felemel téged, és ezt mások is látják, hanem veszélyes is
nagyon. Ha ugyanis nem Neki tulajdonítod a sikert, és elfelejted,
hogy az Ő ereje és hatalma nélkül nem győztél volna, akkor nagy
bajba kerülsz. Egyre büszkébb és büszkébb leszel, lenézed majd
azokat, akiknek nem olyan a szolgálata, vagy a családi, anyagi élete,
mint a tiéd, és odalesz az alázatod. Vigyázz erre nagyon és ne feledd,
hogy Isten nélkül sehol nem lennél! Egyikünk sem.
December 2.
„Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt
talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek
nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága
örökre megmarad.” (Zsoltárok könyve 112:1-3 UF)
Sokan a pénzben keresik a kiteljesedést, vagy a drogban, az
alkoholban, a sportban, a másik nemben, stb. Egy idő után azonban
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mindenki rájön, hogy ezek a dolgok nem adhatnak igazi, maradandó
boldogságot. Itt azt olvassuk, hogy aki féli Istent, és örömmel teljesíti
az Ő akaratát, az lesz a boldog ember. A gyermeke „hős lesz”, nem
egy lusta ember, az Úr gazdagságot ígér neki, és azt, hogy
igazságban fog járni, nem mindenféle téves, ferde utakon. Akarsz egy
áldott ember lenni? Akarsz boldog lenni? Istennél keresd mindezt,
sehol máshol!
December 3.
„Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem
látszik meg, akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit!”
(Jakab 2:14 EFO)
Ha azt mondod, hogy hiszel Istenben, akkor elsőként nem a bankhoz
kell szaladni hitelért, ha anyagi nehézségbe kerülsz. Ha igazán hiszel
Istenben, nem az orvosokba és a kuruzslókba veted minden hitedet,
amikor megbetegszel. Ha hiszel az Úrban, nem a válóperes
ügyvédhez vezet az első utad, amikor gond adódik a házasságodban.
Az első mindig az élő Isten legyen! Az első út az imádkozásod
helyére kell, hogy vezessen, bármilyen bajok is érnek! Amikor Vele
megbeszélted a dolgokat, akkor indulj el arra, amerre Ő mondja. Ne
csak a szavaiddal, hanem a tetteiddel is fejezd ki a hitedet!
December 4.
„De az Örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva és mindörökké
megmarad azokon, akik tisztelik és félik őt, és jósága fiaikon és azok
fiain is örökké, akik megtartják Szövetségét, és engedelmeskednek
parancsainak.” (Zsoltárok könyve 103:17-18 EFO)
Te eldöntötted, hogy tisztelni és félni akarod Istent? Akkor tudd meg,
hogy ez a gyermekeid és az unokáid életére is hatással lesz! Az Úr
hűséges Isten, és olyan személy, Aki mindig tartja az ígéreteit. Az Ő
kitartó szeretete ott lesz a te utódaiddal, családtagjaiddal is.
Természetesen nekik is meg kell hozniuk a maguk döntéseit arról,
hogy Istennel akarnak járni és élni, de a te döntéseddel már előnyben
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vannak. Könnyebben fogják ezt megtenni, mint azok, akiknek a
szülei kihagyják az Urat az életükből. Nem mindegy, milyen
örökséget hagysz az utódaidra! Lehet, hogy nagy vagyont nem tudsz
felmutatni, de ha egy Istennel élt életet igen, akkor a legdrágább
örökséget adod nekik még akkor is, ha ezt éppen akkor még nem is
értékelik.
December 5.
„Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr
dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan
átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségrőldicsőségre jutunk.” (2.Korintusi levél 3:18 EFO)
Mindazok a hatások, melyek életed folyamán érnek téged, és az
elmondott imádságaid, azt kell eredményezzék, hogy egyre inkább
hasonlíts az Úr Jézusra. Ha két ember sokat van együtt, előbb-utóbb
mindenképp hasonlítani kezdenek egymásra bizonyos dolgokban. Ez
házaspárok esetében figyelhető meg leginkább. Ha pedig egy ember
hatással tud lenni rád úgy, hogy változz, akkor a mindenható Istennel
eltöltött idők vajon nem lesznek hatással rád? Nem kezdesz el
olyanná lenni, mint Ő? De igen, és ez így van rendjén. Az Isten nem
járkál itt a Földön fizikai testben, így rajtad kell, hogy meglássák az
Ő tulajdonságait, jellemét, személyét.
December 6.
„Mondjátok meg nekem igazán: vajon azért kaptátok-e a Szent
Szellemet, mert megtartottátok a Törvény előírásait, vagy pedig
azért, mert amikor hallottátok Jézusról az örömhírt, hittel
elfogadtátok?” (Galata levél 3:2 EFO)
Isten ajándéka az, hogy Ő a Szent Szellem által veled lehet a nap
bármely pillanatában, a világ bármely pontján. Egyrészt azért
lehetséges ez, mert az Úr Jézus Krisztus önként odaadta az életét
azért, hogy a bűneid -melyek elválasztottak Istentől- örökre el
legyenek távolítva közületek. Ez egy kimondhatatlan irgalmasság!
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Neked csak bocsánatot kell kérned Istentől, és kérni áldozatát az
életedre. Ő megbocsát neked, és örökre Vele lehetsz, már itt a Földön
is, azután pedig majd a mennyben. A másik ajándék, hogy a Szent
Szellem, a Szentháromság harmadik személye, eljött ide a Földre,
hogy Őáltala ne legyünk árvák, és képesek legyünk Őt követni! Ez
mind kegyelem, és nem a mi érdemünk, hogy közel lehetünk Hozzá.
December 7.
„Ha ők átkoznak engem, fordítsd azt áldásra, Örökkévaló! Ha
ellenem támadnak, alázd meg őket, én pedig, a te szolgád, hadd
örüljek!” (Zsoltárok könyve 109:28 EFO)
Bárki, bármivel támadhat ellened. Mondhat rád akármit, tehet ellened
rossz dolgokat, de az biztos, hogy az Isten, Aki az egész
világmindenséget megalkotta, minden gonoszságot el tud fordítani
rólad. Sőt, nemcsak meg tud ezektől menteni, de javadra is tudja
alakítani mindezeket! Azt pedig, hogy meg is akarja ezt tenni, onnan
tudhatod, hogy szeretett gyermekének, szeme fényének tekint téged.
Drága árat fizetett azért, hogy megmentsen a bűneidtől, annak
következményeitől, és ezt azért tette, mert fontos vagy Neki! Ha
pedig ez így van, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem fogja hagyni,
hogy az ellenség kénye- kedve szerint kínozzon, és gyötörjön téged!
Bízz meg hát Benne, és dicsérd Őt.
December 8.
„Csak egyet kérek az Örökkévalótól, ezért könyörgök, hogy házában
lakhassam egész életemben, szépségét nézhessem, és templomában
gyönyörködhessek.” (Zsoltárok könyve 27:4 EFO)
Az ember sok mindent kíván az életben Istentől, vagy más
emberektől. Kérünk ajándékot az ünnepekre, kinek-kinek a
pénztárcájához mérten, de óhajtunk olyan dolgokat is, melyeket nem
tudnak teljesíteni, akik meg szeretnének lepni. Istentől azonban nem
tudsz olyat kérni, amit ne tudna megtenni. Felvetődik viszont a
kérdés: helyesnek tartja-e, hogy megadja, amire vágysz. A másik
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pedig: elhiszed-e, hogy meg akarja, és képes is megvalósítani. A
legértékesebb dolog, amit kérhetsz Tőle, és amivel Neki is örömet
okozol az, ha csak annyit mondasz szívedből: „Uram! Szeretnék
Veled lenni, és már itt a Földön is érezni, és megtapasztalni a
jelenlétedet, szerelmedet!” Ez felbecsülhetetlen ajándéka!
December 9.
„Akkor majd egy szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek,
eltávolítom belőletek a kőszívet, és a helyébe valódi hús-szívet adok,
hogy engedelmeskedjetek törvényeimnek és parancsaimnak, s hogy
azok szerint éljetek. Akkor lesztek népemmé, én pedig Istenetekké.”
(Ezékiel 11:19-20 EFO)
Nagyon nagy dolog, amikor vannak körülötted olyan emberek,
akikkel egy tud lenni a szíved, és egy a célotok. Egy utat láttok
magatok előtt, és egyfelé haladtok. Ilyen emberekkel lehet igazán
előremozdulni, nem azokkal, akik csak a saját érdekeiket nézik.
Nehéz manapság ilyen csapatot összehozni, de az Úr előtt semmi
sem lehetetlen. Ha van egy terv, amit Tőle kaptál, segítőket is Ő tud
adni, akiknek ugyanazt helyezte a szívére, és akikkel győzelemre
juthattok. A régi kőszív, és a megfáradt szellem nem elegendő ahhoz,
hogy Isten akaratát tedd, és neki sikerrel szolgálj. Új szív, szellemi
megújulás kell, és társak is. Kérd Istentől, és megadja neked, mert az
Ő érdeke is, hogy a szolgálatod minél hatékonyabb legyen!
December 10.
„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Örökkévaló tetteit!”
(Zsoltárok könyve 118:17 EFO)
Tudod, amikor már nem hirdeted az Isten nagy tetteit, melyeket akár
a bibliai időkben tett, akár a te életedben, mikor már csak beülsz a
gyülekezeti székedbe, akkor szellemileg a halálodon vagy, vagy
pedig elaludtál. A csatorna egy olyan dolog, melybe felülről áramlik
a folyadék, alul pedig kifolyik a megfelelő helyre. Neked így kell
Isten csatornájának lenned. Felülről kapod az áldásokat, csodákat,

219

bizonyságokat, és ezeket szét kell osztanod a megfelelő helyre.
Egészséges keringésnek kell lennie benned, nem lehetsz halott.
December 11.
„Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a
szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok
küldtem.” (Joel 2:25 UF)
Lehet, hogy időnként Isten megenged az életedben harcokat,
melyekben elvesztesz bizonyos dolgokat. Igen. Érhetnek veszteségek
akkor is, ha hívő vagy, és az Urat szolgálod. Érhetnek károk, melyek
érzékenyen érintenek. De az biztos, hogy ha Isten megenged
valamiért ilyen rombolásokat, bármilyen fájdalmasak is azok, később
igyekszik kárpótolni érte. Amikor benne vagy a nehéz helyzetben,
úgy gondolhatod, hogy ezért az Úr sosem fog tudni kárpótolni. Pedig
Ő pontosan tudja, hogy mekkora gyötrelem érte a szívedet, és azzal
arányosan fogja adni a kárpótlást is. Jóbbal is megtörtént.
December 12.
„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz
napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem
szeretem őket!” (Prédikátor könyve 12:1 UF)
Nem fogod tudni mindig úgy szolgálni Istent, mint ma. De kaptál
tehetséget egy, vagy több dologra azzal a céllal, hogy azokat
használva hirdesd az Ő dicsőségét, nagyságát, szeretetét,
kegyelmességét, hogy pl. minél több ember megmeneküljön a
pokoltól. Ha keveset kaptál, azt is számon fogja kérni tőled, de aki
többet kapott, attól többet kérnek majd számon. Hasznosítsd, amíg
lehet!
December 13.
„Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok
belőle azoknak is, akiknek nincs...” (Nehémiás 8:10 EFO)
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Aki így használja a javait, az az Isten szerint él mindazokkal a
dolgokkal, amiket Tőle kapott. Kapunk ételt, italt, pénzt, lelkieket, és
sok egyebet, míg mások talán éheznek mellettünk. Isten szeretné,
hogy gyarapodjunk anyagilag is, szellemben is, és minden téren, de
amit Tőle kapunk, azok csak vetőmagok. Ha minden jövedelmünket,
jó dolgunkat magunknak tartjuk meg, és feléljük, nem lesz, amit
elvessünk, hogy azután felnőjön, és sok gyümölcsöt teremjen. Ha
adakozol belőlük, Isten megáld téged. Ha elveted jövedelmed egy
részét, mint a magot Isten munkájára, akkor Isten gondoskodni fog
bőséges termésről, hogy legközelebb még többet adhass. Ugyanígy
van a szeretettel, béketűréssel, figyelmességgel, stb.
December 14.
„Mindaz a jó, amit az Örökkévaló megígért Izráel népének,
maradéktalanul beteljesedett. Semmi el nem maradt belőle.”
(Józsué könyve 21:45)
A te számodra is vannak Istennek ígéretei. A legtöbbet a Bibliában
találod meg, melyek azokra vonatkoznak, akik megtisztították az
életüket Jézus áldozatában, és Isten akaratát igyekeznek követni. Élj
így, és Isten ígéretei neked is szólnak. Amit pedig egyszer megígért
Isten, azt be is fogja tartani. Ő egy biztos pont ebben a bizonytalan
világban is. Az Ő ígéretei olyanok, mint a kősziklák, melyek nem
inognak meg, hanem szilárdan állnak.
December 15.
„Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert
mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd! Ruhád legyen mindig
fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj!”(Prédikátor könyve 9: 7-8
UF)
A bor a jókedv szimbóluma, a fehér ruha a bűntől megtisztított lélek
jelképe, az olaj pedig Isten kenete, erejének jelenléte az életeden.
Mindezek fényében láthatod, hogy Isten milyen életet szánt neked!
Azt szeretné, hogy úgy élj itt a Földön, hogy élvezd azokat a javakat,
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amelyekhez az Ő segítségével, és a te erőddel hozzájutsz. Azt akarja,
hogy bár sokat kell fáradoznod, mégis örömmel élvezd mindazokat,
amiket megszerzel, és mindeközben az Isten adta tisztaságban élj, az
Ő hatalmával! Ezekhez minden feltételt meg is adott számunkra. Élj
jól a javaiddal!
December 16.
„Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg
szívetekben és lelketekben!” (Ezékiel 18:31 UF)
Ha évek, évtizedek óta hívő emberként élsz is, előfordul, hogy
megújulásra van szükséged. Talán terhelik bizonyos dolgok a
lelkedet, talán belefásultál a szolgálatba, és megszokásból csinálod.
Lehet, hogy a gyülekezetbe járásod sem Isten miatt történik, hanem
mások miatt. Előfordulhat, hogy színjáték a hívő életed? Ha így is
van, ne gondold, hogy Isten megvet téged, hiszen még a legkülönbek
is megfáradnak. A gond az, ha mindezekbe beletörődsz! Isten meg
akar, és meg is tud újítani, frissíteni téged. Kérd Tőle újra és újra, ha
kell, egészen addig, amíg nem történik változás a szívedben! Megéri.
December 17.
„Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és
leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok
látomásokat látnak.” (Joel 3:1 UF)
Ez az utolsó időkre, a mai napokra vonatkozó prófécia. Egy olyan
kijelentése Istennek, amely már be is teljesedett, és teljesedik most is.
Ugyanis sokan vannak szerte a világon, akik prófétálnak, álmokat
álmodnak, vagy látomásokat látnak. Sőt ma is gyógyít Isten
betegeket, és támaszt fel halottakat. Igen, tudom, hogy számos
embernek mindez hihetetlen. De akár elhiszed, akár nem, attól ez
még így van. Pünkösdkor eljött Isten Szelleme a Földre, akit előzőleg
Jézus Krisztus, a Megváltónk megígért a világnak. Eljött, ma is itt
van közöttünk, és teszi Isten csodáit. Ma ezeket az időket éljük. Csak
egy imádság kell, hogy kapcsolatba kerülj Vele.
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December 18.
„Ne féljetek ellenségeinktől! Ne rájuk gondoljatok, hanem az
Örökkévalóra! Ő az igazán hatalmas és félelmetes! Ti pedig
harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségetekért és
otthonotokért!” (Nehémiás 4:14 EFO)
Ha arra nézel, hogy milyen erős a te ellenséged, vagy mennyire
gyűlöl téged, akkor el fogsz gyengülni. Arra kell nézned, hogy
milyen hatalmas az az Isten, Aki megalkotta az egész világot, és
melletted van! A csatákban is veled van az Úr. Azokban a harcokban
is, amikor a családodért, szeretteidért tusakodsz, hogy ők is
elfogadják az életükre Jézus megváltását, és odaforduljanak Istenhez.
Imádkoznod kell értük! Nem véletlenül helyezte őket melléd Isten.
Rád vannak bízva. A beszéddel nem biztos, hogy mégy valamire, de
az életed példájával, és az imádsággal igen. Harcolj azokért, akik rád
vannak bízva!
December 19.
„Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige,
amelyet mondok -így szól az én Uram, az Úr.” (Ezékiel 12:28 UF)
Isten nagyon sok helyen próbál megerősíteni minket a Biblián
keresztül azzal kapcsolatban, hogy bátran higgyük el az Ő ígéreteit,
mert Ő megtartja a szavát. Ha ígér valamit, azt nem a levegőbe ígéri,
hanem neked. Egyenesen a szívedbe, hogy meggyőződéssel
reméljed, és valóra váljon. Állj rá az ilyen Igeversekre, akkor is
higgy bennük, ha most még nem látszik a győzelem! Feltételek
nélkül bízz meg a te Uradban.
December 20.
„jól tudjuk, hogy az ember nem a Törvény szerinti tettei alapján
válik Isten számára elfogadhatóvá. Isten egyedül a Jézus Krisztusban
való hit által fogad el bennünket! Mi ugyanis azért hittünk a Krisztus
Jézusban, hogy Isten számára elfogadhatóvá váljunk. Isten pedig
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azért fogadott el bennünket, mert hittünk Krisztusban, s nem a
Törvény szerinti tettek alapján. Ezek által ugyanis soha senki sem
válhat Isten számára elfogadhatóvá.” (Galata levél 2:16 EFO)
Ha tettek alapján fogadna el téged Isten, akkor az nem lenne
igazságos, hiszen nem mindenki képes ugyanolyan dolgok
véghezvitelére, ugyanolyan teljesítményekre. Az sem tűnik
igazságosnak, hogy akármilyen nagy bűnöző volt valaki, ha
bocsánatot kér Istentől, és új életet kezd, akkor Isten mindenkinek
egyformán megbocsát, mindenkit egyformán befogad az Ő
családjába, örökséget, áldásokat, javakat ad neki, bármit is tett.
Mindezt Jézus áldozatára tekintve teszi, nem az emberekre, vagy
azok tetteire néz. Az elfogadás és az áldás a tiéd lehet, azért, mert a
Fiát egy rövid időre elhagyta, és átokká lett miértünk! Az igazságos
Isten csodálatosan megoldotta, ezért örökkön-örökké Övé a dicsőség,
és a hálánk!
December 21.
„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a
lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő
Istenhez.” (Zsoltárok könyve 84:2-3 UF)
Az Úr a saját kezével formálta az embert, és a saját leheletét lehelte
az orrába. Tőle indultunk el mindannyian. Istentől származunk, és a
lelkünk egy darabja mindig is vágyódni fog Őutána. Az „Isten alakú
űrt” más valami, vagy valaki nem töltheti be, egyszerűen nem képes
rá! Ha van egy családod, és távol kerülsz tőlük, még akkor is eszedbe
jutnak, és gondolsz azokra, akiket szeretsz, amikor jól mennek a
dolgaid. Egyszerűen oda tartozol. Amikor pedig végre találkoztok,
nagy az öröm. Így van ez az ember és Isten között is. Akik nem
ismerik az Úr Jézust, el sem tudják képzelni, hogy milyen jó dolog a
közelében lenni, érezni a jelenlétét, szeretetét!
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December 22.
„Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon
van.” (Zsoltárok könyve 16:8 UF)
Nagyon sok minden van ezen a Földön, ami elterelheti a figyelmedet
Istenről. Túl sok minden. Emberek, tárgyak, érzések, feladatok, akár
még a szolgálat is elvonhat Tőle. Jézus azért halt meg, hogy a bűn
falát közted és Isten között lerontsa, és minél többet Vele lehess, ne
válasszon el Tőle semmi. Mi pedig, ha el is fogadjuk az életünkre ezt
az áldozatot, akkor is nagyon sokszor előfordul, hogy hagyjuk
elvonni a tekintetünket Istenről úgy, hogy más dolgok elveszik az
időnket, amit Rá szánhatnánk. Még a szolgálat is lehet egy ilyen
dolog. Ha nagyon szereted csinálni, és sikerélményed van benne,
egyre kevesebb időd marad magára az Úrra. Ne engedd ezt!
December 23.
„Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges
gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek.”
(Filippi levél 4:19 EFO)
Isten képes rá, hogy gondoskodjon rólad. Kérd az Ő segítségét, és ne
te idegeskedj a megoldásokon! Neki sokkal nagyobb hatalma van,
mint neked. Bármit, bármikor megtehet, és hidd el, hogy szeret téged
annyira, hogy akar is támogatni! Bízd Rá a dolgaidat, és tedd a
tenyerébe! Engedd, hogy megmutassa neked az Ő hatalmát, te pedig
éld a krisztusi életet!
December 24.
„Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész
nép örülni fog! Megszületett ma nektek a Szabadító a Dávid
városában, ő az Úr, a Messiás. Erről a jelről ismeritek fel: egy
csecsemőt fogtok találni, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
(Lukács ev. 2:10 EFO)
Miért volt olyan nagy örömhír, hogy megszületett egy csecsemő??
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Mert ez a kisded azért született erre a Földre, hogy minden ember
minden bűnéért elszenvedje a büntetést. Így nem nekünk kell
bűnhődnünk, szenvednünk, és pokolra jutnunk azokért, amiket
elkövetünk nap mint nap, hanem csak bocsánatot kell kérnünk
őszintén Istentől, és kérni Jézus áldozatát az életünkre. Ez a kisbaba
ezért született meg. Azért, hogy te, ha akarsz épp most, imádkozhatsz
az Istenhez, és nem fog elvetni téged az alkalmatlanságod miatt,
hanem Jézus áldozatára néz, és tisztának lát téged. Meghallgat és
válaszol neked, mert szeret téged. Ez a kapcsolat Isten ajándéka az
egész világnak. Már Övé minden hatalom, ismerd meg az Úr Jézust!
December 25.
„Áldott legyen az Örökkévaló, Izráel Istene, mert segítségére sietett
népének, és megváltást hozott nekünk!” (Lukács ev. 1:68 EFO)
A megváltás az egész világon mindenkié. Mégis milyen sokan cipelik
magukkal egész életükben a bűneik terhét. Pedig egy pillanat alatt
megszabadulhatnának minden terhüktől! Csak be kellene ismerni,
hogy hibáztak, bocsánatot kérni Istentől, és egy teljesen új életet
kaphatnának. Egy-egy ilyen súlyos teher gyakran az ember egész
életét képes romba dönteni. Isten ajándéka a bűn eltörlése, a
kegyelem, és egy új kezdet. Add tovább ezt másoknak!
December 26.
„Ezzel sietve útnak indultak. Meg is találták Máriát, Józsefet, és a
jászolban fekvő csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták, amit az
angyaltól hallottak róla. Ezen mindenki nagyon csodálkozott. Mária
azonban a szívébe zárta mindezt, és később is sokat gondolkodott
rajta.” (Lukács ev. 2:16-19 EFO)
Gyakran előfordul, hogy Isten szól valakihez, vagy valami csodát
tesz az életében, hogy felkeltse az érdeklődését, felhívja a figyelmét
az Ő dolgaira, szerelmére. Ez olyan emberekkel is meg szokott
történni, akik nem hívők. Valami történik az életedben, egyértelműen
tudod, hogy azt Isten tette, vagy mondta, el is csodálkozol rajta, talán
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még el is mondod másoknak, de nem teszed meg azt, amit Mária
megtett. Nem zárod azt a dolgot a szívedbe, és nem gondolkodsz
rajta. Ugyanúgy mész tovább, ahogy addig, pedig az a csoda nem
más volt számodra, mint az élő Isten hívása, érintése azzal a céllal,
hogy erősödjön a hited, és közelebb kerülj Hozzá.
December 27.
„Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet
örökké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is
kimentettél.” (Zsoltárok könyve 86:12 UF)
Tudnod kell egy nagyon fontos dolgot, és erre mindig odafigyelni:
Isten nem csak akkor szeretett téged, amikor Jézus adta a bűneidért.
Nem csak akkor szeretett, amikor egy napon megkeresett,
megszólított, és elhívott téged. Nem csak akkor szeretett, és örült
neked az Úr, amikor megtértél. Ő ma is kimondhatatlanul szeret. Ma
is ugyanúgy, mint régen. Ma is értékel, ma is figyel rád, figyeli a
szavaidat, az imádságaidat, a szívedet. Figyeli minden rezdülésedet.
Veled van, el nem hagy téged, mert a szeme fénye vagy. Teljes
szívedet add oda Neki, mert méltó erre!
December 28.
„Hűséges szeretetedről és igazságosságodról énekelek, Örökkévaló!
Zsoltárt énekelek neked!” (Zsoltárok könyve 101:1 EFO)
Amikor szembesülsz az Ő hűséges szeretetével, és elhiszed,
meglátod, hogy akkor is szeret téged, amikor bűnt követtél el, és
semminek érzed magad; amikor megtapasztalod, hogy akkor is
melletted van, ha egyedül maradtál és mindenki elhagyott; amikor
körülvesz a jóságával, és bármerre nézel is az életedben, mindenhol
az Ő csodáit, szeretetét látod, - akkor nincs tovább erőlködés, nincs
több kétség, nincs több fájdalom…csak a hála marad. Így keresd az
Úr Jézust, és egészen más életet élhetsz!
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December 29.
„Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti
is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is,
hogy képesek legyetek megtenni, amit kell.” (Filippi levél 2:13 EFO)
Sokan azért nem akarják Istent megismerni, és az Ő szolgálatába
állni, mert nem akarnak olyan dolgot csinálni, amihez nincs kedvük,
és állítólag az unalmas is. Én pedig a tapasztalataim alapján azt
mondom, hogy a rád szabott szolgálat egy olyan dolog, hogy ha Isten
megkér téged valamire, akkor ahhoz neked is van kedved, és
izgalmasnak fogod tartani, amit tenned kell, rádobban a szíved.
Istennek ugyanis van annyi bölcsessége, hogy ha a szolgáinak olyan
dolgokat kell megtenniük, amit nem akarnak, akkor az a szolgálat
rovására fog menni. Ha valaki lelkesen, izgalommal tesz valamit
Istenért, akkor annak lényegesen látványosabb lesz az eredménye is.
Ha a szolgálati területedet keresed, akkor ezt tudnod kell!
December 30.
„Isten Királysága hasonló ehhez: volt egy kereskedő, aki
igazgyöngyökkel kereskedett. Egyszer talált egy nagyon értékes
gyöngyöt. Akkor elment, eladta minden vagyonát, és megvette azt az
egyetlen gyöngyöt.” (Máté ev. 13:45-46 EFO)
Vannak emberek, akiket elzavarnak otthonról, amikor Isten útját
választják. Ilyet jómagam is átéltem. Vannak, akik a vagyonukat,
örökségüket veszítik el, ha az Úr Jézus mellett döntenek. Akadnak
olyanok, akiknek az egész addigi életmódjukat kell feladniuk, hogy
Istennel járhassanak, mégis vállalják. Miért?? Azért, mert tudják,
hogy az, amit Istentől kapnak, sokkal többet ér minden földi
kincsnél! Az Ő jelenléte, érintése, szeretete, dicsősége, a menny
áldásai, a megtisztított szív, és a cél, amit adni tud, semmivel sem
pótolható az életben.

228

December 31.
„Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket, mert új és csodálatos
dolgokat tett, jobb keze, szent karja győzelmet szerzett!” (Zsoltárok
könyve 98:1 EFO)
Isten szereti az újat. A fák minden évben új levelet hoznak, mert az
évszakok is váltakoznak. Az állatok szőre, tolla, az ember haja, és a
sejtjeink is mindig-mindig megújulnak. Új felhők jönnek az égen, és
mindig tanulunk új dolgokat. Ez az év is elmúlt, és egy új
következik, valami ismeretlen. Új harcok, új imádságok, és új
áldások várnak rád. Új emberekkel fogsz megismerkedni, és új
dolgokat fogsz tenni. Az is csodálatosan jó, mikor mi magunk tudunk
ott belül megújulni. Járj továbbra is az Úrral, és nem lesz unalmas az
életed! Így tekints a következő évre.
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Bibliográfia
A könyvben szereplő „EFO” jelzésű idézeteket az alábbi kiadó
engedélyével, a következő kiadványból vettük át: BIBLIA –
Egyszerű Fordítás TM (EFO TM) 2012 World Bible Translation
Center, a Bible League International egyik részlege. A jelzés nélküli
részletek a Magyar Bibliatársulat által 1975-ben megjelent, és 1990ben revideált, új fordítású Bibliájából származnak.
További forrásanyagok:
John Graham Lake: „Kalandozások Istennel”
George Stormont: „Wigglesworth – Egy ember, aki Istennel járt”
Claudio Freidzon: „Éhezlek Szent Szellem”
Kathrin Kuhlman: „Isten most is megteheti” (Missziós kiadvány)

Az Élő Tűz című könyv megvásárlásával Ön támogatja az
Ébredés
Misszió
magyarországi
ébredésért
végzett
evangelizációs, missziós munkáját.
Elérhetőségeink:
Postacímünk: Ébredés Misszió, 5900 Orosháza, Falus Elek u. 13.
E-mail: urbanltamas@gmail.com
Web: www.urbanltamas.hu/szolgalat.html
Bankszámlaszámunk: 10402647-50526750-80501004 K&H Bank
Nemzetközi bsz.: HU46 1040 2647 5052 6750 8050 1004
A könyvvel kapcsolatos észrevételeket, megtapasztalásokat, az
azelotuz@gmail.com e-mail címre várjuk.
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Támogatóink
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Extrák
Néhány, a témához kapcsolódó hang-és videóanyag linkjével
szeretnék kedveskedni mindazoknak, akik e-könyv formájában
olvasták „Az Élő Tűz” első részét.
Igehirdetéseket a http://tuzvonalalapitvany.hu/igehirdetesek oldalon
hallgathatsz.
Ébredj Magyarország!!! (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=6MTZMZvmTdI
Akard a tüzet! Akard látni Isten erejét! Akarj csodákat látni! (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=cDPie2kV0l4
Isten ma is tesz csodákat (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZJetFIh00c
Értünk tette (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=CXKNhj-KcxY
Győzelemre vagyunk elhíva (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=9a-WMqAVae0
A Tűzvonal Alapítvány facebook oldalán
https://www.facebook.com/tuzvonalalapitvany/
és a „Ragadd meg a tüzet” oldalon további kép-és hanganyagok
érhetőek el: https://www.facebook.com/ragaddmegatuzet/
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Szeretettel ajánlom továbbá figyelmedbe „Az Élő Tűz” sorozat
következő részét, „Az Élő Tűz
mindent megváltoztat” címmel. A
könyv
előreláthatólag
2016
novemberében jelenik meg, addig
előrendelést felveszünk.
E-könyvként már kapható!
Idézet a könyv előszavából: „Az
ember természeténél fogva gyakran álmodik egy helyről, ahol
minden lehetséges. Egy másik
világról, melyben a fizikai
világunk korlátai szétfoszlanak és
érvénytelenné válnak. Én most
nem kevesebbre vállalkoztam,
mint hogy elvezetlek oda, ahol a romba dőlt, reménytelenségbe
süllyedt életek megváltoznak, a halálos betegségekben szenvedők
meggyógyulnak, ahol a kevés, mégis elég lesz, a szürke, egyszerű
emberekből hősök lesznek. A könyvön keresztül saját szemeddel
láthatod működni a természetfelettit. Hogy mindez túl hihetetlenül
hangzik?? Nem az pedig! Csak talán túlságosan megszoktad a
körülötted lévő fizikai világ korlátait. Ha velem szeretnél jönni erre a
különleges utazásra, és részese szeretnél lenni hihetetlen csodáknak,
muszáj szabadjára engedned a fantáziádat és a hitedet, mert ebbe a
világba csakis így léphetsz be. Itt minden lehetséges!”
A könyv
oldalon.

megvásárolható

a

www.urbanltamas.hu/elotuz2.html

233

A könyvek és egyéb kiadványok, valamint az egyre szélesedő
missziós munka gyorsabb és hatékonyabb koordinálására jött létre az
Ébredés Misszió.

Az általunk kiadott műveket nyomtatott, e-könyv (pdf), hangoskönyv (mp3), és némelyeket videó formátumban is szeretnénk
megjelentetni. Ezen kívül rendezvények szervezése, meghívásos
igeszolgálat, valamint a médiafelületek mind szélesebb körű
használata jelenti missziónk főbb tevékenységét.
Honlapunk, ahol teljes képet kaphatsz munkánkról:
www.urbanltamas.hu/szolgalat.html
Amennyiben támogatni szeretnéd az Ébredés Misszió munkáját, az
alábbi elérhetőségeken megteheted:
Postacím: Ébredés Misszió 5900 Orosháza, Falus Elek u. 13.
E-mail: urbanltamas@gmail.com
Bankszámlaszámunk: Ébredés Misszió K&H Bank,
10402647-50526750-80501004
Nemzetközi bankszámlaszám:
HU46 1040 2647 5052 6750 8050 1004
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