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KÖSZÖNET
Elsősorban annak a kedves Személynek szeretnék köszönetet mondani, Aki

megkért ennek a könyvnek a megírására, végig bátorított és inspirált.
Ötleteket adott, és a nehéz pillanatokban megerősített, hogy jó úton járok. A
nevét meg fogod tudni olvasás közben. Köszönet illeti továbbá mindazokat,

akik ugyanúgy hittek „Az Élő Tűz” második részének létrejöttében,
szükségességében, és természetfeletti ihletettségében, mint én. Hitük,

segítségük, és a tudat, hogy mellettem állnak, sokat segített a munkában, a
továbbhaladásban. Szeretettel mondok köszönetet családomnak, akik olyan

gyakran csak a hátamat látták, amint a számítógép előtt ülve dolgozom.
Sokszor talán velem szerettek volna lenni, de mivel ők is hitték, hogy a könyv

üzenetértékű lesz, megértőek voltak. Mindenképpen hálás vagyok
Kedvesemnek is, aki legalább ugyanannyi, vagy még több időt töltött „Az Élő

Tűz mindent megváltoztat” felett, mint én. Helyesírási, fogalmazási,
szerkesztési hibákat keresett újra és újra, hogy te, Kedves Olvasó, minél

színvonalasabb művet tarthass most a kezedben. Hálás vagyok mindenkinek,
aki bármivel is hozzájárult e könyv, és a vele együtt felépült informatikai

rendszer létrejöttéhez.
Köszönöm!
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Előszó

Szeretettel köszöntelek Kedves Olvasóm!
Nevem  Urbán  L.  Tamás.  Most  enyém  a  megtiszteltetés,  hogy
bevezethetlek egy sokak által megénekelt, versbe foglalt, vagy más
módon ábrázolt különleges, ám annál valóságosabb világba.
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 elvezesselek oda, ahol a romba
dőlt,  reménytelenségbe  süllyedt  életek  átformálódnak,  a  halálos
betegségekben szenvedők meggyógyulnak, ahol a kevés, mégis elég
lesz,  a  szürke,  egyszerű  emberekből  hősök  lesznek.  E  könyvön
keresztül saját szemeddel láthatod működni a természetfelettit. Hogy
mindez  túl  hihetetlenül  hangzik?  Nem  az.  Csak  talán  túlságosan
megszoktad  a  körülötted  lévő  fizikai  világ  korlátait.  Ha  velem
szeretnél  jönni  erre  az érdekes  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!

„Minden lehetséges annak, aki hisz.”

Hogy mi  a  célom mindezzel?  Nem kevesebb,  mint  hogy megvál-
tozzon, átformálódjon az életed! Sőt, még ezzel sem érem be. Azt
szeretném, és azt kérem, hogy egy teljesen új életet, új reményeket
kapj. Azt, hogy miután kiolvastad és letetted ezt a könyvet, valóban
más emberként élj tovább, egy boldogabb emberként. Én több mint
20 éve ismerkedem mindazokkal, melyekről itt írni fogok neked. Sok
mindent a saját bőrömön tapasztaltam meg, és egyre otthonosabban
mozgok ebben az izgalmas világban, de közel sem állíthatom, hogy
mindent tudok már.

Gyere, pillants be velem azon az ajtón, melyet kinyit ez a könyv, és
ha tetszik, amit látsz, lépj be, mert már nagyon régóta várnak Rád!
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Egy másik világ

Szeretném minél  letisztultabban eléd tárni  ennek a természetfeletti
világnak a törvényszerűségeit, hogy megértsd. Ezzel egyidejűleg egy
kulcsot  is  fogsz  kapni,  mellyel  kinyithatod  az  odavezető  ajtót,  és
azután bármikor beléphetsz oda.
Mindez  nem  bonyolult,  sőt,  nagyon  is  egyszerű,  ezért  egyszerű-
ségénél fogva sokan legyintenek rá. Valójában azért lett így kitalálva,
hogy megszégyenítse azokat, akik magukat okosnak tartják. Ahhoz,
hogy  ide  belépj,  nem  kell  diploma,  sőt,  semmilyen  különös
tudományt  nem kell  birtokolnod,  mindössze  egyetlen  dologra  lesz
szükséged. Ez pedig nem más, mint a hited.

Ez a különleges, általunk nem látható világ nélküled is, és a te
hited nélkül  is  működik,  zsong.  A hit  ahhoz kell,  hogy bekap-
csolódj, és részese legyél a csodáknak.

Most hirtelen két film jut eszembe. Mindkettő több részen keresztül
dolgozza fel azt, hogy a világunkon kívül van egy, a mi szemünkkel
láthatatlan életforma, mely hatással van a fizikai környezetünkre. Az
egyik ilyen film a „Mátrix”, a másik pedig a „Narnia”. Valahogyan
mindig  foglalkoztatta  az  embereket  ez  a  dolog:  léteznie  kell  egy
másik  világnak,  amit  szemmel  nem  érzékelünk,  de  a  miénkkel
párhuzamos,  és  óriási  hatással  van  a  személyes  életünkre.
Rengetegen megnézték ezeket a filmeket, és sokan elgondolkodtak a
látottakon, de ennél tovább sajnos kevesen jutottak.

Én nem tudom, te hogyan gondolkodsz erről, de azt biztosan tudom,
hogy valóban van egy ilyen hely. Saját magam is megtapasztaltam
ezt.  Persze  nem csak  én.  Rajtam kívül  még  több  millió  ember  a
Földön, és ez a felismerés gyökeresen változtatta meg az életünket.
Mindannyiunkban,  akik  csak  egy  pillanatra  is  benéztünk  ezen  az
ajtón, örök életre nyomot hagyott ez a valóság. Most te jössz! Vajon
be fogsz lépni, vagy megmaradsz önálló világod biztonságot nyújtó,
ám szoros korlátai között? Az utazás mindenesetre indul!
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Bepillantás

Kérlek,  engedd meg nekem, hogy résnyire  kinyissam azt  az ajtót,
amiről az előzőekben írtam!
Egy  másik  valóságba  nyílik.  A hihetetlen  csodák  és  az  önzetlen
szeretet világába.  Most csak bepillantunk, hogy lásd, minden igaz,
amiről a későbbiekben írni fogok. Ahogyan lassan feltárul előttünk a
bejárat, egy férfit látunk, aki szabad akaratából teljesen tönkretette az
életét  droggal,  és  nem csak  a  sajátját,  hanem a  családjáét  is.  De
valami történt... a halál torkában, az utolsó pillanatban megmenekült.
Ismerd meg te is!

A  fiatalembert  Kornis  Péternek  hívják,  jelenleg  35  éves,  és
Kunszentmiklóson  lakik.  Péter  14  évesen  kezdett  kábítószerezni.
Először csak könnyű drogokat használt alkalmanként, 2-3 naponta.
Ezt sajnos később felváltották az erősebb, komolyabb szerek,  és a
rendszeres,  napi  szintű  drogfogyasztás.  A  2-3  napi  kábítószer
beszerzéséhez legalább 100-150 000 forintra volt szüksége, de ilyen
munkahelyet nem igazán lehetett találni. Ezért aztán Péter bűnözésre
adta a fejét. Feleségét és gyermekeit gyakran hagyta otthon pénz és
étel nélkül, csak az anyagra tudott gondolni, és szinte bármire képes
volt, hogy előteremtse a rávalót.

Egy  alkalommal  elvetődött  Kunszentmiklóson  egy  keresztény
rendezvényre, ahol eldöntötte, hogy ezentúl Isten útján akar járni, és
szakít  a régi  életmódjával.  Azonban a barátok és a drog csábítása
erősebbnek bizonyult  az  ő  döntésénél,  és  újra  süllyedni  kezdett  a
bűnözés  mocsarába.  Süllyedni,  egészen  a  börtönig.  Nyolc  évet
kapott,  és  egy  nagyon  rossz  zárkába  került.  Teljesen  összetört.
Annyira, hogy elkezdett Istenhez kiáltani segítségért. Azt ígérte Neki,
hogy ha kiszabadítja őt innen, akkor újra odafordul Hozzá, és nagyon
jó  ember  lesz.  Hamarosan  nyílt  a  cellaajtó,  és  az  ő  azonosítóját
mondták: TD4943. Ott bent nem volt név, csak egy szám. Jelezte az
őrnek,  hogy  ő  lenne  az.  Alig  akarta  elhinni,  hogy  most  azonnal
hazamehet, hisz még éveket kellett volna ott töltenie ezen a szörnyű
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helyen.  Egyértelmű  volt  számára,  hogy  ekkora  csodát  csak  egy
természetfeletti hatalom tehetett az életében. Viszont, ahogy kilépett
a börtön kapuján, nem a megmentőjének tett ígérete, hanem a dílere
felé  indult,  hogy megünnepelje  nem mindennapi  szabadulását.  De
kivel  futott  össze  útközben?  Ugyanazzal  a  lelkésszel,  akinek  a
szolgálatára  néhány éve  elfogadta  Isten  szeretetét,  Jézus  megváltó
munkáját az életére. Még csak nem is ugyanabban a városban voltak,
hanem  60  km-rel  távolabb,  Isten  mégis  megoldotta,  hogy
találkozzanak. A pásztor kérte őt,  hogy menjen a gyülekezetbe,  de
Péter  fittyet  hányva a  börtönben tett  fogadalmára,  nem engedett  a
hívásnak.  Belevetette  magát  újra  a  drog  és  a  bűnözés  világába.
Elhatározta,  hogy  inkább  a  legális  drogok  felé  orientálódik,  mert
azzal  napi  50-60  000  forintot  is  meg  tud  keresni,  és  közben
fogyaszthatja  is  a  saját  készítésű,  különböző  mérgekből  előállított
szert.

Valami  azonban  nagyon  rosszul  sült  el,  és  Péter  meghalt.
Újraélesztették,  majd mentőhelikopterrel  kórházba szállították,
miközben  alul-felül  vér  távozott  a  szervezetéből.  Az  orvosok,
miután megvizsgálták, azt állapították meg nála, hogy körülbelül
2 hét van hátra az életéből.

Néhány  hét  alatt  50  kg-ot  fogyott,  miközben  tehetetlenül  várta  a
halált. A családjával agresszív volt, ezért azok gyakran elmenekültek
otthonról, másoknál aludtak, míg ő otthon késekkel a párnája alatt
feküdt naphosszat. Sem orvos, sem rendőr nem mert kimenni hozzá,
mert mindenki tudta, mennyire veszélyes alak.  Egy nap, miközben
egyedül volt nyomorúságos helyzetével, kezébe került lánya Bibliája,
melyet hittanórán kapott. Az 5. zsoltár szavai mélyen megérintették,
melyek így hangzanak:

„Figyelj  hangos  kiáltozásomra,  Istenem,  királyom,  mert  hozzád
imádkozom!  Hallgasd  meg  szavamat  reggel,  Uram,  reggel  eléd
készülök,  és várlak.  Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem
talál otthonra nálad a gonosz.” 
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„Talán ma történik valami!” - gondolta Péter. 
És  valóban  történt!  Egy  különleges  erő  valósággal  kihúzta  őt  az
ágyból, holott máskor WC-re is alig tudott kijutni. Egészen a bejárati
ajtóig ment, maga sem tudta miért. Kinyitotta az ajtót, és egy olyan
embert látott az utcán sétálva, akit szinte soha nem látnak autó nélkül
a  városban.  Igen,  az  a  pásztor  volt,  akit  hol  Budapesten,  hol
Kunszentmiklóson  hozott  elé  Isten,  hogy  valahogyan  az  Ő  útjára
vezesse. Beszélgetni kezdtek Péter állapotáról. Közben a felesége is
hazaérkezett,  és  kérlelte  Isten  emberét,  hogy  tegyen  valamit  a
férjéért, mert hamarosan meg fog halni. A lelkipásztor beljebb ment,
és egy egyszerű, rövid imádságot mondott el arról, hogy legyen meg
Isten  akarata  a  haldokló  életében.  Ekkor  Péter  valami  különös
melegséget érzett és egyfajta békességet. Miután a pásztor elköszönt
és kisétált, a férfi, aki szinte semmit nem ehetett, mert folyton vér jött
ki a belső szerveiből, azt érezte, hogy éhes, és enni kért a feleségétől.
Akár  halálos  is  lehetett  volna  számára  az  az  adag  ennivaló,  amit
behabzsolt, de nem halt meg, és még a vérzés is elmúlt. Ahogy teltek
a napok, Péter szép lassan hízni kezdett. Bár elmúlt a két hét, amit az
orvosok  adtak  neki,  nem  csak  hogy  életben  maradt,  hanem  még
erősödött  is  fizikailag.  Elhagyta  a  drogot,  és  a  halál  torkából
megszabadulva, elfogadta Isten szeretetét, Jézus megváltó munkáját
az  életére.  Mindezt  vízkeresztséggel  erősítette  meg.  Látva  a  vele
történt hatalmas fordulatot, az egész családja, és szülei is ugyanezt
tették.  Egy hatalmas bizonyíték volt  ő  a  szemük előtt  arra  nézve,
hogy Isten ma is él, és ma is tesz csodákat.

Bizony, Isten hatalma nem lett kisebb, mint a bibliai időkben. Ő nem
változik,  és  igen,  Magyarországon  is  tesz  csodákat!  2015-ben
Kunszentmiklóson, nem csak egy megrögzött bűnözőt mentett meg
20 évnyi  drogozás  után  az  utolsó órákban.  Péter  sokat  szenvedett
gyermekei egy új apukát kaptak, felesége egy új férjet, a szülei pedig
egy új gyermeket. Amit a három elvonókúra nem tudott elvégezni,
azt  Isten  egy  pillanat  alatt  megtette,  és  még  sokkal  többet  is.
Kétségtelen,  hogy  Isten  természetfeletti  hatalmának  törvénysze-
rűségei  hatással  vannak a fizikai  világunkra!  Mégpedig úgy,  hogy
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ami a mi korlátaink szerint lehetetlen (pl. hogy egy agyondrogozott
haldokló  teljesen  új  életet  kapjon),  az  nyomban megtörténik  Isten
segítsége által.
 
Ez  az  első  történet  volt  csupán.  Ahogy a  könyv  olvasása  közben
mélyebbre  hatolunk  ebben  a  csodákkal  teli  világban,  egyre  több
bizonyíték  lesz  számodra  arról,  hogy  az  is  lehet  valóság,  amit  a
fizikai szemeiddel nem látsz.  A következő, akit megpillanthatunk a
képzeletbeli  ajtón  túl,  egy  64  éves  ceglédi  zenészember.  Súlyos
szívbetegséget állapítottak meg nála, és egy komoly műtétnek nézett
elébe.  Valahogyan mégsem úgy alakultak a  dolgok a műtét  körül,
ahogy  azt  többen  gondolták  volna.  Történt  valami,  ami  teljesen
ellentmond a józan észnek.

Gulyás Jenő katolikus vallásban élt, viszont 2015-ben közelebbről is
megismerte Isten szeretetét. 2016 tavaszán észrevette, hogy időnként
fullad,  néha  még  a  szíve  is  hevesebben  ver.  Egy  tüdőgyulladás
kapcsán bekerült a ceglédi kórházba, ahol egy alapos kivizsgálás után
szívnagyobbodást,  koszorúér-szűkületet,  valamint  szívritmus
problémát állapítottak meg nála. 

A szakemberek véleménye szerint a szíve 35%-os teljesítménnyel
tudott  csak  működni.  Emiatt  a  koszorúér  tágítására  és
szívritmus-szabályzó beültetésére lett volna szüksége a betegnek.
Egy  hétfői  napra  tűzték  ki  ennek  az  igen  nagyszabású
szívműtétnek az időpontját. 

Közben  Jenő bácsi  elhatározta,  hogy komolyabbra  fűzi  Istennel  a
kapcsolatát:  szeretne  eleget  tenni  a  bibliai  követelményeknek,  és
alámerítéssel a saját akarata, döntése alapján megkeresztelkedni. Ez a
bemerítkezés a hétfőre tervezett műtét előtti pénteken zajlott.  Jenő
bácsi felkészült lélekben, és elment erre az összejövetelre, hogy egy
teljesen  újat  kezdjen  Istennel,  és  megvallja  mások  előtt  is  ezt  a
szándékát.  Ezen  az  ünnepi  istentiszteleten  a következő  idézetet
hallotta a Bibliából, pontosabban az Ezékiel könyvének 36. részéből:
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„Azután  tiszta  vizet  hintek  rátok,  tisztára  mosdatlak  minden
tisztátalanságotokból,  összes  bálványaitoktól  megtisztítalak.  Új
szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek...” 

Amikor meghallotta ezeket a szavakat, egészen elhitte, hogy Isten ezt
képes megtenni vele. Hitte, hogy Vele minden lehetséges, még az is,
hogy  az  ő  fizikai  szíve  is  teljesen  egészségessé  legyen.  Ezért
imádkoztak is a bemerítkezés közben. Bár erősnek érezte magát az
istentiszteleten,  amikor  ennek vége lett,  hazament,  és gondolatai  a
hétfői,  nehéz műtéten jártak.  A nagy beavatkozásra a  Semmelweis
Egyetem  Városmajori  Szív-és  Érgyógyászati  Klinikára  várták  őt.
Megérkezésük  után  nyolc  órán  keresztül  várakoztak  a  műtétre,
melyet egy újabb vizsgálatsorozat előzött meg.

Ennek  során  nem  várt  változásokat  tapasztaltak  az  orvosok!
Olyan jellegű pozitív  változásokat,  amik szerint  már nem volt
szükséges  a  pacemaker  beültetése.  A  nagyobbodás  eltűnt,  a
koszorúér kitágult, és a szívritmus is rendben volt. Sőt, rendben
van a mai napig is.

Egy  kisebb  beavatkozást  követően,  mintegy  tíz  perc  után,
hazaküldték  Jenő  bácsit.  Azóta  tevékenyen  éli  mindennapjait.
Munkát keres, mint zenészember, rengeteget olvassák feleségével a
Bibliát,  keresik  az  Úr  üzenetét,  akaratát  az  életükre  nézve.  Isten
dicsősége ez az óriási helyreállás! Azt bizonyítja, hogy Ő nem csak a
régi  időkben  gyógyított  embereket  a  bibliai  történetekben,  hanem
napjainkban is  megteszi.  Ma is  van  erre  ereje,  hatalma,  és  ma  is
szereti  annyira  az  embert,  hogy  ezt  megtegye  bárkivel,  aki  hisz
Őbenne.

Kenneth May és felesége egy hatalmas farmon éltek Canada Ontario
tartományában, azon belül pedig Foresters Falls-ban. Ez a történet
1966 nyarán kezdődött, amikor Kenneth 59 éves volt. Egyik nap egy
nagy csomót tapintott ki a jobb hóna alatt. Egy másik a bokáján volt,
és elindult szép lassan a térde, majd az ágyéka, végül pedig az alhasa
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felé. A hónaljban lévő daganatot kioperálták és vizsgálatra küldték,
melynek eredményeképpen Hodkins-kórt (nyirokmirigyrák)  állapí-
tottak meg. Ezt követően öt hétig, minden nap egy autó érkezett a
farmra, és elvitte Kenneth-et a klinikára kobaltkezelésre. A sugárzás
után  újabb  daganatok  jelentek  meg  az  ágyékán,  a  mellkasán,  az
ádámcsutkáján, a nyakán és a szeme alatt is. A teste lassan tele lett
daganatokkal.  Érezte,  hogy  már  nem  sok  lehet  hátra  az  életéből.
Ezért úgy döntött, mielőtt bevonul a kórházba, ahonnan valószínűleg
már  nem  fog  élve  távozni,  meg  szeretné  látogatni  a  lányát
Pittsburghben. A család teljesítette is ezt a kérését, és hamarosan a
lánya lakásán találta magát. Valaki ajánlotta neki, hogyha már úgyis
Pittsburghben  van,  menjen  el  Kathryn  Kuhlman  egyik  csoda-
összejövetelére a Carnegie Hallba, mert ott nagyon sok beteg helyre
szokott állni a legkülönfélébb gyógyíthatatlan betegségekből is. 

Kenneth  nem  tiltakozott  a  dolog  ellen,  hisz  nem  volt  már  mit
veszítenie. Korábban is, amikor egy súlyos tüdőgyulladás következ-
tében lemondtak róla az orvosok, és Istenhez imádkozott segítségért,
pár nap múlva gyógyultan hagyhatta el a kórházat. Tudta, hogy Isten
most  is  meg tudja gyógyítani,  de vajon akarja-e? Elment  tehát  az
összejövetelre,  ahol  a  bejárati  ajtónál  már  nagy  tömeg  várt
bebocsátásra.  Az  emberek  kedvesek  voltak  vele,  és  látva  rossz
állapotát,  egyre  előrébb  engedték  őt  a  sorban.  Hamarosan  egy
ismeretlen lépett hozzá és megkérdezte: 
-Ugye önnek rákja van?- Kenneth csodálkozott, honnan tudhatja ezt
egy idegen  róla!  Rábólintott,  mire  a  hölgy elkezdett  imádkozni  a
teljes helyreállásért.

Az imádságot követően csodálkozva tapasztalta, hogy a lábában
lévő  állandó,  kínzó  fájdalom  egészen  megszűnt.  Ez  volt  az  a
dolog, amire azt mondták az orvosok, hogy élete végéig gyötörni
fogja  őt.  Most  pedig  egy  pillanat  alatt  elmúlt,  és  még  el  sem
kezdődött az összejövetel!
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Miután  a  tömeg  beözönlött  az  épületbe,  és  mindenki  elfoglalta  a
helyét,  újra  megjelent  egy  ismeretlen  ember,  és  megkérdezte
Kennethtől, hogy ő-e az, aki Kanadából érkezett? 
-Igen!-  válaszolta.  Az  idegen  megkérte,  hogy  fáradjon  vele  a
színpadra  Kathryn  Kuhlmanhoz.  Kenneth  készséggel  követte  őt  a
megújult,  fájdalom  nélküli  lépteivel.  A  színpadra  érve  Kathryn
imádkozott  érte.  Eközben  egy  halk  szelíd  hangot  hallott  a
gondolataiban, mely ezt mondta:  „Meggyógyultál Kenneth May”.

Igen, tudta és érezte, hogy így van! Az életét megkeserítő kínok és
daganatok egymás után tűntek el a testéből,  ő pedig csak csodálta
Isten  hatalmát,  mellyel  újra  megmentette  őt.  Egy  közel  60  éves
egyszerű farmert!  Ezek után kontrollvizsgálatok céljából felkereste
az orvosát, aki nem hitt a szemének! Felkérte egy másik kollégáját,
hogy ő is nézze meg tüzetesen a férfit, de persze az ő szemei is tágra
nyíltak  a  csodálkozástól.  Kenneth  felesége  a  megdöbbent  orvosra
nézett, majd ezt kérdezte: -Csoda történt, doktor úr? 
Az orvos a fejét csóválva adott választ, miközben elindult a kijárat
felé: -Igen, az!

Forrás: Kathryn Kuhlman: „Isten most is megteheti”

Én nem tudhatom nálad mi az, ami ma reménytelennek tűnik.
Azt sem tudom, hogyan került a kezedbe ez a könyv. De abban
biztos vagyok, hogy mindez nem véletlen! Látnod kell ezekből az
igaz történetekből, hogy ebben a világban, ahová most invitállak,
valóban minden lehetséges! Bármilyen helyzetben vagy is, el kell
hinned, hogy az a személy, Aki ezt a fizikai világot megalkotta a
maga  korlátaival,  bármikor,  bármit  meg  tud  változtatni  a  te
életedben is, akár ebben az órában.

Íme még egy újabb férfi, aki az utolsó pillanatban menekült meg. A
lelkére  súlyos  teherként  nehezedtek  azok  a  dolgok,  amiket  látott,
hallott  és átélt.  Olyanok voltak ezek számára,  melyek cipelése kis
híján az életébe került.
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Nagy Istvánról fogok írni, aki jelenleg 51 éves és Budapesten él. 
22 évig  szolgált  hivatásos  zsoldosként.  Megjárta  Ugandát,  Szíriát,
Szaúd-Arábiát, Afganisztánt, sőt a délszláv háborúban is részt vett.
Feladata  mindenhol,  bármerre  is  járt,  a  kimenekítés  volt.  Sok
szörnyűséget  tapasztalt.  Sajnos  túl  sokat,  és  ezek  egyre  jobban
megviselték őt. Egy alkalommal az egyik bajtársa, aki a helikopter-
ben  a  géppuskánál  ült,  kiesett  a  gépből.  István  aznap  éjjel  azt
álmodta,  hogy a  barátja  még  életben  van,  nem halt  meg.  Így bár
homokvihar volt, elindultak, hogy megkeressék őt. Meg is találták a
táboruktól  mintegy  3  km-re,  és  valóban  élt!  Isten  egy  álom
segítségével  meg  tudta  menteni  őt.  Máskor  Istvántól  mintegy  50
méterre egy buszt robbantottak fel, emiatt szilánk fúródott a testébe.
Ezt  Istentől  jövő  figyelmeztetésnek  vette.  2013-ra  odáig  jutott
lelkileg, hogy meg akarta ölni magát. Bár anyagilag nagyon megérte
ezt a munkát végezni, lélekben rengeteg kárt okozott számára. Napi
másfél üveg whiskyt ivott, rengeteget dohányzott, csak hogy némileg
enyhítse  belső  gyötrelmeit,  de  ezek  nem  tudtak  békességet  adni
számára. Egyre többször foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata. 

Egy nap, Budapesten a VIII. kerületben, éppen egy gyülekezet előtt
ment el,  amikor az ajtó előtt  álló gyülekezeti  tag behívta őt, hogy
vegyen  részt  az  istentiszteleten.  István  engedve  a  szívélyes
invitálásnak  bement  az  épületbe,  és  végig  jelen  volt  az  összejö-
vetelen. Azután elment legközelebb is, és legközelebb is, és egyre
többször, mert érezte, ahogy Isten helyreteszi a lelkivilágát. Jól esett
neki az ott megtapasztalt szeretet! Szívesen hallgatta az igehirdeté-
seket arról, hogy Isten kész minden bűnünket megbocsájtani, és egy
teljesen új életet adni. Egy idő után már nem akart meghalni. El tudta
fogadni  az  Úr  szeretetét  személyes  életére,  és  ez  teljesen
megváltoztatta  őt.  Minden  átalakult  benne,  és  Isten  még  egy
csodálatos feleséggel is megajándékozta ezt a sok szörnyűséget látott
férfit. 
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István elmondta: biztosra veszi, hogy Isten az utolsó pillanatban
mentette meg őt! Ha akkor nem lép be a gyülekezetbe, ma már
nem élne, és nem lenne boldog házasember sem.

Van,  amikor  az  ember  lelke  többet  már  nem  bír  el  a  sok  teher,
fájdalom miatt. Ilyenkor igen sokan különféle pótszerekhez nyúlnak,
amik  ideig-óráig  elnyomják  a  belső  kínjaikat.  Viszont  miután
kiürültek  a  szervezetből,  újra  meg  újra  pótolni  kell,  és  így  válik
számtalan ember függővé. Mások, a rájuk nehezedő nyomás hatására
egyszerűen felőrlődnek lelkileg-szellemileg, azután testileg is. Van,
hogy a megoldhatatlannak tűnő probléma az illető életébe kerül. Sok
ilyen tragikus történetet hallunk nap mint nap szűkebb, vagy tágabb
környezetünkben. De ha visszaolvasod a fenti történeteket, láthatod,
hogy mindig van remény,  mindig van megoldás,  csak a megfelelő
helyen kell keresni!

A következő fejezet pontosan elmondja neked, hogy hol, és kinél
érdemes válaszokat keresni  a  kérdéseidre.  A képzeletbeli  ajtót,
melyen  keresztül  eddig  bepillantottunk  a  „minden  lehetséges
világba”,  most  becsukjuk.  A  következő  oldalakon  keresztül
megtudod, hogyan nyithatod ki te magad, és mi módon lehetsz
részese, örököse mindannak, amit ott találsz.

A tiéd ez a világ. Neked készült az az otthon, ahová olyan régóta
vágyik  egy  részed.  Egy  hely,  ahol  béke  van.  Egy  hely,  ahol  a
hibáiddal  együtt  is  szeretnek.  Egy  hely,  ahol  hisznek  benned  a
végsőkig, és képes vagy a lehetetlennek tűnő dolgok megtételére is.
Ha eddig nem tudtad, ma megtudod az igazságot. Innentől kezdve a
te döntésed,  hogy a régi életedet folytatod-e,  vagy valami teljesen
újat,  merőben  szokatlant  választasz,  és,  hogy  unalmasak,  vagy
izgalmasak lesznek a hátralévő éveid?
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A kulcs

Ne feledd, ha mindezt elhiszed, valóságosan új életet kapsz, és vele
egy életre szóló küldetést is!

Egy napon a Mindenség Ura úgy gondolta,  hogy megalkotja a mi
fizikai  világunkat.  Az  eget,  a  földet,  a  vizeket,  a  növényeket,  az
állatokat, és végül az embert. Amikor pedig elkészült, „...megvizsgált
mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta”. 

Az  embernek  nagyszerű  dolga  volt.  Minden  rendelkezésére  állt,
semmiben sem szenvedett hiányt. Bőven volt körülötte étel, nem volt
betegség, sem pedig félelem. Szabad akaratot kapott, és azt tehetett,
amit szeretett  volna. Egyetlen dolgot kért tőle a Teremtő, egyetlen
egyet, hogy egy bizonyos fának a gyümölcséből ne egyen. De volt
valaki,  aki  mérhetetlenül  gyűlölte  a  Mindenség  Urát,  és  mivel
semmit  nem  tehetett  ellene,  elhatározta,  hogy  a  szeretett
teremtményét  fogja  tönkretenni,  kínozni  és  gyötörni,  így  okozva
Neki szenvedést. Tudta, hogy ha ráveszi az embert, hogy megszegje
Isten akaratát, akkor Ő nagyon megharagszik teremtményére, és elűzi
őt erről a csodálatos helyről. Becsapta hát az első emberpárt ravaszul,
akik ennek hatására úgy döntöttek, nem teljesítik Isten parancsát, és
mégis esznek arról a fáról. 

Az ellenség terve  bevált.  Isten valóban kiűzte  őket  a  biztonságos,
gazdag és gyönyörű helyről, ahol minden tökéletes volt.  Az ember
Isten  ellenségének,  a  Sátánnak  a  kezébe  került,  aki  válogatott
kínzásaival igyekezett minél nagyobb fájdalmat okozni nem csak a
teremtménynek,  hanem  a  Teremtőnek  is.  Szegénység,  nélkülözés,
gyilkosságok,  félelem,  betegségek  és  különböző  eszközei  vannak
terve végrehajtásához.

Tudom,  mesének  hangzik  az  egész,  és  jól  ismered  már  ezt  a
történetet. De újra csak figyelmeztetnélek arra, amit az előzőekben
már leírtam. 
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Azért  ilyen  egyszerű  az  igazság,  hogy  megszégyenítse  az
okoskodókat!  Ahhoz  pedig,  hogy  megismerd  a  fizikai  korlátok
nélküli, szabad szemmel nem látható világot, szükség van a hitedre.
Sőt, újra elismétlem azt is, hogy ez a világ függetlenül attól létezik és
működik, hogy hiszel-e benne vagy sem.

Nem  kell  hozzá  hit,  hogy  körülnézve  Földünkön  lásd  a  Gonosz
munkáját. Ma is gyűlöli Istent, és a teremtményeit is. Ma is igyekszik
minél  nagyobb  fájdalmat  okozni  az  emberiségnek,  hogy  ezzel  az
Alkotójának is fájdalmat okozzon. Betegségek, háborúk, kizsákmá-
nyolás,  éhség,  terror,  félelem, kilátástalanság, romba dőlt  családok
jelzik  a  lába  nyomát.  Tervei  megvalósításához  ma  is  felhasználja,
becsapja az embereket ugyanúgy, mint ahogy azt a kezdetekben tette.

Ahhoz, hogy lásd a tengernyi szenvedést világunkban, nem kell a
hited, csak a szemeid. A hited ahhoz kell, hogy meglásd, mi, és ki
áll az egész hátterében!

De mi a megoldás mindezekre? Van egyáltalán menekülési útvonal?
Isten alkotásai vagyunk, ezért elkötelezetten szeret minket, és nem
akarja,  hogy  szenvedjünk.  Viszont  az  ember  engedetlensége  nem
maradhat büntetés nélkül. Manapság is lázadunk, hiszen mi magunk
döntünk  úgy,  hogy káromkodásainkkal,  szeretetlen,  irigy gondola-
tainkkal,  szavainkkal,  szexuális,  vagy  egyéb  kicsapongásainkkal,
erőszakos viselkedésünkkel és sok más tettünkkel szembemegyünk
Teremtőnk eredeti  tervével,  akaratával.  Igen,  sajnos bűnben élünk,
akár  tetszik,  akár  nem.  Az ősi  ellenség ezekkel  a  dolgokkal  teszi
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tönkre az életünket, a világunkat, és gyötri Istent is, aki pedig az első
pillanattól  kezdve,  ahogy  megalkotott  minket,  szenvedélyes
szeretettel  vesz  körül.  Az  Úr  úgy  tervezte,  hogy  majd  örökre  az
emberrel lesz, aki szabad akaratából dönt majd úgy, hogy együtt akar
lenni Teremtőjével. De az ellenség az ármánykodásával elválasztott
minket Tőle. Ezért sok ember bármit csinál, valahogy mindig érez
egy  belső  ürességet.  Próbálják  ezt  elnyomni  munkamániával,  a
vagyon  gyűjtögetésével,  élvezetével,  alkohollal,  droggal,  a  média
majmolásával, kapcsolatfüggőséggel és egyebekkel. 

De az  az  űr,  ami  a  Teremtőnk után  sóvárog,  nem tölthető  be
semmi mással. A lelkünkbe van kódolva, hogy Kitől származunk!
Attól függően, hogy mennyire sikerül elnyomnunk ezt az érzést, a
felszínen, vagy a mélyben, de mind vágyódunk a Vele való eredeti
kapcsolatra.

Isten, az atyai szeretetéből adódóan, kiutat készített számunkra ebből
az elszakított állapotunkból. Valakinek magára kell vállalnia a világ
összes szörnyű bűnét. Mindazt, amit eddig elkövetett, és azokat is,
melyeket  ezután  fog  elkövetni  az  emberiség.  Ha  lenne  erre  a
feladatra  egy  méltó  személy,  aki  átvenné  ezt  mindenkitől,  és
elviselné érte a halálos büntetést, akkor nekünk már csak az lenne a
dolgunk, hogy bocsánatot kérjünk Istentől az elfordulásukért. Csak el
kell  fogadnunk  saját  életükre  nézve  ezt  a  drága  áldozatot,  és
megmenekülnénk!  Minden  az  eredeti  terv  szerint  mehetne  tovább
azok életében, akik szabad akaratukból így döntenek. Valaki önként
vállalta ezt a hatalmas feladatot! Emberként a Földre született, és itt
járt  közöttünk.  Felnőve tanította  az  embereket,  és  megszabadította
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őket  a  nyomorúságaikból.  Megmutatta  a  világnak,  hogyan  lehet
visszatalálni Ahhoz a személyhez, aki megalkotta  őket, és azóta is
sóvárgó szeretettel vágyakozik utánuk. Tiszta létére rázúdult a világ
minden  vétke,  és  mikor  elérkezett  az  ideje,  hagyta,  hogy
teremtményei  megkínozzák,  megöljék  őt.  Az  Úr  Jézus  egyetlen
engedetlenséget  sem  követett  el  földi  élete  folyamán,  mégis
bűnözőként ölték meg. Azért kellett ennek így lennie, hogy minden
létező,  és jövőbeni bűn elnyerje méltó büntetését!  Így az emberek
visszatérhetnek Teremtőjükhöz, és újra személyes kapcsolatuk lehet
Vele.

Jézus,  a  halála  után  feltámadt,  és  ezzel  legyőzte  az  ősi  ellenség
legnagyobb erejét! Végérvényesen és teljes mértékben hatalma van a
Sátán felett, aki nem gyötörheti tovább kedvére az embereket, mert
innentől kezdve van egy személy, akinek a nevére minden térdnek
meg kell hajolnia! Az Atya ugyanis minden hatalmat Neki adott, mint
Fiának.  Jézus  pedig  ezt  a  hatalmat  nekünk  adta.  Azoknak,  akik
hisznek  Őbenne  és  az  áldozatában.  Miután  a  feltámadt  Jézus
visszament a mennybe, ahonnan származott, elküldte maga helyett a
Szentháromság harmadik személyét, a Szent Szellemet.

Ő  az  a  kedves  és  hatalmas  Személy,  aki  tanít,  vezet  minket,  és
jeleket,  csodákat  tesz  ma  is.  Ezek  által  bemutatja  Teremtőnk
hatalmát, hogy lássa meg az egész emberiség a valóságot a mi fizikai
világunkon  túl.  Ezen  a  helyen  szeretettel  gondolnak  rád,  és  arra
várnak, hogy szabad akaratodból elfogadd az érted adott áldozatot.
Csak  kérj  bocsánatot  Teremtődtől  azokért  a  dolgokért,  melyekkel
elfordultál  Tőle.  Hatalmas,  aggódó  szeretettel  várja  a  pillanatot,
amikor meghozod ezt a döntést, mert aki nem teszi meg, az örökre
szenvedésben fog élni.
 
Íme tiéd a kulcs, amit ígértem. Valóságosabb, mint hinnéd! Azok
a fantasztikus és igaz történetek is, melyekkel a könyv további
részében találkozni  fogsz,  azt  bizonyítják,  hogy  ez  a  színtiszta
igazság. 
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Az által a Szent Szellem által teszi Isten ezeket a csodákat, Akiről az
előbb is írtam. Ő az a személy, Akit Jézus elküldött neked önmaga
helyett, és Vele együtt hatalmat is kaptál, hogy győzelmet arathass az
ellenség  minden  erején!  Nem  csupán  beléphetsz  Isten  világába,
hanem csodák részese is lehetsz. 

Akarod Őt megismerni úgy, ahogy még soha? Szeretnél egy teljesen
újat kezdeni? Vágysz visszatérni az eredeti tervhez? Elfogadod ezt a
különleges  kulcsot,  és  az érted hozott  áldozatot?  Ha úgy döntesz,
hogy nem, akkor kérlek olvasd tovább ezt a könyvet, és figyelj! Talán
szólnak hozzád az itt leírt események. Ha pedig elfogadod mindezt,
akkor gyere, és menjünk tovább egy életre szóló kaland felé! Csak
annyi a dolgod, hogy elmondod szívedből ezt az egyszerű imádságot,
vagy valami hasonlót:

Uram!
Tudom,  hogy  eddig  a  saját  fejem után mentem,  és  nem törődtem
azzal,  hogy  Neked  mi  a  célod  velem.  Sokat  hibáztam,  sok  bűnt
elkövettem azzal, hogy nem engedelmeskedtem a szavaidnak. Kérlek,
bocsásd meg a vétkeimet!  Ezután a Te utadon akarok  járni,  a  Te
akaratod szerint  élni.  Köszönöm Jézus,  hogy szeretetből meghaltál
értem,  helyettem,  az  én  szégyeneimért!  Köszönöm,  hogy  a  Te
áldozatod  megmosott  minden  bűnömtől,  és  újat  kezdhetek  Nálad,
tiszta lappal. Örülök, és hálás vagyok, hogy visszatérhetek az eredeti
tervhez,  és  újra  közel  lehetek  Hozzád.  Kérlek,  Uram,  a  Te
Szellemeddel vezess tovább ezen az úton!
Ámen.
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A küldetés

Most,  hogy beléptél  az ajtón ebbe a különleges világba,  szeretnék
egy nagyon érdekes dolgot mutatni neked. Elmondok valamit a Szent
Szellemről, Aki most is itt van veled, amikor ezt a könyvet olvasod,
és próbál szólni hozzád. Sokat imádkoztam én is, és mások is azért,
hogy ez most így legyen! Szóval, hogy jobban el tudd képzelni Isten
Szellemét, és annak munkáját itt a Földön, egy izgalmas információt
fogok  megosztani  veled.  Ehhez  segítségül  hívok  egy  idézetet  a
Bibliából, az Ezékiel könyvének 47. részéből:

„Majd a férfi visszavezetett a Templom bejárati kapuja elé, amely
keletre nézett. Láttam, hogy a Templom déli sarkánál, a kapu küszöbe
alól vízforrás fakad fel. A víz keletre folyt tovább, az oltártól délre.
Majd a férfi  az északi  kapu útján kivezetett  a külső falon kívülre.
Megkerültük a falat, és a külső keleti kapuval szemben megálltunk. A
víz  ott  folyt  ki  a  Templom területéről  a  kapu  déli  oldalán,  keleti
irányban. A férfi,  kezében a mérőzsinórral, kelet felé vezetett,  ezer
könyök távolságra. Ott  megállt,  és átvezetett  a kis  patakon, amely
csak  a  bokámig  ért.  Majd  tovább  haladt,  ismét  ezer  könyöknyi
távolságra. Ott újra átvezetett a vízen, amely itt már a térdemig ért.
Újabb ezer  könyök után  megint  átvezetett  a  folyón,  de  ott  már  a
derekamig ért a víz. Újabb ezer könyök távolság után a folyó annyira
felduzzadt és elmélyült, hogy már nem tudtam átmenni rajta. Ebben
már csak úszni lehetett! Túl mély lett ahhoz, hogy átgázoljak rajta.
Megkérdezte:  „Ember  fia,  jól  megfigyelted,  amit  láttál?”  Ezután
visszavezetett  a  folyó  partján.  Eközben  észrevettem,  hogy  a  folyó
mindkét partján nagyon sok fa nő. A férfi ezt mondta: -Ez a folyó az
Arábá-völgyön  keresztül  a  keleti  puszta  felé  halad,  és  a  Holt-
tengerbe ömlik. Amikor pedig vize bejut oda, meggyógyítja a Holt-
tenger  vizét.  Ahová  ennek  a  folyónak  a  vize  eljut,  ott  minden
teremtmény élni fog, és megszaporodik! A Holt-tengerben is rengeteg
hal nyüzsög majd, mert ahová ez a folyó behatol, ott minden élőlény
egészséges lesz, és élni fog! Akkor majd halászok dolgoznak a Holt-
tenger partján Én-Geditől Én-Eglaimig, és hálóikkal tömérdek halat
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zsákmányolnak. Olyan sokféle hal nyüzsög majd a Holt-tengerben is,
akárcsak a Földközi-tengerben. Az elszigetelt mocsarak és pocsolyák
azonban nem gyógyulnak meg, hanem továbbra is sósak maradnak.
A folyó két partján mindenféle gyümölcsfa nő. Levelük nem hervad,
gyümölcsük nem fogy el. Minden hónapban új termést hoznak, mert a
víz, amely öntözi őket, a Templomból ered. Gyümölcseik táplálnak,
leveleik gyógyítanak.”

Nem tudom,  tetszik-e  neked  ez  a  leírás  a  folyóról,  melynek  vize
mindenhová életet és gyógyulást visz? Azok a történetek, amik ebben
a  könyvben  szerepelnek  különböző  csodákról,  ennek  a  „Víznek”
hatására  váltak  valóra.  A Szent  Szellem  olyan,  mint  egy  folyó.
Áramlik  mindenfelé,  és  helyreállítja  mindazokat  a  dolgokat,
melyeket a Sátán szétrombolt, szétdobált az emberiség életében. 

A görög  diabolosz  szóból  fordították ugyanis  az  ördög  szavunkat,
amit a Sátánra is szoktunk használni. A diabolosz szó jelentése pedig:
szétdobáló.  Amit  Isten  tökéletesre  megalkotott  az  emberrel,  annak
életével  és  környezetével  kapcsolatban,  azt  a  Sátán  igyekszik
maradéktalanul tönkretenni. Tudatlanságból és szabad döntésből mi
engedtük,  hogy ezt  tegye,  amikor  az  első emberpár  az  ő hatására
megszegte Isten parancsát. Sajnos mi is ezt tesszük nap mint nap.

Viszont Jézus legyőzte az ellenséget, és ez azt jelenti, hogy akik
hisznek  az  Ő nevében és  áldozatában,  azoknak  hatalmuk van
felette. 

Itt  jön  képbe  a  Szent  Szellem,  és  az  Ő  lenyűgöző  folyója.  Amit
Megváltónk  elvégzett  szellemileg,  azaz  hogy  az  áldozatával
helyreállította az Isten által eredetileg alkotott békességet, bőséget,
áldást, szeretetet, egészséget, azt fizikai valóssággá a Szelleme teszi.
Tehát a különböző csodák, melyekről beszámolok, nem történhettek
volna meg Jézus  áldozata  nélkül!  Szellemi  síkon Jézus  tette  meg,
fizikai síkon a Szent Szellem állítja helyre az Atya által eleve kitalált
rendet és harmóniát. 
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„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.” (János ev. 7:37-39)

Láthatod,  hogy  Jézus  maga  is  egy  folyóhoz  hasonlítja  a  Szent
Szellem munkáját.  Egy olyan folyóhoz,  mely azokból  fakad,  akik
hisznek Őbenne. Ez ugyanaz a víz, amely mindenfelé gyógyulást és
szabadságot  visz,  amiről  az  elején  olvastunk.  Mindez  röviden  azt
jelenti, ha komolyan veszed, hogy Jézus halálának a célja a te bűneid
eltörlése volt, és ha kéred a bocsánatát, akkor Isten Szelleme belőled
is áramolhat, amerre csak mégy. 

Életet vihetsz a haldokló helyekre, a nyomorúság földjére, mert
ez a te örökséged!

Honnan tudom, hogy a tiéd is ez az ajándék? Innen:
„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)

Tehát,  ha  Isten  útjára  lépsz,  és  rendezed  Vele  a  rég  megromlott
kapcsolatodat, Ő nemcsak hogy megbocsájtja a bűneidet, és egy új
kezdetet ad, hanem rögtön ajándékot is kapsz Tőle. Ez az ajándék
pedig:  egy  személy.  Nem  csak  a  tiéd,  hanem  az  utódaidé  is,  és
mindenkit megillet, akit Isten magához vonz. Téged lehetséges, hogy
most vonz, ez által a könyv által. Neked is szólnak ezek a fantasz-
tikus ígéretek. Mindössze csak annyi a teendőd, hogy meghozod azt a
döntést,  ami  visszavezet  téged  az  Alkotódhoz,  akitől  elindult  az
életed.
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Tudod, hogy a Holt-tenger, amely Izraelben található, mennyire sós?
Tízszer akkora a sótartalma, mint az óceánoké, azaz 33.7%. A part
menti  sziklákra vastag sóréteg rakódott  rá. Természetesen ugyanez
van a víz  alatti  köveken is.  Ha belemégy,  érezheted,  hogy sokkal
erősebb a felhajtóereje, mint más vizeké, hisz több mint negyed része
só.  Még szándékosan sem tudsz huzamosabb ideig a vízszint alatt
tartózkodni. Egyetlen korty a Holt-tengerből,  szinte azonnali fulla-
dáshoz vezethet. Ha úgy döntesz, hogy 20 percnél tovább szeretnél a
tengerben  fürödni,  tudnod  kell,  hogy  életveszélyes  vállalkozást
forgatsz  a  fejedben,  hiszen  a  sós  lé  kiszívja  a  szervezetedből  a
nedvességet.

                                                  Holt-tenger, Izrael

Miért írom le most ezt neked? Mert a fenti, Ezékiel könyvéből való
idézetben olvashattuk, hogy az a folyó, mely a templomból ered, nem
csak a partjain lévő pusztaságba hoz életet, hanem még a Holt-tenger
vizét is meggyógyítja. Olyan hatással bír rá, hogy ott, ahol a só miatt
most életveszélyes a létezés, halászni fognak az emberek. Milyen hal
maradna  meg  olyan  vízben,  amit  még  lenyelni  is  öngyilkosság?
Bizony semmilyen. Ide csodára van szükség, hogy ez megtörténjen!
Olyan helyreállító csodára, melyre egyedül Isten képes. Most ezzel
nem azt akarom neked mondani, hogy hamarosan halászni fognak a
Holt-tengerben. Átvitt értelemben vegyük most alapul ezt a képet! 
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Számunkra azt jelenti, hogy Isten drága Szelleme a legremény-
telenebb  helyzetekbe  is  természetfeletti  változást  tud  hozni.
Olyan  emberek  életét  is  meg  tudja  változtatni,  akikről  már
mindenki más lemondott.  Sok ilyen történettel  találkozol majd
ebben a könyvben.

Azért  fordulnak  elő  világszerte  ilyen  csodák,  mert  Jézus  valóban
meghalt az emberek minden bűnéért, és legyőzte a Sátán hatalmát.
De azért is, mert a Szent Szellem valóban itt van a Földön, és azokon
keresztül,  akik  bíznak,  úgy  árad  ebben  a  világban,  mint  egy
helyreállító  csodafolyam.  Nincs  Neki  lehetetlen.  A  mi  világunk
törvényszerűségei nem hatnak Istenre, hiszen Ő alkotott mindent.

Ahogy az Igeversekben láthatjuk, te döntöd el, hogy bokáig lépkedsz
ebben  a  vízben,  térdig,  derékig,  vagy  esetleg  egész  mélyre
merészkedsz  benne  úgy,  hogy  már  csak  a  sodrásában  bízhatsz.
Amikor valaki csak bokáig van egy folyóban, ott még biztonságos,
hiszen  maga  tudja  irányítani,  hogy  merre  szeretne  menni.  Minél
mélyebbre  merészkedünk,  annál  nehezebb  tartanunk  a  tervezett
haladási  irányt.  Ha  egy  sebes  sodrású  vízben  úszol,  bizony  ezt
figyelembe kell venned! 

Isten  pont  ezt  szeretné...  hogy  Őrá  bízd  magad.  Bízz  meg  az  Ő
irányításában, bölcsességében és szeretetében, hogy jót akar neked!
Te nem irányíthatod a Szent Szellem folyóját, de Ő irányíthat téged,
sőt, ez az ideális állapot. Isten Szelleme jobban ismeri az emberek
szívét,  akikkel  te  kapcsolatba kerülsz,  és  a  jövőt  is  tudja  előre.
Érdemes  rábíznod magad!  Isten  azért  tud csodákat  tenni  bizonyos
emberek  életén  keresztül,  mert  azok  szabad  akaratukból  úgy
döntöttek, hogy engedelmeskednek Neki. Te hogy döntesz?

Talán azt mondod: „Én biztos, hogy nem tudok ilyen ember lenni!
Nekem  nincs  hitem  erre.  Sajnos  ezek  a  tanácsok  nem  nekem
szólnak.”  Szeretném,  hogy  tudd,  részben  igazad  van.  Valóban
nem tudsz teremteni,  átformálni,  és elhiszem, hogy nincs  nagy
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hited. Nekem sincs! Én is mindig csak azt a kicsit használom, ami
épp van, az Isten pedig hozzáteszi a maga részét. Egy kicsiny hit
elég az átalakuláshoz.

A Biblia  azt  mondja,  hogy ha  csak  akkora  hitünk  van,  mint  egy
mustármag, akkor már csodák részesei lehetünk (Máté ev. 17:20). Ne
gondold hát, hogy ez a te produkciód, és valami nagyot kell felmu-
tatnod  ahhoz,  hogy  Isten  folyója  rajtad  keresztül  is  változásokat
tegyen!  Mustármagnyi  bizalmad  pedig  biztos  hogy  van  Isten
dolgaival  kapcsolatban,  ha  eddig  eljutottál  ennek  a  könyvnek  az
olvasásában. Ha abszolút nem hinnél, már az elején letetted volna!
Amennyiben úgy véled,  hogy mindaz,  amiről  itt  írok,  neked nem
szól, akkor tudnod kell, hogy Isten mindenkihez egyformán szeretne
közel  kerülni,  és  mindenkivel  szeretne  együtt  dolgozni.  Nagyon
szeretném,  hogy  egészen  a  szívedig  hatoljon  mindaz,  amit  itt
olvastál, és a mondat, hogy: 

„Szükség van rád!”

Én nem tudom, hogy eddig hogyan gondolkodtál magadról,  de ha
nem úgy,  hogy felbecsülhetetlenül  értékes  vagy,  és  a  Mindenható
Isten számít  rád,  akkor  nem az igazságban jártál.  Itt  az  idő,  hogy
változtass!  Haza  kell  találnod  Alkotódhoz,  hogy  az  légy  végre,
akinek születtél:

Isten gyermeke! 
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Igenis sikerülhet

Ezt a fejezetet annak szentelem, hogy más emberek életén keresztül
bebizonyítsam  neked,  abszolút  képes  vagy  rá,  hogy  változásokat
hozz a környezetedben.
Sokféle hatás ér minket életutunk folyamán. Jók és rosszak egyaránt.
Ezek nagyban befolyásolják, hogy mit gondolunk magunkról. Az a
gyermek például,  akinek mindent megengednek a szülei,  azt  fogja
hinni,  hogy  az  életben  is  mindent  megtehet,  mert  nem  igazán
találkozott  otthon  korlátokkal.  Ugyanakkor  a  másik  véglet  sem
helyes, mert az a gyermek, akit mindig elnyomtak, és mindenre azt
mondták neki, hogy „nem szabad”, felnőtt életében félénk lesz, nem
mer kezdeményezni, új dolgokba vágni, bízni a képességeiben.

Te hová tartozol?  Melyik  csoporthoz?  A legelőnyösebb,  ha  valaki
olyan nevelést kap, melyben a két szélsőség között, valahol középen
terelgetik a szülei. Valahogy úgy, hogy ne képzeljen sokat magáról,
de  ne  is  legyen  önbizalom-hiányos,  ha  majd  felnő.  Sajnos  ez
sokaknak  nem  adatik  meg!  A helyes  értékrendszert  és  korlátokat
megtaláljuk  az  „ember  használati  utasításában”,  a  Bibliában.  Ha
téged sem neveltek mindig helyesen a szüleid, talán bizony nem jó az
önértékelésed sem. Vagy túlteng, vagy túl kevés. 

Az biztos, hogy Isten, aki megalkotta az embert, tudja azt is, mi a
helyes önértékelés. Elsősorban Isten szeretete kell, hogy legyen a
mérvadó számodra. Hiszen Ő akkor is szeret és elfogad téged, ha
hibákat követsz el. 

Ő  alkotott  meg,  és  már  akkor  ismert,  amikor  még  édesanyád
méhében voltál. Nem tudsz olyan dolgot tenni, hogy ne szeressen!
Ezért  van az,  hogy a leggonoszabb gyilkosoknak is  van esélyük a
megtérésre,  a  kegyelemre,  az  újrakezdésre.  Innen  kell  hát,  hogy
fakadjon önmagad értékelése, nem pedig az emberek véleményeiből.
Nagyon sokan ott rontják el, hogy mások állásfoglalásához akarják
igazítani az életüket, és mindenkinek meg akarnak felelni. Ezzel csak
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az  a  gond,  hogy  az  embereknek  nem  egyformák  a  meglátásaik.
Különbözőek  vagyunk,  különbözőképpen  látunk  dolgokat,  tehát
mindenki véleményének nem fogsz tudni megfelelni soha! 

Most  pedig  egy  hölgyet  szeretnék  eléd  hozni  példaként.  Egy
személyt,  akit  mindenki  megvetett,  csak  Isten  nem.  Ő  hitt  a
lehetetlenben akkor is, amikor teljesen összeomlott az élete. Neked is
csak el  kell  hinned,  hogy Isten tud  csodát  tenni  veled,  általad,  és
minden lehetségessé válik!

Teresia  Wairimu 1957.  november  15-én  született  Nairobi  szélén,
Waithaka területén. Gyermekkora óta élt benne a vágy, hogy egyszer
majd  Istent  szolgálhassa.  1977-ben  elfogadta  magára  nézve  Jézus
bűneltörlő áldozatát, megváltó munkáját. Körülbelül egy év múlva,
1978.  november  25-én  megházasodott.  Egy  fehér  bőrű,  európai
misszionáriushoz  ment  hozzá,  és  abban  reménykedett,  hogy  férje
révén majd ő is Isten szolgája lehet teljes időben. Esküvőjüket egy
nagyon boldog napként  élte  meg,  ám sajnos  ez  a  boldogság nem
tartott sokáig. A házasságuk nem működött, akárhogyan is igyekezett
Teresia. Szerette volna megmenteni kapcsolatukat, és férje kedvében
járni,  de a törekvése és jó szándéka kevés volt  ehhez.  Minél több
próbálkozása  fulladt  kudarcba,  annál  mélyebbre  került  lelkileg.
Mindez akkor érte el a tetőfokát, amikor a férje végül elvált tőle, és
mindenétől megfosztotta.

                                                 Teresia Wairimu
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Mivel Teresia családja az elejétől kezdve ellenezte ezt a házasságot,
hozzájuk nem mehetett. Két gyermekük, Robert és Catherine közül, a
fiút  elvették Teresiától,  ami  még jobban összetörte  őt.  Egyedül  az
Istenbe vetett hite volt az, ami megtartotta, és reményt adott neki!
Biztosra tudta,  hogy Afrikában egy elvált nő soha nem lehet Isten
szolgája, így gyermekkori álmát is veszni látta. Íme egy tönkrement
asszony, akinek minden kicsúszott a kezei közül, még az álmait is
elvették. Te voltál már hasonló helyzetben? Mit csináltál, vagy mit
csinálnál, ha magad is hasonlóképpen járnál?

Teresia  jól  döntött,  amikor  nem  emberekhez  vagy  pótszerekhez
fordult mindenféle félmegoldásokért. Igazi helyreállást a problémá-
inkban -legyen az bármilyen jellegű- csak Ő tud adni, Aki megal-
kotott bennünket és minden mást körülöttünk. Teresia elvetődött egy
utcai  evangelizációra  Nairobiban.  Az  Uhuru  parkban  Reinhard
Bonnke hirdette az Istentől jövő szabadítást, és az új élet lehetőségét.
Az asszony szinte leghátul  állt  a kétszázezres tömegben.  Ahogyan
zajlott  a  szolgálat,  felszínre  tört  benne  az  összes  fájdalom.  Mi
mindent megtett, hogy mentse a házasságát, mégsem volt elég jó a
férjének.  Eldobott  lett,  kitaszított,  megvetett.  Csak zokogni  tudott,
semmi mást. 

Mindeközben  Bonnke  erővel,  hatalommal  és  tekintéllyel  hirdette
Isten üzenetét, mely szépen lassan kezdte elhinteni a remény magját
Teresia szívében. „Ha ez az ember tudja ilyen hittel és elszántsággal
hirdetni az Igét, akkor talán én is.”- gondolta. Attól a naptól kezdve
ezért  könyörgött,  imádkozott  a menny és a Föld Istenéhez,  ez lett
élete célja!

Sok minden hasonló lehetett őbenne azon a napon, mint ami velem,
és bennem történt. Lelki fájdalmaim közepette, a kezeim vagdosása
nyújtott  némi  megnyugvást  számomra.  Sokan,  és  sokat  bántottak,
ezért  gyűlöltem  az  egész  világot,  és  az  jelentett  valami  kis
sikerélményt, ha láttam folyni a véremet. Ilyenkor azt éreztem, hogy
erős  vagyok,  hisz  ilyet  nem  mindenki  tudna  megcsinálni  saját
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magával.  Ezen depresszív állapotomban találkoztam egy este Isten
valóságos  szeretetével  az  otthonunkban.  Nem tudtam pontosan  ki
volt  az,  aki  meglátogatott,  de  abban  biztos  voltam,  hogy  egész
életemet ebben a szeretetben akarom tölteni! Attól a naptól kezdve ez
lett életem célja. Meg akartam találni azt a személyt, aki akkor este
megkeresett engem. Ez teljesen elvette tekintetemet a saját problémá-
imról, és megváltoztatott.

Az  evangelizáción  Teresia  is  kapott  egy  célt,  mely  folyton  ott
lebegett a szemei előtt. A hosszú évek fájdalmai, és a keserűség sötét
felhőjén át végre ragyogni kezdett rá a remény sugara. Minél többet
imádkozott  azért,  hogy Isten  használja  őt  az  emberek  elérésében,
csodái  véghezvitelében,  annál  biztosabb  volt  abban,  hogy  céljai
elindulásához  elengedhetetlenül  fontos,  hogy  Reinhard  Bonnke
rátegye a kezét, és imádkozzon érte. Mivel Bonnke összejövetelein
több százezer  ember vett  részt  rendszeresen,  így nem volt  esélye,
hogy közel  jusson a  szolgálóhoz,  de  sosem adta  fel.  Évek múlva
megtudta, hogy az evangélista Norvégiában, Oslóban fog szolgálni
egy helyi közösségben. Arra gondolt, itt a nagy alkalom! Ott biztosan
lesz  rá  módja,  hogy  imát  kérjen  tőle.  Összeszedte  hát  a  kis
megtakarított pénzét, és elindult Oslóba.

Több  évnyi  várakozás  és  könyörgés  gyümölcse  érett  be,  amikor
végre Reinhard Bonnke kézrátétellel imádkozott érte. Teresia, Isten
erős jelenléte miatt nem tudott talpon maradni. A Szent Szellem ereje
úgy  átjárta  őt,  hogy  az  istentisztelet  végeztével  sem  tudott  még
felállni. Csak dolgozott, és dolgozott benne az Úr. Erőt és hatalmat
adott neki ahhoz a szolgálathoz, melyet a mai napig is végez. Ezután
a különös istentisztelet és megtapasztalás után visszatért Nairobiba.
Tisztában  volt  vele,  hogy  az  isteni  érintést  azért  kapta,  hogy
szolgáljon vele, nem pedig azért, hogy megtartsa magának!

Sajnos sokan ott buknak el, hogy az áldást, az érintést, a tüzet
nem adják át  másoknak.  Hazamennek egy-egy  összejövetelről,
esetleg elmondják néhány személynek, mit tett velük az Úr. De
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nem  keresik  a  helyüket,  hogy  hol,  milyen  területen  tudnák  a
leghatékonyabban  átadni  azt,  amit  Isten  egyébként  is  a
szolgálatra  ajándékozott.  Az  élő  víz,  melyet  kaptak,  szépen
megposhad  az  életükben,  és  használhatatlan  lesz.  Akár
mondhatjuk azt is, hogy kialszik bennük a tűz.

Isten  országában  nem  úgy  van,  mint  itt  nálunk,  a  Földön:  ha
birtokolsz valamit, és abból adsz másoknak, akkor neked kevesebb
lesz. Nem! Nála úgy működik a dolog, hogy ha továbbítod azt, amit
arra kaptál, hogy szétosztogasd, akkor még több lesz neked. Miért?
Azért, mert betöltötted a feladatodat. Hűséges voltál azzal, amid volt,
és nem tartottad meg magadnak. Jól gazdálkodtál vele, ezért Isten azt
mondja: -Rendben, jó szolga vagy! A kevésen, amit adtam, hűséges
voltál, ezért többre bízlak (Máté evangéliuma 25:21). Ez így logikus
is, ha Isten szemszögéből nézzük a dolgot. Annak miért adna még
többet, aki nem arra használja, amire kell?

Szóval hazaérve az oslói útról, Teresia összehívta a barátnőit, szám
szerint  17-et,  hogy megossza  velük  mindazt,  amit  Isten  a  szívére
helyezett. Határozottan és igazi tűzzel beszélt. Ugyanazzal a tűzzel,
melyet évekkel azelőtt megkívánt Reinhard Bonnke szolgálatából, és
amiért annyit könyörgött Istenhez.

Miután elmondta, amit szeretett volna, megkérte a jelenlévőket,
hogy akik betegek, azok jöjjenek előre, szívesen imádkozik értük.
Erővel  és  hatalommal  parancsolt  a  beteg  testrészeknek,  hogy
gyógyuljanak meg, és a csodák egymás után elkezdtek megtör-
ténni. Ennek hatására legközelebb már 55 asszony érkezett hozzá
istentiszteletre. A következő héten több mint százan jöttek, majd
a rákövetkezőn már kétszázan voltak. 

Később,  amikor  egy  2000  fős  teremre  volt  már  szükség,  hogy
megtartsák  az  evangelizációs  rendezvényt,  4000  ember  érkezett.
Amikor 5000 fős helységet béreltek, akkor több mint tízezren jöttek
el  meghallgatni  őt.  Egyre  szélesebb  körben  ment  híre,  hogy
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imádságai  nyomán  AIDS-es  betegek  gyógyulnak  meg,  daganatok
tűnnek el, a vakok látni kezdenek, eltűnik akár a cukorbetegség is a
szervezetből,  halálos  ágyukból  kelnek  fel  emberek,  és  még
sorolhatnám. 

Teresia  rövidesen  engedélyt  kért  a  helyi  hivataltól,  hogy  minden
hónap  első  vasárnapján  evangelizációt  tarthasson  abban  az  Uhuru
parkban, ahol évekkel azelőtt szembetalálkozott Isten erejével. Azon
a  napon  szinte  leghátul  állt  a  200  000  fős  tömegben,  és
vigasztalhatatlanul zokogott  összetört  élete  miatt.  De évek múltán,
amikor  ugyanannyian  jöttek  össze  ott,  hogy Isten  élő  és  cselekvő
üzenetét hallják, erejével szembesüljenek az emberek, ez az asszony
nem leghátul  állt  a tömegben,  hanem legelöl.  Most  ő volt  az,  aki
határozott  hittel  és  szenvedéllyel  hirdette  az  embereknek:  Jézus
meghalt értük, hogy ők megmeneküljenek. A Szent Szelleme pedig
ott volt, hogy jeleket és csodákat tegyen Isten dicsőségére.

Sajnos  gyakran  előfordul,  hogy  az  emberek  megirigylik  a  másik
szolgálatában  lévő  erőt,  és  gonoszkodva  ezt,  vagy azt  mondanak.
Ugyanakkor  nagyon  kevesen  gondolnak  bele  abba,  hogy az  adott
illetőnek milyen utat kellett bejárnia ahhoz, hogy Isten erős jelenléte
megtapasztalható  legyen  a  szolgálatán  keresztül.  Teresia  élete
teljesen összetört,  és ezzel együtt  ő maga is. De talpra állt.  Hitt a
csodákban,  hitt  a  lehetetlenben  rendületlenül.  Pedig  az  emberek
körülötte gyalázták, amiért elvált asszony. Teljesen földbe döngölte a
tény,  hogy  nem tudott  megfelelni  a  férjének,  hogy  még  a  fiát  is
elveszítette. Vajon hányan és hányan mondták neki, hogy itt a vége,
ne  álmodozz?!  Nem  lett  volna  joga  ennek  a  megtört  szívű
asszonynak  egy  életen  át  önsajnálatban  és  depresszióban  élni?
Megtehette volna, és senki egy szót sem szólhatott volna neki, hiszen
mindenét elvesztette, jogosnak tűnt a fájdalma. De vajon nem így járt
jobban, hogy újra elkezdett hinni a csodákban??
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Kedves Olvasóm! Én nem tudom, hogy te milyen helyzetben vagy
ebben  a  pillanatban,  de  egy  dologban  bizonyos  vagyok:  most
választhatsz.  Hihetsz a csodákban újra, és hihetsz a fájdalmad
jogosságában is. Én biztosra veszem, hogy az Úr kedves Szelleme
most itt van veled, ahol olvasod ezeket a sorokat. Száz százalékra
tudom, Isten szeret annyira, hogy megadja neked az erőt egy új
kezdethez, és ahhoz, hogy higgy a csodákban.

Talán jó érzés elolvasni egy-egy ilyen sikertörténetet, de lehet, hogy
éppen  irritál,  mert  te  nem érzed  magad  képesnek ilyesmire.  Nem
probléma! Teresia sem volt képes ekkora változást előidézni, és én
sem  voltam  képes  magamtól  kimászni  a  depresszív,  önkínzó
állapotomból. Isten szeretete és ereje az, mely ilyen magasságokba
tud repíteni téged, csak bízz meg Benne! Úgy bízz Benne, mintha
egy erős sodrású folyóban lennél, és mégis tudod, hogy nagyon is jó
irányba, csodálatos helyek felé visz téged! Higgy a csodákban!

Forrás: Reinhard Bonnke: "Még többet"
www.kenyanmagazines.com
www.softkenya.com

Újra és újra szeretnélek szembesíteni azzal, bárhol is tarts most, van
remény, hogy az legyél, akinek Isten szánt téged! Neki van egy álma
felőled, és ez a terv az életed céljáról már akkor készen volt, mikor
még meg sem születtél. De ez csak egy terv. Akkor fog megvalósulni,
amikor  úgy,  ahogy vagy,  szépítgetés  nélkül  leteszel  mindent  Isten
kezébe, és azt mondod őszintén: 
„Uram!  Lehet,  hogy  eddig  a  saját  fejem  után  mentem.  Kérlek,
bocsáss  meg  érte!  Most  az  életemet  a  kezedbe  teszem,  és  azt
szeretném, hogy legyen meg a Te akaratod!”

Katie Souza 1963-ban született Wisconsinban. 10 éves koráig egy
farmon éltek,  és halászatból,  vadászatból tartották el  magukat.  Ezt
követően a Hawaii-szigetekre költöztek. Katie problémás élete akkor
indult igazán, amikor először kipróbálta az alkoholt, a drogokat és a
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hallucinogén gombákat. 17 évesen a szórakoztatóiparban kezdett el
dolgozni, mint lemezlovas. Honolulu és Hawaii különböző szórako-
zóhelyei  adtak  munkát  számára,  és  így  még  szorosabbra  fűződött
viszonya  az  alvilággal  és  a  kábítószerekkel.  Mire  20  évesen
Kaliforniába  költözött,  hogy a  rádiózás  és  a  televíziózás  területén
tevékenykedjen,  már  napi  rendszerességgel  használt  drogot.  1986-
ban  Los  Angelesben  telepedett  le,  és  munkája  kapcsán  egyre
népszerűbbé  vált.  Ebben  az  időszakban  ismerkedett  meg  a
metamfetaminnal, melynek rabjává is vált.

                                                      Katie Souza

Ahogyan egyre inkább belegyökerezett a kábítószerek világába, és az
ezzel  járó  életstílusba,  elkezdett  kiesni  a  munka  világából.  Mivel
állása nem volt, de a drog beszerzéséhez pénz kellett, bűnözésre adta
a fejét.  Egy ideig az „anyagok” terjesztésével foglalkozott csupán,
később azonban pénzbehajtással is. Ezután rájött, hogy egyszerűbb
más  terjesztőktől  elvenni  a  drogot  és  eladni,  vagy  saját  labort
üzemeltetni, ahol maga állítja elő azokat. Ehhez az egyre veszélye-
sebb életmódhoz fegyverek is  kellettek.  Katie  rövidesen fegyveres
bűnözővé vált,  és a rendőrség gyilkosság miatt is üldözte őt. 1999
februárjában ámokfutása a végéhez ért. A hatóság elfogta őt, és mivel
a  börtönben  is  mindenkit  megtámadott,  egy  szigorúbban  őrzött,
szövetségi zárkába került.

Tizenkét és fél évre ítélték el, igaz, később még valaki ellene akart
vallani,  ami  újabb  hét  és  fél  év  szabadságvesztést  jelentett  volna
számára. 20 év várt volna rá a rácsok mögött, ha az újabb bizonyítási
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eljárás  sikerrel  jár.  Amikor  mindez  Katie  tudomására  jutott,  a
börtönudvaron újra verekedésbe keveredett, épp azzal a személlyel,
aki ellene tanúskodott volna. Büntetésként egy vizelettel, széklettel
és hányással teli, hideg magáncellába tették.

Életének ezen a pontján ébredt rá, hogy ugyanazt az agresszív,
szörnyű  életet  éli  itt  bent  a  fogdában,  mint  azelőtt  a  falakon
kívül.  Úgy  érezte,  feladja,  mert  belefáradt  mindenbe!  Már
semmire sem vágyott. Isten, mintha csak erre a pillanatra várt
volna,  ott  helyben,  abban  a  bűzös  cellában  meglátogatta  őt
kegyelmével.  Biztosította  arról,  hogy  bármit  is  tett  élete
folyamán,  akármilyen mélységbe  is  jutott,  itt  ezen  a  helyen is
nagyon szereti őt.

Katie ettől a naptól kezdve teljesen megváltozott. Már senkinek nem
ment  neki  többé,  sem  raboknak,  sem  őröknek.  Egész  másként
beszélt,  és másként  viselkedett.  Elkezdte olvasni  a Bibliát,  és erre
másokat  is  bátorított.  Akik  pedig  elfogadták  Isten  kegyelmét  és
szeretetét,  azokat  a  zuhany alatt  meg is  keresztelték.  Ha az imént
említett 20 év börtönbüntetést vesszük alapul, akkor Katie 2019-ben
szabadulna.  Ám 2001-ben Isten megmondta neki,  hogy hamarosan
kiengedik őt. Ennek a pontos napját is közölte vele. Előéletét tekintve
hihetetlennek  tűnt,  hogy  több  mint  10  évet  el  fognak  engedni  a
rabságból! De mivel biztos volt benne, hogy Isten hangját hallotta,
nem csak hogy elhitte, hanem örömmel és izgatottan várta is azt a
napot. Természetesen a megadott időpontban szabad emberként lépte
át  a  büntetés-végrehajtási  intézet  kapuját,  ami  még  a  nem  hívő
börtöntársainak  is  hatalmas  bizonyíték  volt  Isten  létezéséről  és
szeretetéről.

2004-ben  házasságot  kötött  Robert  Souzaval,  aki  börtön
misszionárius volt. Katie, szabadulása után is az új életét élte tovább,
nem tért vissza a régi dolgokhoz. Könyvet írt, visszajárt a börtönbe
Igét hirdetni és szolgálni a rabok felé. Szíve vágya az lett,  hogy a
fogságban élők  is  megragadják Isten kegyelmét,  és  átvegyék Tőle
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örökségüket. Ma is a börtönmisszióban szolgál, és mindenhol, ahová
hívják őt. Imádságai nyomán a betegek meggyógyulnak, az összetört,
romba  dőlt  életek  helyreállnak,  akárcsak  egykor  az  övé.  Egy
üldözött, kábítószerfüggő, agresszív ember egy pillanat alatt olyanná
változott, amilyennek Isten megálmodta őt.

A bűn teljesen tönkreteszi az embert! Mindig egy kicsit többet
kér belőled  az ellenség.  Csak mindig egy kicsit  jobban add át
magad neki!  Végül teljesen bekebelez,  és igyekszik megsemmi-
síteni az Alkotód után sóvárgó személyiségedet.

De mivel Istentől származunk, mindig van a lelkünknek egy része,
ami  Hozzá  vágyakozik.  Soha,  de  soha  nem  tudsz  olyan  mélyre
kerülni, ahonnan Isten ne tudna kihúzni téged! Bármit csinálsz is, az
Ő  kegyelme  és  szeretete  mindenhol  utolér.  Dávid  király  ezt  így
fogalmazta meg a 139. zsoltárban: 

„Szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek! 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! Örökkévaló,  te alkottad testem, anyám méhében kezed
formált  engem!  Dicsérlek,  mert  csodálatos  módon  teremtettél.
Bizony,  csodálatosak  alkotásaid,  és  lelkem jól  tudja  ezt!  Mindent
tudsz rólam! Még csontjaimat is láttad, ahogy titokban formálódtak
anyám méhében!”

Számomra megható látni ezekből a sorokból, hogy Isten mindenhol
velünk van. Annyira közel,  és olyan hűségesen! Én biztos vagyok
benne, hogy Katie múltjának legsötétebb pillanataiban is ott volt vele
Isten, és arra várt, hogy meghallja végre a szavát. Amíg a saját erejét
fitogtatta, abban bízott, és a saját feje után ment makacsul, addig nem
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tudott  találkozni  Alkotója  szeretetével.  De  amint  megadta  magát,
feladta  a  büszkeségét  abban  a  sötét,  büdös,  hideg  cellában,  Isten
azonnal jött, hogy átölelje.

Talán te is görcsösen próbálsz elérni valamit, és ragaszkodsz ahhoz,
amit el kellene engedned. Mikor úgy döntünk, hogy a saját vágyaink,
elgondolásaink  után  megyünk  inkább,  minthogy  az  Úr  akaratát
keresnénk, akkor egyre önhittebbek leszünk, és már nem halljuk az Ő
hangját. Nagyon sokáig ebben a helyzetben volt Katie is, és talán már
te  is  voltál,  vagy  épp  most  vagy.  Aki  így  él,  annak  egyszer
szembesülnie kell a saját korlátaival, és meg kell állnia. Vagy átadja
az  irányítást  Istennek,  vagy  soha  nem  láthatja  meg  Őt.  Nem
mondhatod,  hogy te  túl  mélyen  vagy!  Nem mondhatod,  hogy túl
szennyes az életed! Olyan nincs, hogy neked ne lenne remény, mert
Jézus vére minden egyes ember, minden bűnéért kifolyt. A tieidért is.

Annak, Aki megalkotott téged, nem mondhatod, hogy: „Én úgy
elrontottam az életemet, hogy ezt már nem lehet helyrehozni!”.
Vele mindig van remény, ne feledd! Jót álmodott felőled, és csak
akkor van vége, ha Ő azt mondja. Isten pedig nem adja fel soha.
Megkeres téged, vagy azt, akit szeretsz, és régóta imádkozol érte.
Csak higgy Benne!

Katie élettörténete, és Dávidnak az előbb idézett szavai is mind azt
mutatják, hogy Isten elől nem lehet elbújni. Bárkit, bárhol megtalál,
és ha egy életen át is menekült  előle az illető, az Ő szeretete egy
pillanat  alatt  képes  változást  hozni  a  szívekbe.  Egy pillanat  elég!
Most is lát téged, és ahogy reád néz, azt az elgondolást látja veled
kapcsolatban,  melyet  megálmodott  felőled.  Egy  jó  terv  van
születőben! Talpra fogsz állni. Meg fogsz erősödni, és győztes leszel.
Nem,  nem a  te  erődből,  hanem Isten  Szent  Szellemének  az  ereje
által!
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Valamiben tehetséges vagy.  Van egy képességed,  amit  arra  kaptál,
hogy Isten országa építésében vegyél részt. Katie is ezt teszi. Lázadó
természete  miatt  egészen  a  börtönig  jutott,  de  csodás  módon  ma
pedig ott szolgál, hogy minél több embernek megmutassa: van kiút.
Mindig van remény, mert Isten mindenkit szeret.

Forrás: www.expectedendministries.com
Sid Roth: „It's supernatural”, ford.: Gégény Éva

Amikor Heidi  Baker (1959.  augusztus  29.  California,  Laguna
Beach) 6-7 évesen agyhártyagyulladással feküdt a kórházban, szülei
egy ígéretet tettek Istennek. Ha megmenti őt, és nem fog meghalni,
felajánlják  Neki  az  életét.  Kicsit  kell  csak  bepillantanunk  Heidi
életébe és szolgálatába ahhoz, hogy meglássuk, Isten komolyan vette
ezt a felajánlást.

Heidi  és  Roland  Baker  1979-ben
kötötték össze életüket, és házassá-
gukból két utódjuk született. 1995-
ben  költöztek  Mozambikba,  ahol
saját  gyermekeik mellett  több ezer
szegény, rongyos, sok esetben árva
gyermekről  gondoskodnak.  A leg-
kisebb,  legelhagyatottabb  falvakba
is elmennek. Összehívják az embe-
reket,  énekelnek,  táncolnak  velük,
majd levetítenek egy Jézusról szóló
filmet, ami még többeket vonz oda,
hisz  sokan  még  életükben  nem
láttak  filmet.  Ezután  megkérdezik
például,  hogy  ki  süket  a  faluban,
vagy ki nagyon beteg. Odahívják az
illetőt,  és  imádkoznak  érte.  Sok
esetben a missziós csoporttal érkező                 Heidi Baker
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kiskorúak  teszik  rá  a  kezeiket  a  betegekre.  Amikor  meggyógyul
valaki, és ezt az egész falu látja, elkezdik hirdetni az evangéliumot.
Beszélnek  Isten  szeretetéről,  Jézus  megváltó  munkájáról,  és
megtérésre hívják őket.  Hatalmas és embert próbáló munka ez, de
Isten különleges csodákkal áldja meg hitüket és erőfeszítéseiket. A
süketek  hallanak,  a  vakok  látnak,  a  bénák  járnak.  Sőt,  bármilyen
hihetetlenül  hangzik,  gyakran  az  is  előfordul,  hogy  akik  már
meghaltak,  mire  imádkoztak  volna  értük,  egyszerűen  újra  életre
kelnek, feltámadnak. Az utóbbi hét évben mintegy 100 ember támadt
fel a halálból az Iris Global Ministries szolgálata nyomán. Ilyenkor
hit támad az emberek szívében az evangéliummal kapcsolatban, és
sokan  odaadják  magukat  Isten  akaratának  a  követésére.  Ezek  a
csodák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az imént említett hét éves
periódus alatt, mintegy 8000 gyülekezet jött létre szolgálatuknak és
Isten Szellemének köszönhetően. Megható látni, hogy a betegekért
való  imádkozáshoz  gyakran  gyermekeket  hívnak  „segítségül”.
Ráteszik  a  kis  kezeiket  a  szenvedőkre,  és  saját  szemeikkel látják,
ahogyan azok meggyógyulnak. Ebben a hitben és légkörben nőnek
fel. Vajon mire lesznek képesek majd felnőttként?! 

Van még egy dolog, ami nekünk hihetetlen, de az Iris Global háza
táján sűrűn meg kell, hogy történjen, mivel, mint említettem, naponta
több ezer éhes gyermeket kell megetetniük. Ez pedig nem más, mint
az  ételszaporítás,  az  isteni  gondviselés  csodája.  Íme  egy  példa  a
Bibliából, hogy miről is beszélek:

„Azokban a napokban ismét nagy sokaság gyűlt Jézus köré, de már
minden  ennivalójuk  elfogyott.  Ezért  Jézus  magához  hívta  a
tanítványait: -Sajnálom ezeket az embereket, mert már három napja
velem vannak, és kifogytak minden ennivalóból. Ha éhesen küldeném
haza őket, összeesnének az úton, hiszen sokan közülük elég messziről
jöttek.- A tanítványok ezt felelték: -Lakatlan helyen vagyunk, messze
a  falvaktól.  Hogyan  lehetne  ennyi  embert  jóllakatni?  -Hány
kenyeretek  van?-  kérdezte  Jézus.  -Hét-  válaszolták.  Ezután  Jézus
szólt az embereknek, hogy üljenek le a földre. Majd kezébe vette a hét
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kenyeret, és miután hálát adott Istennek, darabokra törte, és kezdte
osztani a tanítványainak, hogy adják tovább. Ők szét is osztották a
sokaság között.  A tanítványoknál  volt  néhány kisebb hal  is.  Jézus
ezekért is hálát adott Istennek, majd odaadta nekik, hogy azokat is
osszák  szét.  Mindenki  evett,  és  jól  is  lakott.  Végül  összeszedték  a
maradékot,  és  a  darabokkal  hét  kosarat  töltöttek meg.  Körülbelül
négyezer férfi volt ott.  Ezután Jézus hazaküldte a sokaságot. Majd
tanítványaival  együtt  azonnal  egy  bárkába  szállt,  és  Dalmanuta
vidékére ment.” (Márk ev. 8:1-10)

Több  leírás  is  szerepel  a  Bibliában,  amikor  Isten  megszaporít
valamit.  Kérdésem ugyanaz,  amit  már  többször  is  feltettem:  „Ha
akkoriban meg tudta tenni,  és volt  rá hatalma,  akkor ma miért  ne
tudná,  miért  ne  akarná  megtenni?  Az  emberek  akkor  is  bűnösek
voltak, és ma is. Isten pedig akkor is szerette őket, és ma is szeret
minket. Mi változott hát?” A mi hitünk, semmi más! Ez a könyv, és
benne Heidi Baker története is arra szolgál, hogy táguljon a hited.
Ezért  itt  nincs  még  vége  a  csodatörténeteknek.  Lássunk  néhányat
azok közül, amelyek a gondoskodásról, az ételszaporításról szólnak.

Amikor a kormány elvette az Iris Missziótól Mozambikban az összes
ingatlant, ott maradtak minden nélkül, 320 gyermekkel. Sokan voltak
közöttük olyanok, akik 30 kilométert gyalogoltak azért, hogy elérjék
ezt a missziót, és ott ételt kapjanak, de most semmijük nem akadt.
Heidi mérgesen, kimerülten egyáltalán nem érezte azt, hogy Istenhez
olyan közel lett volna. Napok óta nem aludt, és nem is evett. A két
saját, fehér bőrű gyermeke is ugyanolyan éhes volt, mint a többiek.
Legszívesebben elküldte volna őket, hogy máshol keressenek eledelt,
és ő is elmehetett  volna a repülőtérre,  hogy elutazzon, mert akkor
még volt pénz a hitelkártyáján. De ő inkább ott maradt, és Istentől
kért segítséget. Az imádkozás után felhívta őt egy asszony, mondván,
hogy ennivalót készített neki, elviheti-e? Körülbelül 8 személyre való
chili  volt  rizzsel,  amit  kapott.  Ekkor  Heidi  megmutatta  ennek  a
hölgynek, a több mint 300 korgó gyomrú gyermeket. Arra kérte őt,
hogy imádkozzon vele az ételért. Ő is nagyon sajnálta a többi éhezőt,
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és  bosszús  volt,  hogy nem tud  mindenkin  segíteni.  Ezzel  a  belső
háborgással, mérgeskedve csak annyit mondott, hogy: -Istenem áldd
meg! Ámen.- Ezután elkezdték műanyag tányérokon felszolgálni a
gyerekeknek. Csodálkozva látták, hogy mindenkinek elég lett! Ekkor
a hölgy, aki az ételt hozta, sírva fakadt a meghatódottságtól, hogy
Isten  milyen  hatalmas,  gondoskodó,  és  hogy  az  ilyen  egyszerű,
bosszankodó imádságra is csodát tudott tenni.

2000-ben Mozambik déli részén árvíz volt. A szervezetnek nem volt
más ennivalója, csupán egyetlen csomag kenyér. Több ezer embert
gyűjtöttek össze egy táborszerű helyre, hogy segítségükre lehessenek
a szükségeikben. Hogy ételhez is jussanak a túlélők, hálát adtak érte
az Úrnak, majd elkezdték kiosztani a tömegnek azt az egy csomagot.
De  a  kenyér  nem  fogyott  el  az  első  néhány  ember  után,  hanem
minden jelenlévőnek elegendő jutott belőle!

Egy másik esetben, Heidi az irodájában imádkozott, mert több ezres
sokaságot kellett volna megetetnie. Ezután csodás módon megcsör-
rent a telefon, és egy férfihang mutatkozott be. Felajánlott egy egész
teherhajónyi  ételt!  Viszont,  ennek  csak  az  elhelyezésére  is  nagy
raktárépületekre  lett  volna  szükség,  de  a  Missziónak  nem  voltak
raktárépületei.  Ekkor  fantasztikus  dolgot  gondolt  ki  az  Isten:
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emberek  érkeztek,  és  kulcsokat  adtak  Heidinek.  A  saját
raktárépületeik kulcsait! Ki szólt nekik, hogy épp erre van szükség??
Honnan tudták?? A válasz annyira egyszerű és bátorító: Isten bármit
meg tud tenni. Talán hitetlenkedsz, amikor ezeket az igaz történeteket
olvasod, mondván: „Ez nekem már magas! Ilyen sztorik nem hiszem
el, hogy megtörténnek manapság!”.

A Márk evangéliumának 16. részében így szól a 20. vers:
„Az  apostolok  pedig  elmentek,  és  mindenhol  kihirdették  Isten
üzenetét.  Az  Úr  együttműködött  velük,  és  hitelesítette  az  üzenetet
természetfeletti jelekkel, amelyek kísérték az üzenet hirdetését.”

Hogyan  eshetnek  meg  ezek  a  megmagyarázhatatlan  dolgok?
Amikor a szolgálók hirdetik Isten szeretetének és kegyelmének
üzenetét, az csak úgy valósághű, ha működik is.

Amikor kiáll valaki arról beszélni, hogy Isten mindenkit visszafogad,
vagy elmondja nekik: Jézus önként halt meg értünk, hogy megmene-
küljünk a bűneink büntetésétől, akkor annak az üzenetnek hitelesnek
kell  lennie!  Hogyan  lehet  egy AIDS-es  betegnek  a  leghihetőbben
bemutatni, hogy a Mindenható Isten szereti őt? Úgy, hogy meggyó-
gyul  a  betegségéből.  Egy  éhezőnek  hogyan  lehet  prezentálni
ugyanezt? Úgy, hogy enni kap. Egy lebénult  illetőnek? Úgy, hogy
járni kezd. Isten megbízható akar lenni az emberek előtt. Nem az Ő
hibája,  hogy eddig  hiteltelennek  mutatták  be  azok,  akik  beszéltek
ugyan Róla,  de hitük nem volt  a természetfelettihez! Ha a csodák
világában  akarsz  mozogni,  hinned  kell,  hogy  Istennek  nincs
lehetetlen.  Az Ő országában  nem úgy működnek  a  dolgok,  hogy:
„hiszem,  ha  látom”,  hanem  úgy,  hogy:  „meglátod,  ha  hiszed”.
Szeretnél hihetetlen történések részese lenni? Szeretnéd látni, ahogy
bizonyos  helyzetekben  egyszerűen  semmivé  válnak  a  mi  fizikai
világunk korlátai, és sokak élete megváltozik ezáltal? Állj rá teljes
meggyőződéssel az én egyik kedvenc Igeversemre a Bibliából:

„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Márk evangéliuma 9:23)
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Jómagam számtalan csodát tapasztaltam már meg az életemben. „Az
Élő Tűz megváltoztatja az életed” című előző könyvemben bővebben
is  olvashatsz  ezekről.  Ahhoz  azonban,  hogy  ezeknek  részesei
lehessek,  gyakran  nekem  kellett  megtennem  az  első  lépést!  Ha
például  otthagyom az  édesanyámat  és  a  húgomat családunk egyik
legnehezebb  időszakában,  hogy  a  saját  életemet  építgessem,  nem
láthattam volna meg azt a csodát, ahogy Isten az alkoholizmusból, a
sátánizmusból, a rettegésből, egy új és békés otthont hoz létre. Ott
maradtam, imádkoztam a változásért, és hittem benne. 

Ha nem vettem volna feleségül a súlyosan depressziós kedvesemet,
sosem éltem volna át, ahogyan a több évnyi imádkozás után, egyik
napról  a  másikra  elhagyja  azokat  az  erős  gyógyszereket,  melyek
addig életben tartották. Ha Isten kérésére fittyet hányva, nem hagyom
ott a biztos megélhetést nyújtó, jó állásomat, hogy megírjam ezt a
könyvet, te és még sokan mások nem tarthatnák a kezükben. Nem
adna reményt, nem hozna változást senkinek az életébe, csak azért,
mert gyáva voltam, és elfutottam a próbák elől. Ha te most választás
előtt  állsz,  és  nem tudod  melyik  útra  lépj,  vagy tudod,  csak  nem
mered megtenni az első lépést, az az üzenet a számodra, hogy nem
mindig a könnyebb út az Isten akarata. Van, hogy a nehezebbet kell
választanod ahhoz, hogy hihetetlen dolgok részese légy. 

Kedves Barátom! Élhetsz ugyanolyan életet, mint eddig. Olyat,
mint amilyet mások élnek: két lábbal a földön. De tehetsz úgy is,
hogy  az  valódi  megelégedettséget  adjon  számodra,  és  utolsó
perceidben büszkén gondolj majd vissza arra, hogy mindig bíztál
az Istenben, Ő pedig sosem hagyott cserben téged.

Szívem mélyéből kérem Istent, hogy hozzon most változást neked!
Nagyon  szeretném,  hogy  azoknak  a  személyeknek  a  történetei,
melyeket  eddig  olvastál  ebben  a  könyvben,  inspiráljanak  annyira,
hogy más emberként csukd be „Az Élő Tűz” második részét. Arra
vágyom,  hogy az  a  megújulás,  mely benned zajlik,  mindig  a  tiéd
maradjon! Én most mindent erre a lapra tettem fel, mert tudom, hogy
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a Teremtőd is ezt  szeretné.  Együtt  akar munkálkodni veled a saját
életed rendbetételén, a családi problémáid megoldásán, az anyagiak
területén, és minden részen, ahol falba ütköznél. Miért? Mert feltétel
nélkül  szeret  a  kezdetektől  fogva.  De  ha  még  mindig  kétségeid
lennének  azzal  kapcsolatban,  hogy  ott,  ahol  te  vagy,  a  te
helyzetedben Isten észrevesz-e téged, és kész-e segíteni, akkor van
egy újabb történetem számodra. 

Élt  egy asszony a  nyomorúságában,  abszolút  nullaként  úgy,  hogy
még nevet sem kapott. De Isten látta őt, lehajolt hozzá, és körülvette
kimondhatatlan szeretetével.  Többször hallottam már Heidi Bakert,
ahogyan arról mesél, ami egy kis mozambiki faluban esett meg vele
és ezzel az idős nénivel. Egyszerűen fantasztikus!  El kellett mennie
valakit meglátogatni ezen a településen, de dolga végeztével indult is
volna tovább, hiszen fontos emberek vártak rá. Ekkor pillantotta meg
az  öreg  asszonykát,  amint  magányosan  ült  a  tűző  napsütésben  a
földön. Megsajnálta, és sietős dolga ellenére megállt előtte. Csodál-
kozva nézegette, vajon miért ücsörög egyedül a napon? Rövidesen
észrevette, hogy a nénike szemei teljesen fehérek, nincs benne semmi
színes rész. Vak volt. Megkérdezte, hogy hívják, mire csak annyi volt
a válasz: „Nincs nevem.” Heidi teljesen megdöbbent, hogyan élhet
valaki évtizedeken át úgy, hogy még nevet sem adtak neki?? Szíve
minden irgalmasságával szeretett volna valami különlegesen jót tenni
vele.
 
-Mit szólnál, ha ezentúl Uteliának hívnának, ami azt jelenti: „öröm,
hogy létezel”?- kérdezte tőle. A néni igencsak ujjongott a nevének és
annak,  hogy valaki  méltatta  arra,  hogy adjon neki  egyet.  Mindezt
nagy  mosollyal  jelezte  is.  Heidi  beszélt  neki  Isten  hatalmas
szeretetéről, Jézus áldozatáról, és ezt mondta: -Én hiszem, hogy az
Úr Jézus meg szeretné gyógyítani a vakságodat!- majd átölelte őt.
Ekkor ott helyben, a néni szemgolyói az élettelen fehérről, gyönyörű,
barna  szemekké  változtak  át,  és  látni  kezdett.  Pár  perc  alatt  egy
névtelen senki, valakinek fontossá vált. Ezután megismerhette az élő
Istent és az Ő kegyelmét. Ráadásul megszabadulhatott az évtizedekig
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tartó sötétségből, és végre láthatott mindent maga körül. Ez a történet
igazán  hűen  tükrözi  Isten  nagyvonalú  és  túlcsorduló  szeretetét,
törődését.  Hányan  és  hányan  élnek  „névtelenül”,  a  szürkeségben
elmosódva,  magányosan  ebben  a  világban?  Sokan  elhagyatottak,
mert valaki, vagy valakik ellökték őket maguktól. Egyedül maradtak
a problémáikkal a sűrűn lakott, modern városokban, és senki sem áll
meg a rohanásban, hogy megkérdezze tőlük: -Mi a baj? Segíthetek
neked? 

Talán  azt  gondolod,  hogy Istent  sem érdekled,  nem vesz  számba
téged,  mert  semmi  különleges  nincs  rajtad,  ami  felhívná  rád  a
figyelmét. De van egy tulajdonságod, ami nagyon-nagyon értékessé
tesz téged, és amit soha nem fogsz tudni elveszíteni. Ez pedig az,
hogy  a  világmindenség  Teremtője  maga  formált  téged,  és
személyesen ismer. Bizony nagyon jó helyzetben vagy! Most tiéd a
lehetőség, hogy megszólítsd Őt a problémáddal.

Ne halogasd! Tedd meg most!
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Amikor veled van

Már  kezdtem úgy érezni  az  eső  áztatta,  gyönyörű,  életillatú  erdő
mélyén, hogy végéhez értem az imádságra szánt időmnek, és ideje
tovább indulnom. Ekkor egy halk, szelíd hang, mintha valahonnan a
gondolataim mélyéről szólna, ezt kérdezte:
-Nem  szeretnéd  megtudni,  hogyan  gyógyulnak  meg  a  betegek,
amikor valaki imádkozik értük?
-De  igen!-  válaszoltam  Isten  Szellemének,  és  örültem,  hogy  ezt
megkérdezte. - Hogyan???- Nagyon izgatott voltam!

Így  kezdődött  az  a  diskurzus,  melynek  eredményeként  leírhatom
most  neked,  hogyan  is  képzeld  el  azt,  amikor  Isten  meggyógyít
valakit egy, vagy több lelki, vagy testi betegségből. „A kulcs” és „A
küldetés”  című fejezetekben már  bemutattam,  hogy milyen  joggal
felruházva,  milyen hatalommal,  és  miért  tesz Isten  csodákat  az  Ő
Szent Szelleme által. Mindezeket most csupán kiegészíteném néhány,
egyszerűen érthető kép segítségével. 

Amikor  egy  istentisztelet  vagy  imádság  alkalmával  Isten  ereje
közeledik  a  beteg,  vagy  megkötözött  emberhez,  akkor  onnan
menekülnie  kell  mindennek,  ami  nem az  Úrtól  van.  A különböző
nyomorúságokról  tudjuk,  hogy  a  Sátán  eszközei  arra,  hogy
megkeserítsék az emberiség földi életét.  Ezért kell menniük. Jézus
ugyanis megmutatta,  hogy Isten előtt  nem állhat meg az ellenség!
Legyőzte a  Sátán legnagyobb erejét:  a halált.  Ez azt  jelenti,  hogy
minden  gonosz  erőnek  futnia  kell,  és  minden  rendellenességnek
helyre  kell  állnia,  ahol  az  Örökkévaló  megjelenik  Szelleme  által.
Amikor imádkozunk egy betegért, a hitünket befektethetjük azokba
az ígéretekbe, melyek a Bibliában arra vonatkoznak, hogy jogunk és
hatalmunk van betegeket gyógyítani Jézus nevében. Íme néhány ide
vonatkozó idézet:

„Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömüzenetet
mindenkinek! Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem
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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.” (Márk ev. 16:15-18)

„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. 10:8-9)

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek.  Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a
zörgetőnek megnyittatik.” (Máté ev. 7:7-8 UF)

„Igazán mondom nektek: bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek! Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben.
Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”
(János ev. 16:23b-24)

„Beteg-é  valaki  köztetek?  Hívja  magához  a  gyülekezet  véneit,  és
imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.  És a
hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha
bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.” (Jakab 5:14-15)

„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) 
                   
„Krisztus sebei által gyógyultatok meg a betegségeitekből.” 
(1. Péter 2:24b)
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Isten akarja a gyógyulást, akarja a szabadulást, és akarja azt, hogy
amik nincsenek rendben az életünkben,  a  helyükre  kerüljenek.  Az
előző  idézetek  mind  erről  beszélnek.  Állj  rá  ezekre  hittel,  ezek
fényében imádkozz a betegekért! 

Isten ereje ugyanis ott tud mozdulni, ahol hitet talál. Még maga
Jézus sem tudott csodát tenni ott, ahol nem hittek benne.
(lásd: Máté ev. 13:58) 

Kell a hited mindenképpen! De van egy kedves személy, Aki nagyon
meg tudja könnyíteni a dolgodat,  ha pozitív változásokat szeretnél
látni. Igen, Ő a Szent Szellem, akiről már sokat írtam. Ha Őt követed,
előfordulhat, hogy nem is kell imádkoznod egy szükségben lévőért,
és azonnal megoldódik a gond már akkor is, ha a közelébe kerülsz.
Nézzünk erre három példát:

„A százados azonban így felelt: „Uram, nem vagyok rá méltó, hogy
a házamba jöjj. Elég, ha szólsz egy szót, és meggyógyul a szolgám...
Majd a századoshoz fordult:  -Menj  haza nyugodtan!  Legyen meg,
amit kértél,  a hited szerint!- Ezzel egy időben a százados szolgája
valóban meggyógyult.” (Máté ev. 8:8,13) 

„Az utcára vitték a betegeket, hordágyakra és matracokra fektették
őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka essen rájuk.
A Jeruzsálem környéki városokból és falvakból is sokan összegyűltek,
elhozták  a  betegeket  és  a  gonosz  szellemek  miatt  szenvedőket,  és
mindezek meggyógyultak.”  (Apostolok Cselekedetei 5:15-16)

„Isten pedig különleges csodákat  tett  Pálon keresztül.  Az emberek
elvitték,  és  ráhelyezték  a  betegekre  azokat  a  kendőket  és
ruhadarabokat,  amelyeket  Pál  a  testén  viselt.  A  betegek  pedig
meggyógyultak, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.”
(Apostolok Cselekedetei 19:11-12)
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Az  első  esemény  Jézussal  történt.  Nem  is  kellett  imádkoznia  a
százados lebénult szolgájáért. Csak kimondta, hogy meggyógyult, és
úgy is lett. A második Péterrel esett meg. Előfordult, hogy ment az
utcán,  az árnyéka rávetődött  valakire,  és  már attól  eltűnt  az illető
betegsége. A harmadik sztoriban Pál apostol testén lévő keszkenőket
és egyéb ruhadarabokat vitték el a betegekhez, akik ezek segítségével
egészségesek lettek. De hogy lehet ez??

Ha van egy személy, akivel szeret együtt lenni a Szent Szellem,
akkor azzal tényleg ott van, benne él, bárhová is megy az illető.
Egyszerűen vele megy Isten ereje, kiárad belőle, és amerre jár,
tetszése  szerint  helyreállítja  a  Sátán  által  elrontott,  szétdobált
élethelyzeteket, egészséget.

Később majd említek egy hasonló esetet e könyvben, az Azusa utcai
ébredéssel  kapcsolatban:  William  Seymour  bent  prédikált  az
épületben, az utcán pedig Isten megérintette a járókelőket, akik az Ő
jelenlétének  súlya  alatt  többnyire  a  földre  estek.  De  Smith
Wigglesworth-tel és Kathryn Kuhlmannal kapcsolatban is feljegyez-
tek olyan elbeszéléseket, amikor a belőlük kiáradó, vagy inkább az
őket  körülvevő  isteni  erőt  teljesen  idegen  emberek  tapasztalhatták
meg.  George Stromont:   „Wigglesworth  -  Egy ember aki  Istennel
járt” című könyvéből idéznék most két idevonatkozó történetet:

„Egy  alkalommal  Illinois  államban,  Sion  városában  szolgált
(Wigglesworth),  amelyet  John  Alexander  Dowie  alapított.  Ott  a
szolgálótestvéreket  elhívta  egy  speciális  összejövetelre,  és  amikor
megérkeztek,  ő  már imádkozott.  Amint  tovább imádkozott,  egyszer
angolul,  máskor  nyelveken,  Isten  döbbenetes  jelenléte  betöltötte  a
helyiséget. Isten ereje leszállt a szolgálótestvérekre – egyikre a másik
után  –,  akik  arccal  előre  a  földre  zuhantak.  Isten  jelenlétének
valósága annyira megragadta őket, hogy legalább egy óra hosszat
mozdulni  sem tudtak.  Csak  Wigglesworth  maradt  állva;  ő  tovább
dicsérte  az  Urat  és  könyörgött.  A  helyiséget,  ahol  a  szolgálók
tartózkodtak, valami sugárzó ködhöz hasonló felhő töltötte be.
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1922-ben Wigglesworth Wellingtonban, Új-Zéland fővárosában járt.
Az  egyik  délután  egy  rendhagyó  összejövetelen  tizenegy  kiváló
keresztény gyűlt össze Wigglesworth kérésére. Egyesével imádkoztak,
míg már csak a vendég evangélista maradt hátra. Azután ő kezdett el
közbenjárni városukért és az országért, és Isten jelenlétének érzete
eközben annyira betöltötte  a helyiséget,  hogy a többiek egyenként
távoztak – nem állhattak meg Isten szentségének ragyogó fényében.
Amikor  egy  lelkész  hallott  erről  az  egyik  jelenlevőtől,  nagy  vágy
ébredt  benne,  hogy  részt  vehessen  egy  hasonló  összejövetelen  –
csakhogy eltökélte: ha bárki más távozik is onnan, ő aztán nem fog.

Hamarosan  valóban  lehetősége  nyílt  rá,  hogy  elmenjen  egy  ilyen
alkalomra.  Többen  imádkoztak,  majd  Wigglesworth  kezdett
könyörögni. Amint felemelte a hangját, mintha maga Isten árasztotta
volna el  a helyet.  Az ott  lévők számára egészen világos lett,  hogy
szent a föld,  ahol állnak.  Isten ereje a maga tisztaságában súlyos
teherként nehezedett rájuk. Egyik a másik után elhagyta a helyiséget,
míg már csak az  a férfi  volt  ott,  aki  eltökélte:  ő  marad.  Egészen
addig kitartott,  míg végül a nyomás kényszerítő erejű nem lett,  és
tovább nem maradhatott.” 

A kényelmesebb hívőknek nem tetszik az a tény, hogy minél több
időt  tölt  valaki  Isten  jelenlétében,  közelében,  az  annál  jobban
meglátszik rajta. Az illető egyszerűen az Úr barátja lesz. A Szent
Szellem vele jár, és úgymond ragaszkodik hozzá hűségesen.

A  Bibliában  számtalanszor  olvasunk  olyan  személyekről,  akik
közelebb  kerültek  Teremtőjükhöz,  mint  kortársaik.  Miért?
Egyszerűen csak azért, mert vágytak rá, és szerettek volna Vele lenni.
Képzelj el egy szerető édesapát, aki mindegyik gyermekét ugyanúgy
szereti.  De  van  egy  a  többi  közül,  aki  különösen  apás.  Sokkal
gyakrabban odabújik az édesapjához,  mint  a  többiek,  és  mindig ő
szalad elé legelsőnek, amikor az hazaér. Sokkal nagyobb figyelmet
fordít rá, mint a testvérei, és jobban is csodálja őt. Valahogy ennek az
apának a szívében egy különleges helyet foglal el ez a gyermek még
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akkor  is,  ha  bármikor,  bármelyikükért  az  életét  adná,  ha  kell.  Az
imént említett elkényelmesedett keresztények szeretik lobogtatni azt
az Igét, hogy:

„Mert Isten nem személyválogató.” (Római levél 2:11)

De ha a szövegkörnyezetet is megnézzük, nem csak kiragadunk egy
mondatot önmagunk igazolására, akkor meglátjuk, hogy itt nem az
Istennel töltött idő mennyiségéről van szó, hanem a megtérésről, az
egyenlő  kegyelemről,  és  a  törvénykezésről.  De  ha  nem  ebben  a
környezetben lenne ez az Igerész, és általánosítanánk, akkor hogyan
lehetséges,  hogy  Jézus  kiválasztott  tizenkét  tanítványt  a  sok-sok
érdeklődő és Őt követő ember közül? Ez nem személyválogatás?

Vagy mivel magyarázzuk, hogy több helyen is úgy említik Jánost,
mint „szeretett tanítványt”, vagy „a tanítvány, akit Jézus szeretett”?
Ő volt az, aki az utolsó vacsorán Jézus vállára, mellkasára hajtotta a
fejét.  Ilyet  az  csinál,  akinek  fontos  a  másik  személy.  A  többi
tanítványról  nem  olvasunk  ilyen  dolgokat,  de  azt  sem,  hogy
„szeretett  tanítványnak”  hívta  volna  őket  bárki.  Pedig
mindannyiuknak  adott  volt  a  lehetőség,  hogy  egy  különleges,
bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki Jézussal. Ilyet csak János tett.
Én úgy gondolom, hogy nem csak egy egyszeri gesztus volt részéről
a  Mester  felé,  ami  az  utolsó  vacsorán  történt.  Hiszen  arra  utal  a
Biblia több helyen is, hogy Jézus valahogy másként szerette Jánost,
mint a többieket. Úgy, mint az apa azt a gyermekét, aki testvéreinél
jobban rajong érte.

Én világosan tudom, hogy Isten nem személyválogató! De azt is
tudom, hogy egészen közel lehet férkőzni a szívéhez, ha igazán
szomjazunk Rá.

Aki megtért, az már Isten gyermeke, ez igaz! De a gyermekek közül
is  vannak,  akik kivételes szeretetükkel  igazán belopják magukat  a
szülő szívébe. Na, ezek azok a személyek, akiket a könyvben több
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helyen  is  említek.  Önmagukba  véve  nem különlegesek,  de  mivel
Isten szerelmesei, így a Szent Szellem jelenléte rajtuk van, mint egy
köpeny.  Amerre  mennek,  ennek  a  láthatatlan  palástnak  a  szele,
suhanása megérinti a környezetükben lévőket, akiknek helyreállnak a
problémás területek az életükben.  Így gyógyulhatnak meg betegek
anélkül,  hogy akár imádkoznál értük  – ha szerelmes vagy Istenbe.
Ekkor Ő megbízhatónak tart téged, és rendkívüli módon veled lesz.
Egyszerűen csak azért, mert szeret veled lenni. Hogy mi mindent kell
neked ezért tenni? A Szent Szellem épp ma adott nekem erre választ.
Semmi szokatlant:  csak szeretni  Őt,  időt  tölteni  és  számolni  Vele,
vágyni a közelségére. Azaz beépíteni Őt a szívedbe és az életedbe.
Mindezekkel természetesen együtt jár az, hogy ha kér tőled valamit,
akkor megteszed!

Ha  kivételes  módon  szereted  Őt,  akkor  egy  különleges
kapcsolatod lesz Vele. Különleges lesz a szolgálatod is, az életed,
és minden, amit teszel.

Lehet egy átlagos, középszerű életed, mint bárki másnak. Ehhez nem
kell nagy tudomány. De ha izgalmas, kiteljesedett és átlagon felüli
életet akarsz élni, akkor az csakis Isten Szellemével történhet meg.
Rajta nem múlik. Itt van, és vár rád.

Azt  sem  tudod,  hol  kezdjed  el,  vagy  hogy  mit  kell  csinálnod?
Elsőként azt javaslom, hogy a Bibliából az Apostolok Cselekedeteit
olvasd,  és  jegyzeteld  a  Szent  Szellemmel  kapcsolatos  részeket,
amelyek megfognak!  Az internet segítségével a www.youtube.com
oldalon  írd  be  a  keresőbe,  hogy:  „Holy  Spirit  Revival”.  Andres
Bisonni  szolgálatának 3 perces  videófilmjei  jelennek meg először.
Véleményem  szerint  ezek  a  kisfilmek  nagyon  jól  tükrözik  Isten
Szellemének szélsőségektől mentes, tiszta munkáját. Gyógyulásokról
kevesebbet, inkább az Úr érintéseiről szólnak. Isten erejével átitatott
könyveket  olvass,  ne  teológiai  magyarázatokat,  és  ugyanígy
szelektáld az igeszolgálatokat is, melyek a neten megtalálhatóak! A
Bibliából is keresd, kutasd az ilyen részeket, és írd ki vagy húzd alá
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magadnak! Ezekkel a dolgokkal tudod ébren tartani a szomjúságodat
a Szent Szellem iránt. Ennek nem szabad kialudnia soha, mert akkor
a megszokás, a vallásosság, és a belső üresség mocsarába kezdesz el
süllyedni  kíméletlenül!  A  másik  nagyon  fontos  dolog,  hogy
imádságaidban  mindezeket  leplezetlenül  mondd  el  Istennek!  A
kérdéseidet, aggályaidat, szomjúságodat, a vágyadat, és mindent. Az
imáidnak szívből  jövő,  őszinte  szavaknak kell  lenniük,  nem pedig
előre megfogalmazott, sokszor ismételt szövegeknek!

Fontosak az őszinte imádságok. Ezek visznek előre, ezek tartják
életben benned az Isten utáni vágyat.

Úgy  kommunikálj  Istennel,  mintha  a  legjobb  barátoddal  beszél-
getnél! Ha tudsz egy baráttal nyíltan társalogni, akkor imádkozni is
képes vagy, hiszen csak ugyanazt kell tenned Ővele is. Isten vágyik
rá, hogy nap mint nap újra találkozzatok! Mózesről például fel van
jegyezve,  hogy  úgy  beszélt  vele  Isten,  ahogy  egyik  ember  a
másikkal. Ez azt mutatja, hogy erre Mózesnek is, és Istennek is volt
igénye. Én hiszem, hogy a nép közül bárki mehetett volna az Úrhoz,
de talán csak Mózes érezte ennek szükségét. A többiek általában csak
a  vágyaikat  hangoztatták.  Ami  pedig  Istent  illeti,  Neki  nem csak
azokban az időkben volt igénye arra, hogy beszélgessen az emberrel,
hanem most is van. Vár rád!

Van még valami, amit meg kell cselekedned annak érdekében, hogy
tovább léphess ezen az úton. Nem nehéz, ne ijedj meg! Át kell adnod
másoknak, amit lelkiekben kaptál. Ekkor lesz neked még több! Az
adás fontosságáról a következő fejezetben írok bővebben, de most
elöljáróban  csak  annyit,  hogy  Istennél  valóban  úgy  működnek  a
dolgok,  hogy  ha  felhasználod,  amit  mások  építésére  adott  neked,
akkor még többet fogsz kapni. A Szent Szellem pedig azért van itt
közöttünk,  hogy  minél  több  emberrel  megismertesse  az  élő  Isten
szeretetét és erejét. Az az ember, aki nem jól gazdálkodik a rábízott
dolgokkal, nem alkalmas rá, hogy többet kapjon. Neked pedig kell a
több, igaz? 
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Vágysz arra, hogy Isten használjon téged mások megsegítésében?
Szeretnéd a saját  bőrödön megtapasztalni,  mennyire  valóságos
Ő, és az Ő szeretete? Meg akarod végre találni, hogy mi az életed
értelme  és  célja?  Szeretnél  nem  fél,  hanem  teljes  és  izgalmas
életet élni? Neked a Szent Szellemmel való személyes kapcsolatra
van szükséged!

Isten megtette, amit csak lehetett ezért. Áldozatot hozott a bűneidért,
elkészítette  az  utat,  hogy  eltalálj  Hozzá,  és  semmi  ne  állhasson
közétek. Amit én tehetek, az annyi, hogy imádkozom érted, és saját,
valamint mások tapasztalatai alapján megpróbálom leírni neked, mi a
teendőd,  mik  segíthetnek.  Most  te  következel.  Írd  tovább  a  hit
embereinek történelmét!

Használd hát a hitedet, és indulj el! Szükség van rád!
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Hogyan tovább?

„Az Élő Tűz” első kötetében, és az előző fejezetben is érintettem már
azt a témát, melyről ez a rész szólni fog. A következő oldalakon arra
szeretném felhívni  a  figyelmedet,  milyen  elengedhetetlenül  fontos
átadnod  másoknak  az  Istennel  kapcsolatos  tapasztalataidat,
élményeidet,  ismereteidet.  Rögtön  az  elején  szögezzük  le,  milyen
céllal is jött el hozzánk a Szent Szellem.

„De amikor  a Szent  Szellem leszáll  rátok,  erőt  kaptok,  és  tanúim
lesztek. Rólam fogtok beszélni az embereknek Jeruzsálemben, egész
Júdeában  és  Samáriában,  sőt  az  egész  világon  mindenhol.”
(Apostolok Cselekedetei 1:8)

„Ezeket  a  dolgokat  én  magam  mondtam  el  nektek,  amíg  veletek
voltam.  Később  azonban  majd  az  a  Segítő  -a  Szent  Szellem-  fog
megtanítani titeket mindenre, akit az Atya küld hozzátok, hogy engem
képviseljen.  Ő  majd  emlékeztet  titeket  mindenre,  amit  nektek
mondtam.” (János ev. 14:25)

Ebből a két idézetből egyértelműen kiderül, miért van velünk itt a
Földön Isten Szelleme. Elsősorban azért (ami látszik is a pünkösdi
történésekből),  hogy az a  Péter,  aki  előzőleg háromszor  is  megta-
gadta Jézust, az Úr Szellemének eljövetele után egymaga állt ki, és
több  ezer  embernek  prédikált  a  Messiásról,  annak  megváltó
munkájáról,  és  a  megtérésről.  Tehát  nagyon is  beigazolódik,  hogy
„erőt  kaptok  és  tanúim  lesztek”.  Bátorságot  ad  a  Szentháromság
harmadik  személye  a  hívőknek  ahhoz,  hogy  Isten  szeretetét,  az
Istenhez  való  visszatérés  üzenetét  hirdessék.  Mindez  azt  mutatja,
hogy  a  legkisebb  mértékig  sem  azért  adatott,  hogy  nekünk  jó
lelkiismeretünk, vagy jó kedvünk legyen csupán. Nem tarthatjuk meg
magunknak  a  jelenlétének  áldását,  ajándékát!  Át  kell  adnunk
másoknak, azért jött el a mennyből.
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A második  Igerészből  arra  is  fény  derül,  hogy  Ő  tanít  és  vezet
bennünket. De ami a legjobban leírja az Ő feladatát, nem más, mint
„hogy  engem  képviseljen”.  Gondoljunk  csak  bele,  mi  mindent
végzett Jézus az idő alatt, amíg itt járt közöttünk! Tanította, vezette,
bátorította az embereket, betegeket gyógyított, halottakat támasztott
fel,  jeleket  és  csodákat  tett.  Az a  személy tehát,  aki  Őt  képviseli,
ugyanezeket  kell,  hogy  tegye.  A megváltás  munkája  egyszeri  és
megismételhetetlen,  ezért  azt  nem  sorolhatjuk  a  Szent  Szellem
tevékenységei  közé.  Ha például  egy munkahelyen  valaki  képvisel
egy  másik  személyt,  és  azt  jól  akarja  csinálni,  akkor  mindent
igyekszik úgy tenni, ahogy azt a másik illető szokta, vagy tenné.

Jézus mindig adott  másoknak. Tehát a Szent Szellem is ezt akarja
tenni. Ha te pedig az Úr Szellemével együtt akarsz mozdulni, és azt
szeretnéd,  hogy  jól  érezze  magát  veled,  akkor  neked  is  olyan
embernek kell lenned, aki ad másoknak.

Ha  ilyenformán  nem  vagy  hajlandó  együttműködni  Isten
erejével, hanem leginkább a magad céljaira szeretnéd használni
jelenlétét, akkor nem tud együtt dolgozni veled, és egy idő után
visszahúzódik.

Mint azt már említettem, Ő nem erőszakos, hanem „úriember”. Nem
fog rád erőltetni semmit. Ha nem szeretnéd azt tenni, amit Ő, teljes
mértékben jogod van hozzá, csak akkor ne várd el, hogy nagy erővel
jelen legyen az életedben. A Szent Szellem célja az, hogy minél több
emberhez eljuttassa az Isten szeretetéről szóló Jó Hírt, és bemutassa
annak valóságát jelek és csodák segítségével. Aki ebben partner tud
lenni  számára,  azzal  örömmel,  hatalmas  szeretettel,  és  kitüntető
figyelemmel  összefog.  Akinek nincs  kedve szolgálni,  vagy valami
másra hivatkozik,  annak meghagyja a  szürke,  és  erőtlen  hívő  élet
lehetőségét. Te melyik csapatba tartozol?
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Voltál már úgy, hogy elmentél egy keresztény rendezvényre, és ott
igazán  megérintett  az  Úr  szeretete,  ereje?  Azután  hazamentél,
visszakerültél  ugyanabba  a  környezetbe,  ugyanazokat  a  dolgokat
csináltad, és szép lassan elmúlt a neked adott tűz? Ha voltál így, tudd,
hogy csak át  kellett  volna adnod a lehetőségeid,  és Isten vezetése
alapján mindazt a többletet, amit kaptál, és nem aludt volna ki a tűz a
szívedben.  Ne  csak  egyszer-egyszer  beszélj  ezekről  valakinek,
hanem  ragadj  meg  minden  lehetőséget!  Ha  ezen  a  szinten  nem
jutottál  még  túl,  azt  javaslom,  próbáld  meg  a  jövőben  másként
csinálni.  Változtass!  Juttasd  el  másoknak  is,  ahogyan  csak  tudod.
Ami nem megy,  azt semmiképpen ne erőltesd,  de amit meg tudsz
tenni, azt lépd meg, és változást fogsz tapasztalni!

Isten  országában  egy  különleges  törvényszerűség  uralkodik,  mely
úgy tűnik,  ellentétben áll  a mi fizikai világunk szabályaival.  Ha a
kezedben  van  két  darab  csoki,  és  az  egyiket  odaadod  valakinek,
akkor neked csak egy marad, igaz? Viszont, ha Istent szolgálod, és az
Ő  vezetése  szerint  adsz  másoknak,  akkor  neked  nem  kevesebb,
hanem  több  lesz.  Talán  azt  gondolod,  ez  érdekesen  hangzik.  De
nézzük ugyanezt más szemszögből! Ha mondjuk valamilyen magot
vetsz  a  kertben,  és  elásod  a  földbe,  akkor  elfogy  a  mag,  vagy
legalábbis kevesebb lesz. Viszont, ha vársz néhány hónapot, miután
kikeltek a növényeid, és termést hoztak, hányszor annyi magod lett,
amit  a  következő  évben  újra  elvethetsz?  Kiadtad  a  kezedből,
lemondtál  róla,  és  mégis  több  lett,  mint  előtte!  Nézzünk  néhány
példát erre a Bibliából:

„Ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset
is fog aratni! Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat. Mindenki
annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki
kényszerből,  se úgy,  hogy később megbánja.  Azt  az embert szereti
Isten, aki szívesen és jókedvűen ad.” (2Korintus 9:6-7)

Ez a rész ugyan az adakozásról szól, de maga az elv érvényes a Szent
Szellemmel  való  szolgálatra  is.  Vetned  kell  ahhoz,  hogy  neked
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szaporodjon. Ha az Úr azt akarja, hogy a benned lévő Szellem által
minél többekhez eljusson az evangélium, és minél hatékonyabban,
akkor  ezt  neked  kell  elvégezned!  Amennyiben  betöltöd  ezt  a
küldetést, akkor Istennek nagyon megéri még többet bízni rád. Töltsd
hát be!

Ha kaptál egy érintést az Úrtól (akár a könyvön keresztül), akkor
azt  minél  nagyobb  mértékben,  minél  többeknek  add  tovább!!
Meg  fogod  látni,  hogy  nem  kevesebbel,  hanem  plusszal  fogsz
rendelkezni! Így tudsz maradandót profitálni akár „Az Élő Tűz
mindent megváltoztat” című könyvből, vagy egy istentiszteletből
is.

Azt is olvashatjuk ebben az Igében, hogy nem érdemes muszájból
adnunk,  csak  szívből.  Ha  azon  görcsölsz,  és  csak  azért  teszel
mindent, hogy még inkább megtapasztald az Isten Szellemét, sosem
fogod tudni szívből csinálni a szolgálatot, és ezt meg is érzik. Így
nem fogsz tudni előre haladni. Olyan emberek felé, és olyan területen
szolgálj, ami a szíveden van, amit szenvedéllyel tudsz csinálni! De
erről  majd  kicsit  később.  Most  jöjjön  még  egy  idézet,  mely
megerősíti ezt az üzenetet:

„Van,  aki  bőkezűen adakozik,  mégis  egyre gyarapodik,  s  van,  aki
mindent megtart magának, mégis elszegényedik. A bőkezű adakozó
bővelkedik, s aki másokat felüdít, maga is felüdül.” 
(Példabeszédek könyve 11:24-25)
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Ezekben  a  versekben  is  szépen  kidomborodik,  hogy minél  többet
juttatsz másoknak, annál inkább gyarapodni fogsz. Aki fukarkodik,
önzősködik  azzal,  amit  kapott,  az  nem lesz  boldogabb attól,  amit
megtartott  magának.  Legyél  bőkezű,  és  itt  még  mindig  a  Szent
Szellemmel való szolgálatról beszélek. Leírom neked az én esetemet.
Egyrészt  azért,  mert  az  üzenet  úgy  hiteles,  ha  az  én  életem  is
igazolja,  másrészt  pedig,  hogy  mai  példával  érzékeltessem  az  itt
leírtaknak a működőképességét.

Bár  nem szeretem,  de  az  emberek a  következőket  szokták  nekem
mondani:  „Több  ilyen  tüzes  ember  kellene,  mint  te!”  „Te  egy
tűzgolyó vagy!” „Tűzpásztor.”... No, ennyi bőven elég is! 
Miért írtam le ezeket a megjegyzéseket velem kapcsolatban? Azért,
hogy jobban tudjam érzékeltetni majd a kontrasztot. Amikor ugyanis
ebbe  a  városba,  Orosházára  költöztem  Kiskőrösről,  senkit  nem
ismertem, és  engem sem ismert  a  környéken senki.  Mára már ott
tartunk, hogy ha elmegyek egy keresztény rendezvényre az ország
különböző pontjain,  ismeretlen emberek jönnek oda hozzám, hogy
üdvözöljenek, kérdezzenek erről-arról, imádságot kérjenek stb. 
Nagy  megdöbbenésemre  mindenfelé  tudnak  rólam  egy  keveset
legalább, és ismerik a munkát, amit az Úrral végzek. A fizikai és az
online szolgálattal együtt több ezer ember felé hirdethetem azt, amit
Isten a szívemre helyezett. 

Hogyan  vitt  idáig  Isten?  Egyszerű  a  válaszom:  úgy,  hogy mindig
csak  azt  a  keveset  adtam  tovább,  amim  éppen  volt.  Ha  kaptam
valamit az Úrtól, igyekeztem továbbítani. Ha nem is mentem ki az
utcára  bizonyságot  tenni  minden  embernek,  de  megírtam  a
blogomban, vagy kitettem a facebookra. Ha megkértek, hogy itt vagy
ott hirdessem az Igét, akkor mentem. Hittem, és ma is hiszem, hogy
ha ajtókat nyit meg Isten számunkra, azt azért teszi, hogy bemenjünk
rajtuk. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, amikor szolgálsz.
Az én esetemben előfordult,  hogy hosszabb ideig pusztán egy-két
emberrel  foglalkoztam,  vagy  hogy  éveket  „csak”  imádkoztam
valamiért. De amikor például könyvet írok, és hónapokig dolgozom
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rajta, az sem egy látványos szolgálat.  Viszont amikor Isten elérke-
zettnek látja  az időt,  többre bíz,  mert  látja,  hogy a kis  dolgokban
hűséges vagyok. Minden szabadidőmet az Istennel való kapcsolatra
és  a  szolgálatra  használom  fel  úgy,  hogy  közben  igyekszem  a
feladataimat  az  Ő  vezetése  alapján  csinálni.  Hiszem,  hogy  a
kegyelmes Isten ezért adja jelenlétét az életemhez, ami nélkül tudom,
nem is lenne annak igazi értelme Őnélküle.

Ha nem tennél semmit, az Úr akkor is szeretne téged, és veled lenne,
nem hagyna el. Én a jelenlétének a mértékéről beszélek most! Arról,
hogy  milyen  mértékben  nyilvánul  meg  az  életedben.  Ha  lebénult
lennél, és nem tudnál fizikailag szolgálni, akkor is tudnál imádkozni
másokért. Itt a szíved a lényeg, az adni akarás!

Hozzuk  most  példának  Jézust,  és  az  Ő  megváltó  munkáját.  Saját
magát  adta  oda  áldozatul,  hogy az  emberiséget  megmentse  a  bűn
hatalmától. Ezzel azok számára, akik mindezt elhiszik, eltörölte az
egyetlen dolgot, ami Istent és embert elválaszthatja egymástól. De ez
az életébe került! Egy ember, Isten Fia, meghalt, de ennek hatására
ma több millió keresztény él a Földön, akik olyan közel élhetnek az
Úrhoz, mint ahogy az a teremtéskor meg lett alkotva. Egy vetés, és
egy világméretű aratás!

Itt  az  idő,  hogy  te  is  odaadd  az  életedet,  a  szabadidődet,  és
csodákat  láss  megtörténni!  Akarsz  Isten  Szellemével  együtt
dolgozni? Szeretnél többet megtapasztalni Belőle? Akkor ne csak
imádkozz ezért és rendezvényekre járj el, hanem adj, adj és adj!
Fontos titok ez: átadni, amit kaptál Tőle!

Az adni  akarás  Isten lényéből  fakad.  Ha arra  vágysz,  hogy minél
nagyobb mértékben legyen jelen  az  életedben az Úr az Ő kedves
Szelleme által, akkor neked is ilyenné kell alakulnod! 100% biztosra
tudom neked állítani, hogy ha erre az útra lépsz, akkor fogod érezni,
hogy az életed végre a célja szerint halad. Boldog leszel, mert tudod,
hogy abban élsz és jársz, amiért születtél erre a Földre.
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Talán most azt mondod, hogy mindezek nagyon szép szavak: adni,
adni és adni. Neked viszont ilyen és ilyen problémáid vannak, ezért
és ezért nem tudod másoknak továbbítani, amit kapsz. Emiatt akkor
te nem is ismerhetsz meg többet a Szent Szellem mélységeiből? Most
szeretnélek felszabadítani az alábbi igazságokkal.

Amint  azt  már  említettem  is,  a  mások  felé  való  szolgálatot
semmiképpen  nem szabad  erőltetni.  Az  emberek  megérzik,  ha  pl.
kényszerből teszed, amit teszel, vagy esetleg nem szívesen és nem
szenvedéllyel.

Ha nem érzed egy szolgálatban,  hogy ott  van a helyed,  akkor
vidd a problémát Isten elé, kérdezd meg Tőle! Nem, sokszor ezt
nem másoktól kell megkérdezned. Nem spórolhatod meg az Úrtól
elvett választ! Azért nem, mert a későbbi nehézségek, támadások
miatt biztosnak kell lenned abban, hogy az a feladatod, külde-
tésed, amit végzel, és pont ott, ahol éppen vagy.

Zaklasd  imádságoddal  bátran  addig  Istent,  amíg  erre  egyértelmű
útmutatást  nem  ad.  Talán  egy  másik  szolgálati  lehetőséggel,
meghívással  fog  választ  adni  a  kérdésedre.  De  amikor  már
megértetted akaratát, merned kell újat kezdeni, és hátrahagyni a régi
dolgokat. Igen, talán bizonyos embereknek is hátat kell fordítanod.
De  ha  ez  az  ára,  hogy  a  helyeden  legyél,  és  követhesd  Isten
Szellemét, akkor nagyon érdemes megfizetned ezt érte!

Az  én  életemben  is  voltak  ilyen  epizódok.  Egy  házi  csoportot
vezettem évekig, amikor egyszer csak Isten mást mondott, más irányt
mutatott. Tudtam, hogy senki sem pótolhatatlan. Ha otthagyom azt a
kis  csapatot,  Isten  fog  gondoskodni  róluk,  és  képes  mást  rakni  a
helyemre.  Nekem  az  a  dolgom,  hogy  engedelmeskedjek  Neki.  A
körülöttem lévő emberek nagy része persze nem értett egyet velem,
mégis meghoztam ezt a döntést.  Helyesen tettem, mert az említett
közösség azóta is működik, engem pedig egy sokkal szélesebb körű,
és  másfajta  munkába  állított  így Isten.  Több  ilyen  eset  is  volt  az
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életemben, a legfrissebbet még megosztanám veled:
Hat  évig  adott  munkát  nekem  egy  megbízható,  nagy  cég.  Olyan
munkahely volt, amelyről azelőtt sokat álmodtam. Fizikailag nézve
számomra tökéletes állás volt. De belül a szívemben egyre inkább azt
kezdtem  érezni,  hogy  több  szempontból  itt  a  vége  ennek  a
történetnek,  és tovább kell  lépni.  Egy idő után már azt  is  tudtam,
hogy Isten azt akarja, ha otthagytam a munkahelyem, írjam meg ezt a
könyvet. Egy napon a címét, és a borító színét is megmutatta nekem.
Mondanom sem kell, hat évnyi biztos állást, és egy elég jó fizetést
nem tudtam egyik napról a másikra a hátam mögé dobni. Hónapokig
imádkoztam ezért a döntésért: „Biztos, hogy ezt szeretnéd, Uram??”
Újra és újra megkérdeztem erről, pedig a szívem mélyén nagyon is
jól tudtam a választ. 

Mit  gondolsz,  hányan  értettek  velem  egyet,  hányan  támogattak,
amikor ezt a dolgot elmondtam nekik? Senki. Még ha azt is mondták,
hogy megértik, éreztem a levegőben a ki nem mondott kérdőjeleket.
Családunk egyetlen biztos  pontja  volt  ez az állás anyagilag nézve
akkor.  De  most,  hogy  ezt  a  könyvet  olvasod,  tudhatod,  hogy
mindezek  ellenére  meghoztam  ezt  a  döntést.  Miközben  ezeket  a
sorokat gépelem, hiszem, tudom, érzem, hogy Istennek engedelmes-
kedek. Azt teszem, amire képességet adott, és remélem, hogy neked
is,  és  sokak  számára  áldás  lesz  mindaz,  amit  e  könyv  oldalain
megosztok.

Tőled sem kér többet az Úr Szelleme, csak hogy azt tedd, ami az Ő
akarata. Ne az emberek véleményét kövesd, hanem az élő Istenét! Te
is kaptál  különböző ajándékokat,  tehetséget.  Van, aki  táncolni tud,
van, aki énekelni. Van, aki rajzolni, van, aki írni. Lehet, hogy elhívott
téged Igét hirdetni, gyámolítani másokat, vagy másokért imádkozni.
Ha bátrabb vagy, akkor szemtől szembe beszélhetsz az embereknek
Isten  dolgairól.  Ha  félénkebb,  akkor  indirekt  módon  teheted
ugyanezt, a képességeid szerint. A lényeg azon van, hogy építsd Isten
királyságát! 
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A  fentiek  igazolására  álljon  itt  egy  történet,  melyet  a  saját
szavaimmal  írnék  le,  de  a  Máté  evangéliuma  25.  részének  a  14.
versétől elolvashatod eredetiben is.

Egy  gazdag  ember  úgy  döntött  egyszer,  hogy  elutazik  külföldre.
Szólt  a  szolgáinak,  és  rájuk  bízta  a  vagyonát,  amíg  odalesz.
Képességeik szerint az egyiknek 175 kg aranyat adott (a történetben
tálentumot, amiből egy darab kb. 35 kg aranynak vagy ezüstnek felel
meg), a másiknak 70 kg-ot, a harmadiknak pedig 35 kg-ot. Ezután
útnak indult.  Az első  rögtön befektette  egy üzleti  vállalkozásba  a
pénzt, és megduplázta azt. A második ugyancsak így tett, és neki is
sikerült  megkétszereznie  a  rábízott  vagyont.  A harmadik  azonban
fogta,  és  elásta  egy gödörbe,  nehogy valaki  ellopja,  mire  a  gazda
hazaér. Az hosszú idő múlva meg is érkezett, majd hívatta a szolgáit,
hogy számon kérje tőlük, mit tettek a rájuk bízott értékkel. Az elsőt,
miután  látta  milyen  jól  befektette  a  pénzét,  nagyon  megdicsérte.
Majd a második következett,  akit szintén megdicsérhetett.  Végül a
harmadikhoz  érkezett,  akinél  azt  látta,  hogy  a  pénz  semmit  sem
kamatozott.  Erre  így szólt  hozzá:  „Te lusta,  hanyag,  bátortalan  és
tétovázó  vagy  (a  jelzők  az  eredeti  fordításból  származnak!).  Be
kellett volna fektetned azt, amit rád bíztam, az lett volna a helyes, és
nem elásni!” Ezután a többi szolgának megparancsolta, dobják ki őt,
és vegyék el  tőle azt,  amit kapott,  hogy semmi ne maradjon neki,
mert nem érdemli meg a bizalmat. Még azt is hozzátette, hogy amit
elkoboztak tőle,  azt  adják annak, aki a legtöbb hasznot  szerezte a
befektetésével.  „Akinek  van,  annak  bőséggel  adatik  még,  ezért
feleslege is lesz, de aki nem használja, attól az is el lesz véve, amit
kapott!” -mondta indoklásként.

Talán ismered ezt a történetet, talán nem, de egy biztos: te is kaptál
képességeket  azzal  a  céllal,  hogy minél  többekhez  eljusson rajtad
keresztül  a  Szent  Szellem üzenete  és  szeretete.  Amit  Ő  mondani
szeretne  az  embereknek,  azt  te  sokféleképpen  el  tudod  hozzájuk
juttatni. Mihez értesz a legjobban? Mit szeretsz leginkább csinálni?
Hogyan tudnád ezzel megérinteni az emberek szívét? Imádkozz és
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gondolkodj!  Használd,  amid  van,  mert  erre  születtél!  Használd  és
kamatoztasd!  Kik  azok  az  emberek,  embercsoportok,  akik
legközelebb állnak hozzád? Vajon Isten nem azt akarja, hogy hirdesd
nekik az Ő hatalmát és a megváltást?

Imádkozom érted, hogy ha eddig nem ezt tetted, akkor most indulj el
átadni,  közvetíteni  azt,  amit  te  is  Tőle  kaptál!  Nem  maradhatsz
ugyanabban az állapotban, melyben eddig voltál. Kelj fel! Menj oda
az Isten elé, és kérd el Tőle, mi az életed célja! Mert céllal születtél!
Azzal  a  céllal,  hogy  a  Szent  Szellemmel  egy  élő,  személyes,
valóságos  kapcsolatod  legyen,  és  hogy  ezt  minél  több  embernek
megmutasd. Ha most elindulsz, látni fogod, hogy az igazat írtam. Ha
nem,  akkor  valószínűleg  felesleges  volt  elolvasnod ezt  a  könyvet.
Változásokat  szeretnél?  Akkor korrigálnod kell  azon,  ahogy eddig
csináltad a dolgokat, mert ha mindent ugyanúgy csinálsz,  ahogyan
eddig, akkor az eredmény is ugyanaz lesz folyton.

Egyetlen  ember  sem  született  erre  a  Földre  valamiféle  tehetség
nélkül, és egyetlen ember sem él úgy itt, hogy Isten ne szeretné őt, és
ne akarna vele  lenni.  Te sem vagy kivétel,  számodra is  írt  egy jó
tervet. Indulj hát el, mert elérkezett a te időd!

Tudd biztosra: Isten nagyon szeret téged!
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A nagy Ő

Egy nap, amikor imádkoztam, így szóltam a mennyei Atyámhoz:
„Uram! Olyan jó  lenne veled  lenni!  Érezni  a  jelenlétedet  egészen
közelről. Kár, hogy ez most nincs így.” Erre egy hang ezt mondta
bennem: „Itt van veled a Szent Szellem, pont azért, hogy ne legyél
egyedül.”  Éreztem,  hogy ez  a  válasz  nagyon telibe  talált,  és  nem
tőlem jött, hanem Valaki nálam sokkal bölcsebb személytől. Egy idő
után ebben a meghitt  beszélgetésben óvatosan előhozakodtam egy
dologgal, ami a gondolataimban jelen volt, tehát nem lehetett titok
Isten számára úgysem:
„Mint  Mennyei  Apukám,  nem  tudnál  kitalálni  nekem  valami
személyes kedvességet, ajándékot, ahogy a földi apák is szokták a
gyermekeiknek?”  A  válasz  nem  maradt  el:  „Az  Én  legnagyobb
ajándékom számodra a Szent Szellem, Aki veled van, szeret téged, és
te is szeretheted Őt. Ő elvezet téged az igazságra, hogy a jó úton járj.
Ő  egy  Igazi  Ajándék.”  Ekkor  eszembe  jutott  az  Apostolok
Cselekedetei 2. részének 38. verséből az Ige:

„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.”

De hozok ide más idézeteket is, hogy még hitelesebb legyen előtted,
hogy Ő, mármint a Szent Szellem, valóban egy ajándék számunkra.
Mindenki számára!

„A zsidó hívők, akik Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy
Isten  a  más  nemzethez  tartozóknak  is  adta  a  Szent  Szellem
ajándékát.” (Apostolok Cselekedetei 10:45)

„Alighogy beszélni kezdtem hozzájuk, leszállt rájuk a Szent Szellem,
éppen  úgy,  ahogyan  kezdetben  ránk  is  leszállt.  Ekkor
visszaemlékeztem arra, amit az Úr mondott:  »János vízbe merített
be,  de  ti  majd  Szent  Szellembe fogtok  bemerítkezni.«  Isten  pedig
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nekik is ugyanazt az ajándékot adta, mint nekünk, amikor hittünk az
Úr  Jézusban,  a  Messiásban.  Akkor  hogyan  állhattam  volna  Isten
útjába?” (Apostolok Cselekedetei 11:15-17)

Leírok  egy  másik,  igen  személyes  esetet,  ami  velem  és  a  Szent
Szellemmel történt.
Egy nagyon szép erdőben beszélgettem épp Isten Szellemével, és ezt
mondtam: „Uram! Olyan jó lenne nagyon szorosan Hozzád tartozni!
Szeretni, kötődni hozzád mint.... mint nem is tudom, mint mondjuk
ahogy egy vőlegény és egy menyasszony, amikor még együtt járnak,
és izgatottan várják a következő találkozást, sőt akkor is izgatottak,
amikor  csak rágondolnak a másikra.  Mély szerelemmel gondolnak
egymásra, én is így szeretnék Rád!” Erre egy gyűrű képe jelent meg
előttem. Egy egyszerű karika, amolyan eljegyzési gyűrűféle,  amire
gyönyörű betűkkel  rá  volt  írva,  hogy:  Szent  Szellem.  A következő
Igerész jutott az eszembe:

„Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.”
(Hóseás 2:22 UF)

Éreztem, hogy azt a gyűrűt meg
kell  csináltatnom!  Megkérdez-
tem hát Isten Szellemét:
„De  Uram,  egy gyűrűt?  Miből
csináltassak  egy  ilyet?  Milyen
pénzből??? Honnan szedjek rá-
valót?”  Erre  a  Szent  Szellem
pontosan eszembe juttatta, hogy
melyik  félretett  összegből  ké-
szíttessem el. Sokat keresgéltem
üzletekben,  és  az  interneten  is.  Amikor  megérkezett  vele  a  futár,
elvittem az  ékszerészhez,  aki  belegravírozta,  hogy:  Szent  Szellem.
Annyira vártam, hogy elkészüljön! Közben kérdeztem az Urat:
„Uram! Ez nem bálványtárgy, amit éppen csináltatok? Biztos a Te
ötleted volt?” A bölcs reakció a következő volt:
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„Ha a házasságod miatt van rajtad egy gyűrű, akkor nem a gyűrűt
szereted, hanem a feleségedet. A gyűrű csak emlékeztet rá, és a vele
kötött szövetségedre.” Rendkívül megörültem ennek a válasznak, és
tovább vártam, hogy az ékszerész elkészüljön a munkájával. Amikor
végre kézhez kaptam, talán nevetségesnek hangzik,  de nem ott  az
ékszerüzlet  előtt  húztam  fel  az  ujjamra,  hanem  elvonultam  egy
helyre, ahol imádkozni szoktam, beszélgettem a Szent Szellemmel,
és úgy vettem fel a gyűrűt, amit Ő mutatott nekem. Nem, nem éltem
át  semmi  katarzis  élményt,  miközben  ez  történt,  és  nem lett  egy
pillanat  alatt  nagy  hitem  sem.  De  valami  mégis  változott.  Ez  a
csodaszép  gyűrű  mindig  emlékeztet  engem  arra,  hogy  ki  az  a
fantasztikus személy, Aki minden pillanatban velem van. Ahányszor
ránézek  erre  az  ékszerre,  vagy csak  megérintem,  mindig  beugrik,
hogy a  Szent  Szellem milyen ragaszkodó,  és  szeretne  közel  lenni
hozzám szorosan. Ilyenkor elmosolygom magam, vagy Hozzá szólok
gondolatban, elkezdek Vele beszélni stb. Olyan jó érzés, hogy van,
ami naponta többször eszembe juttatja az Ő közelségét,  szeretetét.
Szeretek Vele találkozni, és nagyon örülök, amikor meghallom egy-
egy  válaszát  valamely  kérdésemre.  Értem  már,  miért  szánta
ajándéknak  az  Atya  számunkra  a  Szellemét.  Egy  igazi,  élő,
mindennapos,  folytonos  kapcsolatunk  lehet  egy  kedves,  szelíd,
alázatos, de mégis hatalmas és erős Személlyel.

Az  ébredés  belőled  kell,  hogy  kiinduljon,  Barátom!  Egyenest  a
szívedből.  Egy  belső  változással,  egy  érintéssel,  egy  döntéssel
kezdődik.  Valamiben  döntesz,  valamin  változtatsz,  és  ez  közelebb
visz Istenhez.  Valamit  kér  tőled  az  Úr,  te  pedig megteszed,  és  ez
elindít  egy  hullámot  benned.  Ez  a  hullám  sok  mindent  fel  fog
borítani a napjaid során, és mély átalakulásokat fog hozni számodra,
ami nagyon izgalmas és fantasztikus! 

Ha  egyszer  elindulsz  az  ébredés  útján,  ints  búcsút  a  régi
megszokott  életednek!  Többé  már  nem  lesznek  ugyanúgy  a
dolgok.  Azelőtt  talán  voltak  értékek,  kincsek  az  életedben,  de
amikor  ráébredsz,  mit  adhat  neked  a  Szent  Szellemmel  való
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kapcsolat, hirtelen azt fogod mondani szíved mélyéről, hogy:
„Nincs  semmim  Uram!  Teljesen  nincstelennek  érzem  magam
nélküled! Kérlek jöjj, és ölelj  át! Nem akarok Nélküled tölteni
ezután egyetlen percet sem!”

Eddig csak egy személytelen erőnek tartottuk Őt, mert ezt tanították
nekünk. Ez a felfogás azonban nem nagyon volt  hasznunkra,  nem
sokat vitt előre minket lelkileg, és nem is biblikus. Épp itt az ideje
hát, hogy végre helyére kerüljenek a gondolataink a Szent Szellem
ügyében!  Attól  a  pillanattól  kezdve,  hogy személyként  kezded  el
kezelni Őt, figyelembe veszed, számolsz Vele, szólsz Hozzá, változni
fognak a dolgok. Ez a gondolkodásmód, ez a hozzáállás bizony káp-
rázatos  fordulatot  hoz  az  Istennel  való  kapcsolatodba,  és  minden
másba is, ha türelmes leszel!

„Az Élő  Tűz”  előző részében már  írtam részletesen  arról,  hogy a
Szent  Szellem  nem  egy  jellem  nélküli  erő,  hanem  egy  szelíd,
alázatos,  kedves,  ugyanakkor  Mindenható  Személy.  Most  mindezt
nem fogom megismételni, csupán idézeteket gyűjtök ide, kiemelve
bennük  a  Szent  Szellem  személyiségére  vonatkozó  szavakat,
szókapcsolatokat:

„Mert  a Szent Szellem jónak látta  és vele együtt mi is úgy láttuk
jónak …”  (Apostolok Cselekedetei 15:28 UF) 

„Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre  megmondott a
Szent Szellem...” (Apostolok Cselekedetei 1:16 UF)

„Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten Fiai.”
(Római levél 8:14)
„És  ne  szomorítsátok meg  az  Isten  Szent  Szellemét,  aki  által  el
vagytok pecsételve a megváltás napjára!” (Efézusi levél 4:30 UF)
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„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.” (János ev. 14:26 UF)

„Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent
Szellem  által,  aki  mindent  megvizsgál  és  kikutat,  még  magának
Istennek a mélységes gondolatait is.” (1.Korintusi levél 2:10) 

„Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül,
és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.”
(1.Korintusi levél 12:11)

„Hasonlóképpen  a  Szent  Szellem  is  segítségünkre  siet abban,
amiben erőtlenek vagyunk.” (Római levél 8:26)

Eltelt  pár  nap  úgy  egyszer,  hogy  kerestem  Isten  Szellemének
társaságát, közelségét, de valahogy nem sikerült olyan igazi, őszinte,
közeli  kapcsolatba  kerülnöm  vele,  mint  máskor.  Újra  és  újra
elvonultam  kedvenc  imádkozó  helyeimre,  de  csend  volt.  Nem
hallottam a hangját, ahogyan szoktam. Máskor is volt ilyen hallgatag
az  Úr,  de  nem  ilyen  hosszú  ideig.  Rászántam  hát  magam,  és
igyekeztem őszintén odafordulni Hozzá, kiönteni Előtte a szívemet.
Ennek az a lényege, hogy elmondom Neki, milyen fontos nekem a
Vele  való  közösség és  az  Ő erős  jelenléte.  Ahogyan imádkoztam,
feljött bennem, hogy mennyi mindent odaadnék azért, hogy igazán
közel érezhessem Őt magamhoz.

Mivel  az az életem célja  és értelme,  hogy Vele egy személyes  és
őszinte  kapcsolatban legyek,  így ha ez valahol  megreked,  és  nem
működik,  joggal  érezhetem úgy,  hogy nincs  is  igazán  értelme  az
életemnek.  Ezeket  ahogy  elmondtam  a  Szent  Szellemnek,  érzé-
keltem, hogy a szolgálatomra mutat rá, mintha azt kérdezné: „Vajon
azt is feladnád értem?” 
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Lepergett  előttem  mennyire  szeretek  szolgálni.  Igét  hirdetni,
rendezvényeket szervezni, könyvet kiadni, tüsténkedni az interneten,
kapcsolatokat  tartani,  bátorítani  másokat  stb.  Miközben  mindez
lejátszódott  előttem, tudtam, hogy ez az,  ami bántja  Őt.  Mintha a
szolgálat iránti szeretetem megközelítené azt, ahogyan Őt szeretem.
Nem hinném, hogy fontosabb lett volna, mint az Isten Szellemével
való  kapcsolatom,  de  talán  erősen  megközelítette  azt.  Mikor  ezt
felismertem magamban, közöltem az Úrral:
„Ezt  is  feladom  érted  Uram,  ha  kéred.  Ebben  a  pillanatban
abbahagyok minden fáradozást, ha szeretnéd, és eltűnök az emberek
elől,  akikkel  eddig szolgálati  kapcsolatban voltam. Nem érdekel  a
szégyen, és hogy mit fognak gondolni, csak Te érdekelsz, Uram!” 

Ekkor ezt kaptam válaszul:
„Ne törődj ezentúl annyit a szolgálatod népszerűsítésével! Majd én
kinyitom előtted az ajtókat, melyeken be kell menned. Én csinálom
előtted az utat!” Ahogy ezt elmondta nekem az Úr, az íróasztalomon
heverő  papírok  között  egy  Igeversre  esett  a  tekintetem,  melytől
könnybe lábadt még a szemem is. Így szól:

„Vagy azt gondoljátok, az Írás csak üres beszéd, amikor azt mondja,
hogy  a Szent Szellem -  akit  Isten adott,  hogy bennünk lakozzon -
féltékeny  és  szenvedélyes  szeretettel  kíván  bennünket,  hogy
kizárólagosan őhozzá tartozzunk?” (Jakab levél 4:5)

Féltékeny  lenne  Isten  Szelleme  a  szolgálatomra?  Féltékeny  erre,
nehogy  fontosabb  legyen  nekem  Őnála?  Ezt  igazán  jól  esett
meglátnom,  mert  arról  árulkodott,  hogy  szerfelett  fontos  vagyok
Neki! Ekkor eszembe jutott  egy tulajdonságom, amit  nem annyira
értettem  az  életemben,  és  nem  is  örültem  neki.  Én  mindig  elég
érzékeny voltam lelkileg,  érzelmileg, és ez nagyon sok nehézséget
okozott  számomra.  De ebben a pillanatban rádöbbentem, hogy az,
amit  azelőtt  átokként  éltem  meg,  mára  áldást  jelent  a  Szent
Szellemmel  való  kapcsolatomban.  Nem  tudnám  észlelni  az  Ő
rezdüléseit, ha nem lennék ilyen érzékeny lelkileg!
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Vezetés felülről

Többször említettem már egy-egy dologgal kapcsolatban, hogy kérd
ki  Isten  vezetését,  tanácsát.  Arra  viszont  még  nem  tértem  ki
részletesen, hogyan is tudod ezt megtenni. Most szeretnék tanácsot
adni a Bibliából, és a saját életemből egyaránt. Aki már régebb óta
hívő, az tudja, hogy Isten többféleképpen tud szólni az emberhez.
Két esetet jegyeznék meg a Szentírásból, amikor az Úr fizikai füllel
hallható hangon szólt valakihez:

„Péter ekkor Jézushoz fordult: -Uram, olyan jó itt lenni! Ha akarod,
készítek  három  sátrat:  neked,  Mózesnek  és  Illésnek.-  Mialatt  ezt
mondta,  hirtelen  fényes  felhő  takarta  be  őket.  A  felhőből  hang
hallatszott:  -Ő  a  Fiam,  akit  szeretek,  és  akiben  gyönyörködöm!
Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki!- Amikor a tanítványok
ezt meghallották, arccal a földre borultak, és nagyon megrémültek.
Jézus hozzájuk lépett, megérintette őket, és ezt mondta: -Álljatok fel,
ne féljetek!- Amikor felnéztek, már csak őt látták.” (Máté ev. 17:4-7)

„El  is  indult  Jeruzsálemből,  és  amikor  már  közel  járt
Damaszkuszhoz,  hirtelen  mennyei  fény  ragyogta  körül,  ő  pedig  a
földre esett.  Azután egy hangot  hallott:  -Saul,  Saul,  miért  üldözöl
engem?- Saul megkérdezte: -Ki vagy te, Uram?- Ő így válaszolt: -Én
vagyok Jézus, akit üldözöl. De most kelj fel, menj be a városba. Ott
majd  megmondják  neked,  mit  kell  tenned.-  Saul  útitársai  úgy
meglepődtek, hogy egy szót sem tudtak szólni. Csak álltak, mert a
hangot ugyan hallották, de nem láttak senkit.”
(Apostolok Cselekedetei 9:3-7)

Az egyik  helyen az Atya  szólt  Jézussal  kapcsolatban úgy,  hogy a
körülötte lévő tanítványok is hallották. A másik idézetben Jézus szólt
Saulhoz, akiből később Pál apostol lett, és itt is hallották a vele levő
emberek.  Általában  ez  a  fajta  kijelentés  szokott  legritkábban
előfordulni  Isten részéről.  Úgy gondolom azonban,  ezt  meghallani
nem nehéz, úgyhogy nem is fűznék hozzá semmi egyebet.
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A  következőkben  arra  keresek  példákat,  amikor  Isten  az  Igén
keresztül szól hozzánk.

„Ezután  Názáretbe  ment,  abba  a  városba,  ahol  felnevelkedett.
Szombaton,  szokása  szerint  elment  a  zsinagógába.  Amikor  felállt,
hogy  az  Írásokból  felolvasson,  Ézsaiás  próféta  könyvét  adták  a
kezébe. Kinyitotta a könyvtekercset,  és azt a helyet kezdte olvasni,
ahol ez van írva: -Az Örökkévaló Szelleme van rajtam, mivel felkent
engem,  hogy  örömhírt  mondjak  a  szegényeknek,  elküldött,  hogy
szabadulást  hirdessek  a  foglyoknak,  a  vakoknak  pedig  szemük
megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat,
és  hirdessem  az  Örökkévaló  kegyelmének  idejét.-  Behajtotta  a
könyvtekercset,  visszaadta  a  szolgának,  és  leült.  A  zsinagógában
mindenki  várakozva  nézett  rá.  -Ez  az  Írás  most  teljesedett  be  a
fületek hallatára.- mondta nekik.” (Lukács ev. 4:16-21)

A Jézus által felolvasott Igerész ott, és akkor pontosan passzolt abba
a szituációba, ahol mindez lezajlott. Üzenetértékű volt a hallgatóság
számára,  ma úgy mondanánk:  aktuális  volt.  Az a  több száz évvel
korábbi idézet valóban illett Jézusra. Gyakran előfordul olyan, hogy
nem  tudjuk  mit  csináljunk,  merre  induljunk,  hogyan  döntsünk.
Ilyenkor  érdemes  először  azért  imádkozni,  hogy  Isten  vezessen
bennünket. Majd elkezdhetjük olvasni a Bibliát egészen addig, amíg
meg nem tapasztaljuk, hogy egy-egy szó vagy mondat pontosan a mi
helyzetünkre illik, tehát hozzánk szól. Hogy hol kezdjük el olvasni?
Mivel Isten vezetésére bíztuk magunkat, teljesen mindegy.

Fontos, hogy kérjük ki az Ő irányítását, és higgyünk is benne,
hogy segíteni fog, mert fontosak vagyunk Neki!

A Szentírás és a benne szereplő történetek, tanácsok, helyreigazítások
és  egyéb  üzenetek  már  önmagukban  is  alkalmasak  arra,  hogy
vezessék  az  embert.  Nem csak  kijelentésszerűen,  ahogy az  imént
említettem,  hanem  tanácsként  is.  Talán  említettem  már  az
előzőekben,  hogy a  Biblia  Isten  használati  utasítása  az  emberhez.

73



Nem kötelező e szerint élned, de nagyon érdemes! Szemléltetésként
írnám:  ha  valaki  a  használati  útmutató  be  nem  tartásával  akar
működtetni egy eszközt, sajnos hamar megbánhatja felelőtlenségét.
Így van ez velünk, emberekkel is!

Nagyon-nagyon  fontosnak tartom minden esetben,  amikor  leülünk
Igét  olvasni,  hogy  feltétlenül  imádkozzunk  előtte,  kérjük  a  Szent
Szellem vezetését, és hogy tegye élővé és hatásossá azt a számunkra!
Az  alábbi  idézet  a  Biblia  „tanács  és  használati  utasítás”-szerű
alkalmazásáról beszél:

„Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a
tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre,
hogy  helyreigazítson  és  helyreállítson  bennünket,  hogy
engedelmességre  neveljen,  és  megmutassa,  hogyan  éljünk  Isten
tetszése  szerint.  Mindez  pedig  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  az  Isten
embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült  és alkalmas
mindenféle jó munkára.” (2Timóteus 3:16-17) 

Röviden summázva ezt a részt: ha gyakran olvasod a Bibliát, minden
élethelyzetedre meg fogod találni a megfelelő, Isten szerinti választ.
Isten  Igéje  kiigazít,  ha  rossz  úton  járnál,  figyelmeztet,  ha  épp
helytelen  döntést  készülsz  meghozni,  támogat,  ha  elbátortalanít
valami, stb. stb. 
Az alábbi versek pedig már a következő témánkat vezetik fel.

„Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan.
Ki tudná az ember szívét kiismerni?” (Jeremiás 17:9)

„...ezt  mondja  az  Örökkévaló:  Azután  magamhoz  csalogatom,  a
pusztába vezetem, és a szívére beszélek.” (Hóseás 2:13-14)

Az elsőből  láthatjuk,  hogy bizony az ember szíve egocentrikus  és
csalárd.  Sok mindenről,  amiről úgy gondoljuk, szeretetből tesszük,
mélyebbre  ásva  kiderül,  hogy valójában  csak  önző  érdek  vezérelt
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bennünket.  Még számos,  egyéb negatívumot  is  elő  lehetne  szedni
lényünk vizsgálatakor, de én nem ezt emelném most ki.

A szívünk egyik legnagyobb problémája, hogy ingatag! Egyszer
így  érzünk  egy-egy  helyzettel  kapcsolatosan,  másszor  pedig
másként.  ezért  nem  célszerű  a  szívünkre  hallgatni,  ha  dönte-
nünk  kell  valamiben,  hisz  lehet,  hogy  rövidesen  éppen  az
ellenkezőjét fogjuk érezni.

Jól  mutatja  ezt  a  tini,  vagy  kamaszkori,  éretlen  szerelem  (azt
gondolom, ilyenben legtöbbünknek volt már része!). Egyik nap, mint
a szénakazal lángolunk a kiválasztottunk után. Majd eltelik egy kis
idő, és ez kezd kialudni, majd egyre inkább kihűl ugyanúgy, mint az
említett  szénaboglya,  és csak a hamu marad utána.  Akiért  teljesen
odavolt  a  szívünk,  talán  már  látni  sem  akarjuk  később.  Ahogy
haladnak az évek, általában bölcsebbek leszünk, de az emberi szív
sajnos ugyanolyan ingatag marad.

Miért  írtam  le  mindezt?  Mert  a  fenti,  második  idézet  Hóseás
könyvéből azt mutatja, hogy előfordulhat olyan is, hogy Isten pont a
szívünkön  keresztül  vezet  minket.  A  szívünkre  beszél,  vagy  a
szívünkre helyezi,  hogy segítsünk egy személynek, vagy csak egy
gondolatot  ad,  ami  nem  hagy  nyugton  bennünket.  Akár  úgy  is
vezethet, ha pl. már sok éve dolgozol egy munkahelyen, és mindig
szívesen végezted a munkádat, de egy idő után egyre nagyobb terhet
jelent  ott  lenned,  bizony célszerű megkérdezned Istentől,  hogy ott
akar-e  még  látni.  Igen,  ha  az  Úr  a  szívünkön  keresztül  tanácsol
minket, mindig kérdezzünk rá újra! Kérjük Tőle azt is, hogy erősítse
meg egy másik módon (például a Bibliából), hogy valóban ezt és ezt
szeretné-e,  hogy  tegyük.  Erre  azért  van  szükségünk,  ahogyan
említettem már, mivel az érzéseink gyakran hullámoznak, becsapnak
minket. Attól, hogy megtetszik egy lány vagy egy fiú, vagy ha már
nem érezzük jól magunkat a munkahelyünkön, még nem biztos, hogy
az az Istentől van.
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A következő  módszer,  melyet  felvetnék  azzal  kapcsolatban,  hogy
Isten hogyan tud szólni és tanácsolni minket, nem más, mint a belső
képek. Erre az én életemből hoznék érdekes példákat nektek.

Egy napon elvetődtünk Debrecenbe, és egy prófétai kurzuson találtuk
magunkat feleségemmel. Nem ilyen istentiszteletre számítottunk, de
egy félreértés következtében odakeveredtünk. Onnantól kezdve, hogy
az ember megtér és Isten kezébe teszi az egész életét, hiszem, hogy
nincsenek véletlenek, ezért  biztosan tudom, hogy Ő akart  ott  látni
minket azon a programon. 

Ez a prófétai együttlét röviden abból állt, hogy egy kis beszélgetés
után  a  vezető  kérte,  hogy most  kezdjünk el  bárkiért  imádkozni  a
teremben,  és  ha  úgy  érezzük,  valamit  kaptunk  az  Úrtól  vele
kapcsolatban,  azt  mondjuk el  neki.  Volt,  aki  bátorító  gondolatokat
kapott valaki felé, talán volt, akinek egy bibliai Igevers jutott eszébe
az  adott  személlyel  kapcsolatban,  de  én  valami  különlegeset
tapasztaltam meg ott. 

Egy fiatal hölgy ült velem szemben, és amikor elkezdtem imádkozni
érte ott a helyemen, egyszer csak egy gőzmozdony képe jelent meg
előttem egy pillanatra. Hát ezen aztán meglepődtem! Egyrészt azon,
hogy csak úgy beugrott egy kép a semmiből, másrészt pedig azon,
hogy  ezt  hogy  adjam át  neki?  Mit  közöljek  egy  fiatal  lánnyal  a
gőzmozdonyról?  Az  elhelyezkedésünk  sorrendjében  mondta  el
mindenki,  hogy  kire,  és  mit  kapott.  Ahogy  hozzám  közeledtünk,
egyre  kínosabban éreztem magam,  mivel  fogalmam sem volt,  mit
fűzzek  a  gondolataimban  megjelenő  gőzmozdony képéhez.  Végül,
amikor  én  kerültem  sorra,  odafordultam  az  említett  hölgyhöz,  és
értetlenkedő  mosollyal  elmondtam  neki,  hogy  mit  láttam,  és
hozzátettem: -Ez talán azt jelenti, hogy olyan leszel a szolgálatban,
mint  egy dinamikusan előrehaladó gőzmozdony.  A lány egyáltalán
nem  lepődött  meg,  és  nem  nevetett  az  üzenet  hallatán,  hanem
elmesélte a következő kis történetet: 
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ő a helyi  gyülekezet  pásztorának a lánya,  és amikor  még egészen
kicsi  volt,  egy szolgáló  jött  valahonnan,  hogy hirdesse  az  Igét  a
gyülekezetükben.  Édesapjával  beszélgetve  ez  az  ember  elmondta
neki,  hogy ha  az  ő  kislánya  felnő,  olyan  dinamikával,  úgy fogja
szolgálni az élő Istent, mint egy gőzmozdony. Ez annyira megtetszett
a  pásztor  apukának,  hogy az  irodájában  azóta  is  lóg  a  falon  egy
gőzmozdonynak a képe, hogy erre emlékeztesse őt. Én nem ismertem
ezt a lányt, és azt sem tudtam, hogy ki az apukája, így a lelkész apa
irodájában sem jártam soha, de ha jártam is volna, nem tudhattam,
miért lóg egy mozdonyos kép a falon. Akinek viszont szólt az üzenet,
az pontosan tudta a dolgokat! Hazatérve Debrecenből újabb meglepő
eseménnyel erősítette meg bennem Isten, hogy belső gondolati képek
által is igen hatékonyan tud vezetni valakit.

Sajnos elhagytam egy kulcscsomót. Még csak nem is az enyémet! Az
is  elkeserített  volna,  de  így még  nagyobb tétje  volt  a  helyzetnek.
Kerestem itt  is,  ott  is,  de nem találtam sehol.  Végül azt mondtam
Istennek: „Uram! Ha tényleg működik ez a prófétálás, akkor mutasd
meg nekem kérlek, hol lehet az elvesztett kulcscsomó!”
Szinte abban a pillanatban megjelent a gondolataimban egy kép az
eltűnt  tárgyról,  amint  a  fűben  lapul.  Az forgott  a  fejemben,  hogy
bizony rengeteg fű van, és jó sok helyen, én most merre keressem,
amit elhagytam? Legkézenfekvőbbnek az tűnt, hogy ott magam körül
kezdem a keresést.  Egy perc sem telt el, és a kulcscsomó meglett.
Fogalmam sem volt, hol hagytam el, de az biztos, hogy pont azon a
helyen jutott eszembe imádkozni, ahol történt. Az is biztos, hogy a
kép, ami a gondolataimba beugrott, igaznak bizonyult.

A következő  módja  lehet  Isten  vezetésének,  egyfajta  belső  hang,
mely  hasonlít  ahhoz,  mint  amikor  bevillan  és  megfogalmazódik
benned  egy  gondolat,  de  mégis  elüt  azoktól.  Az  Úr  halk,  szelíd
hangon szól, mely éppen ezért időnként nehezen meghallható, hisz a
saját  ötleteink  gyakran  hangosabbak.  A legfelismerhetőbb  például
akkor, amikor elmélkedsz vagy imádkozol valamivel kapcsolatban,
és  egy  teljesen  más,  de  megdöbbentően  igaz,  elgondolkodtató,
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hasznos  gondolat  tör  fel  benned.  Ilyen  módon  szólt  az  Úr  Illés
prófétához is ebben a történetben:

„-Gyere  ki  onnan,  és  állj  meg  előttem  a  hegyen-  mondta  az
Örökkévaló,  -mert  ott  fogok  elvonulni  előtted!-  Akkor  hatalmas
szélvihar  támadt,  amely  még  a  hegyet  is  megrázta,  s  a  sziklákat
leszaggatta az Örökkévaló előtt,  de maga az Örökkévaló nem volt
abban  a  szélben.  Azután  nagy  földrengés  következett,  de  az
Örökkévaló  nem  volt  a  földrengésben  sem.  Utána  tűz  jött,  de  az
Örökkévaló nem volt abban sem. A tűz után egy halk és szelíd hang
hallatszott.  Amikor  Illés  ezt  meghallotta,  palástjával  eltakarta  az
arcát,  kiment  és  megállt  a  barlang bejáratánál.  Az  a  hang pedig
megszólította: -Illés, mit keresel itt?”  (1Királyok 19:11-13)

Ez a halk, szelíd hang Isten Szent Szellemének a hangja, hiszen Ő itt
van velünk, közel hozzánk, sőt bennünk lakik:

„Még  sok  mondanivalóm  lenne,  de  most  még  nem  értenétek.
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. 16:12-13)

Teremtőnk sokféleképpen meg tud szólítani minket, és mindenkivel
meg tudja ezt tenni.  Még azzal az emberrel  is,  aki  nem hívő.  Ezt
onnan  tudom,  hogy engem is  így  keresett  meg.  Bűnökben  éltem,
káromoltam Őt, és sok olyat tettem, ami elválasztott Tőle. De mégis,
egy este, amikor beszélt hozzám, képes voltam meghallani azt, vagy
talán  inkább  Ő  volt  képes  olyan  erővel  szólni,  hogy  a  bűneim
mélyéről  is  eljusson  hozzám,  amit  mondani  akart.  Isten  gyakran
használ fel embereket arra, hogy eljuttassa hozzánk az üzenetét, de
én  akkor  egyenesen  Tőle  hallottam,  mennyire  szeret  engem,  és
menyire fontos vagyok számára.
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Az Úr álomban is szokott kijelentést adni, mint például Jézus földi
apjának, Józsefnek is:

„Miután  a  bölcsek  elmentek,  Józsefnek  álmában  megjelent  az
Örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta: -Kelj fel, vedd a gyermeket
és anyját,  menekülj  Egyiptomba, és maradj ott,  amíg ismét szólok
neked! Heródes ugyanis kutatni fog a gyermek után, mert meg akarja
ölni.- József azonnal felkelt, és még azon az éjjelen a gyermekkel és
annak  anyjával  együtt  Egyiptomba  indult.  Ott  is  maradt  egészen
Heródes haláláig.” (Máté ev. 2:13-14)

Ebben a történetben József álma, és az, hogy megtette, amit az Úr
kért, megmentette az újszülött Jézus életét. Ha nem kapja József ezt a
víziót,  és  nem  ismeri  fel,  hogy  kitől  is  jött,  vagy  nem  engedel-
meskedik Neki, nagy baj lett volna! De itt van például Salamon esete
is:

„Azon az éjszakán Gibeonban az Örökkévaló megjelent Salamonnak
álmában,  és  ezt  mondta  neki:  „Kérd  el  tőlem,  amit  szeretnél
megkapni!” (1Királyok 3:5)

Isten megkérdezte az új királytól, hogy mit szeretne Tőle ajándékul.
Ő bölcsességet kért, mellyel Isten útján vezetheti egész Izraelt. Ezt
nagyon értékelte az Úr, és mint tudjuk, Salamon bölcsességének híre
az egész világot  bejárta.  Mivel  nem gazdagságot  és  még nagyobb
hatalmat  óhajtott,  ezért  Isten  még  ezekkel  is  megjutalmazta
ráadásként, mert tetszett neki Salamon szíve. Mindez a bölcsesség,
hatalom  és  gazdagság  egy  olyan  álommal  kezdődött,  melyet  a
Teremtő adott  neki.  Egy álomképpel foglalkozni  persze akkor  van
értelme,  ha  az  közelebb  visz  minket  az  Úrhoz,  vagy  valamilyen
formában  az  Ő  ügyét  szolgálja.  Tudnunk,  éreznünk  kell  ilyenkor
biztosra, hogy ez vagy az az álom Istentől való-e. 

A  következő  történetben  láthatóvá  válik,  hogy  nem  szabad
mindenféle okkult  és egyéb varázslási  praktikákkal elemezgetni az
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álmainkat,  mert  az nem Isten szerinti  dolog!  Ha Ő ad egy álmot,
akkor a magyarázatát is megadja, mert azt szeretné, hogy mindez a
hasznunkra  legyen!  Azért  beszél  velünk  ilyen  módon  is,  hogy
segítsen minket a mindennapi problémáink megoldásában. Az alábbi
sztoriban is  megmutatkozik,  hogy Isten előre  látja  a  jövőt,  és  tud
figyelmeztetni  akár  egy  egész  országot  arra,  hogy  éhínség  fog
következni ekkor és ekkor. De ha az a személy nem hallgat az isteni
vezetésre,  akkor  nem  fog  tudni  győztesen  átmenni  a  reá  váró
akadályokon. Lássuk a történetet:

„Álmában (a fáraó) a Nílus partján állt, és látta, hogy a folyóból hét
szép, kövér tehén jön ki, és legelésznek a parton. Utánuk másik hét
tehén jött fel a vízből, de ezek csúnyák és nagyon soványak voltak.
Odaálltak  az  előző  kövér  tehenek  mellé.  Azután  a  hét  csúnya  és
sovány tehén kezdte  fölfalni  a  másik  hét  szép és  kövér  tehenet,  s
végül  egészen  megették  őket.  Eddig  tartott  az  álom,  s  a  fáraó
fölébredt. Majd ismét elaludt, és megint álmot látott: hét szép, kövér
búzakalász  növekedett  egy  száron.  Utánuk  másik  hét  kalász
növekedett,  de ezek a sivatagi  forró széltől  aszottak,  hitványak és
soványak  voltak.  Majd  a  hét  sovány  kalász  elnyelte  a  szép
kalászokat.  Eddig  tartott  a  második  álom,  s  a  fáraó  fölébredt.
Nagyon  nyugtalanították  ezek  az  álmok,  ezért  reggel  összehívatta
Egyiptom bölcseit és varázslóit. Elmondta nekik, mit álmodott, de a
bölcsek nem értették, mit jelent.”  (Mózes 1. könyve 41:1-8)

Ekkor a fáraó megtudta, hogy a börtönben van valaki, aki meg tudja
fejteni azokat.
„Ennek  hallatára  a  fáraó  megparancsolta,  hogy  Józsefet  hozzák
elébe  a  börtönből.  Sietve  el  is  mentek  érte,  József  pedig
megborotválkozott és átöltözött.  Ezután a fáraó elé vitték.  A fáraó
megszólította: -Álmot láttam, és senki sem tudja megmagyarázni, mit
jelent.  De  rólad  azt  hallottam,  hogy  meg  tudod  fejteni  az  álmok
jelentését!- József így felelt: -Felség, nem én, hanem Isten az, aki a
megfejtést  tudtára  adja a  fáraónak,  ez  pedig  felséged  javát
szolgálja.”  (Mózes 1. könyve 41:14-16)
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József  meg  tudta  magyarázni  a  képeket  az  Úr  által,  melyeknek
jelentése az volt, hogy hét bőséges termést hozó esztendő után, hét
éhínséggel  teli  év  jön  majd  az  országra.  Így,  mivel  előre  tudták,
képesek  voltak  felkészülni  a  bőtermő  évek  alatt  a  szűkebb
esztendőkre. Rengeteg ember menekült meg ennek köszönhetően az
éhhaláltól! Úgy gondolom, ez a három történet elegendő ahhoz, hogy
képet kapjunk Istenünknek erről a fajta megszólítási módszeréről. 

Most beszéljünk kicsit a prófétálásról. Lehet, el sem hiszed, de te is
lehetsz  próféta.  Sok  helyen  olvassuk  a  Bibliában,  hogy  az  Úr
prófétákon keresztül szólt a népéhez, vagy bizonyos személyekhez.
Ma is vannak olyan emberek, akik érzékenyebbek Isten vezetésére
másoknál.  De  te  is  lehetsz  az  az  illető,  akin  keresztül  a  Teremtő
üzenni szeretne  valakinek.  Igen,  bizony!  Ha  egy  személyért
imádkozol, lehet, hogy a gondolataidban megjelenik egy mondat a
Bibliából, vagy akár egy kép, ahogy nekem is az előzőekben említett
történetben.  Ne  lepődj  meg  ilyenkor,  és  ne  hessegesd  el!  Ha
engedelmes  vagy,  és  átadod az  üzenetet  a  címzettnek,  akármilyen
furcsának  is  tűnik,  azzal  Istennek  fogadsz  szót.  Ő  nem  véletlen
küldözget  gondolatokat,  idézeteket,  képeket  másoknak,  vagy
másokon keresztül neked. Ezekkel akar építeni, segíteni, bátorítani,
korrigálni, ha kell. Ha pedig látja az Úr, hogy megbízható vagy az
ilyen mondanivaló továbbításában, egyre többet fog adni neked ilyen
területen  is.  Elengedhetetlenül  fontos,  hogy  vágyj  az  élő  Isten
vezetésére! Csak így tudod végigjárni azt az utat,  melyről ebben a
könyvben  írtam  neked.  A  drága  Atyád  szeretne  szólni  hozzád,
beszélgetni veled. Még a földi apák is úgy várják a beszélgetéseket
gyermekeikkel, akkor a Mennyei Apukád mennyivel inkább vágyik
erre!

Ha csodákat szeretnél  látni,  és  ezekben részt  venni,  szükséged
van  a  Szent  Szellem  irányítására!  Keresd  Vele  a  kapcsolatot.
Nagyon  megéri!  Soha  nem  fogod  megbánni  azokat  az  időket,
melyeket  Őrá  szánsz.  Másokat  építeni,  segíteni  is  csak  akkor
tudsz, ha időt töltesz az Úr Szellemével.
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Ébredések

Mi  az  az  ébredés?  Miért  használjuk  keresztény  berkekben  egyre
gyakrabban ezt a kifejezést? Miről van szó egyáltalán?

Az „ébredés” főnév jelentése:
„Alvásból  az ébrenlét  állapotába kerül.  Többé-kevésbé öntudatlan
állapotból  öntudatra  jut,  és  újra  az  élet  jeleit  mutatja,  majd
valamilyen érzés, gondolat támad benne.”

Miért, és mire használják a keresztények ezt a kifejezést?
Ha szótári tömörséggel szeretnék válaszolni erre a kérdésre, akkor az
nagyjából így hangzana: 
Bibliai tekintetben azt nevezzük ébredésnek, amikor egy kisebb
vagy nagyobb közösség tagjai, vagy azok egy része, külső behatás
nélkül, jelentős pozitív változáson mennek át fizikai, lelki és/vagy
szellemi  területen.  Ezek  a  hatások  minden  esetben  kell,  hogy
visszavezethetőek legyenek Isten szeretetére, gondoskodására és
erejére.

Általában  odaszánt  szívű  emberek  imádságaira  szokott  elindulni
ébredési  csodák sorozata,  mely rendszerint  rengeteg ember életére
van hatással.  Gyülekezeteket,  városokat,  sőt  egész országokat  visz
közelebb  Istenhez  a  Szent  Szellemnek  egy-egy  ilyen  mozdulása.
Ahogyan  azt  látni  is  fogod,  Kedves  Olvasóm,  sok  esetben  a
legreménytelenebb helyzetben lévő közösségek életében történnek a
legradikálisabb változások. Még pedig azért, mert egy-egy személy,
vagy az adott közösség egy része a szívén viseli, hogy Istent minél
nagyobb erővel meghívja abba a nehéz, vagy kilátástalan helyzetbe,
ahol éppen vannak.

Rengeteg állhatatos imádság, böjtölés, istenkeresés előz meg egy
ébredési  mozgalmat.  Valakinek,  vagy  valakiknek  oda  kell
szánniuk magukat erre a könyörgésre, hogy a sötét, öntudatlan,
alvó állapotból a Szent Szellem erejével Istenre találás, öntudatra
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ébredés,  és  csodák  sorozata  kezdődjön  el  egy  adott  helyen.
Amikor  pedig  ez  bekövetkezik,  az  Ébredés  Szelleme  minden
addigi korlátot,  szokást felborít,  és többé már semmi nem lesz
ugyanolyan,  mint  azelőtt.  Az  isteni  változások  és  a  megújulás
kora köszönt be, ami persze gyönyörű és izgalmas!

Számomra a legszebb az egészben, hogy egy-egy ilyen hullám nem
csupán  az  Isten  nélkül  élő  emberekre  van  nagy  hatással,  hanem
gyökerestől változtatja meg vallásos közösségek szürke,  egyhangú,
élettelen mindennapjait is. Ilyenkor felfrissülést, életet, örömet visz
mindenhová  Isten  Szelleme,  ahova  csak  hívják.  Az  alábbi  példák
pontosan  alá  fogják  támasztani,  hogy  mindaz,  amit  a  fentiekben
leírtam  az  ébredési  mozgalmakról,  nagyon  valóságos  dolgok.  De
mielőtt  bárkiben  felmerülne  a  kérdés,  hogy  vajon  a  Bibliában
találunk-e  ilyen  ébredéssel  kapcsolatos  történeteket,  figyelmetekbe
ajánlanám az alábbi idézetet az Apostolok Cselekedetei 5:12-16-ból:

„Az apostolok  sok jelet és csodát tettek a nép között. Mindannyian
egy szívvel-lélekkel  együtt  voltak a Templom területén,  a Salamon
oszlopcsarnokában. Akik  nem  hittek  Jézusban,  azok  nem  mertek
hozzájuk csatlakozni, de az egész nép nagyra becsülte és dicsérte a
hívőket. Egyre többen hittek  az  Úrban, és  csatlakoztak  hozzájuk,
férfiak és nők egyaránt. Az utcára vitték a betegeket, hordágyakra és
matracokra fektették őket,  hogy amikor Péter arra megy, legalább
az  árnyéka  essen  rájuk. A Jeruzsálem  környéki  városokból  és
falvakból is sokan összegyűltek, elhozták a betegeket és a gonosz
szellemek miatt szenvedőket, és mindezek meggyógyultak.”

Ha tovább olvasod ezt a fejezetet, látni fogod, hogy a fenti versekben
kiemelt  részek  egy  olyan  „szent  felfordulást”  mutatnak  be,  mely
részleteiben nem, de nagy vonalakban minden ezt követő ébredésre
jellemző volt, és lesz a jövőben is. Mindez kb. i.sz. 31-ben történt
Jeruzsálemben  azt  követően,  hogy  Jézus  felment  a  mennybe,  és
ígéretéhez  híven  elküldte  a  tanítványokra  a  Szent  Szellem erejét.
Ennek a kedves személynek az ereje által történtek mindezek.
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Akkor most nézzük meg, mi zajlott le 1875 évvel később Kalifor-
niában, Los Angelesben!

A híres Azusa utcai ébredés emberi oldalról nézve William Seymour
(1870.  május  2.  Centerville  –  1922.  szeptember  28.  Los  Angeles)
nevéhez  fűződik.  1906  februárjában  költözött  Los  Angelesbe egy
ottani gyülekezet meghívására. Első igehirdetését követően, melyet a
Szent Szellemről mondott, többé már
nem engedték be a gyülekezetbe,  és
egy  cédulán  közölték  vele,  hogy
elbocsájtották.  Egy Asbury nevezetű
férfi  azonban,  aki  ennek a  gyüleke-
zetnek  volt  a  tagja,  felajánlott  egy
házat  Seymournak,  hogy  ott  prédi-
kálhat.  Ő  örömmel  élt  is  ezzel  a
lehetőséggel, bár ez csak ideig-óráig
volt  jó  megoldás.  A Szent  Szellem-
mel  áthatott,  tüzes  igehirdetéseire
ugyanis  egyre  többen  és  többen
voltak kíváncsiak.  Ezek nem csupán
jó igeszolgálattal levezetett istentisz-
teletek  voltak,  hanem  a  Szent
Szellem  ereje  valóságosan  kiáradt
Seymour  szolgálata  közben.  Abban
az időben, mikor mindez történt, még
elevenen  éltek  a  faji  korlátok  a
fekete, és a fehér bőrű emberek között.           William Seymour

A fajgyűlölet és a megkülönböztetés teljesen mindennapos dolog volt
akkoriban.  De  Istent  mindez  abszolút  nem  érdekelte  abban  a
tekintetben, hogy egy színes bőrű férfit, aki ráadásul egyik szemére
vak  volt,  felemeljen,  és  hatalmas  dolgokat  tegyen  rajta  keresztül.
Ezek  a  házi  összejövetelek  a  Bonnie  Brae  utcában  teljesen
felborították a környék addigi megszokott életét. Az egyre növekvő
tömeg már nem csak a ház teraszára, hanem a szomszédos udvarokra,
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sőt  az  útra  is  kiszorult.
De  nem csupán  a  soka-
ság,  hanem  Isten  Szel-
leme is  túllépte  az  épít-
mény korlátait, és előfor-
dult, hogy az utcán köz-
lekedő,  mit  sem  sejtő
emberek  sorra  elestek
Isten megnyilvánuló ere-
je alatt. Az ott közlekedő
lovak pedig nem akartak
rátaposni  a  fekvő embe-
rekre,  hanem   megálltak,    A híres, Azusa utcabeli 312-es számú épület
és ebből dugó  alakult  ki.
Mivel már a rendőrség is figyelmeztette Seymourt, kénytelen volt új,
nagyobb  épületet  keresni. Így  esett  a  választás  az  Azusa  utcabeli
312-es szám alatt lévő, elhagyott raktárépületre, melyet egy időben
istállónak is használtak. Önkéntesek segítettek eltakarítani a rengeteg
szemetet,  állati  ürüléket,  és  minden  egyebet,  majd  gyümölcsös
ládákból padokat készítettek. Bizonyára hatalmas munka volt ez, de
mindenki nagy izgalommal készült, várva az új istentiszteleteket. 

Az  Apostolok  Cselekedetei  2.  részében  ezt  olvassuk  azokról  a
pillanatokról, amikor Isten Szelleme leszállt a tanítványokra:

„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
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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  Kis-
Ázsiából, 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.”

Nagy kavalkád volt ott Jeruzsálemben, amikor mindez megtörtént, és
tényként állíthatjuk,  hogy mindenhol felborul a rend, ahol a Szent
Szellem leszáll. Nem azért, mintha Ő a rendetlenség Szelleme lenne!
Inkább azért, mert ha teret adunk Neki, meghívjuk az összejövete-
leinkre, akkor Ő szereti a saját tervei alapján csinálni a dolgokat, nem
pedig  az  emberek  által  kialakított  sorrend alapján.  Mi  döntjük  el,
hogy átadjuk-e Neki a terepet, és Általa menjenek-e a dolgok, vagy
ragaszkodunk  a  magunk  szokásaihoz,  és  nem  történik  semmi  az
istentiszteleteinken.

Láthattuk az előzőekben, hogy az a gyülekezet, aki kizárta William
Seymourt,  egyértelműen  a  saját  elképzeléseit  kívánta  követni.  Az
ilyen  közösségek  10-20-30  év  után  is  ugyanúgy  működnek,
ugyanazokkal  a  szokásokkal,  istentiszteleti  műsorszámokkal  stb.  A
taglétszámuk  az  oda  járó  idősek  elhalálozásával,  és  a  családok
természetes szaporulata alapján stagnál, vagy inkább csökken, mert
az oda születő fiatalok köszönik, nem kérik az évtizedekkel azelőtti
nosztalgiát,  hanem valami mait  szeretnének. Ha nem engedik őket
más, élőbb, tüzesebb gyülekezetbe, akkor sok esetben inkább Istentől
is elfordulnak, mint hogy beolvadjanak egy letűnt kort idéző, szürke
és unalmas vallási életbe, melyben képtelenek megtalálni azt az igazi
Istent, Aki folyton új dolgokat hoz elő.
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A fenti Igerész ismeretében talán túlzásnak tűnhet, ha azt állítom (és
ezt  állítják mások is),  hogy mindaz,  ami az Azusa utcában történt
1906  és  1909  között,  messze  felülmúlja  azt,  amit  az  Apostolok
Cselekedeteiben  olvasunk  a  Szent  Szellem  első  kiáradásáról.  De
miért lenne probléma ilyet kijelenteni, amikor Jézus is közölte velünk
ezt?!
„Igazán  mondom  nektek:  aki  hisz  bennem,  az  is  megteszi  majd
mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat fog véghezvinni!
Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy 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)

Szóval, maga Jézus mondta azt, hogy ha mi igazán hiszünk Benne és
a  csodákban,  akkor  még  Nála  is  nagyobb  dolgokat  fogunk  tenni.
Többen talán azt gondolják: „Nem, az nem lehet, hiszen Ő Isten Fia
volt! Nem tehetünk Nála nagyobb csodákat!” Erre egyértelmű és ütős
választ adnak a Galata levél 4. részének 4-6-os versei:

„Amikor  pedig  eljött  a  megfelelő  idő,  Isten  elküldte  a  Fiát,  aki
asszonytól született, és a Törvény ideje alatt élt, hogy felszabadítsa a
Törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga fiaivá
fogadhasson. 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.”

A Biblia  alapján  mi  is  Isten  fiai,  gyermekei  vagyunk.  Ez  a  pár
mondat elég világosan utal  erre,  ugyanakkor tudom, hogy vannak,
akik a legvégsőkig képesek elmenni a vitában, hogy bebizonyítsák,
nincs  is  jogunk  természetfelettit  tenni.  Sajnos  sokan  ezeket
szószékről tanítják, és mindenféle teológiával támasztják alá. Pedig
csak  őszinteség  és  nagyfokú  alázat  kellene  ahhoz,  hogy  valaki
beismerje,  inkább  nincs  elég  hite,  hogy  csodák  történjenek  a
szolgálata nyomán. Egyszerűbb mindenféle Igeverssel azt  igazolni,
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hogy ehhez nekünk nem adatott meg a jogosultság. Én senkivel nem
szeretnék vitába szállni ez ügyben. Sokkal többet árulnak el azok a
történetek, melyekkel tele van ez a könyv, mint amit én valaha is el
tudnék mondani meggyőzésképpen. Az itt felsorolt temérdek csoda
önmagáért  beszél,  akárcsak  az  Azusa  utcában  történtek.  Utóbbiak
közül most csak néhányat említenék meg röviden.

Míg pünkösdkor egyetlen alkalommal jelentek meg a tanítványokon
a  kettős  tüzes  lángnyelvek,  az  Azusa  utcában  ezek  a  lángok  az
istentiszteleti  összejövetelekre  használt  építmény  felett  gyakran
láthatók  voltak  bárki  számára.  Ebből  fakadóan  olyan  eset  is
előfordult,  hogy  valaki  kihívta  a  tűzoltókat,  akik  nem  találtak
égésnyomokat,  bár  a  lángok  megfigyelhetők  voltak.  Lássuk  most
Mózes és az égő csipkebokor esetét:

„Mózes  ezalatt  legeltette  apósának,  Jetrónak,  Midján  papjának  a
nyáját. Egyszer elvezette juhait és kecskéit a puszta túlsó oldalára, s
elérkezett  a  Hóreb-hegyhez,  Isten  hegyéhez.  Ott  az  Örökkévaló
angyala  megjelent  Mózesnek  egy  égő  bokor  lángjában.  Mózes
nagyon elámult azon, hogy a bokor lángol ugyan, de nem ég el. Ezt
gondolta: -Meg kell nézzem ezt a csodát közelebbről is! Vajon miért
nem ég el a bokor?” (Mózes 2. könyve 3:1-3)

A másik döbbenetes dolog: Isten ködszerű jelenléte, mely az ott zajló
ébredés  három  és  fél  éve  alatt  minden  nap  észlelhető  volt  az
épületben, és azon kívül is. Ezt is mindenki láthatta, aki belépett oda,
vagy csak arra járt. Ez a tejszerű ködfátyol Isten megjelenése volt, ha
úgy  tetszik,  egy  darab  a  menny  légköréből.  Az  istentiszteletekre
érkezők gyermekei időnként még bújócskáztak is ebben a ködben.
Mind a tűz ottlétére,  mind pedig a ködre,  több idézetet  is  lehetne
hozni  a  Bibliából,  de  mint  az  előbb,  úgy most  is,  csak  egy részt
említenék, ami az itt leírtakról beszél:
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„Az  összes  énekes  és  zenész  egy  szívvel-lélekkel  és  egymással
összhangban  dicsérte  az  Örökkévalót.  Úgy  hallatszott,  mintha
egyetlen ember énekelt volna. Amikor hálát adtak az Örökkévalónak;
és dicsérték őt trombitákkal, cintányérokkal és egyéb hangszerekkel;
és ezt az éneket énekelték: -Jó az Örökkévaló! Kegyelme és hűséges
szeretete  örökké  tart...-  akkor  az  Örökkévaló  házát  fénylő  felhő
töltötte  meg.  Az  Örökkévaló  dicsősége  betöltötte  Isten  Templomát
annyira, hogy a papok nem tudtak a helyükre állni, és nem tudták a
szolgálatukat végezni.” (Krónikák 2. könyve 5:13-14)

Eddig csak Isten jelenlétét próbáltam bemutatni, ami fizikai szemmel
is  látható  volt,  de  most  nézzük  meg,  mi  minden  történt  az
emberekkel,  akik  ellátogattak  ezekre  az  összejövetelekre!  Kezdjük
ott a leírást, hogy Seymouron kívül, többnyire 12 és 22 év közötti
fiatalok imádkoztak rendszeresen a betegekért.  Igen, valóban ilyen
fiatalok voltak! Akadt köztük egy-két idősebb is, de a többségük 18
év  alatti  volt,  és  ahelyett,  hogy  a  barátaikkal  lógtak  volna,  a
segítségre szorulókért imádkoztak, heti több alkalommal. 

Az egyik kedvenc történetem az, amikor a 12 éves, legfiatalabb fiú
odament  a  teremben  egy  kerekesszékes  hölgyhöz,  és  azt  mondta
neki, hogy most Isten meg fogja őt gyógyítani. A néni hitetlenkedő
reakciója  után  újra  csak  megerősítette  a  hitét  ez  a  fiú.  Még
határozottabban  állította  az  idős  asszonynak,  hogy  a  mai  napon
bizony vége lesz a betegségének, mert ez a hely ahová érkezett,  a
csodák és a hihetetlen történések helye. Rögtön imádkozni is kezdett.
Ezt kétszer is megismételte, miközben a néni gerincére tette a kezét.
Amikor  pedig  elérkezettnek  látta  az  időt,  azt  mondta  a  hölgynek,
hogy: „Most pedig kérem, fusson!” Ő teljesen tanácstalanul nézte a
gyereket, aki újra csak azt mondta neki: „Fusson!” A beteg pedig, aki
addig deréktól lefelé béna volt,  egyszer csak felugrott,  és szaladni
kezdett. Szaladni?? De még mennyire! A fiatal fiúcska szeretett volna
utána rohanni, de utol sem érte őt!
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Igen, én tudom, hogy mindez hihetetlenül hangzik. Egészen ellene
megy a mi fizikai  világunk korlátainak. De a Bibliában megannyi
tudósítás  van,  ami  ellentmond  mindannak,  amit  a  szemeinkkel
látunk, a kezünkkel tapintunk, vagy amit a fülünkkel hallunk! Isten
világában minden lehetséges, ami nálunk nem. Hát nem Ő az, Aki
megalkotta ezt az egész világot?? Ha ezt meg tudta tenni, akkor ne
tudna bármikor változtatni rajta bármit? Ezen gondolkodj el, kérlek,
mielőtt  hitetlenkedve  megcsóválod  a  fejed  az  itt  leírtakon!
Szándékosan,  többször  is  visszaköszönnek  könyvem lapjain  Jézus
szavai, amikor azt mondja:

„Legyen a hitetek szerint!” (Máté ev. 9:29)

Ez a mondat abban a történetben szerepel, amikor is két vak az Úr
Jézus  nyomába szegődik,  mennek utána,  követik  Őt,  és  kiabálják,
hogy Jézus könyörüljön meg rajtuk. Egy idő után Isten Fia odafordul
hozzájuk, és megkérdezi tőlük, hogy hiszik-e azt, hogy Ő meg tudja
gyógyítani a szemeiket? A vakok azt válaszolják, hogy igen, elhiszik.
Ekkor  hangzik  el  a  „Legyen  a  hitetek  szerint!”  kijelentés.  Talán
említenem  sem  kell,  hogy  mindkét  ember  újra  látni  kezdett,  és
bizonyára ujjongva örültek ennek. Mindez a Máté evangéliumának 9.
részében található, és hiszem, hogy nagyon kiemelkedő üzenete van
mindannyiunk számára. 

Egy mondatban, nagyon tömören elmondja azt, hogy mi döntjük el:
miben hiszünk,  és  miben nem! Nem kötelező komolyan vennünk,
hogy a Biblia igaz, és Isten óriási csodákat tett a régi időkben. Azt
sem kötelező elhinnünk, hogy ugyanezeket a dolgokat ma is képes
megtenni,  mert  az  évszázadok  múlásával  semmit  nem csökkent  a
hatalma.  Te  választasz,  hogy elhiszed-e,  hogy  Ő  bármit  meg  tud
változtatni az életedben. De gondolhatod úgy is, hogy az Úr ma már
nem tesz természetfelettit. A kérdésem csak ennyi lenne feléd: a kettő
közül melyik gondolkodásmód hozhat valódi  fordulatot számodra?
Dönts okosan, és higgy a csodákban!
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A következő történet is az Azusa utcában esett meg egy torzszülött
férfival,  aki  25-30 éves  lehetett.  Az egyik  szeme felfelé  nézett,  a
másik lefelé.  Az álla  és  a  szája  pedig egészen a  mellkasáig leért.
Ijesztő  látványt  nyújtott,  amint  belépett  az  Azusa  utcai  épületbe.
Odament hozzá egy huszonéves hölgy,  akinek azt  motyogta,  hogy
meg  szeretne  gyógyulni.  Mi  talán  ebben  az  esetben  elszaladtunk
volna  a  pásztorért,  vagy  nem  is  tudom  hová,  de  ez  a  nő  nem
futamodott  meg,  hanem ezt  válaszolta:  „Nagyszerű bizonyság lesz
ez!” -és elkezdett imádkozni a betegért. Öt perc sem telt bele, mire a
férfi szemei és az álla teljesen a helyére kerültek. A görbe gerince és
a lábai is helyre csavarodtak. Hamarosan egy egyenes tartású, jóképű
ember állt az érte imádkozó nő előtt.

Egy utolsó sztorit még feltétlenül szeretnék megosztani veletek ebből
az ébredésből, melyben maga William Seymour volt az, aki imádko-
zott egy bajban lévőért. Egy munkahelyi balesetben egy férfinek a
vállánál tőből leszakadt a karja. Tíz évet élt úgy, hogy a családját alig
tudta eltartani egyetlen karral. Egyébként is, szinte senki nem akart
neki munkát adni.  Ekkor jutott  el  az Azusa utcai raktárépületbe,  a
csoda  istentiszteletek  helyszínére.  Seymour,  mielőtt  imádkozott
volna  érte,  kihirdette  a  jelenlévőknek,  hogy  most  egy  nem
mindennapi  dolgot  fog  Isten  tenni.  Megkért  néhány segítőt,  hogy
csatolják le a férfi műkarját. Ezután rátette az illető vállára a kezét, és
Jézus nevében parancsolt a hiányzó végtagnak, hogy azonnal nőjön
ki. A tátott szájjal csodálkozó emberek szeme láttára elkezdett nőni a
csont  a  vállból!  Kb.  tíz  centiméternyi  csont  után,  az  élő  szövet
megjelenése is elindult, és ez így ment végig az egész kezén. Mindez
hihetetlen gyorsan végbement.  Ahogy leírtam ezt a történetet,  úgy
gondolom, hogy többen hitetlenkedni fognak, amikor ezt elolvassák.
De egy felvetést mindenképp szeretnék hozzátenni mindehhez.

Ha  Isten  egyszer  meg  tudta  teremteni  ezt  az  egész  világot,
beleértve az emberi testet is, vajon nem tudja ezt újra megtenni
bizonyos részleteivel???
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Ha erről  az  oldalról  közelítjük  meg  az  olvasottakat,  akkor  ez  az
esemény bizonyítékul is szolgálhat arra, hogy valóban az élő Isten
alkotta az embert, és vele együtt az egész világmindenséget. Ezután a
fantasztikus csoda után ez a férfi mindenkinek elmesélte, ami történt
vele,  elment  még  az  előző  munkahelyére  is,  ahol  óriási  örömére
visszakapta  a  munkáját.  Természetesen  magyarázatot  vártak  régi
munkatársai,  főnökei,  hogyan  lehetséges  az,  hogy újra  van  karja?
Ennek  hatására,  amikor  legközelebb  visszatért  az  Azusa  utcába,
mintegy  200  embert  vitt  magával,  akik  csodát  látni,  vagy  csodát
átélni mentek vele. Gyakran vád éri azokat a hívőket, akik hisznek a
mai  természetfeletti  esetek  létrejöttében,  és  szomjaznak  is  rájuk,
mondván: „Isten manapság már nem tesz ilyesmiket!”

Sehol  nem olvasok  olyat  a  Bibliában,  hogy a  csodák  ideje  lejárt
volna! Arra sem találtam utalást Isten Igéjében, hogy az Ő keze már
meggyengült. Nem látom megírva azt sem, hogy ezekre csak a bibliai
időkben lett  volna szükség,  amíg létrejött  a  keresztény egyház,  és
korunkban  már  nincs.  De  egy  dolgot  kristálytisztán  látok:  Jézus,
mielőtt  felment  volna  a  mennybe,  utolsó  szavakat  intézett  a
tanítványokhoz.  Ha  valaki  utolsó  szavakat  mond,  azok  mindig
nagyon fontosak! Elkísérik egy életre azt az illetőt, akihez szóltak. 

Ha  egy  haldokló  utolsó  mondatait  várja  valamely  szerető
hozzátartozója, akkor nagy valószínűséggel azt fogja hallani tőle,
ami számára a legfontosabb. Jézusnak ezen a Földön elmondott
legutolsó szavai is hatalmas súllyal bírnak!

Mit mondott hát legutoljára Megváltónk, a Názáreti Jézus? Mit tartott
a  legfontosabbnak,  mielőtt  elhagyta  Földünket  és  szeretett
tanítványait?

„Majd ezt  mondta nekik:  -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
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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.- Miután az Úr Jézus
beszélt  a  tanítványaival,  felvitték  a  Mennybe,  és  ott  Isten  jobb
oldalára ült.” (Márk ev. 16:15-19)

A Máté, Márk és a Lukács evangéliumokban is meg van írva, hogy
Jézus utolsó kijelentéseiben arra kérte a tanítványait, hogy menjenek
el mindenfelé, hirdessék az evangéliumot, és mentsenek meg minél
többeket az Istentől való elszakítottságból! Az egyik helyen azt teszi
hozzá, hogy:

„Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek.” 
(Máté ev. 28:20)

A másik evangéliumban a kiküldési parancs után megígéri, hogy:
„Én pedig el fogom küldeni hozzátok, akit Atyám megígért nektek, de
amíg  azt  a  mennyei  erőt  meg  nem  kapjátok,  maradjatok  itt,
Jeruzsálemben!”  (Lukács ev. 24:49)

A lényeg az, hogy Jézus nem csak annyit mondott, hogy menjünk, és
hirdessük a megmenekülés üzenetét, hanem azt is hozzátette, hogy Ő
velünk  lesz  ebben,  sőt  elküldi  a  Szent  Szellem  erejét  ehhez  a
munkához.  Enélkül  az  erő  nélkül  ne  is  menjenek  a  tanítványok
sehová! Egyértelműen fogalmaz a Márk evangéliumában, amikor azt
is  hozzáteszi,  hogy  akik  hinni  fognak,  igazán  hinni  fognak  Isten
dolgaiban, Jézus nevének és a Szent Szellemnek az erejében, azok
csodákat  fognak  tenni.  Jézus  számára  ezek  voltak  a  legfontosabb
dolgok,  melyeket  utoljára  hagyott.  Azt  akarta,  hogy ez  az  üzenet
mélyen  beivódjék  a  tanítványok  gondolkodásába!  Újra  és  újra
jussanak eszükbe ezek, és rágódjanak rajta.

Miután Jézus visszament a mennybe, és elküldte maga helyett a
Szent Szellemet, a tanítványok mindennapjainak részei voltak a
csodák. Az Apostolok Cselekedeteiben legalábbis ezt olvassuk.
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Ez ma sincs másképp, azok a szavak ugyanúgy érvényesek ránk,
a mai idők tanítványaira, mint az akkori korban! Nekünk is ki
kell mennünk, velünk is ott van az Úr Jézus az Ő Szent Szelleme
erejével, és ma is történnek csodák, ha hiszünk.

A másik  kifogás  a  természetfelettiekkel  kapcsolatban  a  következő
szokott lenni:  „Akik csak a csodák miatt mennek Istenhez, el fogják
hagyni Őt, ha nem lesznek csodák!” Képzeld el magad, ahogy kiállsz
az utcára, és az Isten szeretetéről kezdesz el beszélni. Hányan állnak
meg,  hogy hallgassanak  téged?  Talán  néhány  ember,  akinek  nem
sietős  a  dolga.  Most  képzeld  el  azt,  hogy  kinn  hirdeted  az
evangéliumot,  és  imádkozol  valakiért,  akit  Isten  ott  a  helyszínen
meggyógyít. Ez az ember elkezd csodálkozni, és egyre hangosabban
ujjong. Nem azzal törődik, hogy ki mit fog szólni, hanem azzal, hogy
ami  eddig  akadályozta  őt,  vagy  fájt  neki,  az  egy  pillanat  alatt,
nyomtalanul  eltűnt.  Mivel  nem rejti  el  az  örömét,  egyre  többeket
vonz oda a kíváncsiság, és egyre többen hallják a jó hírt.

Egy ilyen nagyobb, kíváncsi és érdeklődő tömegben több a megtérők
száma,  mint  egy kisebb csoportban,  ahol  esetleg csak egy emberi
beszédet  hallgatnak.  A  csodák  hatására  egyszerűen  kénytelenek
vagyunk  hinni,  hogy  az  Úr  valóságos,  és  igenis  törődik  a
szükségeinkkel. Ezek megnyitják az utat Istenhez.

A csodák utat készítenek Isten és az ember között!

Amikor valakit az Úr csodás módon meglátogat és megérint, az egy
életre szóló nyomot hagy benne! Nem igaz, hogy ezek az emberek
nagyobb számban fordítanak hátat később Istennek. Az viszont igaz,
hogy ezek meggyőződéses  keresztények lesznek,  és  nem olyanok,
akiket  valaki  bebeszélt  a  gyülekezeti  padba.  Akiknek  nem  volt
találkozásuk Jézussal,  nem volt  személyes  élményük,  azok sokkal
hamarabb elfordulnak az Ő útjáról, mint azok, akik szemtől szembe
tapasztalták meg erejét, és a gondoskodó szeretetét!
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Az  Azusa  utcai  ébredéshez  még  két  érdekes,  elgondolkodtató
momentumot  szeretnék  megjegyezni.  Az  egyik,  hogy  Jézus  földi
élete is egy istállóban kezdődött,  akárcsak ez az ébredés, melynek
hatására az egész világot bejáró karizmatikus mozgalom indult el. A
másik pedig, hogy ugyanúgy három és fél évig tartott ez a gigantikus
erejű megújulás, mint Jézus szolgálata itt közöttünk.

Forrás: Sid Roth: „It's supernatural”  (ford.: Gégény Éva)
Tommy Welchel & Michelle P. Griffith: „Azusa utca és azon túl-igaz történetek”

Most  pedig  térjünk  át  egy  újabb  tanulságos  eseményre!  Illetve
kettőre,  hiszen  Argentínában  25  év  különbséggel  két  ébredés  is
történt. Hála az Isten szeretetének, az utóbbi még a mai napig is tart!

„Az első nagy keresztény ébredés Argentínában 1954 és 1957 között
történt, amikor Tommy Hicks, egyesült államokbeli evangélista, több
evangelizációs alkalmat vezetett. Az Argentínában való tartózkodása
alatt felhívta a pásztorok figyelmét arra, hogy higgyék el, Isten még
nagyobbakat is véghez tud vinni; és ekkor ezek a nagyobb dolgok
elindultak.  Az  1954-es  és  55-ös  látogatása  alatt  Hicks  az  ország
legnagyobb  stadionjait  töltötte  meg.  Szemtanúk  állítása  szerint
(beleértve  a  szüleimet  is)  százezernél  is  többen  vettek  részt  az
evangelizációs  hadjáratok  némelyikén.  Újabb  ezrek  pedig  a
stadionokon kívül álltak sorba, de nem sikerült bejutniuk. Én magam
már  úgy  nőttem  föl,  hogy  sok  történetet  hallottam  a  forgalom
elakadásáról,  a  földalattikon  szorongó  tömegekről,  és  arról  is,
hogyan változtatták meg még a buszok is az útvonalaikat a sokaság
nyomására, amely ezeken a történelmi eseményeken vett részt. Több
ezer ember gyógyult meg csodálatos körülmények között,  és rajtuk
kívül  még  több  tízezren  nyerték  el  üdvösségüket  ezeken  az
evangelizációkon.  A  történelem  során  most  először,  a  nagy
keresletnek köszönhetően, az Argentin Bibliatársulat Bibliák nélkül
maradt.”
(Sergio Scataglini: Szentségének tüze - részlet)
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A második  ébredés  Argentínában  1982-ben  kezdődött,  amikor
Carlos  Annacondia  (1944.  március  12.  Buenos  Aires-Quilmes)
evangelizációs  istentiszteleteken  kezdett  el  szolgálni  szerte  az
országban. La Plata városába 1983 táján érkezett.  Összeült néhány
helyi  gyülekezetvezetővel,  hogy  megvitassák,  létrejöhet-e  egy
evangelizáció  sorozat  a  városban.  Megbeszélés  közben  Alberto
Scataglini,  az  idős,  köztiszteletben  álló  pásztor  azért  imádkozott,
hogy Isten adjon vezetést ebben a dologban, hisz valójában nem is
ismerték a Carlos Annacondia nevet. Miközben Annacondia beszélt,
és  válaszolt  a  vezetők  kérdéseire,  Isten  szólt  Albertohoz,  hogy Ő
küldte  a  néhány  éve  megtért  evangelistát  a  városba,  bátran
hallgassanak rá!

                        Carlos Annacondia egy ébredési összejövetelen

Ezen  a  ponton  Alberto  megállította  a  tanácskozást,  és  biztosította
támogatása felől az evangelistát, valamint azt ígérte, hogy bár ő az
idősebb, mégis úgy fog hallgatni rá, és szolgálni mellette, mint ahogy
Elizeus  tette  Illés  mellett.  Ekkor  kezdődött  el  minden,  ezzel  az
összefogással és elhatározással. Akkor még senki nem sejtette, hogy
mit fog hozni ez az evangelizáció sorozat, és meddig fog tartani. Már
az első este száznegyven ember fogadta el Jézust megváltójaként. Ez
nagy csodának számított Argentínában, hiszen az egyház növekedése
abban  az  időben  szinte  egyenlő  volt  a  nullával.  De  nem  csupán
megtérések,  hanem gyógyulások is  történtek szép számban,  és ezt
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látva az emberek kezdték elhozni beteg hozzátartozóik ruháit, hogy
azt áldja meg az evangelista, majd hazavitték azokat, odaadták nekik,
akik  rendszerint  meggyógyultak.  Ilyen  esetekről  a  Bibliában  is
olvasunk  az  Apostolok  Cselekedetei  19:12-ben:  „Az  emberek
elvitték,  és  ráhelyezték  a  betegekre  azokat  a  kendőket  és
ruhadarabokat,  amelyeket  Pál  a  testén  viselt.  A  betegek  pedig
meggyógyultak, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.”

Az  egyik  legérdekesebb  dolog  az  volt  ezekben  az  ébredési
összejövetelekben,  hogy  azok  az  emberek,  akik  a  rendezvényre
érkeztek,  már gyakran attól  a  földre estek,  hogy beléptek annak a
térnek a területére, ahol az igehirdetéseket tartották. Voltak, akiken
keresztül egyre inkább megnyilvánultak a gonosz szellemek, amikor
közeledtek Isten jelenlétéhez, vagy akár a rendezvény helyszínéhez.
Erre többek között a Márk evangéliuma 9. részének 17-18-as verse-
iben találunk példát:

„Mester, elhoztam a fiamat hozzád. Egy olyan szellem lakik benne,
amely megnémítja. Valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam a
földre  zuhan,  habzik  a  szája,  fogát  csikorgatja,  és  megmerevedik.
Kértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle a gonosz szellemet, de
nem voltak képesek rá.” 

Sok,  emberi  ésszel  felfoghatatlan,  és  a  fizikai  világ  törvényszerű-
ségeivel megmagyarázhatatlan dolog történt azon a téren! Az evange-
lizáció sorozat végül is fél évig tartott azon a helyen, és ezalatt az idő
alatt  Carlos  Annacondia  szolgálata  nyomán  ötvenezernél  is  több
ember döntött Jézus Krisztus mellett. A Szent Szellem mozdult. Isten
ereje csodákat tett végre, és ott, ahol azelőtt szinte senki nem akart
Isten gyermekévé válni, ezrek és ezrek tértek az Ő útjára. Rengeteg
ima szállt fel az ég felé kifejezetten ezért, és amikor elérkezett az idő,
hogy mindez megtörténik,  voltak,  akik sajnos nem örültek.  A régi
hívők  ugyanis  elvesztették  a  megszokott  helyeiket  a  gyülekeze-
tekben,  sőt,  talán  olyan  is  előfordult,  hogy  nem is  maradt  nekik
ülőhely.
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Amikor egy ébredési vagy megújulási hullám beköszönt egy-egy
közösségben,  a  régebbi  hívők,  akik  maguk  is  imádkoztak
fordulatért,  talán pont ők lesznek kerékkötői  a  változásoknak.
Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy Jézus is egy teljesen újat hozott a
maga korában!

Egy merőben  új  tanítást  az  akkori  vallási  közegbe.  Most  a  Szent
Szellem is fel akar fordítani mindent, ami emberi, és ami megköti
Isten kezét, munkáját. A Szent Szellem által vezetett istentiszteleten
nincs helye az emberi okoskodásnak, túlszervezésnek, agyonszabá-
lyozásnak,  mert  a  sok  felesleges  kötöttség  teljesen  tönkretesz  egy
szabad légkörű istentiszteletet, és elriasztja az embereket. Ki szeret
merev,  feszélyezett  összejövetelekre  járni,  ahol  azon  kell  agyalni,
nehogy valamit rosszul csináljunk??

Sajnos  számos  ilyen  rendezvény  van  világszerte,  hétvégéről
hétvégére, és ezért az emberek Istent is ilyennek gondolják. Gyakran
bírálat  éri  a  kötetlenebb,  spontán  istentiszteleteket,  és  én  nem  is
mondom, hogy nem lehetnek hibák, túlkapások ezeken a helyeken.
De  érdemes  elgondolkodni,  hogy  Jézus  amikor  szolgált,  hol
csónakban, hol a templomban, hol az utcán, akkor mennyire voltak
megszervezve ezek az összejövetelek? Olvasunk egyszer is erről az
evangéliumokban?  Vagy  az  apostolok,  amikor  szertejártak  a
világban, volt alkalmuk és idejük megszervezni szabályról szabályra
a  programjaikat?  Nem!  Az  ébredéseknél  sem látunk  ilyeneket,  és
nem  is  fogunk,  mert  az  ébredés  lényege  pont  az,  hogy  a  Szent
Szellemé  az  irányítás,  az  emberé  pedig  az  engedelmesség  és  a
rendelkezésre állás feladata.

Soha, de soha nem szabad engedni, hogy Isten drága Szellemének
a  munkáját  emberi  törvénykezések,  ötletek,  manipulációk
akadályozzák, esetleg megfojtsák!

Akik 1983-ban La Plataban hajlandók voltak belépni Isten folyójába,
és az Ő sodrásával haladni, azok az emberek rendszeresen hajnal 3
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körül feküdtek le aludni, mert akkor jutottak haza. Gyakran ruhástól
aludtak, mert időnként még éjszaka is felébresztették őket megtérni,
meggyógyulni, megszabadulni vágyó emberek, vagy azok hozzátar-
tozói.

Te  mi  mindent  tennél  meg  az  ébredésért?  Milyen  árat  vagy
hajlandó  megfizetni  azért,  hogy  napról  napra  lásd  a  Szent
Szellemet  munka  közben?  Feladnád  a  biztos  állásodat?
Bevállalnád, hogy egy ideig alig látod a családodat? Képes lennél
elhagyni  az  otthonodat,  ha  kell?  Ha  ott  akarsz  lenni  az
élvonalban,  a  legelső  sorban,  amikor  elkezdődik  az  ébredés,
akkor bármire képesnek kell lenned érte, megalkuvás nélkül!

La  Plata  városából  továbbállva,  Annacondia  Argentína  szerte
szolgált, de Isten hamarosan adott még egy szolgálót, akit hatalmasan
tudott  használni  az  ébredésben.  Claudio  Freidzonnak  (1955.
szeptember 19. Argentína, Buenos Aires) több évnyi Istenre szomjas,
és sikertelen időt kellett megélnie, miután elvégezte a teológiát, és a
pásztori  szolgálatba  állt.  Sokáig csak néhány idős  embernek,  és  a
feleségének  prédikált  egy  olyan  helyen,  melyet  hét  közben  lak-
résznek,  hétvégén  istentiszteleti  helyszínnek  használtak.  Közben
csodákról, megtérők ezreiről álmodott, és ezekért imádkozott. Volt,
hogy megfáradt, elcsüggedt a nehézségek és a kudarc láttán, de Isten
nem engedte, hogy elkallódjon ezzel a szomjúságával.

Egy nap, amikor a Río de la plata-i teológián tanított, azt vette észre,
hogy a  diákjai  nagy része  elaludt  az  órán.  Mint  kiderült,  éjszaka
Carlos  Annacondia erőteljes,  és  csodákkal  átitatott  evangelizációin
segédkeztek,  és  nem  volt  idejük  pihenni.  Mikor  Claudio  ezt
megtudta, felvette a kapcsolatot Annacondiával, és néhány pásztorral
együtt  rendszeresen  eljárt  hozzá  beszélgetni,  imádkozni  Argentína
ébredéséért. Nagy örömmel hallgatta bizonyságait a csodákról, me-
lyeket Isten tett az összejövetelein. Itt beigazolódni látszanak Smith
Wigglesworth egykori szavai:
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„Ha többet  akarsz,  oda  kell  men-
ned, ahol több van!”

Ehhez persze szükségünk van egyfaj-
ta  makacs  elkötelezettségre  abban,
hogy többet szeretnénk, és egy adag
alázatra, hogy elismerjük, a másiknak
van valamije, amire nekem is szüksé-
gem van. Neki több van, nekem ke-
vesebb.  Segítséget  kérek  hát  tőle,
hogy tanítson meg eljutni oda, ahol ő
van. Ezeket a törekvő, haladni akaró
hívőket  gyakran  lázadóknak,  elége-
detlenkedőknek,  hálátlanoknak  bé-
lyegzik  meg  más   keresztények,  de
Isten csak az ilyen szomjas  szívű, el-          Claudio Freidzon
elszánt emberekkel tud előrehaladni az ébredésért folytatott csatában.

Tehát  Claudio  rendszeresen  eljárt  Annacondiához,  hogy  ő  is
megkapja azt a többet Istenből, amire oly régóta vágyott. Ahogy a
szíve  és  a  gondolkodása  lassanként  változott,  úgy  változott  a
szolgálata  is,  és  úgy  gyarapodott  kicsiny  gyülekezete.  1995-ben
pedig  egy  látást  kapott  Istentől  arra  nézve,  hogy  hagyja  másra
gyarapodásnak indult gyülekezetét, és kezdjen el szolgálni egy kétes
hírű,  veszélyes  helyen,  Buenos  Aires  Belgrano  városnegyedében.
Félelmei ellenére engedelmes volt Istennek, és elment a drogosok,
gyilkosok és prostituáltak közé, hogy elvigye nekik Isten szeretetét.
Akkor is szorongás volt benne, amikor 1986 februárjában először állt
fel a Nourega téren megépített színpadra.

De  amint  megtette,  érezte,  hogy  Isten  Szent  Szelleme  rászáll,  és
erővel tölti meg őt. Ez a megtapasztalás nem múlt el nyom nélkül!
Az, hogy nem csak Claudio érezte Isten erejének jelenlétét, rövidesen
kiderült,  ugyanis  a  rendezvényre  érkezett  betegek  elkezdtek
meggyógyulni, sőt többen arról számoltak be, hogy a lyukas fogaik
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valami csoda folytán betömődtek. Tönkrement életek változtak meg
egy  pillanat  alatt,  amikor  Isten  megérintette  a  szíveket.  Az  elsők
között volt a teret és a környéket uraló maffiavezér is. Húsz nap alatt
több  ezer  ember  adta  át  az  életét  Istennek,  és  így  született  meg
Buenos Aires Belgrano negyedében a ma is működő „Rey de Reyes”
Gyülekezet.

De mindez csak a kezdete volt annak, amit Isten Claudión keresztül
el akart végezni Argentínában. A Szent Szellem mozdulásának hírére
tömegek érkeztek az országból és külföldről is az új gyülekezetbe,
hogy  részesüljenek  abból  az  áldásból,  melynek  híre  futótűzként
terjedt. Voltak, akik sírtak Isten jelenlétében, voltak, akik nevettek, és
olyanok is,  akik egyszerűen csak a  földre estek.  Sokan megrésze-
gedtek  Istennek  ettől  az  érintésétől,  ahogy  azt  az  Apostolok
Cselekedetei 2. részében is olvashatjuk. Szomjas szívű, vagy kiégett
pásztorok, szolgálók érkeztek mindenfelől, hogy megtapasztalják, és
magukkal  vigyék  közösségeikbe  Isten  megújító  erejét.  Az
istentiszteletek 6-7 órán át  tartottak,  és  több százan várakoztak az
épületen kívül, hogy bejuthassanak a következő összejövetelre.

Egy  ébredésnek  hamar  híre  megy,  és  nem  kell  meghívókat
küldeni az embereknek, mert Isten maga vonzza oda őket, ahol
találkozni szeretne velük. Abban a gyülekezetben, ahol leszáll a
Szent Szellem, hamar megtelnek a székek.

Hogy még több ember felé tudjon Claudio szolgálni, hetente kibérelt
egy  6000  férőhelyes  termet.  Gyülekezetének  tagjait  meg  kellett
kérnie, ők ne vegyenek részt ezeken az összejöveteleken, hogy több
hely maradjon a messzebbről érkezőknek. 1992 decemberében pedig
kibérelte Buenos Aires legnagyobb, 12 000 fős előadótermét, hogy
ott  tartson egy rendezvényt.  Azonban az  épület  hamar  megtelt,  és
amikor  a  rendőrség  bezárta  az  ajtókat,  kívül  még  28  000  fő
várakozott, akik be szerettek volna jutni a következő összejövetelre!
De miért?? Miért  utaznak több száz,  vagy több ezer kilométert  az
emberek,  ha  azt  hallják,  hogy itt,  vagy ott  kiáradt  Isten  ereje,  és
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jelekben, csodákban mutatkozik meg? Egyrészt a fizikai szükségeik,
betegségeik miatt, másrészt pedig a belső, Isten utáni szomjúságuk
miatt.  Mert  igenis  sóvárgunk  Istenre!  Mivel  Tőle  indultunk,  Ő
alkotott  minket,  az Ő saját  lelkét  lehelte  belénk, ezért  teljességgel
érthető, ha vágyakozunk újra és újra találkozni Vele. Ez a természetes
szomj  mindannyiunkban  benne  van.  Minden  egyes  emberben!  A
különbség csak az,  hogy ki milyen hatékonyan tudja ezt elnyomni
magában  munkamániával,  szexmániával,  alkohollal,  droggal,  a
folytonos társasági élettel és egyebekkel. Az jár a helyes úton, aki
beismeri  ezt  a  szükségletét,  elfogadja,  hogy  kell  neki  Jézus
bűneltörlő  áldozata  ahhoz,  hogy Istenhez  közel  jusson,  és  meg  is
teszi  az  elengedhetetlen  lépéseket.  Ezt  látjuk  Péter  beszédében  is,
amit az Apostolok Cselekedetei 2:38-39-ben találunk:

„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.”

Boldogok csak azok lehetnek ezen a Földön, akik nem elnyomni,
hanem betölteni akarják a szívükben lévő, Isten megtapasztalása
utáni éhséget, az „Isten alakú” űrt!

1993. április 9-én Calaudio kibérelte a Vélez Sarsfield Atlétikai Klub
stadionját,  mely  65  000  ember  befogadására  alkalmas.  Az  ország
minden  területéről  érkeztek  autóbuszok  pásztorokkal,  különféle
vezetőkkel, egész gyülekezetekkel. Végül több résztvevő volt jelen,
mint a stadion befogadóképessége, de nem kellett senkit elküldeni. A
több  órás  ébredési  összejövetelen  óriási  erővel  szállt  le  Isten
jelenléte.  Megtalálta  a  szíveket,  változást  hozott  az  életekben,
szabadulásokat, gyógyulásokat vitt véghez testben és lélekben. Több
ilyen hatalmas létszámú alkalom fűződik Claudio Freidzon nevéhez,
és rengeteg csoda a szolgálatához. Az egyik kedvenc történetem ezek
közül a következő:
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1993-ban Claudio,  Santiago de Chilében szolgált  több ezer  ember
előtt.  Isten Szelleme igen erőteljesen megtapasztalható volt  ott,  és
sokakat megérintett a szükségeik szerint. A tömegben megtalálható
volt egy fiatal lány is Penalolen városából. Őt is, mint ahogy sokakat
a jelenlévők közül,  átjárta  a  Szent  Szellem, és  teljesen megújulva
ment haza. Ezzel a tűzzel, ezzel a friss áldással indult vissza hétfőn a
kollégiumba, és az iskolába is, ahol épp vizsganap volt. A fiatalok
feszülten, izgatottan járkáltak a folyosón és a tanteremben, várva a
tanárt,  olvasgatva a tananyagot az utolsó pillanatig.  A lány, aki az
előzőekben jelen volt az ébredési rendezvényen, úgy gondolta, hogy
két másik hívő társával az osztály egyik sarkában Istenhez fordulnak
segítségért.

Arra  viszont  egyáltalán  nem  számítottak,  hogy  Isten  ereje
fantasztikus  módon  leszáll  azon  a  helyen,  de  még  a  nem  hívő
osztálytársaikra is, akik rázkódni, zokogni kezdtek. Senki nem tudta
mi  is  zajlik  itt  pontosan.  Amikor  a  három  lány  hátrafordult  a
sarokból, több társukat is a földön fekve, sírva találták. A legcsodá-
latosabb része még csak most jön az esetnek, ugyanis egy emelettel
lejjebb, az alattuk lévő teremben óra folyt éppen, és mégis ugyanezek
a dolgok kezdtek megtörténni! Diákok és tanárok a padlón, vagy a
székeken ülve, de siránkoztak, nyöszörögtek a bűneik miatt. Egy idő
után az iskola vezetése kihívta a rendőrséget mondván, hogy valami
furcsa dolog folyik az intézményben, próbáljanak tenni valamit. De
ha egyszer Isten Szelleme munkába lendül, nincs aki megállíthatná!

Vannak, akik azt mondják, hogy bűnös embereket nem érinthet meg a
Szent  Szellem.  Ebben a  történetben pedig  pont  nem ezt  látjuk!  A
diákok és tanáraik nem imádkoztak azért, hogy Isten rájuk szálljon a
Szellemével,  még  az  a  három  hívő  lány  sem  ezért  könyörgött  a
legelején. Egyszerűen az Úr úgy döntött, hogy jön, és csodát tesz. Ezt
tette Pál apostollal is egy már említett történetben, amikor még Saul
nevű farizeusként éppen a keresztények üldözését végezte. 
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„Saul  ezalatt  folytatta  az  Úr  tanítványainak  üldözését  Jeruzsá-
lemben.  Fenyegette  őket,  és  gyűlöletet  szított  ellenük.  Elment  a
főpaphoz,  és  kérte,  hogy írjon  leveleket  a  Damaszkusz  városában
lévő  zsinagógákhoz.  Az  volt  a  szándéka,  hogy  Damaszkuszban  is
felkutatja a Jézusban hívő zsidó férfiakat és nőket, majd letartóztatja,
és Jeruzsálembe hurcolja őket. El is indult Jeruzsálemből, és amikor
már közel járt Damaszkuszhoz, hirtelen mennyei fény ragyogta körül,
ő pedig a földre esett. Azután egy hangot hallott: -Saul, Saul, miért
üldözöl  engem?-  Saul  megkérdezte:  -Ki  vagy  te,  Uram?-  Ő  így
válaszolt: -Én vagyok Jézus, akit üldözöl. De most kelj fel, menj be a
városba. Ott majd megmondják neked, mit kell tenned.”
(Apostolok Cselekedetei 9:1-6)

Itt Saul (később Pál apostol) még nem hitt Jézusban, nem tért meg, és
nem merítkezett be, de Jézus mégis megkereste őt. Az az igazság,
hogy velem is így tett Isten, ahogyan azt „ Az Élő Tűz” első részében
már leírtam részletesen. Nem voltam hívő. Annyira nem, hogy Istent
csak  akkor  vettem  a  számra,  amikor  káromkodtam.  Egy  este  a
hatalmas kegyelmével  mégis meglátogatott.  Én mozaikokra törtem
attól  a  szenvedélyes  szeretettől,  amit  akkor  éreztem,  és  onnantól
kezdve  teljesen  más  irányba  tartott  az  életem.  Ha  valakitől  olyat
hallasz,  hogy  Isten  az  Ő  Szelleme  által  nem  érint  meg  bűnös
embereket, nem vállal velük közösséget, akkor jussanak eszedbe az
itt  leírt  történetek.  Sőt,  azt  is  tudjuk  világosan,  Jézus  egyenesen
bement a bűnösökhöz, hogy együtt legyen velük: 

„Amikor  onnan  továbbment,  meglátta  Lévit,  Alfeus  fiát,  aki  a
vámszedő helyen ült.  „Kövess engem!”— mondta neki. Lévi ekkor
felkelt, és csatlakozott hozzá. Később Lévi vendégül látta Jézust és
tanítványait a házában. Más vendégek is voltak ott,  akikkel együtt
vacsoráztak:  vámszedők  és  mindenféle  rossz  hírű  bűnösök,  mert
sokan  mentek  oda  Jézussal  együtt.  A  farizeusok  közül  néhány
törvénytanító  látta,  hogy  Jézus  együtt  eszik  a  bűnösökkel  és  a
vámszedőkkel.  Megkérdezték  hát  a  tanítványait:  „Hogy  lehet  az,
hogy ő vámszedőkkel és mindenféle bűnösökkel együtt vacsorázik?!”
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Jézus meghallotta, és ő válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek
van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam.” (Márk ev. 2:14-17)

Források: 
Sergio Scataglini: „Szentségének tüze”
Claudio Freidzon: „Éhezlek Szent Szellem!”
Carlos Annacondia: „Ide figyelj, Sátán!”

A következő személy neve és munkássága azért került az ébredéssel
foglalkozó fejezetbe, mert bár a személyes elhívásáról van szó, de
rajta keresztül hatalmas tömegeket ért el Isten. Úgy gondolom, nem
túlzás azt állítani,  hogy szolgálata egy teljes földrészt átformált.  A
főként  Afrikában  folytatott  evangelizációs  munkája  nyomán,  több
mint 60 millió ember döntött Jézus mellett. Ők mind utógondozásra
regisztrált személyek.

Reinhard Bonnke  (1940. április 19. Könisberg- ma Kalinyingrád)
mindössze 10 éves volt, amikor elfogadta Jézus megváltó munkáját a
saját  életére  nézve.  Isten  még abban az  évben közölte  vele,  hogy
később  majd  Afrikában  kell  hirdetnie  az  örömhírt.  Ám  amikor
próbálta ezt az izgalmas hírt elmondani a körülötte élőknek, senki
nem  hitt  neki!  Hat  testvér  közül  ő  volt  az  utolsó  előtti,  és  nem
mellesleg, a legelevenebb. Ez egy tökéletes pozíció ahhoz, hogy ne
figyeljenek  oda  arra,  amit  mond,  és  ne  vegyék  komolyan.  De
ahogyan Mária  a  „szívében forgatta”,  amit  Isten  a  pásztorok által
üzent neki Jézus születéséről (Lukács ev. 2:8-18), ugyanúgy Bonnke
is a  szívébe zárta,  amit  az elhívásával kapcsolatban kapott.  Mikor
mindenki kinevette, gúnyolta amiatt, amiben hitt, neki mégis csak azt
dobogta  a  gyermeki  szíve,  hogy:  „Afrika,  Afrika,  Afrika!”.
Olyannyira,  hogy  ebben  kezdett  el  gondolkodni,  így  kezdte  el
tervezni  a  jövőjét.  A  fizikai  szemeivel  még  nem  látott  semmit
Afrikával és a feladatával kapcsolatosan, de a lelki szemeivel igenis
látta a láthatatlant, és a hitével meg is ragadta azt. 
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Tudod, ha Isten mondott, vagy egyszerűen csak a szívedre helyezett
neked  is  valami  lehetetlennek  tűnő  dolgot,  akkor  ugyanígy  kell
hozzáállnod, ha azt szeretnéd, hogy az meg is valósuljon! Először is
makacsul  ragaszkodnod  kell  hozzá,  hogy  Istennel  igenis  minden
lehetséges. Lehet, hogy ezért mindenki kigúnyol, és senki nem fog
megérteni  téged.  De neked nem szabad meghátrálnod,  ha valóban
csodákat  szeretnél  átélni,  és  meg  akarod  látni,  ahogyan  a
kivitelezhetetlen egyszer csak megtörténik. A másik, hogy elkezdesz
fizikailag  is  olyan  dolgokat  tenni,  melyek  a  hitbeli  célod
megvalósulását segítik elő. Igen, még akkor is, ha az a cél emberileg
nézve képtelenségnek tűnik. Azt mondja a Biblia a Jakab levél 2:17-
ben, hogy:

„Ugyanígy  van  a  hit  is:  ha  nem következnek  belőle  tettek,  akkor
halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony.”

Lehet, hogy hiszel valamiben, de ha nem teszel semmit annak az
ígéretnek a valóra válása érdekében, akkor a hited bizony nem
sokat  ér,  mert  elméleti.  Vannak pillanatok  az  életben,  amikor
egyszerűen csak ki kell lépned a bizonytalanba.

Valahogyan így:
„Valamikor hajnali három és hat óra között Jézus a vízen járva a
tanítványokhoz  ment.  Amikor  meglátták  őt,  ahogy  a  tó  vizén  jár,
nagyon megrémültek, mert azt gondolták, hogy kísértetet látnak, és
ijedtükben  kiáltozni  kezdtek.  Jézus  azonnal  megszólította  őket:
-Nyugodjatok  meg!  Én  vagyok  az,  ne  féljetek!-  Péter  erre  azt
mondta:  -Uram,  ha  valóban  te  vagy  az,  parancsolj,  hogy  hozzád
mehessek  a  vízen!  -Gyere!-  felelte  Jézus.  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. 14:25-31)
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Péter kilépett a csónakból a vízre. Megtehette volna, hogy ottmarad,
mint a többi tanítvány, de nem így cselekedett. Ennek köszönhetően
olyan csodában, élményben volt része, amilyenben Jézuson és rajta
kívül senki másnak! Igen, egy idő után elkezdett süllyedni, mert a
körülményekre  fordította  a  figyelmét,  és  igen,  amikor  visszaült  a
hajóba, talán kapott egy-két gúnyos megjegyzést a többiektől. Sőt, az
sem biztos, hogy jólesett neki, amit Jézus mondott rá: „kicsinyhitű”.
De azt az élményt, azt a megtapasztalást, senki nem vehette el tőle,
hogy milyen érzés a vízen járni.

Neked  is  ki  kell  lépned  a  bizonytalanba,  ha  Isten  hív!  Talán
lesznek gúnyolódók, és senki sem fogja érteni mit, miért csinálsz.
Sőt,  az is  lehet,  hogy nem teszel  majd mindent jól,  és  hibázni
fogsz.  Igen,  ez  mind előfordulhat,  ha  hitben jársz.  De cserébe
természetfelettit  fogsz  átélni.  Nemcsak  látni  fogod,  hanem  a
részese leszel. Megéri, hidd el! Higgy a láthatatlanban, és indulj
neki!

Reinhard  Bonnke  is  kilépett  hittel,  hogy valóra  válhasson,  ami  a
szívében égett.  A benne lángoló elhívás szerint választott iskolát  a
továbbtanuláshoz, sőt később még feleséget is. Csak olyan lányt volt
ugyanis hajlandó feleségül venni, aki kész volt rá, hogy ha eljön az
idő, vele menjen Afrikába, és időnként embert próbáló körülmények
között éljen. Mindent alárendelt Isten vezetésének és a Tőle kapott
feladatnak, és kész volt  szembemenni  az őt  meg nem értők népes
táborával  (tőled  is  ezt  várja  az  Úr).  Isten  hamarosan  egy  újabb
üzenettel erősítette meg Bonnke számára, hogy ez az ő útja. Lelki
szemei  előtt,  már  egy  alkalommal  megjelent  a  vérrel  megmosott
Afrika  képe.  Először  nem értette,  mi  akar  ez  lenni.  Talán  valami
szörnyű háború?- gondolta. De Isten világossá tette számára, hogy az
a vér, amit látott,  Jézus Krisztus bűnöket eltörlő,  megtisztító vére,
ami  a  Golgota  keresztjén  kifolyt  minden  emberért,  beleértve  az
afrikai  népet  is.  Szívébe  égetett  mondata  lett,  hogy:  „Afrika
üdvözülni fog. Fokvárostól Kairóig!”.
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Leshoto  utcáin  egy  szál  tangóharmonikával  kezdte  el  hirdetni  az
evangéliumot, és néhány hónap múlva már 50 fős gyülekezete volt.
Ezek  nem  túl  nagy  számok,  de  azt  mondja  Isten  a  Máté
evangéliumának 25. részében: „Aki kevésen hű, azt Isten sokra fogja
bízni”.  Ez az Ige nemcsak Reinhard Bonnkéra igaz, hanem rád, és
rám is. Emlékszem, amikor 2-3 ember volt  az életemben, akiknek
éveken  keresztül  hirdettem  az  evangéliumot,  és  beszéltem  Isten
dolgairól.  Én ezt akkor hűségesen csináltam, a  rossz körülmények
ellenére. Nem volt könnyű, és nem mindig tetszett a dolog, de addig
tettem,  amíg  Isten  mást  nem  adott  helyette.  Jutalomként  pedig
később egyre  több  embert  bízott  rám.  Tudom,  hogy néha  nagyon
nehéz  a  kevésen  hűségesnek  lennünk!  Főleg  egy  olyan  világban,
amikor a külsőség és a teljesítmény számít leginkább. 

De szeretettel kérlek, Kedves Olvasóm: tarts ki a nehéz időkben!
Tarts ki, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnéd,
bár tudod, hogy az Isten által rendelt helyeden vagy! Tarts ki, ha
változásokat, eredményeket, sikert és csodákat akarsz látni! Ki
kell tartanod, ha győztes életet szeretnél élni! Gondolj úgy ezekre
a nehéz időszakokra, mint ahogyan a harcos gondol a kiképzés
időszakára:  ezek  az  idők  szavatolják  azt,  hogy  ne  vessz  oda,
hanem győztes légy a későbbi csatákban.

Hogyan  folytatódik  Reinhard  Bonnke  története?  Talán  magad  is
tudod, hisz mára szinte az egész világ ismeri a nevét. Egyre több és
több  embert  ért  el  az  örömhírrel,  mert  mindig  figyelt  Isten
útmutatására,  és  engedelmes  volt.  Újabb és  újabb ötleteket  kapott
Istentől  az  evangélium hirdetésére.  Levelező  bibliaiskolát  indított,
melyre  több  tízezren  jelentkeztek.  Kerékpáros  terjesztőket
alkalmazott, akik Bibliákat, énekeskönyveket, és keresztény témájú
újságokat  forgalmaztak,  miközben  beszéltek  is  Istenről  az
embereknek. Prédikált, és egyre többen megtértek Istenhez. Mindez
egy  olyan  helyen  történt,  melyet  azelőtt  a  misszionáriusok
temetőjének neveztek!
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Az igazi áttörés akkor indult el Bonnke szolgálatában, amikor Isten
csodákat  kezdett  el  tenni  az  összejövetelei  alatt.  Az  emberek  a
legkülönfélébb  betegségekből  gyógyultak  meg  úgy,  hogy
személyesen  nem  is  imádkozott  értük.  A  vakok  egyszer  csak
elkezdtek  látni,  a  süketek  újra  hallottak,  a  kerekesszékkel,  vagy
mankókkal  érkezők azok nélkül  mentek haza  ugrándozva,  és  még
sok-sok más csodálatos dolog is történt rendezvényein. Miután ezek
a  helyreállt  emberek  visszamentek  az  otthonaikba,  és  látták  a
családtagjaik,  szomszédaik,  ismerőseik,  hogy milyen  csoda történt
velük, a legközelebbi evangelizációra már ők is vágytak elmenni. A
következőkre  pedig  ezek  a  személyek  hívtak  még  többeket.
Ugyanolyan kép kezdett kialakulni Reinhard Bonnke alkalmain, mint
amit a már említett Igerészben, az Apostolok Cselekedetei 5. rész 12-
16 versekben olvasunk:

„Az apostolok sok jelet és csodát tettek a nép között. Mindannyian
egy szívvel-lélekkel  együtt  voltak a Templom területén,  a Salamon
oszlopcsarnokában. Akik  nem  hittek  Jézusban,  azok  nem  mertek
hozzájuk csatlakozni, de az egész nép nagyra becsülte és dicsérte a
hívőket. Egyre  többen  hittek  az  Úrban,  és  csatlakoztak  hozzájuk,
férfiak és nők egyaránt. Az utcára vitték a betegeket, hordágyakra és
matracokra fektették őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az
árnyéka essen rájuk. A Jeruzsálem környéki városokból és falvakból
is  sokan összegyűltek,  elhozták a betegeket  és  a  gonosz  szellemek
miatt szenvedőket, és mindezek meggyógyultak.”

Egyre  többen  és  többen  érkeztek,  és  egyre  távolabbról.  Ahol
Reinhard Bonnke megjelent hirdetni Jézus Krisztus áldozatát, Isten
szeretetét, ott felbolydult a város, és az egész környék. Először csak
százak, ezrek jöttek. Ahogy terjedt a csodák híre, már tízezerszám
tódultak az emberek, majd később több százezren. Hogy lehet-e ezt
még fokozni? Igen, hiszen előfordult olyan eset is, és a mai napokban
is megtörténik, hogy egy-egy Bonnke összejövetelen egymilliónál is
több  ember  jelenik  meg,  akik  hallgatni,  és  átélni  szeretnék  Isten
szeretetét.  Mindezen  események  koordinálására  létre  kellett  hozni
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egy szervezetet, melynek a neve:  „Christ for all Nations” (CfaN) -
Krisztust  Minden Nemzetnek.  Ez a csapat ma is  létezik,  hirdeti  az
evangéliumot Afrikában, és a világ több pontján. 

                            Reinhard Bonnke és a hatalmas afrikai tömeg

Abban az időszakban, amikor még „csak” több ezer ember látogatta a
CfaN rendezvényeket, Bonnke azt kapta Istentől, hogy szükség van
egy  tízezer  fős  sátor  megtervezésére  és  legyártására,  amit  külsős
szakemberek,  mérnökök  készítettek  el.  Ahogyan  az  érdeklődők
tábora nőtt, hamarosan már ez is kicsinek bizonyult. Később egy még
nagyobb,  34  000  fő  befogadására  alkalmas  hordozható  sátrat
terveztetett saját gárdájával, és le is gyártották azt. Ezzel bekerültek a
Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ legnagyobb szállítható
építményének  a  tulajdonosai.  Igen  ám,  de  ekkora  sátrak
fuvarozásához  és  felállításához  nagy,  és  erős  munkagépekre  van
szükség! Mint minden mást, Bonnke ezt is imádságban kérte el, hogy
rendelje  ki  az  Úr  a  szervezet  számára.  Rövidesen  sikerült  féláron
hozzájutniuk egy kamionparkhoz. Darura, különböző haszongépekre,
és egy olyan hangtechnikára is szükségük volt, ami képes egy több
százezres tömegben mindenkihez ugyanolyan minőségben eljuttatni a
szolgáló hangját. Isten mindenről bámulatos módon gondoskodott!

Hallva arról, hogy az Úr milyen hatalmas munkát végez Afrikában a
CfaN  felhasználásával,  sokan  szívesen  támogatták  annak
erőfeszítéseit.  Bonnkét  többször  hívták  személyes  találkozóra
elnökök,  miniszterek,  akik  látva,  hogy  Isten  mennyire  vele
munkálkodik,  időnként  még  tanácsot,  imádságot  is  kértek  tőle.
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Gyakran megjelentek rendezvényein is. Reinhard Bonnke és a CfaN
szolgálatán keresztül, a mai napig közel hatvanmillió ember fogadta
el  Jézus  Krisztust  megváltójának.  Ezeket  a  személyeket  mindig
regisztrálják, és megszervezik utógondozásukat is.

A gyógyulások és egyéb csodák hírére az evangelizációkon résztvevők száma
alkalmanként meghaladta az egymillió főt is

Mindezeket  olvasva  eszedbe  jut  vajon  az  a  tízéves  kisfiú,  akinek
senki nem akarta elhinni,  hogy Isten majd Afrikába fogja őt hívni
szolgálatra?  Képzelj  el  egymillió  embert  egyetlen  rendezvényen!
Képzeld  magad  elé  a  világ  legnagyobb  hordozható  sátrát,  a
kamionparkot,  a  királyokat,  minisztereket,  a  meggyógyult,
megváltozott életű emberek százezreit! Képzeld csak el mindezeket,
és tedd fel  magadnak a kérdést:  „Megéri  hinni a lehetetlenben, és
szembemenni azokkal, akik nem értenek egyet veled, és nem osztják
a látásodat? Megéri mindent egy lapra tenni Istenért?” Bizony meg!

Kedves Barátom! 
Ezzel a történettel is bátorítani szerettelek volna, hogy ne a láthatókra
nézz, ha van egy elhívás a szívedben!

Ha biztosra tudod, hogy Isten kér, vagy vár tőled valamit, akkor
nem  szabad  azok  szavára  adnod,  akik  mást  mondanak!
Legyenek  bármilyen  közel  hozzád  azok  az  emberek,  vagy
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bármilyen  magas  beosztásban!  Indulj  el  a  megvalósítás  felé
rendületlenül,  és  keresd  azoknak  a  társaságát,  akik  hasonló-
képpen gondolkodnak, mint te!

Nem tudhatod,  hogy Isten  milyen  fontos  dolgot  tervezett  felőled,
amíg bele nem állsz az Ő tervébe. Amennyiben úgy döntesz, hogy
megteszed a hitbeli lépést, és „kilépsz a vízre”, ahogy Péter is tette,
bizony számolnod kell a viharral és a hullámokkal is. De soha nem
szabad  hagynod,  hogy  ezek  a  látható,  fizikai  körülmények
befolyásolják  elhatározásodat,  hitedet!  Ezzel  kapcsolatban
megosztom veled az egyik kedvenc történetemet a CfaN életéből.

Fokvárosban  történt  1984.  május  6-án  hajnalban,  hogy  az  imént
említett,  a  Guinness  Rekordok  Könyvébe  is  bekerült,  34  000
férőhelyes  óriássátorra  egy  jókora  szélvihar  csapott  le.  Egy ideig
ellenállt  a  22  tonnányi  üvegszálas  anyagból  készült  ponyva  a
viharnak,  ám hajnali  4  órakor  hatalmas  reccsenéssel  kettészakadt,
majd  számtalan  apróbb  darabra  hullott.  Az  eszeveszett  szélroham
széthordta ezeket a darabokat több mérföldes körzetben, miközben a
CfaN  munkatársai  tehetetlenül,  néhányan  sírógörcsöt  kapva
szemlélték  mindezt.  Öt  évnyi  megfeszített  munka  eredménye
mindössze  öt  óra  alatt  romba  dőlt.  A  vihar  elmúltával
katasztrófaturisták  jelentek  meg  az  épen  maradt,  több  emeletnyi
magas  fém  tartóváznál,  a  tervezett  több  napos  rendezvény
helyszínén. A környező gyülekezetek tagjai, akik nagy reményekkel
fogtak  össze  az  evangelizációs  hadjárat  érdekében,  most  zokogva
térdeltek, és imádkoztak a romok között.  A médiában két napig ez
volt a fő hír! Bonnke szívébe azonban Isten különös békességet adott
a történtekkel, és a jövővel kapcsolatban is. Ezt a békességet próbálta
átadni  kétségbeesett  munkatársainak  is.  A  tragikus  eseményeket
követő válságtanácskozáson, az egyik pásztor felesége a következő
üzenetet  kapta  Istentől:  „Az  Én  dicsőségem  lesz  az  a  sátor,  ami
betakarja  az  embereket,  és  népem  dicsérete  tartja  majd  azt
oszlopként!”.
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Ennek alapján a fokvárosi evangelizációs vezetőség elhatározta, hogy
a  tervezett  módon  tovább  folytatják  a  munkát.  Ehhez  valóságos
csodára volt szükség, hiszen Fokvárosban a május mindig egy esős
időszak!  Ponyva  híján  a  szabad  ég  alatt  kellett  elhelyezniük  a
padokat,  és  minden  szükséges  elektronikus  eszközt.  Igen  sokan
imádkoztak hát a kedvező időjárásért erre az időre. Közben a CfaN
irodájába  özönleni  kezdtek  az  együttérzésről,  bátorításokról  szóló
levelek,  üzenetek,  de  bizony olyanok  is  akadtak,  akik  ítélkezésre,
nyelvük  köszörülésére  használták  fel  ezt  a  sajnálatos  eseményt.
Ugyanakkor Isten láthatóan odaállt a tervek mellé, hiszen a három
hét  alatt,  amíg  a  rendezvény tartott,  egyszer  sem esett  az  eső,  az
egyébként  legcsapadékosabb hónapban!  A helyiek ezt  a  jelenséget
indián nyárnak nevezték el.

A ponyva  szétszakadása  miatt  a  médiának  köszönhetően,  minden
család a CfaN-ről, és a tervezett evangelizációról beszélt. A szanaszét
repült  sátordarabokat  összeszedték  a  gyűjtők  és  a  hívők.  Ezután
elvitték beteg embertársaikhoz,  majd rájuk tették azokat,  ők pedig
meggyógyultak.  De  ez  még  nem volt  minden:  a  rendezvény első
estéjére 25 000 ember érkezett. A harmadik napra a jelenlévők száma
már  meghaladta  volna  a  világ  legnagyobb  hordozható  sátrának
befogadóképességét, ha lett volna rajta ponyva, hiszen 40 000 ember
volt jelen az összejövetelen. A második hét végén, vasárnap már 60
ezren voltak, a rendezvény utolsó estéjére pedig 75 000 érdeklődő
jött  el.  Ha  állt  volna  a  sátor,  a  maga  monumentális  befogadóké-
pességével sem lett volna elég méretes ahhoz, hogy ez a több tízezres
tömeg beférjen.

Mindez  Fokváros  egyik  legrettegettebb  környékén,  a  „Valhalla
körzetben”  történt,  ahová  igen  sokan  be  sem  mertek  menni  az
elhatalmasodott  bűnözés  miatt.  Felfoghatatlanul  nagy  csodának
számított,  hogy az evangelizáció sorozat három hete alatt  egyetlen
bűnesetet sem regisztrált a rendőrség! A rendőrök kíváncsian mentek
ki a helyszínre, hogy lássák mi is történik ott valójában. Legnagyobb
megdöbbenésükre a bűnözők egymás után tértek meg, és puskáikat,
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késeiket,  egyéb fegyvereiket,  sőt  a  lopott  tárgyakat  is  a  színpadra
tették, ezzel is jelezve döntésük súlyát! A megtértek száma a három
hét  alatt  elérte  a  29  000  főt.  Miután  mindez  véget  ért,  a  helyi
pásztorok több hétig merítették be az embereket.

Bizony  nagyon  rosszul  és  tetemes  veszteségekkel  indult  ez  a
rendezvénysorozat.  A  több  százezer  dolláros  sátorponyva
tönkrement. Sokan csalódtak, rengetegen sírtak. Számos ember
gúnyolta  azokat,  akik  bele  mertek  fogni  ilyen  hatalmas
projektbe, és ujjal mutogattak rájuk. Amikor kilépünk a vízre, a
bizonytalanra,  az  ingoványosra,  akkor  fel  kell  készülnünk  a
váratlan helyzetekre.

Még ha a Mindenható Istenben bízunk is, és tudjuk, hogy Ő küld
minket ide, vagy oda, megbíz ezzel, vagy azzal a feladattal, érdemes
számítanunk a nem várt történésekre. Az Ézsaiás 55. részének 8-9-es
versében azt mondja Isten:

„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.” 

Mi  szépen  eltervezzük,  hogy  hogyan  fognak  majd  lezajlani  a
programjaink: egy-egy ifjúsági óra, imaóra, istentisztelet, esetleg egy
nagyobb evangelizáció. Ha letesszük Isten kezébe, és Neki csináljuk
az egészet,  akkor  hagynunk kell,  hogy tényleg Ő legyen a főnök!
Lehetséges,  hogy  mások  nevetni  fognak  rajtunk,  vagy  ujjal
mutogatnak  ránk,  ezen  ne  lepődjünk  meg.  De  az  eredmény talán
mindenkit  megszégyenít  majd,  és  magasan  az  elvárásaink  felett
szárnyal.  Természetesen  csak  azért  történhet  így,  mert  mindent
Istenre mertünk hagyni, és nem a magunkénak tekintettük a dolgokat.

Szeretnél csodákat látni és megélni a szolgálatod során? A válaszod
nagy valószínűséggel az, hogy: „Igen, már olyan régóta várok erre!
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Nem is tudom hány éve imádkozom azért, hogy Isten még nagyobb
erővel használjon engem, jelek és csodák történjenek a szolgálataim
nyomán. Szeretném, ha azoknak az embereknek az élete, akik felé
hirdetem az Igét, vagy akikért imádkozom, valóban megváltozzon! A
szívem  legnagyobb  vágya  ez,  de  valahogyan  nem  akar  történni
semmi erőteljes.”

Talán  itt  az  ideje  másként  csinálni  valamit,  talán  itt  az  ideje
felrúgni az eddigi megszokásokat, és Istenre hagyni a főszerepet.
Nem  csak  meghívni  Őt  egy-egy  összejövetelre,  hanem  átadni
Neki mindent! Lehet, hogy a ponyva szét fog szakadni, és először
veszteségek látszódnak csak. Talán többen neheztelni fognak rád,
mert  ki merted rázni  őket  a tradícióikból,  és ami a legszomo-
rúbb, még az is lehetséges, hogy egyesek hátat fognak fordítani
neked, vagy a gyülekezetnek.

Sajnos  ezek  az  emberek  sokszor  nem  Istent,  hanem  inkább  a
rutinjaikat követik. Az Úrnak pedig olyan emberekre van szüksége,
akik rugalmasak és a váratlan helyzetekben is készek rendelkezésére
állni. Te milyen ember vagy? Mi lenne, ha a megszokott vasárnapi
(vagy szombati) istentisztelet egyszer csak fordítva történne? Vagy
ha mondjuk egyszer nem lenne szavalat, esetleg kétszer olyan hosszú
lenne a dicsőítés? 

Te  mit  szólnál,  ha  az  történne  a  gyülekezetben,  amit  Isten
szeretne, és esetleg felborulna az addigi rend? 

A megújuláshoz rugalmas hívőkre van szükség! Mennyire szeretnél
ébredést  Magyarországon?  Annyira,  hogy a  gyülekezeti  hagyomá-
nyokat is képes lennél feláldozni érte, ha muszáj? Képzeld csak el,
milyen mértékben módosította az apostolok megszokott összejöveteli
rendjét,  amikor pünkösdkor leszállt a Szent Szellem, Péter kiállt  a
tömeg elé prédikálni, és megtért több mint 3000 ember! Mit csináltak
hirtelen azzal a sok megtérővel? Hogyan lelki gondozták, látogatták
őket? Hogyan osztották be, hogy ki, mikor, hová menjen szolgálni?
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Azelőtt  ilyen  problémájuk  nem  akadt,  de  most  hirtelen  minden
megváltozott. Hirtelen, egyik napról a másikra.

Készülj fel, Kedves Barátom! Készülj fel, magyar Eklézsia, mert
az áradat minden eddigi programtervet, istentiszteleti rutint fel
fog  borítani!  Aki  megrögzötten  ragaszkodni  fog  a  saját
elképzeléseihez  és  terveihez,  lehet,  hogy  ki  fog  maradni  az
ébredésből. Az új megtérők özöne olyan helyekre fog vágyni, ahol
élet van, nem pedig vallási szokások!

Az argentin ébredés is jó példa arra, hogy mi történik, amikor Isten
csodálatos Szelleme egyszer csak mindent a feje tetejére állít.

Forrás: Reinhard Bonnke: „Szent tűzben égve”
www.bonnke.net

Ha már  Afrikánál  tartunk  az  ébredések  tanulmányozásával,  akkor
folytassuk is ott, azon belül pedig Ugandában. 

Uganda nagyon sokáig a félelem és a fájdalom földje volt. Katonai
rémuralom,  népirtás,  varázslás,  elhatalmasodott  korrupció  és
összeomlott gazdaság jellemezte ezt az országot. A felsoroltakon túl
úgy  tartották  számon  Ugandát,  mint  az  AIDS  bölcsőjét,  hisz  a
gyógyíthatatlan kór hatalmas méretekben, és válogatás nélkül szedte
áldozatait. Az Egészségügyi Világszervezet azt nyilatkozta abban az
időben,  hogy  1997-re  Uganda  harmadát  elpusztítja  ez  a  halálos
betegség. Az itt élők számára mégis a legfélelmetesebb a már említett
önkényes,  diktatórikus katonai uralom volt.  Előfordult,  hogy egész
falvakat  irtottak  ki  úgy,  hogy azt  sem lehetett  tudni,  kik  voltak  a
tettesek. 1984-ben már egyházi szolgálókat is elkezdtek gyilkolni. Az
emberek tudták,  hogy ha valamelyik  családtag 1-2 napig nem jött
haza, valószínűleg soha nem látják többé élve. Gyakran előfordult,
hogy a lemészárolt emberek az út mellett feküdtek, ezért sokan azok
között keresték hozzátartozóikat. 
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Ebben a rettegésben és  erkölcsi  sötétségben a hívő emberek,  akik
még  hittek  a  csodákban  és  Isten  erejében,  nappal  a  mocsaras
erdőkben  bujkáltak  ébredésért  imádkozva,  itt  ugyanis  senki  nem
kereste  őket.  Éjszaka  előmerészkedtek,  de  sok  esetben  akkor  is
összejöttek imádkozni,  tudva,  hogy az életüket  kockáztatják ezzel.
Rengeteg ima és könyörgés szállt fel a mindenható Isten trónjához,
hogy  látogassa  meg  ezt  az  elveszett  országot,  és  hozzon  végre
változást! 

Tudod,  mikor  ezeket  a  sorokat  írom,  eszembe  jut,  mennyi  hívő
gondolja úgy, hogy Isten kegyelme mentett meg és tart meg minket,
ami nagyon igaz és helyénvaló dolog. De az nem igaz, hogy nekünk
ennek a kegyelemnek a fényében sütkérezve, innentől kezdve semmi
dolgunk.  Nem  igaz,  hogy  nem  kell  tusakodnunk,  odaszántan
könyörögnünk  dolgokért,  mert  a  kegyelemmel  minden  munkától
mentesek lettünk. Sok ébredésről hallottam már, és tanulmányoztam
is őket,  de eggyel sem találkoztam, ami csak úgy az ölébe hullott
volna a szenvedő népnek!

Igen,  Jézus  Krisztus  drága  áldozatával  valóban  Isten  gyermekeivé
lettünk,  és  miénk  a  mennyei  örökség.  Valóban  kimondhatatlan
ajándékot  kaptunk  az  Úrtól,  Jézus  által.  De  komoly  elhívást  is,
komoly  feladatokat,  amelyekért  bizony  küzdenünk  kell!  Sok
elkényelmesedett hívő embernek rosszul esik, mikor valaki (pl. ezzel
a könyvvel akár) megpróbálja őket mozgásra bírni. Tisztában vagyok
vele, hogy Isten nem a teljesítményünk alapján szeret minket! Én az
Iránta való szeretetből teszem, amit teszek. Azért, mert ez az életem
célja  és  értelme.  Erre  lettem  kitalálva,  megalkotva,  és  ha  nem
tenném, az életem nem töltené be a küldetését,  azaz értelmetlenné
válna. Igenis fel kell állnunk, és nem nyugodhatunk, amíg Istent meg
nem  hívtuk  Magyarországra,  hogy  jelekkel  és  csodákkal
végigsöpörjön hazánkon. Azt is tudom, hogy ez sokak szemét szúrni
fogja,  és  talán  lesznek,  akik  hangot  is  adnak  majd
felháborodásuknak, ahogy eddig is voltak.
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Időnként úgy érzem, mintha egy gőzgép lenne a szívem helyén,
ami zúg, zakatol, erőt termel. Erőt arra, hogy azt tegyem, ami a
dolgom,  és  azt  mondjam,  amit  mondanom  kell.  Nem  tehetek
mást! Nem mondhatom, hogy üljünk megelégedett  mosollyal  a
gyülekezeti helyünkön, takarózzunk be a kegyelem puha meleg
szőttesével, és várjuk, hogy Isten majd ránk árasztja az ébredés
cunamiját. Nem áltatom sem magamat, sem másokat.

Amit kaptunk, azért hálásnak kell lennünk, és élni vele! De amit meg
kell  tennünk,  azt  tegyük  meg!  Össze  kell  fognunk!  Nem  a
különbözőségeinkre, hanem a közös célra kell néznünk! Nem arra,
hogy miben nem értünk egyet, hanem arra, ami összeköt minket. Ha
ez megtörtént, együtt kell felemelnünk a szavunkat, hogy a szívből
jövő szomjas imádságaink jó illata eljusson az Isten trónja elé, és Ő
válaszként elsöprő erővel látogasson meg minket!

E kitérő után most visszakanyarodnék az ugandai ébredéshez. Ott is
egymásba  fonódtak  az  imádságok  ezrei,  tízezrei.  Fent  a  mennyei
trónteremben találkozott egymással a megszámlálhatatlan könyörgés,
mely  Uganda  megmentéséért  született  meg.  Sokan  kiáltottak  fel
szívük mélyéről: „Hol van a Biblia Istene, a szeretet Istene? Hol van
az Isten, Akihez nyitva áll az út? Mikor menti meg ezt a romba dőlt,
elátkozott országot?”

Uganda a varázslók, a mágia, és ezzel együtt a Gonosz fogságában
volt. Ennek gyümölcseként árasztotta el a gyötrelem, a nyomor és a
rettegés az egész népet. Egészen addig tartott ez, míg Isten ujja meg
nem  mozdult  a  felszálló  könyörgések  hatására.  Egyszer  csak
elkezdtek változni a dolgok. Elindult a mennyből egy áradat, mely
semmihez  nem  hasonlított,  amit  azelőtt  tapasztalni  lehetett
Ugandában.  Robert  Kayanja  evangelista  hat  másik  közbenjáróval
együtt elkezdett imádkozni Istenhez, hogy szabadítsa meg a térséget
az azt uraló varázslótól és annak hatalmától.  Ez az ember halállal
fenyegette  meg a hívőket,  de néhány nap múlva váratlanul  ő  halt
meg.  Ezt  követően  elkezdett  megváltozni  az  környék  szellemi
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állapota. Egyre több ember tért meg, és Kayanja kicsiny gyülekezete
növekedésnek  indult,  majd  több  ezer  fősre  duzzadt.  A  pozitív
változások  végre  beindultak!  Előfordult,  hogy egy gyülekezetben,
akárcsak  a  fentiekben  említett  Azusa  utcában,  Isten  dicsősége
ködként jelent meg az istentiszteleten. Egy másikban két hét alatt hét
tagról,  2000  főre  nőtt  a  közösség,  ráadásul  egy  napon  öt
istentiszteletet  kellett  tartaniuk,  hogy  minden  éhes  szívű  ember
bejuthasson  az  összejövetelekre.  Kampalában  például  elkezdtek
összefogni  egymással  a  különböző  felekezetek,  és  rengeteget
könyörögtek Isten csodáiért, megjelenéséért. Szinte zúgott a város az
imádkozástól!

Több helyen hallani lehetett arról, hogy a gyógyíthatatlan AIDS
betegek meggyógyultak, és a döbbent orvosok kénytelenek voltak
ráírni a kartonjukra: HIV negatív. Ilyen azelőtt még soha nem
fordult  elő,  de  most  elérkezett  a  csodák  ideje,  és  hirtelen  a
lehetetlen lehetségessé vált. 

Az ország vezetésében egyre több hívő keresztény ember jelent meg.
Abban az államban, ahol mindent áthatott a korrupció, a lopás és a
csalás, egyszer csak megalakult az „Erkölcs-és Becsületügyi Minisz-
térium”,  amely  megkezdte  a  leszámolást  a  sötét  visszaélésekkel.
Mindez Uganda szétzilált  gazdaságára is pozitívan hatott,  és az az
Uganda,  melyről  sokan már lemondtak és  nem is  számoltak vele,
szép lassan bekerült  a három leggyorsabban fejlődő afrikai ország
közé!  Csodaszámba  ment  az  is,  hogy miután  beindult  az  ébredés
ebben  a  sokat  gyötört  államban,  a  bűnözés  50%-kal  csökkent  az
azelőtti állapothoz képest.

Mindezek, melyeket itt leírtam neked, pusztán csak szavak. Sajnos
nem tudom én sem valóságosan átadni neked, milyen érzés lehetett
az ország lakóinak, hogy eltűnt fejük fölül a félelem és a rettegés
felhője,  és  végre  békességben  hajthatták  pihenésre  a  fejüket
gyermekeikkel  együtt.  Nem tudjuk  igazából  átélni  egy halálraítélt
AIDS-es  betegnek  a  gyógyulása  felett  érzett  örömét  sem.  A
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tönkrement  életek  és  családok százainak,  ezreinek,  sőt  tízezreinek
helyreállását, a remény visszatérésének megható diadalát, egy ország
megváltozását  csak  azok  érezhetik  át  igazán,  akik  részesei  voltak
ennek a győzelemnek.

Forrás: Sentinelgroup: „Átalakulások II.”

Ébredés Magyarországon

Egy  ébredés  élharcosának  lenni  olyan  érzés  lehet,  mint  részt
venni  egy  minden  elnyomást  elsöprő,  győztes  forradalom
kirobbantásában. Ez a szeretet és az élő tűz forradalma. Ez Isten
forradalma, melybe téged is hív. Meg tudja valósítani nélküled is
a tervét, de veled együtt szeretné!

Alkotód  arra  vágyakozik,  hogy  lásd  a  csodákat,  legyél  része  a
hihetetlen változásoknak. Legyél forradalmár, kezdd el most! Kezdj
el imádkozni te is Magyarország megújulásáért és a Szent Szellem
folyójának  kiáradásáért!  Ne  holnap.  Ne  halogasd!  Sokan  vannak
hazánkban, akik már ezt teszik. Ne maradj le erről, állj be te is az
ébredés harcosai közé, hogy részese lehess a győzelemnek!

Ne  feledd,  hogy  izgalmas  és  felemelő  érzés  híreket  hallani
természetfeletti  eseményekről,  ébredésekről,  de  sokkal  jobb  átélni
azokat!  Azt  szeretném,  hogy  Isten  kimozdítson  téged  a  jelenlegi
állapotodból,  ahol  vagy,  és  valóságos fordulatot,  megújulást  élj  át
Vele.  Tudom, biztosra tudom, hogy Ő is  erre vágyik! Lehet,  hogy
évek, talán évtizedek óta hívő vagy már, és az Úr útját járod, de Ő
mindig meg tud frissíteni. Nála folyamatosan van több és több. Én
hiszek  abban,  hogy  bárhol  és  bármikor  lehet  ébredés,  ahol  sok
szomjas, odaszánt szív egy akarattal kéri azt. Tudjuk, hogy Jézus az
út az Atyánkhoz. Az élete árán távolította el a bűnt, mint akadályt,
ami közted és Isten között épült. Ő megszerezte a lehetőségét annak,
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hogy bármikor közel legyünk az Úrhoz, és élő kapcsolatunk legyen a
Szent Szellemmel. Ez egy óriási esély, de közelednünk nekünk kell!
Imádkoznunk nekünk kell! A kapcsolatot keresni vele nekünk kell, Ő
pedig ezekre válaszol. Én hiszem, hogy nem a langyos templomban
ücsörgés  ideje  van,  mert  az  ébredés  hazánkban  már  elkezdődött.
Most  még  nem a  jelek  és  csodák  szakaszban  jár  ugyan,  de  már
elindult. Úgy  gondolom,  ha  valaki  figyelmesen  vizsgálja  az
eseményeket, akkor az láthatja, hogy jelenleg a sereggyűjtés zajlik
éppen. 

Ez  azt  jelenti,  hogy  felekezeti  korlátok  nélkül  kerülnek  elő,  és
találnak egymásra azok az emberek, akiknek a szívébe ugyanazt a
tüzet  helyezte  el  Isten.  Saját  magam  is  tapasztalom,  hogy  olyan
hívőket ismerhetek meg, akikről azelőtt nem is hallottam, de ugyanaz
a szenvedély lobog bennünk, ugyanazért ég a szívünk, és ugyanaz a
célunk. Előfordul, hogy meg sem kérdezzük egymástól: „Te melyik
gyülekezethez  tartozol?”,  csak  összefogunk,  és  teszi  mindenki  a
maga dolgát a magyarországi ébredés érdekében.

Voltam olyan rendezvényen itt hazánkban, amelyre a legkülönfélébb
felekezetekből érkeztek résztvevők. Ezeket a személyeket egyetlen
dolog  kötötte  össze,  és  csak  ez  számított:  az  Isten  érezhető,  erős
jelenléte, és az ébredés utáni szomjúság. Abban a zsúfolásig megtelt
épületben, ahol már kezdés előtt egy órával sorban álltak az emberek,
hogy bejuthassanak,  példátlan  összefogás  és  egység valósult  meg!
Ezt az egységet egyedülállóan megáldja Isten mindig, ahogyan ott is
tette. Nem érdekelt minket a másik teológiai nézete, csakis az, hogy
találkozzunk Isten Szellemével.

Bizonyos  vagyok  benne,  hogy  egyre  több  ilyen  konferencia  lesz
Magyarországon, és ezekből fog kiindulni nálunk is az ébredés. Ha a
szívek egyet akarnak és összeforrnak, meg tudjuk érinteni a mennyet,
és igenis válasz jön a hőn áhított vágyainkra! Jézus, mielőtt felment a
mennybe azt mondta, hogy hamarosan elküldi maga helyett a Szent
Szellemet. Ez egy ígéret  volt,  amiről  tudni lehetett,  hogy biztosan
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bekövetkezik, hiszen Isten Fiától származott. A tanítványoknak azt az
utasítást adta, hogy maradjanak Jeruzsálemben, ne menjenek sehová,
amíg mindez be nem teljesül. Erre ők mit csináltak??

„Mindannyian  együtt  voltak,  állandóan  és  egy  szívvel-lélekkel
imádkoztak.” (Apostolok Cselekedetei 1:14) 

De miért imádkoztak, amikor Jézus világosan megmondta, hogy el
fogja küldeni a Szent Szellemet? Nem kérte tőlük, hogy minden nap
rendszeresen  tegyék  ezt! Ők  mégis  egy  szívvel  és  egy  akarattal
könyörögtek,  pedig  azt  sem tudták  pontosan,  hogy ki  az  a  Szent
Szellem, és hogyan fog eljönni.

Akkor nekünk, akik tudjuk kicsoda Ő, és mire képes, nekünk nem
kell  összefognunk,  ha azt  szeretnénk,  hogy olyan ébredést  hozzon
hazánkra,  amilyen  ott  volt  Jeruzsálemben  pünkösdkor?  Ami  ott
elkezdődött,  vagy jóval  később  az  Azusa  utcában  folytatódott,  az
csodálatos módon befolyásolta az egész világot! Minden ébredésnek
nagy hatása van, mert sokakat hoz közelről és távolról egyaránt, akik
azután  magukkal  viszik  a  tüzet.  A  magyarországi  megújulás  is
tömegeket  fog  vonzani.  Jönni  fognak  a  határokon  túlról  is,  hogy
részesei legyenek mindannak, ami itt történik.

Én ebben teljes  szívvel  hiszek!  Ha te  is,  akkor  meglehet,  hogy a
környezetedben egymagad vagy ezzel  a  hiteddel,  és  nem lesznek,
akik egyetértenének veled. Ha Isten egy új dolgot kezd valaki által,
gyakran  előfordul,  hogy  az  illető  egyedül  marad  a  látásával.  Ne
csüggedj!  Hazánkban  sokan  vannak,  akik  ugyanezt  remélik,  és
tesznek is annak érdekében, hogy mindez bekövetkezzen.  Keresd a
facebookon  „Az  Ébredés  Harcosai”  csoportot,  és  csatlakozhatsz
azokhoz, akik a fentiek szerint gondolkodnak, és akikkel összeforrhat
a szíved.  Együtt imádkozhatsz hasonló álláspontú emberekkel azért,
hogy magyar földön is kiáradjon Isten Szellemének átformáló ereje.
Megoszthatod tapasztalataidat, látásaidat ez ügyben, és elolvashatod
mások gondolatait is.
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A szomorú party

Ezt a fejezetet úgy kezdtem el írni, hogy megjelent a szemeim előtt
egy istentisztelet. Egy olyan istentisztelet, ahol minden a megszokott
kerékvágásban  történik.  A  különböző  programpontok  pontosan
kialakított sorrendben és módon zajlanak egymás után. Inkább egy
műsornak tűnt az egész, mint egy Isten jelenlététől átitatott, szabad
légkörű összejövetelnek, mely valóban az Ő tiszteletéről szólt volna.

Amikor ezt láttam magam előtt, elkeseredtem. Sírni tudtam volna, és
odakiabálni a műsorozóknak: „Mit csináltok??? Ez nem is istentisz-
telet! Hol van az Isten? Hol van a helye annak, amikor Ő cseleked-
het?  Hol  van  az  Ő  ideje?  Nem  Róla  kellene,  hogy  szóljon  itt
minden???”  Mindezt  természetesen  nem  kioktatóan,  büszkén,
félvállról mondanám, hanem végtelenül szomorúan. Nem vagyok én
több senkinél,  tudom jól!  Nincs jogom a magas lóról beszélni,  de
mint testvérnek, van jogom elmondani, amit érzek, amit látok, és ami
a  szívemen  van.  Neked  pedig  jogod  van  megítélni  azt,  és
megfogadni, vagy elvetni. 

Érzem,  hogy  Isten  Szelleme  is  ugyanilyen  szomorú  ezeken  az
összejöveteleken. Eljön, ott van, de nem tehet semmit, mivel nem
tartják  Őt  elég  fontosnak.  Talán  senki  nem  igényli,  hogy  Ő
megszólaljon,  üzeneteket  adjon  át,  meggyógyítsa  a  betegeket,
megszabadítsa  a  láncokban  sínylődőket.  Ott  van  és  vár.  Az
istentiszteletek pedig egymás után érnek véget  úgy,  hogy Őreá
senki nem volt kíváncsi. Elképzelem, ahogy minden rendezvény
végén „feláll a padból”, és újra bánatosan nyugtázza, hogy ma
sem volt Rá szükség.

Olyan ez... kísértetiesen hasonlít arra a szituációra, amikor ott vagy
egy születésnapi partyn. Minden fenséges, színes, vidám és finom.
Akár jól is érezhetnéd magad, olyan idilli az egész, hiszen ott vannak
veled,  akiket  szeretsz.  Csak  egyetlen  probléma  van!  Valahogy
mindenki el van foglalva a másikkal. Olyan jókat beszélgetnek, úgy
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elszórakoznak, hogy te egyszerűen nem érzed, hogy szükség lenne
rád! Úgy tűnik, nélküled is nagyon jól megvannak, és szuper a party.
Pedig  miattad  jöttek  össze  eredetileg!  Te  vagy az  ünnepelt.  A te
személyed érdekében van most mindaz, ami itt zajlik. A kellékek, a
program, a meghívottak mind-mind érted vannak, de rád még sincsen
szükségük  ahhoz,  hogy  jól  érezzék  magukat.  Ínycsiklandóakat
esznek,  érdekfeszítő  témákról  társalognak,  és  működtetik  a
mulatságot, amit kitaláltak. De mi értelme egy szülinapi partynak, ha
az ünnepelttel senki nem törődik? Nem hagyják szóhoz jutni, nem
hagyják, hogy azt csinálja, amit szeretne, és azt sem, hogy boldognak
érezze magát a barátaival.

Sajnos igen. Akár elhiszed nekem, akár nem, biztos vagyok benne,
hogy  Isten  Szelleme  pontosan  ugyanígy  érzi  magát  egy-egy
istentiszteleten.  Ki  kérdezi  meg  Tőle:  „Mit  szeretnél  csinálni  ma,
Uram? Nem szeretnél esetleg mondani valamit? Mit tegyünk, hogy
jól érezd magad velünk itt, ezen a helyen?” 

Ő Úriember!  Senkire  nem erőlteti  rá  az akaratát.  Hogy miért  kell
olyan sokáig dicsérni és imádni Őt, míg leszáll ránk a jelenlétével?
Miért kell annyit „udvarolni” Neki? Rájöttem, nem azért mert olyan
gyáva  lenne,  vagy  szégyenlős.  Sokan  meg  sem  tudják  várni  az
imádkozás,  dicsőítés  alkalmával,  hogy  leszálljon  és  meglátogassa
őket,  mert  nincsen  annyi  idejük,  kedvük  erre.  Főleg  a  pontosan
megszervezett istentiszteleteken nincs idő várni, míg a Szent Szellem
valóban  megjelenik.  Annyira  szomorú  ezt  látni!  Olyan  elkeserítő
részt venni egy ilyen összejövetelen! 

Ő azért  vár,  hogy dicsérd és  imádd Őt újra  és  újra,  mert  annyira
szelíd. Annyira tiszteletben tartja a te szabad akaratodat, hogy még
véletlenül  sem jönne úgy oda hozzád,  hogy megsértse  a  te  privát
szférádat! Ő biztos akar lenni benne, hogy te igazából Vele akarsz
lenni. Az, hogy mennyi ideig dicsőíted és imádod Őt, mielőtt eljön
hozzád,  azt  mutatja  számára,  hogy  te  valóban  akarod,  valóban
nagyon értékeled és megbecsülöd az Ő közelségét. Sem a személyes,
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sem  a  gyülekezeti  életünkben  nem  szabad  összecsapnunk  Isten
dicséretét, a Szent Szellem eljövetelének várását.

Amikor  azt  mondják  egy  gyülekezetben,  hogy:  „Most  pedig
énekeljünk el  két  éneket!”  -  számomra azt  mutatja,  hogy  sok
esetben  fontosabb  a  programmenet,  mint  az  Istennel  való
találkozás!

Összejöttünk az ünnepelt nevében, az Ő neve hozott össze minket, és
mi majd kitöltjük az alkalmat,  amíg itt  leszünk úgy, ahogy azt mi
szeretnénk.  Igyekszünk  jól  érezni  magunkat,  de  arra,  hogy  az
ünnepelt mit szeretne, nincs időnk. Nem várhatunk ki tudja meddig,
hogy  leszálljon  Isten  jelenléte,  hisz  vannak,  akiknek  haza  kell
menniük, ebédet kell főzniük, megy a buszuk, vagy várja a párjuk
otthon. Mégis hogy nézne ki, ha egymás után felállnának az emberek
az  istentisztelet  közben és  hazamennének?  Nem is  beszélve  arról,
hogy mit  fognak majd  szólni  a  gyülekezeti  tagok az  istentisztelet
után?  Mindezt  csak  azért,  mert  várunk  a  Szent  Szellem
megjelenésére? Ez nem megengedhető.

Pedig  megengedhetőnek  kellene,  hogy  legyen!  Sőt,  ez  alapköve-
telmény lenne minden egyes  összejövetelen!  Amikor  igazán zúgni
fog  az  ébredés  Magyarországon,  az  emberek  nem  akarnak  majd
olyan gyülekezetekbe, templomokba menni, ahol a programok és az
időkorlátok Isten elé kerülnek.

Ha valaki rászánja magát, hogy istentiszteletre megy, akkor úgy
akarja eltölteni azt az időt, hogy Isten is ott legyen! Nem elég, ha
csak  hallunk  ezt-azt  a  vallási  ceremóniákon  Istenről,  bizony
sokkal fontosabb, hogy találkozzunk Vele!

Ha nem döbbenünk erre rá, és nem kezdünk el tenni valamit ellene,
akkor az egyház erőtlennek, nevetségesnek és hiteltelennek fog tűnni
még  inkább,  mint  eddig,  és  ezért  mi  vagyunk  a  felelősek.  Mi
vagyunk azok, akik még változtathatunk, hogy ne az időzítések, ne a
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hagyományok,  hanem  Isten  szabadsága,  jelenléte  legyen  a
legfontosabb  az  istentiszteleteinken!  Kétségtelen,  hogy  Luther
mekkorát  alkotott  azzal,  hogy  a  bűnbocsánatért  folytatott  fizikai
cselekedetekről, a hitből fakadó kegyelem felé fordította az egyházat,
és ezt mindenki számára elérhetővé tette.  De ha látná, hogy hol tart
most az egyház nagy része, milyen lélektelen és élettelen a legtöbb
istentisztelet! Ha tudta volna, hogy sokan majd egy műsort csinálnak
az egészből, akkor hiszem, hogy újra munkához látna. De most mi
élünk itt, te és én. Ez a mi feladatunk!

Hogy  mit  tegyünk?  Kezdjük  el  meghívni  az  életünkbe  és  az
összejöveteleinkre Istennek azt  a  kedves,  szelíd Szellemét,  akit
Jézus maga helyett küldött el a mennyből, és Aki most is itt van
közöttünk.  Arra  vár,  hogy  megszólítsuk  Őt  és  szabadságot
adjunk  Neki,  úgy  a  személyes  életünkben,  mint  az
istentiszteleteinken.

Talán  a  gyülekezeti  összejövetelek  menetére  nem  tudsz  hatással
lenni,  de azt  megteheted,  hogy a saját  életedben szabadságot adsz
Neki,  és  erre  biztatsz  másokat  is.  Ha sok  ilyen  ember  jár  el  egy
közösségbe, ott elkezdenek megváltozni a dolgok, és előbb-utóbb az
emberi rend helyét átveszi az isteni terv.

Bizony  velem  is  előfordult,  hogy  mindezt,  amit  most  itt
megosztottam  veled,  tőlem  kérte  számon  a  Szent  Szellem.
Szokásomhoz híven félrevonultam imádkozni, Isten jelenlétét, szavát
keresni. Dicsértem Őt, elmondtam azt is az Úrnak, ami a szívemet
nyomta,  figyeltem is,  csendben  maradtam,  vártam,  hátha  válaszol
valamit. Gyakorlatilag úgy csináltam, mint máskor, bár nálam erre
nincs  konkrét  sablon.  Több  mint  20  év  hívő  élet  után  tisztában
vagyok azzal, hogy Istennél sincs semmiféle etalon az emberrel való
találkozással kapcsolatban. Sem arra nézve, hogy mikor, és hogyan
fog szólni hozzánk. Ennek fényében az imádságaimat akkor fejezem
be, amikor úgy érzem, nem pedig akkor, amikor mindent elmondtam
egy szuszra. Most is így történt. Befejeztem, és elindultam hazafelé,
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miközben  továbbra  is  figyeltem  az  Úrra.  Egy  halk,  kedves  hang
azonban megállásra késztetett: „Vége az imádságodnak, és azt nem
várod meg, hogy találkozzunk?”

Igen  kellemetlenül  éreztem  magam  ebben  a  helyzetben!  Annyira
érdekes, hogy Isten Szelleme mindig olyan szelíden, csendesen szól,
de mégis telibe találja a szívünk közepét. Most is pontosan ez történt.
Megálltam, leszálltam a kerékpárról, és hálás voltam, hogy ott van
velem. Természetesen bocsánatot kértem tőle, és elmondtam, hogy én
nem vagyok méltó a Vele való szoros kapcsolatra, közösségre. Úgy
éreztem,  hogy  egyszerűen  nem  vagyok  erre  alkalmas.  De  az  az
igazság, hogy valójában egyikünk sem az. Soha nem lehetnénk ilyen
közel az élő Istenhez, ha Jézus nem adta volna oda magát azért, hogy
az  áldozatával  eltörölje  a  bűneinket.  Egyedül  Őmiatta  vagyunk
elfogadottak,  Őmiatta  egészen  közel  kerülhetünk  az  Alkotónkhoz.
Amikor  hagyta,  hogy  a  teremtményei  kínozzák  és  megöljék,  az
lebegett a szemei előtt, hogy Isten és az ember újra megtalálhatják
egymást, visszaállhat az eredeti cél. Éljünk hát e drága lehetőséggel!

Én ezzel a fejezettel semmiképp sem lehúzni, elkeseríteni szerettelek
volna!  Távol  álljon  tőlem!  Sarkallni  szeretnélek  arra,  hogy adj  a
Szent  Szellemnek  nagyobb  területet  az  életedben!  Ha  pedig
gyülekezeti  vezető  vagy,  akkor  megteheted,  és  felelősséged  is
megtenni, hogy az istentiszteleteiteken is a kezébe tegyél mindent.
Tapasztald meg ennek a változásnak a különleges áldását, és bátoríts
erre másokat is! Az egyház csak így nyerheti vissza eredeti fényét.
Unalmassá  és  gyengévé  tettük  Istent  az  unalmas  és  erőtlen
rendezvényeinkkel.  Itt  az  idő,  hogy  végre  elkezdjük  helyrehozni,
amit elrontottunk!
Elérkezett  az idő, hogy a programjaink az élet,  az öröm, az Úrtól
származó erő és szeretet helyszíneivé váljanak, és ne legyen minden
gyülekezetben újra és újra egy szomorú party!
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Ráadás

Szabadulás a prostitúcióból

Gomán Marianna Baján él. Mint a legtöbb fiatal, ő is lázadó volt.
Mégpedig kőkemény lázadó!
A dohányzás és az alkohol csak az alap volt számára, és erre jöttek
még az extrák, mint az okkultizmus, szellemidézés, jóslás és a drog.
A  prostitúcióba  később  azért  ment  bele,  mert  segíteni  akart  a
családján.  Súlyos  anyagi  problémákkal  küzdöttek,  büntetésekkel,
kenyérgondokkal.  Marianna  úgy  próbálta  támogatni  gyermekét  és
párját,  hogy a  saját  testét  bocsátotta  áruba.  2013-ban  egy  nap  el
kellett  mennie  egy  házhoz,  ahol  az  édesanyjával  akart  találkozni.
Ebben a lakásban hívő emberek éltek. Itt,  ezen a helyen hallotta a
hírt,  hogy Isten  szereti  az  embert  annyira,  hogy az  egyetlen  Fiát,
Jézust, odaadta azért, hogy a bűneinkért ne mi kapjuk a megérdemelt
büntetést, hanem Ő saját magára vállalta helyettünk.

A szavak róla is és édesanyjáról is leperegtek, legalábbis úgy tűnt!
Másnap,  amikor  újra  kiállt,  hogy  pénzt  keressen  úgy,  ahogyan
mindig,  elég  furcsán  alakultak  a  dolgok.  Senki  nem  jött!  Ott
álldogált, hogy árulja önmagát, de nem történt semmi. Csak várt és
várt,  mígnem  elérkezett  az  idő,  hogy  sikertelenül,  egyetlen  fillér
nélkül  hazamenjen.  Otthon az élettársával  arról  beszélgettek,  hogy
miért  is  így  zajlott  mindez?!  Felvetődött  Mariannban,  hogy  talán
amit tegnap hallott, annak a hívő családnak az otthonában, az mégis
igaz lehet?  Elképzelhető,  hogy meg kell  változtatniuk az életmód-
jukat?  Elhatározta  hát  a  párjával,  hogy  hétvégén  gyülekezetbe
mennek, és megtérnek. Mire azonban az istentisztelet ideje elérke-
zett, csak Mariannban maradt meg ez a vágy.

Eljutott a közösségbe, és egy egész életre szóló döntést hozott Isten
mellett.  Már nem akart  görbe utakon járni többé,  és nem akarta a
saját elgondolása alapján megtalálni a boldogságot. Mindezt Istenre
merte bízni. Elkezdte olvasni a Bibliát és rendszeresen látogatni az
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istentiszteleteket. Bizony a legjobb választás volt, amikor Jézushoz
futott,  hiszen mára már házasságban él az addigi élettársával, nem
iszik, nem dohányzik, nem drogozik, nem jósol, nem prostitúcióval
keresi a napi betevőt, és nagyon, de nagyon hálás Istennek a Tőle
kapott  új  életért.  Meg is keresztelkedett.  Az Úr többször használta
már őt abban, hogy üzenetet adjon át rajta keresztül a gyülekezetnek,
melybe jár. Ez egy teljes változás, egy hatalmas csoda!

Valóságos  bizonyíték  ez  arra,  hogy  Istennek  ma  is  van  hatalma
akármit megtenni, bárkit megújítani, és bizonyítéka annak is, hogy
igazak  azok  a  szavak,  melyeket  Jézus  mondott  a  Lukács
evangéliumának 7. részében: 

„Mondom neked, hogy ennek az asszonynak a bűneit - bármilyen sok
is volt - megbocsátották. Ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret
engem! Akinek csak kevés bűnét bocsátották meg, az kevésbé szeret.”

Beszélgetéseink  alkalmával  egyértelművé  vált  számomra,  hogy
Mariann nagyon szereti Istent, Akinek a bűnbocsánatot és az új életét
köszönheti.  Ő  neked  is  megbocsájtott,  bármit  tettél  is,  ami  most
esetleg  bánt  és  lenyom.  Itt  az  ideje,  hogy  te  is  megbocsáss
magadnak!  Amit  Isten  egyszer  a  feledés  tengerébe  dobott,  te  ne
halászd ki újra, hogy gyötörjön!

Francis feltámadásának története

2003.  szeptember  23-án Francis,  egy fekete  férfi,  az  Iris  Ministry
egyik összejövetelekor a kapuban várta és fogadta a vendégeket.    
Akkor éppen ez volt  a feladata,  ezzel bízták meg. Amikor kezdett
sötétedni, Francis úgy gondolta, bezárja az ajtót, és ő is bemegy a
rendezvényre. Ekkor négy ember lépett hozzá. Először azt gondolta,
hogy be szeretnének jönni az istentiszteletre, de mint később kiderült,
sokkal sötétebb szándék vezette őket oda. Minden kérdezés nélkül
elkezdték ütlegelni Francist, miközben azt mondták neki, hogy meg
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fogják ölni és ez az utolsó napja. Ő próbálta magát megvédeni, de
minden hiába volt  a négy férfivel  szemben.  Francis  elvesztette  az
eszméletét,  a  támadók  pedig  elmenekültek.  Az  összevert  testet
kórházba szállították, ahol a súlyos sérülések miatt sajnos 11 órakor
életét vesztette. 12:15-kor az egész közösség könyörgött Francisért,
mindenki,  aki jelen volt  az Iris  Ministry előbb említett  istentiszte-
letén! A kórházi dolgozók szerint pont abban az időben, a halálos
ágyán Francis lélegezni kezdett, és visszatért belé az élet. Kis idővel
a  feltámadása  után  megjelent  a  helyi  rendőrség  mondván,  hogy
elkapták  a  négy  támadó  egyikét,  és  tegyenek  feljelentést,  hogy
elítélhessék  a  férfit.  Francis  nagyon  rosszul  nézett  ki.  Az  arca,  a
szemei,  az ajka fel  volt dagadva, elszíneződve, és mozogni is alig
bírt. Úgy tűnt, nagyon sokára fog felépülni.

De így összeverten, a feldagadt ajkai közül ki tudott nyögni annyit a
kórházban  lévő  gyülekezeti  tagoknak,  hogy:  „Bocsássatok  meg
nekik!”. Először csodálkozva néztek rá a vele lévők, látva, hogy mit
tettek vele azok az emberek. Most pedig bocsássanak meg azoknak,
akiket elfogtak?? Azonban eszükbe jutott Jézus tanítása arról, hogyan
kell  szeretnünk  még  az  ellenségeinket  is,  és  végül  nem  tettek
feljelentést. A rendőrség nem értett egyet velük, és azt szorgalmazta,
hogy változtassák meg döntésüket. De ők újra csak nemet mondtak.
Amikor ezt a végleges választ közölték a rendfenntartókkal, Francis
teljesen  meggyógyult!  Teljesen  és  szinte  azonnal.  A  zúzódások,
feldagadások eltűntek,  a  szemeivel  újra  látott,  az  arca  ugyanolyan
volt, mint azelőtt!

A megbocsájtás  ereje  hatalmas!  Isten  megáldotta  az  agyonvert  és
feltámadott férfit, amiért a legnehezebb pillanatokban is helyén volt a
szíve!  Ő  csak  tetszeni  akart  annak  az  Istennek,  Akit  mindhalálig
szeretett. Mivel tökéletesen meggyógyult, hazaengedték a kórházból.
Onnan  a  rendőrségre  ment,  ahol  még  fogva  tartották  az  egyik
gyilkosát. Ott azt kérte, hogy találkozhasson a támadójával, majd azt
is, hogy mivel megbocsátott neki, eresszék őt szabadon. A rendőrtiszt
először  nem  akart  engedni  a  férfi  kérésének,  mert  nem  értette,
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hogyan tud neki megbocsátani azok után, amit tett vele. Végül mégis
szabadlábra helyezték az elfogott gyilkost. Ekkor Francis átölelte a
gengsztert  és  elmondta  neki,  hogy  Jézus  nagyon  szereti  őt,  csak
fogadja el ezt a szeretetet, és kezdjen Vele egy teljesen új életet!

Ez a férfi ma már egy hívő ember, aki mindenkinek elmondja, akinek
csak teheti, hogyan változtatta meg a gonosz szívét Isten egy megölt
emberen keresztül, és hogyan adott neki egy új esélyt. Ne feledd: az
Úrnál mindenkinek van egy újabb lehetősége! Sőt, Istennél nem csak
egy,  hanem számtalan.  Az Ő elkötelezettsége  nem mondvacsinált,
mint  sok házassági  eskü mostanság.  Az Úr hűsége  akkor is  kitart
melletted,  amikor  a  legrosszabb  passzban  vagy.  Soha,  de  soha  ne
kérdőjelezd meg, hogy Ő melletted van, mert ezt rögtön kihasználja
az ellenséged! 

Katsinyi, egy hatéves kisfiú feltámadása

1985 nyarán Afrika szívében, Zaire fővárosában, Kinshasában, még
pontosabban a Kaszavubu téren történt az alábbi csoda. 
Illetve  nem is  ott  kezdődött,  hanem Mulamba  Manikai  szegényes
otthonában,  Kinshasa  Mikondo  kerületében,  a  Lumbi  utcában.
Mulamba hatéves kisfia súlyosan megbetegedett. Egyszer csak nem
tudott sem enni, sem állni, sem pedig ülni. A bőre forró volt, mint a
tűz.  Elvitték  őt  orvoshoz,  aki  megállapította,  hogy  ez  bizony
agymalária.  Másnap  hajnalban  elindultak  vele  a  kórházba,  de
útközben a fiú megfeszítette magát,  majd elernyedt, és az életjelei
megszűntek.  Mindez  az  édesapja  karjaiban  történt.  A gyógyinté-
zetben az orvos injekciót adott neki, jó alaposan megvizsgálta, végül
kijelentette, hogy a gyermek sajnos meghalt.

Mulambának  nem  volt  pénze,  hogy  eltemettesse  a  kisfiát,  ezért
otthagyta  a  kórházban,  és  elindult  a  munkahelyére,  hogy kölcsönt
kérjen. Útközben sírva imádkozott az Úrhoz, hogy segítsen rajta a
bajban. Elmondta Neki, milyen sok embernek tett már bizonyságot

131



arról,  hogy az  Ő Istene  hatalmas,  szerető  és  csodatévő Isten.  Mit
fognak most mondani azok az emberek, ha megtudják, hogy ez az
Isten  hagyta  meghalni  Katsinyit?  Az  Úr  válaszolt  Mulambának
mondván,  hogy menjen  el  a  Kaszavubu  térre,  mert  ott  van  az  Ő
szolgája.  Az  apa  engedelmeskedett,  és  sietett  erre  a  nyilvános
evangelizációra. Amikor odaért, Mahesh Chavda, aki az Igét hirdette,
éppen azt mondta a mikrofonba, hogy van itt a téren (a több ezer
ember között) valaki, akinek ma reggel meghalt a fia. Jöjjön előre, és
imádkozni fog érte!

Mulamba  nagyon  megdöbbent,  de  természetesen  előrefutott  az
emelvényhez.  Miután  Mahesh  imádkozott  vele,  ő  örömet  és  hitet
érzett  magában,  majd  azonnal  elindult  a  kórház  felé.  Belépve  az
épületbe a fia hangját hallotta, amint azt kiabálja: „Hol van az apám?
Hol van az apám?”. Azt az örömöt lehetetlenség leírni, ami akkor
átjárta őket! Mint kiderült, Mulamba bátyja épp az ölében tartotta a
halott fiúcskát, amikor dél tájban az megmozdult, tüsszentett egyet és
enni kért. Ez a történet kísértetiesen hasonlít a 2Királyok 4:18-37 és
az  Apostolok  Cselekedetei  9:36-41  részekben  történt  gyermek-
feltámasztásokra. Isten akkor Elizeuson keresztül egy kisfiút,  Péter
imádságára pedig egy kislányt hozott vissza az életbe.

Vedd  csak  sorra  a  csodákat  a  Bibliában,  amikor  olvasod!  Ki  is
jegyzetelheted  őket,  és  miközben  ezeket  írogatod,  tudatosítsd
magadban,  hogy  amiket  régen  meg  tudott  tenni  Isten,  azokat  ma
ugyanúgy meg tudja! Semmivel nem lett gyengébb vagy kisebb! Ő
most is mindenható és csodatévő Úr, Aki megalkotta ezt a világot.
Most is képes szétválasztani a Vörös-tengert vagy a Jordán folyót. Ő
most  is  fel  tud  támasztani  halottakat,  betegeket  meggyógyítani  és
egyetlen szavával változást hozni valakinek az életébe. Tudd, hogy
kiben is hiszel: az Örökkévaló, élő, egyetlen Istenben!
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Egy kőkemény drogos és a kicsi lányka

Taddeus  Bruce  szerint  a  kábítószer  sosem  ad  igazi
megelégedettséget,  csak  függőséget.  Ő  maga  huszonegy  évesen
kezdte  használni.  Abban  az  időben,  amikor  kokaint  fogyasztott,
7-800 dollárt, azaz mai áron kb. 18-22 000 forintot is adott egy adag
anyagért.  Ennyi  pénzt  csak  úgy  tudott  előteremteni,  ha  eladta  az
ékszereit,  autóit,  egyéb  vagyontárgyait,  és  meglopta  családtagjait.
Nap mint nap ugyanabban a ruhában járt,  és minden energiáját  az
kötötte  le,  hogy megszerezze a  szükséges  kábítószer  mennyiségét.
Igazi rabság volt ez számára! Képzeld csak el azt az életet, amikor
azzal a céllal kelsz fel reggel, hogy ma is be kell szerezned a napi
adagodat.  Minél  később sikerül,  annál  rosszabbul  leszel,  és  minél
rosszabbul leszel, annál nehezebb összeszedned a rávalót.

Hamarosan a  házasságát,  a  családját,  a  házát  és  a  munkahelyét  is
elveszítette a drognak „köszönhetően”. Kábítószeres közösségekben
kezdett  el  élni,  ott  húzta  meg  magát  sorstársai  között.  Olyan
ingatlanok  voltak  ezek,  melyekben  sem áram,  sem víz  nem volt.
Gyertyákkal  világítottak,  és  minden  tele  volt  szeméttel.  Azelőtt
mindene  megvolt,  amiről  sokan  csak  álmodnak!  De  a  drogon
keresztül mindent elrabolt tőle az ellenség. Már semmije sem maradt,
még  méltósága  sem.  Rabszolga  lett  belőle,  a  tudatmódosítók
rabszolgája. Kegyetlen „ura” nap mint nap hajtotta újabb és újabb
bűntényekbe, hogy aztán pillanatnyi élvezetet nyújtson érte cserébe.
Drága volt ez az ár, nagyon drága! Taddeus mindenét odaadta érte.

Hiába  próbált  párszor  megszabadulni,  az  elvonókúrák  nem voltak
sikeresek  számára,  mindig  visszaesett.  Elszánt  édesanyja  egyszer
bemutatta őt Kimberly Danielsnek, aki lelkésznőként dolgozott, bár
mielőtt Jézus meggyógyította őt, maga is kokainos volt. Taddeus látta
a hölgy életén, hogy ő igazán és valóságosan kijött ebből a rabságból:
„Ha a  Fiú  megszabadít  titeket,  akkor  valóban szabadok lesztek.”
(János ev. 8:36).
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Ennek hatására elkezdte rendszeresen látogatni az istentiszteleteket,
de függősége nem eresztette.  Újra és újra kokainmámorban találta
magát,  és elmaradozott a gyülekezetből. A lelkésznő azonban nem
mondott le róla! Képes volt elmenni az egyik lerobbant, kábítószeres
ingatlanhoz,  amilyenről  az előbb beszéltem, és  hangosbemondóval
szólongatni  védencét.  Többször  előfordult  hasonló  eset,  ezért
Taddeus  ilyenkor  mindig  jobbnak  látta  előjönni,  mielőtt  a  hölgy
bemegy a drogosok közé, és mindenkiért imádkozik. Egy nap a férfi
nagynénje házában volt, éppen az anyag hatása alatt. Istentiszteletre
kellett  volna  mennie,  de  ilyen  állapotban  nem  tudott.  Eljött  hát
Kimberly,  aki  próbált  lelket  önteni  belé,  és  szerette  volna
mindenképp  elvinni  a  gyülekezetbe,  de  minden  próbálkozása
kudarcba fulladt.

Amikor feladta, és elindult a kijárat felé, négy éves kislánya, Faith,
odalépett  a  megtört  életű  férfihez,  és  így  szólt:  „Gyerünk,  Mr.
Taddeus!  Imádkozni  fogok önért,  hogy velünk jöjjön,  mert  önnek
nagyon szüksége van rá, hogy ott legyen az istentiszteleten!”. Ezután
a földön ülő ember fejére  tette a kicsi  kezét,  és imádkozott,  hogy
Isten  segítse  meg  őt.  Ekkor  a  Szent  Szellem  ereje  annyira
megérintette  a  férfit,  hogy  zokogni  kezdett.  Sírt,  zokogott
vigasztalhatatlanul és hangosan. Amint ez elmúlt, beült az autóba, és
elindultak a gyülekezetbe. Faith ott ült mellette, és szorította a kezét.
Taddeus  tudta,  hogy  végérvényesen  és  visszavonhatatlanul
megszabadult  a  drog  kínzó  kötelékeiből.  Azután  soha  többé  nem
nyúlt  kábítószerhez!  Feleségül  vett  egy hölgyet,  és zenei  területen
szolgál  a  gyülekezetben.  Isten  teljesen  helyreállította  az  életét,  és
visszaadott neki mindent, amit a Sátán azelőtt elrabolt tőle. 

Bármit veszítettél is el az életedben, Isten tud kárpótolni téged! Bár a
veszteségeinket  látva  gyakran  úgy  gondoljuk,  hogy  ezt  semmivel
sem lehet pótolni, vagy jóvá tenni, de az Úr a szívünk mélyére lát.
Tudja,  hogy  mikor,  milyen  módszerrel  nyújtson  hatásos  vigaszt
neked, vagy másnak. Tudja, hogyan gyógyítson be mély lelki sebeket
is!
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Van egy történetem egy édesanyáról, akinek született négy gyermeke,
de  a  férje  egy  idő  után  elhagyta  őt  más  valakiért.  Néhány  évig
egyedül  nevelte  a  kis kincseit,  de  egyszer  csak  Isten  küldött  egy
férfit,  aki  feleségül  vette  az  édesanyát,  és  ezzel  egyidejűleg
felvállalta ezt a megtört családot is. Az újdonsült férj biztosra tudta a
szívében, hogy akárhogyan is összetört ennek a hölgynek az élete, az
Úr  nem  mondott  le  róla! Összeházasodtak,  és  néhány  év  múlva
kiderült,  hogy közös  gyermekük fog születni.  „Egy nem tervezett
ötödik gyerek?? -gondolták. Miért akarja ezt annyira Isten, amikor
másoknak még egy sem adatik meg??” 

Nem tudták azonban azt, amit az Úr már előre látott, hogy egy napon
az édesanya három gyermekét fogja elveszíteni egyszerre! Teljesen
összetört a lelke, és a halál szélére sodródott. Egyetlen dolog tartotta
csupán életben, semmi más: hogy gondoskodjon a legkisebbről. Az,
hogy neki még szüksége van őrá, és abszolút az édesanyjától függ,
picike  erőt  adott  számára.  Napról  napra  tengődött,  mindig  csak
egyetlen  napban  gondolkodott.  A  teste,  az  érzelmei  romokban
hevertek,  de  Isten  pontosan  tudta  már  előre,  hogyan,  mivel  fogja
átsegíteni őt ezekben a gyötrelmekkel teli hónapokban.

Mindenképpen  megéri  Isten  vezetésére  és  bölcsességére  bízni
magunkat akkor is, amikor nem értjük mit, miért csinál. Talán
pont akkor menti meg az életünket. Ez a hölgy ma is él és Istent
szolgálja. Túlélte eddigi legszörnyűbb időszakát, mert az Úr látta
előre, hogy mire lesz szüksége, ha mindez megtörténik majd.

Bízz  te  is  Istenben  minden  körülmények  között!  Amikor  csak
kérdőjeleket  látsz  magad körül,  akkor  is  higgy abban,  hogy az  Ő
folyója jó irányba folyik. Engedd, hogy sodorjon, vigyen magával a
győzelem felé. Sajnos néha számomra is vannak dolgok, amiket nem
értek,  hogy  miért  úgy  történtek,  ahogy.  De  hiszek  abban,  hogy
Akinek a kezére bíztam az egész életemet és sorsom alakulását, jól
tudja mit, mikor, és hogyan tesz.
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Zárszó

„Az Élő Tűz mindent megváltoztat” című könyv úgy épült fel, hogy
egy  olyan  ember,  aki  nem  hisz  Istenben,  és  nem  ismeri  az
evangéliumot,  végigolvasva,  és  őszintén keresve,  eljuthasson a  hit
magaslatáig.  Oda,  ahol  már  ő  épít,  segít  másokat  Istenbe  vetett
hitével és a Szent Szellem hatalmas erejével. Bármelyik szinten tarts
is,  valahol  magadra  fogsz  ismerni  e  könyv  oldalain.  Ott  be  tudsz
kapcsolódni és haladni tovább a győzelmes életig. 

Eddig is  azért  imádkoztam, és  ezután is  azért  fogok,  hogy valódi
változás történjen benned, miközben az itt leírt történeteket olvasod!
Sok műben sok sztorit leírnak, és talán meghatódunk némelyiken. De
ezzel  a  könyvvel  más  a  helyzet.  Nem  állhatsz  meg  egy  érzelmi
fellángolásnál,  pillanatnyi  lelkesedésnél!  Neked győztes  életre  van
ígéreted! Fel kell ismerned, hogy mit készített számodra Isten erre a
földi  életre,  és  micsoda  hatalmat  adott,  hogy elérd  a  neked  szánt
célokat. 

Ennek  a  világnak  hősökre  van  szüksége!  A  magyarországi
ébredéshez is hősökre van szükség. Talán azt gondolod, hogy te
egyáltalán  nem  vagy  ilyen  típus,  hiszen  igazi  bajnokok  csak
ritkán születnek. De azok az emberek sem voltak azok, akiknek
történeteit itt olvastad. Nem bizony, az Isten tette őket azokká!
Ők csupán hittek és bíztak az Ő erejében. 

Te miben,  vagy kiben hiszel,  Kedves  Olvasóm?? Mit  tud  kezdeni
veled az Alkotód? Mire teremtett téged? Mi az elhívásod, az életed
célja?  Miért  születtél?  Milyen  képességeid  vannak,  melyeket
használni  tudsz,  hogy kisegíts  másokat  a nyomorúságból? Ott  van
benned, amit Ő beléd helyezett, csak ismerd fel! Lásd meg végre, és
kezdd el használni! Először csak kis dolgokban legyél kitartó, azután
egyre nagyobb feladatokat, egyre több embert fogsz kapni, akiket el
kell  érned. Csak indulj  el!  A hited és az imádságod kell  csupán a
győzelemhez.
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Isten senkit nem alkotott túl gyengének a ráméretezett feladatokhoz!
Ő nem ilyen ostoba. Vele együtt, igenis képes vagy rá!!! 
Imádkozhatsz  betegekért  hittel.  Hirdethetsz  vigasztalást,  bátorítást
tűzzel. Mehetsz a harcban rendületlenül, mert az élő Isten veled tart,
bármerre járd az Ő útjait! Igen, veled fog menni, és nem lesz, aki
megállítson többé, mert a Királyok Királya a te erősséged!

Találkozzunk a harcmezőn!
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Bevezető a negyven napos kiképzéshez

„Az Élő Tűz mindent megváltoztat” című könyv első, olvasmányos
fele már hetekkel ezelőtt elkészült, és éreztem, valamint az Úr is azt
mondta, hogy kell hozzá még egy negyven napos hiterősítő rész is.
Tudtam biztosra,  hogy meg  kell  írnom,  csak  még  azt  nem,  hogy
miről szóljon pontosan. Valahogyan nem volt békességem semmilyen
rendszer,  vagy tárgykör felépítésében sem, így elhatároztam, hogy
egyszerűen csak várok Isten válaszára. Egyik reggel viszont, amikor
imádkozni  indultam,  Isten  megadta  a  témát.  Olyan  gondolatokat
kaptam hajnali  5  és  6  óra között,  melyek birtokában teljes  békes-
séggel nekiálltam végre annak a munkának, amit hetekig nem tudtam
elvégezni. 

Ebből  eredően  az  elkövetkezendő  negyven  napban  bátorító  és
hitmélyítő  üzenetekkel  szeretnélek  ellátni.  Célom  az  is,  hogy
továbbra se tedd le ezt a könyvet, hanem forgasd a kezedben és a
szívedben  mindazokat,  melyekkel  eddig  találkoztál.  Szeretnélek
elkísérni  egy  képzeletbeli  kiképzésre,  erősítő  túrára  és  oktatásra,
vagy ahogy neked tetszik. A lényeg, hogy napról napra olvasd ezeket
az  oldalakat,  és  közben  imádkozz  azért,  hogy  az  ott  leírtak
beépüljenek  az  életedbe,  gondolkodásmódodba!  Én  is  ezt  teszem,
mert emelni szeretnélek.

Az a szívem vágya, hogy erősebb légy lelkileg,  és tüzesebb, mint
eddig  bármikor!  Azt  kérem  Istentől,  hogy  a  hited  masszívabb,
magasabb  röptű  legyen,  mint  valaha.  Talán  visszaköszönnek
bizonyos Igeversek a könyv első feléből, de ez csak azért fordul elő,
hogy  jobban  kiemelje  azok  mondanivalóját,  nagyobb  súllyal
rendelkezzenek számodra. Olvasd el újra és újra! Vizsgáld meg, ha
kell több oldalról is! Csak az a fontos, hogy az életed részévé váljon
mindez.
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Különleges, de erőteljes dolgokról fogok írni a következő lapokon.
Talán így még nem hallottál Isten Szelleméről.  Azért  fontos, hogy
megvizsgáld  az  információkat,  ha  szükségesnek  tartod,  mert  csak
akkor válhatnak a meggyőződéseddé, ha teljes mértékben azonosulni
tudsz  velük.  Ne  sajnáld  az  időt,  mert  ez  tényleg  egy  intenzív
képzés/kiképzés, és mint ilyen, alaposságot igényel!

Ha úgy érzed, készen állsz, akkor kezdjük egy imádsággal! Kérlek,
próbáld őszintén, hittel elmondani Istennek!

Kedves Uram!
Köszönöm, hogy mindeddig Te hoztál engem, és hogy jó terved van
velem. Köszönöm Jézus áldozatát, köszönöm, hogy a Szent Szellem itt
van közöttünk  a  Földön,  és  személyesen  velem is  itt  van.  Kérlek,
Uram,  segíts,  hogy  jobban  megismerjem  a  Te  Szellemedet,  Akit
elküldtél számomra is! Köszönöm, hogy vezetsz ebben, mert nagyon
szeretsz engem, Istenem! Ámen.
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„Az  Örökkévaló  betöltött  erejével,  betöltött  engem  Szellemével,
felruházott hatalommal.” (Mikeás 3:8a)

Ha  a  Szent  Szellemről  akarunk  megtudni  bármit  is,  érdemes  a
legelején kezdeni, mégpedig azzal, hogy ki is Ő? 
Ő az Atya-Fiú-Szent Szellemből álló Szentháromság egyik személye.
Mert  hát  ugye  az  Atyaisten  egy  személy,  Jézus,  a  Fiúisten  is
természetesen egy személy.  Akkor hogyan gondolnánk azt,  hogy a
Szent Szellem nem az??? A Szentháromság három személyből áll,
Akik teljesen egyek. Jézus maga mondja egy másik helyen, hogy:
„Én és az Atya egy vagyunk” (Jn10,30), vagy azt, hogy „Aki engem
lát,  az  Atyát  látja.”  (Jn14,9).  Ez  egy harmonikus  egység  hármuk
között. Az Atyáról tudjuk, hogy Ő irányít, és többször is találkozunk
vele és megnyilvánulásaival az Ószövetség történeteiben.

Ugyanígy találkozunk Jézus szavaival, tetteivel az Újszövetségben.
Róla is tudhatunk, ismerhetünk sok mindent. De mi újság a hármas
egység harmadik tagjával? Róla sok közösségben nem is beszélnek!
Annyira kevés a Vele kapcsolatos tanítás, információ, hogy többen
azt  is  megkérdőjelezik,  hogy  Ő  is  egy  személy  lehet.  Ha
végigolvasod ezt a negyven napos részt,  tudni fogod az igazságot,
megismerheted Őt. Most, az első részben csak annyit szögezzünk le,
hogy Isten Szelleme nem más,  mint az Ő ereje.  Ezt bizonyítja  az
alábbi Igerész is: 

„Az  angyal  így  válaszolt:  „A  Szent  Szellem  száll  rád,  és  a
Magasságos Isten ereje vesz körül téged.” (Lukács ev. 1:35)

E szerint az idézet szerint Isten Szelleme, az Ő ereje. A továbbiakban
különös és csodálatos  részleteket  fogok elárulni  neked Róla.  Csak
figyeld,  ahogy  egyre  haladunk  előre  az  Ő  megismerésében,  és
tisztulni fog a kép! Nem biztos, hogy mindig, mindent érteni fogsz
azon  az  úton,  melyet  kijelölt  számodra,  de  ez  nem szabad,  hogy
megrabolja a Belé vetett hitedet és bizalmadat. Hidd el,  hogy a jó
úton visz, és nem fog becsapni téged!
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„Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen-
földön létezik.  A föld  kaotikus,  lakatlan  és  üres  volt,  a  mélységet
sötétség  borította  be.  De  Isten  Szelleme  ott  lebegett  a  mélységes
vizek fölött.” (Mózes 1.könyve 1:1-2)

Rögtön a  teremtésnél,  sőt,  már  annak legelső  mozzanatánál  látjuk
Isten Szellemét, olvashatunk jelenlétéről. Ez azt jelenti, hogy a Szent
Szellem  ott  volt  a  világ  megalkotásánál.  Az  előzőekben
megállapítottuk, hogy a Szent Szellem: Isten ereje. Tehát ez az Erő és
hatalom  ott  volt  a  világ  keletkezésének  első  pillanataiban.  Vajon
miért? Hogyan is alkotta az Úr a világunkat? A saját erejével. Ki az Ő
ereje? A Szent Szellem. Ezek szerint joggal állíthatjuk, hogy az Úr
Szelleme hozta létre mindazt, ami jelenleg körülvesz és éltet minket.
Természetesen azt is látjuk a Bibliából, hogy Isten szólt, és lett, tehát
az  Ő szava  is  kellett  a  teremtéshez,  de  mi  most  itt  csak  a  Szent
Szellemre fókuszáljunk. A következő idézet többet is elárul nekünk
erről:

„Leheletétől  újra  tisztán  ragyog  az  ég,  keze  átszúrja  a  menekülő
kígyót.” (Jób 26:13)

Más fordítás szerint: „leheletével megékesíti az eget”. Isten lehelete,
az Ő Szelleme, mely ma is felékesíti az eget. Ezekben a napokban is
itt lebeg felettünk, és fenntartja alkotását. El tudod képzelni, hogy a
szép  virágokat  körülötted,  a  gyönyörű  fákat,  bokrokat,  réteket,
hegyeket,  vízeséseket,  az  állatvilágot  mind-mind  Isten  Szelleme
alkotta?  A  világegyetem  a  csillagképekkel  és  a  szebbnél  szebb
bolygókkal  szintén  az  Ő  alkotása.  Gondoltál  már  így  a  Szent
Szellemre? 

Gondolkoztál  már  azon,  hogy  mióta  megteremtette  ezt  a  világot,
azóta fenn is tartja? Gondoltál már úgy a felhőkre, mintha azok Isten
leheletéből lennének? Nézz körül más szemmel a világunkban! Lásd
sokkal élőbbnek, csodásabbnak, különlegesebbnek a téged körülölelő
teret! Ha akarod, mindenben megláthatod Isten Szellemét.
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„Akkor  az  Örökkévaló  Isten  kezébe  vett  egy  rögöt  a  földből,  és
embert formált  belőle.  Majd életet  adó leheletét  az  ember orrába
lehelte — ezáltal lett Ádám élő lélekké.” (Mózes 1.könyve 2:7)

Igen, itt  megint az Úr leheletéről beszél az Ige, és nem konkrétan
Szellemről. Azt írja, hogy Isten lehelete adott életet az embernek, akit
Alkotója a föld porából teremtett. Az alábbi idézet viszont teljesen
egyértelművé  teszi  számunkra,  az  Úr  lehelete  és  a  Szent  Szellem
közötti  összefüggést.  Ha  eddig  voltak  kétségek  benned  ezzel
kapcsolatban, remélhetőleg most semmivé válnak. Íme:

„Isten Szelleme teremtett engem, a Mindenható lehelete adott nekem
is életet.” (Jób könyve 33:4)

Én is, te is része vagyunk ennek a teremtett világnak, és téged is,
engem  is  Ő  alkotott.  Évszázadok,  évezredek  teltek  el,  de  kitart
mellettünk, és az első pillanattól kezdve velünk van. Fenntartja az
életünket annak ellenére, hogy hibát hibára, bűnt bűnre halmozunk.
Nem tágít mellőlünk Teremtő Istenünk Szelleme. Én személy szerint
boldog  vagyok,  hogy  Tőle  származom,  és  hogy  megadta  azt  a
kegyelmet,  hogy személyes kapcsolatban lehetek Vele,  ismerhetem
Őt. Nem céltalanul élem az életemet, azt sem tudva honnan jöttem és
merre tartok,  hanem nagyon is  tudom ki  vagyok,  és kicsoda az a
személy, akinek a létezésemet és életcélomat köszönhetem.

A  továbbiakban  sok  mindent  meg  fogsz  még  tudni  a  Szent
Szellemről,  és ahogy haladsz a napokkal és az üzenetekkel,  egyre
inkább te is ezt fogod gondolni Róla. Ha személyesen megismered
ezt  a  kedves  személyt,  és  sikerül  kapcsolatba  kerülnöd  vele,  úgy
gondolom nem fogsz  felesleges  időpocsékolásnak  tartani  egyetlen
másodpercet  sem,  amit  ennek  a  könyvnek  az  olvasására,
tanulmányozására  fordítottál.  Sőt,  azt  remélem,  ajánlani  fogod,
akinek csak tudod, hogy keresse Őt, mert saját  magad tapasztalod
meg azt az életeket átformáló erőt, Aki e sorok között van.
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„...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.”
(János ev. 16:7-8)

A tiédben, az enyémben és minden egyes ember életében megvan az
Atya szerepe, Jézus Krisztus szerepe, és a Szent Szellem szerepe is.
A mennyei  Atya  szavára  lett  megalkotva  a  világ,  és  semmi  nem
történik az Ő tudta, beleegyezése nélkül. A Fiú, azaz Jézus Krisztus,
önként vállalta a helyettes áldozat szerepét az összes ember bűnéért.
Odaadta  mindenét,  hogy  ne  neked  és  nekem kelljen  meghalnunk
azokért, melyekkel megszegtük Isten akaratát. Nekünk csak annyi a
dolgunk,  hogy  igazán  és  bűnbánattal  elismerjük,  hogy  bűnösök
vagyunk,  mert  a  saját  eszünk  után  mentünk,  és  nem  törődtünk
Istennek  a  ránk  vonatkozó  tervével.  Ezenkívül  személyesen  kell
kérnünk az Úr bocsánatát és Jézus vérének megtisztító erejét, hogy
egy teljesen újat kezdhessünk!

Megállapíthatjuk tehát, hogy az Atya nélkül nem léteznénk, és Jézus
nélkül  nem  jöhetnénk  Istenhez,  mert  a  förtelmes  szégyeneink
lebonthatatlan falat  emeltek közénk.  Jézus Krisztus  nélkül  a Szent
Szellemmel sem lehetne semmilyen kapcsolatunk, hisz a bűn Őtőle is
elválasztana minket. A Szent Szellem viszont azért jött, hogy Ő itt a
Földön  velünk/bennünk  legyen,  vezessen,  bátorítson,  tanítson
minket, hogy Isten útján járjunk, ne tévelyegjünk. 

Egyszóval a Szentháromság mindegyik tagjának megvan a feladata
az életünkben. Ők ebből nem csinálnak ügyet, nem rivalizálnak. Erre
nézve  te  sem  teheted  ezt!  Ne  „ragadj  le”  egyiküknél  vagy
másikuknál, hanem az egész tervet lásd! Vannak vallások, melynek
követői  még  Jézust  sem  fogadják  el  Messiásnak,  hanem  csak  az
Atyáig jutottak  el.  De most  a  Szent  Szellem korszaka  van,  ebben
élünk. Akár elhisszük, akár nem, ez így van.
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„Szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek! 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!” (Zsoltárok könyve 139:7-10)

Bár ezek a sorok mintegy 3000 évvel ezelőtt íródtak, de most, amikor
olvasod őket, pont annyira valóságosak és aktuálisak, mint akkor. Az
idők  változnak,  hatalmak  és  uralkodók  jönnek-mennek,  de  Isten
szava ugyanúgy érvényes  és meghatározó mindig.  Leírtam már és
biztos  fogok  még  hivatkozni  rá,  hogy  az  Istent  magát,  a  Szent
Szellem képviseli itt a Földön. Ha ennek fényében olvassuk el a fenti
Igerészt, melyet Dávid király írt, akkor egy csodálatos felfedezésre
juthatunk.

Az Úr Szelleme mindenhol jelen van. Nem tudsz elrejtőzni, elbújni
előle  sem a hegyek tetején,  sem a tengerek mélyén, sem a száraz
sivatagban,  sem  a  sűrű  lombú  erdőben.  Még  a  munkahelyen,  az
iskolában,  a  szórakozóhelyen,  vagy pedig a  számítógép előtt  sem.
Bárhol  lennél  is,  Ő pontosan tud  rólad.  Bármilyen fájdalom vagy
kétség  gyötörne,  ha  kérdésed,  bánatod vagy örömöd van,  a  Szent
Szellem nagyon jól ismer mindent, mert mindenhol jelenvaló. 

Amikor  nem  érted,  hogyan  fordulhattak  elő  bizonyos  események
veled  vagy körülötted,  akkor  nem azt  kell  kérdezned,  hogy:  „Ezt
miért  engedte meg Isten?”,  hanem azt,  hogy miért  nem kérdeztük
meg Őt, hogy ennek mi lesz a következménye? Az élő Isten mindig
képben van, tudtad ezt? A legfrissebb hírek nem a TV-ben vagy a
rádióban, esetleg a neten vannak, hanem Istennél, mert Ő a jövőt is
látja. Nem tudsz elbújni az Ő terve elől sehová. Nem tudsz olyan
mélyen lenni, hogy a Szent Szellem meg ne találna téged, és ne tudna
megszólítani. A világ végére is elmegy érted, és kiemel a legnagyobb
mélységből is, ha szükséges. Szeretetének semmi nem szab határt!
Tarts Vele, ez lehet a legjobb döntésed.
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„...mert Krisztus által ugyanaz a Szent Szellem nyitott szabad utat az
Atyához mindkettőnknek.” (Efézusi levél 2:18)

Isten  Szent  Szelleme adott  erőt  Jézus  szolgálatához  is.  Ezen nem
csak azt  a  hatalmat  értem,  mellyel  démonokat  űzött  ki,  betegeket
gyógyított,  és  halottakat  támasztott  fel,  hanem  arra  az  erőre  is
gondolok, mely ahhoz kellett, hogy Megváltónk a kínzásokat, majd a
keresztre  feszítést,  minden  büntetésünk  Őrá  zúdulását  végig  tudta
csinálni.  Tudjuk  a  Bibliából,  hogy  Ő  ugyan  a  mennyből  jött,  de
teljesen  emberré  lett.  Ha  pedig  így  volt,  hogyan  tudta  volna  egy
ember odaadni a saját életét az emberiség minden szörnyű bűnéért
cserébe?  Hogyan  tudta  volna  a  korbácsütéseket,  a  fejére  tett
töviskorona okozta kínokat, a húsába mélyedő szegek, a keresztfára
való  felfüggesztés  gyötrelmeit  elviselni  gonosz,  istenkáromló
emberek  megtisztulásáért  cserébe?  Hogyan  tudná  ezt  egy  ember
megtenni úgy, hogy közben érzi és látja, az Őt szeretők szíve majd
megszakad, ahogyan mindezt a vérfürdőt végignézik?

Ki támogatta meg Őt? Mi, vagy inkább Ki adott erőt az Úr Jézusnak?
Nem más volt segítségére, mint a Szent Szellem. Ezáltal nyílt meg
számunkra az út az Atyánkhoz, Aki alkotott minket, ezáltal az áldozat
által jöhetünk bármikor Jézushoz. Ezáltal a helyettesítő áldozat által
lehetünk  kapcsolatban  Isten  Szent  Szellemével,  Aki  nem  csak  a
világunk  létrejöttében  működött  közre,  hanem  ilyen  módon
megváltásunkban is szerepet játszott, vállalt a segítségnyújtásával.

Ahogy telnek a napok, és egyre inkább haladsz az olvasással, látni
fogod,  milyen  hatalmas  szerepet  játszik  a  Szent  Szellem  az
emberiség  sorsának  alakulásában,  és  személyesen  a  tiédben  is.
Jézussal együtt utat készített nekünk a mennybe. Nincs többé bűn,
ami elválaszthatna Tőle. Ezentúl semmivel nem vádolhat bennünket
a Sátán, aki tévútra csábította az emberiséget, és vele együtt téged és
engem is. A mi Alkotónk gondoskodott a méltó visszavágásról neki.
A saját Fiát adta értünk, és segítségül pedig a Szellemét is. Mire van
még szükséged, hogy győztes életet élj?!
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„Krisztus vére azonban sokkal-sokkal  többre képes! Megtisztítja  a
lelkiismeretünket  a  halott  dolgoktól,  hogy  azután  az  élő  Istent
szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta
fel magát Istennek az örökkévaló Szellem által.”
(Zsidókhoz írt levél 9:14)

További két Igeverssel szeretném még alátámasztani azt a tényt, hogy
Jézus valóban a Szent Szellemmel együtt szolgált, mozdult, szólt és
cselekedett. Számunkra is adott a lehetőség, hogy a megváltó munkát
leszámítva ugyan, de Jézuséhoz hasonló szolgálatunk legyen. Igen,
bár lehet, hogy ez neked túl merészen hangzik, de ugyanaz a Szellem
adatott  nekünk  is,  mint  Aki  Jézust  is  segítette.  Nem kisebb,  nem
kevesebb, nem valami lebutított változatot kaptunk az Úrtól, hanem
ugyanazt  a  hatalmas,  szelíd  és  csodatévő  Szent  Szellemet,  mely
Megváltónkon keresztül is működött.

Ebben az idézetben azt olvassuk, hogy Jézus a Szent Szellem által
ajánlotta fel magát áldozatul a világ bűneiért. Hidd el, ha hitelesen
szeretnéd bemutatni az élő Istent, akkor te sem indulhatsz el az Ő
Szelleme nélkül! Nem, mert akkor csak emberi lesz, amit teszünk, és
erőtlen. Nem a ma is élő Urat tudjuk megismertetni másokkal, hanem
valószínűleg csak egy történelmi alakot! A Szent Szellem teszi élővé,
hitelessé a szolgálatodat.

„Mielőtt  felvitték volna, Jézus még beszélt  az apostolokkal,  akiket
kiválasztott: a Szent Szellem által útbaigazította őket, és parancsokat
adott nekik.” (Apostolok Cselekedetei 1:2)

Igen,  még  a  követői  útbaigazítását  is  az  Atya  Szellemének
bölcsességével  és  erejével  végezte  a  Mester.  Tudta,  hogy  amíg  a
Szent  Szellem  vezetése  alatt  végzi  a  szolgálatot,  addig  minden
tökéletesen fog menni. Jézus a valóságos Istent akarta megmutatni
bármerre  is  járt,  ezért  csinált  mindent  a  valóságos  Isten  Szelleme
által. Amit az Úrért teszel, azt csak a Szent Szellem által tedd, akkor
lesz hiteles és működőképes!
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„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.” (János ev. 16:13)

Egy  másik  fordítás  szerint:  „..elvezet  majd  titeket  a  teljes
igazságra..”.  Ő vezet és tanácsol minket, hogy a jó és helyes úton
járhassunk.  De  nem  erőltet  ránk  semmit.  Saját  döntésünk,  hogy
akarjuk,  vagy  nem.  Ha  valaki  jót  szeretne  nekünk,  és  mindig
elmondja, hogy mi lenne a helyes döntés, de mi nem hallgatunk rá,
akkor  az  már  a  mi  felelősségünk lesz.  Az illető  megtette  a  maga
részét.  A  Szent  Szellem  szelíd  és  alázatos  személy.  Soha  nem
kényszeríti  ránk  a  tervét  és  véleményét  rendszerint  csak  akkor
mondja  el,  ha  megkérdezzük  Őt  vagy  értésére  adjuk,  hogy  Isten
akarata, vezetése szerint kívánjuk élni minden napunkat.

Aki tehát útmutatást tud adni nekünk, ha a bűneink nem választanak
el  Tőle,  az  maga az  Isten Szelleme.  Ő ismeri  a  legjobban a saját
szívünket, és azokét is, akikkel üzleti, baráti vagy rokoni kapcsolatba
kerülünk,  vagy szeretnénk  kerülni.  Képes  segíteni  abban,  hogy jó
döntéseket hozzunk például a kapcsolatainkban. Sőt, ha figyelmesen
olvassuk a Bibliát, láthatjuk, hogy Isten a jövőt is megmondja benne
előre, ami mindenkor be is szokott következni, ahogyan az meg van
írva. Ő nem ember, hogy hazudjon vagy tévedjen!

Szóval teljes joggal állíthatjuk, hogy Isten egyénenként is ismeri a
jövőnket, és ezért a gondolataink, cselekedeteink következményeit is
tudja  előre.  Többnyire  csak  akkor  figyelmeztet  minket,  hogy  el
tudjuk  kerülni  a  rossz  döntéseink  rossz  eredményeit,  ha  mi  erre
igényt tartunk persze, és keressük a ránk vonatkozó tervét.

Isten  útján  járni,  napról  napra  egyre  jobban  megismerni  az  Ő
szeretetét,  kegyelmét, személyiségét csak akkor megy igazán, ha a
Szent  Szellem  vezérel  bennünket.  Ezt  is  jelenti  a  fenti  Igerész,
tudniillik, hogy elvezet minket a teljes valóságba, a teljes igazságra.
Ő a legjobb irányító. Bízz meg Benne feltételek nélkül!
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„Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent
Szellem  által,  aki  mindent  megvizsgál  és  kikutat,  még  magának
Istennek a mélységes gondolatait is.” ( 1.Korintusi levél 2:10)

Csak úgy hozzávetőlegesen el tudod képzelni, hogy milyen hatalmas
ez a világ? Igen, a világegyetemmel együtt. Na jó, vedd még mellé a
mennyet  is!  Most  képzeld  el  azt  a  sok  élőlényt,  mely  ezeken  a
helyeken él. Megvan? Akkor most képzeld el azt a rengeteg cikázó
gondolatot abban a sok-sok fejben! A Szent Szellem megvizsgál és
kikutat  mindent,  még  Isten  gondolatait  is.  Vizsgálódva  jár-kel  az
egész Mindenségben. Mindenről tudni akar, minden szomorúságról,
örömről, kérdésről, válaszról és egyebekről. Lehet, hogy gigantikus
ez a világmindenség, és megszámlálhatatlanul sokan élnek rajta, de a
te gondolataid is ott vannak Isten Szelleme előtt. Nyitott könyv vagy,
ismer téged. Jobban, mint te saját magadat! 

Ha pl. mindenáron szeretnél egy csillogó, új autót, Ő nagyon is jól
tudja, hogy igazából egy mély, belső boldogságra vágyódsz, melynek
a valódi  forrása: Isten Szellemének szeretetteljes,  kedves és szelíd
jelenléte. Próbálod ezt a hiányt egy fizikai dologgal betölteni, mely
nagy örömöt okozna neked. De Ő képes a gondolataid és a vágyaid
mögé látni, egészen a szíved mélyéig, és AZT szeretné valóra váltani,
amiről  álmodni  sem  mersz,  vagy  amit  még  meg  sem  mertél
fogalmazni magadban. (Az autó most csak egy példa volt, nem bűn
újat venni természetesen.)

Bár Isten nem változik, viszont a módszerei, és ez a világ igen. Ami
tegnap  még  bevált  és  új  volt,  az  holnapra  elavulttá  lehet.  Ezért
szükséges,  hogy  a  folyton  vizsgálódó  Szent  Szellem  mindenkor,
mindent  tudjon.  Ő nem csupán  passzívan  van jelen  az  életedben,
hanem  szemlélődik,  kutat,  információkat  gyűjt.  Nem  kérdezhetsz
Tőle  olyat,  hogy  ne  tudna  válaszolni  rá.  Ha  kétségeid  vannak
magaddal,  a  helyeddel,  a  képességeiddel  vagy  bármi  mással
kapcsolatban, biztos lehetsz benne, hogy Nála mindig helyes, pontos
és aktuális választ találsz!
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„Egymás között vitatkozva éppen el akartak menni, amikor Pál még
valamit  mondott  nekik:  „Milyen  igaza  volt  a  Szent  Szellemnek,
amikor Ézsaiás prófétán keresztül így szólt őseinkhez...”
(Apostolok Cselekedetei 28:25)

Amint  látod,  ez  egy újszövetségi  Igerész,  de egy több száz  évvel
azelőtti ézsaiási idézetre hivatkozik. Azt olvassuk, hogy amit réges-
régen Ézsaiás mondott, azt a Szent Szellem mondta rajta keresztül.
Ez  arra  utal,  hogy azok  a  dolgok,  melyek  bekerültek  a  Bibliába,
mindegy kivel  estek meg,  hogy éppen melyik embernek a  szavai,
tettei  voltak,  Isten  Szellemének  a  vezetése  alapján  történtek.  Ha
továbbmegyünk ezen a  gondolatmeneten,  azt  hiszem túlzás  nélkül
állíthatjuk, hogy a Bibliát a Szent Szellem ihlette (2Timóteus3,16).

Ha  Ő  ihlette,  akkor  emberi  szóhasználattal  élve:  Tőle  származik.
Nem azt írja itt az Ige, hogy „milyen igaza volt Ézsaiásnak, amikor
ezt, vagy azt papírra vetette”, hanem azt, hogy a Szent Szellemnek
volt  igaza,  amikor a prófétán keresztül kijelentéseket közölt.  Ha a
Bibliára gondolsz, akkor úgy figyelj rá, mint Isten Szent Szellemének
a számodra készített üzenetére! Ha csak egy könyvvé alacsonyítják
le,  és  forrásanyagként  használják  igehirdetésekhez  és  egyéb
előadásokhoz,  akkor  egyszerűen  nem éri  el  a  célt,  amiért  adatott
nekünk.

Nagyon sok gyülekezetben és egyházi intézményben pedig sajnos így
kezelik,  és  ezért  erőtlen  minden,  amit  ennek  a  hozzáállásnak  a
fényében tesznek. A Biblia nem egy irodalmi forrás csupán, hanem
Istentől  jövő,  abszolút  igaz  és  aktuális  kinyilatkoztatások
gyűjteménye.  Mindez  egy  ma  is  élő  személytől  származik,  Aki
bármikor  meg is  tudja  azt  magyarázni  nekünk,  ráadásul  képes  rá,
hogy csodatévő erővel ruházza fel  az éppen kapott szavakat.  Isten
ledegradálása, lebutítása, lealacsonyítása következik abból, ha az Ő
Igéjét  a Szent Szellem ereje nélkül alkalmazzuk. Ne tedd! Mielőtt
elkezded olvasni a Bibliát, imádkozz, hogy Isten Szelleme tegye azt
élővé és aktuálissá a számodra!
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„Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is. Azt mondja először:
-Ilyen Szövetséget fogok velük kötni azok után a napok után- mondja
az Úr- törvényeimet  a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe.”
(Zsidókhoz írt levél 10:15-16) 

Itt  megint  az  Újszövetségből  olvashatunk  egy  utalást  az
Ószövetségre, azon belül pedig Jeremiás könyvére, annak szavaira.
Ugyanaz a helyzet  áll  fenn itt  is,  mint  az előző résznél.  Nem azt
látjuk,  hogy az Ószövetségben Jeremiás  milyen jókat  kigondolt  és
hirdetett, hanem azt, hogy a Szent Szellem mondta neki az ott leírt
üzeneteket. Mivel ez is egy bibliai idézeten alapul, szokták mondani
hívő emberek, hogy: „két vagy három tanú bizonysága megáll”. Én
azt szeretném, hogy száz százalékig biztos legyél a Szent Szellem
szerepében,  akár  a  teremtésre,  akár  a  Biblia  ihletettségére  nézve.
Tudd biztosan, legyél meggyőződve arról, hogy amit írok, az valóban
az igazság Vele, az Ő személyével és szerepével kapcsolatban!

Jeremiás próféta is több száz évvel korábban élt és mondta ki a fenti
részhez  kapcsolódó  Igéket,  melyet  a  Zsidókhoz  írt  levél  írója
egyértelműen  a  Szent  Szellemnek  tulajdonít.  Neki  semmi  kétsége
nem volt azzal kapcsolatosan, hogy az Úr Szelleme ihlette Jeremiás
beszédeit.  Neked  se  legyen  kétséged  afelől,  hogy  mindazok  a
történetek,  üzenetek,  parancsolatok,  melyek  később  bekerültek  a
Bibliába,  Isten  Szellemének  hatására  íródtak,  és  lettek  egyetlen
könyvvé! 

Tudjuk, hogy Ő az, Aki tanít és vezet bennünket. Mindezt többféle
módon teszi,  és  az  egyik  útja  ennek éppen az  Ige  általi.  Amit  az
emberiségnek  tudnia  kell  egy boldog  és  sikeres  élethez,  az  mind
benne  van  a  Bibliában.  Az  anyagi  életen,  a  barátságon,  a
párkapcsolaton, és az Istennel való kapcsolaton keresztül egészen a
jövőnkig minden, de minden megtalálható ebben a könyvben. Miért
ne  élnénk  ezzel  a  lehetőséggel?  Miért  ne  profitálnánk  abból,  ami
segítségünkre van, és ingyenesen a rendelkezésünkre áll?
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„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)

Jézus halálát és feltámadását követő első pünkösd alkalmával Isten
elküldte  a  mennyből  a  Szent  Szellemet,  mely  rászállt  az  éppen
imádkozó, és Mesterük nélkül maradt tanítványokra. Amint arról már
szó volt,  az  Úr Szelleme már  a  teremtés  óta  itt  van a  Földön,  és
fenntartja világunkat és az életet.  De itt,  ezen a pünkösdi ünnepen
kezdte  el  Isten  először  különlegesen  betölteni  az  embereket  az  Ő
Szellemével.  Ekkor  indult  útjára  egy  világméretű  ébredés!  Ezt
követően  hangoztak  el  a  fenti  szavak.  Péter  hirdette  az  utcán
összegyülekező embereknek: Jézus azért halt meg, hogy a halálával
helyettesítő  áldozatként  megsemmisítse  mindazok  bűneit,  akik
hisznek Benne és az értük kifolyt vér megtisztító erejében.

A  tömeget  nagyon  megérintették  Péter  egyszerű  szavai,  és
megkérdezték tőle, most mit kell tenniük, hogy a bűneik el legyenek
törölve,  és  visszatalálhassanak Istenhez?  Erre  Péter  azt  válaszolta,
hogy térjenek meg, azaz ismerjék el bűnösségüket, és fogadják el a
megváltást az Úr Jézustól. Ezt követően megjegyezte, hogy be is kell
merítkezniük vízbe, hogy ezzel is megvallják mások előtt a hitüket.
Majd végül közölte velük, hogy ezek után Isten meg fogja bocsájtani
a vétkeiket, és ajándékul a Szent Szellemet fogja adni mindenkinek,
hogy velük maradjon örökké. Ez természetesen azóta is így van. Ha
elfogadod Jézus Krisztus érted hozott áldozatát az életedre, út nyílik
számodra a Szent Szellemmel való személyes kapcsolathoz is.
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„Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bolondságra
vezet! Ellenkezőleg, inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra
benneteket! Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott
énekekkel bátorítsátok egymást! Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel!
Énekeljetek neki új éneket!” (Efézusi levél 5:18-19)

Képzeld el azt az embert, aki alkoholista volt, naponta részegre itta
magát, és alig tudott magáról! Biztosan ismersz olyan történeteket,
ahol néhányan italhoz vagy kábítószerhez menekültek a problémáik
elől. Újra és újra fel kellett tölteniük magukat ezekkel az anyagokkal,
hogy valamiképpen enyhíteni tudják lelki fájdalmaikat,  gondjaikat.
Persze  ettől  még  nem  oldódott  meg  semmi,  csak  újabb  bajok
keletkeztek. Egyrészt másnap rosszul érezték magukat, ahogy kiürült
szervezetükből  a  szer.  Másrészt  egyre több pénzt  kellett  költeniük
ezekre az anyagokra, hogy mind több és több időt töltsenek bódult
állapotban, nem is tudva a külvilágról.

De amikor valaki szemtől szembe találkozik Isten erejével, ott egy
csapásra megváltozik sok minden, valami azonnal, valami lassabban!
Már  nincs  szükség  különböző  pótszerekre  ahhoz,  hogy  az  ember
szembenézzen a  problémákkal,  hisz  tudja,  hogy a világ Teremtője
mindent  kézben  tart,  és  ha  bízunk  Benne,  a  mi  helyzetünket  is
megoldja.  Egy  ilyen  találkozás  teljesen  megújítja  az  embert  úgy,
hogy rá  sem lehet  ismerni!  Ez  a  színtiszta  valóság,  hiszen  Ővele
bármi lehetséges. Ha valakit megérint a Szent Szellem ereje, az többé
már nem lesz ugyanaz a személy. 

Elkezdi  Istent  dicsérni,  hálát  ad  Neki,  és  keresi  a  jelenlétét,
közelségét, mely átformálta őt. Bibliát olvas, dicsőítő zenét hallgat,
gyülekezetbe jár, imádkozik, csak hogy egyre közelebb kerülhessen
ahhoz  a  személyhez,  Aki  megváltoztatta  az  életét.  Ha  egyszer
találkoztál Isten Szellemével, örökre Nála akarsz lenni, és azon vagy,
hogy egyre szorosabb kapcsolatod lehessen Vele.
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„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.” (1.Korintusi levél 2:11-12)

Tudnod kell, hogy az a személy, Akiről ez a negyven napos kiképzés
szól,  ismeri  Isten  tervét,  hiszen  harmonikus  egységben  van  Vele.
Igen,  Ő  az  élő,  igaz  Isten  Szelleme,  a  Mindenható  Istené.  Ennél
fogva jobban ismeri Őt, mint bárki, és jobban tudja a gondolatait is.
Ezt az érzés-és gondolatvilágot képviseli ezen a Földön, ezért azokat
a dolgokat teszi meg, melyeket Isten szeretne véghezvinni. 

Ezt a csodálatos Szellemet kapod meg, amikor elfogadod az érted
adott áldozatot és a kegyelmet. Ez a személy költözik beléd, és tölt
be téged teljesen a jelenlétével. Ha a Szent Szellem Istent képviseli,
és benned lakik, akkor te is Őt kívánod és fogod képviselni. Már nem
te  leszel  magadnak  az  első  és  legfontosabb.  Nem  csak  a  te
kívánságaid  léteznek  többé,  hanem  Isten  akarata  is:  hogy  mit
tervezett felőled, miért születtél a Földre, mit szeretne, hogy tegyél.
Ez egy új világ, és egy új élet.

Ha valóban szívből megtértél, és benned lakik a Szent Szellem, akkor
egy teljesen más  ember  lettél,  új  életed  van.  Nem kell  a  vágyaid
betöltéséért  nyomulnod  többé,  hanem  hasznosan  élhetsz  azokkal,
amiket  Isten  neked  ajándékozott.  Ha  Isten  ajándékokat  készített
számodra, akkor azt bizonyára azért tette, mert szeretné, hogy azok a
tieid legyenek, birtokba vedd őket. Talán nem is tudod, mi mindent
kaptál  a kegyelemmel: Isten gyermeke lettél,  Jézus örököstársa, és
hatalmat is adott, hogy a hited nyomán jelek és csodák történjenek.
Nem csak a bűneidet törölte el Jézus, hanem a rajtad lévő köteleket is
szétszakította.  Mindezt  pedig  az  a  Szent  Szellem  teszi  fizikai
valósággá számodra, Aki benned él.
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„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem
közössége legyen veletek!” (2.Korintusi levél 13:13)

Ebből  a  hármas  felsorolásból  itt  most  a  harmadikat  szeretném
kiemelni, és erősíteni benned a tudatot, hogy nem akárki, hanem az
élő Isten Szelleme szeretne veled közösségben lenni. Mit is jelent ez
konkrétan?  Napi  szintű  találkozást,  beszélgetést  Vele,  azt,  hogy
keresed a társaságát, ahogy a szerelmesek keresik egymás közleségét.
Azt  is  jelenti,  hogy  megkérdezed,  mit  szeretne,  mi  okozna  Neki
örömet,  és igyekszel  a kedvére tenni.  Valakivel  közösségben lenni
sok mindent  jelent,  de mindenekelőtt  együtt  töltött,  minőségi időt.
Olyan időszakokat, melyekben csak Vele vagy, csak Rá figyelsz, és
kizársz minden mást, még a gondolataidból is. Te sem örülsz annak,
ha  valaki  fontos  neked,  és  amikor  együtt  vagytok,  folyton  másra
figyel, mást csinál, és nem vagy a figyelme középpontjában. Ugye
nem esik jól az ilyen hozzáállás? A Szent Szellemnek sem.

Ő egy értékes  viszonyban  szeretne  lenni  veled,  nem csak  valami
mondvacsinált,  félszívű  kapcsolatot  akar.  Igazából  akkor  tudod
leginkább megtapasztalni a jelenlétét, szeretetét, akkor tudod hallani
legjobban  a  hangját,  amikor  szomjas  szívvel  jössz  elé.  Az
imádságaidnak nem kötelező vallási rituáléknak kell lenniük, hanem
örömteli randevúknak, melyeket alig vársz. Akard Őt sokkal jobban
megismerni,  és közel kerülni Hozzá! Akarj  találkozni Vele újra és
újra! Akard hallani a hangját, és ez legyen a legfontosabb vágyad! Ha
ilyen szívvel keresed az Isten Szellemét, nem távozol üres kézzel az
imádság helyéről.

Nem tudom, voltál-e már szerelmes, vagy volt-e már igazán meghitt
és  örömteli  kapcsolatod  valakivel,  de  amikor  a  Szent  Szellemmel
való közösségről írok neked, akkor egy ilyen kapcsolatra gondolok.
Te sem adhatod alább,  ha előre szeretnél  jutni  szellemileg!  Őnála
keresd az elfogadást, a szeretetet, a megértést, és mindent, ami csak
jó  lehet  egy  kapcsolatban!  Szeresd  Őt,  értékeld,  tiszteld,  számolj
Vele, és csodákat fogsz megtapasztalni!
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„Így  tehát,  testvéreim,  nem  vagyunk  a  régi  természetünk  uralma
alatt. Nem szükségszerű, hogy annak a kívánságai szerint éljünk. Ha
ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni. Ha viszont a
Szent Szellem segítségével könyörtelenül lemetszitek a régi természet
dolgait, akkor fogtok igazán élni.” (Római levél 8:12-13)

Amint azt az előzőekben is írtam, ha egyszer meghoztad a döntésedet
Isten mellett,  és hátat  fordítottál a bűneidnek, ha bemerítkeztél,  és
Isten Szelleme van benned, akkor új ember vagy. Nem vagy rabja
többé a régi rossz természetednek, önzésednek, bűneidnek. Már új
Urad van, aki egyben a legjobb barátod is! Ha kéred Tőle, és hagyod,
hogy vezessen, akkor nem a kívánságaid uralnak és irányítanak téged
ezután,  hanem  Isten  Szelleme.  Ezzel  a  döntéseddel  a  halálból
menekültél meg, mert az önzés és a fizikai kívánságok betöltése utáni
örökös hajsza eltávolít Istentől, és egyenest a pokolba száguldottál
volna, ha meg nem állsz.

Lehetséges,  hogy  meghoztad  ugyan  a  döntést  Isten  mellett,  de
vannak  bűnök,  kötelékek,  rossz  szokások,  melyektől  nem  tudtál
megszabadulni,  és  nem tudsz  olyan  életet  élni,  amilyet  szeretnél.
Talán akarsz Istennek tetszeni, és úgy tenni a dolgaidat, ahogy Neki
kedves,  de újra  és  újra  elbuksz.  Tudnod kell,  hogy Isten  akkor  is
szeretett, amikor még meg sem tértél. Most sem vagy bűnösebb, mint
mielőtt mellette döntöttél. Biztosnak kell lenned abban, hogy nem a
jó és tiszta tetteid miatt ragaszkodik hozzád az Úr, és van veled az Ő
Szelleme,  hanem  azért,  mert  Jézus  vére  megmosott  téged.  Jézus
áldozata miatt  tart  téged tisztának Isten akkor  is,  ha épp az előbb
buktál el valamiben. Kérlek, hidd ezt el! Csak úgy tudod megélni a
Szent Szellemmel a szeretetteljes közösségedet, ha el tudod fogadni,
hogy Isten mindenhogyan szeret, és tökéletesnek lát téged. Ha így
tudsz élni és gondolkodni, lehullanak a láncaid.
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„...ahol pedig az Úr Szelleme, ott a szabadság.” 
(2.Korintusi levél 3:17b)

Voltál már olyan istentiszteleten,  ahol igazi szabadság volt? Olyan
helyen, ahol nem azt nézték, hogy mit fog szólni a mellettük lévő, ha
feláll a dicsőítés alatt valaki, vagy esetleg felemeli a kezeit Isten felé?
Jártál  már  olyan  gyülekezetben,  ahol  mindenki  egyszerre,
robotszerűen tette azt, amit már évek, vagy évtizedek óta ugyanúgy
tesz  az  adott  közösség?  Jönnek  a  megszokott  liturgiák,  és  aki
másként  meri  csinálni,  esetleg  szabad  mer  lenni,  azt  kinézik,
megszólják  vagy  ott  rögtön,  vagy  csak  az  összejövetel  végén.
Feszélyezve  ülnek  az  emberek  a  padokban,  mert  a  régóta  bevett
szokások szentek és sérthetetlenek. Azt figyeled, hogy ki mit csinál,
és hogyan csinálja, mert nem hibázhatsz.

Ahol Isten Szelleme van, ott Ő diktálja a szabályokat. Ahol Ő az Úr,
ott szabadság van. Ha átadjuk Neki a terepet, egész más a légkör. Ő a
legjobb szervező. Nem szorongsz amiatt, amiért szeretnéd szabadon
dicsérni Istent, de látszólag sokan mások csak egy műsornak veszik
az összejövetelt.  Nem érzed azt, hogy ki mit fog szólni, mert nem
csak  téged,  hanem  másokat  is  megérint  a  Szent  Szellem.  Ők  is
ugyanúgy szabadok akarnak lenni. Szerinted az istentiszteleteinknek
nem kellene vonzónak lenniük és kívánatosnak? Nem kellene Isten
szeretetét, szabadságát bemutatniuk?

Te  milyen  összejövetelekre  jársz  szívesebben?  Olyanra,  amit
emberek  szerveznek  és  bonyolítanak  le,  vagy  olyanra,  ahol  Isten
Szelleme  az  Úr,  és  szabadság  van?  Ez  a  szabadság  nem  csak
gyülekezeti,  hanem egyéni szinten is meg kell,  hogy nyilvánuljon!
Hiszen  azt  olvastuk  a  fenti  Igerészben,  hogy ahol  Ő  ott  van,  ott
szabadságnak kell  lennie.  Isten jelenlétében semmi keresnivalója a
különböző megkötözöttségeknek, nyomorúságoknak és egyebeknek.
Ahol Ő erővel megjelenik, ott a sötétségnek mennie kell! Legyen az
akár egyetlen személyben, vagy egy egész közösségben.
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„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.”
(Apostolok Cselekedetei 2:11-13)

„Amikor megláttam őt, a lába elé estem, mint egy halott. Ő azonban
rám tette jobb kezét, és azt mondta: „Ne félj! Én vagyok az Első és
az Utolsó...” (Jelenések könyve 1:17)

Ezt a részt rögtön két Igeverssel vezetem be, melyek azt próbálják
bemutatni,  milyen  jelei  lehetnek  annak,  ha  Isten  Szelleme  rászáll
valakire,  megérinti  vagy be is  tölti  teljesen.  Az első idézetben azt
olvassuk,  hogy a  külső  szemlélő  számára  összevissza  beszéltek  a
tanítványok. A hallgatóság annyira el  volt  csodálkozva ezen, hogy
nem tudták mire vélni a történteket. Mindez nagyon hangos kellett,
hogy legyen, mert egy másik helyen azt olvassuk, hogy mindenfelől
összefutottak az emberek, és odagyűltek. Micsoda hangzavar lehetett
ott!  Ez minden, csak nem rend. Ha Isten tesz valamit,  akkor nem
szép rendben és csendesen teszi, hanem hangosan és lármázva??

Sokan erre esküsznek, sokan arra. Talán most azt várod tőlem, hogy
leírom a tutit, azaz, hogy melyik a helyes. Szép csendben, rendben,
vagy hangosan, lármázva? Hát ezt nem fogom leírni, ugyanis van,
hogy így  cselekszik  a  Szent  Szellem,  van,  hogy úgy.  Az  viszont
biztos, hogy a démonok Jézus idejében sem szép csendben hagyták el
az embereket, hanem igen feltűnő módon. Az is gyakori, hogy van,
aki halkan, sírdogálva éli át Isten érintését. A probléma nem az, hogy
mi hogyan zajlik egy-egy ilyen összejövetelen, hanem az, amikor a
hívő  emberek  elkezdik  hangoztatni,  hogy  ez  csak  így,  és  így
történhet, Isten csak szolidan, vagy csak hangosan teszi a dolgát. Ő
választ, nem mi!
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„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.”
(Apostolok Cselekedetei 2:2-4)

Amikor  a  tanítványokra  először  leszállt  a  Szent  Szellem,  azt
olvassuk, hogy különböző nyelveken kezdtek el beszélni, melyeket
ők nem is  ismertek.  Ott  a  hallgatóságukban,  a  Jézust  nem ismerő
emberek között viszont sokféle külföldi ember volt, akik megértették
mindazokat, amiket a szavak kimondói nem. Milyen furcsa dolog ez?

„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.” (Apostolok Cselekedetei 10:44-46a)

Természetesen  megtehetjük,  hogy  homokba  dugjuk  a  fejünket  e
jelenség láttán, de mivel többször is előfordul a Bibliában, nem csak
egyszeri,  elszigetelt  esetről  van  szó,  így  komolyan  kell  vennünk.
Igen, többször, több helyen tudósít a Szentírás arról, hogy valakire
vagy valakikre leszállt a Szent Szellem, és az illetők idegen nyelven
kezdték  dicsérni  az  Urat.  Ez  az  Úr  Szellemének  az  imádsága,
dicsőítése. Amikor teljesen betölt téged, akkor átadod Neki az egész
testedet,  lelkedet,  mindenedet.  A  nyelvedet  is  beleértve,  melyen
keresztül  egy  ilyen  jelenség  keretében  árad  ki  az  Ő  ereje.  Aki
imádkozik, legtöbb esetben nem tudja mit mond, de a kívülállónak
aki hallja, lehet, hogy pont az az anyanyelve, és lehetséges, hogy érti
az  üzenetet,  mely  közelebb  fogja  vinni  Isten  megismeréséhez.
Hallottam már ilyen történeteket, és persze a mai időkből. Egyszóval
számolnod  kell  a  nyelveken  szólással,  ha  az  Úr  Szelleme  betölt
téged! Ne lepődj meg, csak bízd Rá magad bátorsággal!
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„Hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki
Isten ajándéka a számunkra.” (Római levél 5:5b)

Van egy rész a Bibliában, mely azt mondja, hogy  „...Isten maga a
szeretet”. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor megérint az Úr közelsége,
akkor  többnyire  egy  kimondhatatlan  szeretettel  találkozol,  ezt
valóságosan meg is érzed. Egy olyan irgalmas szeretetet, mely nem
függ attól, hogy mit tettél, vagy mit gondoltál. Bármit is csinálnál,
akármilyen rosszat, akkor is elfogadna téged, mert Ő valóban maga a
szeretet. Egyszerűen nem tud nem szeretni, mert ez fakad a lényéből.

Ha Isten maga a szeretet, és a Szent Szellem pedig az Úr Szelleme,
akkor joggal  állíthatjuk,  hogy a Szent Szellem is  maga a szeretet.
Amikor  szembetalálkozol  ezzel,  és  az  megérint,  akkor
tulajdonképpen  a  Szent  Szellem  szeretetével  találkozol,  mert  Ő
közvetíti azt feléd itt a Földön. Egyszerűen le sem tudnám írni neked,
hogy milyen érzés ez!!! Azt tapasztalod, hogy úgy fogad el, ahogyan
vagy,  és  ezért  az  ég  világon  semmit  nem kell  tenned,  de  nem is
tudnál!  Ha éppen egy bűnös  állapotodban jön  közel  hozzád,  nem
azzal  fog törődni,  hogy mit  tettél,  vagy mennyi  van a  rovásodon,
hanem csak szeret, szeret és szeret. Te pedig csak összezuhansz ettől
az  elvárások  nélküli  ragaszkodástól,  és  maximum  annyit  tudsz
kérdezni könnyek között, hogy: „Miért Uram?? Miért szeretsz engem
ennyire??”. A válasz pedig: „Azért, mert én alkottalak, és ismerlek
téged!”.

Annyira megmagyarázhatatlan, amit Isten Szelleme közvetít felénk!
Ez garantáltan átalakít téged! Emiatt van, hogy ha valaki találkozott
Jézussal,  az  Atyával  vagy a  Szent  Szellemmel,  annak  rendszerint
maradandó változás történik az életében. Ez a szeretet megújít téged
is.  Talán  a  Vele  való  találkozás  előtt  egyhangúnak,  unalmasnak,
üresnek érezted az életedet, de ha ez egyszer megesik veled, semmi
nem lesz már többé ugyanaz! Célod lesz. Mégpedig az, hogy újra és
újra  találkozz  Vele,  és  egyre  közelebb  kerülj  Hozzá.  Megéri  hát
keresni, kutatni, amikor csak időd van.
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„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. 14:17)

Mindezeket,  melyeket  itt  leírok  neked  a  Szent  Szellemről,
valószínűleg nem értik meg azok az emberek, akik nem ismerik az
élő Istent.  Mert ők egy más világban élnek, másban hisznek vagy
éppen  semmiben,  és  egészen  más  a  gondolkodásmódjuk.  Ez  a
negyven napos kiképzés talán teljesen kínai számukra, nem más mint
egy információhalmaz. Szavak és üres idézetek, fejtegetések csupán.
Csakis akkor válik élő és működő csodává, melyeket itt megosztok
veled, ha Isten bemutatkozik neked, és kapcsolatba kerülsz Vele.

Ám a nem hívő emberek világa fel sem tudja fogni a Szent Szellem
személyét, hatalmát és tevékenységét. Még kevésbé tudja felismerni
azt, hogy ez a csodálatos személy bennük élhet, ha valaki megtért, és
befogadta  Őt  a  szívébe.  Pedig  igazán  fantasztikus  érzés  és  tudat,
hogy bár  az  Atya  és  a  Fiú  a  mennyben van,  Isten  Szelleme itt  a
Földön van, egészen közel hozzánk, sőt bennünk. Az, Aki szervesen
közreműködött világunk megteremtésében, egyszerűen itt él a hús-
vér, de hívő emberben. Ez kicsit meredek neked is, nem? Íme egy
újabb idézet, mely ezt alátámasztja:

„Nem tudjátok, hogy ti Isten Temploma vagytok, és Isten Szelleme
lakik bennetek?” (1.Korintusi levél 3:16)

Az emberek nagy része azt  gondolja,  hogy Isten a  templomokban
lakik.  Volt  idő,  amikor  ez így is  volt  Izraelben,  de ma már egész
másként állnak a dolgok. Nem, ma már az Úr az Ő Szelleme által
nem épületekben lakik, hanem azokba költözik, és azokkal működik
együtt,  akik befogadják az életükbe Őt. Te is funkcionálhatsz úgy,
mint egy templom. Hordozd Isten erejét!
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„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!- Maga a Szent Szellem
a  mi  szellemünkkel  együtt  megerősíti,  hogy  Isten  gyermekei
vagyunk.” (Római levél 8:14-16)

Te vajon hagyod-e, hogy Isten Szelleme vezessen, irányítson téged?
Megtörtént már veled, hogy valami nehezet kért tőled? Valami olyat,
aminek a megtételéhez nagy hit  kellett? Tudod, azok az Isten fiai,
akiket  tud  vezetni  a  Szent  Szellem.  Ha  hagyod,  hogy vezéreljen,
irányítson akkor is, mikor nem látod mi lesz a következő lépés... ha
hagyod,  hogy  vezessen  a  bizonytalanban  is,  ha  hagyod,  hogy
belevigyen a ködbe, melyből nem látod a kiutat... Az, hogy az Ő saját
Szelleme  benned  él,  a  fiává  tesz,  hiszen  Hozzá  tartozol.  Ezzel
egyidejűleg jogokkal és kötelességekkel is felruház téged. Az „Abba”
szó jelentése az eredeti szövegben azt jelenti: „édesapám”. A benned
lévő Szent Szellem feljogosít téged, hogy azt az Istent, Aki egykor a
saját kezével formált meg, a maga leheletét adta, hogy életre kelj, és
Akit elhagytál, mert a magad feje után akartál menni... azt az Istent,
Aki a saját Fiát adta áldozatul, hogy el legyenek törölve a bűneid...
azt  az  Istent  ma  Apukádnak  hívhatod,  mert  az  Ő  Szellemét
befogadtad az életedbe. Micsoda kiváltság és megtiszteltetés ez!!!

Ha pedig elbuknál,  bűnbe esnél és nem bírnál  tükörbe sem nézni,
tudd,  hogy Ő  hűséges  Isten.  Te  talán  utálod  magad,  de  a  szíved
mélyén egy hang azt mondja: „Isten hűséges hozzád, és nem hagy el
soha.  Ha  megvallod,  beismered  Neki  a  bűneidet,  Ő  mindig
megbocsájt.  Ha  pedig  Ő  ezt  teszi,  akkor  neked  is  meg  kell
bocsátanod magadnak! A fia vagy változatlanul, és ez nem módosul
azzal,  hogy  elbuksz!”. Amikor  a  vádlások  ordító  özönében  ilyen
szavakat hallasz valahonnan mélyről, akkor tudd meg, hogy a Szent
Szellem éppen azt erősíti benned, hogy Isten fia vagy!
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„Akkor  a  Törvény  foglyai  voltunk,  most  azonban  felszabadultunk
ebből a rabságból, mert a régi emberi természetünk meghalt. Most
már új módon szolgáljuk Istent a Szent Szellem által, nem pedig a
régi, írott szabályok szerint.” (Római levél 7:6)

Mi lehet a különbség a között, hogy a régi, írott szabályok szerint
szolgáljuk az Istent, és a között, amikor a Szent Szellemet szolgáljuk
új  módon?  Úgy  gondolom,  ha  figyelmesen  olvastad  eddig  ezt  a
könyvet, akkor talán már magad is tudsz választ adni erre a kérdésre.
Én mindenesetre megfogalmazom neked.

Az  törvények  ebben  az  esetben  sokszor  azokat  az  emberek  által
alkotott  istentiszteleti,  és  egyéb  liturgikus,  vallási  megszokásokat,
szabályokat jelentik, melyek régen talán jól működtek és hasznosak
voltak  az  Úr  szolgálatában,  de  mivel  azóta  rengeteget  változott  a
kultúránk, gondolkodásmódunk, és alapjaiba véve az egész világunk,
mára  már  haszontalanokká,  működésképtelenné  váltak.  Mégis  sok
egyházi  vezető  és  tag  mereven  ragaszkodik  ezekhez  az  elavult
formulákhoz, és rákényszeríti azt a következő generációra is.

A Szent Szellem szolgálata pedig úgy néz ki, hogy rugalmasan követi
azokat  az  újdonságokat,  melyeket  Isten  ad  az  Őt  követőknek.
Mindezt annak érdekében teszi,  hogy valóságosan el  tudják érni a
rájuk bízott embereket, és hűen mutassák be az élő Istent. Szerinted
melyik szolgálat hatékonyabb? Ha egy nem hívő ember az utcáról
belép  egy  istentiszteletre,  akkor  a  műsorszagú,  túlszervezett  és
feszélyezett  összejövetel  fogja  őt  meg,  vagy  egy szabad  légkörű,
erőteljesebb,  emberközelibb  légkör?  Vajon  melyikre  fog  újra
elmenni, és melyik az, amelyiket időpocsékolásnak tartja? Ha műsort
szeretnénk csinálni, arra ott  a színház vagy a mozi.  De ha az élő,
szerető és csodatévő Istent akarjuk bemutatni másoknak, akkor nem a
hagyományokat  és  a  szabályainkat  kell  fitogtatnunk,  hanem
ráhagyatkoznunk az Úr Szellemének szeretetteljes vezetésére!
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„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) 

Az  Ószövetségben,  főleg  Mózes  könyveiben,  rengeteg  szabályt
találunk arra  nézve,  hogy melyik  áldozatot  hogyan kell  bemutatni
Istennek, miként kell  megtisztálkodni előtte,  hol milyen edényeket
kell  használni,  mit  hogyan kell  tennünk, ha Istennek meg akarunk
felelni.  Erkölcsi,  lelki,  higiéniai  és  egyéb  előírások  tömkelegét
találhatjuk  ezeken  az  oldalakon.  Izrael  történelméről,  életéről,
harcairól is sok hasznos információ kerül elénk az Ószövetség ezen
lapjait böngészve.

A Bibliánk  Újszövetségi  része  pedig  Jézus  születéséről,  életéről,
szolgálatáról, és megváltó munkájáról, kereszthaláláról szól. Továbbá
feltámadásának  körülményeit,  a  Szent  Szellem  eljövetelét,  a
kereszténység  elterjedését  mutatja  be,  sok  jövőbe  mutató
kijelentéssel  együtt.  Mindezt  elolvasva  láthatjuk,  hogy  más
szabályok  voltak  érvényesek  az  ószövetségi  időkben,  és  más
tanításokat hozott Jézus egy teljesen új szövetségben. Igen, Ő újat
hozott.  Ami  addig  történelmet  és  bonyolult  szabályrendszereket
jelentett, mára Isten életet adó beszédévé, örömhírré vált a megváltás
és a Szent Szellem megelevenítő munkájának hatására. Sok oktatási
intézményben a Bibliát egyszerűen csak egy tananyagnak, irodalmi
műnek veszik, és akként kezelik. 

Sajnos  nagyon-nagyon  sok  szószéken  is  ugyanezt  teszik  Isten
Igéjével, és akik ezt hallgatják hétről hétre, szellemileg nem jutnak
egyről a kettőre,  csak a lexikális tudásuk gyarapszik. Ellenben, ha
Isten  Szellemét  kérjük,  hogy  tegye  élővé  számunkra  az  olvasott
Igerészeket, és adjon változást hozó üzeneteket belőle, akkor Ő ezt
nagyon szívesen meg is teszi. Ahol a Szent Szellem vezetése alatt
szól az igehirdetés, ott valódi megújulások történnek, és igazi élet fog
fakadni a szívekben. Nélküle ne tedd!!!
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„Imádkozom,  hogy  megtudjátok,  milyen  mérhetetlenül  nagy  Isten
ereje,  amely  hatékonyan  működik  bennünk,  hívőkben.  Ugyanez  az
erő  mutatkozott  meg  akkor  is,  amikor  az  Atya  feltámasztotta
Krisztust a halálból, és a Mennyben a jobbjára ültette.” 
(Efézusi levél 1:19-20)

Említettem  már,  hogy  Jézus  szolgálatához  is  kellett  Isten
Szellemének az ereje. Ahhoz, hogy a Mester az Úr döntéseit hozza
meg,  jeleket  és  csodákat  tegyen,  az  Atya  szavait  mondja  az  Őt
körülvevő embereknek, kellett a Szent Szellem jelenléte. Ezért nem
is kezdte meg szolgálatát,  amíg Ő galamb képében reá nem szállt,
miután Keresztelő János bemerítette. Itt viszont azt olvassuk, hogy a
meggyilkolt Megváltó feltámadásához is ugyanúgy a Szent Szellem
erejére volt szükség, mint bármi máshoz, amit Jézus Krisztus tett itt a
Földön.

De ez még nem minden. Az igazi jó hír még csak most jön! Ezt az
erőt  ajándékozza  NEKÜNK  IS  a  mi  mennyei  Atyánk!  Azt,  Akit
Jézusnak is  adott.  Azt,  Aki segített  neki  a  szolgálatában.  Azt,  Aki
közreműködött  a  feltámadásában.  Erről  a  Személyről  írok  most
neked, és Ő az, Aki veled akar lenni, benned élni, és közreműködni
az Istentől kapott feladataidban. Ő ma is tud és akar csodákat tenni
ugyanúgy,  mint  régen.  Neki  ma  sem  esik  nehezére  betegeket
gyógyítani,  halottakat  feltámasztani,  és  ha  kell,  felrúgni  ennek  a
fizikai világnak a megszokott törvényszerűségeit csak azért, hogy az
imádságod és a hited hatására megdicsőítse az élő Istent.

Minden  lehetséges  a  számodra,  Kedves  Olvasóm!  Veled  van,  Aki
alkotta ezt a világot, és ez azt is jelenti, hogy bármit, bármikor meg is
tud  változtatni.  Benned  él  az  Isten  ereje,  ha  mindazt  hittel  végig
tudtad csinálni, amiről eddig írtam. Tiéd ez az ajándék! Hidd el, hogy
Vele minden lehetséges! Hidd el, hogy tényleg veled van! Hidd el,
hogy  annak  a  személynek,  Aki  Istent  képviseli  itt  a  Földön,
fontosabb vagy a teremtett világnál, és valóban szeret téged! Hidd
csak el tényleg, és csodákat fogsz látni magad körül!
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„Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben
erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és
hogyan imádkozzunk.” (Római levél 8:26a)

Voltál már úgy, hogy szerettél volna imádkozni, tudtad, hogy szükség
lett  volna  rá,  de  egyszerűen  fogalmad  sem  volt,  hogy  mit,  vagy
hogyan  mondjad  el  Istennek?  Én  szoktam  így  lenni.  Előfordult
többször is, hogy szerettem volna az Úrral időt tölteni, beszélgetni
Vele, de nem tudtam elkezdeni. Nem tudtam mit mondjak, és nem
akartam erőlködni. Ha ez így van egy darabig, az ember egy idő után
megunja,  és  feladja.  Továbbáll,  és  nem imádkozik,  mert  valahogy
most nem jön össze, nem megy. Pedig van két nagyon jó megoldás az
ilyen esetekre!

Az  egyik,  a  már  említett  nyelveken  imádkozás,  amikor  Isten
Szellemére bízod a  nyelvedet,  és vársz,  hogy jöjjenek a számodra
érthetetlen szavak, majd bátran kimondod azokat, nem törődve vele,
milyen  furán  hangoznak.  A  Biblia  egy  másik  helyen  azt  írja  a
nyelveken  szólásról,  hogy  azzal  az  imádkozó  épül,  mert
kimondhatatlan dolgokat beszél, melyeket ki sem gondolt.

A másik hasznos teendő, ha nem tudod mit, vagy hogyan imádkozz,
ha  eszedbe  jut,  ki  is  a  te  Segítőd,  Akit  azért  küldött  Jézus,  hogy
vezessen és tanítson téged! Igen, Ő a Szent Szellem. Ilyen esetben
kérd  meg,  hogy  segítsen  neked  az  imádságban,  adjon  témákat,
gondolatokat,  szavakat.  Hidd  el,  nagyon  szívesen  támogat,  hiszen
azért is van itt a Földön. Ha megkérted Őt, akkor csak várj és figyelj!
Nekem  ilyenkor  olyan  gondolatok  szoktak  beugrani,  melyekért
könnyen  tudok  imádkozni,  és  rövidesen  azt  veszem  észre,  hogy
lelkesen és tűzzel teszem ezt, pedig azelőtt meg abszolút nem ment.

Kérj Tőle segítséget bátran! Meg fogod látni, hogy megéri.
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„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 8:26b-27)

Jó érzés tudni, hogy a Szent Szellem nem csak azt a sok mindent
teszi,  amit  eddig  leírtam,  hanem még imádkozik  is  értünk.  Mivel
ugyanis  bennünk  él,  ezért  nagyon  is  jól  ismeri  a  szívünket,
gondolatainkat,  vágyainkat.  Ki  tudna  jobban  és  hatékonyabban
imádkozni az ügyes-bajos dolgainkért, mint az a Szellem, Aki Istené,
és Aki mibennünk lakik? Ezt olyan nagyon jól kitalálta az Úr, mint
annyi minden mást is.

A következő idézet elsőre úgy tűnik, hogy ellentmond a fentieknek:

„Csak  egyetlen  Isten  van  és  csak  egyetlen  közvetítő  Isten  és  az
emberek között: az emberré lett Krisztus Jézus.”
(1.levél Timóteushoz 2:5)

Más  fordításokban  a  közvetítő  szó  közbenjáróként  szerepel.  Most
akkor ez hogy is van? Csak egyedül Jézus a közvetítő, de a Szent
Szellem is  imádkozik  értünk?  Én  egyrészt  azt  gondolom,  hogy a
közvetítő  nem  ugyanazt  jelenti,  mint  amikor  a  Szent  Szellem
könyörög értünk, másrészt pedig az előzőekben már lefektettük, hogy
Jézus  minden jellegű szolgálatát  a  Szent  Szellemmel  összhangban
végzi. Mondhatjuk úgy is, hogy a Szent Szellem által imádkozik, jár
értünk közben az  Atyánál.  Az biztos,  hogy ez  a  közbenjárás,  ami
értünk folyik, teljes összhangban működik az Atya akaratával.

Tudod,  ha  elcsüggedsz,  és  nincs  erőd  még  könyörögni  se,  sem
önmagadért,  sem  a  szeretteidért,  akkor  tudd,  hogy  van,  Aki
imádkozik érted.  Jézus Krisztus a  Szent  Szellem által  esedezik az
Atyánál a te győzelmeidért, előmeneteleidért. Soha ne felejtsd ezt el!
Nem vagy egyedül ebben a harcban!
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„Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül,
és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.”
(1.Korintusi levél 12:11)

A Szent  Szellemnek  van  saját  akarata,  terve,  gondolkodásmódja,
személyisége. Ő úgy adja az ajándékait az embereknek, ahogy jónak,
helyesnek és a legbölcsebbnek tartja.  A későbbiekben fogok írni a
tulajdonságairól,  de  most  az  akaratáról  beszélnék  kicsit.  Hogyan
ismerheted meg azt, hogy miről, mit gondol, mit hogyan szeretne?
Nagyon egyszerű: csak kérdezd meg Tőle! Felelni fog, hidd el, csak
keresd a válaszát az imádságaidban és a Bibliában! Egy helyen azt
olvassuk Isten Igéjében, hogy:  „Aki keres, az talál...”. Vajon miért
akarná az, Aki szeret téged, hogy ne értsd Őt, ne halld, amit mond
neked? Ez nem logikus. 

„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.” (János ev. 16:13)

Itt is tisztán látszik a Szentháromság tagjai között lévő harmonikus
kapcsolat. Igen, van akarata, elképzelése a Szent Szellemnek, de ez
az akarat teljes mértékben megegyezik az Atya és a Fiú akaratával.
Hogy ez a nagy egyetértés már kezd egy kicsit unalmas lenni? Van
akarata, de mégsem a sajátja, hanem az Atyáé? Csak gondolj bele: te
is  testből,  lélekből  és  szellemből  állsz,  és  ha  valamit  nagyon
szeretnél,  akkor azt egész lényeddel akarod, ugye? Ezen a ponton
újra hangsúlyoznám, hogy a Szent Szellem az Atya Szelleme, tehát
egyértelmű, hogy ugyanazt akarja, mint Ő. Jézus akaratával pedig az
a helyzet, hogy Ő az Isten Fia, és nincs abban semmi furcsa, ha egy
apának és a fiának ugyanaz a célja, és együtt dobban a szívük. Sőt, ez
a helyes és követendő. Tehát, ha Jézusnak ugyanaz van a szívén, mint
az Atyjának és az Atyja Szellemének, az teljesen természetes dolog.
Isten Szelleme tehát soha nem fog olyat mondani, kérni vagy tenni,
ami ne lenne Isten akarata. Bízz Benne bátran!
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„Pál  és  társai  Kis-Ázsiában  is  szerették  volna  hirdetni  az  Isten
üzenetét,  de  a  Szent  Szellem  nem  engedte  nekik,  hogy  arrafelé
menjenek.” (Apostolok Cselekedetei 16:6)

Igen, épp az imént írtam arról, hogy Isten Szellemének van akarata,
és hogy ez az akarat megegyezik az Atya és a Fiú, Jézus Krisztus
akaratával  is.  Ebben  a  részben  inkább  azt  szeretném  bemutatni
neked,  hogy  ez  a  Szellem  mennyire  határozott  az  elképzeléseit
tekintve.  A Bibliában  több  helyen  olvashatunk  történeteket  arról,
hogy  Istennek  volt  egy  konkrét  terve  bizonyos  helyzetekben,  de
voltak emberek, akik odaszánásukkal, imádságaikkal hatással tudtak
lenni  Teremtőnkre.  Még  pedig  olyan  hatással,  hogy  az  Úr
meggondolta  magát,  feladta  elképzelését  az  adott  szituációval
kapcsolatban.

Igen, el lehet érni, hogy az Úr megváltoztassa a döntését bizonyos
helyzetekben.  Nagyon  passzol  ide  az  édesapa  és  a  gyermek
kapcsolata.  Velem  is  megtörténik  párszor,  hogy  a  gyermekemnek
sikerül rávennie, hogy olyat tegyek, amit éppen akkor nem szeretnék,
vagy megváltoztassam az eredeti  elgondolásomat,  tervemet,  és azt
tegyem, amit ő szeretne. Mivel Isten még szeretőbb, mint egy földi
apa,  ezért  bizony  nála  is  előfordul  az  ilyen.  Nem  szabad  hát
félénknek lennünk ilyen helyzetben, és tisztában kell lennünk azzal,
hogy mi valóban Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik bizalommal
jöhetnek a Mennyei Atyjukhoz.

Ám vannak sarkalatos pontok, melyek nem képezhetik alku tárgyát.
Meg kell  értenünk,  amikor  Atyánk a Szent  Szellem által  végleges
nemet  mond  bizonyos  kéréseinkre,  vagy  mást  tervez  adott
helyzetekben, mint mi. Tiszteletben kell tartanunk, hogy Ő Istenként
gondolkodik, míg mi emberként. Ha valamit nem enged meg, annak
mindig komoly oka van. Légy hálás, hogy vigyáz rád és vezet!
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„Mikor  rájuk  leheled  Szellemed,  teremtményeid  életre  kelnek,  és
megint betöltik a föld színét.” 
(Zsoltárok könyve 104:30 - Egyszerű fordítás)

Isten Szellemének most egy különleges és izgalmas tulajdonságára
szeretnék rávilágítani, mely nem más, mint a megújítás. Egy másik,
régebben kiadott bibliafordítás szerint ez az Ige így hangzik:

„Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a
termőföld felszínét.” (Új fordítás)

Itt  még  a  Szent  Szellemet  Léleknek,  Szentléleknek  fordították,
viszont  nagyon  jól  kidomborítja  Isten  Szellemének  megújító
munkáját. Ha kiárad a Szent Szellem, új teremtmények keletkeznek,
és megújul a  termőföld felszíne is.  Talán most  azon gondolkodsz,
hogyan újulhatsz meg te, hogyan is vonatkozik mindez rád?

Tudod, én láttam már megújult embert! Olyat, aki rossz életet élt, és
össze volt dőlve körülötte minden. Egyszerűen romokban hevert az
illető.  Lelkileg  és  magánéletileg  teljesen  szét  volt  csúszva,  ivott,
bagózott, és boldogtalan volt. De tapasztalom és látom a mai napig
is, hogy mivé vált ez az ember azután, hogy találkozott Istennel, és
átadta Neki az életét. Rábízta Isten Szellemére a vezetést,  és ezt a
döntését azóta sem bánta meg. Nem iszik, nem dohányzik, lelkileg is
sokkal jobban van, mert életcélt adott neki az Úr. Nagyon sok ilyen
embert ismerek magam körül. Annyira izgalmas és ígéretes dolog ez!

Azon a bizonyos,  oly sokat  emlegetett  pünkösdön, Jeruzsálemben,
kiáradt  a  tanítványokra  Isten  Szelleme,  és  teljesen  megváltozott
bennük minden. Például Péter, aki azelőtt pár nappal letagadta még
azt is, hogy ismeri Jézust, most akkora bátorságot kapott, hogy több
ezer  ember  előtt  beszélt  Mesterének megváltó munkájáról.  Ezután
nem sokkal, ezek a megújult teremtmények szépen lassan betöltötték
az egész Föld felszínét az evangéliummal. 
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„Ezek  után  kiöntöm  Szellemem  minden  emberre.  Fiaitok  és
leányaitok  prófétálni  fognak,  az  idősek  álmokat  látnak,  a  fiatalok
pedig látomásokat kapnak. Kiöntöm Szellemem azokban a napokban
még a szolgákra is, férfiakra és nőkre egyaránt.” (Joel 2:28-29)

Az előző  részhez  kapcsolódva  jelezném,  hogy  azért  terjedt  el  az
egész világon az evangélium üzenetének hatalma, mert Isten minden
emberre szeretné kiárasztani a jelenlétét, azaz szeretne igazán közel
kerülni a teremtményeihez. Ha megtérnek az emberek, és befogadják
az életükbe Isten Szellemét, akkor az Úr ott élhet bennük, a lehető
legbensőségesebb  kapcsolatba  kerülhet  velük.  Mindenkivel  erre
vágyik. Nem akarja, hogy bárki is el legyen választva Tőle! Biztosan
emlékszel rá, amit már írtam, hogy az eredeti terv az volt, hogy a
Teremtő  és  az  alkotásai  szeretetkapcsolatban  legyenek  egymással.
Aki  nem  akar,  annak  nem  kötelező  Istennel  járnia,  de  ennek
hiányában soha nem fog tudni igazán teljes életet élni. Íme még egy
idézet,  mely  arról  szól,  hogy  Isten  Szellemének  közelsége
mindenkinek jár:

„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)

Igen, szerepelt már ez az idézet, de egy más aspektusból. Most az a
lényeges, hogy az újrakezdés, és a megígért Szent Szellem a tiéd is,
sőt mindenki másé is, akiket csak megszólít Isten. Ne hallgass arra a
hazug hangra,  mely azt  mondja,  hogy te erre  nem vagy alkalmas,
nem vagy méltó Isten Szellemével közösségben lenni! Az, aki bűnök
megtételére  csábított  téged,  hogy  minél  többet  szenvedj  Isten
közelsége  nélkül,  nem akarja,  hogy teljes  és  boldog  életet  élj.  Ő
(ördög, Sátán) hazudik neked ilyeneket!
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„Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy
Isten gyermekei vagyunk.” (Római levél 8:16)

Isten Szelleme azért erősíti benned, hogy az Úr gyermeke vagy, mert
azt  szeretné,  hogy  ez  teljesen  beléd  ivódjon.  Azt  akarja,  hogy  a
gondolkodásod része legyen ez a tény. Erősödjön meg benned, hogy
ki  vagy,  és  valóban  Isten  fiának  lássad  magad.  Egyáltalán  nem
mindegy, hogy mit gondolsz önmagadról! Ez határozza meg, hogy
mire fogsz jutni az életben, ki lesz belőled. Isten nem akarja, hogy
sokat  képzelj  magadról,  de  azt  igen,  hogy egészséges  identitásod
legyen. Reálisan kell látnod magadat! 

Isten  visszafogadott  gyermeke  lettél,  és  Jézus  örököstársa  az  Ige
szerint. Hatalmat kaptál a gonosz minden ereje felett, de persze azt
nem  szeretné  az  Úr,  hogy  emiatt  túl  sokat  képzelj  önmagadról.
Mindig  szem  előtt  kell  tartanod,  hogy  Jézus  áldozatos  szeretete
nélkül bizony sehol nem lennél! Ha Ő nem halt volna meg érted, nem
tudtál volna megszabadulni a bűneid terhétől és az elrontott életedtől.
Ha az Atya nem alkotott volna meg, és nem adta volna halálba az
egyetlen Fiát érted... Ha a Szent Szellem nem keltett volna életre, és
nem vezetne a helyes úton, nem adna erőt neked... Hol lennél ezek
nélkül??

Te is,  én is  jól  tudjuk,  hogy el  fogunk bukni ezen az úton,  igaz?
Emberek  vagyunk  és  hibázunk.  Még  ha  Isten  Szelleme  irányít  is
bennünket, akkor sem csinálunk mindig, mindent helyesen, mert van,
hogy nem jól értünk,  hallunk dolgokat Tőle.  De ha orra  is  esünk,
akkor is ugyanazok az istenfiak maradhatunk. Elbukhatunk százszor,
és összesározhatjuk magunkat, mégis meghalt értünk az Úr Jézus. A
vére  mindig  tisztára  mos  minket.  A kegyelem  mindig  a  miénk.
Amikor az ellenség azt mondja: „Nincs tovább!”, a Szent Szellem azt
válaszolja  a  szívedben:  „Te  változatlanul  Isten  gyermeke  vagy.”!
Neki higgy, ne a Gonosznak!
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„Látta, hogy nincs senki, nincs, aki népéért közbenjárna nála. Ezért
saját  hatalmára  támaszkodott...  a  féltő  szeretet  palástját  terítette
vállára...  Ezért  félik  majd  az  Örökkévaló  nevét  napnyugaton,  és
tisztelik  dicsőségét  keleten,  mikor  eljön,  mint  egy  sebes  sodrású
folyó, amelyet az Örökkévaló Szelleme hajt.”
(Ézsaiás 59:16a, 17b, 19)
 
Tudtad, hogy Isten Szelleme meg is véd téged, ha éppen arra van
szükség? Azt olvassuk ugyanis, hogy a féltő szeretet palástját terítette
válladra.  Ő szenvedéllyel  szeret  téged.  Az első pillanattól  kezdve,
hogy megalkotta  az embert,  féltőn szereti  őt.  A szabad akaratodat
tiszteletben  tartva  csak  annyira  van  közel  hozzád,  amennyire
igényled azt.  Nem erőlteti  rá magát senkire,  de aki szeretne közel
lenni  Őhozzá,  azzal  örömmel  közösséget  vállal.  Ha  veszélyes
helyzetben lennél, Ő figyelmeztet,  és ha hallgatsz a hangjára, meg
tudsz menekülni ezekből.

Azt olvassuk ebben a részben, hogy nem volt senki, aki imádkozott
volna Isten népéért, az Ő kedveltjeiért, akiket kiválasztott magának,
megtisztított,  és  nagyon  szeretett.  Isten  többnyire  imádságokra
válaszolva reagál, cselekszik, de mint önálló lény, akkor, és azt tesz,
amit  akar.  Ezekkel  a  tetteivel  viszont  mindig  tiszteletben tartja  az
ember szabad akaratát,  melyet  Ő maga adott  neki.  Nem fog olyat
tenni  az  életedben,  amit  nem akarsz  vagy nem kértél  Tőle,  csak
esetleg akkor, ha úgy döntöttél, hogy az egész életed irányítását Rá
bízod.  Az  Ő  népe  pedig  azért  az  Ő  népe,  mert  ezt  megtette,  és
teljesen az Ő akaratára bízta  sorsa alakulását,  tudva,  hogy Isten a
legjobbat akarja az övéinek. Innentől kezdve, ha nincs is senki, aki
imádkozna  a  te  védelmedért,  az  Isten  ott  van  Szelleme  által,  és
vigyáz rád, őriz téged. Ha az életed a kezébe tetted le, biztos lehetsz
benne, hogy semmi nem történik veled, ami véletlen lenne, mert az
Úr előbb tud mindenről, mint ahogy az megtörténne. Védelem alatt
vagy, ez biztos, csak bízd Rá magadat, és bízz meg Őbenne!
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„Igazat  mondok,  nem  hazudok,  hiszen  Krisztusban  élek,  és
tanúskodik erről a Szent Szellem által megvilágított lelkiismeretem
is,  hogy  nagy  szomorúság  és  állandó  fájdalom gyötri  a  szívemet
Izrael népe miatt, hiszen ők a testvéreim, a rokonaim. Bárcsak tudnék
rajtuk segíteni!” (Római levél 9:1-3a)

Isten Szelleme belevilágít a lelkiismeretedbe. Milyen gyönyörű kép,
ugye? Ő csak átvilágítja, és ha van benne valami hiba vagy sötét folt,
akkor  arra  te  magad  eszmélhetsz  rá.  Nagyon  csodálatos  dolog,
amikor Isten csak úgy rád világít, és te pedig meglátod, hogy milyen
is  vagy  valójában.  Na  jó,  azért  nem biztos,  hogy  olyan  jó  érzés
mindezt  megpillantani,  de  ugyanebben  a  pillanatban  szembesülsz
azzal  is,  hogy Isten  mennyire  szeret  téged  minden  hiányosságod,
bűnöd ellenére  is.  Ez  viszont  már  felemelő  és  egyben maradandó
élmény,  mely életek millióit  változtatta  meg az idők folyamán,  és
még fogja nagyon sokakét.

Azért is igen lenyűgöző és hasznos, amikor az Úr így rád fókuszál,
mert  észreveheted,  és  így  elhagyhatod  a  bűnös,  haszontalan
dolgaidat.  Másrészt  pedig  megláthatod  azt  is,  hogy  mely
embercsoport vagy szolgálati terület felé érzel elkötelezettséget. Ez
beléd van kódolva,  ha úgy tetszik.  Ezzel születtél  a Földre.  Ez az
elhívásod,  rendeltetésed,  életcélod.  Amikor  ezt  felfedezed,  mert  a
Szent  Szellem segít  ebben,  és  elkezded végezni  ezt  a  szolgálatot,
hirtelen azt fogod tapasztalni, hogy az életed értelmet nyert.

Van egy helyed és egy küldetésed ebben a világban. Egy hely és egy
küldetés, ami neked készült, és pontosan rád lett méretezve. Minden
ember szeretné, ha igazán fontosnak és hasznosnak érezhetné magát,
és  ezért  sok  mindent  megtesznek.  Törtetnek  egyre  magasabbra  a
ranglétrán, húzzák az igát, hogy egyre több mindenük meglegyen, és
egyre  nagyobb  befolyást  szerezzenek  másokra,  de  egyet  sajnos
elfelejtenek a sok erőlködés közepette: megkérdezni az Alkotójukat,
hogy milyen céllal teremtette meg őket.
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„Valójában  nem  is  ti  fogtok  beszélni,  hanem  Mennyei  Atyátok
Szelleme szól majd rajtatok keresztül.” (Máté ev. 10:20)

A próféták, a tanítók és a papok voltak régen az Úr „szócsövei”. Ma
is léteznek próféták. Ma is élnek igehirdetők, evangelisták, tanítók,
akiknek az a feladata, hogy Teremtőnk formáló és aktuális üzenetét
közvetítsék mások számára. Az az igazság azonban, hogy nem kell
valakinek  titulus  és  nagy  szolgálati  terület  ahhoz,  hogy  az  Úr
mondanivalóját átadja mások számára. Lehet, hogy a munkahelyen,
iskolában vagy a piacon beszélgetsz valakivel, szóba kerül Isten, és
amit  mondasz  neki,  teljesen  megegyezik  az  Úr  akaratával.  Lehet,
hogy csak néhány mondat az, vagy egy idézet a Bibliából, de azt a
keveset a Szent Szellem adta a szádba, hogy rajtad keresztül eljusson
az ismerőseidhez.

Keresd gyakran az Úr Szellemének közelségét, igyekezz megismerni,
meghallani  a  hangját,  hogy  amikor  úgy  alakul,  azt  tudd  majd
mondani,  amit  Ő szeretne  közvetíteni.  Ha az  Atyád  Szelleme tud
szólni  általad,  az  mindig  célba  ér,  egészen  a  szívekig!  Olyankor
történnie kell valaminek abban a személyben, aki hallja az üzenetet.
Ha szíven üt  egy szó vagy egy rövid kis  beszéd,  amit  mondanak
neked, az rögtön meglátszik az arcodon. Így van ez Isten Igéjével, a
Tőle jövő üzenettel is.

Isten mindnyájunknak érti a gondolatait, vágyait, érzésvilágát, ezért
könnyen meg tudja  érinteni  egy-egy szóval  a  szívünk legmélyebb
zugait is. A művészek tudnak alkotni szívhez szóló költeményeket,
verseket, dalokat, filmeket, melyek hatnak mások érzelmeire. De az
emberi  szívek legrejtettebb dolgait  csak Alkotónk ismeri.  Gyakran
még mi sem ismerjük annyira önmagunkat, ahogyan az Úr. Ezért is
fontos és nélkülözhetetlen, hogy ha másoknak beszélsz az egyetlen,
igazi Istenről, mindenképp keresd Szellemének közelségét, vezetését.
Amiatt is, hogy a legjobbkor, a legütősebb szavakat tudd mondani,
melyek  valódi  változásokat  hoznak  mások  életébe,  nem  csupán
könnyeket csalnak a szemekbe!
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„Péter eközben még mindig a látomáson gondolkozott,  de a Szent
Szellem szólt hozzá: -Figyelj rám! Három férfi keres téged. Kelj fel,
menj le hozzájuk....” (Apostolok Cselekedetei 10:19)

Isten  gyermekeként  elengedhetetlenül  fontos,  hogy meghalld  Isten
hangját.  Minél  többször  hallod,  annál  biztosabban  meg  tudod
különböztetni más hangoktól, gondolatoktól. Sajnos sok hívő ember
úgy vélekedik, hogy Isten nem akar hozzá szólni. Akar-e szólni egy
édesapa a fiához? Van-e értelme egy apa-fiú kapcsolatnak, ha a szülő
nem kommunikál a gyermekével? Hogyan lehet így élni? Ha Isten
szeret bennünket, hogy lehet, hogy nem akar beszélni velünk? Ez így
értelmetlen  lenne,  ilyen  nem létezik.  Teljes  mértékben  felejtsd  el,
hogy  a  te  Alkotód  nem  akar  beszélni  veled!  Ez  egy  logikátlan
butaság, a Sátán hazugsága azzal a céllal, hogy ne legyen közösséged
a  Szent  Szellemmel,  és  ez  által  az  Atyával.  Ha  már  nem  tudta
megakadályozni, hogy megtérj és Istenhez közeledj, akkor mindent
megtesz azért, hogy ne legyen Vele normális, kétoldalú kapcsolatod.  

Szerinted egy gyermek szeretné-e hallani az apja hangját? Képzeld el
a gyermekkorodat úgy, hogy édesapád egyszer sem szól hozzád az
évek alatt, vagy csak egy-két mondatot összesen! Milyen kapcsolat
ez?  Hogy  nőttél  volna  fel,  ha  még  a  veszélyes  helyzetekre  sem
figyelmeztetett  volna?  Milyen  lelki  torzulásaid  lennének,  ha  így
kellett volna felnőtté válnod? Elhinnéd, hogy nagyon szeret téged, ha
nem beszélgetett volna veled? Mi emberek, ha haragszunk valakire,
akkor  azzal  büntetjük,  hogy  nem  szólunk  hozzá.  Vannak,  akik
évtizedekig  tudják  ezt  csinálni  egy-egy sértődés  után.  Ez  minden,
csak  épp  nem  a  törődés  kifejezése.  Egy  téged  elfogadó,  hozzád
ragaszkodó  Istenben  kell  hinned  a  Biblia  kijelentése  alapján,  aki
szeret annyira, hogy beszélni akar veled naponta!

Fontos-e  vajon,  hogy  egy  fiú  meghallja  az  édesapa  hangját?
Véleményem szerint létfontosságú! Isten azért adta Szellemét, hogy
szorosan veled legyen, tanítson, vezessen téged, és meg tudd hallani
Mennyei Atyádat.
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„Ekkor  a  Szent  Szellem szólt  Fülöpnek:  -Menj  oda,  és  csatlakozz
ahhoz a szekérhez!” (Apostolok Cselekedetei 8:29)

Még mindig a  Szent  Szellem hangjáról  írnék  neked,  mert  nagyon
fontosnak tartom annak megismerését,  követését.  Fülöp is követte,
bármilyen  furcsán  is  hangzott,  amit  az  Úr  mondott  neki.  Egy
sivatagos  útra  kellett  mennie,  és  egy  bizonyos  szekérhez
csatlakoznia. Egy igen előkelő, vadidegen, külföldi emberrel kellett
megosztania  az  evangéliumot.  Biztos  volt  benne,  hogy  ezt  kell
tennie,  azért  vitt  véghez  ilyen  meredek  dolgot.  Ez  az  ember
visszatérve a hazájába valószínűleg sokaknak át tudta adni a jó hírt,
és így terjedhetett ki egy másik országra is az Úr kegyelme. Rengeteg
haszna lett annak, hogy Fülöp kész volt Isten rendelkezésére állni.
Sok  ember  élete  megváltozhatott  Etiópiában.  Ehhez  viszont
szükséges  volt,  hogy  meghallja  és  megismerje  a  Szent  Szellem
hangját, majd engedelmeskedjen annak. 

Ha téged is egy merész, vakmerő tettre kér Isten, vajon megteszed-e?
Saját  tapasztalatból  azt  tudom mondani,  ha bevállalod,  különleges
áldásokat fogsz átélni. Engem nem egyszer kért meg Isten Szelleme,
hogy  rendezzek  több  száz  fős  evangelizáló  rendezvényeket, vagy
hagyjak  el  egy  biztos  pontot  az  életemben,  felcserélve  azt  egy
általam bizonytalannak gondoltra, vagy hogy írjak egy-két könyvet.
De ahányszor  meghallottam a hangját  és  engedelmeskedtem Neki,
bármilyen furcsa dolgot is kért, mindig feljebb emelt és megsegített.
Ez vár rád is, ha a Szent Szellem rendelkezésére tudsz állni, és kész
vagy megcselekedni, amit szeretne.

Ha tovább olvassuk Fülöp történetét,  azt  láthatjuk,  hogy ő  is  egy
nagyon különleges áldásban részesült,  miután elvégezte  azt,  amire
megkérte Isten. Egyik pillanatról a másikra az Úr Szelleme elragadta,
elvitte őt egy több kilométernyire lévő városba, hogy ott folytassa az
evangélium hirdetését. Nem gyakran olvasunk olyat a Szentírásban,
hogy valaki egy szempillantás alatt  eltűnik,  és máshol bukkan fel.
Mindenre számíthatsz, ha Isten hangját követed, csak tedd ezt bátran!
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„Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a
gyülekezeteknek!” (Jelenések könyve 2:7;11;17)

Isten szava nem csak egyes emberekhez szólhat valaki által, hanem
egész  közösségekhez,  gyülekezetekhez,  városokhoz,  és  akár
országokhoz is. A fenti idézet háromszor ismétlődik meg a Jelenések
könyvében, mely gyülekezeteknek szóló üzenetek végén látható. Az
alábbi Igerész viszont már egy egész városnak szóló kijelentésre utal.

„Az Örökkévaló szava érkezett Jónáshoz, Amittaj fiához: -Készülj az
útra, sietve menj Ninivébe, a nagy városba, figyelmeztesd lakóit  a
közelgő veszedelemre,  mivel  tudok róla,  hogy mennyi  gonoszságot
követtek el, és meg fogom büntetni őket ezért!” (Jónás könyve 1:1-2)

Ha a Szent Szellem tud hozzád szólni úgy, hogy te azt meghallod és
meg is  érted,  hogy mit  akart  mondani,  akkor  képes  arra  is,  hogy
olyan  üzenetet  adjon  át  rajtad  keresztül,  mely  egész
embercsoportoknak szól.  Ezek fontos mondanivalók Isten részéről.
Az  utóbbi  idézetben  például  Isten  szólt  Jónás  prófétához,  hogy
menjen el Ninivébe, és mondja meg a város lakóinak, hogy az Úr
megharagudott rájuk a rengeteg elkövetett bűn miatt. Bár egy jó nagy
kanyarral, de Jónás el is ment abba a városba, keresztül-kasul járta
azt,  miközben mindenfelé hirdette a népnek, hogy az Úr el  akarja
pusztítani a várost.

Az  ott  lakók  és  vezetőik  komolyan  vették  a  Szent  Szellem  által
felvázolt  jövendőt,  megbánták  a  bűneiket  és  megtértek  Istenhez.
Ennek  következményeképpen  Isten  meggondolta  magát,  és  nem
engedte, hogy meghaljanak. Mindezt azért írtam le, hogy lásd milyen
jelentősége  lehet  egy-egy  átadott  kijelentésnek,  próféciának.
Szeretnélek  bátorítani,  hogy  vedd  komolyan  mindazt,  amit  úgy
gondolod,  hogy Isten  mondani  szeretne  rajtad  keresztül.  Vizsgáld
meg, kérj ezzel kapcsolatban megerősítést az Örökkévalótól, és add
át a címzettnek!
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„Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok
jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást!”
(Efézusi levél 4:30)

A Szent  Szellemet  többféle  módon is  meg lehet  bántani,  akárcsak
téged, engem, vagy bárki mást. Az egyik és egyben legelterjedtebb
oka  ennek  az,  amikor  egyszerűen  nem törődünk  a  tervével,  nem
tudakoljuk, hogy mit szeretne.  Isten ügyét, munkáját végezzük, de
magát  az  Istent  meg sem kérdezzük,  hogy mi  lenne  igazán  az  Ő
elképzelése. Sokszor istentiszteletesdit játszunk az Úr nélkül. Amikor
műsort csinálunk gyülekezeteinkben, a Szent Szellem visszahúzódik,
megszomorodik.  Úgy látja  és  érzi,  hogy Rá itt  nincs  szükség,  jól
elműsoroznak a hívők Őnélküle is. Sajnos ez sok helyen tényleg így
működik.  Ugyanezt  az  egyéni  életünkben,  szolgálatunkban  is
gyakran  megtesszük,  és  az  eredmény  ugyanaz  lesz:  megbántjuk,
megszomorítjuk vele Isten Szellemét.

A másik dolog, mellyel szomorúságot okozhatunk Neki az, mikor kér
tőlünk valamit, de mi nem tesszük meg. Azt vettem észre, hogy Ő
nagyon  türelmes  és  megértő.  Többször  is  megkér  arra,  amit  nem
merünk,  vagy  nem  akarunk  megtenni,  és  vár.  Ám  egy  idő  után
szelíden odébbáll. Keres valaki mást arra a feladatra. Te pedig talán
nem  fogsz  tudni  lelkileg  növekedni.  Hány  és  hány  hívő  van  így
megrekedve a fejlődésben csak azért, mert engedetlen volt az Úrnak?
Csinálhatod  tovább  a  szolgálatodat,  ahogyan  addig,  járhatsz  a
közösségbe,  ahogyan  addig,  és  eljátszhatod,  hogy  minden  a
legnagyobb  rendben  van.  Isten  Szelleme  pedig  már  nem  vezet
ugyanúgy,  és nincs melletted olyan mértékben, mint azelőtt.  Ezt a
színjátékot egy egész életen keresztül lehet játszani, de nem érdemes!

Menj vissza arra a pontra, ahol engedetlen voltál, és kérj bocsánatot
attól, Aki a világon a legjobban szeret! Kezdj újat Vele, és mondd el
Neki őszintén, hogy mik az aggályaid, miért nem mered megtenni,
amit kíván tőled! Bízz meg Benne, hogy Ő a lehető legjobbat akarja
neked!
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„Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem Szent Szellemed!”
(Zsoltárok könyve 51:11)

Ez az utolsó nap, az utolsó téma, melyet megosztok veled, mellyel
építeni, erősíteni szeretnélek. Zárásként azt tanácsolom neked, hogy
nagyon,  de  nagyon  ragaszkodj  Istennek  ehhez  a  kedves,  szelíd,
alázatos, de végtelen hatalmú Szelleméhez! Bárcsak olyan odaadóak
tudnánk lenni Felé, amilyen Ő velünk! De mi emberek vagyunk, akik
hajlamosak a bűnre, a hűtlenségre, a megfáradásra, megfásultságra és
egyebekre. Még jó, hogy a drága Úr Jézus áldozata mindig ott van
számunkra,  hogy  újat  kezdhessünk,  ha  hibázunk  és  bánkódunk
miatta!

A fenti szavakat Dávid király írta egy olyan helyzetben, amikor bűnt
követett el, és veszélyben látta a kapcsolatát Isten Szellemével. Neki
mindent  jelentett  ez  a  kapcsolat,  és  ezt  nagyon  jól  leszűrhetjük
azokból a zsoltárokból, melyeket ő szerzett. Apósának, az előtte lévő
uralkodónak, Saulnak az életében láthatta, hogyan válik semmivé az
az ember, akitől eltávozik a Szent Szellem.

Isten  maga  hívta  el  Sault  királynak,  felkente  Sámuel  prófétán
keresztül, segítette a harcokban és vele volt. Háborút háborúra nyert,
és  tisztelték  az  emberek.  Amikor  sokadjára  engedetlenné  lett
Istennek, az Úr Dávidot választotta királynak, de még Saul maradt a
trónon. Dávid volt a hős, őt vezette Isten a Szellemével, Saul király
tekintélye pedig egyre csökkent. Már nem ő nyerte a csatákat, nem
volt vezetése Istentől, és kicsúszott a lába alól a talaj. Végül odáig
süllyedt,  hogy egy boszorkányhoz fordult  tanácsért,  majd röviddel
ezután öngyilkos lett.

Mindez Dávid szemei előtt történt, azért írta a fenti zsoltárban, hogy
ő nem akarja eljátszani Isten Szellemének közelségét, vezetését, és a
Vele  való  kapcsolatot.  Tudta,  hogy  akkor  mindent  elveszítene.  A
Szent Szellemmel való kapcsolat lehet a legdrágább kincsed ezen a
Földön. A mindened! Keresd hát Őt, akár először, akár újra!
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A munkánkról

Így  e  mű  végén,  kérlek  engedd  meg,  hogy  röviden  bemutassam
neked azt a munkát, melyet Istennek, és Istenért végzünk. Ha úgy
érzed,  szeretnél  bekapcsolódni  hazánk  ébredéséért  végzett
szolgálatunkba,  az  adott  elérhetőségek  valamelyikén  megteheted
majd.

Isten igen sok csodát tett már velem! Én bizony sokáig nem hittem
Benne, és istenkáromló életet éltem, egy nap mégis lehajolt hozzám,
és megmutatta nekem, hogy mekkora szeretettel van felém, mennyire
értékes vagyok Neki. Attól a naptól kezdve teljesen megváltoztam,
megújultam.  Életcélt  kaptam  Tőle,  és  később  a  családunkat  is
kivezette  a  sátánizmus,  az  agresszió,  a  félelem  és  az  alkohol
fogságából.  Többször  megmentett  nagy  veszélyektől,  és  a
feleségemet is halálos helyzetekből hozta ki. Nagyon-nagyon sokat
köszönhetek Neki, ezért 2014-ben úgy döntöttem, hogy hálából létre
fogom hozni a Tűzvonal Alapítványt.

A  Bibliában,  Sámuel  első  könyvében  a  7.  rész  12-es  versében
olvasunk arról, hogy egy győztes csata után Sámuel egy kőoszlopot
állított  fel,  melynek  azt  a  nevet  adta,  hogy:  „Ében-Háézer”,  ami
annyit jelent: „mind ez idáig megsegített minket az Úr”. Nekem az
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volt a célom, hogy a Tűzvonal Alapítvány is egy ilyen oszlop legyen,
ami azt hirdeti, hogy Isten mindeddig támogatott, mert Ő él, és ma is
tesz csodákat. A terv az, hogy ez a felekezetközi, ébredési munkát
végző  szervezet  az  Úr  dicsőségét  vigye  mindenfelé,  amerre  csak
teheti.

„Gospel  Est”  címmel  már  a  sokadik  evangelizációs  és  ébredési
rendezvényt  szervezzük,  ezreket  érünk  el  az  interneten  is
üzenetünkkel, videóinkkal, bátorításainkkal. Technikai eszközeinkkel
pedig más közösségek eseményeibe is besegítünk.

A Tűzvonal Alapítvány honlapja:  www.tuzvonalalapitvany.hu 
Facebook oldalunk: www.facebook.com/tuzvonalalapitvany

Gospel Est rendezvényeink oldala: 
www.tuzvonalalapitvany.hu/esemenyek
A Gospel Estek facebook oldala: www.facebook.com/gospelest

Alapítványunk elérhetőségei:
E-mail cím: info@tuzvonalalapitvany.hu
Postai cím: Tűzvonal Alapítvány 5900 Orosháza, Falus Elek u. 13.
Bankszámlaszám, ha esetleg támogatni szeretnéd munkánkat:
Tűzvonal Alapítvány, K&H Bank 10402647-50526653-65501001
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Hazánk szellemi ébredéséért egy másik fronton is dolgozunk, melyet
adminisztrációs  okokból  külön  kellett  választanunk  a  Tűzvonal
Alapítványtól.  Egy este,  amikor  imádkoztam, Isten Szelleme elém
hozott egy képet egy könyvborítóról, és a címét is. Azt kérte tőlem az
Úr,  hogy írjam is  meg.  Én  persze  elkezdtem kifogásokat  keresni,
hogy mennyire elfoglalt vagyok, és hogy ez biztos az egóm ötlete
volt  csak,  stb.  De  mivel  nem  tágított  a  gondolat,  azt  mondtam
Istennek,  hogy  ha  30  napra  ki  tud  venni  engem  (az  akkori)
munkámból,  a  szolgálatból  és  egyéb  kötelességeimből,  akkor
nekiállok, és megírom a könyvet, amit vár tőlem.

Nem  tudom,  hogy  miért  éppen  30
napot kértem, hiszen több időbe telt a
könyv  elkészítése,  ráadásul  azt  sem
tudtam,  hogyan  írom  meg,  sőt  azt
sem,  milyen  pénzből  lesz  majd
kinyomtatva,  ha  elkészül.  Abban
viszont biztos voltam, hogy orvoshoz
kell  mennem,  miután  egyik  éjszaka
nem  bírtam  megfordulni  az  ágyon.
Máskor  is  volt  már  probléma  a
derekammal,  de  akkor  könnyebben
mozogtam,  ha  fájóan  is.  Szóval,
miután  reggel  a  háziorvosomhoz
mentem, pontosan egy hónapra írt ki,
hogy  különböző  kezelésekre  járjak.
Én  pedig  a  gyógykezelések  mellett

hozzáláttam ahhoz a munkához, melyet az Úrnak megígértem. Így
indult útjára „Az Élő Tűz megváltoztatja az életed” címmel „Az
Élő Tűz” könyvsorozat.
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A második  kötetnek  a  címét  és  a  borítóját  munkavégzés  közben
mutatta meg nekem a Szent Szellem, aminek nagyon megörültem.
Viszont az már nem okozott akkora örömet, amikor azt mondta az
Úr, hogy ezért a könyvért nagy árat kell fizetnem. Rövidesen közölte
is, hogy a munkahelyemet ott kell hagynom, és csak akkor foghatok
az íráshoz. Hat éve dolgoztam azon a helyen, és családunk egyetlen
biztos  pontja  volt  anyagilag  akkor.  Őszintén  szólva  hónapokig
kértem megerősítést Isten Szellemétől, hogy biztos ezt kell-e tennem,
bár a szívem legmélyén jól tudtam a választ. 

Addig nem tudtam elkezdeni a könyv
munkálatait, amíg ott nem hagytam a
munkahelyemet.  Munkanélküli  em-
berként,  feleakkora  jövedelemmel,
mint  amiből  azelőtt  éltünk  vágtam
neki  ennek  a  feladatomnak.  Miért?
Mert  hittem  benne,  hogy  Isten
megáldja  ezt  a  könyvet,  és  sokak
életében  fog  csodát  tenni  általa.  Jó
páran küldtek is nekem véleményt az
első  mű  olvasói  közül,  és  tudtam,
hogy  „Az  Élő  Tűz  mindent
megváltoztat” című következő kötet
még  erőteljesebb  lesz.  Abban  is
biztos  vagyok,  hogy  nem  lesz
koldussá  a   családunk,  hanem  Isten

                                                   megsegít bennünket. 

Az „Élő Tűz” sorozat honlapja: www.urbanltamas.hu/konyvek.html
Facebook oldalunk: www.facebook.com/azelotuz
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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),  hangos-
könyv  (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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