Január 1

Az Ő képmására teremtve
Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert hozzánk hasonlóvá…
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására
teremtette, férfivá és nővé teremtette őket
—1 Mózes 1:26‐27

Miért akar minket a saját képmására teremteni?
Azért, mert Ő egy szerető, értelmes kapcsolatot akart velünk. Mivel Isten a szeretet, Ő képességet
adott nekünk arra, hogy szeressük. Mivel Ő független, ezért Ő képességet adott nekünk arra, hogy
választhassunk. Képessé tett minket arra, hogy szeressünk, és válasszunk azért, hogy örömöt
szerezzünk Neki. Nemcsak elfogadjuk az Ő szeretetét, hanem úgy döntünk, hogy viszont szeretjük.

Sok ember azt választja, hogy nem szereti Istent. Így nem töltik be életcéljukat, és nem kellene,
csodálkozzanak, hogy az élet üresnek, csalódottnak, és értéktelenek tűnik számukra.

A VÁLASZTÁS EGY NAGYSZERŰ DOLOG, DE PUSZTÍTÓ KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK.

Az ember szabad választásának gyakorlása az Édenkertben azt eredményezte, hogy eltávolodott Isten
képmásától. Lelki halált okozott, és az ember állatként élt tovább—csak testi vágyainak kielégítésével
törődött. De az ember sosem tud kielégülni az állati szükségletek szintjén. Csak akkor tud valóban
elégedett lenni, ha Istennel kapcsolatban van.

Ezért jött el Jézus. Ő magára vette a bűneinket, és meghalt helyettünk. Most egy másik lehetőséget
ajánl nekünk—Lélekben élhetünk a vele való közösségben, vagy folytathatjuk életünket a testben,
ami halálhoz és elszakadáshoz vezet.
Óvatosan válassz, mert Isten tiszteletben tartja az ember választását.

Atyám, köszönjük, hogy miközben mi a te dicsőségedben állunk, a te képmásodra
formálódunk a Szentlélek által, aki bennünk munkálkodik.
AMEN

Január 2

ELSZAKADÁS
Ezt mondta Isten Noénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek,
mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a
földdel együtt.
—1 Mózes 6:13

Az özönvíz előtti időkben az ember elfordult Istentől, és úgy élt mintha Isten nem is létezne.
Erkölcstelenség uralkodott mindenütt. Az ember gondolkodása romlott volt, erkölcstelen nemi
kapcsolatokkal. Erőszak töltötte be a föld színét, és az emberek úgy éltek, mint az állatok. Ezeket
látván Isten ezt mondta: „Ne maradjon Lelkem örökké az emberben” (1 Mózes 6:3).
Láthatjuk, hogy egyszer az is bekövetkezik, hogy Istennek elfogy a türelme.
Mi is egy durvasággal és erkölcsi romlással teli világban élünk. Csak idő kérdése, hogy Isten azt
mondja, „Elég volt.” Máté evangéliuma 24:37 ezt mondja nekünk: „Ahogyan Noé napjaiban történt
úgy lesz az Emberfia eljövetele is.” Úgy ahogy először is tette, Isten azt fogja mondani híveinek
„Gyertek be a bárkába.” Hála Istennek Ő már biztosította a menedéket számunkra. Ez a bárka ma
Jézus Krisztus.

VAGY ANNAK A RENDSZERNEK VAGY TAGJA, AMELY ERKÖLCSI ROMLÁSBA VEZETI A VILÁGOT ÉS
LEFELÉ HÚZZA, VAGY ANNAK, AMELY A VILÁG BUKÁSA ESETÉN ÚSZNI FOG A VIZEN.

Isten megvetette a tökéletes igazságosság alapját, és mi alá kell vessük magunkat az Ő vezetésének,
mert Jézus nemsokára eljön, hogy igazságban megítélje a világot.

Atyám, hadd fogadjuk meg a hallottakat, hogy ne távolodjunk el azoktól. Segíts nekünk,
hogy véglegesen eldöntsük, hogy elszakadjunk ettől a romlott világtól, hogy mi azok
közé állhassunk, akik szeretnek és szolgálnak Téged.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 3

ISTEN MINDEN ÍGÉRETE
Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg,
a nyár és tél, a nappal és az éjszaka.
—1 Mózes 8:22

„

Amíg a világ megmarad…” Ebből a kijelentésből az következik, hogy a világ nem fog örökké létezni.

Az ezt követő sorokban, Isten megígéri nekünk, hogy lesznek bizonyos állandók: vetési és aratási idő,
hideg és meleg, nyár és a tél, nappal és az éjszaka. Nekünk bizonyosságunk van ezekben az
ígéretekben, amelyeket Isten adott. Soha sincsenek álmatlan éjszakáim amiatt, hogy talán holnap
nem fog kivirradni.

HA ISTEN ÍGÉRETEI KÖZÜL EGYESEKET TELJESEN EL TUDUNK HINNI, AKKOR MIÉRT NEHÉZ ELHINNI
ISTEN ÖSSZES ÍGÉRETÉT?

Jézus azt mondta, „Én soha sem foglak elhagyni, vagy megtagadni,” de sokszor aggódunk azért,
hogy talán Ő mégis megteszi ezt. De úgy ahogy biztos vagyok abban, hogy Isten továbbra is forgatja a
világot, abban is biztos kell legyek, hogy betölti minden szükségletemet.

Én azt gondolom, hogy Isten azért adta ezeket az ígéreteket, hogy emlékeztessen minket az Ő
hűségére minden nap. Minden reggel, amikor felébredünk, és látjuk, hogy kint már virrad, azt kéne,
mondjuk: „Isten mindig hűséges az ígéreteihez!” Minden este, amikor a Nap megy le, azt kéne,
mondjuk. „Nahát, Isten tényleg betartja az ígéretét.”

Isten be fogja tartani az ígéretét, akkor is, ha el hisszük, és akkor is, ha nem. Amikor bajban
vagyunk, akkor aggódhatunk és félhetünk, vagy lehet győztes hozzáállásunk. Azért győzhetünk, mert
Isten gondoskodni fog rólunk. Ő megígérte.
Isten hűséges—Rá építheted az életedet.

Atyánk, köszönjük biztos ígéretedet. Hadd kezdjünk el teljes bizonyosságban élni,
azért mert Te uralkodsz mindenek felett.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 4

SEMMI KOMPROMISSZUM
Táré fogta fiát, Ábrámot és Lótot, fiának, Háránnak a fiát, és menyét,
Szárajt, fiának, Ábrámnak a feleségét, és elindult velük Úr‐Kaszdimból, hogy
Kánaán földjére menjenek. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek… Az Úr ezt
mondta Ábrámnak: menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából
arra a földre, amelyet mutatok neked!
—1 Mózes 11:31, 12:1

Isten

Ábrámmal egy bensőséges kapcsolatot akart, és három dolgot kért tőle: hagyja el a

bálványimádás helyét, hagyja el a családját, és menjen arra a földre, amit Ő mutat neki. De Ábrám
nem volt teljesen engedelmes. Apjával és unokaöccsével hagyta el Úr városát, és nem ment
egyenesen Kánaánig. Még ott maradt a Babilóniai alföldön—így még mindig azon a földön volt, amit
el kellet volna hagyjon.

A RÉSZLEGES ENGEDELMESKEDÉS ENGEDETLENSÉGET JELENT, ÉS TRAGIKUS KÖVETKEZMÉNYEKKEL
JÁR.

Isten csöndben maradt amíg Ábrám Háránban élt, és egészen addig nem beszélt vele, amíg el nem
ért Kánaánba. Engedetlensége miatt Ábrám elvesztette Istennel való közeli kapcsolatát.

És mi van veled? Te is Háránban élsz? Megálltál mielőtt teljesen engedelmeskedtél volna?
Kompromisszumot kötöttél? Régi szokásokhoz ragaszkodsz? Isten arra hív téged, hogy tagadd meg
önmagad, kerüld el a bűnt, vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust. Ő az áldás, az ígéret, a lelki
közösség és a bensőséges kapcsolat helyére hív—azért, mert Ő szeret téged.

Atyánk, imádkozunk, hogy miközben a Te Lelked vezet minket a Te utadon, ne
álljunk meg féluton, hogy megkaphassuk mindazt, amit Te szeretnél adni
számunkra. Uram, hadd vegyük fel engedelmesen a keresztünket,—függetlenül
attól, hogy ez mibe kerül.

AMEN

Január 5

AMIKOR ISTEN VÁR
Amikor Ábrám kilencvenkilenc éves volt megjelent Ábrámnak az Úr, és ezt
mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem és légy
fedhetetlen! Megajándékozlak szövetségemmel és nagyon megszaporítom
utódaidat.
—1 Mózes 17:1‐2

Isten akkor beszélt Ábrahámhoz, amikor nyolcvanhat éves volt… és utána tizenhárom évet várt, amíg
ismét szólt volna hozzá. Mit gondolsz miért várt ennyit Isten?
Isten sokszor addig vár, amíg minden rendelkezésünkre álló erőforrást elhasználunk. Addig vár,
amíg reménytelen helyzetbe kerülünk. Végül Ábrám is ide jutott. Ha Isten hamarabb szólt volna,
lehet, hogy Ábrám megpróbálta volna kisegíteni Istent ígérete teljesítésében.
Vízi mentő kiképzésem során megtanultam, hogy a fuldoklót sosem közelítsem meg előröl. Ha túl
közel jutsz hozzájuk amikor még erősek és kapálóznak, akkor téged is lehúzhatnak magukkal együtt.
Addig kell várj, amíg elfáradnak. Szerintem Isten is ennek alapján munkálkodik. Amíg csapkodunk
magunk körül, addig Isten vár.

AMIKOR MI VÉGRE FELADJUK, ISTEN ELKEZDHETI KIMUNKÁLNI AZ Ő CSODÁLATOS TERVÉT.

„Ó bárcsak az ember áldaná az Urat az Ő csodálatos munkái miatt!” Sokszor hajlamosak vagyunk
ésszerű magyarázatot adni vagy azt mondjuk, hogy milyen szerencsésen alakultak a dolgok. Nem
Istennek adjuk a dicsőséget az elvégzett munkáért.
Talán most egy lehetetlennek tűnő helyzetben vagy. Megpróbáltad a legjobbat nyújtani, de
elbuktál. Ennél jobbat már nem tudsz magadból kihozni. De ami az embernek lehetetlen, az lesz Isten
lehetősége a munkálkodásra. Isten azt teszi meg érted, amit te nem tudsz megtenni önmagadért!

Atyánk, köszönjük a türelmedet. Mi Neked adjuk az összes lehetetlen helyzetet.
Dicsőítsd meg a Te nevedet, Uram, hogy az emberek is dicsőítsenek Téged.

AMEN

Január 6

PANASZKODÁS NÉLKÜL
Azután felkelt Rebeka és szolgálói fölültek a tevékre, és követték a férfit.
—1 Mózes 24:61

Rebeka egy nagy hitbeli lépést tett, amikor vállalkozott arra, hogy felszálljon egy tevére és
elinduljon egy 400‐mérföldes útra. Feltétlenül meg kellet bíznia Izsák szolgájában, és el kellett higgye
neki mindazt, amit a rá váró gazdagságról és az ország dicsőségéről mondott neki.
Egy tevén lovagolni nem valami jó élmény. A teve nem mozog egyenletesen. Ha nem lazítasz, és
nem mozogsz együtt a tevével, akkor halálra ráz.
A keresztény élet, sem könnyebb. „Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul
támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket.” (1 Péter 4:12).
Miközben ezen az esetlen állaton lovagolsz, megpróbáltatásokban, potyolódásokban lesz részed, és
igen kényelmetlen helyzetekbe kerülsz. A pusztai út során valószínűleg nagyon el leszel
kedvtelenedve.
Miután Rebeka elért a végállomásra, gondolod, hogy azt kiáltotta a tevéjének, hogy, „Ó te rohadt
állat!” és bele rúgott a tevébe? Nem hinném. Valószínű, hogy megsimogatta és azt mondta: „Elég
rossz volt téged lovagolni, de te megtetted, ami tőled elvárható volt. Elhoztál engem az én uramhoz.”

AZ ÉLET NEHÉZSÉGEI ISTEN ESZKÖZEI ARRA, HOGY KÖZELEBB VIGYENEK HOZZÁ.

Egy nap az útnak vége lesz. A tevék azért vannak, hogy teljesen Jézusra bízzuk magunkat. Nemsokára
feltekinthetünk, és látni fogjuk, hogy jön Jézus. És amikor leugrok a tevéről, nem fogom megrugdosni.
Elvitt egészen az én Uramhoz, és meg fogom köszönni Istennek, hogy megérkeztem.

Atyánk, köszönjük a nehézségeket, amelyek által Te közelebb vonsz minket
magadhoz. Segíts nekünk, hogy úgy tekintsünk a próbatételeinkre, mint a Te
eszközeidre. És segíts nekünk, hogy ne fáradjunk bele az utazásba.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 7

EGY KESERŰ KAPCSOLATOT MEGÉDESÍTÉSE
[Jákob] előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyához ért.
Ézsau eléje futott és megölelte,… megcsókolta, és sírtak.
—1 Mózes 33:3‐4

A két testvér húsz éven át idegen volt egymás számára. De Ézsau gyűlölete hamar megváltozott.
Annak ellenére, hogy azt tervezte, hogy karddal jön a testvére ellen, végül átölelte őt. Néha a közeli
kapcsolatok megkeserednek. Lehet, hogy elidegenedtél egy családtagtól.

AMIKOR

A SZERETET ELHIDEGÜL, VAJON HELYRE LEHET‐E HOZNI?

AZ IGE

AZT MONDJA, HOGY:

’’IGEN’’.

Jákob először imádkozott. Neked is először imádkoznod kell, és kérned kell Istent, hogy változtassa
meg annak a szívét aki elidegenedett tőled. Amikor ezt megtesszük, akkor Isten sokszor megmutatja
azt, hogy nekünk hol kell változtatnunk.
Jákob természete miatt mindig elvett, ahelyett hogy adott volna. De imádkozás után úgy döntött,
hogy ajándékokat fog előreküldeni Ézsaunak. Keress lehetőségeket arra, hogy meg tudd áldani azt,
akitől el vagy idegenedve.
Másodszor felemelte a bátyját, és azt mondta neki, hogy ’’Uram.’’ Gyakran a kapcsolatunk azért
keserű, mert ahelyett, hogy építenénk, romboljuk azt.
Ezek után Jákob elmesélte Ézsaunak mindazt, ami történt amíg külön voltak. A nyitottság ‐ az hogy
elmondod a gondolataidat és érzéseidet ‐ meggyógyítja a kapcsolatokat. És akkor Ézsau és Jákob
megérintették, és megölelték egymást.
Meg tudja gyógyítani Isten a kapcsolatodat? Igen. Ha követed Jákob példáját—imádkozol,
megáldod, bátorítod, megosztod vele az életedet és megérinted azt, akitől el vagy idegenedve, akkor
Isten ismét megédesítheti azt a keserű kapcsolatot.

Atyánk, segíts nekünk, hogy tanuljuk meg a Te Igéd által, hogy hogyan szeressük
egymást, és hogy ezáltal egy csodálatos illat töltse be az életünket.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 8

A KÍSÉRTÉS LEGYŐZÉSE
Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva és azt mondta: Hálj
velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és
kiszaladt.
—1 Mózes 39:12

Mindnyájan szembe kell nézzünk mindennapos kísértésekkel—kísértések a hazugságra, csalásra és
lopásra. József egy nagyon erős kísértéssel nézett szembe, de ellenállt neki. Mi volt sikerének titka?
Először is, József tudta, hogy valaki teljes mértékben megbízik benne. Ő nem akarta visszaélni
Potifár bizalmával.
Másodszor, József tudta, hogy ő nem olyan, mint a körülötte levő világ. Mert Isten őt egy
kiválasztott nép tagjaként hívta el, így számára nyilvánvaló volt a kérdés: „hogy tehetnék ilyet…?”
Harmadszor, József tudta, hogy ez egy bűnös kísértés. Az egyik problémánk manapság az, hogy túl
lazán vesszük a bűnt. Megtanultuk a bűn iránti toleranciát.
Végül, József tudta, hogyha ő megadja magát, akkor a bűnt nem Potifárral szemben, hanem Isten
ellen követné el. És utána József a lehető legbölcsebb dolgot tette—elfutott. Ha minden kötél szakad,
akkor fuss el. Pál ezt mondta Timóteusnak, „Menekülj a fiatalkori kívánságtól.” Maradj távol azoktól a
helyektől, amelyekről tudod, hogy ott gyengeséged miatt elbukhatsz.

ÉLHETÜNK TISZTA ÉLETET. LE TUDJUK GYŐZNI A KÍSÉRTÉST. ISTEN MEGADTA NEKÜNK AZ ÖSSZES
SZABÁLYT AHHOZ, HOGY GYŐZELEMES ÉLETET TUDJUNK ÉLNI.

Józsefhez hasonlóan jegyezz meg négy fontos pontot: (1) Emberek beléd vetették a hitüket. (2)
Különleges ember vagy, mert Isten gyermeke vagy, és nem teheted azt meg, amit más emberek
megtehetnek. (3) A kísértések gonoszak, és ha te beadod a derekadat, akkor Isten ellen vétkezel. (4)
Ha már mindent kipróbáltál, és semmi sem sikerült—fuss el. Fuss Jézushoz.

Atyánk, hadd döntsük el, hogy egy igaz és szent életet akarunk élni. Segíts
nekünk Uram, hogy ellenálljunk a kísértéseknek, amelyek nap, mint nap az
útunkba kerülnek.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 9

BŰNTUDAT
Rúben megszólalt, és ezt mondta nekik: megmondtam, hogy ne vétkezzetek
a gyermek ellen, de ti nem hallgatatok rám, és most az ő vérét keresik
rajtunk.
—1 Mózes 42:22

Húsz év telt el azóta, hogy Józsefet a testvérei eladták rabszolgának, de gondolatban még most is
halják a sírását. Bűntudat! Sokáig időzik a memóriánkban csak azért, hogy újra meg újra felszínre
kerüljön, és emlékeztessen arra, amit tettünk. A testvérek sikeresen eltakarták bűnüket az apjuk elől,
de a bűntudat mégsem tűnt el. A bűntudattól való megszabadulás majdnem lehetetlen feladat, mégis
nagyon fontos.

A BŰN BŰNTUDATOT OKOZ. ÉS A BŰN AZ ÉLETÜNKBEN HATALMAS LELKI PROBLÉMÁKAT OKOZ.

Dávid elmondta, hogy mi történt, amikor megpróbálta takargatni bűnét „Mert éjjel, nappal, rám
nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.” (Zsoltárok 32:4).
Isten azt mondta, „A bűn zsoldja a halál.” A meg nem bocsátott bűn következtében Isten számára
meghaltunk. Többé nem látjuk, nem érezzük és nem is érinthetjük Őt meg. Ezért kell
megszabaduljunk a bűntudattól, mert elválaszt minket Istentől, és tönkreteszi az életünket.
De, hogyan? Ha valami rosszat csináltam, hogy tudom meg nem történté tenni?
Nem kell büntetést kapjál a bűneid miatt, mert már valaki megkapta azt helyetted. Isten utat
készített azáltal, hogy elküldte a Fiát. Ha hiszel benne, akkor Isten megbocsájt, és új emberré tesz
téged. Ismét tiszta lappal indulhatsz.

Atyánk, köszönjük, hogy csodálatos módon eltávolítod a bűntudatunkat Jézus
Krisztus által, Aki megmosott és megtisztított minket minden tisztátalanságtól.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 10

KERESNI ISTEN ÚTMUTATÁSÁT
Isten pedig szólt Izraelhez éjszakai látomásban, és ezt mondta. Jákob!
Jákob! ... Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott! Én
megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni.
—1 Mózes 46:2‐4

Jákob évekig azt hitte, hogy a fia, József meghalt. Most idősebb fiai azt a megdöbbentő hírt hozták
Jákobnak, hogy József él, és azt szeretné, ha elmenne hozzá Egyiptomba. Ezért útra keltek. De mikor
elértek Bersebába, Jákobot hirtelen elfogta a félelem.
A félelem egy erőteljes motiváció. Jákob félelmében Istent kezdte keresni. Jobb, ha a szeretet
ösztönöz, de ha te ebből kifolyólag nem keresed Istent, akkor Ő megengedheti hogy szükséget
szenvedj azért, hogy emiatt keresd Őt. Ha az sem működik, akkor egy félelmetes helyzetbe vezethet,
hogy a félelem miatt keresd Őt. Isten annyira szeret téged és annyira szereti a veled való közösséget,
hogy bármit fel fog használni arra, hogy eljuttasson téged Önmagához.

MI

SOKSZOR HOZZUK MAGUNKAT NYOMORÚSÁGOS HELYZETBE, MERT ISTEN MEGKÉRDEZÉSE

NÉLKÜL MEGYÜNK TOVÁBB.

Isten—aki mindent tud, és aki téged a lehető legjobban szeret—felajánlotta, hogy vezeti az
életedet. Nevetségesnek tűnik ezt a segítséget visszautasítani, és életedet saját korlátozott
bölcsességed alapján megélni. Amikor elérkezünk az útkereszteződésekhez, és nem tudjuk, hogy
merre menjünk, akkor érdemes Isten útmutatását keresni.

Taníts meg minket, Uram, hogy keressük a Te akaratodat, járjunk a Te utadon,
és vezessen minket a Te Szentlelked.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Január 11

ISTEN TUD RÓLA
Az Úr pedig ezt mondta megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és
meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem
fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket…
—2 Mózes 3:7‐8

Az egyiptomiak hosszú idón keresztűl nagyon kegyetlenül bántak Isten népével. Ők semmilyen
módot sem láttak a menekülésre. Kiáltottak Istennek, de féltek, hogy Ő nem figyel rájuk.

AMIKOR

NEHÉZSÉGEKEN MEGYÜNK KERESZTÜL, SOKSZOR EGYEDÜL ÉREZZÜK MAGUNKAT. AZT

HISSZÜK, HOGY SENKI SEM LÁTJA, ÉS SENKI SEM ÉRTI MEG. DE ISTEN TUD RÓLA.

Az Izraeliek nem tudták, hogy Isten már munkálkodik és van egy terve. De volt.
Isten először azt mondta Mózesnek, „Én tudom, hogy mi folyik itt.” És utána még hozzátette: „Mert
ismerem a bánatukat.” Nagyon sokszor csak arra van szükségem, hogy tudjam, hogy valaki tud róla,
megérti, és érdekli őt az én bánatom.
De Isten egy lépéssel még tovább megy, és azt mondja: „Mózes, meghallottam a kiáltásaikat, és
ismerem a bánatukat, és eljöttem, hogy kimentsem őket.”
Én annyira örülök, hogy az, az Isten, akit szolgálok, az egy olyan Isten, aki lát, olyan Isten, aki hall,
olyan Isten, aki tud gondolkozni és egy olyan Isten, aki jóval többet tud annál tenni, mint amit én
kérhetek vagy amire szükségem van. Ő képes arra, hogy egy lehetetlen helyzetet megfordítson.
Lehet, hogy te egy nagyon nehéz helyzetben vagy. Kiáltottál az Úrhoz, de nem vagy benne biztos,
hogy meghallotta. Isten azt mondja neked: „Láttam a szenvedésedet. Hallottam a kiáltásodat.
Ismerem a bánatodat. És eljöttem, hogy a mai napon megmentselek.”

Atyánk, köszönjük, hogy Te egy élő, és hatalmas Isten vagy, és hogy Te jóval
többet tudsz annál tenni, mint amire szükségünk van, amit kérhetünk, vagy amit
egyáltalán elképzelhetünk.

ÁMEN

Január 12

KI AZ ÚR?
Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szólt az
Úr, Izrael Istene: Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a
pusztában! A fáraó azonban ezt felelte: Kicsoda az Úr, hogy hallgassak a
szavára, és elbocsássam Izraelt? Nem ismerem az Urat, és nem bocsájtom el
Izraelt.
—2 Mózes 5:1‐2

Mózes és Áron Isten parancsával mentek a Fáraóhoz, hogy engedje el a népet. De ő azt válaszolta,
„Kicsoda az Úr, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt? Nem ismerem az Urat, és nem
fogok neki engedelmeskedni.” Kicsoda az Úr? A fáraó hamarosan megkapta a választ.
Az egyiptomiak a természeti erőket imádták. Azt a hibát követték el, amit ma is sok ember
elkövet—jobban imádják a teremtést, mint a Teremtőt. Jehova, az egyetlen igazi élő Isten, parancsot
adott a fáraónak, de a fáraó tudatlanságot árult el Istennel kapcsolatban, és nem volt hajlandó
engedelmeskedni.
Mi volt Isten válasza? Megmutatta magát a fáraónak, az Egyiptomra hozott csapásokon keresztül—
a sötétség, a hólyagok, a legyek és békák, a víz vérré vált, és a halál; olyan csapások, amelyek az
egyiptomiakat sújtották, de az izraelieket megkímélték.

KI

ÚR, HOGY
ISMERED ŐT.
AZ

ENGEDELMESKEDNED KELL

NEKI? AZ

NEM LEHET KIFOGÁS, HOGY NEM

Ő az az Isten, aki megmutatta magát a természeten keresztül, az Ő Igéje által, és a Fián keresztül. Ő
az egész univerzum Istene, mindennek a Teremtője, a királyok Királya, az urak Ura, az örökkévaló
Mindenható, a korlátlan hatalmú, szerető Isten, aki arra hív téged ma, hogy ismerd meg Őt még
jobban.

Köszönjük Atyánk, hogy megismertünk, és szeretnénk még jobban megismerni
Téged.

ÁMEN.

Január 13

A PÁSKA
De az a vér jel lesz a házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért,
akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor
megverem Egyiptom földjét.
—2 Mózes 12:13

Isten nagyon türelmes volt az egyiptomiakkal, akik legalább nyolcvan évig nyomorgatták az Ő népét.
De Ő nemcsak egyszerűen eltörölte őket a föld színéről. Ő többször figyelmeztette őket, hogy közeleg
az ítélet napja. Lehetőséget adott nekik, hogy megváltozzanak és megmeneküljenek az ítélettől.
Miközben kijelentette az eljövendő ítéletet, menekülési lehetőséget adott Izrael gyermekeinek. Ha
abban a házban maradtak, amelynek az ajtajára rá volt festve a bárány vére, Isten azt mondta,
„Amikor átvonulok a föld felett, ők biztonságban lesznek.”
Istennek a fő ismertetőjele a szeretet—olyan szeretet ez, ami meghaladja felfogóképességünket.
De Isten igazságos is, ezért a gonoszok meg is ell kapják az ítéletet. Végül Isten igazságának
diadalmaskodni kell. Hosszú időn át vártuk, de most már érezni lehet az eljövendő ítélet előszelét. Te
ma biztonságban vagy?

ISTEN

CSAK EGYETLEN INTÉZKEDÉST TETT A BIZTONSÁGOD ÉRDEKÉBEN AZ ÍTÉLET NAPJÁVAL

KAPCSOLATBAN. EZ AZ INTÉZKEDÉS JÉZUS KRISZTUS.

Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ összes bűnét. Rá kell, támaszkodjunk. Nincsen más
menedék.

Atyánk, köszönjük azt a csodálatos intézkedést, amit adtál nekünk Jézus
Krisztuson keresztül—hogy Ő elhordozta bűneinket, elvette bűntudatunkat,
meghalt helyettünk, és a vére értünk folyt ki. Köszönjük Atyánk a türelmedet,
hosszútűrésedet, szeretetedet, és irgalmadat.

ÁMEN

Január 14

CSAPDÁBAN
De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok,
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az
egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek,
ti pedig maradjatok veszteg!
—2 Mózes 14:13‐14

Izrael népe elhagyta az egyiptomi fogságot, ahol nyomorúságos rabszolga életet éltek, és most
elhatározták, hogy az Urat szolgálják. De Isten legelőször egy csapdába vezeti őket. Nincs más kiút a
völgyből, csak az, ha megfordulnak. Egyik oldalon sem tudják megmászni a hegyeket, és nem tudnak
átmenni a Vörös Tengeren.
Miért vezetné Isten az embereit csapdába?

ISTEN

AZT AKARJA, HOGY TANULJUNK MEG TELJESEN

BENNE

BÍZNI—MÉG AKKOR IS, HA NEM

LÁTUNK LEHETSÉGES MEGOLDÁST.

Ő azt akarja, hogy észrevegyük, hogy Ő akkor is tud utat teremteni, amikor nincsen kiút; Őt nem
korlátozzák sem az emberek erőforrásai, sem az emberek képességei; és amit Ő megígért, azt képes
véghez vinni.
Isten megmentő terve hitet igényel. Amikor csapdában érzed magad, és nem látsz semmilyen
kiutat, a természetes reakció a menekülés. De ha kilépünk hitben, akkor Isten előttünk megy, és utat
csinál nekünk a tengeren keresztül.
Lehet, hogy te csapdában érzed magad. Lehet, hogy olyan körülmények között vagy, amiből úgy
tűnik, hogy nincs kiút. De lehet, hogy Isten vezetett téged ebbe a csapdába azért, hogy most Hozzá
forduljál.

O, Uram, mennyire köszönjük a Te szabadításodat. Annyira sokszor választottad
szét a nehézségek tengerét vagy éppen hegyeket mozdítottál el számunkra.
Segíts nekünk, hogy ne féljünk, hanem higgyünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Január 15

SASOK SZÁRNYAIN
Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak: Ti láttátok mit
cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon,
és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok
szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az Én tulajdonom
valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága, és szent
nép lesztek.
—2 Mózes 19:3‐6

A

sasok magas sziklafalakra építik a fészküket. Amikor eljön az ideje, hogy a kis sasok meg

tanuljanak repülni, akkor az anya sas a fészek fölé repül, suhogtatja a szárnyait, és kilöki a fiatal sas
fiókát a fészekből. A sas fióka pedig elkezd pörögve forogva lefelé zuhanni a sziklák irányába. Amikor
már azt gondolnád, hogy szegény kis sas fióka el fog pusztulni, akkor az anya sas alázuhan, felveszi a
szárnyaira, és visszaviszi a fészekbe. Az első leckének vége. De a leckét újra meg újra megismételik
egészen addig, amíg a sas fióka megtanul repülni.
Mi nagyon kényelmesen és biztonságosan érezzük magunkat a fészekben. Nem szeretjük azt, ha
Isten kilök minket, és mi meg elkezdünk zuhanni. Azt gondoljuk: „Most végem van.”

DE AKKOR ISTEN FELEMEL MINKET ÉS MEGMUTATJA HŰSÉGÉT.

Isten kimentett minket a test szerinti élet nyomorúságból. Sasszárnyaira helyezett, Magához vitt,
és saját fontos kincseivé tett minket.

Atyánk, mennyire hálásak vagyunk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, hogy te
sasok szárnyára tettél minket, és Magadhoz hoztál. Mi a Te fontos kincseid
akarunk lenni, és munkálkodni szeretnénk a Te dicsőségedre.

ÁMEN.

Január 16

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
De nem egy év alatt űzöm ki előled, hogy ne legyen pusztává a föld, és ne
szaporodjék el károdra a mezei vad. Lépésről lépésre űzöm ki előled…
—2 Mózes 23:29‐30

Az Izraeliek egy félelmetes ellenséggel néztek szembe. Mi is ellenséggel nézünk szembe minden
nap, mert harcolnunk kell a testünk ellen. A testnek komoly erődítményei vannak az életünkben—
olyan erődítmények, amelyek nagy falakkal vannak körülvéve. Óriások élnek a földünkön. De Isten azt
szeretné, hogy bemenjünk az ígéret földjére, és vegyük birtokba az Ő ígéreteit. Azt szeretné, hogy egy
áldott és győztes életet éljünk. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, harcolnunk kell a testünk ellen.
Hogyan? Úgy tanulhatunk meg harcolni a testünk ellen, ha követjük azokat az alapelveket,
amelyeket Isten adott Izraelnek. Vegyük észre, hogy nem egyetlen év alatt adta meg Izraelnek a
győzelmet. Ehelyett ők lépésről lépésre győzték el az ellenségeiket.

ISTEN

NEM FOGJA NEKED MEGADNI A TESTED FÖLÖTTI A GYŐZELMET EGYETLEN ÉV ALATT.

A

SIKERNEK NINCSENEK RÖVIDEBB ÚTJAI—EZ EGY ÉLETEN ÁT TARTÓ CSATA.

Amíg ebben a testben élsz, végig zavarni fognak a test dolgai. Isten nem mutatja meg nekünk előre az
egész csatát, mert tudja, hogy az el fog kedvteleníteni minket. Ezért egyszerre csak egy területet
mutat meg nekünk.
Ugyanúgy ahogy Izrael sem foglalta el sosem azt a területet teljesen, amit Isten megígért nekik, úgy
mi sem fogunk teljes győzelmet aratni a testünk fölött, egészen addig, amíg ott nem állunk az Ő
trónja előtt. De örülhetünk annak a területnek, amit már elfoglaltunk, és megnyugodhatunk annak a
tudatában, hogy Ő folytatni fogja a munkáját—lépésről lépésre.

Uram, segíts nekünk, hogy ne legyünk megelégedve azzal, hogy csak egy részét
foglaltuk el a földnek, hanem segíts, hogy addig haladjunk tovább, amíg
átvettük mindazt, amit Te megígértél.

ÁMEN.

Január 17

NEM EGY TÁVOLI ISTEN
Izrael fiai között fogok lakni, és Istenük leszek. És megtudják, hogy én, az Úr
vagyok az Istenük...
—2 Mózes 29:45‐46

Hol lakik Isten?
Lehet, hogy azt mondod, hogy Ő az univerzumban lakik, de amikor az univerzumról kezdesz
beszélni, valami olyan hatalmasat és távolit próbálsz leírni, hogy emiatt Isten is nagyon távolinak
tűnhet.
De Isten nincsen távol és nem zárkózik el tőlünk. Pál azt mondta, hogy nekünk Istenre nem úgy kell
tekintsünk, mint ha messze lenne valahol fent a menybe, ahol nem érhetjük Őt el. Az igazság az, hogy
Ő annyira közel van, mint az ajkunk. „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy
Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülhetsz.” (Pál levele a rómaiakhoz 10:9).
Isten nagyon közel van. Ő körbevesz minket. És az Ige azt mondja, hogy közel volt a népéhez,
Izraelhez is. A szent sátort a tábor közepére kellett helyezni, és a törzsek körülötte kellett
táborozzanak. Minden reggel legelőször a reggeli áldozat füstjét pillantották meg—és eszükbe jutott,
hogy Isten az Ő népe között él.

ISTEN AZT SZERETNÉ, HOGY TUDJAD, HOGY Ő ELÉG KÖZEL VAN AHHOZ, HOGY BÁRMIKOR ELÉRD ŐT,
ÉS KÖZÖSSÉGBEN LEHESS VELE.

Mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, hogy milyen problémád van, Ő mindig közel van. Ma is
elérheted, és imádkozhatsz Istenhez. És az ima által meggyógyulhatsz, segítséget kaphatsz és
megerősödhetsz.

Atyánk, köszönjük, hogy te egy olyan Isten, vagy aki közel van hozzánk. Mutasd
meg Magad az életünkben, Uram, hogy megteljünk a Te végtelen kegyelmeddel
és szereteteddel.

ÁMEN.

Január 18

MILYEN AZ ISTEN?
Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: „Az Úr, az Úr irgalmas és
kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!”
—2 Mózes 34:6

Mit hiszel, hogy milyen az Isten?
A héber nyelvben Isten neve ’’Yahweh, Yahweh El.” A Yahweh szó azt jelenti, hogy önmagában
létező Isten. Van, aki úgy fordította, hogy ’’ mindenné váló.” Ez azt jelenti, hogy Ő azzá válik
számodra, amire neked szükséged van. Ha erő kell, akkor Ő te erőd. Ha üdvösségre van szükséged,
akkor Ő a te Üdvözítőd. Ha gyógyításra, igazságra, vagy békességre van szükséged, akkor Ő ezekké
válik számodra. Bármire van az embernek szüksége, Isten mindenre elegendő. Így hát, Isten a Saját
nevében mutatja meg magát.
De Ő továbbmegy. Isten megmutatja, hogy az Ő természete irgalmas, azaz irgalommal teli. Ez azt
jelenti, hogy Isten nem azt adja nekünk, amit mi megérdemlünk. Utána azt mondja, hogy
kegyelemmel van tele. Az irgalom negatív tulajdonság (nem azt kapjuk, amit megérdemeltünk), a
kegyelem pedig egy pozitív tulajdonság. Azt jelenti, hogy azt kapod, amit nem érdemelsz meg—Isten
jóságát és az áldásait.
Isten még azt is kijelenti, hogy Ő hosszútűrő és türelmes. Majd azt is mondja magáról, hogy a tele
van jósággal és igazsággal.

AZ ÚJTESTAMENTUMBAN LÁTJUK ISTEN VÉGSŐ MEGJELENÉSÉT JÉZUS KRISZTUSON KERESZTÜL—ITT
MUTATJA MEG NEKÜNK ISTEN IRGALMÁNAK, TÜRELMÉNEK ÉS KEGYELMÉNEK TELJES NAGYSÁGÁT.

Ez az Isten, akit mi szolgálunk; az Isten, aki nevel és tökéletesít minket—és a Saját képmására
formál.

Köszönjük Atyánk, hogy megmutattad a Te igazságodat nekünk. Segíts nekünk,
hogy magunkévá tehessük az igazságot, és átadhassuk az életünket, hogy
olyanok lehessünk, mint Te.

ÁMEN.

Január 19

AKARATLAN BŰN
Ha egy ember a köznépből nem szándékosan vétkezik,… akkor hozzon
áldozatul egy hibátlan nőstény kecskét a vétkéért, amiben vétkes. Tegye
kezét a vétekáldozat fejére, és vágja le a vétekáldozatot az égőáldozat
helyén.
—3 Mózes 4:27‐29

A bűn szó azt jelenti, hogy ’’célt téveszteni.’’ A céltévesztés nem mindig szándékos. Ha szándékosan
és akaratlagosan csinálom azt, amiről tudom, hogy helytelen, azt véteknek nevezik. De amikor
gyengeség, tehetetlenség vagy figyelmetlenség miatt teszem meg a helytelen dolgot, azt bűnnek
nevezik. És a bűnnek is vannak következményei.

MI A CÉL? AZ TÖKÉLETESSÉG. ÉS EZT EGYIKÜNK SEM ÉRTE EL.

A bűn lelki halált okoz, és elidegenít Istentől. Mivel a bűnös ember nem lehet közösségben a szent
Istennel, ezért Isten gondoskodott a bűnáldozatról, hogy kapcsolatunk lehessen Vele.
De az Igéből látjuk, hogy a kecskeáldozatok nem tudták eltüntetni a bűnt, hanem csak elfedték azt.
Az emberek csak addig tudták élvezni ezt a dicsőséges kapcsolatot Istennel, amíg újra nem rontottak
el valamit, és sajnos ez hamarosan bekövetkezett. És az sem volt ritka, hogy az átlagembereknek
elfogyott a kecskéjük.
Ezért Isten egy új bűnáldozatot biztosított: Jézus Krisztust, aki elvette a bűntudatomat és a
büntetésemet. Azzal, hogy helyettem meghalt, képessé tett engem arra, hogy közösségben lehessek
Istennel, és megtapasztaljam annak az örömét, áldását, izgalmát, és gazdagságát, hogy ismerhetem
Őt.

Atyánk, köszönjük, hogy Jézus lett értünk a bűnáldozat, hogy mi
megismerhessük a Veled való közösség örömét.

ÁMEN.

Január 20

IDEGEN TŰZ
Nádáb, és Abihú, Áron fiai fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek
bele, füstölőszert raktak rá és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amelyet Ő
nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és
megemésztette őket; meghaltak az Úr színe előtt.
—3 Mózes 10:1‐2

Ez a két ember idegen tüzet mutatott be Istennek. És szolgálatuk hirtelen ért véget, mert Isten tüze
felemésztette őket. De miféle idegen tüzet mutattak be? Az ő tüzüknek más eredete volt, a másik tűz
Magától Istentől eredt.
Lehet, hogy csak izgatottak voltak, és a pillanat hevében cselekedtek. Valószínű, hogy megszegték a
10‐es fejezet 9‐es versét, ahol az Úr megparancsolta, hogy: „Bort és részegítő italt ne igyatok, te se,
meg a fiaid se, amikor bementek a kijelentés sátrába, hogy meg ne haljatok!” Lehet, hogy ezek a fiúk
egy kicsit becsíptek, és nem voltak teljesen a maguk urai. Vagy lehet, hogy magukra és a saját
szolgálatukra akarták irányítani a figyelmet, ahelyett, hogy Istennek adták volna a dicsőséget.

ISTENT NEM

CSAK AZ ÉRDEKLI, HOGY TE SZOLGÁLOD‐E

ŐT; ŐT ALAPVETŐEN

AZ ÉRDEKLI, HOGY

HOGYAN, ÉS, HOGY MIÉRT SZOLGÁLOD ŐT.

Lehet, hogy mi úgy keressük meg a szükségleteinkre valót, hogy más dolgokat csinálunk, de
mindegyikünk igazi elhívása az, hogy az Urat szolgáljuk.
A kérdés ez: Mi ösztönöz téged? Honnan ered az a tűz, ami a szívedben ég?

Istenem, segíts nekünk, hogy a Te Lelked igaz tüze égjen a szívünkbe, és így
szolgáljunk Téged. Hadd ismerjük meg az örömöt, a kiváltságot, és az áldást,
ami abból következik, hogy mi a Te eszközeid voltunk mások szolgálatában.

ÁMEN

Január 21

MEGTISZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS
Ezután így beszélt Mózeshez az Úr: Ez a poklos emberre vonatkozó törvény,
amikor megtisztulva a pap elé kerül…
—3 Mózes 14:1‐2

Az orvostudomány összes vívmányai ellenére, nincsen semmilyen ismert gyógymód a lepra ellen.
Manapság már meg lehet állítani a terjedését, de gyógyítani nem lehet. Ez a betegség rothadás útján
terjed a testben—először az idegeket teszi tönkre, majd fokozatosan terjed tovább, amíg a test egyik
létfontosságú részét éri el és így halált okoz. És ugyanígy történik a bűnnel is—megtámadja a lélek
idegrendszerét, és így anélkül, hogy észrevennéd, kezdesz elpusztulni. Egy eltűrt bűnös terület addig
fog terjeszkedni, amíg megfertőzi az egész életedet—te pedig nem is érzed, hogy mit történik veled.
Miért adott Isten törvényt a leprások tisztulása napjára, amikor a lepra egy gyógyíthatatlan
betegség? Ez arra utal, hogy Isten hagyott nyitva egy ajtót, hogy Ő elvégezze kegyelmének szuverén
munkáját, amit a leprások magukért sosem tudtak volna megtenni.

AHOGYAN

NINCS A LEPRA ELLEN EMBERI GYÓGYMÓD, ÚGY NINCS EMBERI GYÓGYMÓD A BŰN

ELLEN SEM.

De Isten gyógyulást adott Jézus Krisztus által. Jézusnak, Isten fiának a vére, megtisztítja az embert
minden bűnétől.
„Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok” (Pál levele a rómaiakhoz 6:14). Nem kell többé rajtam
uralkodjon. Én már többé nem vagyok a bűn alattvalója, mert Jézus Krisztus által erőt kaptam—
megtisztultam, megmosattam és megújultam. És most közösségem lehet Istennel.

Atyánk, köszönjük, hogy a Fiad eljövetele elhozta nekünk a Lélek erejét, ami
képessé tesz minket, hogy megmeneküljünk bűn rabságától és romlottságától.
Ó, Uram, mi örülünk, és egyetértünk Dáviddal, amikor azt mondta: „Boldog,
akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.”

ÁMEN

Január 22

AZ ENGESZTELŐ VÉR
Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy
engesztelést szerezzen értetek, mert a vér a benne levő lélek által szerez
engesztelést.
—3 Mózes 17:11

Isten Igéje kijelenti, hogy a lélekért való engesztelés a vér által van. Isten büntetése a bűn miatt a
halál. Így, mivel mi mindnyájan bűnt követtünk el, mindannyian halálra vagyunk ítélve. És ez a halál,
lelki halál. Az ember elidegenedve és elválasztva Istentől elveszti Isten jelenlétének tudatát az
életében.
A bűnhöz való hozzáállásunk nagyon laza. Ma mi teljesen félreértjük a bűnt és Isten szentségét. Az
ember megkéri Istent, hogy vegyen részt bűnös életében. De azt tudhatjuk, hogy Isten olyan szent és
olyan tiszta, hogy nem tekinthet a bűnre. És Jézus Krisztus keresztje meg kell győzzön téged arról,
hogy Isten nem fogja elfogadni a bűnt. Isten elfordult saját Fiától, amikor Jézus magára vette a
bűneid.

HA ISTEN MEGTAGADTA A SAJÁT FIÁT A BŰN MIATT, AKKOR HOGY VÁRHATOD EL AZT, HOGY ISTEN
KÖZÖSSÉGBEN LEGYEN VELED AMÍG A BŰN ÁTHATJA EGÉSZ ÉLETEDET?

Hála Istennek, hogy amikor Jézus Krisztusra nézünk, akkor látjuk, hogy Isten elvégezte az Ő
megváltási tervét. Ahelyett, hogy a mi igazságunkat akarnánk Isten elé vinni, ehelyett Krisztus
igazsága által mehetünk Hozzá.

Atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus vére engesztelés volt a mi bűneinkért.
Uram, elfogadjuk ezt a megtisztulást a mai napon, hogy Veled egy megújult
életet élhessük.

ÁMEN.

Január 23

TÖKÉLETESSÉG SZÜKSÉGES
Ha valaki békeáldozatot mutat be az Urnak fogadalma teljesítéséül, vagy
önkéntes áldozatul, marhát vagy juhot, hibátlan legyen az, semmiféle
fogyatkozása ne legyen, akkor fogadja ő kedvesen.
—3 Mózes 22:21

Isten

tökéletes áldozatot várt el, mert tudta, hogy az ember hajlamos arra, hogy a

használhatatlanokat adja Neki. „Odaadom Istennek az öreg vak tehenemet… vagy azt a bárányt,
amelyik a múlt héten törte el a lábát. Nem fogja túlélni. Adjuk oda Istennek áldozatul.”

AMIKOR
ŐT?

AZT AKAROD, HOGY KÖZÖSSÉGBEN LEGYÉL ISTENNEL, AKKOR HOGYAN KÖZELÍTED MEG

Azt hiszed, hogy meg tudod közelíteni Istent úgy, ahogy vagy?
Sok ember úgy próbálja megközelíteni Istent, hogy a jó tetteit emlegeti. De a tetteid tökéletesek?
Nemcsak a tettnek kell tökéletesnek lennie, hanem a mögötte húzódó motivációnak is. Ez azonnal
kizár engem. És biztosan kizárja a tetteimet is.
Sokan Istent az egyházban keresik. Abban bíznak, hogy az egyház megmentheti őket. De az egyház
tele van a tökéletlenséggel, és az egyházi szertartásokat tökéletlen emberek vezetik.
Az egyetlen reménységünk az Istennel való közösségre csak tökéletes áldozat által lehetséges.
Jézus a tökéletes áldozat, és rajta kívül nem vezet más út az Istennel való közösséghez. „Én vagyok az
út, az igazság, és az élet”‐ mondta Jézus. „Senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam.” (János
evangéliuma 14:6).

Segíts nekünk, Uram, hogy ne legyünk olyan ostobák, hogy Téged a mi
tökéletlen erőfeszításeink által akarjunk megközelíteni. Hadd menjünk Jézus
Krisztus útján a veled való közösségbe—szeressünk Téged, járjunk Veled, és
legyünk egyek veled Őáltala.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Január 24

ISTEN KÉPVISELETÉBEN
Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Mond meg Áronnak és fiainak: így
áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Így szóljanak
nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket.
—4 Mózes 6:22‐27

Isten papjának kettős kötelezettsége volt. Először Isten elé kellett menjen, hogy képviselje az
embereket. Másodszor, az emberek előtt Istent kellett képviselnie, és Isten Igéjét kellett nekik
kijelentse.

MILYEN CSODÁLATOS FELELŐSSÉG AZ, HOGY ISTENT KÉPVISELJÜK AZ EMBEREK ELŐTT.

Akik Isten képviselőit figyelik, annak alapján alakítják ki Istenről alkotott képüket, amit a papnál
látnak. Ezért érdekli annyira Istent az, ahogyan Őt az emberek előtt képviselik.
Ebben az igerészben először azt látjuk, hogy Isten meg akarja áldani az embereket. Másodszor,
Isten arcának ránk való ragyogása arra utal, hogy maga Isten ennek a kegyelemnek a forrása. Végül
Isten azt szeretné, hogy az Ő neve a békességgel legyen kapcsolatban.
Az emberek arra vágynak, hogy meglássák Isten valóságát. Figyelnek téged. Úgy képviseled Őt,
hogy mérges vagy haragos vagy a legkisebb ügy miatt is? Inkább az Ő szeretete, együttérzése,
gyengédsége és jósága törjön elő az életedből, hogy az emberek egy valós képet kapjanak Istenről, és
lássák meg általad a Lélek munkáját.

Atyánk, hadd mutassunk be Téged a világnak. Segíts nekünk, Uram, és bocsáss
meg nekünk, amikor félreképviselünk Téged, és helytelen képet mutatunk Rólad
az emberek előtt.

ÁMEN.

Január 25

A SÓVÁRGÁS SÍRJAI
De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael
fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: Ki tart jól bennünket hússal?
—4 Mózes 11:4

A keverék nép, akik Izrael fiaival együtt jöttek ki Egyiptomból, elkezdtek sóvárogni a régi életre.
Isten nem örült annak, hogy sóvárogva áhítoztak vissza Egyiptomba. De annak ellenére, hogy Isten
ellen morgolódtak, Ő mégis gondoskodott róluk.
„De a hús még foguk között volt, és meg sem rágták, amikor az Úr haragra gerjedt a népe ellen és
megverte az Úr a népet igen nagy csapással. És elnevezték azt a helyet Kibrot‐taavának [ami azt
jelenti sóvárgás sírja]: mert ott temették el a mohó népet.” (11:33‐34)
Lehet, hogy annyira éhesek voltak, hogy rágás nélkül nyelték le a húst, a csontok keresztbe álltak a
torkukban, és emiatt megfulladtak. De az is lehet, hogy mivel több mint egy évig csak mannát ettek,
a szervezetük nem tudott ilyen hirtelen alkalmazkodni a sok húshoz, és addig zabáltak, amíg
teletömték magukat, és felpuffadtak. Bármi is volt, a sóvárgásuk megölte őket.

ISTEN AZT SZERETNÉ, HOGY GYŐZEDELMESKEDJÜNK A TEST FELETT, ÉS EZ A GYŐZELEM CSAK AKKOR
LEHETSÉGES, HA MI A LÉLEK SZERINT ÉLÜNK.

Pál azt mondta: „Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen” (Pál levele a
galatákhoz 5:17). A testnek való engedelmesség lelki szenvedést okoz. Istennek sosem állt
szándékában, hogy mi testünk kívánságainak rabjai legyünk.

Atyánk, látjuk a test pusztító erejét. Segíts nekünk, hogy bölcs döntéseket
hozzunk, és éljünk Lélek szerinti életet.

ÁMEN.

Január 26

MEGÁLLNI AZ ÉLŐK ÉS A HALOTTAK KÖZÖTT
Fogta ezért Áron a szenes serpenyőt, ahogyan Mózes meghagyta, és a gyülekezet
közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá , és
engesztelést végzett a népért. Megállt a holtak és ez élők között; és megszűnt a
csapás.

—4 Mózes 17:12‐13

Az egész nép bűnös volt Isten előtt, mert az emberek Mózes hatalma ellen lázadtak. Egyedül Áron
választotta el az élőket és a halottakat, aki illatáldozatot mutatott be, és engesztelést szerzett nekik.
A füstölőszer kapcsolódik a szentek imádságaihoz. A 141. zsoltárban a zsoltáros úgy fogalmaz, hogy
a mi imádságaink Isten előtti illatáldozatok.

ISTEN NÉPÉNEK IMÁI KELLEMES ILLATÁLDOZATOK ISTEN SZÁMÁRA.

Pont úgy, ahogyan Áron is az élők és a halottak közé állt, mi is beállhatunk az élők és a halottak
közé az imáinkkal. Én hiszem, hogy sok ember ma azért van még életben, mert valaki imádkozik érte.
Mivel Isten igazságos, ezért Ő meg kell megbüntesse a bűnöst, mert ha nem, akkor nem lenne
igazságos. De ugyanakkor Isten jóságos és kegyelemmel teljes; és ezért lassú a haragra. Mivel Isten
nem akar megbüntetni, Ő okot keres kegyelmének gyakorlására, és keresi az olyan embereket, akik
beállnak a résbe.
A mi világunk lázadásban áll Isten ellen. Nagyon fontos, hogy beálljunk a résbe, és felajánljuk imánk
illatáldozatát az élők és a halottak között, hogy az imáinkkal megmentsük azokat, akik halált
érdemelnek, és így megállítsuk Isten csapását a nemzetünkön.

Atyánk, hívd ki a szívünket azokra a lelki harcokra, amelyek elénk kerülnek az
Igén keresztül. Hadd állhassunk a résbe, és imáink által nagy dolgokat
végezhessünk el.

ÁMEN.

Január 27

A TEST HARCA
Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia: Így szól az a
férfi, kinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a
felségestől jövő ismeretet, aki látja a Mindenhatótól kapott látomást,
leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most; szemlélem, de nem
közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izráelből; bezúzza Moáb
halántékát, és Sét összes fiainak a koponyáját.
—4 Mózes 24:15‐17

Bálák, Moáb királya megharagudott, mert Izrael népe át akart kelni az országán. Ezért elhívta
Bálámot, hogy átkozza meg őket. De ő ahelyett, hogy megátkozta volna őket, áldásokat kezdett
prófétálni róluk.
Bálám szavai bizonyítják, hogy tényleg Isten szavát hallotta, de ennek ellenére hamis próféta volt.
Igaz, hogy az elején még csak áldásokat mondott, de végül elmondta a királynak, hogy hogyan
kísértse és hogyan buktassa el Izraelt.
Bálám azt mondta, „A Lélekben nem tudok semmit sem csinálni. Kapd el őket testben. Küld le
hozzájuk a lányokat a bálványaikkal. Izgassátok fel őket a testben és akkor elbotlanak és elesnek—és
akkor Isten majd elbánik velük.”
A tanácsot követve Moáb az Izraelieket a testük vágyainak követésre ösztönözte. Bálám tudta, hogy
az a leggyengébb pontjuk. És Sátán is tudja.

A SÁTÁN A TESTÜNKNEK TETSZELEG, HOGY TÖNKRETEGYEN MINKET.

Amikor Izrael Királya eljön, akkor ki fog minket menteni a testünkből. Milyen csodálatos nap lesz
az!

Ébressz rá minket Uram, hogy milyen veszedelmek leselkednek ránk a test
szerinti életben. Segíts nekünk, hogy mélyen belénk vésődjön ez az üzenet, hogy
a Lélek szerint éljünk.

ÁMEN.

Január 28

A JÓ PÁSZTOR
Mózes így felelt az Úrnak: Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az
legyen előttük jártukban‐keltükben; vezesse harca, és vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az Úr közössége,
mint a pásztor nélkül való nyáj.

—4 Mózes 27:15‐17

Isten röviddel ezelőtt jelentette ki Mózesnek, hogy többé már nem vezető, és nem fogja tudni
bevezetni az Izraelieket az Ígéret földjére.
Mózes tudta, hogy a pásztor nélküli juhok elszélednek. Elkóborolnának a nyájtól és éhen halnának,
vagy megölnék őket a farkasok. Mózes, aki egy igazi pásztor volt, nagyon szerette ezeket az
embereket, akiket negyven éven át vezetett a pusztán keresztül.
Van egy nagy különbség a pásztor és a béres között. A béres nem nagyon törődik a bárányokkal. Ő
inkább elfut veszély esetén, ahelyett, hogy velük maradna és megvédené őket. De az igazi pásztornak
a szíve a juhaiért dobog.

JÉZUS EZT MONDTA: „ÉN VAGYOK A JÓ PÁSZTOR. A JÓ PÁSZTOR ÉLETÉT ADJA A JUHAIÉRT.” (JÁNOS
EVANGÉLIUMA 10:11)

Jézus azt is mndta, hogy az Ő juhai meghallják a hangját, és követik Őt, de idegent nem követnek.
Ha valaki megpróbálja utánozni a pásztor hangját, arra a bárányok oda sem hederítenek. Ők jól
ismerik saját pásztoruk füttyét és kiáltását.
Mennyire csodálatos az, ha meghallottuk a Jó pásztor hangját és követjük Őt!

Atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a mi pásztorunk Jézus Krisztus, aki
vigyáz a nyájára, aki vigyáz az övéire, aki életét adta a juhaiért. Köszönjük, hogy
a jó úton terelgetsz minket.

ÁMEN.

Január 29
NINCS TITKOS BŰN
Hogyha nem így cselekesztek, vétkeztek az Úr ellen; Tudjátok meg, hogy utolér
benneteket vétketek büntetése.

—4 Mózes 32:23

A

negyvenéves vándorlás befejeződött. Izrael most ott van a határnál, és készen áll az Igéret

földjére történő átkelésre. De Gád és Rúben vezetői nem akarnak átkelni; ők elégedettek azzal, hogy
itt maradjanak a Jordánnak ezen a partján. „Megígérjük, hogy küldünk harcoló csapatokat egészen
addig, amíg el nem foglaljátok az egész földet” mondták Mózesnek. „Akkor visszatérünk, és ezen az
oldalon fogunk lakni.”
Mózes figyelmeztette őket, hogy ha nem váltják be ígéretüket, akkor az Úr ellen fognak vétkezni—
és utol fogja érni őket vétkük büntetése.
Milyen vétekről van szó? Az mulasztás vétkéről beszél, a semmittevés bűnéről. Én azt gondolom,
hogy ez a hallgató többség bűne. A gonoszság győzedelmeskedni fog az országban, ha csak
hátradőlünk és nem csinálunk semmit.

TITKOS BŰN NEM LÉTEZIK.

A Biblia azt mondja nekünk, hogy minden csupasz és nyitott Isten előtt. Ő körbeveszi az életedet,
és semmit sem tudsz titokban megtenni.
Biztos lehetsz abban, hogy a bűnöd büntetése utol fog érni a lelkiismereteedben és az
arckifejezésedben. Végül úgyis kitudódik. Egyszer Isten előtt fogsz állni, és minden titokról felleben a
fátyol.
Én nagyon hálás vagyok Jézusnak. A Biblia elmondja nekünk: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz
Ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (János első levele 1:9).
Atyánk, ültesd el a Te Igédet mélyen a szívünkbe. Segíts nekünk Uram, hogy
megvalljuk bűneinket és elfogadjuk a Te csodálatos megbocsátásodat.

ÁMEN.

Január 30

VISSZACSÚSZÁS
De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel
keresed. Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül
megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, és hallgatsz a szavára, akkor mivel irgalmas Isten az
Úr, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az
atyáiddal kötött szövetségéről, amelyet esküvel fogadott meg nekik.

—5 Mózes 4:29‐31

Isten gyermekei néha visszacsúsznak, és azon veszik észre magukat, hogy megint foglyok lettek az
ellenség területén. Jézus ezt mondta az efezusi gyülekezetnek: „Ez a panaszom ellenetek: elhagytátok
az első szeretetet.”
Ha keresztény életed bármelyik időszakábanszorosabban jártál az Úrral, mint most, ha jobban
érzékelted a jelenlétét és erejét az életedben, akkor visszacsúszott állapotban vagy.

A

VISSZACSÚSZÁS AKKOR TÖRTÉNIK MEG, HA MEGENGEDED, HOGY A SZÍVEDBEN VAGY AZ

ÉLETEDBEN BÁRMILYEN VÁGY, KÍVÁNSÁG, VAGY AMBÍCIÓ ELSŐ HELYET FOGLALJON EL.

Isten kell az első legyen, mindenek fölött. És ha valami elfoglalja az Ő helyét, akkor a
visszacsúszáshoz vezető úton haladsz.
De a visszacsúszónak van reménye. Még akkor ha messzire kalandoztál is, megtalálhatod Istent ha
teljes szíveddel és teljes lelkeddel keresed Őt. Isten türelmes, és újra fog munkálkodni az életedben.
Nem fog elhagyni téged. Nem fog elpusztítani. Emlékezni fog a szövetségére, mert Ő egy kegyelmes
Isten.

Atyánk, hadd világítson rá a Te Lelked szívünkben a Te Igéd igazságára. Segíts
nekünk, hogy minden bálványt eldobjunk, és Krisztust helyezzük az életünk
trónjára.

ÁMEN.

Január 31
BIZONYÍTÁS PRÓBATÉTELEK ÁLTAL
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már negyven esztendeje
a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a te
szívedben: megtartod‐e parancsolatait vagy sem? Sanyargatott és éheztetet, de
azután mannával táplált… Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ezalatt
a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az Úr,
ahogyan ember fegyelmezi a fiát.

—5 Mózes 8:2‐3

Ezek az utolsó utasítások azelőtt, hogy az izraeliek bementek volna az Ígéret Földjére. Mózes
emlékezteti őket, hogy Isten megengedett egy kellemetlen próbatételt azért, hogy megtanítsa őket
három dologra.
Először Isten azt akarta, hogy lássák, hogy mi van a szívükben. Amikor próbatétel alá veti őket,
akkor engedelmeskednek‐e Neki? Bíznak‐e Benne? Dicsőítik‐e Őt?

ISTEN

AZÉRT HASZNÁLJA A PRÓBATÉTELEKET, HOGY MEGMUTASSA NEKÜNK A SZÍVÜNKET, HOGY

MEGTISZTULHASSUNK ÉS HOGY UTÁNA AZ ÁLDÁS FÖLDJÉRE KERÜLHESSÜNK—FIZIKAILAG ÉS
LELKILEG IS.

Másodszor, az izraelieknek meg kellet tudják, hogy az életet több egy fizikai megtapasztalásnál.
Isten azt szeretné, hogy a lelki síkon éljünk, Lélekben járva, és a Lélek által irányítva.
Harmadszor, tudniuk kellet, hogy Isten azért fegyelmez minket, hogy megmentsen azoktól a
dolgoktól, amik elpusztítanának minket.
Isten ma is ugyanúgy használja a próbatételeket. Nehézségeket használ, hogy megmutassa a
szívünket, hogy megtisztuljunk, és hogy utána az áldás helyére kerülhessünk.

Atyánk, mutasd meg, hogy mi van a szívünkben, hogy azt letehessük a kereszt
elé.

ÁMEN.

Február 1
AZ ÚR KÖVETELMÉNYEI
Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet az Urat
féljed; járj mindenben az ő útjain, és szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit,
amelyeket ma parancsolok neked, a te javadra!

—5 Mózes 10:12‐13

Mit kér Isten tőlünk? Ebből az igerészből tisztán láthatjuk Isten követelményeit. Félnünk kell Őt
(tiszteljük Őt), az Ő útjain kell járjunk, szeretnünk, szolgálnunk kell Őt, és szót kell fogadjunk Neki.
Egyszerűnek tűnik, de van egy probléma. Én már mindegyik részben hibáztam. A vágy az
engedelmességre bennünk van, de az engetdetlenség vágya is jelen van bennünk.

EGY NAP PÁR EMBER MEGKÉRDEZTE JÉZUST: „MIT KELL, TEGYÜNK, HOGY ISTENNEK TETSZŐ DOLGOT
CSELEKEDJÜNK?” JÉZUS EZT VÁLASZOLTA: „AZ AZ ISTENNEK TETSZŐ DOLOG, HOGY HIGGYETEK
ABBAN, AKIT ELKÜLDÖTT.” (JÁNOS EVANGÉLIUMA 6:29).

Úgy érted, hogy csak annyit kell tegyek, hogy higgyek Jézusban? Erre képes vagyok. Ezt meg tudom
tenni. Lehet, hogy nem tudom betartani az összes parancsolatot, vagy nem tudok mindig az Ő útjain
járni, nem tudom szolgálni Őt teljes szívemből és lelkemből, de tudok hinni Jézus Krisztusban.
Az igazság az, hogy Isten nem adta fel az ideális követelményeket, de elismeri testem gyengeségét.
Jézuson által Isten megtette azt, amit én nem tudtam volna megtenni. És amikor Jézusba vetem a
hitemet, akkor azt veszem észre, hogy Ő megadja nekem azt az erőt ahhoz, hogy a többit is meg
tudjam csinálni.

Atyánk, köszönjük azt az erőt, ami elérhető számunkra Jézus Krisztus által. Segíts
nekünk Uram, hogy a Te Lelked által olyan férfiakká és nőkké váljunk,
amilyeneknek Te szeretnél látni.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 2
A MEGIGÉRT PRÓFÉTA
Prófétát támasztok nekik atyjuk fiai közül, olyant mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő
pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre,
amelyeket az én nevemben mond, azt én felelőségre vonom.

—5 Mózes 18:18‐19

A zsidók a mai napig is azt gondolják, hogy ez a prófécia a Messiásra vonatkozik. Úgy, ahogy Mózes
is egy közbenjáró volt, aki elvitte az Isten Igéjét az embereknek, ugyan így a megígért Próféta is
Közbenjáró lenne, aki elviszi Isten Igéjét az embereknek. Mivel Isten végtelen és az ember véges lény,
ezért van szükségünk közbenjáróra. Az embere képtelen megérteni és felfogni a végtelen Istent.

MIVEL

ÉN BŰNÖS ÉS ROMLOTT VAGYOK, NEM KÖZELÍTHETEK EGY TELJESEN SZENT ÉS TISZTA

ISTENHEZ. EZÉRT VAN SZÜKSÉGEM KÖZBENJÁRÓRA.

Ez az 5 Mózesben levő prófécia Jézus Krisztusban teljesedett be. Pál a Timóteushoz irt 1. levelében
elmondja, hogy csak egy Isten van és csak egy közbenjáró Isten és ember között, aki pedig Jézus
Krisztus. Ő kapcsolatban van Istennel, mert Ő maga is Isten. És megérinthet engem is, mivel emberré
lett. Így most Őáltala én is elérhetek Istenhez.
Isten megtartotta ígéretét. Jézus Krisztus ez a közbenjáró Próféta. Ő a mi megvigasztalónk, és Ő az
Ige, aki által életünk, erőnk, szeretetünk, megbocsátásunk, reménységünk és békességünk van.

Atyánk, köszönjük, hogy elküldted a Fiadat, hogy ez által megbocsátást
kaphassunk. Segíts, hogy a világosságban járhassunk, úgy, mint Jézus, aki a
Világosság, hogy közösségben lehessünk Veled.

AZ Ő NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Február 3
A TEST KIVÉGZÉSE
Emlékezz arra, hogy mit tett veled Amálék népe útközben, amikor kijöttetek
Egyiptomból, amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat akik elgyengülve
hátramaradtak, mert fáradt és kimerült voltál, az pedig nem félt az Istentől. Ha majd
megadja neked Istened az Úr, hogy nyugodtan lehetsz a körülötted levő összes
ellenségedtől azon a földön, amelyet Istened az Úr adott neked örök birtokul, akkor
töröld el Amálék emlékét is az ég alól. El ne felejtsd!

—5 Mózes 25:17‐19

A

Bibliai tipológiában Amálék a testet jelképezi. Pont úgy, ahogy Amálék is el akarta pusztítani

Izraelt, úgy akarja a test is elpusztítani Isten népét. Amikor mi újjászülettünk Isten Lelke által, akkor az
ellenségünk, a test elkezdi a harcot ellenünk. A test a Lélek ellen küzd, a Lélek pedig a test ellen.

A TESTÜNK ELLENI TÁMADÁSOK MINDIG A LEGSEBEZHETŐBB HELYEN ÉRNEK MINKET.

A Kolossé 3:5‐ben Isten azt mondja nekünk, hogy öljük meg a testet. Ki kell végezzük. Ez egy igen
kemény utastás. De emlékezned kell, hogy mit tett veled a testi élet, és mennyire kihasznált téged.
Töröld el! Teljesen pusztítsd el! Ez egy élet‐halál harc. Ha engedsz a testednek, akkor az el fog
pusztítani téged.
Lehet, hogy miközben harcolsz a tested ellen nagyon elfáradsz. A csata kemény, de Isten meg akar
menteni téged. Isten Lelke győzelmet tud adni a tested felett. Kérd Istent, hogy segítsen neked.

Segíts nekünk Uram, hogy halottnak nyilvánítsuk a régi életünket, és egy olyan
életet élhessünk, ami kedves a Te szemedben és elfogadható Számodra.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Február 4
SZOLGÁLD AZ URAT ÖRÖMMEL
Nem szolgáltál Istenednek, az Urnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven
volt mindened. Éhezve és szomjazva, mezítelenül, és mindent nélkülözve,
szolgálsz majd ellenségeidnek…
—5 Mózes 28:47‐48

Milyen hatalmas kiváltság az, hogy mi Isten kiválasztott népe vagyunk. És ezzel a kiváltsággal óriási
felelősség is jár. Meg kell mutassuk az embereknek azt az örömöt, amit azok kapnak, akik követik és
szolgálják az Urat, hogy ők is vonzódjanak Hozzá, és rendeljék Neki alá az életüket.

MI MIND SZOLGÁLUNK VALAKIT. EBBEN AZ ÉLETBEN VAGY A SÁTÁNT, VAGY ISTENT SZOLGÁLOD.

Azok, akik a Sátánt szolgálják, ebben a világban otthon érzik magukat. Azért érzik magukat
kényelmesen, mert jól be tudnak illeszkedni a világba. De a Sátán szolgálatának vége halál lesz.
Azok akik Istent szolgálják, idegenek ebben a világban. Ez azért van, mert minél közelebb kerülsz
Istenhez, annál inkább távolodsz ettől a világtól. De a mi szerető Mesterünk a szívén viseli sorsodat,
és a legjobb életet szeretné számodra. Ézért Ő felkészít téged érzelmileg, fizikailag, és lelkileg arra a
munkára, amelyre elhívott, és amely az Ő kedve szerint való.
Az Urat szolgálni egy kiváltság és egy áldás. Ha azt a munkát végzed, amelyre Isten elhívott, akkor
nem fogod elviselhetetlennek, kibírhatatlannak, és nehéznek érezni. Ő azt mondta, „Az én igám
könnyű, és az én terhem boldogító.” Ehelyett örömmel fogod Őt szolgálni.

Uram, segíts nekünk, hogy örömmel végezzük azt a munkát, amire Te
teremtettél. Hadd tapasztaljunk a Te szolgálatod közben örömöt és
elégedettséget.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 5
ISTEN TITKAI
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi
mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden Igéjét.

—5 Mózes 29:28

Két birodalom létezik—azok a titkos dolgok amik az Istenéi, és azok a dolgok amelyekről úgy
döntött, hogy kinyilatkoztatja nekünk.
A tudomány sok mindent felfedezett már, de még mindig hatalmas titkok vannak az univerzumban,
amiknek még a közelébe sem jutottunk. De Isten mind ismeri őket. És amikor úgy dönt, hogy felfedi
azokat előttünk, akkor mi folyamatosan tanulunk. És ugyanez igaz a mi személyes életünkben is.

MI NEM TUDJUK MINDIG, HOGY BIZONYOS DOLGOK MIÉRT TÖRTÉNNEK VELÜNK, DE ISTEN TUDJA.

Válaszokat szeretnénk tudni. Akarjuk tudni, hogy miért. De sokszor Isten válasza egyszerűen ez,
„Bízz Bennem.”
Pont úgy ahogyan Isten is teremtett törvényeket a fizikai univerzumban, olyanokat mint az
elektromosság, aerodinamika és a gravitáció, ugyanígy lelki szabályokat is teremtett. És pont úgy
ahogyan a fizikai törvények felfedezése hasznára van életünknek, úgy Isten lelki törvényei—a
szeretetének a titka, az Ő hűsége, kegyelme és irgalma—is hasznunkra válhat és megáldhat minket.
Nem mindig fogod érteni, hogy mit csinál Isten. De Ő hűséges. Ki fogja nyilatkoztatni a titkait, ha
vársz az Ő időzítésére. És egy nap meg fogod köszönni Neki azt a nehézséget, ami miatt most
szenvedsz, mert ezáltal Isten titkai kerültek napvilágra.

Atyánk, mi annyira hálásak vagyunk a Te szereteted és törvényed
kinyilatkoztatásáért. Segítsd, hogy megtartsuk a törvényeidet, és a magunk
előnyére, életünk gazdagítására és javítására használjuk azt.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 6
ISTEN ÖRÖKKÉVELÓ KARJAI
Hajlékod az örök Isten örökkévaló karjai tartanak...

—5 Mózes 33:27

Mivel a jövő ismeretlen és bizonytalan, az ember hajlamos arra, hogy féljen tőle. De ebben a rövid
versben három olyan dolgot találunk, aminek van ereje arra, hogy kigyógytíson ebből a félelemből:
(1) Isten örökkévaló. Mielőtt elérkezel egy bizonyos helyzetbe vagy megtapasztaláshoz, Isten már
megelőzött, és ott van.
(2) Isten a bástyád. A bástya az egy hajlék, egy biztos hely ahol biztonságba lehetsz a vihar idején.
És mennyire biztonságban vannak azoknak, akik hajlékukat Istenben készítették el. Az Ige azt mondja,
hogy erős torony az Úr neve; az igaz hozzá fut és megmenekül (Zsoltárok 18:10).

MINDEGY,

HOGY MIT HOZ A HOLNAP, ISTEN KÉSZEN ÁLL ARRA, HOGY FENNTARTSON ÉS

MEGVÉDJEN MINKET.

Lehet, hogy valaki azt mondja, „Én ezen a héten magam alatt vagyok.” Ez csodálatos. Ez azt jelenti,
hogy most már közvetlenül csak Istenre támaszkodsz, mert amikor lekerülsz a mélybe, akkor téged
Isten örökkévaló karjai tartanak.
Nem kell féljünk. Az örökkévaló Isten előttünk járt, és ismeri az előttünk levő dolgokat. Ő a mi
lakhelyünk, a biztos pontunk. Az Ő kezei mindig alattunk vannak és biztosan fognak minket.

Köszönjük, Atyánk, hogy Te mindig ott vagy, ahol szükségünk van Rád, és hogy a
te örökkévaló karjaid mindig alattunk vannak. Fogj erősen minket ma. Azoknak
akik félnek, adj nekik hitet, hogy elhiggyék, hogy nem engeded elesni őket.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 7
A MENNY ÉS FÖLD URA
Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt
mindenkinek miattatok. Bizony a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn a menyben és lent
a földön!

—Józsué könyve 2:11

Ráháb Istenről csak hallomásból tudott, de ettől függetlenül tiszta képe volt Róla. „Bizony a ti
Istenetek, az Úr az Isten fenn a menyben” mondta. De mivel a menny annyira nagy, vannak olyan
emberek, akik azt hiszik, hogy Isten nagyon messze van és teljesen személytelen. Annak ellenére,
hogy Istenben erőként vagy hatalomként hisznek, nem hiszik el azt, hogy megismerhetik Őt.
De Ráháb folytatta, és azt mondta, „Ő az Isten lent a földön!” Ez az a hely ahol közeledünk Hozzá,
és itt kezdjük megérteni, hogy Ő nem csak a hatalmas erő Istene, hanem a bonyolult részletek Istene
is.
A mennyekre nézve Isten távolinak tűnik. Ki vagyok én, hogy Isten gondolna rám? De a zsoltáros
ezt írja, „Milyen drágák nekem a szándékaid, Istenem, és mily hatalmas azoknak száma!
Számlálgatom, de több a homokszemnél; (Zsoltárok 139:17‐18)

HA VÁGYSZ EGY NAGY LELKI MEGTAPASZTALÁSRA, AKKOR MENJ A
TENGERPARTRA, ÉS VEGYÉL A KEZEDBE EGY MARÉK HOMOKOT. MINDEN
EGYES HOMOKSZEM ISTEN IRÁNTAD VALÓ GONDOLATAIT JELKÉPEZI.

Ráháb úgy kezdett hinni Istenben, hogy csak hallott Róla, de te nemcsak hallomásból ismerheted
Őt. A te re ndelkezésedre áll Isten tiszta kijelentése Önmagáról az Ő Igéje által.

Atyánk tudjuk, hogy te nem csak egy örökkévaló energia fent az univerzumban.
Hadd ismerjünk meg személyes, szerető Istenként.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 8
A HOLNAP BIZONYTALANSÁGA
Józsué ezt monda a népnek: Szenteljétek meg magatokat, mert holnap
csodákat tesz köztetek az Úr.
—Józsué könyve 3:5

A pusztai út már az Izraeliek háta mögött volt, és most egy teljesen új megtapasztalás következett
az Úrral. Negyvenévnyi vándorlás sokat megtanított nekik önmagukról és Istenről. De most egy
bizonytalan jövővel néznek szembe.
Az ismeretlen, még nem tapasztalt út sokszor félelmet okoz az ember számára. Lehet, hogy egy új
állásom lesz—vajon képes leszek‐e helyt állni? Vajon mit hoz a holnap?
Józsué odaállt az emberek elé, és bátorította őkez a következő szavakkal, „Szenteljétek meg
magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr.” És ezt kell nekem is a fejemben tartanom.
„Holnap az Úr...” Látod, Isten már előttem jár. Isten már ott van.
Annak ellenére, hogy a jövővel kapcsolatban sok a bizonytalanság, vannak bizonyosságaink is—
azok, amik tegnap történtek. A múlt bizonyosságot ad a jövővel kapcsolatban. Isten múltbeli
szabadítása előre vetíti Isten jövőbeli szabadítását.

ANNAK ELLENÉRE, HOGY A JÖVŐ BIZONYTALAN, ISTEN BIZONYOSSÁGÁVAL
NÉZHETÜNK VELE SZEMBE.

Isten nem fog elhagyni. Ő sosem fog téged elengedni. Az az Isten, aki végigvitt téged a pusztán,
egészen addig fog vezetni, amíg elfoglalod az egész földet, és birtokba veszed az ígéreteket.

Atyánk, köszönjük azt a reménységet, amely a múltbeli hűségedből ered. Hadd
találhassunk biztonságot és békességet Jézusban, aki megígérte nekünk, hogy
sohasem hagy el, és soha sem hagy cserben minket.

AZ Ő NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Február 9
ISTEN ÉRTÜNK VAN
Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte,
kivont karddal a kezében. És odament hozzá Józsué, és megkérdezte tőle: Közénk
tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt: Nem, hanem én az Úr
seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult
előtte…
—Józsué könyve 5:13‐14

Józsué terhe nagy és félelmetes volt. Isten az egész nép vezetésének felelősségét ráhelyezte.
Miközben Jerikó fölött állt—és valószínű, hogy stratégiai terven gondolkozott, hogy hogyan
ostromolják meg a falakat—látott egy embert kivont karddal a kezében. Józsué megkérdezi, „Te
velünk vagy, vagy az ellenségeinkkel?”
Ahogy meghallotta, hogy ez az ember Istentől van, elkezdte imádni Őt. Emiatt tudhatjuk, hogy ez a
vezér nem más, mint Jézus Krisztus. Egy angyal nem fogadta volna el, hogy leboruljon előtte.
Sok idő kellett ahhoz, hogy felismerjem, hogy Isten nem az ellenségeimmel van, hanem velem.
Régen úgy képzeltem, hogy Isten csak arra vár, hogy hibázzak, hogy megbüntethessen. Azt hittem,
hogy meg fog büntetni, mert nem mindig viselkedtem úgy, ahogy kellett volna.

AMIKOR IGAZÁN TALÁLKOZOL ISTENNEL, AKKOR TUDATOSODIK BENNED, HOGY
ISTEN VELED VAN.

Ahogyan Pál mondta, „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (A Rómaiakhoz írt levél 8:31). Ha Isten a
mi oldalunkon áll, akkor hogyan veszíthetnénk?

Atyánk, köszönjük, hogy biztosítasz minket arról, hogy Te a mi oldalunkon állsz.
Uram, a te nevedben szembenézünk a problémáinkkal. A Te nevedben megyünk,
hogy elfoglaljuk azokat a területeket, amiket ígértél nekünk.

ÁMEN.

Február 10
DICSŐSÉGES GYŐZELEM
És ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jerikót…
—Józsué könyve 6:2

Ha győzelmet akarsz a régi szokásaid felett, nézd meg, hogy hogyan foglalta el Izrael az Ígéret
földjét. A győzelem fő alapelvei itt találhatók. Először is figyeljük meg, hogy Isten Józsuéval múlt
időben beszél: „Én már megcsináltam. Már megvan.” Ugyanígy a te győzelmed is Jézus Krisztus
befejezett munkája. Az Úr már győzelmet adott a testi életed felett—csak annyi dolgod van, hogy ezt
elhidd.
A második alapelv az, hogy kövesd Isten a győzelemhez vezető tervét, még akkor is, amikor nem
érted azt. Isten győzelmi terve Jerikó ellen igen érdekes volt. Amikor Józsué összehívta a vezetőket,
hogy megmagyarázza nekik a város körüli menetelés tervét, valószínű kezdtek kételkedni abban,
hogy valóban ezt a fickót kell‐e kövessék.

ISTEN TERVE A TE HELYZETEDBEN IS FURCSÁNAK TŰNHET. ÉS LEHET, HOGY
VONAKODNI FOGSZ ATTÓL, HOGY MEGPRÓBÁLD. MÉGIS FOGADD EL AZ ISTEN
ÁLATL SZÍVEDRE HELYEZETT SUGALLATOKAT.

A harmadik alapelv az volt, hogy az emberek győzelmi kiáltást kellett hallassanak—akkor, amikor a
falak még álltak. Ez a hit és a várakozás kifejezése volt.
Hihetünk Isten Igéjében. Ő megígérte, hogy munkálkodni fog. Dicsérjük Őt a megígért
győzelmekért. Isten nem akarja azt, hogy vereséggel távozz, miközben a tested és a tested erősségei
uralkodnak rajtad. Add oda Neki az életedet, és higgy Benne. Ő le fogja rombolni a falakat.

Atyánk, köszönjük, azt a csodálatos győzelmet, amit megtapasztalhatunk Jézus
Krisztus ereje által. Köszönjük Neked, hogy szabaddá teszel minket a múlt
bűneitől.

AMEN

Február 11
ISTENTELEN SZÖVETSÉGEK
Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát
nem kérdezték meg. Józsué ráállta a békére, és szövetséget kötött velük,
azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig
megesküdtek erre.
—Józsué könyve 9:14‐15

Isten világosan megmondta az izraelieknek, hogy nem szabad szövetséget kössenek egyik néppel
sem, akik az Ígéret földjén laktak, hanem teljesen ki kell őket űzniük. Isten tudta, hogy ha a föld
lakosai ott maradnak, akkor az ő szokásaik teljesen elpusztítják az Ő népét. A gibeóniak észrevették,
hogy nem tudnak győzni Izrael ellen, úgyhogy egy trükköt eszeltek ki, hogy úgy tűnjön, mintha
messziről jönnének azért, hogy szövetséget kössenek Izraellel.
Józsué hibája az volt, hogy megvizsgálta a bizonyítékokat, de nem kérdezte meg az Urat. Isten
figyelmeztette volna Józsuét ezzel az istentelen szövetséggel kapcsolatban, de Józsué nem kereste az
Úr akaratát. A helyzetet annak alapján mérte fel, ami a szeme előtt volt. Néha a dolgok teljesen
egyértelműnek tűnnek. Nem kell ezek miatt zavarjad Istent, igaz‐e? Nyugodtan neki foghatsz a
dolognak és csak az eszedet kell használd.
Tévedés. Az Ige ezt mondja nekünk, „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére
támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példababeszédek
könyve 3:5‐6)

A TRAGIKUS HIBÁKAT ÚGY TUDJUK ELKERÜLNI, HOGY:(1) MINDIG ENGEDJÜK,
HOGY ISTEN IGÉJE IRÁNYÍTSA DÖNTÉSEINKET. (2) SOHA SE DÖNTSÜNK ADDIG,
AMÍG NEM KERESTÜK ISTEN IRÁNYÍTÁSÁT AZ IMÁN KERESZTÜL.

Nem furcsa egy kicsit, hogy a saját magamra hagyatkozom, amikor lehetőségem van arra, hogy
Isten tanácsát kövessem?

Uram segíts nekünk, hogy figyeljünk az Igédben a Te figyelmeztetéseidre. Hadd
keressünk Téged, hogy segíts nekünk, minden döntés meghozatalában..

ÁMEN.

Február 12
ISTEN EREJE
Amikor az Úrnak Izrael fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az Úrhoz
szólt és ezt mondta Izráel jelenlétében: nap maradj veszteg Gibeonban,
és te is hold az Ajjálón-völgyben! És veszteg maradt a nap, megállott a
hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép. Meg van ez írva Jásár
könyvében. Megállt a nap az égnek közepén nem sietett lenyugodni egy
teljes napig.

—Józsué könyve 10:12‐13

Az Izraeliek keményen harcoltak, és a győzelem közel volt—de közeledett az éjszaka. Józsué tudta,
hogy ha besötétedik, akkor az emóriak el tudnak majd menekülni. Több időre volt szükségük.
Úgyhogy a csapatai szeme láttára megparancsolta, „Nap maradj veszteg, és te, hold, maradj az
Ajjálon völgyében. Ne mozdulj.” A nap nem mozdult, és a hold is megtartotta a helyét.
Ugyanazok az erőforrások állnak rendelkezésedre, mint Józsuénak—azok az erőforrások, amelyek
az univerzumot létrehozták, ami a földet a Nap körüli pályájára állította—ezek mind rendelkezésedre
állnak amiatt, hogy Isten gyermeke vagy.
Sokszor tévesen azt hisszük, hogy Isten mindent megcsinál, és nekünk semmi sem maradt, amit
meg kell tenni. De a Biblia azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott.

ISTEN AZT AKARJA, HOGY MINDENT ADJUNK KI MAGUNKBÓL, ÉS A TÖBBIT
PEDIG BÍZZUK RÁ.

Amikor elérkezünk teljesítőképességünk határához, akkor végtelen erőforrásokat fedezünk fel,
amelyek mind a rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy elvégezzük Isten munkáját.

Atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy szolgálhatunk Téged—egy olyan
örökkévaló, és végtelen Isten vagy, aki sokkal többet tud annál tenni, mint amit
kérünk vagy gondolunk. Uram, gyengék vagyunk, és a Te erődre van szükségünk.
Átadjuk neked az életünket, Uram, vezess minket.

ÁMEN.

Február 13
ISTEN HŰSÉGE
Így adta oda az Úr Izráelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy
atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne. Nyugalmat is adott
nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogy sküvel ígérte atyáiknak. Senki
sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül; minden ellenségüket
kezükbe adta az Úr. Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretből,
amelyeket az Úr Izráel házának tett. Minden beteljesedett.
—Józsué könyve 21:43‐45

Menyire erőteljes bizonyság ez Isten hűségével kapcsolatban—mert Isten betartotta a szavát még
akkor is, ha az emberek nem. Az emberek sokszor megszegték Istennel kötött szövetségüket. Egyszer
még olyan is volt, hogy biztattak valakit, hogy vezesse őket vissza Egyiptomba. De Isten megtartotta a
szavát.

ISTEN EGYETLEN SZAVÁT SEM SZEGTE MEG.

Meg kell ismerjük Isten szavának bizonyosságát. Megígérte, hogy elküldi a Fiát, hogy egy szűztől
szülessen, és hogy meghalljon az ember bűneiért. Isten megígérte, és Isten be is teljesítette.
Megígérte, hogy ismét öszegyűjti Izraelt, és egy nap alatt nemzetté teszi őket. 1948. május 14‐én,
Izrael újra nemzet lett. Isten megtartotta a szavát.
Megígérte, hogy ismét el fog jönni, és magához fog fogadni minket.
Ha Isten eddig a mai napig hűséges volt, akkor biztos lehetsz benne, hogy továbbra is hűséges
marad. Az ég és a föld elmúlik, de az Ő Igéje örökké megmarad. Erre építheted az életed!

Atyánk, köszönjük, hogy amit kimondtál, azt meg is tetted. Uram, segíts nekünk,
hogy bizonyosságunk legyen abban, hogy megbízhatunk az Igédben.

ÁMEN.

Február 14
SZÍVBŐL A TIED
Most azért az Urat féljétek, és Őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el
azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban,
és az Urat szolgáljatok.

—Józsué könyve 24:14

Az Izraeliek más Isteneket kezdtek szolgálni. Még mindig elismerték Isten létezését, de az idejüket
és energiájukat más dolgok emésztették fel. Istent a második helyre tették.
Józsué látta, hogy Isten gyermekeinek a szívei egyre inkább elfordultak Tőle. Ezért kihívást intézett
hozzájuk. Józsué kiállt az emberek elé, és választási lehetőséget adott nekik. Továbbra is szolgálhatják
önmagukat—elméjüket és a kedvteléseiket—vagy szolgálhatják az Urat.

ISTENT NEM ÉRDEKLI AZ, HOGY CSUPÁN A SZÁDDAL SZOLGÁLD ŐT, PEDIG AZ
EMBEREK TÖBBSÉGE CSAK EZT ADJA NEKI. SZOLGÁLHATJUK ISTENT ŐSZINTÉN
ÉS IGAZÁN, AMIKOR MEGEMLÉKEZÜNK IRÁNTUNK VALÓ JÓSÁGÁRÓL ÉS
HŰSÉGÉRŐL.

Az 5Mózesben Mózes megkérdezte, „Mit kíván tőled az Úr?” Isten első két elvárása az volt, hogy Őt
féljük és Őt szolgáljuk teljes szívvel. Ezért Józsué emlékeztette az Isten elvárásaira: féld Istent (tiszteld
Őt), és utána szolgáld Őt őszintén és igazán—szolgáld Őt valóságosan.
Isten bevitte az Izraelieket az Ígéret földjére, kiűzte előlük ellenségeket, és kimentette őket
rabságukból. Mivel Isten ilyen jó volt hozzájuk, ezért akarniuk kellett volna azt, hogy Őt szolgálják!
A csodálatos dolog abban, hogy az Urat szolgálod az, hogy ez minden mást is megad számodra.
Amikor úgy döntessz, hogy helyezed első helyre az életedben, akkor Ő megáld téged a szíved
vágyaival.

Atyánk, annyira hálásak vagyunk azokért a lehetőségekért, amiket nekünk adtál.
Taníts meg minket, hogy őszintén és igazán szolgáljunk Téged.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 15
AZ EGYETLEN BÖLCS DÖNTÉS
…válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni; akár azokat az isteneket, akiket
atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok.
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!

—Józsué könyve 24:15

A

jólét idején könnyen leveheted Istenről a szemed. Ez történt Izraellel is. Miután letelepedtek

kezdtek egyre jobban élni, és újra az atyáik isteneihez kezdtek fordulni. Egy választás várt rájuk—
ugyanaz adöntés, ami minden emberre vár.

MINDEGY, HOGY MIÉRT ÉLSZ, MINDEGY, HOGY MI URALJA AZ ÉLETEDET,
MINDEGY, HOGY MIÉRT KELSZ KI AZ ÁGYBÓL MINDEN REGGEL ÉS MINDEGY,
HOGY MI VEZET TÉGED—AZ A TE ISTENED.

Kit fogsz szolgálni? Jelenleg kit szolgálsz? Hogy megtudd, csak fejezd be ezt a mondatot: „Nekem az
élet…” Amikor elérkezel a halálod napjához, és a végtelennel kell szembenézzél, akkor a pénz nem
menthet meg. Az élvezetek sem menthetnek meg. Az eszed sem menthet meg. Ha te e dolgok közül
egyiket isteneddé tetted, akkor bajban vagy. Csak Jézusnak van ereje megmenteni téged, úgyhogy
csak Jézus az egyetlen bölcs választás.
A valóság az, hogy már térdet hajtottál valami előtt. Ha korábban azt választottad, hogy hamis
isteneket szolgálsz, akkor ma dönts úgy, hogy az igazi élő Istent szolgálod—azt az Istent aki hűséges,
azt az Istent aki erős, és azt az Istent, aki képes megmenteni az Ő népét.

Atyánk, mi azt választjuk, hogy Téged szolgálunk, és Téged koronázunk az
életünk Királyává, meghajtjuk a térdeinket a Te trónod előtt, megcsókoljuk a
jogart, és engedelmes szolgaként alárendeljük magunkat neked Jézus Krisztus
által.

ÁMEN

Február 16
AZ EGYETLEN OKOS DÖNTÉS
Akkor ezt mondta Adóníbezek: Hetven király szedegetett morzsákat asztalom alatt,
akiknek a kezéről én vágtam le a hüvelykujjakat és lábáról a nagyujjakat ; ahogyan én
cselekedtem, úgy fizetett meg nekem az Isten. Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott
halt meg.

—Bírák könyve 1:7

Adóníbezek egy erős király volt. Hetven másik országot foglalt el, és levágta minden legyőzött
királynak a hüvelykújját és a nagylábujját. Amikor aztán végül Júda emberei legyőzték őt, mit tettek
vele? Levágták a hüvelykujját és a nagylábujját. És ezt mondta „Ahogyan én bántam másokkal, úgy
fizetett meg nekem az Isten.”
Az Újszövetségben azt olvassuk, „Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni; hiszen amit vet az
ember, azt fogja aratni is”.(Galata 6:7)

SOKSZOR ELSZOMORODUNK, MERT AZT GONDOLJUK, HOGY VALAKI BÜNTETÉS
NÉLKÜL MEGÚSSZA GONOSZ CSELEKEDETEIT. DE BIZTOS, HOGY ELŐBB VAGY
UTÓBB UTOLÉRI ŐKET A BŰNEIK BÜNTETÉSE.

A „ki mint vet, úgy arat” törvénye elkerülhetetlen. Ugyanakkor ez egy nagyszerű törvény. Ha
szeretetet, kedvességet, és megbocsátást ültetsz, akkor szeretetet, kedvességet, és megbocsátást
fogsz aratni.
Lehet, hogy a múltad sötét és lehangoló, és sok rossz magot ültettél. Ne csüggedj. Isten elkészített
egy utat, hogy ne azt kelljen arassuk, amit elvetünk. Elvette a bűneidet, és azokat az Ő Fiára helyezte.
Jézus Krisztus learatta a következményeket helyetted azért, hogy Te learathassad Isten dicsőségét,
szeretetét, és az örökkévaló az Ő örök királyságát.

Atyánk, segíts nekünk, hogy jó magokat ültessünk a körülöttünk élők szívébe és
életébe, hogy betakaríthassuk az aratás csodálatos gyümölcseit.

JÉZUS NEVÉBEN AMEN

Február 17
A SEMMITTEVÉS BŰNE
Átkozzátok Mérozt ‐ mondta az Úr angyala, ‐ átkozva átkozzátok lakóit, mivel
nem jöttek el segíteni az Úrnak, segíteni az Úrnak a hősök között!
—Bírák könyve 5:23

Az Úr angyala egy keserű átkot mondott Merózra mert nem segítettek a szükség idején. A csata
idején semmit sem tettek azért, hogy az Úr segítségére siessenek.
Isten az Ő népét tettekre hívta el. Azért váltott meg, hogy szolgálj. „Legyetek az Ige cselekvői”
mondta Jakab, „és ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat” (Jakab 1:22). Sokszor,
amikor haljuk Isten Igéjét, azt mondjuk, „Igazad van, ember. Többet kell tegyünk Istenért.” És aztán
semmit sem teszünk.

A SZERETET A CSELEKEDETEINKEN KERESZTÜL MUTATKOZIK MEG.
Jézus azt mondta, „Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem” János
14:21). Lehet, hogy vasárnap úgy mész el a gyülekezetből, hogy ezt mondod, „Tényleg élveztem ezt a
tanítást.” De mit cselekszel ezzel kapcsolatban? Látod, ha ebből nem lesz cselekedet, akkor homokra
építkezel. Hamis biztonságérzetben élsz. Amikor jönnek a viharok, a házad összedől, mert nem
cselekedtél, hanem csak hallgattál.
Kíváncsi vagyok, hogy hányan tartozunk Meróz klánjához. Annyira bele vagyunk bolondulva saját
dolgainkba, hogy nem válaszolunk Isten hívására. Nincs az életünkben bizonyíték arra, hogy Isten
munkáját végezzük. Ehelyett a semmittevés bűnébe merülünk el.

Atyánk, imádkozunk, hogy a Te Szentlelked cselekedetekre indítson minket. Segíts nekünk, hogy
önként jelentkezzünk, Uram, hogy megtartsuk a Te Igédet és a Te parancsaidat.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 18

ISTEN HADSEREGE
Az Úr azt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg
benneteket és adom A kezedbe Midiánt.
–Bírák könyve 7:7

Isten megtizedelte a csapatot, hogy olyan embereket találjon, akiket a Saját dicsőségére használhat.
Abból a 32,000 emberből, akik Gedeon hívására válaszoltak, csak 300 maradt meg. Isten a többséget
kétféleképpen zárt ki: Elküldte azokat, akik féltek, és azokat, akik elővigyázatlanok voltak.

A félős emberek elfuthatnak a csata közben, és megfertőzhetnek másokat is a félelmükkel.

ISTEN TUDJA, HOGY A FÉLELEM AKKOR SZÜLETIK, AMIKOR A PROBLÉMÁRA
FIGYELÜNK VAGY AZ ELLENSÉG EREJÉT NÉZZÜK.

Gedeon embereinek a két‐harmada hazament miután az első próbának vége lett, és csak 10,000
embert maradt meg. Úgyhogy Isten azt mondta, „Gedeon, még mindig sok embered van. Vidd őket a
patakhoz, és figyeld meg, hogy hogyan isznak. Azok, akik térdre ereszkednek, és arcukat a vízbe
teszik, ki vannak zárva.” Csak 300 ivott a kezéből, úgy, hogy közben éberen figyelt. Isten megtalálta a
seregét.

Ma Isten olyan embereket keres, akik nem félnek, és akik éberek. A rettenthetetlenség hitből
fakad, és annak eredménye, hogy Istenen tartod a szemed. Még olyan embereket is keres, akik
éberek, és tudatába vannak a körülöttük zajló csatáknak. Olyan embereket akik miközben élik az
életüket – akár vizet isznak, akár a munkahelyükön dolgoznak–mindig a teljes kép tudatába vannak,
és tudják, hogy egy lelki csatában harcolnak.

Atyánk, segíts nekünk, hogy redíthetetlen hitben menjünk előre, mert tudjuk, ha Te velünk vagy,
akkor senki sem állhat meg előttünk. Használj minket a Te célod és akaratod beteljesítésére.
ÁMEN

Február 19

TÉRJ MEG ÉS SZOLGÁLJ
Izrael fiai akkor Azt mondták az Úrnak: Vétkeztünk. Tégy velünk teljesen úgy, ahogyan jónak látod,
csak most ments meg bennünket! Majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket, és az Urat
szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát.
–Bírák könyve 10:15‐16

Izrael elhagyta Istent. Újra elkezdtek hamis isteneket imádni. És újra rabságban kötöttek ki–Istenhez
kiáltozva.
Isten így válaszolt: „Sokszor segítettem az elmúlt időkben, de többet nem foglak megmenteni.”
1Mózes 6:3‐ban Isten figyelmeztette őket, „Lelkem nem fog örökké küzdeni az emberrel.” Egyszer
eljön az a pillanat, amikor Isten azt mondja, „Elég.” Az izraelieknek azt mondta, „Menjetek és
kiáltsatok azokhoz az istenekhez, akiket választottatok.”

Ők tudták, hogy azok az istenek nem segíthetnek nekik. Érdekes, hogy amikor valaki igazán bajban
van, akkor egyből tudja, hogy az egyetlen, aki segíteni tud az, az Élő Igaz Isten. Amikor a nehézségek
jönnek, még a lázadók is azt kiáltják, „Istenem, segíts!”

AZ 1 JÁNOS 1:9‐BŐL MEGTUDHATJUK, HOGY „HA MEGVALLJUK BŰNEINKET, HŰ
ÉS IGAZ Ő, MEGBOCSÁJTJA BŰNEINKET, ÉS MEGTISZTÍT MINKET MINDEN
GONOSZÁGTÓL.”.

Ezek az emberek bölcs dolgot tettek, és Isten irgalmára bízták magukat. És mivel ezt megtették,
Isten ismét megmentette őket az ellenség kezéből. Isten annyira kegyelmes! És ugyanez a kegyelem
ma számunkra is elérhető. Isten semmivel sem tartozik nekünk. De Ő megígérte, hogy kegyelmes
lesz azokkal, akik megvetik a rossz utakat, és Hozzá fordulnak.

Uram köszönjük, hogy továbbra is küzdesz nővel, és férfival. Segíts nekünk, hogy odaadjuk a szívünket
Neked.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 20

FOGADALMAK
Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta: ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor
bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az ammóniaktól, az Úré lesz az,
feláldozom égő áldozatul... Mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza.
–Bírák könyve 11:30‐31, 35

Jefte szörnyű fogadalmat tett.
Néha amikor bajban vagyunk, mi is ezt tesszük. „Uram, ha te kimenetsz ebből, akkor ezt, és ezt
teszem.” Amikor egy ember ostoba fogadalmat tesz, akkor sokkal jobb, ha bevalljuk a buta
fogadalom bűnét, mintha betartjuk azt. Jefténél az nagyobb bűn volt, hogy keresztülvitte a
fogadalmat, mintha megszegte volna azt.

VANNAK OLYAN FOGADALMAK, AMIKET NEM SZABAD BETARTANI. DE VANNAK
OLYAN FOGADALMAK, AMIKET NEM VONHATSZ VISSZA.

Én már megnyitottam a számat az Úr előtt, és megvallottam, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm;
csak Rá támaszkodom a megváltásom tekintetében; és arra, hogy Ő az Ura az életemnek.

És emiatt, vannak bizonyos dolgok, amiket nem tehetek meg. Az első: Nem mehetek vissza az
életemben a régi bűnös és éncentrikus világomba. Az apostolokkal együtt nekem is ki kell jelentsem:
„Uram csak nálad van az örök élet beszéde. Kihez mehetek?” Második: Nem tagadhatom meg azt a
szeretetet és békességet, amit Jézus hozott az életembe.

Uram, ha elhagytuk az első szeretetet, segíts nekünk, hogy hallgassunk a Szentlelkedre és térjünk
vissza, egészen addig, amíg mindenünkkel szeretünk Téged.

ÁMEN.

Február 21

AZ ERŐ TITKA
Delila azt mondta Sámsonnak: Mondd meg nekem mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni
téged, és hogyan lehet elbánni veled?
–Bírák könyve 16:6

Sámson ereje legendássá vált. Amikor Isten Lelke rászállt, akkor hatalmas erejével bámulatos
tetteket hajtott végre. Az ellenségei szerették volna megtudni erejének titkát. Amikor látták, hogy
beleszeretett egy filiszteus lányba, Delilába, odamentek hozzá és ezt mondták, „Mindnyájan adunk
neked 1,500 ezüstöt, ha megtudod az ő erejének titkát.”

Úgyhogy Delila azt mondta Sámsonnak, „Sámson, szívem, mond meg, hogy mitől vagy erős? Mi az
erőd titka?”
Sajnos Sámson egyik gyengesége a legyőzhetetlenség tudata volt. Úgy néz ki, hogy szeretett
flörtölni a veszedelemmel, és mindig az ellenség területén ólálkodott.

Sámson végül elmondta Delilának a titkát. Elmagyarázta a fogadalmat, amit, tett – az Istennel
türténő odaszánás fogadalmát. Semmilyen hajvágó eszköz sem ért a hajához. „Ha a hajamat
levágnák, akkor ugyan olyan gyenge lennék, mint más ember.” De Sámson hosszú haja csak egy
szimbólum volt. Az erejének titka az Istennek való elkötelezettségében rejlett. Addig, amíg
megtartotta ezt a szövetséget, addig valóban legyőzhetetlen volt. Amikor a szövetség megbomlott,
annyira gyenge lett, mint bármelyik ember.

AZ ERŐD EREJE ABBAN REJLIK, HOGY MENYIRE KÖTELEZED EL MAGAD JÉZUS
KRISZTUSNAK.

Ha teljesen odaadod magad Jézusnak, legyőzhetetlen leszel. Még a pokol kapui sem tudnak győzni
feletted. De ha megszeged Jézus Krisztusnak tett fogadalmadat, ugyanolyan gyenge leszel, mint bárki
más.
Uram segíts, hogy ne flörtöljünk a veszedelemmel, hanem teljesen odaadjuk magunkat Neked.
ÁMEN.

Február 22

A MEGMENTŐ
Ekkor ezt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek: Ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem
Naomitól mindazt ami Elimeleké volt... sőt a moábi Ruthot, Mahlón feleségét is feleségül veszem,
hogy fenntartsam a meghaltnak nevét örökségében, hogy ki ne vesszen a meghaltnak a neve atyjafiai
közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi.
–Rúth könyve 4:9‐10

A

zsidó törvény szerint, ha egy házasember meghalt mielőtt gyereke született volna, akkor az

ember fiútestvére kellet feleségül vegye az özvegyet. Akkor az elsőszülött gyerek a halott férj nevét
kellett felveyge, hogy annak öröksége megmaradjon Izraelben.

Boáz, Elimelek egyik rokona, megváltotta a földet, mert szerette Rúthot. Azért vette meg a földet,
hogy legyen egy menyasszonya, akit szeretett.

JÉZUS AZT MONDTA „HASONLÓ A MENNYEK ORSZÁGA A SZÁNTÓFÖLDBEN
ELREJTETT KINCSHEZ, AMELYET AZ EMBER, MIUTÁN MEGTALÁLT, ELREJT,
ÖRÖMÉBEN ELMEGY, ALADJA MINDENÉT, AMIJE VAN, ÉS MEGVESZI AZT A
SZÁNTÓFÖLDET” (MÁTÉ EVANGÉLIUMA 13:44).

A föld ebben a példázatban, a világ, és Jézus az, aki mindenét odaadta, hogy megvásárolja a világot.
Ki akkor a kincs? Hihetetlennek tűnik, de kincs az te meg én vagyunk–mi, akik hisszük, hogy Ő a mi
Urunk és Megmentőnk. Mi vagyunk Krisztus menyasszonya. Úgy ahogy Boáz is megvásárolt egy
földet, hogy egy menyasszonyt nyerjen, ugyanúgy, Jézus is szívesen kifizette a megváltás árát, hogy
megvegye a világot. Azért tette ezt, mert szeretett téged, és Ő téged magának akart megszerezni.

Köszönjük Uram, hogy egy ilyen értékesnek tartottál minket, és szívesen odaadtad Magad, hogy
megváltsál minket a a bűn rabságából és nyomorúságából, hogy a menyasszonyaid lehessünk.

ÁMEN.

Február 23

KÉSLELTETETT VÁLASZOK
Azután erős fogadalmat tett és ezt mondta: Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod
nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket
adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét.
–Sámuel első könyve 1:11

Anna

egy fiúgyermeket akart, hogy megmeneküljön Pennina, a férje másik feleségének

gonoszkodáskodásaitól. Nap nap után könyörgött, hogy megszűnjön ennek az asszonynak a kínzása.
De Isten többet akart. Isten egy embert akart, aki megmenti az egész népét az erkölcsi romlottságtól.
És ezért megengedte, hogy a napi szenvedések formálják Annát, és addig visszatartotta a választ
imádságára, amíg összhangba nem hozta őt saját akaratával. És a fián, Sámuelen keresztül nagy lelki
ébredés következett be.

Lehet, hogy Isten késleltette a válaszokat néhány imádra. Lehet, hogy már olyan sokat vártál, hogy
már kétségbeesetté váltál. Ha te ez a helyzet, akkor itt az ideje, hogy közbenjárj az Úr előtt. Miközben
ezt teszed, Isten meglephet téged azokkal a változásokkal, amelyeka hozzáállásodat megváltoztatják,
és egészen addig formál és alakít, amíg összhangban nem leszel Vele.

NE LÉGY SZOMORÚ, AMIKOR ISTEN KÉSLELTETI A VÁLASZAIT AZ IMÁIDRA.

Legtöbbször Isten sokkal többet akar tenni, csak téged még nem juttatott el annak megértéséhez.
Abban a pillanatban, amikor ezt megérted, látni fogod Isten keze munkáját.

Atyánk, segíts, hogy teljes összhangba kerüljünk a Te akaratoddal és a Te vágyaiddal. Uram, vidd
véghez azokat a változásokat, amelyek szükségesek, ahhoz, hogy minket eljuttass a te
munkálkodásod helyére, hogy véghezvihesd a Te akaratodat.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 24
ISTEN MEGÉRINT

Saul is haza ment Gibeába és vele ment az a sereg is, amelynek a szívét arra
indította az Isten.
—Sámuel első könyve 10:26

Mit jelent az, hogy Isten megérinti a szívedet? Azt jelenti, hogy most már Isten lett akaratod és
életed középpontja. Azt jelenti, hogy az életedet teljes mértékben átadtad neki.
Hogyan érinti meg Isten a szívedet? Az Ő Szentlelkének gyengéd befolyása által. A Szentlélek Isten
Igéjéhez vezet minket, és az Írások által Isten megérinti szíveinket. Miután a Szentlélek kezdi
megvilágítani értelmedet, bámulatos, hogy a Biblia milyen dicsőségessé, élvezetessé és csodálatossá
válik.
Amikor Isten megérinti a szívedet, a keserűség, az aggódalom és a félelem el kell tűnjön belőle.
Ezek nem tudnak megmaradni abban a szívben, amelyet Isten megérintett. Elmaradnak azok a
szokások és erkölcstelenségek, amelyek pusztították az életedet. A régen szeretett dolgokat most
már megveted. És amiket régen megvetettél, most szeretni kezded.

AMIKOR ISTEN MEGÉRINTI A SZÍVEDET, AKKOR AZ BOLDOGSÁGGAL ÉS
BÉKESSÉGGEL TELIK MEG. LEHET, HOGY VIHAROK TOMBOLNAK, DE NEKED
CSODÁLATOS BIZONYOSSÁGOD VAN ISTEN AZON KÉPESSÉGÉBEN, HOGY
ÉLETED MINDEN KÖRÜLMÉNYÉT ELLENŐRZÉSE ALATT TARTJA.

Jézus olyan emberekkel vette magát körül, akiknek a szívét Ő már megérintette—ezek az emberek
aztán elindultak, és a feje tetejére állították a világot. Amikor Isten megérinti a szívedet, teljesen más
felfogásod lesz. Már nemcsak a jelennek élsz, hanem az örökkévalóságért kezdesz élni.

Köszönjük Atyánk, a te Szentlelkednek azt, hogy megérinti a szívünket, és
próbára tesz minket az Igén keresztül. Érintsd meg a Te néped szívét a mai
napon.

ÁMEN.

Február 25
NINCS IRGALOM
Ezt mondja a Seregek Ura: Számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izráellel,
hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj el, verd le
Amálékot, és irts ki mindent, amije van! Ne kíméld, hanem öld meg mind a
férfiakat és a nőket, a gyermeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a
tevéket és a szamarakat.
—Sámuel első könyve 15:2‐3

Az Amálékiak valószínűleg a leggonoszabb és legaljasabb emberek voltak, az összes ember közül,
akik valaha a földön éltek. Az emberiségért Isten elrendelte kiirtásukat, és az izraelieket választotta
arra, hogy az ítéletét végrehajtsák.
Eszter történetében, olvasun egy Hámán nevű emberről, aki azt tervezte, hogy elpusztítja az összes
zsidót. Hámán egy amáléki volt, Agág király egyik leszármazottja, akit Saul életben hagyott. Isten azt
mondta Saulnak, hogy teljesen pusztítsa el az amálékiakat, de Saul nem fogadott szót. És emiatt,
Amálék visszavágott, és és majdnem teljesen kipusztította Izraelt.
A Biblia azt mondja, hogy a test harcol a Lélek ellen, és a Lélek a test ellen. Pont úgy, ahogy Amálék
Izraelt a leggyengébb ponton akarta megtámadni, ugyan úgy a tested is a leggyengébb ponton fog
megtámadni téged. Ez a csata az uralomért folyik.

ISTEN ELHATÁROZTA, HOGY A TESTET MEG KELL ÖLNI.

Mi meg akarjuk javítani, de Isten azt mondja, hogy nem. Az Ő rendelete a tested számára a teljes
elpusztítás.
Melyik fogja uralni az életedet? A Léleknek engedelmeskedsz vagy a testnek? Élvezni fogod az
Istennel való közösséget, vagy irgalmazol a testednek, és így a szolgája leszel az étvágyának,
miközben elidegeníted magadat Istentől? Bölcsen válassz.

Atyánk, erősíts meg minket a Te Szentlelked által, hogy a Lélek szerint élhessünk,
hogy a Lélekben járhassunk, és a Lélek szerint gondolkozhassunk, ami élet,
békesség és öröm.

ÁMEN.

Február 26
AZ ÓRIÁSOK LEGYŐZÉSE
Dávid pedig így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem,
de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te
kicsúfoltál.

—Sámuel első könyve 17:45

Minden nap egy Góliát nevű óriás ment a csatatérre, és kihívta az izraelieket egy olyan párbajra,
ahol a győztes visz mindent. A szavaival, a fegyverzetével és a termetével Góliát meg akarta
félemlíteni az izraelieket.
És ez sikerült is neki. Saul és csapata, félelemmel és rettegéssel néztek az óriásra. De ekkor jött
Dávid, és nagy bátorságot mutatott Góliáttal szemben.
Dávid bizalma nem önmagában, hanem Istenben volt. Nagyobb erőt látott Isten azon
képességében, hogy meg tudja őt menteni, mint abban, hogy az óriás legyőzi őt. „Ez igazából nem
köztem és az óriás közötti párbaj, hanem Isten és az Úr között. Az igaz, hogy semmi esélyem az
óriással szemben, de az óriás sem állhat meg az Úr előtt.” Dávid ebben a helyzetben azt látta, hogy az
Úrnak dicsőséget szerezhet.

MEGFELELŐ NÉZŐPONTBÓL KELL LÁSSUK AZ ÉLETÜNKBEN LEVŐ ÓRIÁSOKAT.

Le kell vegyük a szemünket a problémákról, és helyettük az Úrra kell nézzünk.
Emlékeznünk kell, hogy Isten velünk van, és a menny minden erőforrását rendelkezésünkre
állította. Isten ereje által életed minden óriása eleshet. De hinned kell Benne.

Atyánk, köszönjük, hogy Te nagyobb vagy minden óriásnál, amivel szembe kell
nézzünk. Segíts, hogy emlékezzünk, hogy a csatát nem kardokkal és lándzsákkal,
és nem emberi bölcsességgel lehet megnyerni, hanem az Örökkévaló Isten
erejével.
ÁMEN.

Február 27
EGY LÉPÉS
De Dávid meg is esküdött és ezt mondta: Jól tudja apád, hogy te jóindulattal vagy
hozzám, ezért azt gondolta: Ne tudja meg ezt Jonatán, mert elszomorodik. De az élő
Úrra és a te életedre mondom, hogy csak egy lépés választ el a haláltól.

—Sámuel első könyve 20:3

Dávid most nagyon közel volt a halálhoz. Saul meg akarta ölni, és Dávid tudta, hogy bármikor
elvesztheti az életét.
Az ilyen esetek megmutatják nekünk, hogy mennyire közel is van a halál. Mindegy, hogy milyen
egészséges vagy erős vagyok, csak egy lépés van köztem és a halál között.
Ha a halál ilyen közel van és ennyire biztosan be fog következni, akkor hogyan kellene éljek? Első:
Nem csak ezért az életért kell éljek.

FOLYAMATOSAN AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA KELL KÉSZÜLJEK.

A Biblia azt tanítja, hogy az igazi énem az lélek, és nem test. A test csak egy sátor. Egy napon el ki
fogok költözni ebből a sátorból egy palotába. Ha Istennel van közösségem Jézus Krisztuson keresztül,
akkor nem fogom megtenni azt a lépést az élet és halál között. Jézus szavai szerint, h élek, és hiszek
Őbenne, akkor sohasem fogok meghalni—csak elköltözni. Ki fogok költözni ebből a sátorból egy Isten
által készített épületbe. Úgyhogy csak egy lépés van köztem és az örökkévalóság között.
Én már nagyon várom azt a költözést. Mert attól még, hogy nem láttam Őt, szeretem és
kimondhatatlan örömmel, dicsőséggel és várakozással tekintek arra a napra, amikor az Uram mellet
fogok állni abban az új testben, az Ő örökkévaló királyságában.

Atyánk, köszönjük, az örök élet ajándékát Jézus Krisztus által.

ÁMEN.

Február 28
JÓ ELÉGEDETLENSÉG
És hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott, és elkeseredett ember, ő
pedig vezérük lett. Mintegy négyszázan voltak vele.

—Sámuel első könyve 22:2

Isten királlyá kente Dávidot. De ettől függetlenül Saul volt a trónon. És mivel Saul továbbra is
ragaszkodott ahhoz, ami nem volt az övé, és megpróbálta megölni Dávidot, ezért Dávid számkivetett
lett.
Azok, akik Dávid köré gyűltek mind szegény csőcselék voltak—nem úgy néztek ki mint Dávid vitéz
emberei. De Isten felemelte és arra használta őket, hogy királyságot alapítsanak Dáviddal.
Itt egy érdekes hasonlóság található. Isten elrendelte, hogy az Ő Fia, Jézus Krisztus uralkodjon a
Föld felett; ennek ellenére a Sátán továbbra is ott ül a trónon, és azon igyekszik, hogy megtartsa az
országát. Jézus gyűjti magához az embereket—aki nem úgy néznek ki, mint akik erre lennének
kijelölve —akik által meg fogja alapítani királyságát, és keresztül fogja vinni az uralkodását ezen a
földön.

ISTEN OLYAN FÉRFIAKAT ÉS NŐKET KERES, AKIKNEK A SZÍVÜK NYITOTT ÉS
HAJLANDÓ ŐT SZOLGÁLNI, ÉS AKIK EZT MONDJÁK: „ITT VAGYOK URAM, NEM
VAGYOK ELÉGEDETT AZ ÉLETEMMEL ÚGY, AHOGY AZ MOST ÁLL. URAM, ÉN
NEKED AKAROM ADNI AZ EGÉSZET.”

Amikor az elégedetlenség teljes odaadással visz Jézus Krisztushoz, az egy jó elégedetlenség, mert a
fejlődés felé visz.

Atyánk, köszönjük Neked, hogy magad köré gyűjtöd azokat, akiket kiválasztasz.
Formálj minket olyan emberekké amilyenekké akarsz, hogy egy napon majd
veled uralkodhassunk a Te királyságod dicsőségében.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Február 29
AZ OSTOBA
Akkor ezt mondta Saul: Vétkeztem… Bizony ostoba voltam és nagyot
tévedtem.
—Sámuel első könyve 26:21

Saul meg akarta ölni Dávidot, mert irigy volt a népszerűségére. Egy éjszaka, amikor mindenki aludt,
Dávid beosont Saul táborába. De ahelyett, hogy megölte volna, ezt mondta, „Ez az ember az Úr
felkentje. Ne nyúljatok hozzá. Ha Isten el akar vele bánni, akkor az, az Ő feladata.” Inkább megfogta a
vizes korsóját, és a lándzsáját.
Amikor biztonságos távolba kerültek, Dávid kiáltott Saul testőrének. Saul felébredt, és ezt mondta,
„Ez a te hangod, Dávid fiam?” Dávid így válaszolt, „Miért kergetsz engem? Nézd, itt van a lándzsád. Az
emberek, akik velem voltak, meg akartak ölni, de én nem engedtem meg nekik.” Ekkor mondta Saul,
„Bizony ostoba voltam és igen nagyot tévedtem.”
Saulnak sok előnye volt az életben, de ez nem garantálta a sikerét. Saul élete azt tanítja, hogy Isten
áldásait el lehet pazarolni. Megtanulhatjuk, hogy az emberek a bolondot játsszák, mint Saul, akkor az
azt jelenti, hogy elbújnak Isten hívása elől, más emberek győzelméből húzzák a hasznot, vagy hirtelen
ígéreteket tesznek. Az ember akkor játssza a bolondot, amikor nem fogad teljesen szót Istennek,
gyalázatos kifogásokat talál a hibáira, irigy lesz istenfélő, hűséges barátokra, vagy útmutatást kér a
szellemektől.

SAUL BOLONDSÁGA AZ VOLT, HOGY NEM ADTA ÁT MAGÁT TELJESEN
ISTENNEK.

Amikor nem adod át az ééleted irányítását, akkor igazából azt mondod, „Én jobban tudom, mint
Isten.” És csak egy bolond gondolhat ilyet.

Atyánk, segíts nekünk, hogy teljesen odaadjuk magunkat Neked.

ÁMEN.

Március 1
ÍJJ LECKE
És meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is íjjazni...

—Sámuel második könyve 1:18

Amikor Dávid megtudta, hogy jó barátja Jonatán, és az általa annyira csodált Saul király meghaltak,
gyászolni kezdett. De nem csak ült egy helyben és sírt. A szomorúságát úgy próbálta elfelejteni, hogy
megparancsolta minden júdai apának, hogy tanítsa a fiát az íjj használatára.
Ez találó megemlékezés volt Jonatánra. Dávid Jonatán egyik erősségét használta arra, hogy
mindenki megtanítsa azt gyerekeinek. Így Jonatán befolyása folytatódott. Lelki szempontból pedig az
íjjat lelki fegyverként imádságnak tekinthetjük.

UGYAN ÚGY AHOGY A NYÍL IS MESSZIRŐL TALÁLJA EL AZ ELLENSÉGET, AZ
IMÁNK IS EGY NAGYSZERŰ ESZKÖZ ARRA, HOGY NAGY TÁVOLSÁGOKBÓL IS
LELKI HATÁST TUDJUNK ELÉRNI AZ EMBEREKEN.

Néha a sokszori bizonyságtételünk hatására szeretteinknek egy idő után neheztelni kezdenek, de a
nyílakat még ilyenkor is lőhetünk rájuk akár messziről is. Imáink hatására a Lélek munkálkodni kezd a
szívükben, miközben mi imáink által megkötözzük az ellenség erőit.
Úgy ahogyan Dávid elrendelte hogy tanítsák meg gyermekeiket a nyíl használatára, mi meg kell
tanuljuk használni az ima nyilát, hogy hatékonyak legyünk Isten számára abban a lelki háborúban,
amelyet éppen vívunk.

Atyánk, segíts nekünk, hogy jól használjuk azokat a fegyvereket a csatákban,
amiket Te adtál nekünk, hogy a harcolhassunk szeretteinkért.

ÁMEN.

Március 2
KI VAGYOK ÉN?
Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó,
Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig?

—Sámuel második könyve 7:18

Nátán próféta volt az, aki Isten üzenetét átadta Dávidnak. „Dávid, te nem építhetsz Nekem házat,
de Én majd építek neked egy házat. A fiad, aki utánad fog a trónon ülni, ő fog Nekem házat építeni, és
Én örökké meg fogom tartani a trónod.” Dávid ezt helyesen úgy értelmezte, hogy a Messiás az Ő
leszármazottja lesz.
Dávid annyira elcsodálkozott ezen, hogy kiment Nátántól, és leült az Úr elé. Felismerte saját
méltatlanságát, és megértette, hogy Isten hatalmas bőséggel árasztotta rá az Ő kegyelmét.
Lehet, hogy Dávidhoz hasonlóan te is ezt mondod, „Ki vagyok én? Csak rosszat tettem. Mindent
elrontottam.” Nézz csak Dávid életére. Ez az ember nem volt egy angyal. Sokkal több rosszat tett,
mint te; de nézd meg mit tett Isten érte.

SOKSZOR ÚGY NÉZ KI, HOGY ISTEN A LEGVALÓSZÍNŰTLENEBB JELÖLTET
VÁLASZTJA KI ARRA, HOGY ELHALMOZZA ŐT SZERETETÉVEL ÉS JÓSÁGÁVAL.

Isten gyakran a legrosszabb helyen keresi meg az Ő kegyelmének befogadóját. Kiemeli őt, lemossa, és
átalakítja – Isten gyermekévé teszi, aki méltó lesz az Ő országára. Ez Isten kegyelme.

Atyánk, köszönjük a Te bőséges kegyelmedet. Összes bukásunk ellenére szerettél
minket, és ránk árasztottad a Te gazdag áldásaidat. És ha még ez sem volt elég,
szóltál nekünk az eljövendő korról is, és arról a dicsőségről, amelyet majd
felfedsz előttünk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 3
AZ ISTEN, AKI KERES
Dávid ezt mondta neki: Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért
Jonatánért, és visszaadom neked, nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig
mindenkor az én asztalomnál étkezel.

—Sámuel második könyve 9:7

Pár évvel ezelőtt Dávid szövetséget kötött Jonatánnal, Saul fiával. Dávid megígérte Jonatánnak,
hogy amikor trónra kerül, akkor jól bánik majd Saul családjával. Úgyhogy miután Dávid került a
trónra, és Isten megáldotta, Dávid elkezdte keresni Saul leszármazottait, hogy jó lehessen hozzájuk.
Ugyan úgy, mint Dávid, Isten is keresi az elveszetteket, hogy megmutassa nekik Jézus Krisztuson
keresztül az Ő gazdag szeretetét, és jóságát. Ez az, ami megkülönbözteti a kereszténységet a vallástól.
A vallásban az emberek keresik Istent. A kereszténységben Isten keresi az elveszett embereket.
Mefiboset megijedt, amikor Dávid elé vitték, mert nem ismerte Dávid szándékát. Nagyon sokszor
félreértelmezzük Istent, és azt képzeljük el, hogy Isten mérges ránk és utál minket. Azt hisszük, hogy
azért keres minket, hogy súlyosan megbüntessen.
Dávid meg akarta áldani Mefibosetet Jonatán miatt. Isten minket Krisztus miatt akar megáldani.

NEM AZÉRT VAN MERT MEGÉRDEMELJÜK—AZÉRT VAN MERT JÉZUS MINKET
AKAR ÖRÖKSÉGÜL.

Úgy, ahogyan Mefiboset is a király asztalánál étkezett, mint a királyi család tagja, mi is Isten
családjába kerültünk, és meghívtak, hogy üljünk az Ő asztalához.

Köszönjük, Atyánk az örömöket, és az áldásokat, a gazdagságot, amit a Te
asztalodnál élvezhetünk Jézus miatt.

ÁMEN.

Március 4
MEGVALLÁS ÉS MEGBOCSÁTÁS
Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak:
Az Úr is elengedte a vétkedet nem halsz meg.

—Sámuel második könyve 12:13

Dávid bűnvallása igazi bűnvallás volt. Tényleg vétkezett az Úr ellen. Igyekezett elejteni bűnét, de ez
csak tetézte a dolgokat.
De vegyük észre, hogy Dávid bocsánatkérésére azonnali megbocsátás jött. Bárcsak abbahagynánk
azt, hogy megpróbáljuk eltakarni vagy igazolni bűneinket! A megbocsátás csak bűnvallás után
következhet. Isten csak akkor tisztíthat meg, ha előbb elismered és bevallod bűnödet.

ISTEN ÖRÖMÉT LELI AZ IRGALOMBAN.

Ő meg akar bocsájtani, de egészen addig, amíg nincs bűnvallás, nincs lehetősége arra, hogy
gyakorolhassa irgalmát és kegyelmét.
Mekkora megkönnyebbülés, amikor a bűn súlyos terhe eltűnik. A héber szó „áldott” azt jelenti, hogy
„ó, mennyire boldog.” Ez az amit Dávid a 32. zsoltárban leír „Mennyire áldott (mennyire boldog) az az
ember akinek a bűnei megbocsájtattak.” Mennyire boldog az ez ember, akinek az Istennel való
kapcsolata helyreállt.
Meg kell jegyezzük, hogy annak ellenére, hogy Isten megbocsátott Dávidnak, a bűn nyoma azért
megmaradt. Ne hidd azt, hogy tudsz bűnt elkövetni, hogy az ne lenne negatív hatással az életedre.
Isten megbocsát és a bűn büntetése eltűnik. A deszkába bevert szögeket ki lehet húzni, de a nyomuk
ott marad. A bűnödet eltávolíthatják, de a nyoma megmarad.

Atyánk, imádkozunk, hogy a Te Szentlelked szóljon nekünk, akiket bűntudat
terhel. Hadd valljuk be, hogy így áradhasson ránk a Te kegyelmed és
megbocsátásod.

ÁMEN.

Március 5
TÖBBÉ NEM SZÁMŰZVE
Mert bizonyosan meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz amelyet ha a földre
öntenek nem lehet fölszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy
az eltaszított se maradjon eltaszítva tőle.

—Sámuel második könyve 14:14

Az asszony, aki Dávidhoz beszélt, azért jött, hogy kibékítse Dávidot a fiával, Absolonnal, akit ő
száműzött. És e kép által az asszony emlékezteti Dávidot a halál véglegességéről. Mi mindnyájan meg
kell haljunk. És amikor ez megtörténik, akkor olyanok leszünk, mint a földre öntött víz, amelyet többé
nem lehet összegyűjteni.
Az aaszony arra figyelmezteti a királyt, hogy ha a keserűség folytatódik, és bármelyikük meghal,
akkor többet soha sem tudják már helyrehozni a kapcsolatukat. A halál véget vet minden kibékülési
lehetőségnek.
A családok sokszor kis problémák miatt kettéoszlanak. És sokszor sokkal keményebben bánunk
azokkal, akiket szeretünk, mint azokkal, akiket nem is ismerünk.
Nem érdekes, hogy azt hisszük, egyes embereknek könyebb megbocsátani, mint másoknak? Mert
Isten még a legrosszabb bűncselekményt is megbocsátja. Isten ingyen adja megbocsátását.

A MEGBOCSÁTÁS KAPUJA MINDENKI ELŐTT NYITVA VAN AKI ŐT HÍVJA.

Isten lehetőséget teremtett arra, hogy a száműzött ne legyen kizárva Tőle. Ez az amiről az evangélium
szól—ez a megújulás. A Fia által, aki magára vette szégyenünket és bűnünket, Isten megújította
azokat akiket a bűn miatt száműztek.

Uram, imádkozom azokért, akik saját tetteik és bűneik miatt elidegenedtek a Te
szerettedtől és a veled való közösségtől. Add, hogy térjenek meg, és így
megkaphassák az irgalmat, a megbocsátást, és a kegyelmet.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 6
ELKÖTELEZETTSÉG
Ittaj azonban így válaszolt a királynak: Az élő Úrra, és az én uram, királyom életére
mondom, hogy bárhol is lesz az én uram, királyom, ott lesz a te szolgád is akár élve,
akár halva.

—Sámuel második könyve 15:21

Ittaj teljesen elkötelezte magát Dávidnak, annak ellenére, hogy csak egy nappal korábban érkezett
Gátból. Sokan elhagyták Dávidot hű barátai közül, és Absolonhoz pártoltak, de itt van ez az idegen,
aki megingathatatlan hűséget fogad Dávidnak. Dávid nem tett semmilyen ajánlatot Ittajnak, de ez az
ember rájött, hogy Dávid legrosszabb ajánlata is jobb annál, amit Absolon ajánlhatott volna.
Korunkban egyik legnagyobb tragédiája a valódi elkötelezettség hiánya.

AZ EMBEREK SEMMIRE SEM AKARJÁK MAGUKAT TELJESEN ELKÖTELEZNI.

A házasságban mondhatjuk, hogy: „jóban‐rosszban” de ahogy a dolgok kezdenek rosszabbra fordulni,
az emberek meg akarnak futamodni. Elkötelezettségük nem volt igazi elkötelezettség.
Manapság az egyháznak van egy nagy gyengesége. Az emberek befogadják az Urat, de ingadoznak.
Látható, hogy nincsen igazi, mély elkötelezettségük Jézus iránt.
Az Ittaj által Dávidnak tett elkötelezettség olyan, amilyet Jézus szeretne tőlünk ma. Ő sem olcsó
evangéliumot, sem könnyű utat nem ajánlott fel nekünk. De ha teljesen lekötelezed magad Neki,
akkor az életed örömteli és elégedett lesz—mert tudni fogod, hogy pont azon a helyen vagy, ahol
Isten szeretné, hogy legyél.

Atyánk felismerjük, hogy mi valamikor idegenek voltunk ebben a világban, és
nem voltunk Veled. Mennyire hálásak vagyunk, hogy minket választottál
tanítványaiddá, és eljuttattál az elkötelezettség helyére, ahol azt mondtuk,
„Uram, a Tied vagyok.”

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 7
CSAK PIHENJ
Akkor a király ezt mondta Cádóknak: vidd vissza az Isten ládáját a városba! Ha
kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt, meg
annak a lakóhelyét. De ha azt mondaná: Nem gyönyörködöm benned, akkor itt
vagyok, tegye velem, amit jónak lát!

—Sámuel második könyve 15: 25‐26

Dávid

Jeruzsálemből menekült Absolon hadserege elől. Miközben Dávid hűséges emberei

gyülekeztek hozzá, Cádók, a főpap, néhány lévitával együtt kijött a városkapun, és magukkal hozták a
szent frigyládát.
Dávid ezt mondta: „Nem fogok egy vallásos ereklyére támaszkodni, hogy az mentsen meg engem.
Én teljesen Istenre bízom magam. Ha megment, akkor jó: vissza fogok jönni. Újra fogom látni a ládát.
De ha Isten nem akar megmenteni, akkor itt vagyok, csináljon velem azt, amit akar.
Dávid teljesen elkötelezte életét arra, hogy Isten abban megvalósíthassa tervét és célját.

NEM TUDOM MEGVÁLTOZTATNI AZT, AMIT ISTEN ELRENDELT. HA ISTEN TERVE
ELLEN HARCOLOK, AKKOR BIZTOS, HOGY VESZÍTEK.

Ha Isten ellen harcolok, akkor csak aggódalmat, nyugtalanságot és hiábavalóságot érzek. De amikor
végre megértem, hogy már semmi elvégezni valóm sem maradt, akkor megtalálom a nyugalom
helyét.
Mivel tudom, hogy Isten útjai jobbak az enyémnél, és tisztába vagyok azzal, hogy Isten szeret
engem, és teljesen tudatába van a körülményeimnek, amikkel szembe nézek, és elismerem, hogy
tényleg nem tudom a kiutat, ezzel mindent az Ő kezébe helyezek.

Atyánk, add, hogy abbahagyjuk a bosszankodást, és az aggódalmat, és add,
hogy nyugodjunk meg abban a tudatban, hogy Te szeretsz minket, és azt teszed,
meg ami nekünk a legjobb.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 8
ISTEN ÍGÉRETEI
Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek, egészen úgy, ahogyan
megígérte. Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből, amit
megígért szolgája, Mózes által.
—A Királyok első könyve 8:56

Mózes harmadik könyvének 26. fejezetében, Isten megígérte Mózesnek, hogy az embereknek adja
a földet , és békét is ad nekik.
A 3Mózes 26:11‐ben, Isten még ezt is mondta, „Hajlékomat is közétek helyezem.” Itt a Királyok
első könyvében, Salamon pont ezt a templomot avatja fel, és kihasználja az alkalmat, hogy
emlékeztesse az embereket Isten ezen ígéretére. Igaz, hogy 490 évbe telt hogy beteljesedjen, de
ettől függetlenül Istennek minden egyes szava valósággá lett.

ISTEN BETARTOTJA AZ ÍGÉRETÉT; EGYETLEN EGY SZAVA SEM VALLOTT
KUDARCOT.

Jobb ha tényleg odafigyelsz arra, amit Isten mond. Az a tény, hogy Isten mindenszavát teljesen
betartja vagy bátorítást vagy retttegést jelent a szívednek. Ez mind attól függ, hogy milyen a
kapcsolatod Vele.
Annyira izgatott vagyok, hogy Isten minden szavát hűségesen betartja, mert megígérte, hogyha a
számmal vallom, hogy Jézus Krisztus Úr, és a szívemből elhiszem, hogy Isten feltámasztotta a Őt
halálból, akkor meg leszek mentve. Isten megígérte, ha megvallom Jézust az emberek előtt, akkor Ő
az Atyja előtt fog bizonyságot tenni rólam. Isten megígérte, ha befogadom Őt, akkor elnyerem az
örök életet.

Atyánk, úgy ahogyan Salamon is tudott bizonyságot tenni a Te hűségedről, úgy
mi is háromezer évvel később újra vallhatjuk ugyanazt a bizonyságot, és
ugyanazt a tanúvallomást tehetjük a Te hűségedről.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 9
TÖBB, MINT AMIT KÉRÜNK
Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor
könyörögtél előttem. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott
legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor.

—A Királyok első könyve 9:3

Az Isten, aki megteremtette az univerzumot, szeret engem, gondol rám, és hallja, ha imádkozok. Ő
nemcsak meg akar hallgatni, hanem csodálatos módon válaszolni is akar nekem.
De nem mindig akkor válaszol, amikor én akarom, hogy válaszoljon. És én ezért türelmetlen leszek.
Azt akarom, hogy Isten azonnal válaszoljon nekem, és az azonnal cselekedjen értem. De Isten sokszor
vár, mert Ő többet akar adni nekem, mint amennyit kérek. Ezért arra vár, hogy tervével tökéletes
összhangba kerüljek.
Salamon azt imádkozta, hogy ez a ház egy olyan hely lehessen, ahová Isten népe azért gyűlhessen
össze, hogy találkozhasson Istennel, és azt kérte, hogy az Úr szeme legyen azon a helyen. Isten azt
mondta, „Nemcsak a szemem, hanem a szívem is ott lesz.”

ISTEN TÖBBET AKAR ADNI MINT AMENNYIT KÉRÜNK. TÚL SOKSZOR AZ
EMBEREK ISTEN SZEMÉT KERESIK A SZÍVE HELYETT, DE ISTEN SZÍVÉBE VAN AZ,
HOGY MEGÁLDJON MINKET.

Hadd vonzzon Isten egy annyira szoros kapcsolatba, amilyet sosem tapasztaltál még, ahol nem csak
az Ő szeme, hanem a szíve is veled van, miközben te keresed Őt, és Ő pedig karját nyújtja feléd. Hadd
tapasztald meg még jobban Isten szeretetének, erejének és jelenlétének érintését.

Atyánk, köszönjük, hogy hallasz minket, amikor kiáltunk. Vonj minket közel
Magadhoz. Hadd találhassuk meg a csöndes nyugalom helyet közel a Te
szívedhez.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 10
KÖNNYŰ VALLÁS
Ezért elhatározta a király, hogy készíttet két aranyborjút. Majd ezt mondta: Eleget
jártatok már Jeruzsálembe! Itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged
Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette. De ez a
dolog vétekre vezetett…

—A Királyok első könyve 12:28‐30

Jeroboám király, egy könnyű vallást teremtett az embereknek. Ezt így magyarázta: „Elég nehéz
nektek Jeruzsálembe felmenni és az Urat imádni. Ez túl sok áldozatot követel. Ezért könnyebbé
tesszük ezt nektek. Ide fogjuk nektek elhelyezni az isteneket a saját közösségetekben.”
A könnyű vallások mindig tetszenek a testnek, mert nem követelik önmagunk megtagadását. De
mit mondott Jézus első követelményként annak, aki követni akarja Őt? „Tagadd meg önmagad.” Nem
élhetek a Lélek szerint is és a test szerint is. Ezek ketten ellentétesek egymással.

KÖNNYŰ VALLÁS SOSEM VEZET TÉGED AZ IGAZI, ÉLŐ ÉS ÖRÖKKÉVALÓ
TEREMTŐHÖZ.

Lehet, hogy a könnyű vallás tetszik a testemnek, de Isten nem örül neki. Ha a magam élvezeteit
keresem, akkor elveszíthetem azt, hogy az Ő kedvében járjak. Ha ezeket a könnyű vallásokat követed,
akkor azt fogod észrevenni, hogy elidegenedtél az igaz Istentől, mert arra törekedsz, hogy magadból
egy istent formálj.
Az örök élet ösvénye a keresztnél kezdődik; ez elől nem tudsz elmenekülni. Ez egy egyenes ösvény.
De az örök élethez vezet.

Atyánk, ha a szenvedélyünk, vagy az életünk középpontjában álló motivációnk
más, mint Te, akkor segíts, hogy tagadjuk önmagunkat, és vezess minket a
kereszthez, hogy teljes szívvel követhessünk Téged.

ÁMEN.

Március 11
SÚLYOS HÍREK
Amikor Ahijjá meghallotta az ajtajához érkező asszony lépteinek a neszét, így szólt:
Jöjj be, Jeroboám felesége! Miért teteted magad idegennek? Nehéz küldetésem van
hozzád.

—A Királyok első könyve 14:6

Jeroboám egyszer idegen isteneket teremtett az embereknek, hogy azokat imádják. De amikor a fia
halálosan megbetegedett, akkor nem a hamis istenek segítségét kereste. Ehelyett, parasztruhába
öltözette a feleségét, és elküldte, hogy segítséget kérjen Isten prófétájától, Ahijjától.

MENNYIRE OSTOBA DOLOG, HA AZT HISSZÜK, HOGY EL TUDJUK REJTENI ISTEN
ELŐL AZ IGAZSÁGOT.

Ő tudja az igazat. Isten minden álruhán átlát, mert látja a szívünket.
A próféta vak volt, de biztos, hogy nem süket. Hallotta Isten üzenetét, és továbbította azt
Jeroboám feleségének. Ezt mondta: „Nehéz küldetésem van hozzád.”
Mivel tudom, hogy Isten kegyelmes, és szánalommal teli, nem tehetek mást, minthogy elhiszem, hogy ha
Jeroboám megbánta volna a bűneit, és nyíltan kereste volna az Urat, Isten megérintette, és meggyógyította
volna a fiát, és örökre biztosította volna a trónját. De ez nem történt meg.
A képmutatás pusztuláshoz vezet. Ha a szíved nem tiszta Isten előtt, akkor egy veszélyes úton indultál lefelé.
De ha ledobod az álruhát, és teljes őszinteséggel Istenhez fordulsz, hamar le fogja emelni rólad ezt a nagy
terhet, mert szeret téged, és meg akarja áldani az életedet.

Atyánk, köszönjük a te hűségedet, ahogy bánsz velünk. Uram, hallani akarjuk,
hogy mit mondasz a jövővel kapcsolatban. Segíts nekünk, hogy haljuk a
hangodat és fogadjunk szót.

ÁMEN.

Március 12
HATÁROZATLANSÁG
Illés pedig odalépett az egész nép elé és így szólt: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr
az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy
szót sem.

—A Királyok első könyve 18:21

Amikor Illés elmondta ezt a kihívást a Baál és Astarté prófétáinak, két csapat gyűlt a hűséges
szolgával a Karmel hegyre: a két hamis isten 850 „prófétája”, és a sántikáló tömeg—az a tömeg,
akikhez Illés kiáltott ebben a részben.
Az idők megváltoztak, de az emberek nem. Manapság is ez a három fajta ember van. Azok, akik
Illéshez hasonlóan odaadták az életüket az Úrnak, és aktívan szolgálják Őt. Aztán vannak olyanok,
akik a gonosznak adták az életüket. Keményen dolgoznak, hogy Istent eltávolítsák a köztudatból, és
olyan tüntetnek az abortuszért meg a homoszexualitásért. Ezek azok az emberek, akik az
erkölcstelenség árkaiba akarják eltemetni a nemzetet.

AZ HATÁROZATLANOK FÉLREÁLLNAK, ÉS NÉZIK, HOGY A SÖTÉTSÉG EREJE HOGY
GYŐZEDELMESKEDNEK.

És végül van még egy csoport—a sántikáló tömeg. Ezek azok az emberek, akik még egyik fele sem
kötelezték el magukat. Jézus langyosnak nevezi ezeket az embereket, ami egy émelygést keltő
hőmérséklet. Nem tesznek semmit sem az ellen, hogy megállítsák a bűn áradatát. Mivel egyik oldalon
sem állnak, ezért nekik mindent szabad.
Ha eddig a középvonalon álltál, akkor itt az ideje, hogy térfelet válasz. A választásod legyen Jézus—
hogy az életed a jó befolyással legyen másokra.

Atyánk, segíts nekünk, hogy kiálljunk az igazságért. Add meg nekünk ugyanazt a
határozottságot, ugyanazt a lelkesedést, mint amilyen a bűn követőinek van,
hogy kiállhassunk Jézusért, és neki hozhassunk dicsőséget.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Március 13
MIT CSINÁLSZ?
Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szól hozzá az Úr
igéje: Mit csinálsz itt Illés?

—A Királyok első könyve 19:9

Mi úgy tekintünk Isten nagy embereire, mint valami szuper szentekre, akikkel nem vagyunk egy
súlycsoportban . Azt gondoljuk, „Én sosem tudnám megtenni azokat a dolgokat, amiket Illés
megtett.” De ő is csak egy ember volt. De annak ellenére, hogy neki is ugyan azok a gyengeségei és
hibái voltak, amik nekünk, Isten mégis hatalmas módon használta őt. És ez bíztató. Ez azt jelenti, hogy
Isten engem is használhat.
Egy időben Illés annyira elbátortalanodott, hogy meg akart halni. Isten ezt tudta, és ezért jött hozzá
egy halk hangban, és megkérdezte Illést, hogy mit csinál. De ahelyett, hogy igazat válaszolta volna,
hogy, „rejtőzködök”, Illés kifogásokkal válaszolt az Úrnak.
És mi is ugyan ezt tesszük. Isten látja, hogy el vagyunk bújva, és megkérdezi, hogy mit csinálunk.
Ahelyett, hogy bevalljuk, hogy, „Nem csinálok semmit,” elkezdünk kifogásokat találni. És amikor
kezdünk jók lenni a kifogástalálásban, akkor már semmi másra nem vagyunk jók.
El vagy bátortalanodva? Ha igen, akkor hadd kérdezzem meg: Mit teszel Istenért, ami számít
valamennyire? Mennyi időt és energiát fektettél az örökkévaló dolgokba?

AZ ELBIZONYTALANODÁSNAK AZ A LEGJOBB ORVOSSÁGA, HA ISTEN
MUNKÁJÁVAL FOGLALOD EL MAGAD.
Ahogy elfoglalod magad az Ő dolgaival, el fogod felejteni a saját problémáidat, és egy bizonyos
megelégedést fogsz tapasztalni. Ha ma hallgatsz arra a halk hangra, lehet, hogy el fogsz csodálkozni,
hogy Isten mire hívott el.

Atyánk, köszönjük, hogy türelmes vagy velünk. Hadd haljuk mi is a te halk
hangodat, és őszintén válaszoljunk neked.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Március 14
SÓVÁRGÁS
A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: Min keseredet el úgy a lelked,
hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt: Beszéltem a jezréeli Nábóttal, és azt
mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt
adok helyette. De ő azt mondta: Nem adom neked a szőlőmet.

—A Királyok első könyve 21:5‐6

Áháb

megkívánta Nábót szőlőjét. És mivel megkívánta, ezért megengedte Jezábelnek, hogy

befolyásolja őt. Megengedte, hogy Nábótot hamis vádak miatt halálra ítéljék és halálra kövezzék… és
utána ellopta Nábót szőlőjét. Áháb kapzsisága hazugsághoz, öléshez, és rabláshoz vezetett.
Nagyon sok különbség van a csodálás, és a megkívánás között. Megcsodálhatom azt, ami neked
van. És ezt mondhatom, „Hű! Ez aztán jó! Ez nagyon csodálatos. Nagyon örülök, hogy ilyen van
neked.” De amikor elkezdem megkívánni azt, ami neked van, és azt kezdem gondolni, „Bárcsak ez a
dolog az enyém lehetne!” akkor a kapzsiság bűnébe vagyok.

AZ EGYETLEN DOLOG, AMIRE KÍVÁNSÁGOT TÁPLÁLHATUNK MAGUNKBAN, AZ
EGY SZOROSABB KAPCSOLAT ISTENNEL.

A Biblia azt mondja nekünk, hogy a kapzsiság bálványimádás. Ez azért van, mert a szíved és az eszed
középpontjába kerül az a dolog, amit megkívánsz. Az összes ébren töltött időd azzal megy el, hogy azt
tervezgeted, hogy miként szerezhetnéd meg magadnak ezt a dolgot.
A Biblia azt mondja, hogy csak egyetlen dologra tápláljunk magunkban kívánságot. „Törekedjetek a
fontosabb kegyelmi ajándékokra (a Lélektől).” (1 Korintus 12:31). Az egyetlen dolog, amivel
kapcsolatban kívánságot kell magunkban tápláljunk az Istennel való szorosabb kapcsolat. Ha valamit
megkívánsz, akkor kívánd meg Isten Lelkének a munkáját, hogy teljesen és szabadon munkálkodjon
az életedben.

Atyánk, formálj bennünk olyan szívet, ami Utánad kívánkozik, hogy
megismerhessük a Veled való közösségben élés örömét és megelégedettségét.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Március 15
HOL VAN ILLÉS ISTENE?
Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: Hol van az Úr, Illés
Istene, hol van Ő? Amikor ráütött a vízre az kettévált, Elizeus pedig átment rajta.

—A Királyok második könyve 2:14

Elizeus látta Isten erejét Illés életében. Ezen kívül látta azt is, hogy a prófétát egy tüzes szekér viszi a
mennybe. Most a prófétaság felelőssége Elizeus vállára nehezedett, és tudta, hogy Isten ereje nélkül
nem tud szolgálni. Ezért segítségért kiáltott.
„Hol van Illés Istene?” Elizeus attól az Istentől kért segítséget, aki a Karmel hegyen mutatta meg
erejét. Azt akarta, hogy ugyanazt az erőt mutassa be az emberek előtt, hogy tudhassák, hogy Jehova
él, és Ő az Isten.

ISTEN SOSEM VÁLTOZIK. MEG AKARJA MUTATNI EREJÉT ENNEK A
NEMZEDÉKEKNEK.

A kételkedés idejében élve, én is felkiáltok, „Ó, Isten, mutasd meg Magad! Bizonyítsd Magad, Uram!”
Az én kiáltásom Elizeushoz hasonlóan a következő: Hol Van Illés Istene, aki be tudja bizonyítani az
erejét az embereknek, és bebizonyíthatja, hogy még mindig él?
Nem látjuk Isten erejének bizonyítását a világunkban, de a hiba bennünk lakozik. Isten él, és
mindent a kezében tart. Hadd legyünk olyan emberek, akik Hozzá kiáltanak; olyan emberek, akik által
megmutatja magát a világnak.

Atyánk, a Te Lelked erejét keressük, hogy munkálkodjon a Te néped között, és
hogy ajkaink is Téged dicsőítsenek. Hadd lehessünk az eszközeid, akik által
megmutatkozik erőd és szereteted.

ÁMEN.

Március 16
SZEMEK A LÁTÁSRA
Majd Elizeus így imádkozott: Uram nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr
megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül
tüzes lovakkal és harci kocsikkal.

—A Királyok második könyve 6:17

Amikor Géházi, Elizeus szolgája, felkelt és kinézett, látta, hogy az arám seregek harci kocsiijai veszik
körül Dótám városát. Befutott, és ezt mondta Elizeusnak, „Nincs kiút! Be vagyunk kerítve!”
Elizeus ezt mondta, „Ne félj. Többen vannak velünk, mint velük.” Utána imádkozott, hogy
megnyíljanak szolgája szemei, hogy bepillanthasson a lelki birodalomba. És amikor Géházi szemei
megnyíltak, látta, hogy tüzes szekerek veszik körül az ellenséget.

MENYIVEL MÁSABBNAK NÉZNEK KI A DOLGOK, AMIKOR A LELKI SZEMEINK
MEGNYÍLNAK!

Amikor csak a fizikai körülményeinkre tekintünk, akkor kétségbeesünk. De ha belepillantást nyersz a
lelki igazságokba, akkor teljesen más szemszögből látod a dolgokat. A biztos veszteség helyett, biztos
győzelmet látsz. A lelki szemeimmel, és az Ige lelki útmutatása által, láthatom, hogy mit végez Isten,
és örülhetek mert tudom, hogy Krisztus már megnyerte a csatát a sötétség, és a gonoszság erőivel
szemben.
Hadd nyissa meg Isten a szemünket, és hadd lássuk az erőt ami elérhető számunkra Jézus Krisztus
és a Szentlelk által, hogy megismerhessük Isten teljes győzelemét az életünkben.

Atyánk, köszönjük Neked, hogy életünk egyetlen területén sem kell vereséget
szenvedjünk. Istenem, nyisd ki a szemünket, hogy láthassuk az igazságot, és a
lelki birodalom valóságát.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 17
TÖBB MINT TISZTELET
Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá
Joás, Izrael királya, ráborulva sírt, és ezt mondta: Atyám! Atyám! Izrael harci kocsijai
és lovasai!

—A Királyok második könyve 13:14

Joás király bálványimádó volt, de tisztelte Isten prófétáját. Elizeus megváltoztatta Izrael történelmét.
Isten rajta keresztül több csodát tett, mint bárki más által az ószövetségi időkben. Így, amikor a király
meghallotta, hogy Elizeus haldoklik, eljött, hogy meglátogassa, és sírt fölötte. Ebben a részben Joás
elismerte, hogy ez az ember volt Izrael ereje, mert így utal rá, „Izrael harci kocsijai és lovasai!”
Azokban az időkben a harci kocsik a legerősebb fegyverek voltak, amiket egy ország harcba tudott
bocsájtani. Ez volt a döntő tényező a csatában. Úgyhogy ez kifejezés erőt és hatalmat jelentett. És
amikor rátekintett erre a prófétára, elismerte, hogy ez az Istennel kapcsolatban álló ember volt a
nemzet igazi ereje, Izrael harci kocsija.
Szíve legmélyén Joás tudta, hogy a nemzet egyetlen reménye Istenben van. És mégis kitartott
gonosz útjain. Olyan volt, mint sok ember ma, elismerik és tisztelik Istent, de nem szolgálják Őt. Úgy
élnek, mintha Ő nem létezne.

A FÉL‐SZÍVES ODAADÁS SOSEM FOG GYŐZELMET HOZNI.

Nem elég, ha csak tiszteljük Istent. Még a démonok is tisztelik Őt. De a tisztelet, nem hoz üdvösséget.
A teljes győzelem csak teljes odaadás által lehetséges.

Atyánk, odaadjuk az életünket Neked. Tégy a Te szolgáiddá és eszközeiddé
minket, hogy általunk megvalósíthasd a Te akaratodat.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 18
BEAVATKOZÁS
Mivel te megverted Edómot felfuvalkodtál. Érd be ezzel a dicsőséggel, és maradj
otthon! Miért rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt!

—A Királyok második könyve 14:10

Amacja épp legyőzte Edómot. Nagy büszkén kihívta harcra Joást, Izrael királyát. Joás tanácsa a
fiatalabb királynak ez volt: „Miért rohannál vesztedbe?”
De Amacja addig hívta, amíg Joás hozta a csapatait, legyőzte Amacját, eljött egészen Jeruzsálemig,
ahol áttörte a falak egy részét, és elvitte az összes aranyat és ezüstöt amit ott talált. Utána túszokat
ejtett, és visszatért Izraelbe.

A BEAVATKOZÁS BIZTOS VESZTESÉGRE VEZET.

A nagy lelki győzelmek sebezhetővé tesznek minket, mert ezek után azt hisszük, hogy le tudjuk győzni
az egész világot. Az igazság az, hogy Krisztus nélkül tehetetlenek vagyunk ebben a lelki csatában.
Amacjához hasonlóan, vannak közöttetek olyanok, akik olyan dolgokba keverednek, ahol semmi
keresnivalójuk sincs. Lehet hogy mindez drogokkal és alkohollal kapcsolatos. Lehet, hogy már meg
vagy házasodva, de flörtölsz valakivel, vagy lehet, hogy nem vagy megházasodva és elkezdtél
foglalkozni a szexxel. Ne bolondítsd el magad. Az ilyen beavatkozás falakat dönt le és tönkreteszi a
védelmedet, ami egyszerűbbé teszi az ellenség számára, hogy később ugyanazon a helyen
megtámadjon. És az ilyen dolgok által elveszted a ártatlanságodat és tisztaságodat.
De Isten egy helyreállító. Ha ma Hozzá fordulsz, újra felépítheti a védelmeidet, és helyreállíthatja a
tisztaságodat.

Köszönjük, Atyánk, hogy felemelsz, amikor elbukunk. Köszönjük, hogy visszaadod
azokat a kincseket, amiket elloptak tőlünk amikor a világgal keveredtünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 19
AMIÉRT NEMZETEK ESNEK EL
Igen megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket színe elől. Nem maradt
meg más, csak Júda törzse.

—A Királyok második könyve 17:18

Ebben a rövid mondatban, Izrael halálát látjuk. Miután Isten türelmét kimerítették, Izrael eltűnt a
föld színéről, a nemzetek közül.
Amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, szövetségre lépett Izraellel. Azt ígérte, hogy ha betartják
a parancsolatait, akkor Ő az Istenük lesz, és ők pedig az Ő népe lesznek. Még azt is megígérte, hogy
ha betartják a parancsolatait, akkor megáldja, megvédi, és megsokasítja a nemzetüket.
Az emberek egyetértettek a szövetségel—de nem tartották be azt. Ehelyett elfordultak Istentől, és
bálványokat kezdtek imádni. És emiatt Isten eltávolította őket.

HA AZ ÜRESSÉGET KÖVETSZ, MAGAD IS ÜRESSÉ VÁLSZ.

Nagyon elcsodálkozok Isten türelmén. 240 évig élt ezekkel az emberekkel, és egyik prófétát a másik
után küldte, hogy figyelmeztesse őket ostobaságukra. Mennyire hosszútűrő a mi Istenünk!
És menyire bolond az az ember, aki elfordul az élő Istentől. Amikor elfordulsz Istentől, akkor egy
űrt teremtesz az életedben. A természet nem tűri az ürességet. Elkerülhetetlenül valami olyat fogsz
keresni, ami betölti ezt a belső űrt. Pont ez történt Izraellel. Pogány Istenekhez fordultak, hogy
betöltsék az űrt, és erre válaszul semmit sem kaptak.
Ez azért van, mert semmi sem tudja betölteni azt a helyet, ami Istennek van fenntartva.

Atyánk, köszönjük, türelmedet és irgalmadat. Elismerjük, hogy csak Te egyedül
tudod betölteni az űrt az életünkben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 20
BÁLVÁNYOK ÖSSZETÖRÉSE
Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent
fákat, és darabokra törte a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izrael fiai
mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték.

—A Királyok második könyve 18:4

Mikor az Izraeliek a pusztában vándoroltak, Isten és Mózes ellen panaszkodtak. Ezért Isten mérges
kígyókat küldött, amelyek kezdték megharapni és megölni őket. Mikor észrevették, hogy bűnt
követtek el Isten ellen, az emberek megkérték Mózest, hogy imádkozzon értük. Az Úr azt mondta
Mózesnek, hogy csináljon bronzból egy kígyót, és tegye fel a tábor közepén egy póznára. Amikor az
embereket megmarták a kígyók, akkor hittel kellett felnézzenek a póznán levő kígyóra. Ha ezt
megtették tovább élhettek.
Az Isten ígéretébe vetett hit megmentette azokat, akiket megharaptak a kígyók. De később az
izraeliek elkezdték imádni a Mózes által készített kígyót. Amikor Ezékiás ezt meglátta, darabokra
törte a kígyót, és „Nehustánnak” nevezte, ami héberül azt jelenti, hogy, „Egy rézből való dolog.”
Emlékeztetni akarta az embereket, hogy a kígyó nem imádásra való; ez csak egyszerűen egy rézből
készített dolog.
Amikor az ember egy vallásos ereklyéből bálványt csinál, az azt jelenti, hogy elvesztette Isten
jelenlétének tudatát az életében. Ez azt jelenti, hogy megpróbálja újra megszerezni azt, amit
elvesztett.

AZ ISTENNEL ÉLVE MINDIG ELŐRE KELL HALADJUNK.

Ha emlékszel egy olyan időre, amikor közelebb voltál Istenhez mint ma, akkor visszacsúsztál. Itt az
ideje, hogy széttörd a bronz kígyókat, és ismét Jézusba vesd a hitedet.

Atyánk, segíts nekünk, hogy egy közelebbi kapcsolatunk legyen Veled, ahol
számunkra Jézus többet ér, mint bármi más a világon.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 21
HÁZUNK RENDBETÉTELE
Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia, elment
hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem
maradsz életben!

—Királyok második könyve 20:1

Halálom

előtt még nagyon sok dolgot szeretnék megtenni. Szeretnék embereket felhívni,

üdvözleteket megírni, és dolgokat elmondani. És tudom, hogy ha ugyanazt az üzenetet kapnám az
Úrtól, mint Ezékiás, először pont úgy reagálnék, mint ő: Uram, tudnál várni még egy kicsit?

ÉN RENDBE AKAROM TENNI A HÁZAM, MIELŐTT AZ ÚR HAZAHÍV.

Amikor Isten előtt állok, azt akarom mondani, mint Pál, „Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (Pál második levele Timóteushoz 4:7).
Nem sokára mindegyikünk az Úr előtt fog állni. Amikor az megtörtént, akkor vagy bűnösen fogsz
ott állni, vagy bűntelenül Krisztusban. Rendbe van a te lelki házad? Készen állsz? Ha nem akkor
rendbe teheted a házad azzal, hogy egy jó kapcsolatot teremtesz Istennel, és Istenen keresztül, jó
kapcsolatod lehet a családoddal és a barátaiddal.
Emlékezz: nem biztos, hogy lesz holnap. Azért imádkozom, hogy amikor Isten elhív minket, nem
fogunk befejezetlen dolgot hagyni magunk után.

Atyánk, segíts nekünk, hogy úgy hozzuk rendbe az életünket és az
időbeosztásunkat, hogy meg tudjuk tenni azokat a dolgokat, amielyek számodra
a legfontosabbak. Hadd mondjuk el szeretettel vagy bocsánatkéréssel azt, amit
valakinek hallania kell.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 22
JABÉC IMÁDSÁGA
Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál
engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy
ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten amit kért.

—A Krónikák első könyve 4:10

Jábéc imádságát sokan félreértelmezik. Azt hiszik, hogy ez az imádság arra van, hogy megkapjuk azt,
amit akarunk. De ez nem igaz. Isten nem a mi élvezeteink miatt van, és nem is azért van, hogy azt
tegye, amit mondunk. Amikor a szívem Isten szívével van összhangba, akkor az imám nem az én
akaratomról fog szólni, hanem az Övéről.

AZ IMA AZÉRT VAN, HOGY ISTEN AKARATÁT TEGYEM, ÉS NE A MAGAMÉT.

Jábéc megértette, hogy Isten meg akarja őt áldani. Isten téged is meg akar áldani, de bizonyos
dolgokat meg kell tegyél ahhoz, hogy megkaphasd azokat áldásokat. Odaadással kell keressed Isten
akaratát. Isten utjain kell járj. Azokat a dolgokat kell tegyed, amiket Isten megparancsolt neked.
Ha Izraelhez hasonlóan te sem figyelsz Isten szavára, a saját utaidon jársz, és nem fogadod meg a
parancsolatait, akkor elhagyod az áldás helyét. De ha hallgatsz az Ő hangjára, ha az Ő útjain jársz, ha
azokat a dolgokat teszed, amelyeket megparancsoolt neked, akkor az áldások a tieid lesznek.

Atyánk, segíts nekünk, hogy igazán megértsük az ima lényegét, és segíts, hogy
ne úgy használjuk, hogy a magunk vágyait akarjuk beteljesíteni általa.
Imádkozunk, hogy a Te útjaidon járjunk, betartsuk az általad parancsolt
dolgokat, hogy megismerhessük életünk áldásait.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 23
OSZTATLAN SZÍV
…egy akarattal fölsereglett ötvenezer hadköteles teljesen fegyverzettel fölszerelt
sorkatona...

—A Krónikák második könyve 12:34

Az emberek, akik Dávid köré gyűltek, gyakorlott katonák voltak, de az igazi erejük abban rejlett,
hogy szívük osztatlan volt.
„Teljes szívvel forduljak feléd” imádkozta Dávid (Zsoltárok 86: 11). Ismerte a szív hajlamait. „Igen
Uram, szeretlek. De a világi dolgok is vonzanak.” Ha a szívemnek csak egy része akarja Istent
szolgálni, akkor az azt jelenti, hogy a másik része a testemet akarja szolgálni.

A MEGOSZTOTT SZÍV AKADÁLYOZZA A SZOLGÁLATUNKAT AZ ÚR FELÉ.

Sok ember akarja, hogy Isten szolgái közé sorolják, de a szívük a világi dolgok felé hajlik. Világi
tevékenységeket végeznek napestig. Helyet adtak az Úrnak a szívükben, de nem adták oda neki a
szívüket teljesen. Hívja őket a Szentlélek az Úr dolgaira, de a testük a világ dolgai felé húzza őket.
Az ilyen embereket szinte minden vasárnap reggel megtalálod a templomba, kivéve, ha Kupa
Döntő van vasárnap. A hét többi napján szinte alig jut hely Istennek, és nagyon ritkán kommunikálnak
vele.
A te szíved is megosztott vagy kettészakadt? Te buzgón követed Jézust, vagy a világ dolgai
vonzanak? Tényleg Ő az életed Ura és Megváltója? Ha nem, akkor kérj segítséget. Kérd Istent, hogy
adjon neked egy teljesen odaszánt szívet iránta.

Uram, tedd próbára a szívünket ma, hogy egy igazi odaadás legyen benne, hogy
ne csak szavakban szeressünk, hanem cselekedetekkel és valóságosan. Segíts,
hogy megadjuk a Neked járó helyet a szívünkben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 24
HÍVJÁTOK SEGÍTSÉGÜL AZ ÚR NEVÉT
…hívjátok segítségül nevét…

—A Krónikák második könyve 16:8

Mi a neve a Teremtőnknek? „Isten” nem a neve, hanem a rangja. Amikor Isten nevét Héberről
magyarra fordították, akkor ÚRnak fordították csupa nagybetűvel. De az „Úr” egy rang is, és ezért az
emberek összezavarodtak. Azt hiszik, hogy az „Úr” a rangja és „Isten” a neve. De a neve igazából
Jahve vagy Jehova.
A Jehova név egy ige, és ezt jelenti, hogy „lenni” vagy az „eljövendő.” Ez az a név, amit Isten arra
választott ki, hogy kinyilatkoztassa magát nekünk, az Én Vagyok és az Eljövendő, mivel Isten azzá válik
számodra, amire éppen szükséged lenne. Én vagyok a gyógyító—Jehova‐raffa. Én vagyok a te
gondoskodód—Jehova‐jireah. Én vagyok a te békességed—Jehova‐shalom. Én vagyok a te
üdvösséged—Jehova‐shua.
A Jehova‐shua név rövidítve Jehoshua, azután még rövidebben Yashua. A görögben Yashua, Jézust
jelenti. Úgyhogy a mi Istenünk neve Jézus. Ő Jehova‐shua. Ő az, aki megmentett minket a bűneinktől.
Ő lett a mi Megváltónk.

ISTEN NEKI EGY OLYAN NEVET ADOTT, AMI MINDEN NÉV FÖLÖTT VAN, HOGY
JÉZUS, YASHUA NEVÉRE MINDEN TÉRDNEK MEG KELL HAJOLJON, ÉS MINDEN
NYELV MEG KELL VALLJA, HOGY Ő AZ ÚR.

Hívd segítségül az Ő nevét—de ne csak a szükség idején. Mindig kiálts Hozzá, nap mint nap, mert Ő az
életed Ura, és mert az Ő akaratát akarod tenni, és mindezen felül, mert szereted Őt.

Atyánk, hálásak vagyunk, hogy egy szövetségi kapcsolatba hívtál minket. Hadd
hozzunk dicsőséget a Te drága nevednek.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 25
TEDD MEG A TŐLED TELHETŐ LEGJOBBAT,
ÉS A TÖBBIT BÍZD RÁ
Légy erős, szedjük össze erőnket népünkért, és Istenünk városaiért! Az Úr pedig tegye
amit jónak lát.

—A Krónikák első könyve 19:13

Miközben Joáb és Izrael csapatai az ammóniakkal harcoltak, a szírek hátulról megtámadták őket.
Joáb felismerte, hogy csapdába estek. Mivel előttük és mögöttük is ellenség volt, Joáb elhatározta,
hogy ő és a testvére Abisaj két csapatra osztja a hadsereget.
Ezután Joáb a fenti szavakkal bátorította Abisajt. A bátorítás lényege ez volt, „Légy bátor, és a
csata kimenetelét hagyjuk Istenre. Megtesszük a lehető legjobbat, a többit pedig az Úrra bízzuk.”

ISTEN NEM KÉRI, HOGY ÉN LEGYEK A LEGJOBB, CSAK AZT, HOGY A TŐLEM
TELHETŐ LEGJOBBAT ADJAM KI MAGAMBÓL.

Sokszor mentegetjük magunkat az Istennel való szolgálatból alkalmatlanságunk miatt. Elhagyjuk a
csatát, mert tudjuk, hogy mások jobban képzettek vagy nálunk tehetségesebbek, és a feladatot
jobban meg tudják csinálni.
Amikor hatalmas feladatokkal nézünk szembe, emlékeznünk kell azokra a szavakra, amiket Joáb
mondott fiatal testvérének, „Légy erős, szedd össze az erődet népünkért és Istenünk városaiért! Az
Úr pedig tegye, amit jónak lát.”
Tedd a tőled telhető legjobbat, és többit bízd rá‐

Uram, bocsásd meg nekünk, hogy gyakran harc nélkül megadtuk magunkat.
Hadd válaszoljunk a Te szeretetedre úgy, hogy a tőlünk telhető legjobbat adjuk
Neked.

JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Március 26
AZ ÚR LEGYEN VELED
Most hát fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen felépíthesd Istenednek, az Úrnak a
házát, ahogyan kijelentette rólad.

—A Krónikák első könyve 22:11

Ahogy Salamon elkezdi az Úr csodálatos temploma megépítésének kivitelezését, apja bátorítja őt.
Dávid először azt mondja, hogy az Úr legyen veled. Ez nagyon fontos.
Az évek során az egyház megpróbálta az Úr munkáját az ember bölcsességével végezni. Általános
vágy, hogy az ember független legyen Istentől, de ezt az egyházon belül sosem kellene gyakorolni.
Minden vállalkozásban szükségünk van az Úrra. Nem elég csak azt tudni, hogy mit akar az Úr csinálni.
Az is fontos, hogy tudjuk, hogy Isten hogyan akarja csinálna.

EGYETLEN MUNKÁNAK SEM LESZ SEMMILYEN ÉRTÉKE, HA AZ ÚR NINCS
VELÜNK.

Nem tudom, hogy Isten téged mire hívott el. De ahogy felméred azt a szolgálatot vagy azt a
feladatot, lehet, hogy elcsüggedsz. Lehet, hogy azt mondod, „Én sosem tudnám azt megcsinálni,
Uram. Biztos, hogy a rossz embert választottál.”
Emlékezz mit mondott Mózes, „Uram, nem tudok jól beszélni. Hebegek, habogok és az emberek
nem figyelnének arra, amit mondok.” Mi volt az Úr válasza? „Veled leszek.” Csak ennyi kell.
Isten válasza mindig ez, „Veled leszek.” A jelenléte előtted fog menni. És amikor Isten vezet, Isten
minden bölcsességet, minden útmutatást, és minden egyebet megad ahhoz, hogy betöltsd azt az
elhívást, amit Ő helyezett a szívedre.

Uram, menyire hálásak vagyunk, hogy a Te jelenléted velünk van. Mi arra
támaszkodunk. Uram, tudjuk, hogy Nélküled semmit sem tudunk tenni.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 27
ADAKOZÁS ISTENNEK
És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az
Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett.

—A Krónikák első könyve 29:9

Az emberek önként adakoztak, és közben örültek és dicsérték Istent. És ennek így kell lennie
függetlenól attól, hogy az idődet, energiádat, pénzed, vagy a vagyonodat adod. Bármit adsz Istennek,
azt önként, a szívedből add.
Az Istennek való adakozás a lehető legnagyobb öröm és boldogság kell legyen számodra. Ahhoz,
hogy az adakozásnak értéke legyen, önként, a szívemből kell adakozzak.

HA NEM TUDSZ ÖRÖMMEL ADNI, AKKOR JOBB HA NEM IS ADSZ.

Mielőtt Pál meglátogatta a korinthusi gyülekezetet, megkérte őket, hogy adjanak adományokat a
jeruzsálemi gyülekezetnek, akik igen nagy szegénységben éltek. És még hozzátette, „Mindenki úgy
adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül, vagy kényszerből, mert, a jókedvű
adakozókat szereti az Isten.” (Pál második levele a Korinthusiakhoz 9:7). A görögben „jókedvű” szó
azt jelenti, hogy „túláradóan vidám.” Más szavakkal, Isten a túláradóan vidám adakozót szereti. Akkor
áldjuk Őt, amikor túláradó jókedvvel adakozunk, örömteli szívvel.
Sose felejtsük el, hogy mindenünk, amink van, az Istentől van. Mindenünk, amink van, az igazából
az Övé; az Ő tulajdona. De megvan az a kiváltságunk, hogy szabad akarattal adjuk Neki vissza, a
szívünkből, és ezzel kimutathatjuk Neki a szeretetünket és a hálánkat.

Atyánk köszönjük azt a kiváltságot, azt az áldást, és azt az örömöt, hogy
adhatunk Neked. Fogd az életünket Uram. Neked adjuk, hogy tegy vele úgy,
ahogyan jónak látod.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 28
NAGYOBB MINDEN MÁS ISTENNÉL
De kinek van annyi ereje, hogy Neki templomot építsen? Hiszen az ég, és az egek egei
sem tudják magukba fogadni Őt! És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni?
Csak azért teszem, hogy ott áldozhassak Neki.

—A Krónikák második könyve 2:5

Milyen nagy az Univerzum? Az űr örökké tart, vagy van valahol egy tábla, ahová ez van írva,
„Elérted a végét”?
Ahogy nézzük az univerzum végtelenségét, kezdjük megérteni annak az Istennek a nagyságát, akit
szolgálunk. Ha a mi véges agyunk nem tudja felfogni ennek a véges univerzumnak a nagyságát, akkor
hogyan tudnánk felfognia annak a végtelen Istennek a nagyságát, aki teremtette ezt az univerzumot?
Dávid látta, hogy a pogányok kicsi isteneket csináltak maguknak fából, kőből, ezüstből, és
aranyból—ezek olyan istenek akiknek van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van
szájuk, de nem beszélnek, van lábuk, de nem járnak. De a mi Istenünk más. Ő egy szerető—élő Isten.

AMIKOR FELFEDEZZÜK, HOGY KI A MI ISTENÜNK ÉS HOGY MIT TETT Ő ÉRTÜNK,
HOGY TUDUNK KEVESEBBET TENNI ANNÁL, MINTHOGY FELAJÁNLJUK NEKI A
LEGJOBBAT AMIT TUDUNK?

Emiatt, minden amit Istenért teszünk, a tőlünk telhető legjobb kell legyen. Hogy lehet az, hogy nem
Neki élünk csak és kizárólag?
A mi hatalmas Istenünk mindent ural, az egyszerű sejttől kezdve egészen a csodálatos univerzumig.
A kérdés ez: Ő uralja a te életedet is—vagy valamelyik nála alacsonyabbrendű istent imádod?

Köszönjük Neked, Uram, annak az áldását és kiváltságát, hogy Téged
ismerhetünk és szolgálhatunk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 29
OKOSAN VÁLASZD MEG AZ UTADAT
De azért szolgái lesznek, és meg tudják mit jelent Nekem szolgálni, és mit jelent földi
királyságokat szolgálni!

—A Krónikák második könyve 2:5

Amikor Roboám arra ösztönözte az embereket, hogy tagadják meg Istent, és más isteneket
szolgáljanak, Isten válasza ez volt, „Nem akarsz engem szolgálni? Oké, akkor megengedem, hogy
meglásd, milyen a körülötted levő királyságokat szolgálni. Megengedem, hogy megtapasztald más
istenek szolgálatának súlyos rabságát.

SOKAN MA KIZÁRÓLAG CSAK SAJÁT ÉLVEZETEIK SZOLGÁLATÁÉRT ÉLNEK.

Az emberek nem változtak meg. A pillanatért élnek, és testük élvezeteinek szolgái lettek. Ha ezek az
emberek tudnák, hogy hova vezet az útjuk, szerintem más útat választanának. Amikor Jézus hívott,
hogy kövessük Őt, ezt mondta, „Az én igám könnyű, az én terhem boldogító.” Ezt nem mondhatjuk el
arról az igáról, amely annak az embernek a nyakába kerül, aki azt választotta, hogy a saját teste
szerint él.
Isten még sosem kért olyan dolgot tőlem, ami káros lett volna számomra. Sosem kért arra, hogy
olyan dolgot adjak fel, ami előnyös volt számomra. Csak azokat a dolgokat kérte, hogy adjam oda,
amelyek végül teljesen tönkretettek volna. És az Ő szolgálalat közben sem kér olyat, amihez ne adná
meg az erőt és a képességet számomra.
Te választod ki azt az istent, akit szolgálni akarsz. Figyeld meg, hogy hová vezet az az út, amin jársz.
Az életre vagy a halálba vezet?

Atyánk, adj nekünk bölcsességet, hogy végigtekintsünk az úton, és meglássuk,
hogy hova vezet ez az ösvény, még mielőtt elindulnánk az utunkon.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 30
ISTEN GYŐZELME
Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogy hogyan
szabadt meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap
vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr!

—A Krónikák második könyve 20:17

A

három keleti szomszéd szövetséget kötött, és elküldték a csapataikat, hogy legyőzzék Júdát.

Jósáfát tudta, hogy Júdának semmi esélye sincs a szövetséges csapatok ellen. Emberi számítások
szerint ők már el is vesztették a harcot.
Előbb vagy utóbb mindannyian eljutunk olyan helyzetekbe, amelyek meghaladják saját
képességeinket. A Biblia azt mondja, hogy nekünk három félelmetes ellenségünk van; a világ, a test,
és az ördög erői. Bármelyikük sok problémát okozhat nekünk, de ezeket együtt emberi erővel
legyőzni lehetetlen.

AMIKOR CSAK VESZTEG ÁLLUNK, ÉS ISTENRE HAGYJUK A MUNKÁT, MINDEN
DICSŐSÉG AZ ÖVÉ A CSATA MEGNYERÉSÉÉRT.

Amikor azok a hatalmas problémák megjelennek, sokszor azt kívánjuk, hogy Isten egy olyan módszert
adna, ami megoldaná a problémát. De ha megkapnánk ezt a módszert, akkor ezt áruba szeretnénk
bocsátani, majd mindenkinek elhencegnénk, hogy milyen ügyesek voltunk.
Istennek nagyon sok érdekes módszere van problémáink megoldására. Menyire fontos, hogy
amikor szembekerülünk ezekkel a nehéz helyzetekkel, akkor ne felejtsünk el Hozzá kiáltani. Az Igaz
Élő Istenhez kell imádkozzunk, ahhoz, aki a mennynek és földnek Teremtője. Ő sokkal többett tud
tenni annál, mint amit csak kérhetünk, vagy kigondolhatunk. Végül is a csata az Övé.

Atyánk, segíts nekünk, hogy felismerjük, és megvalljuk a korlátozottságainkat,
azért, hogy Rád támaszkodhassunk. Örülünk annak, Uram, hogy Te megígérted
nekünk, hogy segíteni fogsz.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Március 31
EGY ISTENI BEFOLYÁS
Izrael királyainak az útján járt, ugyan úgy élt, mint Áháb, és háza népe, mert Áháb
lánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az Úr.

—A Krónikák második könyve 21:6

Jósáfát egy jó király volt, és az embereket úgy vezette, hogy az Urat szolgálják. De a fia Jorám, JúdA
egyik leggonoszabb királya volt. Hogy lehetett egy ilyen istenfélő embernek ennyire gonosz fia?
Annak ellenére, hogy Jósáfát egy istenfélő ember volt, igen kíváncsi volt a gonosz dolgokra. A
kíváncsiság újra meg újra észak felé hajtotta, egészen addig, amíg már Áháb királlyal barátkozott.
Annak ellenére, hogy ő személyesen nem keveredett bele Áháb gonoszságaiba, azt a hibát követte el,
hogy kitette a fiát ezeknek a gonoszságoknak. És Jorám, aki nem volt erősen elkötelezve Istennek,
beleesett ezekbe a gonoszságokba.

SOK EMBER, AKI MA KERESZTÉNYNEK VALLJA MAGÁT, UGYANÍGY KÍVÁNCSI A
GONOSZSÁGOKRA.

Attól még, hogy ők sosem gondolnának arra, ezeket megtegyék, szeretnek olvasni mások gonosz
tetteiről, vagy megnézni a tévében és filmekben, hogy milyen gonosz dolgokat tesznek más emberek.
Azzal magyarázkodnak hogy „Nem fog ártani, ha csak nézem.”
Lehet, hogy azt állítod, hogy ha nézed a világ szemetét, ez nem fog ártani az Istennel való
kapcsolatodnak. Ezzel kapcsolatban azonban fenntartásaim vannak. És gondold csak meg: Ez milyen
hatással van a gyerekeidre?
Amikor Isten előtt állok, akkor én Jézus Krisztus szentségében, tisztaságában, és igazságában
akarok ott állni. És azt szeretném, hogy a gyermekeim is ott álljanak velem együtt, az Ő teljességben.

Istenem, hadd legyen az életünk a világ világossága, miközben a te
szentségedet, szépségedet, kegyelmedet, és szereteted mutatjuk ki mások felé.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 1
A SIKER TITKA
(Uzzijjá) Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki istenfélelemre tanította, és amíg az
Urat kereste, sikert adott neki Isten.

—A Krónikák második könyve 26:5

A

sikeres élet titka, az Úr keresése. Jézus ezt mondta, „Keressétek először az Ő országát és

igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté evangéliuma 6:33). Más szavakkal, ha
te vigyázol az Istennel való kapcsolatodra, akkor Ő minden egyébről gondoskodni fog.
Uzzijjá király az Istennel való kapcsolatára ügyelt, és az Urat kereste Zekarjá idejében, aki
megértette az Istentől jövő látomásokat. Ez azt is mutatja, hogy Zekarjá egy lelki példakép volt előtte.
És valóban, amíg Zekarjá élt, addig Uzzijjá kereste az Urat. És amíg az Urat kereste, Isten sikert adott
neki.

ABBAN A PILLANATBAN, AMIKOR MÁR NEM KERESEM ISTENT, ANNYIRA
GYENGE VAGYOK, MINT A TÖBBI EMBER.

De a sikerek sokszor veszedelmet hoznak. Néha kezded azt hinni, hogy a siker titka a saját
ügyességedben, képességedben rejlik, és Istent kihagyod az életedből. Ahogyan Uzzijjá kezdet látni
királysága gazdagságát és erejét, szíve felfuvalkodott. A 16‐os versben ezt olvassuk, „Amikor azonban
megerősödött, vesztére felfuvalkodott.”
Mindig emlékeznem kell, hogy az erőm titka az Istennel való kapcsolatom.

Uram, segíts nekünk, hogy ne harcoljunk Ellened. Segítsd, hogy fogékonyak és
nyitottak legyünk a Szentlélek hívására.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Április 2
AZ UTOLSÓ HÍVÁS
Elmentek tehát a futárok a király és a vezető emberek levelével egész Izráelbe és
Júdába, és a király parancsa szerint ezt mondták: Izráel fiai! Térjetek meg az Úrhoz,
Ábrahám, Izsák és Izrael Istenéhez, akkor Ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek
Asszíria királyainak a markából, és megmaradtak.

—A Krónikák második könyve 30:6

Amikor Ezékiás király lett, vissza akarta fordítani az embereket a lelki ébredésre, hogy elismerjék,
hogy Jehova az Istene a nemzetnek. Ezért egy értesítést küldött szét az országban, hogy az emberek
forduljanak vissza az Úrhoz, és ünnepeljék meg a Páska ünnepét.
Az Asszírok elfoglalták az északi királyságot, és foglyokat is vittek, de így is sokan elkerülték a
fogságot. Ezékiás király hívása azoknak szólt, akik megmaradtak. Ők megtagadták Istent, de Isten
hívta vissza őket. Ahogy végül kiderült, ez volt Isten utolsó hívása Izrael felé. Az északi királyság
kinevette a meghívást, és három éven belül eltűntek.

FÉLELMETES FELISMERNI, HOGY HA AZ EMBER KITART AZON AZ ÚTON AMIVEL
KAPCSOLATBAN ISTEN MÁR FIGYELMEZTETTE, AKKOR EGYSZER EL FOG JÖNNI
AZ UTOLSÓ HÍVÁS NAPJA.

Júda azonban válaszolt a felhívásra. Ezékiás uralkodása alatt Júda ismét megerősödött és virágzott,
mert egy szívvel fordultak az Úrhoz.
A mi Istenünk irgalmas és kegyelmes. Ha Hozzá fordulsz, akkor Ő meg fog menteni az ellenség
fogságából és a sötétség fogva tartó erejétől, amely erősen markol téged.

Atyánk, ébressz rá minket a nap és a korszak komolyságára, amelyben élünk.
Hadd kössünk veled egy szívvel szövetséget arra, hogy szolgáljunk és dicsőítsünk
Téged, és az életünket adjuk át Jézus Krisztus uralmának.

ÁMEN.

Április 3
ÁTIRÁNYÍTOTT FÓKUSZ
Legyetek erősek, és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele
levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Ővele emberi erő van,
mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol
harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől.

—A Krónikák második könyve 32:7‐8

Az asszírok továbbmentek, hogy megtámadják Jeruzsálemet. Ezékiás bölcs előkészületeket tett.
Megparancsolta az emberek, hogy építsék fel a város falait, a városon kívül levő kutakat és forrásokat
betemették, és csináltak lándzsákat és pajzsokat. De az asszírok hírhedt brutalitása miatt az emberek
elcsüggedtek és féltek. Ezért Ezékiás, összehívta és bátorította őket.
Azt is mondhatta volna nekik, hogy ne féljetek, de ehelyett, elmondta nekik, hogy miért ne
féljenek. Az ellenségről Istenre irányította át a figyelmüket. Emlékeztette őket, hogy Isten az ő
oldalukon áll, és hajlandó megharcolni az ő harcaikat.

ISTEN MEGHARCOLJA A MI HARCAINKAT.

Amikor a lehetetlen szituációk felmerülnek, emlékeznünk kell, hogy Isten sokkal többet tud annál
tenni, mint amit mi csak kérünk vagy gondolunk. Ezek a csaták nem ellenünk, hanem Isten ellen
vannak. És senki sem mozdíthatja meg a mi Istenünket.
Ha félsz vagy aggódsz egy probléma miatt, akkor még nem jutottál el az Istenbe vetett teljes
bizalomra. Abban a pillanatban, amikor az egész helyzetet Isten kezébe teszed, az aggodlom el fog
hagyni, a félelem és az aggály eltűnik. Pihenj meg Istenben. Minden az Ő kezében van.

Atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy győztesként mehetünk a csatákba.
Segítsd, hogy rajtad tartsuk a szemünket, hogy erősek és bátrak legyünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 4
NINCS MENTSÉG
Pedig őseik Istene, az Úr, idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta
népet és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és
gúnyt űztek prófétáiból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen,
hogy nem volt mentség.

—A Krónikák második könyve 36:15‐16

Félelmetes dolog, amikor Isten kijelenti, hogy nincs gyógyítási mód, nincs ellenszer. Ez volt Júda
tragikus sorsa. Más isteneket imádtak, és nem hallgattak az Úr szavára, és hátat fordítottak Istennek.
Végül Ő fordított nekik hátat, és megengedte hogy ellenségeik legyőzzék őket.

HA VISSZAUTASÍTOD ISTEN JAVÍTÁSÁT, AKKOR NINCS SEMMILYEN LEHETŐSÉG
A GYÓGYULÁSRA.

Mivel Isten türelmes és együttérző, ezért sok prófétát küldött, hogy figyelmeztessék Júdát. Jeremiás
is egy ilyen próféta volt. Amikor elmondta a hírt, hogy Isten a Babilóniaiak kezébe akarja adni őket, és
jobb lenne nekik, ha megadnák magukat a Babiloniaknak, Cidkijjá király árulóként börtönbe vetette
Jeremiást. Isten javaslatát nem fogadták el—ezért felkorbácsolódott Isten haragja.
Bármi lenne is a probléma, Istennek mindig van ellenszere. A bűn problémájára, Isten előírt egy
ellenszert, egy gyógymódot. Ez Jézus Krisztusnak, Isten Bárányának a keresztre feszítésében rejlik. A
Biblia azt mondja, hogy Krisztus vére minden bűntől megtisztít minket. De ne feledd: Ha nem
fogadod el Isten javaslatát, akkor nincs más mód a gyógyulásra.

Atyánk, hálásak vagyunk, hogy Te annyira türelmes vagy velünk, hogy újra és
újra megadod nekünk azt a lehetőséget, hogy elforduljunk a világtól, és úgy
ééljünk, ahogy kedves a Te szemedben. Uram, segíts nekünk, hogy úgy éljünk,
ahogy Neked tetszik.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 5
GONDOSKODÁS A KIRÁLYTÓL
Mivel pedig mi a palota sójával sózunk, és nem illik elnéznünk, hogy becsapják
a királyt, ezért küldtük ezt a jelentést a királynak.
‐‐Ezsdrás könyve 4:14

Izrael szomszédai küldték ezt a levelet Ahasvérosnak a templom újjáépítése alatt. Amikor a
felajánlott segítségüket visszautasították, akadályozni akarták a munkát. Ügyvédeket béreltek fel,
hogy gördítsenek akadályt a terv elé, és írjanak levelet Perzsia királyának. Ezt mondták, „Úgy
gondoljuk, hogy ezek az emberek tiszteletlenek veled szemben. Ezt nem nézhettük karba tett kézzel,
hanem úgy gondoltuk, hogy szólunk róla a királynak.”
Ugyan ez a vers ma is érvényben van. Mert nekünk is van egy királyunk, aki gondoskodik rólunk.
Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy Jézus a gyenge emberek mankója. És igazuk van. Én
mindig Rá támaszkodok. Ha Ő nem lenne az én mankóm, már rég elestem volna. Ő sosem hagyott
cserben, és sosem engedett le. Nem kell aggóddj, ha a Király gondoskodik rólad.
De a világ körülöttem nem tiszteli a Királyt. Amikor valaki a Királyom nevét hiába kimondja, a
szívem összeszorul.

NEM SZERETEM LÁTNI, HOGY A KIRÁLYOMAT GYALÁZZÁK.

Pont, úgy ahogyan Izrael szomszédai is levelet küldtek a királyuknak, hogy elmondják, hogy mi
történik, ugyanúgy kell mi is elmondjuk a miénknek. Térdre kell ereszkedjünk Isten előtt a nemzetünk
állapotával és a körólöttónk levő dolgokkal kapcsolatban—imádkoznunk kell, hogy Ő kezdje el a
munkáját.

Atyánk, segíts nekünk, hogy dicsőséget és tiszteletet adjunk Neked, a
Királyunknak. Adj nekünk bátorságot, hogy kiálljunk, azért ami jó, ami szent, és
ami tiszta.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 6
SZAVAK NÉLKÜL
És mit mondunk ezután Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat.

—Ezsdrás könyve 9:10

Csak ötvenhét év telt el miután Isten—Círus által—kihozta őket a fogságból, hogy elmenjenek
Jeruzsálembe, és felépítsék a templomot, hogy újra tudják Istent dicsőíteni. Ekkor Izrael visszatért
azokhoz a dolgokhoz, amelyek miatt Isten korábban megítélte őket. Amikor Ezsdrás meghallotta a
felháborító hírt, nagyon elszomorodott. Az emberek nem különültek el a körülöttük levőktől, hanem
e helyett ők is azok gonoszságait cselekedték.
Ezsdrás nem tudta elhinni, hogy miként tudták ennyire hamar elfelejteni Istent. Megdöbbenésében
nem találta a szavakat, és így imádkozott, „Uram, nincs semmi magyarázatom. Mit is mondhatnék?”
Annak ellenére, hogy Ezsdrás nem talált szavakat Isten felé, azért volt egy pár szava az
emberekhez—figyelmeztető és javító szavak voltak ezek, amelyek által egy szigorú, radikális reformra
szólította fel az embereket.
Követelte, hogy Isten emberei teljesen szakadjanak el azoktól a világi dolgoktól, amelyek
beszennyeznék, felhígítanák és elrontanák bizonyságtételüket. Keresztéyekként mi is ehhez
hasonlóan kell cselekedjünk.

RADIKÁLIS DÖNTÉSEKET KELL HOZZUNK A VILÁGTÓL ÉS ANNAK SZENNYÉTŐL
VALÓ ELVÁLÁSSAL KAPCSOLATBAN.

Az ellenség nyílt csatát hirdetett Isten ellen. Csak ülni fogunk, és megengedjük, hogy szidják a mi
Istenünket? Vagy különválunk a világtól, és bátran kiállunk Jézusért?

Uram, a hallgatésunkkal az ellenséget bíztattuk. Segíts nekünk, hogy a Te
erődben álljunk, ebben a végső csatában, amelyet az ellenség hirdetett Ellened.
Uram légy a mi erőnk, légy a mi biztonságunk, és a mi segítségünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 7
GYORS IMA
Akkor a király ezt kérdezte tőlem: mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny
Istenéhez.

—Nehémiás könyve 2:4

Nehémiás hónapokon át imádkozott azért, hogy Isten adjon egy lehetőséget, hogy részt vehessen
Jeruzsálem falainak újjáépítésében.
Amikor a király észrevette, hogy Nehémiás nem olyan vidám, mint amilyen szokott lenni,
megkérdezte, „Miért vagy olyan szomorú?” Erre Nehémiás leírta a jeruzsálemi állapotokat: a falak
lerombolva, a kapuk elégetve, és az emberek csüggedtek. „Hogy lehetnék boldog egy ilyen hír
hallatán?”
A király ezt mondta, „Mi a kérésed?” Ezt a lehetőséget kérte Nehémiás. Tudatába volt annak, hogy
milyen fontos ez a pillanat, így egy gyors imát mondott a menny Istenének. A király valószínűleg észre
sem vette a rövid szünetet, de Isten észrevette.

NEM AZ IMÁINK HOSSZÚSÁGA TESZI AZ IMÁT EREDMÉNYESSÉ—AZ ISTENNEL
VALÓ KAPCSOLAT SZÁMÍT.

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab levele 5:16). Nehémiás imádsága rövid,
és hangtalan kellett legyen, de eredményes volt. Isten meghallotta, és válaszolt. Milyen megnyugtató
dolog az, hogy Ő meghallja a néma imáinkat is.
Ha nincs kapcsolatod Istennel, akkor Őt csak egyetlen ima érdekli, és ez, „Légy irgalmas hozzám
bűnöshöz.” De miután elimádkoztad ezt az imát—akkor mint Isten gyermeke, bármikor elmondhatod
azokat a rövid imákat, amikor szükségben vagy. Amikor a kapcsolat megfelelő, akkor ezek a kicsi imák
olyanok, mint a dinamitok.

Atyánk köszönjük, hogy válaszolsz az imáinkra—még a gyors imákra is, amelyek
spontán módon törnek fel belőlünk a gyengeségek és az izgalmak miatt.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 8
AMIKOR AZ ELLENSÉG MEGINDUL
Amikor meghallotta Szanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy
bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat.

—Nehémiás könyve 3:33

Nem sokkal azután, hogy Nehémiás elment Jeruzsálembe, és elkezdte újjáépíteni a falat, az ellenség
ellene indult. Azért, hogy megállítsák az építkezést, Szanbalat és Tobijjá csúfolták Nehémiást. De
Nehémiás a csúfolódásukra imával válaszolt.
Amikor látták, hogy a csúfolódás nem használ, a következő ötletük az volt, hogy titkos támadásokat
indítanak abfal építői ellen. Ezért Nehémiás utasította a munkásokat, hogy állítsanak állandó őrséget
ellenük.
Az első lépés mindig az ima —és utána cselekszünk. Az ima nem helyettesíti a gyakorlati lépéseket.
Lehet, hogy ezt mondod, „Most már imádkoztam, és van hitem arra, hogy az Úr mindent elrendez.”
De a Biblia azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott.

AZÉRT, HOGY A HIT ÉRVÉNYES LEGYEN, CSELEKVÉSHEZ KELL VEZESSEN.

Pál figyelmeztette Tituszt, hogy azok, akik Krisztus Jézus szerint élnek, üldöztetésben lesz részük.
Bármikor, amikor kiállsz Istenért, vagy Isten munkáját akarod végezni, ellenségeskeid támadnak, és le
akarnak győzni. Amikor ez megtörténik, imádkoznunk és kérnünk kell Istent, hogy segítsen abban,
hogy mit tegyünk, majd lépéseket kell tegyünk, hogy újjáépítsük a falainkat, és őröket állítsunk rájuk.
Itt az idő, hogy felkészüljünk, és megerősítsük magunkat.

Atyánk felismerjük, hogy a falak le vannak rombolva. Segíts nekünk, hogy
kiálljuk legyen bátorságunk szembállni a gúnyolódással és a csúfolódásokkal. És
Uram, hadd határozzuk el a szívünkben, hogy újjáépítjük a védelmi falakat.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 9
ISTEN TERMÉSZETE
De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a
szereteted, ezért nem hagytad el őket.

Nehémiás könyve 9:17

Ebben a rövid versben Nehémiás leírja Isten természetét azzal, hogy felsorolja néhány jellemző
tulajdonságát. Az első, amit említ Isten hajlandósága a megbocsátásra. Annak ellenére, hogy a a népe
teljesen hűtlen lett Hozzá, Isten teljesen hűséges maradt az Ő népéhez. Mi mindnyájan távol vagyunk
az Ő dicsőségétől, de Jézus vére meg tud tisztítani minket minden bűntől.

PONT ÚGY, AHOGYAN KÉSZ VOLT MEGBOCSÁTANI AZ IZRAELIEKNEK, Ő KÉSZ
ARRA, HOGY NEKED IS MEGBOCSÁSSON—ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY MIT
TETTÉL.

Isten kegyelmes. Azokat halmozza el az Ő áldásaival, akik nem érdemlik meg.
Isten irgalmas. Ahogy Dávid—akinek tényleg szüksége volt Isten irgalmára—rámutatott, Isten nem
a bűneinkhez mérten fizet meg nekünk. Ehelyett kiterjeszti az irgalmát azok felé, akik hisznek
Benne—és ez az irgalom akkora, amilyen magasan van az ég a föld felett.
Isten lassú a haragra. Néha emiatt egy kicsit kijövök a sodromból. Én hasonló vagyok Jakabhoz és
Jánoshoz, akik tüzet akartak kérni a mennyből azokra a szamaritánusokra, akik megsértették Jézust.
De Isten lassú a haragra. Ő türelmes és hosszútűrő.
Isten jóságos. Jóságos volt Izraelhez, a mi országunkhoz is jóságos, és különösen jóságos irántam is.
Isten látja az elbukásainkat, a botlásainkat és a gyengeségeinket. És ettől függetlenül készen áll
arra, hogy megbocsásson. Amikor Hozzá kiáltunk, akkor Ő megbocsájt nekünk, megmos és megújít
minket. Ez az Ő természete.

Atyánk, köszönjük az irgalmadat. Hadd tagadjuk meg gonosz útainkat, és hadd
fogadjuk el a Te megbocsátásodat és megtisztításodat.

ÁMEN.

Április 10
HÁMÁNOK AZ ÉLETÜNKBEN
Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hajt térdet, és nem borult le előtte,
elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokajra emeljen
kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokaj melyik népből való. Ezért arra
törekedett Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvéros
egész birodalmából.

Eszter könyve 3:5‐6

Hámán egy agági volt—az amálékiak egyik leszármazottja. Isten megparancsolta Saulnak, hogy
teljesen pusztítsa ki az amálékiakat, de ő engedetlen volt, és meghagyta a király életét. Ennek
eredményeképen, az amálékiak folytatták a harcot az izraeliek ellen.
A bibliai tipológiában, Hámán a test egyik jelképe, olyan, amit Isten utál. Pont úgy, ahogy az
amálékiak folyamatosan harcoltak az izraeliek ellen, ugyan úgy a test is folyamatosan harcol a lélek
ellen. Úgy, ahogy az amálékiak izraelt a leggyengébb pontján támadták meg, a test is a leggyengébb
pontunkon fog támadni minket. Úgy, ahogy az amálékiak is meg akarták akadályozni azt, hogy az
izraeliek eljussanak az Ígéret földjére, ugyanúgy a test is meg akarja akadályozni, hogy győzzünk és
élvezzük azokat az ígéreteket, amelyek a Lélekben élt életből adódnak.
Isten megesküdött, hogy nemzedékről nemzedékre háborúban fog állni Amálékkal, de megígérte,
hogy egy nap Amáléknak még a hírmondóját is elteszi láb alól, és Amálék ezért elpusztult.

EGY NAP A TESTET ÖRÖKRE ELTESZIK LÁB ALÓL.

Mindnyájunknak van egy Hámánunk az életünkben—ez a testünknek az a része, amivel még nem
számoltunk le. Hadd tartsuk azt halottnak, keresztre feszítve Krisztussal együtt, hogy
megtapasztalhassuk az Ő teljes győzelmét, miközben Lélekben járunk.

Atyánk, köszönjük, hogy a régi természetünk felett győzelmet biztosítasz nekünk
Jézus Krisztus által. Segíts nekünk, hogy haladjunk tovább Lélekben, hogy
megtapasztaljuk a Te test feletti hatalmadat.

ÁMEN.

Április 11
A FÉLELEM LEGYŐZÉSE
Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem!
Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök
szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát
vesszek el!

Eszter könyve 4:16

Hámán kérésére Perzsia királya megjelölt egy napot, amikor az összes zsidót megölik, aki a
királyságában található. Senki sem tudja, hogy Eszter királyné zsidó. Nagybátyja arra bátorítja, hogy
menjen a férjéhez, és könyörögjön a népéért, de ha ezt megteszi, akkor az élete veszélybe kerülhet.
Isten akarata mindig meg fog valósulni, függetlenül attól, hogy mi teszünk‐e valamit, vagy sem. Ő
megengedi nekünk, hogy eszközei legyünk, akiken keresztül megvalósítja akaratát. Eszter azt
választotta, hogy eszköz lesz. Felismerte, hogy Isten hozta őt ebbe a különleges helyzetbe, és ezért
legyőzte a félelmet. „Akkor is megteszem, ha az életembe kerül.” Mondta, „Meg fogom tenni. Ha
eleszek, hát vesszek el.”
Jézus azt mondta, hogy ne aggódjunk a holnap miatt, mert minden napnak elég a maga baja. De
ettől függetlenül sok keresztény aggódik. Azért aggódnak, mert nem adták át akaratukat teljesen
Istennek.

HA MEGADOD MAGAD, AKKOR MEGSZABADULSZ A FÉLELEMTŐL ÉS AZ
AGGÓDALOMTÓL.

Azon a napon, amikor Isten elhagyja a trónt, nagy bajban leszünk. De amíg Isten van a trónon, addig
nem kell féljünk. Ha bízunk Istenben az örökkévalósággal kapcsolatban, akkor miért nem tudunk neki
hinni a holnappal kapcsolatban?

Uram, tedd szabaddá a népedet a jövővel kapcsolatos aggodalmaktól. Segíts
nekünk, hogy elhiggyük, hogy a Te örökkévaló célodat munkálod ki, amikor
átadjuk neked életünket Jézus Krisztus által.

ÁMEN.

Április 12
MIÉRT SZÜLETTEM MEG?
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám
méhéből kijöttem?

Jób könyve 3:11

Néhány pillanat leforgása alatt Jób elvesztette a gyermekeit, az egészségét és minden földi javát.
Már semmije sem maradt, csak a lelke, és a puszta létezése, minden segítség és támogatás nélkül.

MILYEN KÉRDÉSEKET KÉRDEZ EGY OLYAN EMBER, AKIT MINDENÉTŐL
MEGFOSZTOTTAK?

Jób tudni akarta, hogy miért született meg. Nem átkozta meg Istent, de megátkozta a születése
napját. „Miért születtem meg egyáltalán? Mi az ételme az életemnek?”
Ha elhiszed az evolúció elméletét, akkor a válasz nyilvánvaló. Nincs értelme az életednek, mert a
létezésed a véletlen műve. A váratlanul ritka egybeesések következtében jöttél létre évmilliárdok
alatt.
Ám a Biblia azt tanítja, hogy van élet a halál után. Ez csak egy olyan hely, ahol Isten felkészít engem
arra, hogy utána Vele élhessek örökké. A tesztek, a próbatételek, a megpróbáltatások és a
csalódások, azért vannak, hogy megmutassák, mennyire ideiglenesek a földi dolgok, és
megtanítsanak az örökkévalóért élni a jelen helyett.
Miért születtem meg? Miért születtél meg? Ő azért teremtett minket, hogy ismerjük Őt és bízzunk
Benne, és hogy Istennel élhessek örökké az Ő országának dicsőségében.

Atyánk, taníts meg minket, hogy bízzunk Benned, és tudjuk azt, hogy az életünk
a Te kezedben van. Tudjuk, hogy az ellenség nem tud annál többet tenni, mint
amennyit Te megengedsz neki. Amikor mi megbotlunk, vagy elbukunk egy
próbatételen, az csak azért van, hogy felismerjük, hogy menyire gyengék
vagyunk, hogy még jobban bízzunk Benned.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 13
KI AZ EMBER?
Micsoda az ember, hogy ily nagyra tartod, és hogy így törődsz vele?

Jób könyve 7:17

Mi mind porszemek vagyunk egy porszemen, amit Földnek hívnak, és amely kering a Nap
körül a Tejút nevű galaxis egyik sarkában. De a Biblia azt mondja, hogy Isten gondolatai olyan nagyok
irántunk, hogy ha meg tudnánk őket számolni, akkor többen lennének a tenger homokszemeinél.
Lenyűgöző, hogy Isten ránk gondol. Még ennél is csodálatosabb az a tény, hogy Ő minket a
növények, állatok, és angyalok fölé helyezett. Jób tudni akarta, hogy miért: „Micsoda az ember, hogy
ily nagyra tartod?”
Ez Isten útja.

AMIKOR EGY ÉLETET ISTENNEK ADNAK ÁT, AKKOR ISTEN AZT AZ EMBERT
NAGGYÁ TESZI.

Isten nagyobbá teszi az embert annál, amit az az ember valaha is elérhetne önmagától. Isten ezt azért
teszi, mert szeret minket. Annyira szeret minket, hogy az egyszülött Fiát adta, aki olyan lett, mint
amilyenek mi voltunk, annak érdekében, hogy hasonlóvá tehessen minket Önmagához.
Így Isten fejleszt és tanít minket. Isten megengedi a nehézségeket és a csalódásokat találkozzunk,
mert tudja, hogy ez az egyetlen útja annak, hogy felkészítsen minket az örökkévalóságra. Ahogy Jób is
keresztülment a próbatételen, amely során mindenét elvesztette, minket is érnek néha veszteségek
és csalódások. De minden veszteség Isten örökkévaló tervének a része, amely során felkészít minket
arra, hogy örökké Vele éljünk.

Atyánk, köszönjük, hogy hűségesen olyan emberré akarsz minket formálni,
amilyet elterveztél, és mindent elviszel ami elpusztítana vagy beszennyezne
minket . Menyire hálásak vagyunk hogy a szívedet felénk fordítottad. Hadd
járhassunk abban a szeretetben.
ÁMEN.

Április 14
KIÁLTÁS KÖZBENJÁRÓÉRT
Mert Ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném: Menjünk törvénybe egymással!
Nincs is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné kezét.

Jób könyve 9:32‐33

„Csak tedd rendbe a kapcsolatodat Istennel,” tanácsolták Jób barátai, „és minden rendbejön.” De
Jób nem tudta, hogy miként tegye ezt meg. Látta Isten nagyságát az ő kicsinységéhez képest, és
felismerte, hogy a végtelen Isten és a véges élőlény között tátongó űr túl nagy ahhoz, hogy egy
ember képes legyen azt áthidalni. Felismervén ezt a kényszerhelyzetet, Jób egy közbenjáróért
kiáltott.
Az Új Testamentumban azt olvassuk, hogy, „Mert egy az Isten és egy a közbenjáró Isten és az
emberek között, az ember Krisztus Jézus” (1Timóteus 2:5).

JÉZUS A HÍD ISTEN ÉS AZ EMBEREK KÖZÖTT.

Mert Jézus és az Atya egyek (János evangéliuma 10:30) Ő meg tudja érinteni Istent. Mert Jézus „testé
lett, közöttünk lakott,”(János evangéliuma 1:14), ezért Ő minket is megérint. Megérti a
gyengeségeinket, félelmeinket, és a kísértéseinket. Így Jézus képes arra, hogy Istenhez vigyen minket.
Azt a hídat, ami az embert Istenhez vezette, nem emberi kéz alkotta. Más vallásoktól különbözően
a kereszténységben, az ember nem próbálja elérni Istent—Isten nyúl le az emberhez. Ha egy
örökkévaló, igaz és élő Istent akarsz, akkor csak úgy érintheted meg Őt, ha megengeded, hogy Ő
megérintsen a Fián, Jézus Krisztuson keresztül.

Atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy biztosítottál egy utat, ami által
megigazulhatunk. Nem a mi jó és igaz cselekedeteink által, hanem a tiszta és
egyszerű hitünk által a mi Közbenjáronkban, Jézus Krisztusban, Aki közbenjár
értünk.

ÁMEN.

Április 15
SEMMI+SEMMI=SEMMI
Ne bízzék hiábavalóságban, mert csalódik: hiábavalóságot kap helyette cserébe.

Jób könyve 15:31

Elifáz megpróbálta megérteni, hogy Isten miért fosztotta meg Jóbot minden vagyonától, és arra a
következtetésre jutott, hogy Jób ostoba módon a vagyonában bízott. Annak ellenére, hogy Jób nem
így tett, Elifáz jól beszélt azokkal kapcsolatban, akik abban a téves hitben ringatják magukat, hogy a
gazdagság biztonságot ad nekik.
A Biblia sokszor figyelmeztet minket az átveréssel kapcsolatban. Sátán úgy csapta be Évát, hogy
kételkedést keltett benne Isten szava iránt, és ehelyett Sátán üres szavaiba bízott. Sátán még ma is
megpróbálja elhitetni velünk, hogy Isten törvényei nem igazságosak, vagy nem érvényesek a mi
életünkben.

A SÁTÁN SOK EMBERT BECSAPOTT, HOGY SEMMISÉGEKBE HIGGYENEK.

A tény: amit vetünk, azt aratunk. Az agyunk egy termékeny talaj, amelybe nap mint nap magokat
vetünk. Ha a testnek vetünk, akkor nem várhatunk lelki aratást. Szemét be, szemét ki. Matematikai
nyelven: Semmi meg semmi egyenlő semmi.
Sokan azért hisznek a gazdagságban, mert azt hiszik, hogy biztonságot, és kielégülést hoz. Van aki
az üres vallásos vagy rituális cselekedetekben bízik. Van, aki a saját igaz voltában bízik. De amikor
ürességben bízol, üresség lesz az egyetlen jutalmad. Ne hagyd magad becsapni, és ne gondold, hogy
meg tudod vásárolni az utadat Isten kegyelme felé. Vesd a hitedet Jézusba— Aki az út, az igazság és
az élet.

Uram, hadd kezdjük el vetni a Te Igédet az agyunk termékeny talajába, vessünk
a Léleknek, hogy örök élet arathassunk Jézus Krisztus által.

ÁMEN.

Április 16
A HIT DIADALA
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a
bőröm lefoszlik is, testemben látom meg Istent. Saját magam látom meg Őt, tulajdon
szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztenek.

Jób könyve 19:25‐27

Jób sok mindent nem tudott: nem tudta, hogy miért vesztette el mindenét, vagy, hogy miért volt
ebben a nyomorúságos helyzetben, vagy miért kellet ennyi szenvedést elviseljen. De Jób egy dolgot
tudott: hogy „Megváltóm él.” És ez volt, amibe kapaszkodott.
Mindenki elismeri, hogy Jób türelmesen tűrte a szenvedést. A türelmének a titka a hit. Ez azért
volt, mert, Jób elhitte, hogy képes türelmesen eltűrni a szenvedéseket amiket nem értett.

SOSE ENGEDD EL AZT, AMIT TUDSZ, EGY OLYAN DOLOG MIATT AMIT NEM
ISMERSZ.

Mit hitt Jób, ami ekkora türelemre ösztönözte? Először is Jób tudatába volt annak, hogy Isten irányít
minden körülményt ami az életébe jött. Isten adja, Isten veszi el.
Másodszor, tudta, hogy Isten mellette van. Annak ellenére, hogy a felesége ellene fordult, és a
barátai förtelmes bűnökkel vádolták őt, ő tudta, hogy Isten az ő oldalán áll.
Isten a te oldaladon is ott áll. Amikor a dolgok furcsák, és nehéz őket megérteni, akkor gondolj
erre.

Atyánk, annyira hálásak vagyunk a hit diadalának, ami csodálatos győzelmet
hoz nekünk. Taníts meg minket, hogy úgy bízzunk benned, mint Jób és
türelmesen viseljük el a sötét éjszakát, miközben várjuk a hajnalt, a Te
csodálatos királyságod napját.

ÁMEN.

Április 17
ISTEN UTÁNI NYOMOZÁS
Bár tudnám, hogy hol találom Istent! Elmennék a trónusáig.

Jób könyve 23:3

Elifáz azt mondta Jóbnak, hogy ha megtalálja Istent, akkor a dolgok rendbe jönnek. De Jób nem
tudja, hogy hol találja meg Istent.
Vannak olyan emberek, akik azt állítják, hogy mivel nem látják Istent, ezért nem tudnak hinni
Benne. De látod a szelet? Látod az elektromosságot? Nem kell láss valamit ahhoz, hogy érezd a
hatását. Dugd az ujjadat a konnektorba, és az áramütés amit érezni fogsz nagyon hamar hívővé fog
tenni.
Annak elleneére, hogy sosem láttam Istent, mégis éreztem jelenlété és a hatását az életemben.
Hallottam a halk hangját, és láttam az Ő erejét munkálkodni az én és a körülöttem levők életében
Keresed Istent? Jézus ezt mondta, „Én és az én Atya egyek vagyunk” (János evangéliuma 10:30).
Vágysz Istennel egy értelmes kapcsolatra? Jézus így kiáltott a sokasághoz, „Ha valaki szomjazik, jöjjön
Hozzám és igyék” (János evangéliuma 7:37).
Ha a lelked Istent keresi, ha azon veszed észre magad, hogy egy értelmes kapcsolatra vágy Vele,
akkor Jézus a keresésed végét jelenti.

AMIKOR JÉZUSHOZ JÖSSZ, AKKOR A KERESÉSNEK VÉGE VAN, MERT
FELFEDEZTED ISTENT.

Atyánk, köszönjük, hogy megismerhettük a Te szereted. Érezzük a jelenlétedet,
halljuk a Hangodat, és látjuk kezed munkájának hatását a világban.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 18
TALÁLKOZÁS ISTENNEL
Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok
mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban.

Jób könyve 42:5‐6

Jób történetében eddig a pillanatig, Jób a barátaival szemben védekezett. Amikor arra céloztak, hogy
lehet, valami baj van Jób eddigi életével, Jób tagadta ezt. „Eddig őszinte és igazságos voltam. Mindig
adakoztam a környezetemnek és megtartottam a becsületemet.” Amikor Jób magára nézett, a
többiekhez képest elég jónak nézet ki.
Szeretjük magunkat másokkal összehasonlítani. Amikor másokat teszünk az igazság mércéjévé,
gyakran egész jól nézünk ki. „Nem vagyok tökéletes, de nála sokkal jobb vagyok.” De a végén nem
mások mércéje szerint fogunk megítéltetni. Ítéletünk mércéje Jézus Krisztus lesz.
Amikor Jób Isten felé fordította az arcát, megváltozott a véleménye önmagáról. Azt mondta,
„Gyűlölöm magam, porban és hamuban bánom meg a bűneimet.” Az, aki annyira biztos volt a
becsületességében, hirtelen Isten szentségének és a tökéletességének a fényében látta magát. És
amikor meglátta a maga szennyességét, megtért.

LEHET, HOGY BÜSZKE VAGY A TELJESÍTMÉNYEDRE VAGY A SIKEREIDRE. DE
JEGYEZD MEG, HOGY AMIKOR EGY BÜSZKE EMBERT LÁTSZ, AKKOR TUDHATOD,
HOGY AZ AZ EMBER MÉG NEM TALÁLKOZOTT ISTENNEL.

Ha igazán látod Istent, akkor nincs helye a büszkeségnek —még akkor sem, ha te pásztor,
miniszterelnök, vagy maga a pápa vagy. Amikor egy ember tényleg látja Istent, akkor az eredmény
mély bűnbánat és alázatosság. Az eredmény egy bűnbánó szív—egy olyan szív, amely azt kiáltja,
„Istenem, légy irgalmas hozzám bűnöshöz.”
Atyánk, a szívünk Téged akar látni, hogy tudatába legyünk az igazi énünknek,
hogy megváltozhassunk. Istenem, tégy minket olyanná, mint amilyen Te vagy.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 19
A KERESZT
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?

Zsoltárok könyve 22:1

A 22. Zsoltár 22 bemutatja, hogy Isten előre látja az eljövendő dolgokat. Ebben a részben, Isten
előre megmutatja nekünk az ember megváltásával kapcsolatos tervét, úgy, hogy megengedi, hogy a
Fiát aljas módon keresztre feszítsék.
Az evangéliumok elmondják nekünk, hogy Jézus kb. 3 órán át függött a keresztfán, amikor dél körül
az ég elsötétült. És a sötétség közepette egy kiáltás hallatszott a középső kereszten függő Embertől:
„Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem?” Jézus kiáltása a 22. Zsoltárhoz visz vissza minket.
De ez feltveti azt a kérdést, hogy miért hagyná el Isten a Fiát ebben a kritikus pillanatban?

ISTEN TELJESEN SZENT,ÉS ÍGY LEHETETLEN NEKI A BŰNNEL KÖZÖSSÉGBEN
LENNIE.

Abban a pillanatban Isten az én bűneimet—és az egész világ bűneit—Jézus Krisztusra helyezte, és így
ennek elkerülhetetlen következményeként Jézus elválasztódott Istentől. Az Atyja elhagyta Őt egy
időre, hogy téged Ő ne keljen örökre elhagyjon.
Semmi sem hozhat nagyobb békességet és biztonságot az életedbe, mint amikor elismered, hogy
Jézus az Úr az életedben, engeded, hogy Ő vezessen, és az életedet az Ő kezébe teszed. Ez a döntés
nem csak békességet és biztonságot hoz az életedre, hanem erőt és örök életet is.
Atyánk, annyira hálásak vagyunk a keresztért és azért a reményért, amit ez
számunkra nyújt. Köszönjük, hogy hajlandó voltál egy időre elhagyni a Fiadat,
hogy minket sose kelljen elhagyjál. Hadd engedjük meg, hogy Ő kormányozza az
életünket, és a Te Szentlelked irányítson minket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 20
AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM
Az Úr az én pásztorom…

Zsoltárok könyve 23:1

Dávid olyan mélységet ad ezeknek a szavaknak, hogy azt kevesen értik közülünk igazán. Mivel ő
pásztor volt, ismerte a pásztor és bárányai között levő kapcsolatot. Tudta, hogy a pásztor dolga
megvédeni a védtelen bárányokat a ragadozóktól, és az ő dolga ételhez és italhoz vezetni őket.
Tudta, hogy ha a pásztor nem tartja vissza a bárányokat az elkószálástól, akkor azok könnyen
elvesznek.
A 4. versben Dávid ezt mondja, „vessződ és botod megvigasztalnak engem.” A vesszőt a pásztor
arra használta, hogy rásuhintson a hátul kullogó juhokra, a bot pedig egy olyan sétabot volt,
amelynek a kampós végét a juhok visszahúzására használta.

A BÁRÁNYOK NAGYON MAKACSAK TUDNAK LENNI—UGYANÚGY AHOGYAN MI
IS.

Amikor egy bárány a maga útján akart menni, akkor a pásztor fogta a botját és a bárány oldalára
ütött, hogy térjen vissza a nyájba.
Van amikor Istennek muszáj egy ütést mérnie ránk. A Biblia azt mondja, „Fiam ne vesd meg az Úr
fenyítését… mert akit szeret, az Úr azt megdorgálja.” (A zsidókhoz írt levél 12:5‐6).
Ha te Isten gyermeke vagy, akkor Ő nem fogja megengedni, hogy megússzad a gonoszságot
büntetés nélkül. Lehet, hogy mindenki másnak sikerül, de téged biztos, hogy elkapnak, mert az Úr
megfenyíti minden fiát, akit elfogadott. A vesszője ott lesz, hogy a sorban tartson. És a botja ott van,
hogy kihúzzon a bajból.
Atyánk, köszönjük, hogy védsz és vezetsz minket, és betöltöd a szükségleteinket.
Köszönjük, hogy annyira szeretsz, hogy amikor rosszat teszünk, kijavítasz.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 21
AZ ÚR SÚLYOS KEZE
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellet, mert éjjel‐nappal
rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.

Zsoltárok könyve 32:3‐4

Dávid bűnös volt egy házasságtörő kapcsolat miatt, ami végül gyilkossághoz vezetett. Mivel
megpróbálta eltitkolni bűnösségét, titka belülről marcangolta. Nem tudta tettét kitörölni az agyából.
Amikor Isten súlyos keze, az életed ellen fordul, akkor nem fogsz megnyugvást találni. A
lelkiismereted kínozni fog éjjel‐nappal.

A BŰN EGY RÖVID IDEIG ÉLVEZETES, DE EZ CSAK EGY RÖPKE PILLANAT. EGY
PILLANATIG TARTÓ BŰN, AZ EMBEREKNEK SOKÉVNYI SZENVEDÉST,
SZOMORÚSÁGOT, ÉS NEHÉZSÉGET OKOZHAT.

Lehet, hogy te is azt a bűntudatot érzed, amit Dávid itt leírt. A bűnöd gyötör téged. Látod a
következményeket, és ez belülről marcangol téged. Sosem állt szándékodban, hogy ilyen mélyre
jussál. De belementél, és ezért nyomorultnak érzed magad. Isten úlyos keze rád nehezedik.
Jó hírem van számodra. Abban a pillanatban, amikor Dávid azt mondta, „Megvallottam vétkemet,
bűnömet nem takargattam” (Zsoltárok 32:5), Isten megbocsátotta neki. És Isten neked is ugyan ilyen
gyorsan meg tud bocsátani. A János első levele 1:9 ezt mondja nekünk, „Ha megvalljuk bűneinket hű
és igaz Ő, megbocsájt és megtisztít minket minden gonoszságtól.”
A megbocsátás szabadulást hoz—szabadulást a bűntudattól, a szégyentől, és Isten súlyos kezétől.

Uram, hadd tapasztaljuk meg a megbocsátás csodálatoságát, hogy megszabadulhassunk a
bűntudattól, mert a bűnt lemosta a Te szereteted Jézus Krisztus által.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 22
NE AGGÓDJ
Ne indulj haragra…

Zsoltárok könyve 37:1

Ebben az életben hajlamosak vagyunk sok mindenért aggódni. De Dávid ennek a zsoltárnk az 5‐7
versében megadja számunkra az aggodalom gyógymódját: „Hagyd az Urra az utadat, bízzál benne,
mert Ő munkálkodik … Légy csendben, és várj az Úrra!”
Ha a problémára koncentrálunk, akkor az megnő. Annyira nagyra megnő, hogy elhatalmasodik
rajtunk, és elvesztjük az Urat a szemünk elöl. De amikor az Úrra koncentrálunk—az Ő szeretetére,
kegyelmére, erejére, dicsőségére és nagyságára, akkor problémáink annyira összezsugorodnak, hogy
alig látjuk őket.

VIGYÁZNUNK KELL, HOGY MERRE IRÁNYÍTJUK FIGYELMÜNKET.

Dávid azt mondja, hogy amikor a problémáinkat Istennek adjuk, két dolog történik: Ő munkálkodni
kezd, és kimunkálja az Ő akaratát számunkra, és mi megtaláljuk azt a nyugalmat, amire vágytunk.
A zsoltáros kijelenti, hogy az az ember, aki bízik az Úrban, nem fog félni a rossz hírek napján. Lehet,
hogy már hallottál rossz híreket ezen a héten, amelyek félelemre indítottak. Emlékezz: add át
Istennek, találj nyugalmat Őbenne és várj türelemmel. Hagyd az Ő kezében a dolgokat. Az aggódás
nem fogja megoldani a problémádat, de a hit békességet és nyugalmat hoz.
Áldjon meg az Úr, és juttasson el a hit, a bizalom, az elkötelezettség és a nyugalom helyére.
Uram, taníts meg minket, hogy mindent Hozzád vigyünk. Amikor az aggódalom
próbál felülkerekedni rajtunk, segíts nekünk, hogy a Te kezedbe helyezzük a
problémánkat, és nyugodjunk meg abban a tudatban, hogy Te örökkévaló és
hatalmas vagy. Hadd irányítsuk a szívünket és életünket Feléd ezen a napon.
ÁMEN.

Április 23
A DEPRESSZIÓ GYÓGYMÓDJA
Miért csüggedsz el lelkem?
És miért háborogsz bennem?

Zsoltárok könyve 43:5

A

modern nyelvben így is fordíthatjuk ezt a verset, „Miért vagy depressziós? Miért vagy

aggályoskodó?”
A társadalom súlyos nyomást gyakorol ránk. Azt vesszük észre, hogy kínlódunk pénzügyileg,
kínlódunk a kapcsolatainkkal, és kínlódunk a munkánkkal. A jövő bizonytalannak tűnik. Amikor
képtelenek vagyunk megállni a sok nyomás alatt, a következmény a depresszió vagy az aggodalom.
Az elégedetlenség és a reménytelenség érzései hatalmasra nőnek, amikor nem látunk kiutat, és
amikor úgy érezzük, hogy egy sötét labirintusban vergődünk, ahonnan nem találjuk a kiutat.
Dávid lelke lehangolódott. Azért voltak problémái, mert hitetlen népek vették körül, és elnyomták
őt. Háborgott az álnok emberek miatt, akik igazságtalanul bántak vele.
De a depresszió közepette Dávid emlékeztette magát a megoldásról. „Bízz az Úrban” (Zsoltárok
43:5).

NEM FOGOD MEGTALÁLNI A PROBLÉMÁDRA A VÁLASZT, HA MÁS EMBEREKRE
VAGY MAGADRA NÉZEL.

A gondolataidat irányítsd a problémáról Istenre; a te gyengeségeidtől az Ő erejére. Emlékezned kell,
hogy Isten szeret, és Ő irányítja azokat a körülményeket amelyek körbeveszik az életedet.
Atyánk, köszönjük, hogy annyira érdekelnek Téged azok a dolgok, amelyek
nyomás alatt tartanak minket, és aggodalomhoz, csüggedéshez és
depresszióhoz vezettek. Azt kérjük Uram, hogy Te vedd el ezeket a helyzeteket,
és kezdd megvalósítani a Te tervedet.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 24
A MEGVÁLTÁS ÖRÖME
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem…

Zsoltárok könyve 51:12

A keresztény élet egyik jellemzője az öröm. De az örömöt nem kell összetéveszteni a vidámsággal. A
vidámság az egy olyan érzelem, ami az életem külső körülményeitől függ, ami azt jelenti, hogy az
egyik pillanatban lehetek nagyon vidám, a másikban pedig nagyon szomorú.
Az öröm azonban egy olyan érzelem, ami belső körülményeinkből fakad—az Istennel való
kapcsolatomból—így az öröm egy tartós megtapasztalás. Az Istennel való kapcsolatom miatt még
tragikus körülmények között is érezhetek örömöt.
Amikor Dávid bűnt követett el—és a bűne a legrosszabbak közül való volt: házasságtörés, ami
gyilkossághoz vezetett—elvesztette megváltásának örömét, mert a bűn megtöri a közösséget
Istennel. Dávid többé nem tudta érezni Isten jelenlétét.

A BŰN NYOMORÚSÁGOT OKOZ.

Lehet, hogy egy ember megtér, de a bűne elrabolja tőle az örömét. A Szentlélek megítél téged, és
súlyként nehezedik az életedre egészen addig, amíg eljutsz a megvallás és a megtérés pontjáig.
Amikor az megtörténik—amikor megtagadtuk bűnünket és visszafordulunk Istenhez—Ő visszaadja a
megváltás örömét, és visszahoz magához, hogy ismét közösségben lehessünk Vele.
Lehet, hogy ma bűntudatban szenvedsz. Lehet, hogy neked, is mint Dávidnak, a bűn ellopta
megváltásod örömét. A válasz egyértelmű: kiálts Istenhez, aki kegyelmes és készen áll, hogy
megtisztítson a bűnödtől, és visszaadja a megváltásod örömét.
Atyánk, annyira hálásak vagyunk a te hűségedért és azért, hogy hajlandó vagy
megbocsátani azoknak, akik a Te nevedet hívják segítségül. Mennyire jó Veled
járni, miközben tudatában vagyunk a Te jelenlétednek. Mi örvendünk ezen a
napon a te megváltásod örömének.
ÁMEN.

Április 25
VESD AZ ÚRRA TERHEDET
Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon
az igaz.

Zsoltárok könyve 55:23

Azt gondolják, hogy Dávid akkor írta ezt a zsoltárt, amikor a fia, Absolon fellázadt ellene. A legjobb
barátja, Ahitófel is ugyanakkor fordult el tőle. Összetört szívvel és félelemmel teli, Dávid először a
menekülés útját kereste. De aztán megállt és azt mondta, „Vesd az Úrra a terhedet, és Ő gondot visel
rád.”

A BÉKESSÉG AKKOR JÖN, AMIKOR ISTENNEK ADJUK A LESÚJTÓ ÜGYEKET, ÉS
ABBAHAGYJUK A MEGOLDÁSOK KERESÉSÉT.

Dávid bölcsességet mutatott az által, hogy Istennek adta át a problémáját. Ézsaiás próféta ezt
mondta „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert Benned bízik.” (Ézsaiás 26:3).
De ha megpróbálod úgy irányítani a szituációt, hogy végül elérd a kívánt eredményt, akkor csak
ideges leszel.
Akkor találjuk meg az erőt ahhoz, hogy valamit elengedjünk, ha arra gondolunk, hogy Isten egy
rajongó Atya, aki szeret és vigyáz azokra, akik az Övéi. Semmi olyat sem fog beengedni az életedbe,
ami elpusztítana téged. Az Ő célja az, hogy egy olyan kapcsolatot építsen fel veled, amelynek során
képes leszel bízni Benne még akkor is, amikor nem várt veszteségek vagy ha csalódások érnek.
Vesd az Úrra a terhedet, és hagyd is ott. Bízz az Úrban. Ő gondját viseli a terheknek amiket eddig
cipeltél.
Atyánk, köszönjük, hogy az élet nyomásai, a kapcsolatokban való csalódás, vagy
a fájdalmas veszteségek közepetteTe ott vagy, hogy segíts nekünk. Taníts meg
minket, hogy minden problémánkat a Te lábad elé vigyünk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 26
LESÚJTVA
A föld végéről kiálok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára,
mert az igen magas nekem!

Zsoltárok könyve 61:3

Dávidnak megvolt a maga része a dicsőségből, de a problémákból is. Amikor Dávid még csak
tinédzser volt, Saul király nagyon féltékeny lett rá, és meg akarta ölni őt. Később Dávidnak a
házasságaival és a gyermekeivel is problémái adódtak. A zsoltárok Dávid lejegyzett imái, amelyeket
élete nehéz időszakaiban mondott. És mivel neki sok problémája volt, ezért nekünk is sok zsoltárunk
van.

DÁVID PROBLÉMÁI MINDIG TÉRDRE KÉNYSZERÍTETTÉK ŐT.

Dávid tudta, hogy amikor a képességei végére ér, akkor egy Olyanhoz kiálthatott, akinek ereje és
képességei korlátlanok. És mi is ugyanehhez a Sziklához kiálthatunk—Jézus Krisztushoz,
szabadításunk Sziklájához, a védő Sziklánkhoz, a megváltásunk sziklájához, és az erőnk Sziklájához.
Vegyük észre, hogy a Sziklához kell vezessenek minket. A mi feladatunk az, hogy kiáltsunk; a
Szentlélek feladata, hogy Jézushoz vezessen minket.
Ha te ma le vagy sújtva, ha a körülményeid elviselhetetlenek, hadd bátorítsalak arra, hogy kiálts
Jézushoz—ahhoz a Sziklához, aki magasabb nálad, és magasabb minden problémádnál is. Ő meg fog
menteni téged. Ő a győzelem és az erő helyére visz minket.
Atyánk, sokan ma olyan problémákkal és olyan helyzetekkel szembesülnek,
amelyek felfoghatatlanok számukra. Imádkozom, hogy a Te Lelked vezesse a
Fiadhoz őket a mai napon, hogy megtalálják Krisztust, az ő erejüket, a
szabadulásukat, az egészségüket, és a békességüket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Április 27
ISTEN JÓ
Milyen jó az Isten…

Zsoltárok könyve 73:1

Előbb vagy utóbb mindnyájan szembenézünk valami olyannal, amit nem tudunk megérteni. Amikor
ez megtörténik—amikor úgy néz ki, hogy a világ szétesik körülöttünk, amikor össze vagyunk
zavarodva és lesújtva érezzük magunkat—akkor nagyon fontos emlékezni az alapvető igazságra: Isten
jó.
A fájdalmak közepette gyakran ennek az ellenkezőjét gondoljuk. Körülnézünk, és látjuk azokat akik
egészségesek, erősek, és fájdalommentesek, és ezt mondjuk, „Odaadtam az életem Istennek, és a jó
dolgokat akartam csinálni. Miért szenvedek? Miért nem szenvednek a gonoszok is?” A Sátán—aki
mindig akkor támad minket, amikor gyengék vagyunk—ott van mellettünk, amikor megkérdőjelezzük
Istent. Megpróbálja megrengetni a hitünket Isten jóságában, és erejében azáltal, hogy ezt súgja
neked, „Ha Isten olyan hatalmas és olyan jó, akkor miért engedte meg, hogy ez veled megtörténjen?”

AHHOZ, HOGY EL TUDJAD HALLGATTATNI A TEST JAJVESZÉKELÉSÉT ÉS AZ
ELLENSÉG SUGDOLÓZÁSÁT, EMLÉKEZTETNED KELL MAGAD ISTEN NAGY
SZERETETÉRE.

A zsoltár olvasása közben úgy tűnik, hogy a zsoltárosnak valamilyen fájdalmas tapasztalatban vagy
betegségben volt része. Hozzánk hasonlóan ő is gyengének érezte magát. De ő tudta az igazságot
Istenről. A zsoltárja vége felé ezt mondta, „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és
örökségem te maradsz, Istenem, örökké!” (Zsoltárok 73:26).
Emlékezz, hogy Isten irányítja az életedet. Emlékezzünk, hogy Ő mindent a te javadra munkál ki.
Atyánk, hadd kapjuk meg az igazságodat, és hadd járhassunk az Igéd
világosságában, amely Jézus Krisztus, a mi Urunk bölcsessége felé vezet minket.
Taníts meg minket, hogy elvessük Sátán hazugságait, és a Te igazságodba
kapaszkodjunk.
ÁMEN.

Április 28
EGYESÍTSD A SZÍVEMET
Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem
nevedet.

Zsoltárok könyve 86:11

Amikor Jézust megkérdezték, hogy „Mester, melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben?” Ő így
válaszolt, „Szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”
(Máté evangéliuma 22:37).
Mire szántad magad oda ezen a héten? Akármilyen tevékenységre adtad az idődet, a
gondolataidat, az energiádat, ez az az a valami, aminek odaadtad az életed. Ha nem Istenek adtad
oda az életedet, akkor a szíved megosztott.

TELJES ODAADÁS, TELJES SZERETET—EZ AZ AMIT ISTEN KÍVÁN.

Jézus ezt mondta az efezusi gyülekezetnek, „Az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első
szeretetet” (A Jelenések könyve 2:4). A szívük megosztott volt. Jézus megadta ennekk az ellenszerét,
amikor a következő versben így szólt, „Emlékezz tehát, hogy honnan estél ki.” Emlékezz azokra a
napokra amikor először ismerted meg Isten csodálatos szeretetét Jézus Krisztusban. Másodszor Jézus
ezt mondta, „térj meg.” Fordulj meg. Kérd Istent, hogy bocsássa meg azt az elhidegülést, ami
belekerült a kapcsolatba. És aztán Jézus azt mondta, „Tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet.”
Menj vissza, és tedd azokat a dolgokat, amiket akkor tettél, amikor annyira szeretted Őt.
Emlékezz, térj meg, ismételd meg.
Így, amikor visszatérsz az Istennel való közösségbe, akkor kövesd Dávid példáját, „Magasztallak
Uram, Istenem, teljes szívből.” (Zsoltárok 86:12).
Teljes, abszolút odaadás. Isten semmivel sem érdemel kevesebbet.

Atyánk, kutasd a szívünket, és mutasd meg nekünk azokat a részeket, amelyek
eltéríthettek attól a teljes odaadástól, amit egykor bennünk volt irántad. Újítsd
meg belsőnkben a tüzet és a szenvedélyt.
ÁMEN.

Április 29
A TÜRELMES ISTEN
Aki a fület alkotta az ne hallana? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne?
Hiszen Ő tanítja ismeretre az embert!

Zsoltárok könyve 94:9‐10

Sokszor az emberek azt hiszik, hogy Isten nem látja vagy nincs tudomása az általuk elkövetett
bűnökről. De Őt nem a képesség hiánya tartja vissza attól, hogy ítélkezzen. És nem is az
érdektelenség. És ez nem tulajdonítható az Ő gyengeségének sem.

ISTEN A SZERETET MIATT ANNYIRA TÜRELMES ÉS HOSSZÚTŰRŐ A BŰNÖSÖKKEL
SZEMBEN, ÉS EGYIK LEHETŐSÉGET ADJA A MÁSIK UTÁN, HOGY
MEGFORDULJANAK, MEGTÉRJENEK, HOGY MEGVÁLTOZZANAK.

De a gonoszok a türelmét tévesen gyengeségnek gondolják. Káromolják Istent, amikor ezt mondják,
„Honnan tudja ezt Isten? Látta‐e ezt? Hall‐e Ő egyáltalán?” Következtetésük az, hogy nem, mert
ellenkező esetben már biztosan tett volna valamit.
Mennyire nem akarjuk látni az emberiség eddigi történelmét. Isten megengedte a szodomaiaknak,
hogy messze elmenjenek lázadásukban—annyira messzire engedte őket, hogy a homoszexuális
emberek parádéztak az utcákon, és testi erőszakot követtek el. Isten Noé idejében engedte őket,
hogy eltörölték az erkölcsi korlátokat, és minden ember azt tette, ami szerinte helyes volt. De Isten
megítélte azt a korszakot, és végül elpusztította azokat az embereket.
Mennyi ideig fogja eltűrni Isten, hogy a nemzetünk hátat fordítson neki? Milyen messzire fog Isten
minket engedni? Ő eddig sokkal türelmesebb volt annál, mint amit én valaha is álmodni mertem
volna.
De ne téveszd össze Isten türelmét a gyengeséggel, a tleranciával, vagy az elfogadással. Mert Isten
igazságos ítéletének napja el fog jönni.

Atyánk, milyen kétségbeesetten szükségünk van rád. A világunk gonosz és
lázadó. Kérjük, hogy lépj közbe, és állítsd meg az embereket, hogy ne pusztítsák
el önmagukat. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a
menyben, úgy a földön is.
ÁMEN.

Április 30
FIGYELJ
Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket...

Zsoltárok könyve 95:7‐8

Én már sokszor elbotlottam, de be kell valljam, hogy minden egyes alkalomkor Isten már előre
figyelmeztetett. A probléma csak az volt, hogy én nem hallgattam meg a figyelmeztetést. Nem
figyeltem Isten hangjára.
Néha, amikor Isten figyelmeztetése áttör, és figyelmeztet minket valamivel kapcsolatban, amit
tenni szeretnénk, mi azt mondjuk, „Kösz, Uram, de nekem itt nincs szükségem segítségre. Tudom,
hogy mit csinálok.” Az igazság az, hogy nem tudjuk, hogy mit csinálunk. És szükségünk van az Ő
segítségére.
A Jelenések könyve 2. és a 3. fejezetében Jézus mind a hét gyülekezet számára megismétli: „Akinek
van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.”

A MEGHALLGATÁS ELLENTÉTE A BEKEMÉNYÍTÉS.

Ha nem hallgatod meg Isten szavát, akkor megkeményíted magad, és nem fogod hallani Isten szavát.
Mi néha azért keményítjük magunkat megIsten szava ellen, mert nem értjük azt a fájdalmas vagy
nehéz körülményeket amiben éppen vagyunk. De itt van egy másik opció. Ahelyett, hogy keserűek
vagyunk, és éjszakákat töltünk el azzal, hogy a problémáinkon aggódunk, emlékezhetünk, hogy Isten
a fájdalmon keresztül dolgozik, hogy megtisztítson, és hogy Jézus képmására formáljon minket.
Átadhatjuk neki ezeket a problémákat, és bízhatunk abban, hogy Ő ki fogja munkálni az Ő tökéletes
tervét.
Egy döntés igen kedves Isten szemében—az, ha meghallgatjuk Őt és bízunk Benne.
Atyánk, segíts nekünk, hogy mindig fogékonyak legyünk a Te hangodra. Amikor
a nehézségek jönnek, emlékeztess minket, hogy Te irányítsz mindent, és, hogy Te
úgy tudsz munkálkodni a mi helyzetünkben, hogy a Te akaratod valósuljon meg.
A Te kedvedben akarunk járni, Atyám.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 1
ISTEN CSODÁLATOS VILÁGA
Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a
föld teremtményeiddel.

Zsoltárok könyve 104:24

Isten csodálatos teremtményeinek láttán a zsoltáros festői szavakkal próbálja leírni Isten keze
munkáját.
Elmagyarázza a víz körforgását, azt, hogy miként emelei fel Isten a vizeket a hegyek tetejére,
ahonnan kis patakként ömlenek lefelé, és utána a patakok utat törnek maguknak a völgyekben,
amelyekből az állatok oltják szomjukat, végül pedig a víz mind belefolyik a tengerbe, de az sosem
árad ki.
Mindebben a zsoltáros Isten bölcsességét látja. És miközben elmélkedik e csodálatos alkotásokon és
az Isten által teremtett szépségeken, dicsőíteni kezd.
Vannak, akik ugyanezeket a természeti szépséget látják, amit a zsoltáríró látott—de ahelyett, hogy
Istent imádnák a teremtményei miatt, inkább magát a teremtményt imádják. A természetet imádják.
Ha megszagolsz egy rózsát, megtappintod a szirmok selymességét, csodálod bámulatos elrendezését,
színeinienek szépségét, ostobaság lenne kijelenteni, hogy „Ez a rózsa Isten.” Ez bolondság.

AMIKOR MEGLÁTJUK A RÓZSA SZÉPSÉGÉT ÉS BESZIPPANTJUK ILLATÁT, AZ
EGYETLEN ÉRTELMES DOLOG AMIT TEHETÜNK, HA AZT MONDJUK, „EZ AZ ÉN
ISTENEM TEREMTMÉNYE.”

És akkor, mint a zsoltáros, e szépségek Istenét imádjuk—a felhők Istenét, a hegyi patakok Istenét, a
tengerek és a rózsák Istenét.

Atyánk, imádunk és magasztalunk Téged teremtményeid szépségéért, és csodáljuk
a Te bölcsességedet és jóságodat. Csodáljuk kezed munkáját. Munkálj ki valami
csodálatosat mindegyikünkben.
ÁMEN.

Május 2
AZ ÉHES LÉLEK KIELÉGÍTÉSE
Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert
megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.

Zsoltárok könyve 107:8‐9

Áltál‐e már fel úgy az asztaltól a hálaadás ünnepe után, hogy ezt mondtad, „Soha életemben nem
eszek semmit többet”? Abban a pillanatban valóban így is gondolod. Tényleg nem akarsz többet egy
falat ételt sem. De amikor eljön az esete, már a konyhában vagy, és tejszínhabot teszel a süteményre.
Ez azért van, mert a test állandó etetést követel.

A TESTET SOSEM LEHET KIELÉGÍTENI.

Mindegy, hogy menyire eteted a testet, mindig csak többet fog akarni. Ha egy kicsit engedsz neki,
ahelyett, hogy meg lenne elégedve, mindig csak többet és többet akar, egészen addig, amíg végül
rabságba dönt.
Ahogy az embereknek fizikai éhségük és szomjuk van, ugyanúgy van lelki éhségünk és lelki
szomjúságuk is. A probléma akkor jelentkezik, ha testi dolgokkal próbáljuk betölteni a lelki
szükségleteket. Ez nem fog működni.
Többre vagy éhes Istennel kapcsolatban? Békességre és igazságra szomjazol? A János evangéliuma
6:35‐ben Jézus ezt mondta, „Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki
énbennem hisz nem szomjazik meg soha.”
Jézus a válasz minden sóvárgásodra.

Atyánk, köszönjük, hogy a Te Fiad által betöltötted éhségünket és
szomjúságunkat. Azok számára akik továbbra is fizikai dolgokkal próbálják
betölteni lelki szükségleteiket, azt kérjük, hogy a Te Szentlelked vonja őket
Jézushoz.
AZ Ő NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 3
MIT ADHATOK ISTENNEK?
Mit fizessek az Úrnak, a sok jóért amit velem tett?

Zsoltárok könyve 116:12

Az unokáink tudják, hogy nagymama nagyon szereti a virágokat, és ezért néha kimennek a kertbe és
virágot szednek neki. De nem igazán óvatosak. Általában nagyon kicsi szárat hagynak a virágnak. És
néha még az is megtörténik, hogy egy letarolt ösvényt hagynak maguk után a legmegfelelőbb virág
után kutatva.
A kert nem az övéké. A miénk. Úgyhogy kimennek a mi kertünkbe, hogy Kay‐nek szedjenek a mi
virágaink közül. De tudod mit? Mi imádjuk ezeket az ajándékokat.
Én úgy gondolom, hogy Isten is ugyanezzel a hozzáállással fogadja az ajándékainkat. Egyetlen egy
anyagi dologra sincs szüksége. És mivel „az Úré a föld és annak teljessége”(Pál első levele a
korinthusiakhoz 10:26), akármilyen tárgyat adunk neki, az így is, úgy is már az Övé. Van, amikor az Ő
kertjében virágok után kutatunk, és egy kicsit elrontjuk a terepet. De Ő mégis szerető kegyelemmel
fogadja el azt, amit Neki adunk.
Amikor belegondolsz, hogy Isten mennyi mindent tett érted, és mi mindenről gondoskodott—
megváltásról, megtisztulásról és a mennybéli reménységről —mindez arra késztet, hogy vissza akarj
adni Neki valamit.

MIT ADHATUNK ISTENNEK, AMINEK ÉRTÉKE IS VAN AZ Ő SZEMÉBEN?

Egyetlen dolog van, amit Ő igazán akar tőled. Csak egy dolog. Ő a szívedet szeretné.

Atyánk, amikor mindarra gondolunk, amit nekünk adtál —megváltást, örök életet,
a mindennapi kenyerünket—azon gondolkozunk, hogy mit adhatnánk Neked.
Uram, hálaáldozatként felajánljuk Neked az életünket és a szívünket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 4
ÉLVE ÉS HALVA
Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a Te utadon éltess engem.

Zsoltárok könyve 119:37

Érdekes, hogy menyire elbűvölővé válhatnak számunkra a világ hiábavalóságai.
Isten Ádámot és Évát a Paradicsomba helyezte, és ezt mondta, „A kert összes fájáról nyugodtan
ehettek. Csak egyetlen fáról nem szabad egyetek, amely a kert közepén található. Azon a napon,
amikor arról a fáról esztek, meg fogtok halni.” És Éva melyik fát találta a levonzóbbnak? A tiltott fát.
A gonoszság csábító, vonzó—és teljesen megtévesztő. Az emberek mindig a tiltott dolog felé
közelednek, mert azt hiszik, tévesen, hogy az megelégedést fog hozni nekik. „Ha nekem az meglenne,
akkor teljesen boldog lennék.” De az igazság az, hogy amikor azt a tiltott dolgot kergetjük, üresebbek
érezzük magunkat, mint előtte.

AZ IDŐSZAKOS ÖRÖMÖK SOSEM TARTANAK SOKÁIG.

Isten tiszteletben tartja választásodat. Ha testi megtapasztalásokat kergetsz abban a reményben,
hogy kielégítheted magad, Isten tiszteletben fogja a választásodat. De amikor készen állunk, hogy
félretegyük a testi célokat és a Lélek dolgait keressük, Isten azt a választást is tiszteletben fogja
tartani.
Bölcs az az ember aki Dávidhoz hasonlóan Istenhez imádkozik segítségért. „Vezesd a szemeimet
Uram. Tégy halottá a testi kísértésekkel szemben. Élessz újra a Te útjaidra.”
Atyánk, fordíts el minket az üres dolgok kergetésétől, amelyek csak a megelégedés
üres ígéretét adják. Hadd haljunk meg a test számára, és éljünk Érted, hogy
közösségben lehessünk Veled, és csillagokként világíthassunk örökkön örökké.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 5
A BŰN RABSÁGA
Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság.

Zsoltárok könyve 119:133

Egy légy, amely nem látja maga előtt a csapdát, egyszer csak a pók hálójában találja magát. Először
még elég keményen vergődik. Minden energiájával arra törekszik, hogy kiutat találjon. De minél
jobban vergődik, annál jobban belegabalyodik a hálóba, egészen addig, amíg teljesen megkötözötté
válik.
A légyhez hasonlóan sokszor mi is bűnbe kötözve találjuk magunkat. Lehet ez alkohol, drog,
szerencsejátékoz, pornográfia, fajtalankodás, házasságtörés, a bűn szenvedéllyé válása olyan, mint
egy ragadós háló, ami egyre szorosabban rád tekeredik egészen addig, amíg a romlottságban ülsz
megkötözve.

ABBAN A PILLANATBAN, AMIKOR ÁTADOD MAGAD A BŰNNEK, A SÁTÁN EREJE
ALÁ KERÜLSZ.

„Mindent szabad nekem, de nem minden használ, Mindent szabad nekem, de ne váljak semminek
a rabjává.” (1 Korintus 6:12). Jézus azért jött a földre, hogy elpusztítsa a Sátán uralkodó hatalmát.
Azért jött, hogy megszabadítson téged, és „ szabadulást hirdessen a foglyoknak.” (Lukács
evangéliuma 4:18).
Az a bölcs ember, aki szabadságát arra használja, hogy elkerülje a gonoszság csapdáját. De ha
csapdába estél, akkor tudhatod, hogy Jézus által megszabadulhatsz. Nem kell a bűn rabságában
maradj, amely pusztulással fenyeget. Krisztus meg tud szabadítani. Valld be a bűneidet, és engedd,
hogy megtörje a Sátán szorítását.
Uram, köszönjük, hogy erőd van a sötétség felett. Kérünk Téged, hogy erősíts meg
minket, hogy ne gabalyodjunk a bűn hálójába, hanem vezesd a lépteinket a Te
Igédben.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 6
ISTENNEK TETSZENI
Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

Zsoltárok könyve 149:4

Amikor látod, hogy valaki mennyire örül, amikor valamilyen elromlott tárgyból újat csinál, akkor
valószínű, hogy kezdesz közel jutni Isten szívéhez. Ő nagyon szereti a bűn által elrontott életeket
megjavítani, és helyreállítani az Ő Fia képmására.
Amikor Isten rád néz, akkor Ő a kegyelmének munkáját látja benned. Gondja van arra, hogy egy
bukott élet hamujából valami értékeset és szépet formáljon. Isten akkor is örül amikor azt választod,
hogy a Lélek szerint élsz, és átadod Neki az életedet, hogy a Lelke által az Ő Fia képmására formáljon.

AMIKOR ISTEN RÁD NÉZ, KEDVE TELIK BENNED.

De vannak olyan dolgok, amik nem tetszenek Istennek. A gonoszság nem tetszik Istennek
(Zsoltárok 5:4). Akik a hitükben visszaestek, azok nem tetszenek Istennek (Pál levele a
Korinthusiakhoz 10:38). És azok, akik a test szerint élnek, nem tetszenek Istennek (Pál levele a
Rómaiakhoz 8:8). Isten nem örül annak, ha a tested szerint akarsz élni, mert tudja, hogy az
elpusztíthat téged.
Kérdezd meg magadtól őszintén: Istennek vagy magamnak akarok tetszeni? És mi van azokkal a
tevékenységekkel, amilyekre odaszántad magad—ezek Istennek is tetszenek, vagy csak neked?
Emlékezz Jézus szavaira, aki ezt mondta az Atyával kapcsolatban „Én mindig a Neki tetsző dolgokat
teszem” (János evangéliuma 8:29). Amikor te is ezt választod, akkor az életed sokkal tartalmasabb és
értelmesebb lesz.
Élj úgy, hogy az tetszen Istennek.

Atyánk, segíts minket, hogy úgy éljünk, hogy dicsőséget hozzunk Számodra. Uram
hadd szánjuk arra az életünket, hogy tetszünk neked.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 7
ISTEN AKARATÁNAK FELFEDEZÉSE
Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon
gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Példabeszédek könyve 3:5‐6

Mi azért élünk, hogy Istent dicsőítsük, és az Ő akaratát teljesítsük. De honnan tudjuk, hogy Ő mit
akar számunkra? Ebben a versben Salamon három lépést mutat, amely segít felfedezni Isten akaratát
az életünkre.
Először, „Bízzál az Úrban teljes szívedből.” Nem mindig fogod érteni, hogy mit akar Isten—vagy,
hogy miért akarja azt, amit akar. Teljesen meg kell bízzál Benne.
Másodszor, „Ne a magad eszére támaszkodj.” Nagyon elcsodálkozok azon a sok stratégiai
megbeszélésen, amelyeket a gyülekezetek vezetőségei hívnak össze azért, hogy a lehető
legésszerűbb és legvonzóbb módon próbálják megszervezni az evangelizációs programokat. Isten
akaratát nem a stratégiai megbeszéléseken, hanem az imaalkalmakon lehet megismerni.
Harmadszor, „Minden utadon gondolj Rá.” Ne dönts azelőtt, mielőtt meg nem kérdezted volna az
Urat.

ISTEN NAGYON EGYSZERŰ, TERMÉSZETES MÓDON VEZET.

Annak ellenére, hogy előre tudni szeretnénk Isten akaratát—hogy eldönthessük, hogy tetszik‐e
nekünk vagy sem—Isten nem így vezet minket. Általban nem jön el hozzád egy éneklő angyal, aki int,
hogy kövessed őt. Élj egy Neki odaszánt életet; bízz Benne, és ismerd el Őt, amikor úgy érzed, hogy
egyik vagy a másik irányba kell elmozdulj. Mikor ezt megteszed, akkor „egyengetni fogja
ösvényeidet.”
Uram, mi felajánljuk a testeinket, és az életeinket olyan eszközöknek, amelyek
által meg tudod valósítani a Te akaratodat a földön.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 8
AZ IGAZSÁG ÚTJA
Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.

Példabeszédek könyve 12:28

Azért, hogy megismerjük az igaz utat, Isten megadta Mózesnek a Tízparancsolatot. Az első négy
parancsolat kijelentette, hogy miként lehetünk Istennel jó kapcsolatban. A következő hat parancsolat
azt sorolta fel, hogy mi kell ahhoz, hogy jóban legyünk az emberekkel.
Ha a történetet itt abbahagynánk, akkor nagy bajban lennénk, mert soha senki sem lehet
tökéletesen igaz ember. De mivel Isten tudta, hogy az emberek nem tudnak megfelelni ennek az
elvárásnak, ezért létrehozott egy másik követelményt is. Ha Istenbe vetjük a bizalmunkat, akkor ezt a
hitet nekünk igazságnak számítja be.
Te miben bízol? Te abban bízol, hogy ez az örökkévaló Isten, ennek az univerzumnak a Teremtője,
annyira szerette a világot, (téged is beleértve), hogy az egyszülött Fiát küldte, hogy meghaljon a
bűneidért, és hogy elvegye a bűntudatodat?

JÉZUS MEGÍGÉRTE, HOGY AKIK HISZNEK BENNE, AZOK SOHASEM FOGNAK
MEGHALNI.

Jézus nem azt ígérte, hogy örökké fogunk élni ezekben a testekben, hanem azt, hogy Isten
jelenlétében fogunk örökké élni—és sosem fogunk elválasztódni Tőle.
Pál az efezusiaknak ezt írta „Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek
miatt.” (Pál levele az Efezusiakhoz 2:1). Ha Jézus Krisztusba veted a hitedet, akkor a mai napon
lelkileg is életre kelhetsz. Tudatába kerülhetsz Istennek, az Ő szeretetének, és az életedre kitalált
céljának és tervének.
Atyánk, köszönjük azt a gondoskodást, amiknek köszönhetően igazaknak
számítasz minket. Segíts nekünk, Uram, hogy az igazságban éljünk, azon az
ösvényen, amelyen nincs halál.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 9
A HELYTELEN ÚT
Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet.

Példabeszédek könyve 14:12

Csak két célállomás van az életben. Vagy azon az úton vagy ami a menybe vezet, vagy azon amelyik
a pokolba visz.
Amikor Jézus erről a két útról beszélt, így szólt, „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu,
és széles az, az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak akik azon járnak.” (Máté evangéliuma
7:13).

A BÖLCSEK CÉLTUDATOSAN ÉLNEK.

A bölcsek előre néznek, és célokat tűznek ki az életükben—olyan dolgokat, amikről azt gondolják,
hogy majd elérik, mire elérnek az életútjuk végére. Arra a pillanatra gondolnak, amikor Jézus előtt
fognak állni. Az a céljuk, hogy akkor ezeket a szavakat hallhassák, „Jól van, jó és hű szolgám” (Máté
evangéliuma 25:21).
Az ostobák céltalanul bolyonganak. Mivel elhiszik Sátán hazugságát, hogy, „minden út Istenhez
vezet”, figyelmen kívül hagyják az útközben kapott figyelmeztetéseket. Nem minden út vezet az igaz
élő Istenhez. Vannak olyan utak, amelyek a halálhoz vezetnek—és ez örökkévaló elválasztódást jelent
majd az igaz Istentől.
Vizsgáld meg az életedet. Vizsgáld meg az ösvényt a talpad alatt. Azt az utat választottad, ami
Jézushoz vezet? És mi biztosít téged ezzel kapcsolatban—az emberek szava, vagy Isten szava?

Atyánk, kérjük, hogy a Te Szentlelked vezessen minket az élet útján, amely Hozzád
vezet. Annyira hálásak vagyunk Uram, hogy a Te Fiad megtisztított egy utat
számunkra ‐ egy olyan utat, ami egyenesen hozzád vezet. Hadd járhassunk az Ő
útján, az Ő igazságában, és az Ő világosságában.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 10
A MI ERŐS TORNYUNK
Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál.

Példabeszédek könyve 18:10

A régi időkben magas tornyokat építettek a várost körülvevő falak mellé. Ezekből a tornyokból az
ember messzire látott, és könnyen észrevehette a közeledő ellenséget. Amikor kitört a harc, akkor a
tornyok magassága előnyöket nyújtott. A lándzsák nem érhettek el téged, de te a lándzsádat könnyen
a támadókra dobhattad. Ezért rohantak az emberek a tornyokhoz, amikor valami baj közeledett.
Nekünk is van egy tornyunk—egy menedékünk, ahová szaladhatunk, ha az élet harcai dúlnak.

A MI VÉDELMÜNK AZ ÚR NEVE.

Számtalanszor, amikor a leginkább szükségem volt Rá, Jézus nevének biztonságába futottam, és
valóban biztonságot találtam. Az ínség idején, a félelem idején, a bizonytalanság idején, azokban az
időkben, amikor reménytelennek, tehetetlennek, gyengének éreztem magam, odafutottam, ahol
tudom, hogy biztonságot és megnyugvást találok. Jézushoz futottam.
Ő Jehova Jire, aki gondoskodott a megváltásomról. Ő Jehova Nissi, az én harci zászlóm. Az Ő
zászlója felettem a szeretet. Ő Jehova Shalom, az én békességem. Ő Jehova Tsidkenu, az én
igazságom. Ő Jehova Shammah, mert bárhol vagyok, Ő ott van.
Jézus ami Megváltónk, a mi Kősziklánk és a mi Védelmünk. Ő a mi Erős Tornyunk.
Rettenetes állapotban vagy? Bizonytalan vagy, vagy határozatlan? Fuss Jézushoz.
Atyánk, köszönjük azt a segítséget, azt az erőt, azt a biztonságot amit
megkaphatunk Jézus nevétől, amely mindenek felett való név.
AZ Ő NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 11
A TÖKÉLETES BARÁT
Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a
testvérnél.

Példabeszédek könyve 18:24

Mi nem mindig vagyunk szeretnivalók. Ez azért van, mert gyakran változik a hangulatunk. Az egyik
pillanatban szeretethető vagyok, a másik pillanatban ennek pont az ellentéte is lehetek.

EGY IGAZ BARÁT A HANGULATODTÓL FÜGGETLENÜL IS SZERET.

Nehéz ilyen barátot találni. De nekem van egy ilyen Barátom, aki a hangulatomtól függetlenül
szeret. A személyiségem minden részét ismeri—minden jót és minden rosszat is. Titkaink sincsenek
egymás között. Ismeri az összes hibámat, az összes gyengeségemet. De ettől függetlenül még mindig
szeret engem.
Ő az, aki ezt a barátságot kezdeményezte, és Ő az, aki azt fenntartja. Ő velem marad jóban,
rosszban, és ha mások elhagytak, Ő akkor is velem marad. Ő megígérte, hogy sosem fog elhagyni, és
sohasem fog megtagadni engem (A Zsidókhoz irt levél 13:5).
Én már számtalanszor cserbenhagytam a Barátomat, de Ő sosem hagyott el. Ő mindegyik
alkalommal megbocsátott. Tanácsot ad, ha szükségem van rá, és a tanácsa mindig jó volt. Az Ő
gondolatai mindig rólam szolnak. Sosem gondol a maga javára, hanem mindig az én javamat akarja. Ő
annyira szeret engem, hogy az életét adta értem.
És érted is odaadta az életét.
Atyánk, köszönjük Neked az egyszülött Fiadat, aki odaadta értünk az életét, hogy
mi a Te barátaid lehessünk. Uram, imádkozunk, hogy mint ahogyan Ábrahám is a
Te barátod volt, úgy minket is Isten barátainak hívjanak. Alaposabban meg
akarunk ismerni Téged.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 12
ISTEN FÉLELME
Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap.

Példabeszédek könyve 23:17

A Sátán mindig izgalmasnak és élvezetesnek festi le a bűnt. Ha ezt a képet te felszínesen vizsgálod
meg, akkor könnyű irigyelni azokat, akik a bűn élvezeteiben merülnek el. De ennél messzebbre kell
tekints.

A GONOSZ ÉLET KÖVETKEZMÉNYEIT ÖSSZE KELL HASONLÍTSD AZ IGAZ ÉLET
EREDMÉNYEIVEL.

Az élet halállal, és Istentől való örökkévaló elszakadással végződhet; vagy jutalmul örök életet
kaphatsz a menyben Isten jelenlétében. Ahelyett, hogy a bűnösökre irigykedünk, azt mondja ez a
példabeszéd, hogy az Urat kell féljük éjjel‐nappal. Egyeseknek téves elképzeléseik vannak az Úr
félelméről. Azt hiszik, hogy ez ugyanaz a félelem, mint ami megmarkolja a szívedet, amikor hirtelen
meglátod a visszapillantó tükrödben a piros‐kék fényt. De az egy rossz fajta félelem.
A jó fajta félelem az, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke előtt kellene szónokoljál. Azon
gondolkozol, „Vajon jól áll az öltönyöm? Vajon megfelelő a beszédem?”
Ha mi el lennénk ragadtatva attól, hogy az elnök előtt megjelenjünk, akkor mennyivel inkább
kellene elragadtatva érezzük magunkat Isten jelenlététől, aki az egész világot teremtette? Bölcs
ember az, aki féli az Urat—és ezt a félelmét arra használja, hogy egy Neki tetsző életet éljen.
Atyánk, segíts nekünk, hogy legyen elég bölcsességünk kitekinteni az út végére,
hogy lássuk, hogy az merre vezet minket. Adj nekünk bölcsességet, hogy
elforduljunk a bűneinktől, és szenteljük oda az életünket Jézus követésének.
AZ Ő NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 13
A HOLNAP BIZONYTALANSÁGA
Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod mit hoz az a nap!

Példabeszédek könyve 27:1

Nem tudunk túl sokat a jövőről, de egy dolgot tudunk: hogy bizonytalan.
De a keresztények még mást is tudnak. A keresztények azt is tudják, hogy mindegy, hogy mit hoz a
holnap, Isten ott lesz. Jézus megígérte, „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged”
(Zsidókhoz írt levél 13:5). Ez azt jelenti, hogy ha fájdalom, szomorúság, vagy tragédia jön holnap,
akkor is túl fogod élni, mert az Úr veled lesz.

A HOLNAP ISMERETLENSÉGE ISTEN AKARATA.

Jakab azt mondja, hogy helytelen terveket szőni, de ha mégis tervezünk, akkor feltételes módban
kell beszéljünk. „Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, ott töltünk
egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti
életetek olyan, mint egy lehelet, amely kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene
mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.”(Jakab levele 4:13‐15).
„Ha az Úr akarja.” A holnap bizonytalanságát úgy lehet kikerülni, és úgy lehet bizonyosságban élni,
hogy a holnapot Istenre bízzuk. Hidd el, hogy Isten szeret, és terve van az életedre. Bízz benne, hogy
veled van a körülményektől függetlenül—és legyél nyitott az Ő vezetésére.
Atyánk, köszönjük Neked, hogy a Te kezed életünk minden körülménye felett ott
van. Segíts minket, Uram, hogy vegyünk figyelembe Téged minden általunk
alkotott tervünkben.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 14
ÉLET A FIÚBAN
Láttam, hogy mindaz, amit véghezvisznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan
erőlködés.

Prédikátorok könyve 1:14

Salamon élete a tudásról, a kedvtelésről, a gazdagságról, a hatalomról, és a hírnévről szólt—de élete
végén mindebből csak a hasztalanság, az üresség és egy betöltetlen szív maradt.
Az élet a nap alatt (vagyis Istentől távol) teljesen üres. A Fiúban levő élet azonban gazdag és
elégedett élet lesz, mert az Úrért tett dolgokat sosem végzed hiába. És mennyire ellentétes ez
azokkal a dolgokkal, amelyeket magadért teszel—ezek az önző ambíciók, célok és vágyak. Nem sokkal
azután, hogy elhagytad a földet, a saját magadért elért dolgaid mind elmúlnak, és feledésbe
merülnek.

CSAK A JÉZUSBAN ÉLT ÉLETNEK VAN ÖRÖKKÉVALÓ HASZNA.

Pál apostol élete végén ezt írta, „Ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a
hitemet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr,
az igaz bíró ama napon.” (Pál második levele Timóteushoz 4:7‐8).
„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van.
Akié a Fiú, Azé az élet.” (János első levele 5:11‐12).
Mennyire csodálatos az, hogy amikor az életed vége felé közeledsz, és egy bűntelen, tiszta
örökségre vágysz—egy olyan örökségre, amely Isten országában vár rád. Mert annak, aki a Fiúban
élte az életét, az útjának vége nem üresség, nem szomorúság és nem sajnálat. Mindez csak a kezdet.

Atyánk, a poharunk túlcsordul, és nem tudjuk magunkban tartani örömteli
érzéseinket és az áldásokat, amiket a Fiúban való életben tapasztalunk. Köszönjük
a Te irántunk való kegyelmedet.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 15
KI TUDJA?
Mert ki tudja, mi jó az embernek az életben? Hiábavaló életének napjai meg vannak
számlálva, árnyékként tölti el azokat.

Prédikátorok könyve 6:12

Az élet rövid, az élet bizonytalan, és a test szerint élt élet elégedetlenséget okoz. Ennyit tudunk. De
ez után már nem sokat tudunk.
Ha választhatnánk a gazdagság és a szegénység között, akkor legtöbben a gazdagságot
választanánk. De melyik a jobb? A Bibliában sok gazdagoknak címzett figyelmeztetést találunk. Nem
tudhatjuk, hogy a gazdagság miatt milyen hozzáállásunk lesz az élethez és Istenhez.

KI TUDJA, HOGY MI A LEGJOBB NEKÜNK? MI NEM TUDJUK, CSAK ISTEN TUDJA.

Ha választhatnánk, akkor az egészséget választanánk a betegség helyett. De melyik a jobb? Vajon a
betegség közelebb vinne Istenhez, és egy gazdagabb kapcsolatom lenne vele? Vagy emiatt éppen
megharagszok Istenre?
Melyik a jobb, a siker vagy a sikertelenség? Ha megint megkapnánk a választási lehetőséget, akkor
a siker nagy fölénnyel nyerne. Mégis, milyen sok ember tért Krisztushoz az életében megtapasztalt
sikertelenségek miatt. Az elkeseredés és az emberi sikertelenség miatt, ma is sokan fordulnak a
kereszthez.
Mivel nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, nem lenne bölcs döntés, ha az életünket Annak a kezébe
helyeznénk, aki tudja mindezt? Mivel nem tudjuk, hogy mi a legjobb nekünk, nem butaság vitába
szállni Istennel az általa megengedett dolgok miatt?
A bölcs ember aláveti magát Istennek, és bízik abban, hogy Ő azt fogja tenni vele, ami a legjobb.

Atyánk, mi bízunk a Te végtelen bölcsességedben, és a jövőnket a Te kezedbe
helyezzük, mert tudatában vagyunk annak, hogy csak Te tudod, mit hoz a holnap.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 16
VESS
Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.

Prédikátorok könyve 11:4

Az életben minden kockázatokkal és nehézségekkel jár. Legtöbbször nem

engedjük, hogy a

lehetséges kockázatok megakadályozzanak céljaink elérésében. Azokat a kockázatokat kihívásokként
kezeljük—és tovább menetelünk előre. Ha nem ezt tesszük, akkor ezzel korlátozzuk mindazt, amit
képesek lennénk ebben az életben megvalósítani.
Salamon azokról beszél, akik megengedik, hogy a szél puszta léte megakadályozza őket a
vetésben, és az eső lehetősége pedig megakadályozza őket az aratásban. Ha a félelemmel teli
tétovaság megakadályozza őket az aratásban, akkor mennyire inkább igaz ez a lelki dolgokra?
Amikor elvetjük az Isten Igéjét, az sokféle földre esik. Nem mindegyik fogadja be a magot. Néha
egyes emberekke kapcsolatban azt a következtetést vonjuk le, hogy ők már annyira messze mentek,
hogy nem érdemes velük megosztani az evangéliumot. De ez helytelen. Nem vetni Isten Igéjét valódi
vagy elképzelt nehézségek miatt azt jelenti, hogy nem engedelmeskedsz Jézus parancsának, hogy az
egész világban hirdetni kell az evangéliumot.
Benjamin Franklin ezt mondta, „Az az ember, aki mindig kifogásokat talál, ritkán jó bármi másra.”
Az engedetlenségre nincs kifogás.

ARRA VAGYUNK ELHÍVVA, HOGY ELVESSÜK A MAGOKAT LEHETETLEN HELYEKRE
IS—ÉS A TÖBBIT BÍZZUK ISTENRE. NEM ARRA HÍVTAK EL, HOGY A FÖLD
MINŐSÉGÉT VIZSGÁLJUK.

A zsoltáros azt írja, „Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, ha kévéit hozza.”
(Zsoltárok könyve 126:6). Az aratás ránk vár. Hagyd figyelmen kívül a szelet, az esőt, és az
okoskodást, amely a partvonalra állítana téged. Vesd el a magokat, amelyeket rád bíztak.

Atyánk, segíts nekünk, hogy kitartóan ültessük a Te Igédet és a Te szeretetedet a
körülöttünk levők életében.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 17
AZ Ő SZERETET‐JELVÉNYE
Elvitt engem borozóhelyére, amelynek jelvénye a szerelem.

Énekek Éneke 2:4

Az udvarlás idején, általában megpróbáljuk az igazat elrejteni magunkkal kapcsolatban, mert azt
gondoljuk, hogyha a másik ember megtudja az igazságot, akkor többé már nem fog szeretni. Azt
akarjuk elhitetni, hogy mi mindig kedvesek vagyunk, és sosem leszünk mérgesek. Aztán
összeházasodunk—és az igazság döbbenetes.
Ez az egyik csodálatos dolog Jézusban. Ő mindent tud, amit csak tudni lehet rólad—még azokat a
dolgokat is tudja, amiket te nem tudsz magadról. Látja a gyengeségeidet és a hibáidat, ismer elölről,
hátulról, belülről, kívülről, és még így is szeret téged. Meghívott téged ünnepségének helyére, és a
jelvénye fölötted a szeretet.
Mi ez a jelvény? Az, amikor Isten kijelenti a világnak „Ez az, akit én szeretek.”
Sokszor Isten szeretete akkor ér el engem, amikor a legrosszabb voltam. Amikor nyomorult,
érdemtelen, és teljesen méltatlan vagyok, ekkor akarja Isten megmutatni, hogy menyire hatalmas és
mennyire feltétel nélküli az Ő szeretete irántam. Ő ezt azért teszi, hogy megnyugodjak abban, hogy
az Ő szeretete nem változik meg egyik napról a másikra.

EGÉSZ ÉLETEDEN ÁT NEM FOGSZ OLYAN SZERETETET TAPASZTALNI, MINT
AMILYEN SZERETETTEL ISTEN SZERET TÉGED.

Isten szeretete csak a legjobbat akarja neked. Az Ő szeretete annyira tiszta, hogy felülkerekedik a
hibáidon, és a szeretetének akkora ereje van, hogy kibírja a gyengeségeidet is. Isten szeretete
örökkévaló.

Atyánk, köszönjük a Te feltétlen szeretetedet, amit mi
megtapasztalhatunk és amiben megbízhatunk. Imádkozunk azokért, akik
még nem adták át az életüket Neked. Hadd jöjjenek ők is ezen a napon,
hogy megismerjék a Te szeretetedet, ami meghalad minden emberi
felfogóképességet.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 18
EGY MEGHÍVÁS
Jöjj hát szerelmesem… Menjünk korán a szőlőkbe, nézzük, megfakad‐e a szőlő,
kinyílt‐e virága? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel.

Énekek Éneke 7:12‐13

Salamon menyasszonya egy szorosabb kapcsolatot akart, és ezért egy meghívást adott szerelmének.
Azt kérte, hogy jöjjön vele, hogy nézzék meg a szőlőskert gyümölcseit.
Meghívtad valaha az Urat arra, hogy megszemlélje így az életedet? Ha jönne és megnézné az
életedet, akkor azt látná, hogy a Lélek gyümölcseit termed? Ha Ő jelen van az életedben, akkor a
Lélek gyümölcsei a türelem, a szívesség, a jóság, a hosszútűrés, és a szelídség által mutatják meg
magukat.

HÍVD MEG AZ URAT, HOGY VIZSGÁLJA MEG AZ ÉLETEDET.

Néha amikor meghívjuk az Urat, hogy vizsgálja meg az életünk kertjét, akkor észrevesszük, hogy
hanyagok voltunk. Megengedtük az elfoglaltságnak és az élet dolgainak, hogy visszatartsanak attól,
hogy kertünket úgy gondozzuk, ahogy kellett volna. Tövisek nőttek, és elfojtották azokat a kedves és
a szép dolgokat, amik ott kellene legyenek. A gyümölcs nem fejlődik.
Ilyenkor fogjuk fel igazán, hogy menyire szükségünk van az Urra. Szükségünk van Rá, hogy kutasson
minket, hogy megismerje a szívünket, és hogy kipróbálja a gondolatainkat.
Kiálts az Úrhoz, hogy vizsgálja meg az életedet. Ülj a lábához, és öntsd ki a szívedet Neki. Fogadd el
a szeretetet, amit Ő viszonzásképpen ad. Ne hanyagold el azt, Aki szeret téged. Az idő amit Istennel
töltesz sokkal fontosabb, mint bármi más amit Érte teszel vagy tehetnél.

Uram, gyere a Te kertedbe, és vizsgáld meg életünk gyümölcseit. Bárcsak
elégedett lennél azzal, amit ott láthatsz. Uram, több időt akarunk veled
tölteni szeretetetben és édes együttlétben.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 19
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így
fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme! Uralma növekedésének, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és
országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól
fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézsaiás könyve 9:5‐6

Nem csoda, hogy türelmetlenül várjuk már Isten országát!
Az emberek királysága tele van harcokkal, fájdalmakkal, szenvedésekkel és szívfájdalmakkal—
mindez annak a következménye, hogy az ember elutasította Isten szeretetét.

AMIKOR JÉZUS FOG URALKODNI, AKKOR A VILÁG CSODÁLATOS LESZ.

Ma a világot a Sátán uralja, és azok, akik felkelést szítanak Isten ellen, de egy napon, amikor a
világot Az uralja majd, akit így hívnak, „Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme”, akkor teljesen mást fogunk tapasztalni. Olyan békesség és öröm lesz a földön (Ézsaiás
2:4) hogy még az állatvilág sem lesz többé vad (Ézsaiás 11:6‐9). A halál eltöröltetik (Ézsaiás 25:8) és
nem lesz több testi fogyatékosság sem (Ézsaiás 29:18).
Mindez ránk vár Isten eljövendő királyságában. De igazából, Isten királysága már most is létezik ott,
ahol Ő uralkodik. Ha Isten uralja az életemet, akkor én Isten királyságában vagyok. Annak ellenére,
hogy még mindig ebben a világban élek, már elkezdtem megtapasztalni Isten országát. Megvigasztal
engem az Ő békessége, megbizonyosodom az Ő szeretetéről, és elborít engem az Ő megváltásának
öröme.
Bárcsak minél hamarabb jönne—de hadd végezzük az Ő akaratát addig is, amíg várjuk Őt.
Atyánk mi nagyon várjuk azt a napot, amikor Jézus uralkodni fog a földön.
Köszönjük neked a várakozásunk alatti reményt.
ÁMEN.

Május 20
ISTENTELEN TÖREKVÉSEK
Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! … Pedig ezt mondtad magadban: fölmegyek az
égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat… hasonló leszek a Felségeshez! De a sírba
kell leszállnod…

Ézsaiás könyve 14:12‐15

Mindnyájan két kategóriába tartozhatunk. Vagy hasonló akarsz lenni Istenhez, hogy dicsőséget
szerzz Neki, vagy te akarsz Isten lenni, hogy önmagadnak szerezz dicsőséget. A Sátán azt akarta, hogy
dicsőítsék és imádják—és ez a törekvése okozta vesztét. Mindazok, akik Isten dicsőségét akarják
elvenni, a Sátánhoz hasonlóan meg fognak aláztatni.

NEM AKAROK ISTEN LENNI, DE HASONLÓ AKAROK LENNI HOZZÁ.

Én azt akarom, hogy az életem Istent tükrözze. Azt szeretném, hogy a Szentlelke által az Ő
képmására formálódjak—nem azért, hogy a dicsőséget szerezzek magamnak, hanem azért, hogy
mások is lássák azt a szeretetet, amit Ő kinyilatkoztat rajtam keresztül, és így Őt dicsőítsék. Az én
akaratom az, hogy egy olyan életet éljek, amilyet Jézus leírt a Máté evangéliuma 5:16‐ban: „Úgy
ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat.”
Csak egy Isten van. Csak Őt illeti a dicsőítés. És csak a bolond akarja elrabolni az Ő dicsőségét és a
megfosztani Őt trónjától. Nekem annyi is elég, hogy szeretem és szolgálom az élő Istent, a menny és
a föld teremtőjét.
Atyánk köszönjük Neked, hogy elhívtál és kiválasztottál minket. Mivel
gyermekeid vagyunk, az a vágyunk, hogy hasonlók legyünk Hozzád
hozzáállásunkban, válaszainkban, cselekedeteinkben, gondolatainkban, és
tetteinkben. Hadd formáljon minket folyamatosan a Te Szentlelked.
ÁMEN.

Május 21
ISTEN SÚJT A GYÓGYÍTÁSÉRT
Ha csapással sújtja is az Úr Egyiptomot, de meg is gyógyítja. Megtérnek az Úrhoz, Ő
pedig meghallgatja és meggyógyítja őket.

Ézsaiás könyve 19:22

Vannak köztetek olyanok, aki jelenleg nagy megpróbáltatásokon mennek keresztül. Akárcsak
Egyiptom esetében, a te problémáid is egymás hegyén‐hátán tornyosulnak, és attól tartasz, hogy
vajon mi jöhet még.
Vannak, akikben polgárháború dúl—ez a test és a lélek között dúló háború. És a test nyerésre áll.
Azon találod magad, hogy olyan dolgokat csinálsz, amikért utálod saját magad, de nincs erőd arra,
hogy ellenállj. Reménytelennek érzed magad. Úgy érzed, hogy Isten lesújtott rád.

ISTEN CSAPÁSAI MINDIG AZÉRT VANNAK, HOGY MEGGYÓGYÍTSANAK—SOSEM
AZÉRT, HOGY ELPUSZTÍTSANAK.

Isten látja, amikor azokat a dolgokat teszed, amik károt okoznak és ártanak neked. És mint egy jó,
szerető Apuka, Ő is megfenyít. Azért teszi ezt, mert te az Övé vagy, mert szeret téged, és azt akarja,
hogy meggyógyíthasson. Meg akar szabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek ártanak neked. Ha nem
figyelsz a jelenlegi fenyítésre, akkor újra megfenyít—és lehet, hogy az még fájdalmasabb lesz.
Ha az életed ma teljese összekuszált, és úgy érzed, hogy Isten fenyítése alatt állsz, akkor
elkezdődhet a gyógyító folyamat azzal, hogy bűnvallást teszel, és visszatérsz Hozzá. Kiálts Hozzá, és Ő
kigyógyít téged abból a bajból, amit magadra hoztál.

Atyánk köszönjük Neked, hogy amikor téves irányban haladunk, vagy
pusztító dolgokba keveredünk bele, akkor nem hagysz minket a
nyomorúság helyén. Szeretettel megfenyítesz minket, hogy meg tudjál
gyógyítani. Segítsd meg azokat, akik ma szenvednek.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 22
HOVÁ FORDULJ, AMIKOR BAJBAN VAGY
Amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött,
majd bement az Úr házába.

Ézsaiás könyve 37:1

Amikor a hatalmas asszír hadsereg azzal fenyegetett, hogy addig ostromolja Jeruzsálemet, amíg
összes lakóját halálra éhezteti, Ezékiás király erre a krízishelyzetre úgy reagált, hogy egyenesen Isten
házába ment.

AMIKOR AZ ÉLETEDET RENDBE KELL TEGYED, AKKOR A LEGJOBB DOLOG, HA
ELMÉSZ ISTEN HÁZÁBA.

Ászáf, a zsoltáros ezt mondja, „De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban.
Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét… Elgondolkodtam rajta, meg akartam
érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy
milyen végük lesz” (Zsoltárok könyve 73). Isten jelenléte, Isten házá örökkévaló nézőpontból mutatta
be Ászáfnak az egész dolgot.
Bámulatos változás történik, amikor problémáinkat Isten szemszögéből látjuk. Azok a problémák,
amelyek emberi szempontból hatalmasnak és reménytelennek tűnnek, amikor emberi szemmel
nézzük őket, hirtelen semmiségnek fognak tűnni—mert tudjuk, hogy az Isten, aki az univerzum
uralkodója, képes megoldani őket.
Az Úr megígérte, hogy segít azoknak, akik az Ő nevét hívják, „Hívj segítségül engem a nyomorúság
idején! És megszabadítalak...” (Zsoltárok könyve 50:15).
Javítsd meg a látásunkat, Uram. Adj nekünk örökkévaló nézőpontot, hogy
az életünket egyensúlyba hozhassuk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 23
OLYAN BÉKÉT, MINT A FOLYÓ
Bárcsak figyeltél volna parancsolataimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a
tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság.

Ézsaiás könyve 48:18

Izrael már nem hallgatott Istenre. Hátat fordítottak az Ő parancsolatainak, és nem hallgattak a
szavára; de még mindig az Ő népének nevezték magukat, és még mindig az Ő nevére esküdtek.
Isten tudta, hogy egy olyan utat választottak, ami fájdalmat fog okozni nekik. Figyelmeztette és
könyörgött nekik a prófétáin keresztül. De továbbra is figyelmen kívül hagyták Őt, és nem tartották
be a parancsolatait. Ennek eredményképpen az életük tele volt keserűséggel, fájdalommal és
szerencsétlenséggel. Isten látta szenvedéseiket, és ezt mondta, „Bárcsak rám hallgattatok volna, és
akkor olyan békétek lenne, mint a folyónak.” De békesség helyett csak nyugtalanság, pusztulás és
folyamatos felfordulás volt az életük.

ISTEN AZT SZERETNÉ, HA AZ ÉLETED TELVE LENNE ÖRÖMMEL ÉS BÉKESSÉGGEL.

A gyerekek iránt érzett szeretetükből fakadóan a szülők megpróbálják a gyerekeiket megóvni a
hibák elkövetésétől. Azt szeretnénk, hogy a gyermekeinknek jó és örömteli életük legyen. Azt
szeretnénk, hogy életüket a békesség jellemezze.
Isten a mi szülőnk. Neki is ugyanazok a kívánságai számunkra—számodra. Mivel Ő szeret téged, azt
szeretné, hogy egy jó életed legyen, egy olyan életed, ami tele van áldásokkal és nyugalommal.
És ezért Isten figyelmeztet téged ma is, „fogadd meg az Én parancsolataimat, és hallgass az Én
hangomra.”
Atyánk, menyire hálásak vagyunk, hogy te olyan makacs szeretettel
szeretsz, amely nem enged el minket. Taníts meg minket Uram, hogy
meghalljuk a hangodat, és hogy engedelmeskedjük a parancsolataidnak,
hogy a békesség és az igazság ösvényén járhassunk egészen addig, amíg
olyan békességünk lesz, mint a folyónak.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 24
AMIKOR ISTEN NEMET MOND
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az Én utaim—
így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az Én
utaim a ti utaitoknál, és az Én gondolataim, a ti gondolataitoknál.

Ézsaiás könyve 55: 8‐9

Az a szeretet, ha mindent megadsz a gyerekeidnek, amit szeretnének? „Apuci, egy egész doboz
nyalókát szeretnék. Ha tényleg szeretsz, akkor megadod nekem.” Mivel szereted őket, és nem
akarod, hogy tövig rohadjon a kicsi foguk, ezért mérsékeled a nyalókák számát. A gyerekek nem értik
a romló fogakat és a táplálkozást, ezért lehet, hogy azt fogják érezni, hogy nem szereted őket, vagy
hogy gonosz vagy velük. De a szereteted mondatja veled, hogy „nem”, még akkor is, ha elszomorítod
őket ezzel. És most nagyítsd fel ezt a sokszorosára, és akkor megérted, hogy milyen a kapcsolat
ember és Isten között.

ISTENNEK ELŐNYE AZ Ő ELŐRELÁTÁSI KÉPESSÉGE.

Egy „nem” Istentől, nem jelenti azt, hogy nem törődik veled vagy nem szeret téged. Van, amikor
azért mond nemet, hogy megvédjen minket. Van, amikor azért mond nemet, vagy azért vesz el
valamit, hogy megtanítson minket, hogy teljesen Benne bízzunk és Rá támaszkodjunk.
Isten ismeri a jövőt, és ismeri minden cselekedet következményeit. Ami nekem egy hatalmas
áldásnak tűnik, az lehet, hogy igazából egy átok lesz hosszútávon. És ami nekem átoknak tűnik, az
kiderülhet, hogy a végén egy hatalmas áldás lesz.
Minket a pillanatnyi kényelem érdekel, de Isten az örökkévaló jólétre összpontosít. Emlékezz erre,
amikor a legközelebb azt mondja Isten, hogy nem.

Atyánk, bocsásd meg nekünk azokat az alkalmakat, amikor kétségbe
vontuk, és megkérdőjeleztük a Te szeretetedet. Segíts nekünk Uram, hogy
bízzunk Benned az életünk körülményeivel kapcsolatban.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 25
NE FÉLJ
Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja
az Úr: Meggyógyítom őt! De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem
tud megnyugodni: iszapot, és sarat kavarnak hullámai.

Ézsaiás könyve 57: 19‐20

El tudod képzelni Istent, amint fel‐alá járkál, és valamilyen helyzet miatt feszült és aggódik? Ez nem
történik meg.
Ő ihlette Ézsaiás prófétát, hogy ezt írja, „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében,
mert Benned bízik.” (Ézsaiás 26:3)

Ő A TÖKÉLEZTES BÉKESSÉG ISTENE; ÉS UGYANEZT A BÉKESSÉGET KÍVÁNJA A
GYERMEKEINEK.

Földi szolgálatának vége felé Jézus ezt ígérte, „Békességet hagyok nektek, az Én békességemet
adom nektek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjék” (János evangéliuma 14:27).
Pál azt mondta, hogy Isten békessége olyan békesség, ami meghaladja az emberi értelmet (Pál
levele a Filippibeliekhez 4:7). Egy olyan világban, ahol hatalmas a nyomás és a felfordulás, milyen
csodálatos ilyen nyugalmat tapasztalni.
A Sátán sokszor el akar minket terelni Isten békességétől, amikor így suttog, „De mi van ha…?” Ha
hallgatsz a Sátán beszédeire, akkor el fogod veszteni Isten békességét. Azon kezdesz gondolkozni,
hogy „Hogyan fogom megoldani ezt a problémát?”
„Ne félj,” mondta Jézus. „Tartsd a gondolataidat Istenen,” mondta Ézsaiás. Emlékezz e szavak
bölcsességére. És emlékezzünk, hogy amikor nincsenek válaszaink, Isten mindent tud. Bízz Benne—és
vedd át az általa felajánlott békességet.

Atyánk, köszönjük a békesség ajándékát, és mi felajánljuk az életünket,
hogy Te uralkodj a szívünkben. Taníts meg minket, hogy a szívünket és
gondolatainkat folyamatosan Jézus Krisztuson tartsuk.
JÉZUS DRÁGA NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 26
TÉGED ISTEN FELSZENTELT
Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek,
mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.

Jeremiás könyve 1: 4‐5

Jeremiás élete és szolgálata Isten agyában kezdődött el, még mielőtt Jeremiás megszületett volna.
Ugyanez igaz ránk is. Mielőtt megfogantunk volna, Isten már ismert minket, és egy tökéletes tervet
készített el mindnyájunk számára—egy olyan célt, amit be kell töltsünk az Ő dicsőségére.
Ahogy telnek az évek, visszatekinthetünk és láthatjuk, hogy Isten hogyan készített fel minket az
általunk végzendő munkára. Ennek ellenére még megvan a szabad akaratunk, amit Isten nem fog
áthágni. Így nem mindnyájan töltjük be Isten életünkre eltervezett akaratát. Sokan megtagadták Isten
életükkel kapcsolatos akaratát, hogy a maguk kedvteléseinek éljenek.

ISTENNEK MINDNYÁJUNK SZÁMÁRA VAN EGY MUNKÁJA, AMIT AZ Ő
DICSŐSÉGÉRE VÉGEZHETÜNK.

A Biblia elmondja nekünk, hogy, „az Úr… nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt,
hogy mindenki megtérjen.” (Péter 2. levele 3:9), de mégsem tér meg mindenki. Ez Isten akarata, de
sokan elvesznek, mert ellene harcolnak. Annak ellenére, hogy Isten elkülönített és felkent egy
embert, az az ember alá kell vesse magát Isten akaratának, hogy betölthesse a Ő tervét.
Az Úrnak mindnyájunk számára van egy elhívása, amit érte végezhetünk. Isten ereje elegendő
számodra ahhoz, hogy betöltsd ezt a tervet, hát miért ne vetnéd alá magad az Ő akaratának?

Atyánk, segíts nekünk, hogy hűségesek legyünk ahhoz az az elhíváshoz,
amit az életünkre helyeztél. Segíts nekünk, hogy odaadjuk magunkat
Neked, hogy úgy használj minket, ahogyan Te szeretnéd. Hadd hozzuk el a
Te akaratodat erre a földre, és hadd adjuk át a Te szeretetedet és a Te
igazságodat e szükségben szenvedő világnak.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 27
SEMMILYEN SZEREPJÁTSZÁS
Mindezek ellenére nem tért vissza Hozzám hűtlen húga Júda, egész szívével, hanem
csak képmutató módon—így szól az Úr.

Jeremiás könyve 3: 10

Júda végignézte az északi királyság elpusztulását, mivel ők elfordultak Istentől, és bálványokat
imádtak. Jósiás király egy lelki ébredést kezdeményezett, de ez az ébredés nem volt teljes. Kívülről
vallásosakká váltak, de belülről a szívük változatlan maradt.
Ma sok olyan ember van, aki csak különleges alkalmakkor jár gyülekezetbe, vagy csak olyankor,
amikor neki megfelelő. Mások hűségesen járnak a gyülekezetbe—mert megszokták. De még akkor is,
amikor ott ülnek az istentisztelet alatt, az agyuk a golf pálya körül jár, vagy azon gondolkoznak, hogy
hol fognak ebédelni. A testük a gyülekezetben van ugyan, de a szívük valahol máshol jár.

MA SOK EMBER MEG VAN ELÉGEDVE ISTEN IRÁNTI FELSZÍNES KAPCSOLATÁVAL.

Jézus azt mondta az efezusi gyülekezetnek, hogy elvesztették az első szeretetüket. A laodiceai
gyülekezetnek ezt mondta, „Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a
számból.” (Jelenések könyve 3:16). Értékeld a kapcsolatodat Istennel. Forró, hideg vagy langyos? Még
mindig megvan az a buzgóságod, ami egykoron megvolt, vagy az érzelem elhidegült, és te már csak a
kötelesség vagy a megszokás miatt cselekszel? A dicsőítésed őszinte és szívből jövő imádat, vagy csak
képmutatás?
Ha a Szentlélek rámutatott a képmutatás helyére, ahol megengedted, hogy a szívedben megosztás
keletkezzen, akkor térj meg, és újítsd meg az elkötelezettségedet. Isten megérdemli az őszinte
dicsőítést tőled. Ő a teljes szívedet érdemli meg.

Atyánk, adj nekünk tiszta szívet—egy olyat, amely teljesen elkötelezett
irántad. Vigyél minket vissza az áldás helyére, és arra a helyre, ahol
áldások lehetünk számodra.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 28
Az ŐSI ÚT
Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények
után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Jeremiás könyve 6: 16

Izraelben

teljes káosz uralkodott. Prófétái hazugságot mondtak az embereknek, „Békesség,

békesség” amikor igazából háború és pusztulás közeledett. Izrael többé nem akarta elismerni Istent.
Helyette az anyagiasság, a kedvtelések, és a tudás isteneit imádták. Kapzsiság uralkodott minden felé.
Még a papok is romlottak voltak. A társadalmuk alapjai szétmorzsolódtak.
Látván jövőjüket, Isten figyelmeztette őket. „A pusztulás felé bukdácsoltok. Álljatok meg egy
pillanatra, és nézzétek meg, hogy merre vezet az utatok.”
És az Úr azt tanácsolta nekik, hogy, „kérdezősködjenek az ősi ösvények után.” Mik voltak azok az
ősi ösvények? Istenbe vetett hit, és az Isten Igéjének csalhatatlanságába vetett hit.

A RÉGI ÚT A TELJES BIZALOM ISTENBEN.
Isten ösvénye az egyetlen, ami igazi megnyugvást adhat neked. Amikor teljesen Istenben bízol, és
mindent az Ő kezébe teszel, akkor meg fogod találni azt a nyugalmat, amire a lelked vágyakozik.
Lehet, hogy te is belekeveredtél a világ nyughatatlanságába, és egy taposómalomban találod
magad—állandóan rohangálsz, de sosem jutsz el sehova. Az élet nyomásai miatt tele vagy
aggódalommal és idegességgel. Nézz a lábad alatt levő ösvényre. Menj vissza az ősi ösvényre. Könnyű
ezt megtenni, ha letérdelsz Isten előtt. Kérd Őt, hogy bocsásson meg az elkóborlásért, és vigyen
vissza bizalom és a tőle való függőség helyére.
Atyánk, bocsásd meg nekünk tévelygéseinket. Azt kérjük, hogy vezess
minket a teljes Benned való bizalom helyére. Vezess vissza minket az ősi
hit útjára.
ÁMEN.

Május 29
AZ HOZZÁÉRTŐ FAZEKAS
Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült
az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt
készített belőle… Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje: Vajon nem bánhatok‐e Én is úgy
veled Izrael háza, mint ez a fazekas?

Jeremiás könyve 18:3‐6

Az agyag az egyik leggyakoribb anyag a Földön. Feldolgozatlan formában nagyon kis értéke van. Az
agyag lehetősége a fazekas kezében rejlik. Ha hozzáértő, akkor azt az agyagdarabot egy gyönyörű,
drága edénnyé formálhatja, amelynek értéke több ezer dollár is lehet. Ahhoz hogy az agyag
maximális lehetősége kiaknázásra kerüljön, az agyag csak annyit kell tegyen, hogy a teljesen
alárendelje magát a fazekas érintéseinek.

HA ALÁVETED MAGAD NEKI, AKKOR FOKOZATOSAN KEZDED MEGLÁTNI AZT A
FORMÁT, AMIVÉ ISTEN FORMÁL TÉGED.

Amikor a fazekas nekifog, először meggyúrja az agyagot, és kiveszi belőle a göröngyöket, hogy az
agyag rugalmassá váljon, és így engedelmeskedjen érintéseinek. Néha amikor Isten elkezdi az Ő
munkáját az életünkben, türelmetlenekké válunk. Azonnali változást akarunk látni. De ha nem
szánják rá az időt az agyag megfelelő előkészítésére, akkor sosem lehet belőle értékes edény.
Istennek már megvan a terve arra, hogy mit akar tenni az agyagdarabbal, vagyis veled. Maradj a
korongon. Add meg magad az Ő érintésének. És meglátod azt a szépséget, amit belőled alkot.

Atyánk, mi olyan dicsőséges edények akarunk lenni, akik tetszenek Neked.
Bocsáss meg nekünk a makacsságunkért, és azért, mert ellenáltunk a Te
érintésednek. Hadd adjuk oda teljesen magunkat Neked.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Május 30
AMIT ISTEN RÓLAD GONDOL
Mert csak Én tudom mi a tervem veletek ‐ így szól az Úr ‐ békességet, és nem romlást
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

Jeremiás könyve 29:11

Néha, amikor elbukunk a keresztény utunkon, úgy hogy nem engedelmeskedünk Neki, vagy
engedünk a testi vágyainknak, megundorodunk magunktól. Sokszor ezeket az érzéseket kivetítjük
Istenre. „Mérges lehet rám, és Ő is undorodhat tőlem,” gondoljuk, „Már lehet, hogy nem is szeret
engem.”

LEHET, HOGY KELLEMETLEN MEGTAPASZTALÁSON MENTÉL KERESZTÜL, DE EZ
NEM JELENTI AZT, HOGY ISTEN GONOSZ DOLGOKAT GONDOL RÓLAD.

Azoknak az embereknek, akiknek Jeremiás írt, megvolt az okuk arra, hogy azt higgyék, hogy Isten
mérges rájuk. Fogságban éltek Babilonban a saját bűneik következményeként. Elfordultak Istentől, és
hazugságokban hittek. Mivel olyan utat választottak, ami a biztos pusztulásukhoz vezetett volna,
ezért most egy ideig elkerülhetetlen büntetésben kellett részesüljenek. Így el tudod képzelni, hogy
mit képzeltek arról, hogy Isten mit gondolthat róluk.
De Jeremiás próféta biztosította az embereket, hogy Isten gondolatai az Ő gyermekei iránt mindig
békeséggel vannak telve, és nem gonoszsággal.
Ugyanez igaz veled kapcsolatban is. Isten szeret téged. Isten gondolatai feléd békességgel vannak
tele, és arra használja azokat a körülményeket, hogy kidolgozhassa az Ő örökkévaló tervét tebenned.
Megtagadtad Őt ma? Ő nem tagadott meg téged. Az Ő szeretete annyira biztos, amilyen biztos
tegnap volt, és amilyen biztos holnap lesz. Ez az a szeretet, amire számíthatsz.

Köszönjük Atyánk, , hogy a gondolataid felénk szeretettel és békességgel
vannak tele. Segíts nekünk, hogy az örökkévalóságon tartsuk a szemünket,
és ne a körülményeinken.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Május 31
MEGSZAKÍTÁS A SZERETET MIATT
Gondtalanul élt Moáb ifjúsága óta, és pihent, mint seprőn a bor. Nem öntötték át
egyik edényből a másikba, nem kellet fogságba mennie. Ezért maradt meg zamata,
illata sem változott meg.

Jeremiás könyve 48: 11

Moáb—mivel fekvése miatt a bor országa volt—nagyon megértette volna ezt az hasonlatot. Amikor
a bort csinálták, a szőlők levét nagy hordókba töltötték. Ahogy a lé erjedt, a seprő, az üledék az aljára
kerül. Akkor a bort egyik hordóból átöntötték a másikba, és a seprőt otthagyták az előző hordó alján.
Így állították elő a tiszta bort. De ha túl sokat vártak, akkor a bor a seprővel keveredni kezdett, és
elkezdett rothadni. És ezt a rohadt ízt és szagot az egész hordó átvette.
Moáb leülepedett a seprőre, és megrohadt. A könnyű, minden nehézség és konfliktus nélküli élet
elkényeztette és gyengévé tette őket.
Amikor Isten látja, hogy kezdünk a salakanyagunkon pihenni, és elviseljük a gonoszt és
kompromisszumot kötünk, akkor gyakran elkezd minket egyik edényből a másikba tölteni.
Megszakítja addigi életünket, hogy ne nyugodjunk meg, és így az életünk ne vegye fel a világ ízét.
Mi nem szeretjük, ha egyik hordóból a másikba öntenek minket.

A MEGSZAKÍTÁS NYUGTALANSÁGOT OKOZ ÉS KÉNYELMETLEN. DE MINDEZ EGY
FONTOS CÉL MIATT TÖRTÉNIK.

A megszakítás nem csak megtisztít minket, hanem újra a térdeinkre kényszerít minket, hogy még
szorosabb kapcsolatra tegyünk szert a mi Atyánkkal.

Annyira hálásak vagyunk Atyám, hogy Te szeretsz minket. Továbbra is
töltögess minket egyik edényből a másikba, hogy a megszakítások
folyamata által olyanokká formálhass minket, amilyenekké Te akarsz—
tisztákká a Te dicsőségedre.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 1
ANYÁKNAK A HÍVÁS
Patakként áradjon a könnyed éjjel nappal! Ne csillapodj le, ne nyugodjon meg a
szemed! Kelj föl, jajgass az éjszakában, az örködés kezdetén! Öntsd ki szívedet, mint a
vizet, az Úr színe előtt! Emeld, föl hozza kezeidet gyermekeid életéért…

Jeremiás siralmai 2:18‐19

Izrael azt hitte magáról, hogy okos és erős, és ezért megpróbálta eltávolítani Istent a nemzet
életéből. Nem tartották Őt többé szükségesnek. Ennek eredményeképpen Babilon lerombolta
jeruzsálemet.
Izrael siratja feldúlt városát. Jeremiás, látván hogy a kétségbeesett események különleges tetteket
kívánnak, felhívást intéz a nemzetben levő anyákhoz.

SOSE BECSÜLD ALÁ EGY ANYA BEFOLYÁSÁT. HA FELKAVARJÁK, AKKOR A
GYEREKEIT AZ IGAZSÁG FELÉ TERELHETI.

A mi országunknak is végtelen szüksége van egy ilyen befolyásra. Csak nézd meg az állami általános
iskoláink légkörét. 1963‐ban az USA Legfelsőbb Bírósága törvénytelennek nyilvánította az iskolákban
való imádkozást és a Bibliaolvasást. És mi történt a döntés óta? A tanulmányi eredmények
folyamatosan romlottak, a durvaság és az erőszak egyre gyakoribb, és a drog használat az egekbe
szökött.
Az istentelenségre az egyetlen valódi válasz az, ha visszatérünk az Isten alapelveihez—ezek azok az
alapelvek, amelyekre a nemzetünket alapozták. Nem csak az anyukáknak, hanem az apukáknak is
meg kell tanítsák a gyerekeiknek, hogy mi a jó, és mi a rossz—Isten szempontjából. Meg kell tanítsuk
a következő nemzedéknek, hogy Istent az imán keresztül kereshetik.
Itt van egy radikális tanács: ezen a héten, kapcsoljuk ki a TV‐t és forduljunk Isten felé. Imádkozzunk
a nemzetünkért—és a gyermekeinkért is.
Kavarj fel minket Uram, hogy a Te nevedhez kiáltsunk. Figyelmeztess
minket, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért, az iskolákért és a
nemzetünkért.
ÁMEN.

Június 2
A KÉTSÉGBEESÉSBŐL A REMÉNYBE
De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért nincs még végünk,
mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul! Nagy a Te hűséged. Az Úr az én
osztályrészem—mondom magamban—ezért benne bízom. Jó az Úr a benne
reménykedőkhöz, és a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására.

Jeremiás siralmai 3:21‐26

Jeremiás kétségbeesését, ahogy az gyakran lenni szokott, most is az okozta, hogy önmagán
gondolkozott. De amikor megváltoztatta a gondolkozásmódját ‐ önmagáról Istenhez fordult—a
kétségbeesés megszűnt. Amikor visszaemlékezett Istenre, és az Ő jellemén gondolkozott, békesség,
és remény töltötte be gondolatait.

AMIKOR A REMÉNYTELENSÉG ELTŰNIK, REMÉNY FOGLALJA EL A HELYÉT.

Ahelyett, hogy magára gondolt volna, Jeremiás Isten jellemén gondolkozott. Az Úr kegyelmére
gondolt, ami által nem veszünk el. Isten hűségére is gondolt. Isten mindig azt csinálja, amiről
elmondta, hogy meg fogja tenni, és Ő jót tud kihoznia még a legnagyobb rendetlenségből is. Arra is
gondolt, hogy az Úr a mi osztályrészünk. Mi mást akarhatnánk, vagy mi másra lenne szükségünk?
Isten jóságára is gondolt, aki mindent a mi javunkra munkál.
És a Jeremiás végül arra a következtetésre jutott hogy, „jó csendben várni az Úr szabadítására.”
Aggódsz mostanában? Változtasd meg a gondolataidat. Ne a fájdalmaidra gondolj—gondolj a
Megváltódra. Függeszd a szemeidet Jézusra, és emlékezz az Ő jellemére. A szeretete sosem csapott
be téged. Az irgalma minden reggel megujjúl.
Atyánk, segíts nekünk, hogy magunk helyett Rád irányítsuk a szemeinket.
Töltsd meg a szívünket szeretettel és reménnyel.
ÁMEN.

Június 3
ISTEN ELHÍVÁSA
Menj oda a fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és mond nekik: Így szól az én
Uram az Úr!…‐ akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele.

Ezékiel könyve 3:11

Isten mindnyájunkat elhívott, hogy Krisztus testében szolgáljunk. Nem mindenki apostol, nem
mindenki próféta, nem mindenki evangélista, nem mindenki pásztor vagy tanító, de mindenkinek
megvan a szolgálati helye. Istennek van egy feladata és egy célja számodra. És amikor Ő szolgálni hív,
akkor biztos lehetsz abban, hogy Ő fel is ruház téged a szükséges képességekkel.

ISTEN SOSEM FOG OLYAN DOLOGRA ELHÍVNI, AMIHEZ NEM ADJA MEG NEKED
A KÉPESSÉGEKET.

Ezékiel azt a parancsot kapta, hogy beszéljen az emberekhez, „akár hallgatnak rá, akár nem
törődnek vele.” A szolgálat nem könnyű. Sokszor nagyon elbátortalaníthat. Az emberek nem mindig
foglalkoznak azzal, amit mondasz nekik. Van amikor mérgesek lesznek, mert Te az Úr dolgait merted
nekik elmondani.
De amikor az életednek vége, akkor csak egy dolog számít—az engedelmességed Isten akaratával
szemben. Minden amit magadért tettél, az összes gazdagság, amit felhalmoztál, az összes siker, amit
beírnak agyászjelentésedbe, mind értelmét veszti.
Annak add az életedet, ami tényleg számít—ami örökkévaló. Add oda Neki az életedet.
Atyánk, köszönjük a Szentlélek erejét, ami képessé tesz minket arra, hogy
teljesítsük elhívásunkat. Hadd szolgáljunk mindig az együttérzés, a
megétés és a szeretet oldaláról. És Uram, segítsd abban, hogy ne
vétkezzünk azzal, hogy nem figyelmeztettük az embereket azzal
kapcsolatban, amit Te mondtál.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 4
TÉVES REMÉNY
Lerombolom a falat, amelyet habarccsal vakoltatok, és a földre döntöm, úgy, hogy
föltárul az alapja. Ledől, és vele együtt nektek is végetek lesz. Akkor majd
megtudjátok, hogy Én vagyok az Úr.

Ezékiel könyve 13:14

A próféták hazudtak az embereknek. Népszerű üzenetet akartak hirdetni, ezért a békességről
prédikáltak hirdettek, de az igazság az volt, hogy Izrael a pusztulás szélén állt. Ezek a próféták, „falat
építettek” az emberek agyaiban, amiről az emberek azt hitték, hogy megvédi őket az ellenségtől. De
a biztonság amit a próféták szavaiban találtak, álbiztonság volt. Amikor a viharokban kipróbálták a fal
összedőlt.

ISTEN IGAZI SZOLGÁJA NE MERJEN A BŰNBEN ÉLŐKNEK MEGNYUGTATÁST
PRÉDIKÁLNI.

Az emberek megnyugtató tanításokat szeretnek hallgatni, amlyek szerint Istennek mindegy, hogy
mit csinálsz, csak az a lényeg, hogy jó hozzáállással tegyed, vagy te magad helyesnek érezzed a
dolgot. De azok, akik megnyugtatnak a bűnödben, mind hamis próféták. Gyenge falakat építenek,
amelyek mögött csak álbiztonságot találsz.
Én azért vagyok elhívva, hogy hűségesen és az igazsághoz híven figyelmeztessem azokat, akik a bűn
útján járnak. De jó hírt is hirdetek azoknak, akik Jézus Krisztusnak adják át az életüket. Ő az a fal, amit
erős habarccsal építettek. Bízz Benne, hogy amikor a viharok jönnek, akkor valódi biztonságot
találhass.
Atyánk, tudjuk, hogy reményünk nem hiábavaló. Jézus Krisztus át fog
segíteni minket az élet legnagyobb viharain, és egy napon minket
hibátlanul mutat be Neked hatalmas örömmel.
JÉZUS DRÁGA NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 5
A FELELŐSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA
Ezért mindenkit a maga tettéért ítélek meg, Izrael háza!—így szól az én Uram az Úr.
Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt.

Ezékiel könyve 18:30

Az Izraeliek a fogságban való szenvedéseiket atyáik bűneinek tulajdonították. De Isten kifogásolta
ezt a gondolkodásmódot. Felszólította őket, hogy vállalják a felelősséget saját bűneikért.
Ha tetszik, ha nem, te felelős vagy önmagadért, és azokért a dolgokért, amiket teszel. Minden
ember a saját életéért kapja az ítéletet. Amikor Isten előtt fogsz állni, csak egy emberért fogsz
felelni—és az te vagy.

NE HIBÁZTASS MÁSOKAT A TE BŰNEIDÉRT.

Lehet, hogy egy szörnyű múltad van. Lehet, hogy gondatlan, rossz szüleid voltak, és szörnyű
gyermekkorod volt. Lehet, hogy elképzelhetetlen módon visszaéltek veled. Jézusban van a
megtisztulás mindezekből a fájdalmakból. A múltadat el lehet törölni, és az lehetsz, akivé Isten tenni
akar téged. De amíg azt keresed, hogy kit hibáztathass, addig nem fogod szükségét látni annak, hogy
megtérj a saját bűneidből.
Ha továbbra is helytelen módon élsz, és továbbra is másokat hibáztatsz saját bűneidért, végül a
bűnöd teljesen tönkre fog tenni téged. De Isten többet akar nyújtani számodra. Ő meg akar áldani.
Jézus ezt mondta, „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János evangéliuma
10:10).
Ne hibáztass másokat saját bűneid miatt. Térj meg, fordulj Jézushoz, és fogadd el az új életet, amit
adni akar neked.
Atyánk, köszönjük, hogy lehet egy új életünk és egy új szívünk, amelyet Te
felajánlottál nekünk. Hadd vállajuk el a felelősséget bűneink miatt, és
forduljunk el tőlük, hogy egy új áldásokkal teli életet találjunk Jézus
Krisztusban.
ÁMEN.

Június 6
TUDNI FOGOD
Én az Úr megmondtam, be is teljesedik, mert véghezviszem! Nem engedek, nem
szánakozom, és nem könyörülök! ... és megtudják majd, hogy én vagyok az Úr.

Ezékiel könyve 24:14, 27

Isten

elmondta Ezékielnek, hogy nemsokára teljes pusztulás jön Jeruzsálemre. Ezt mondta,

„Megmondtam, be is teljesedik.” Ugyanazon a napon amikor Ezékiel megjelölte a naptárt, ami a vég
kezdetét jelentette, a Babiloniak ostromolni kezdték Jeruzsálemet. Isten beteljesítette a Szavát.

AMIKOR ISTEN BETELJESÍTI A SZAVÁT A VÉGGEL KAPCSOLATBAN, ÉS ELKEZDI
KIÖNTENI AZ ÍTÉLETÉT A FÖLDRE, AZ EMBEREK TUDNI FOGJÁK, HOGY Ő ISTEN.

Ma sok ember kétségbe vonja Isten Igéjét. Gúnyt űznek Jézus ígéreteiből, és ezáltal betöltik azokat
a próféciákat, amiket Péter mondott, „Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban
csúfolódok, támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt
kérdezgetik: hol van az Ő eljövetelének ígérete?” (Péter második levele 3:3‐4). Ezek a csúfolódók úgy
néznek a Bibliára, mint cifra történetek gyűjteményérere, amelyet olyan emberek írtak, akiknek
hinniük kellet valamiben. De arra nincs magyarázatuk, hogy a bibliai próféciák miért teljesedtek be
olyan pontosan.
Mennyire fontos az számunkra, hogy elismerjük Istent és most átadjuk neki az életünket. Az Ő
ítélete közeledik, és csak azok fognak megmenekülni a haragjától, akik az Övéi.
Atyánk, beszélj hozzánk a Te Igéd által, azért, hogy felismerjük azoknak a
dolgoknak a bizonyosságait, amelyeket Te kijelentettél. Hadd járjunk a Te
utadon, és hadd adjuk oda teljesen magunkat Neked.
JÉZUS NEVÉBEN KÉRJÜK, ÁMEN.

Június 7
BÜSZKESÉG
Ezt mondja az én Uram az Úr: Mivel magasra nőtt, és teteje felnyúlt a sűrű felhők
közé, felfuvalkodott, mert magasra nőtt, a népek urának kezébe adtam: tegyen vele,
amit akar. Bűne miatt taszítottam el.

Ezékiel könyve 31:10‐11

Isten volt az, aki Asszíriát a folyó mellé ültette, hogy a gyökerei sok táplálékot kaphassanak. Isten volt
az, aki naggyá, és széppé tette őket, de ők elkezdték a dicsőséget a magukénak mondani,
dicsekedvén azzal, amit tettek.

VESZÉLYES DOLOG AZ ISTEN ÁLTAL TETT DOLGOKÉRT A DICSŐSÉGET
MAGUNKNAK TULAJDONÍTANI.

Gyakran olyan emberek, akiket Isten használt, vagy különleges tehetséget kaptak Istentől, úgy
tekintettek az általuk véghezvit dolgokra, mintha a sikert saját maguk érték volna el. Ezek az Urat
illető dicsőséget maguknak tulajdonítják. De Isten azt mondta, hogy senki sem dicsekedhet az Ő színe
előtt. Az, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik.
Egy nagy és sikeres szolgálat veszedelmet hozhat, mert az emberek hirtelen meg akarják tanulni a
titkaidat. Az a kísértés, hogy úgy mutassunk rá az Isten által tett dolgokra, mintha mi magunk találtuk
volna ki ezeket.
Mindenünk, ami jóés értékes, az Istentől van. Isten az aki erőt, tehetségeket és értelmet adott
nekünk. Istennek kell, adjuk a dicsőséget azokért a dolgokért, amiket Ő tett.
Istené a dicsőség, mert Ő hatalmas dolgokat tett meg!
Atyánk, segíts, hogy elismerjünk Téged, mint az élet és az erő forrását.
Hadd adjuk Neked továbbra is a dicsőséget, amelyet Te olyan nagyon
megérdemelsz.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Június 8
IGAZSÁG
Néped ezt mondja: Nem következetes az Úr! Pedig ők nem következetesek.

Ezékiel könyve 33:17

Érdekes, hogy az emberek ebben az igerészben mérgesek Istenre az Ő kegyelme miatt. Isten
kijelentette, hogy ha egy ember meg kellene haljon a gonoszsága miatt, akkor annak az embernek
meg lehet bocsátani, ha elfordul a bűneitől, és Isten törvényei szerint fog járni. Isten azt is mondta,
hogy ha az ember megtér, akkor gyetlen régi bűnét többé sem fogja emlegetni többé.
Ez felbőszít néhány embert. Nem szeretik azt, hogy Isten ilyen könnyen megbocsájtja a bűnt. Hol
van ebben az igazság? Az ember biztosan kell valamit tegyen azért, hogy elnyerje Isten
bűnbocsánatát.
Nagyon sok minden van, amit nem tudunk Istenről, és az Ő igazságáról. Mi lesz a végső döntése
azzal az emberrel kapcsolatban, aki egy elhagyatott helyen élet, és sosem hallott Isten
gondoskodásáról Jézus Krisztus megváltása által? Senki sem tudja. De amikor majd az Úr előtt fog
állni, és mi haljuk a számára kihírdetett ítéletet, akkor bizonyára azt fogjuk mondani, „Igazak, és
igazságosak a Te ítéleteid.” (Jelenések könyve 16:7)

AHELYETT, HOGY KRITIZÁLJUK ISTENT, TANULNUNK KELL TŐLE. NEKÜNK IS
UGYANAZT A SZERETETET, EGYÜTTÉRZÉST ÉS MEGBOCSÁTÁST KELL
TANUSÍTANUNK, MINT A MIT TŐLE LÁTUNK.

Menyire gyönyörű az, hogy egy egész élet gonoszságát egy pillanat alatt meg lehet bocsájtani! Az
ember megrázhatja a fejét és azt mondhatja, „Ez nem igazságos,” de Isten válasza ez lenne, „Az Én
utaim magasabbak a ti utaitoknál.”
Atyánk, menyire hálásak vagyunk az irgalomért és a kegyelemért, amit
nekünk adtál. Bocsásd meg a vétkeinket, úgy ahogyan mi is
megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 9
IHLET, ÉS NEM IZZADSÁG
Vászonsüveget viselnek a fejükön, és vászonnadrágot a derekukon. Ne öltözzenek úgy
fel, hogy megizzadjanak!

Ezékiel könyve 44:18

Amikor az izzadtságra gondolunk, akkor testi cselekedet jár a fejünkben. És lehetnek olyan esetek,
hogy az Úr szolgálata miatt megizzadunk—például építkezések és ehhez hasonlók esetében. De
amikor Isten dicsőítésére került sor, amikor hálánkat, imádatunkat és köszönetünket fejezzük ki, Isten
azt mondta, hogy Ő nem akart semmi olyat, ami izzadtságot okoz.

ISTEN NEM AKARJA, HOGY NYOMÁS VAGY ÉRZELMI KITÖRÉS HATÁSÁRA
DICSŐÍTSED ŐT.

Az Úr nem azt akarja, hogy azt hidd, hogy egy olyan elviselhetetéenül nehéz terhet rakott rád, hogy
csak nagy erőfeszítések árán tudod megtenni az Ő akaratát. Egyesek arról beszélnek, hogy milyen
nagy áldozatokat hoztak azért, hogy az Urat szolgálják. De Isten sosem kérte tőled, hogy feladj valami
értelmes dolgot azért, hogy Jézust szolgáljad—csak a szemetet kell feladd, ami rendetlenné tette az
életedet.
Isten azt kívánja, hogy szeretettől túlcsorduló szívvel dicsőítsünk, egyszerűen csak azért, hogy
visszaválaszolj arra a szeretetre, amit Ő mutat irántad. Semmi izzadtság, semmi hamis ösztönzés, csak
a hála tiszta, természetes kimutatása.
Hadd legyen imádatunk tiszta szívből fakadó—hálaadással azok a dolgok iránt, amiket Isten tett az
életünkben, csodálván az Ő dicsőségét, az Ő nagyságát, és az Ő szépségét.
Atyánk, mi téged az öröm, és a hálaadás helyéről akarunk dicsőíteni.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 10
Ő OTT VAN
…A város neve pedig ez lesz: OTT VAN AZ ÚR!

Ezékiel könyve 48:35

Amikor Ezékiel megpróbálta leírni Izrael eljövendő dicsőségét, ezt mondta, „Jehova‐shamah‐nak
fogják nevezni—az Úr ott van.” Nem tudott annál dicsőségesebb dologra gondolni, minthogy az Úr
ott van.
Egyesek szeretnének elmenekülni Isten elől. Keményen dolgoznak azon, hogy eltávolítsák Istent a
nemzet életéből—nem lehet említeni Istent az állami iskolákban, és semmi Istenre emlékeztető ne
legyen nyílvános helyeken. Azt hiszik, hogy élvezni fogják az életet ott, ahol Isten nincs jelen, mert
akkor nem lesznek korlátok. Azt tehetik, amit csak akarnak. De ne feledd, hogy egy olyan világban,
ahol nincsenek korlátok,mindenkiknek ugyanolyan szabadsága van mint neked. És ilyen körülmények
között nem élhetnél sokáig.

HÁLA ISTENNEK, NEM TUDUNK ELMENEKÜLNI AZ Ő SZÍNE ELŐL.

Isten jelenléte miatt van reményünk, erőnk, és tisztaságunk. Nélküle csak sötétségben élhetnénk.
Annak ellenére, hogy Isten ott van, mi ezt sokszor elfelejtjük. És akkor hajlamosak vagyunk a bűn
elkövetésére, vagy kétségbeesünk a körülmények miatt. De ekkor van a legjobban szükségünk Isten
jelenlétére.
Isten jelenlétének tudata távol tart minket a bűntől. Elkergeti a kétségbeesésünket. Képessé fog
minket tenni arra, hogy életünk legsötétebb órájában is örüljünk. Ápold magadban ezt a tudatot.
Emlékezz arra, aki megígérte, hogy velünk lesz a hegytetőn, a völgyben, és mindenhol.

Atyánk, köszönjük neked a Te jelenléted ajándékát. Segíts nekünk, hogy
emlékezzünk arra, hogy Te ott vagy, hogy a szívünk az elkeseredettségből
a hálaadásba emelkedjen fel.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 11
VELED EGYÜTT A TŰZBEN
Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs
rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint az Isten Fia.
Dániel könyve 3:25

Amikor Dániel barátai, Sádrák, Misák, és Abednegó nem borultak le a Nebukadneccár által
felállíttatott szobor előtt, a király nagyon mérges lett, és megparancsolta, hogy a három embert
dobják be a tüzes kemencébe. De mindig Istené az utolsó szó. Az embereket a kemencében a lángok
meg sem érintették. Amikor a király kinyitotta a kemencét, nagyon elcsodálkozott, hogy három
ember helyett négyet lát benne. És a negyedik olyan volt, mint az Isten Fia.
Ebben a történetben Jézus Krisztus maradandó jelenlétét láthatjuk, aki a legsötétebb órákban és a
legvadabb próbák közepette is megvédi az övéit. Mi azt szeretnénk, hogy Isten teljesen megvédjen
minket a tűztől. Ez lenne a kívánságunk. De Ő sokszor nem ezt választja.

LEHET HOGY ISTEN A TŰZTŐL VALÓ MEGMENTÉS HELYETT, AZT VÁLASZTJA,
HOGY A TŰZÖN KERESZTÜL VISZ ÁT MINKET.

A tűz megtisztít. Isten tisztaságot akar látni az övéiben, ezért gyakran megengedi, hogy eltöltsünk
egy kis időt a kemencében, hogy a bennünk levő tisztátalanságok elégjenek.
Lehet, hogy te ma egy tüzes próbán mész keresztül, de ne feledd—nem vagy egyedül abban a
tűzben. Az Úr ott van veled, és amikor a próba megtette hatását, akkor Ő ki fog menteni belőle.
Atyánk, köszönjük, hogy sosem vagyunk egyedül—még a legmélyebb
fájdalmunkban és a legsötétebb óránkban sem. Mennyire hálásak
vagyunk a Te jelenlétedért, amely velünk van a nehézségekben. Mennyire
áldottak vagyunk, mert Te úgy döntöttél, hogy velünk együtt vagy a
megpróbáltatásainkba is.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 12
A KÖNNYŰ ÚT, VAGY A NEHÉZ ÚT
Most ezért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei
Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik
kevélyen élnek.

Dániel könyve 4:34

Nebukadneccar

nagyon tehetséges ember volt—talán túl tehetséges. És kezdett eltelni a

büszkeséggel. Azt kezdte érezni, hogy az általa véghezvitt dolgok saját kiválóságának eredményei.
A Biblia elmondja nekünk, hogy „Az összeomlást gőg előzi meg” (Példabeszédek 16:18). Isten
figyelmeztette Nebukadneccart, hogy veszélyes ösvényen jár. De Nebukadneccar úgy döntött, hogy
figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést.

ISTEN NAGYON HŰSÉGES. Ő MINDIG FIGYELMEZTET MINKET, AMIKOR
VESZÉLYES TERÜLETEK FELÉ HALADUNK.

Amikor Isten figyelmeztet, akkor kétféle képpen tanulhatod meg azt, amit Ő tanítani akar: a
könnyű úton, vagy a nehéz úton. A könnyű út az, ha hallgatsz az Ő figyelmeztető szavára. A nehéz út
pedig, ha továbbra is a baj felé haladsz.
Nebukaneccar a nehéz utat választotta. Ismét büszkeség töltötte el, és ugyanabban az órában
megőrült. Hét évig tartott neki, míg elismerte, hogy Isten mindenható.
Isten annál jobban szeret minket, minthogy megengedje, hogy azokat a dolgokat tegyük, amelyek
el fognak pusztítani minket. Mivel az Ő tulajdona vagyunk, Ő mindig gondoskodni fog azokról a
figyelmeztetésekről és leckékről, amelyekre azért van szükségünk, hogy távol tartsanak minket a
bajtól. És teljesen rajtunk múlik, hogy mindezt a könnyű vagy a nehéz úton tanuljuk meg.
Atyánk, köszönjük, hogy Te annyira szeretsz minket, hogy megvédsz
minket az ostobaságoktól. Add meg nekünk, hogy vágyjunk a Te Igédre,
amiben megtaláljuk a bölcsességet, amire szükségünk van ahhoz, hogy
egy istenfélő életet éljünk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 13
A KIRÁLY MUNKÁJÁT VÉGEZNI
Akkor én, Dániel, összeroskadtam, és napokig beteg voltam. De azután fölkeltem, és
végeztem teendőimet a király mellett.

Dániel könyve 8:27

Ebből az igerészből arra következtethetünk, hogy Dániel egyik képviselője volt Belsaccar király
babilóniai kormányának. A király ügyeivel bízták meg, és ő hűségesen teljesítette ezt a felelősségét.
Minket is a Király ügyeivel bíztak meg, és arra hívtak el, hogy akárhová is megyünk, mindig Őt
képviseljük. De a mi Urunk királysága, nem úgy mint a földi királyságok, örökké fog tartani. Mert a
miénk egy örökkévaló királyság.

A TE KIRÁLYOD EGY MUNKÁT AKAR ADNI NEKED A MAI NAPON.

„Nekünk pedig” írta Pál, „a menyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust várjuk
üdvözítőül.” (Pál levele a Filippibeliekhez 3:20). Mekkora megtiszteltetés, hogy Jézust képviselhetjük
itt a földön. Hatalmat adott nekünk arra, hogy az Ő érdekét képviseljük, és az Ő nevében szóljunk. De
amekkora kiváltság ez, akkora felelősség is, mert bárhová megyünk, az emberek a tőlünk látottak
alapján fogják Istent megítélni.
Az általunk szolgált Király nem szereti, ha helytelenül képviselik Őt. Úgy kell, szeressünk, ahogyan Ő
szeret, úgy kell adjunk, ahogyan Ő ad, és úgy kell megbocsássunk, ahogyan Ő is megbocsátott meg
nekünk. Az általunk képviselt Király kedves, együttérző, irgalmas és kegyelmes, és azt kéri, hogy mi is
ilyennek képviseljük Őt.
A te Királyodnak ma munkája van számodra. Szolgáld Őt örömmel és hűséggel.

Atyánk, köszönjük, Neked azt a megtiszteltetést és a kiváltságot, hogy
Téged képviselhetünk. Segíts nekünk Uram, hogy a cselekedeteink és a
szavaink által a mi csodálatos Királyunk hűséges követei legyünk.
MINDEZT JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZZUK, ÁMEN.

Június 14
AZ IMA FEGYVERE
Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad
magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat
Isten, és én a te szavaid miatt jöttem.

Dániel könyve 10:12

Dániel Istentől jövő bölcsességet keresett, és ez okból huszonegy napig imádkozott. Aztán végre egy
mennyei látogató biztosította Dánielt, hogy Isten meghallgatta az imáját, és elküldött egy hírvivőt,
hogy megadja neki a kért válaszokat.
Miközben a hírvivő Dániel felé tartott, a Perzsa birodalmat irányító sötét hatalmak megtámadták,
és harcolnia kellett. Huszonegy napig harcolt, amíg végre jött Mihály, az angyalok egyik fejedelme,
hogy segítsen neki, és kiszabadította. És Csak így tudta elvégezni küldetését.

LELKI HARCOK DÚLNAK KÖRÜLÖTTÜNK AZ EGÉSZ UNIVERZUMBAN.

Akár tudatában vagy, akár nem, akár szereted, akár nem, ebben a pillanatban is egy csata kellős
közepén vagy. Erős hatalmak harcolnak azért, hogy uralják az agyadat. Csak a Szentlélek ereje tud
segíteni abban, hogy megállj e hatalmas erőkkel szemben, amelyek a te pusztulásodat akarják.
Az Efezus 6:12 így magyarázza a csata természetét: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik,
hanem erők, és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyeka
mennyei magasságban vannak.”
Az Efezusiakhoz irt levél 6. fejezete leírja azt a lelki páncélzatot, amelyet Isten bocsátott a te
védelmedre. A te feladatod, hogy felvedd a páncélt, és utána imádkozz. Az igazi harcok akkor
történnek, amikor te a térdeden vagy—és a győzelem is ott található.
Segíts nekünk Uram, hogy félre tegyünk minden terhet és bűnt, ami
megkötözéssel fenyeget minket, hogy a Te dicsőségedért futhassuk meg
ezt a versenyt.
ÁMEN.

Június 15
VETÉS ÉS ARATÁS
Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy
ha lesz is, idegenek emésztik föl.

Hoseás könyve 8:7

Isten adott életet Izraelnek, de ők megtagadták Őt, és elkezdtek szelet vetni. Emiatt Isten megvonta
tőlük védelmét, és a saját magukra hagyta őket. És most figyelmeztette őket, hogy az a szél, amit
elvetettek, nemsokára beérik, és vihar lesz belőle, ami észak felöl jön—ez Asszíria, aki nemsokára
lerohanta és szétszórta Izraelt.

ÓVATOSAN VESS.

„Hiszen amit vet az ember azt fogja aratni is,” a Galaták 6:7 írja ezt. És a természet bizonyítja, hogy
ez az alapszabály igaz. Mi a fajta szerint aratunk. Ha kukoricát ültettél, akkor kukoricát fogsz aratni.
Nem babot. Ha irgalmat vetsz, akkor irgalmasak lesznek hozzád. Ha megbocsájtást vetsz, meg fognak
neked bocsájtani. Ha vad gondolatokat vetsz..., akkor fel kell készülj arra, hogy annak a
következményeit fogad aratni.
A probléma az, hogy mi nem vagyunk elég szelektívek. Túl sokszor kevert magot vetünk. Elmegyünk
a gyülekezetbe, és Isten Igéjét vetjük a fejünkbe, de amikor haza megyünk, akkor bekapcsoljuk a TV‐t
és elkezdünk vetni a testünknek. Az eredmény vegyes termés, és ez nagy összevisszaságot hoz
magával.
Ha a testednek vetsz, akkor nem arathatsz semmi mást, csak romlottságot. De ha a Léleknek vetsz,
akkor a Lélek gyümölcseit fogod aratni, és az örök életet.
Atyánk, őrizz meg minket attól, hogy a félrevezetés miatt azt gondoljuk,
hogy akármit vethetünk, de nem kell majd viseljük döntéseink
következményeit. Hadd vessünk igazságban.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 16
A SZÍV ÁLLAPOTA
Megosztott a szívük, de most meglakolnak, Isten lerombolja oltáraikat, elpusztítja
szent oszlopaikat.

Hoseás könyve 10:2

Izrael helyet adott Istennek a szívében—de csak egy kis helyet. Nem tudták odaadni Neki a teljes
szívüket, mert úgy döntöttek, hogy más isteneket is szolgálnak.
Jézus azt mondta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni (Máté evangéliuma 6:24). De pont ez az, amit
sok ember meg akar valósítani. Ahelyett, hogy teljesen odaadnák magukat Istennek, megelégednek
annyival, hogy néha egyet‐egyet odabólintanak Neki.

ISTEN NINCS AZZAL MEGELÉGEDVE, HOGY ÉLETEDNEK CSAK EGYIK RÉSZÉT
KAPJA MEG. NEM HAJLANDÓ TÉGED MEGOSZTANI MÁS ISTENEKKEL.

Isten azt kívánja—Isten azt érdemli—hogy a teljes szívedet, a teljes lelkedet, és teljes értelmedet
add oda Neki.
Hogy van a te szíved? Teljesen odaadtad azt Istennek, vagy több részre van szakadva? Elég nehéz
pontosan felmérni saját szíved állapotát, ahogyan Jeremiás is rámutat: „Csalárdabb a szív mindennél,
javíthatatlan; ki tudná kiismerni?” (Jeremiás próféta könyve 17:9). Az egyetlen mód, hogy
megismered szíved állapotát az, ha megkéred az Urat, hogy vizsgálja meg helyetted a szívedet.
És mit tehetsz akkor, ha az Úr megmutatja neked, hogy a szíved megosztott? Kövesd Dávid
példáját, aki azt kérte Istentől, hogy tegye egységessé a szívét. Vagy fogadd el Józsué kihívását, aki
erre biztatott, „Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni… de én és az én házam népe az Urat
szolgáljuk” (Józsué könyve 24:15).

Atyánk, segíts nekünk, hogy olyan életet éljünk, ami teljesen a Tiéd.
Távolítsd el azt tőlünk, ami arra késztetni minket, hogy megosztott szívvel
közelítsünk hozzád.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 17
BIRKÓZÁS ISTENNEL
Már az anyaméhben megcsalta testvérét, ereje teljében pedig Istennel küzdött.
Küzdött az Angyallal, és győzött, sírva könyörgött neki.

Hoseás könyve 12:4‐5

Hogy tud egy ember egyáltalán birkózni Istennel—vagy Isten angyalával—úgy, hogy győzzön? Ez
lehetetlennek tűnik. De Hoseás elmondja nekünk, hogy ez megtörtént, és a magyarázat a mondat
végén található: „Sírva könyörgött Neki.” Más szavakkal, „Kérlek, ne menj el anélkül, hogy meg ne
áldanál!”
Jákob birkózó mérkőzése pont egy nappal azelőtt történt, hogy találkozott volna a testvérével,
Ézsauval, aki 400 emberével sietett feléje. Ekkor már semmiféle ügyeskedés vagy cselszövés sem
tudta volna őt megmenteni. Jákob tudta, hogy innen nincsen menekvés. Így birkózott az Angyallal,
megragadta, és áldásért könyörgött neki.

ITT AZ IDEJE, HOGY MEGADJUK MAGUNKAT, ÉS AZ ÚR ELŐTT SÍRJUNK.

Sokszor látok embereket Istennel birkózni, és gondolkozom, Mi kell ahhoz, hogy térdre
kényszerüljenek? Jákob esetében ez akkor történt meg, amikor az angyal nyomorékká tette őt.
Amikor többé nem tudott futni, amikor többé nem tudott ügyeskedni, amikor nem tudta többé
kivágni magát a körülményekből, akkor végre megadta magát Istennek.
Lehet, hogy te is Jákobhoz hasonlóan oda jutottál, hogy már nem tudod, hogy mit tegyél. Amikor
végre saját erőd végére érsz, és megadod magad az Úrnak, attól kezdve fogod megtapasztalni Isten
erőteljes munkáját az életedben.

Atyánk, látjuk, hogy a győzelem akkor jön, amikor megadjuk magunkat
Neked. Tégy minket nyomorékká, Uram, ha ez kell ahhoz, hogy a teljes
megadás helyére vezess minket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 18
BÖJTÖLÉS
De még most így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva,
gyászolva.

Joel könyve 2:12

A mi természetünknek két oldala van: a testi oldal és a lelki oldal. Mi a testi oldalt elég sűrűn
etetjük—általában naponta minimum háromszor, és ezenkívül is gyakran eszegetünk. A lelkünket
azonban nem tápláljuk ilyen rendszerességgel.
A böjtölés arról szól, hogy megtagadjuk a testünket, és megerősítjük a lelkünket. Ha a lelkedet is
olyan rendszeresen eteted, mint a testedet, akkor lelkileg kövér lennél. A böjtölés megváltoztatja a
szokásos menetet—éhezteti a testet, és eteti a lelket.

A BÖJTÖLÉS NEMCSAK EGY ÓSZÖVETSÉGI SZOKÁS VOLT.

Ézsaiás elmondta az embereknek, hogy nem úgy böjtöltek, ahogy azt Isten akarta. „De hiszen ti a
böjti napokon is megtaláljátok a kedvteléseteket.” (Ézsaiás könyve 58:3). Más szavakkal, a
kedvteléseket keresték akkor, amikor Istenre kellet volna figyeljenek. Ez olyan, mintha egy böjtnapot
tartanál, de az egész napot a TV előtt töltenéd el. A testünk sóvárog a szórakozások után, de a
böjtölés lényege, hogy a testet a helyére tegyük, és Istent keressük.
Amikor böjtölsz, és az idődet imával és az Isten Igéjének olvasásával töltöd, a lelked egyre erősebb
és erősebb lesz, és a test szorítása egyre gyengül. És ekkor lelki csatáinkban győzelmeket aratunk.
A böjtölés nemcsak ószövetségi szokás volt. Isten ma is arra hívja az övéit, hogy böjtöljenek. A mai
világ nagyon nagy bajban van. Mi, akik szeretjük Istent, meg kell tagadjuk a testünket, és az Ő arcát
kell keresnünk, és meg kell erősítsük a lelkünket a csatára.

Atyánk, el akarunk fordulni a bűneinktől, hogy Te kimutathasd felénk a Te
irgalmadat és kegyelmedet. Segíts nekünk, hogy teljes szívünkből Téged
keressünk —böjtöljünk és gyászoljunk előtted nemzetünkért és
családunkért.
ÁMEN.

Június 19
A KIVÁLASZTOTTAK
Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon
rajtatok minden bűnötöket. Járnak‐e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?

Ámósz könyve 3:2 ‐3

Isten Izraelt választotta—de nem azért mert nagyon jók vagy nagyon erősek lettek volna. Egyszerűen
csak azért választotta őket, mert szerette őket. És úgy döntött, hogy Izrael népe által hozza el a
Megváltót ebbe a világba.
Izraelhez hasonlóan minket is kiválasztott, de nem a saját jóságunk miatt, és azért sem mert volt
valamink, amire Istennek szüksége lett volna. Isten azért választott, mert szeret és közösségben akar
lenni velünk.

A KÖZÖSSÉGHEZ EGYETÉRTÉS KELL.

Ahhoz, hogy közösségbe legyél Istennel, egyetértésben kell legyél vele. Ez azt jelenti, hogy
követned kell az általa felállított szabályokat. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy megállapodásokat
kössünk Istennel: „Ha te megteszed ezt nekem, akkor én is megteszem azt Neked.” Mi menthetetlen
bűnösök vagyunk, akik megbuktunk Isten előtt. Ő szánalommal tekint ránk, és ezt mondja:
„Kiválasztottalak téged.”
Isten választottjának lenni nagy felelősséggel jár. Ismerjük az Ő útjait. Ismerjük az Ő elvárásait. A
világosságban járunk, és megértjük az Ő Igéjét; ezért minket magasabb követelmények szerint fognak
megítélni. Ha a bűnt választjuk, akkor Isten megbüntet minket, mert az Övéi vagyunk.
Mekkora áldás az, hogy Isten szeret minket, Isten kiválasztott minket, és Isten megbocsájtott
nekünk. Éljünk egyetértésben vele, és mutassuk meg az Ő fennségét annak a világnak, amely nem
ismeri Őt.
Atyánk, menyire hálásak vagyunk, hogy a Tieid lehetünk. Hadd ne
távolodjunk el soha az igazságtól, hanem inkább engedelmességben éljünk
Veled.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 20
KÉSZÜLJ AZ ISTENNEL VALÓ TALÁLKOZÁSRA
Ezért bánok így veled, Izrael! És mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael!

Ámósz könyve 4:12

Isten Izraelt ismételten figyelmezette. Csapásokat hozott rájuk. Megpróbálta visszafordítani őket a
saját maguk által választott pusztulás felé vezető útjukról. De mind ezek után, sem fordultak vissza
Hozzá. Most pedig elérkezett az ítélet. Ámósz próféta figyelmeztetést intézett az emberekhez:
„Emberek készüljetek fel, hogy találkoztok Istenetekkel!”
Azonban ez esetben a találkozás nem a szeretet, nem a közösség, és nem az egység miatt volt. Ez a
találkozás ellentétek miatt volt.

NAGY OSTOBASÁG ELLENFÉLKÉNT TALÁLKOZNI ISTENNEL.

Az Ige ezt mondja, „Jaj annak, aki perbe száll alkotójával” (Ézsaiás könyve 45:9). Hogy képzelheted,
hogy megnyered a csatát Isten ellen? Mégis egyesek közületek harcolnak Istennel. Isten beszélt
neked azokról a dolgokról, amelyek az életedben tisztességtelenek, romlottak, vagy nem leli kedvét
bennük. A Szentlélek figyelmeztetett, de te nem hallgattál a szavára, és magadat szembeállítottad
vele.
Egy nap találkozni fogsz Istennel, és erre fel kell készülj. Semmit sem lehet elrejteni az Ő szeme
elől. Ő ismeri a szíved minden gondolatát és minden szándékát. Bűntudat van bennünk. De annyira
áldottak is vagyunk—mert van egy Közbenjárónk, aki képvisel minket az Atya előtt. „Ki ítélne
kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján ül, és esedezik értünk?” (Pál
levele a Rómaiakhoz 8:34).
Áldjuk Istent az Ő Fiáért!

Uram, hadd tapasztaljuk meg a Veled való minden napos találkozás
örömét—a Te jelenléted örömét, a te Szentlelked erejét, és annak a
dicsőségét, hogy Veled járhatunk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 21
BIRTOKOLD A TULAJDONODAT
De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az, Jákob háza visszanyeri birtokát.

Abdiás könyve 1:17

Isten megígérte Izraelnek, hogy az egész földet nekik adja, egészen a Földközi tengerig. Már minden
az övéké volt—Csak annyit kellet volna tegyenek, hogy belépnek, és birtokba veszik azt. Szomorú, de
nem tették meg. Korlátozták azt, amit Isten nekik akart adni.
Pál úgy írta le Istent, hogy Ő az „Aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi
kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint.” (Pál levele az Efezusiakhoz 3:20). Annak,
amit Isten tud megtenni, nincs határa.

MI VAGYUNK AZOK, AKIK KORLÁTOZZUK SAJÁT ÁLDÁSAINKAT.

Megkaptad azt a nyugalmat, örömöt, és békességet, amit Isten ígért? Ha nem, akkor nem vetted
birtokba a tulajdonodat. Nem foglaltad el azokat a területeket, amelyek a te tulajdonaid. Túl sok
keresztény elcsügged, aggódik, és le vannak győzve ahelyett, hogy élveznék az örömnek azt a
teljességét, amelyet Isten akar adni az Ő gyermekeinek. Ha nincs meg ez a leírhatatlan örömöd, akkor
nem vetted birtokba az összes tulajdonodat. Ott van; elérhető számodra—egyszerűen csak nem
vetted át.
Az Úr arról az eljövendő napról beszél, amikor jön Jákob, és birtokba veszi a birtokait. Mi a mai
napon birtokba vehetjük a tulajdonainkat. Ne nyugodj bele, hogy átlagos életed van, mert ez az isten
által tervezett szint alatt van. Törekedjünk Isten dolgaira, törekedjünk Isten erejének
megtapasztalására; törekedjünk a Lélek általi felszentelésre.
Higgy,… és vedd birtokba azt ami a tiéd.

Uram, köszönjük Neked csodálatos ígéreteidet. Segíts
nekünk, hogy a Te erődre támaszkodjunk, és
megszerezzük azokat a győzelmeket, amelyeket Te adsz
nekünk.
ÁMEN.

Június 22
HAZUG HIÁBAVALÓSÁGOK.
Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket.

Jónás könyve 2:9

Három szörnyű nap és három szörnyű éjszaka után—amelyeket mind saját magának köszönhetett—
Jónás elérte a szárazföldet, és kereste az Urat. És utána kijelentette, hogy mit tanult a hal
gyomrában: Akik hazug hiábavalóságokhoz ragaszkodnak, saját irgalmuk ellen fordulnak.
Mik voltak azok a hazug hiábavalóságok, amelyekről Jónás beszélt? Először is elhitte, hogy el tud
futni Isten elhívása elől. Másodszor azt hitte, hogy találhat egy olyan helyet, ahol Isten nincs ott, hogy
elbújjon az Ő színe elől. És végül azt elhitte, hogy az ő útjai jobbak Isten útjainál.

AZOK, AKIK HAZUG HIÁBAVALÓSÁGOKBAN HISZNEK, VÉGÜL SZÖRNYŰ
HELYEKEN KÖTNEK KI. NE TEDD EZT.

Isten nagyon, irgalmas, és nagyon bölcs. Az Ő útjai mindig a legjobbak, és Ő csak jót akar a te
életedben. „Mert csak Én tudom mi a tervem veletek… békességet, és nem romlást tervezek, és
reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11). Semmi sem jobb neked annál, minthogy
megtalálod Isten akaratát, és aztán azt meg is teszed. Ennél jobb nem létezik számodra; ez az igazi
élet. Ezzel együtt jön az elégedettség és a megnyugvás, de ennél kevesebbel sosem leszel teljesen
elégedett.
Ne okozz problémákat saját magadnak. Inkább vesd alá magadat Annak, aki szeret téged.
Megteheted ezt saját akaratodból, vagy úgy is, hogy büdös halszagod lesz—de úgyis oda fogsz menni,
ahová Isten akarja, hogy menj.

Atyánk, köszönjük azt az elégettséget, ami abból ered,
hogy mi alárendeljük az életünket a Te akaratodnak, és
így metaláljuk azt az örömöt, azt a békességet, és azt az
elégedettséget ami abból származik, hogy tudjuk, hogy
Te vagy az irányító.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 23
NINCSENEK KORLÁTOK
Talán elfogyott az Úr türelme? Ilyeneket tenne velünk? Az Ő igéi javára válnak annak,
aki becsületesen él!

Mikeás könyve 2:7

Isten Lelke korlátozott volna? Vajon korlátozott‐e azzal kapcsolatban, hogy ki által szólhat, vagy hogy
mit mondhat? Vajon az Isten Lelkét kell okolni azokért a dolgokért, amik történnek a nemzetünkkel,
vagy az egyház mai gyengeségeiért? A válasz az, hogy nem.

ISTENNEK NINCSENEK KORLÁTAI.

Isten Lelke semmilyen módon sincs korlátozva. Attól még, hogy mi gyengék, és hatástalanok
vagyunk, Ő nem ilyen. A Szentlélek beszél a szívünkhöz, és kijelenti, „Nem hatalommal, nem
erőszakkal, hanem az Én Lelkemmel” (Zakariás könyve 4:6). Annak ellenére, hogy én megzavarodok a
világ helyzete miatt, Őt nem lehet megzavarni. Az Ő szíve még mindig a világért dobog, és még
mindig Jézus Krisztushoz akarja vonni az elveszetteket.
Saját képességeidtől függetlenül eszköz lehetsz az Ő kezében. Isten tud használni téged teológiai
diploma és doktori cím nélkül is. Ha alárendeled neki magad, akkor tud, és fog is használni abban,
hogy elmond Jézus Krisztus igazságát ennek a haldokló világnak. Lehetünk a világ világossága és a föld
sója, ha alárendeljük magunkat Isten Lelkének, és megengedjük neki, hogy kimunkálja az Ő tervét az
életünkön által.
Hadd munkálkodjon Isten rajtunk keresztül, hogy térdére kényszerítse ezt a világot.

Atyánk, köszönjük Neked a Szentlélek erejét, amely
változásokat hoz életekben és társadalmakban. Atyám,
azért imádkozunk, hogy lelki ébredés legyen a
nemzetünkben, a Te Lelked felkenése és ereje által.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 24
KI OLYAN ISTEN, MINT A MI ISTENÜNK?
Kicsoda olyan Isten, mint Te, aki megbocsájtja a bűnt, és elengedi népe maradékának
büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban lelik kedve, hogy kegyelmet
ad.

Mikeás könyve 7:18

A zsoltáros kijelenti, hogy „kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” Egy olyan
Isten aki, „Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint.”
(Zsoltárok 103:8,10). Annyira nagy az együttérzés benne, hogy azt mondta Ezékielnek, hogy ezt sz
üzenetet adja át az embereknek. „Mondjad nékik: Életemre mondom, ezt mondja az Úr Isten, hogy
nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek
meg, térjetek meg gonosz útaitokról! Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?” (Ezékiel könyve 33:11).

NINCS OLYAN ISTEN, MINT A MI ISTENÜNK.

Ki az az isten, aki olyan, mint a mi Istenünk, aki annyira irgalmas, és annyira készen áll, hogy
megbocsássa bűneinket? Ki olyan isten, mint a mi Istenünk, aki minket az igazság útján vezet, és a
bűneinket a tenger mélyébe dobja?
Nincs olyan Isten, mint a mi Istenünk. Ő az Apja az apátlanoknak. Ő a bűn és a halál Legyőzője. Ő az
a Szikla, akihez menedékért futhatunk. Ő a bűneink Megbocsájtója.
Menyire áldottak vagyunk, hogy a kegyelem Istenét szolgálhatjuk!

Atyánk, köszönjük Neked a Te jellemedet—a Te
szeretetedet, a Te együttérzésedet, a Te irgalmadat, a
Te megbocsájtásodat, a Te igazságodat és a Te
hatalmadat. Ó, Uram szeretünk téged. Vonj magadhoz
közelebb, és vezess minket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 25
BÍZZÁL AZ ÚRBAN
Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Náhum könyve 1:7

Isten sosem ígérte azt, hogy amikor odaad az életedet Jézusnak, attól kezdve Ő megőriz a
fájdalmaktól és a problémától. Ő csak azt ígérte, hogy amikor végigmész egy próbatételen—vedd
észre, hogy „amikor”, és nem „ha”—akkor Ő veled fog tartani a fájdalomban, és Ő fog átvinni a másik
oldalra.

AMIKOR MEGÉRKEZIK A BAJ, HOVÁ FORDULSZ SEGÍTSÉGÉRT?

Befelé fordulsz, és reménykedsz hogy erőt találsz önmagadban? Más embereknél keresel
segítséget? Vagy egyszerűen csk túl akarod élni az alábbi mottó szerint: „Amit nem lehet megoldani,
azt ki kell bírni” vagy „Csak mosolyogj, és tűrj.”
Mindenkinek vannak problémái. Ez az élet elmaradhatatlan része. Egy olyan világban élünk, amely
fellázadt Isten ellen, és ezért a világban káosz uralkodik. A szükség idején egyetlen menedékhez
fordulhatsz úgy, hogy biztonságban legyél, és ez a hely az Úr Jézus Krisztus.
Ne fordulj másokhoz. Ne fordulj önmagadba. Ne gondold, hogy valami optimista jelmondat fog
kisegíteni a bajból. Inkább bízz az Úrban. Ő veled lesz a bajban, és amikor átértél a másik oldalra,
akkor fogod meglátni az Ő tervének bölcsességét.

Atyánk, amikor a viharok tombolnak körülöttünk, vonj
minket Magadhoz. Tudjuk, hogy Te jó és szerető Isten
vagy. Taníts meg minket, hogy Benned bízzunk, még a
legnagyobb bajban is.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 26
AMIKOR ISTEN HALLGAT
Meddig kell még kiáltanom Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az
erőszak miatt, de nem segítesz!

Habakuk könyve 1:2

Nehéz kibírni Isten hallgatását— amikor imádkozunk, de úgy tűnik, hogy Ő nem hall, mert semmi
sem változik.
Ez volt Habakukk csalódása is. Izrael hátat fordított Istennek. A nemzetet erkölcsi káosz jellemezte.
Habakukk ijedten így kiáltott, „Istenem, te semmit sem teszel!” Az Úr így válaszolt, „Nézzétek a
népeket, és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit
nem is hinnétek, ha elbeszélnék!” (Habakuk könyve 1:5).

ISTEN ÚTJAI NEM A MI ÚTJAINK.

Néha Isten hallgatását tévesen közömbösségnek gondoljuk, de az igazság az, hogy Isten mindig
munkálkodik.
Aztán Isten egy próféciát adott Habakukknak, az eljövendő veszedelmes napokkal kapcsolatban.
Elmagyarázta az ítéletét, amely a káldeusok által fog jönni, akiket Ő ezért a célért emelt fel. Utána,
pedig bíztatta Habakukkot, hogy tartson ki és továbbra is higgyen benne, és olyan szavakat használt,
amelyek az évszázadok során sok keresztényt bátorítottak, „Az igaz ember a hite által él.”
Lehet, hogy azt érzed, hogy Isten nem hallgat meg téged, vagy ami ennél rosszabb—hogy nem is
érdekli az egész. De biztosíthatlak Isten Igéje alapján, hogy Ő hall, Őt érdeklik a te dolgaid, és Ő érted
munkálkodik—még akkor is, ha némának tűnik. Ne nézz a problémáidra. Ne vedd figyelembe a
körülményeket. Inkább vesd a gondjaidat arra, aki szeret téged, és aki megígérte, hogy minden
szükségletedet kielégíti.

Atyánk, jutass el a hitnek erre a szintjére: hogy amikor
nem értjük, hogy mit csinálsz, akkor is azt mondhassuk,
„Uram csak folytasd tovább.”
ÁMEN

Június 27
ISTEN ÖRÜL MIATTAD
Veled van Istened az Úr, Ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít
szeretetével, ujjongva örül neked.

Zofóniás könyve 3:17

Mi, akik szülők vagyunk, tudjuk, hogy mi jelent örülni a gyermekeink miatt. És Isten ugyanígy érez.
Ő örül azoknak, akik a gyermekei lettek a Jézus Krisztusba vetett hitük által. Zofoniás elmondja, hogy
„Isten boldogan örül neked.”
Utána elmondja, hogy Isten „elcsöndesít minket az Ő szeretetével.” Milyen csodálatos kép ez! A
Biblia elmondja, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy életét adta értünk. Jézus szeretete
irántunk örökkévaló, végtelen és változatlan. Nehézségek, próbatételek, és üldöztetések ellenére az
Ő szeretete nem változik. És engedd, hogy ennek a teljes valósága mélyen belevésődjön a szívedbe.
Sokat kell gondolkozzunk Isten irántunk való szevedélyének mélységére.

AMIKOR MEGÉRTJÜK A MI ATYÁNK IRÁNTUNK VALÓ NAGY SZERETETÉT, A
SZÍVÜNK ELCSENDESEDIK, ÉS EBBEN AZ IGAZSÁGBAN MEGNYUGODHATUNK.

Zofoniás utána az mondja, hogy Isten „énekelve örül feletted.” El tudod képzelni, hogy Isten egy
szerelmes dalt énekel neked, amelyet mennyei zenekar kísér?
Az élet bizonytalan. Sok minden van, amit nem tudunk. De Isten igéjéből tudjuk, hogy csak egyetlen
dolog számít—az, hogy az Úr szeret minket. Hadd legyen vihar, hadd szálljanak a nyílvesszők. Jöjjön,
aminek jönnie kell, mert Ő szeret minket.

Atyánk, csodáljuk a Te szeretetedet. Mennyire várjuk azt
a napot, amikor közöttünk fogsz lakni, a mi hatalmas
Istenünk, a királyok Királya.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Június 28
NEMZETEK KÍVÁNSÁGA
Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a
tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek,
ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja a Seregek Ura.

Haggeus próféta könyve 2:6‐7

Azok a zsidók, akik visszatértek a Babilóniai fogságból, elcsüggedtek a templom építése során, és
ehelyett inkább saját házaikat kezdték helyrehozni. Haggeus megszidta őket, és azt mondta, hogy
ezért nem sikerül nekik semmi. Az emberek viszont arra panaszkodtak, hogy Salamon templomához
képest ez a templom igen jelentéktelennek és semmiségnek tűnik. Haggeus azonban bíztatta őket,
hogy egy nap Isten dicsősége újra be fogja tölteni a templomot.

ISTEN NEM FOG ÖRÖKKÉ VÁRNI, ÉS NEM FOGJA MEGENGEDNI, HOGY A
GONOSZSÁG ÖRÖKKÉ URALKODJON.

Az Ige leírja Isten ítéletének napját—a nagy nyomorúságot—amikor a menny, a föld és a tengerek
megremegnek. Utána pedig el fog jönni a „Nemzetek kívánsága”.
Jézus ezt mondta a zsidóknak, „Mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem,
mindaddig, amíg nem mondjátok visszajövetelemkor: Áldott, aki az Úr nevében jön.” (Máté
evangéliuma 23:9). Annak ellenére, hogy az Ige azt tanította, hogy a „Nemzetek kívánsága” az
igazság, a békesség, és az öröm országát fogja megalapítani, a zsidók mégis elutastották első
eljövetelekor. Nem vágytak rá.
És mi a helyzet veled? Ma Jézus‐e a te szíved vágya? Vágysz‐e arra, hogy megalapítsa a királyságát?

Atyánk, köszönjük az eljövendő királyságod ígéretét. Egy
olyan világban, amely tele van bűnnel és a káosz
uralkodik benne, mi a Te Igédbe kapaszkodunk, és Jézus
Krisztusra várunk, Minden Nemzet Vágyára, hogy
eljöjjön, és megalapítsa a Te igazságos országodat.
ÁMEN.

Június 29
ÖRÜLJ ÉS VÍGADJ
Újjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni – így szól az Úr. A többi
nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az Ő népévé lesznek, Ő pedig
köztetek fog lakni.

Zakariás könyve 2:14‐15

Amikor az emberek visszatértek a városukba a babilóniai fogság után, Jeruzsálem csupa rom volt.
Zakariás azonban biztatta őket, hogy egy nap Isten újra Jeruzsálemet fogja választani. A Mindenség
Ura újra részt fog vállalni Júdában, és az Ő népe között fog élni.

A SZÍVEMBEN CSAK AZ AZ ÍGÉRET TUD ÖRÖMÖT ÉS VIGASSÁGOT OKOZNI,
HOGY JÉZUS ISMÉT EL FOG JÖNNI.

Az Úr eljövetelének ígérete örömre és vigasságra kell indítsa a szívünket. A világra tekintve, ma
nem sok mindent látok, ami miatt örülhetnénk vagy vigadozhatnánk. A szívem sír a körülöttünk
uralkodó gonoszság miatt. Ebben a világban semmi sem indít olyan örömöre, amiről a próféta beszél
ebben a részben.
Minden egyes nap közelebb visz minket ahhoz a csodálatos naphoz—ahhoz a naphoz, amely ének
és öröm lesz, amikor az Úr eljön, és az Ő népe között fog élni.
Sorsdöntő napokat élünk, amikor az események fonala Jézus Krisztus eljövetele felé terel minket.
Amíg Isten megtart minket, figyelmeztetnünk kell másokat, hogy gonosz napok fognak jönni,
ugyanakkor azt is hirdetnünk kell, hogy egy csodálatos nap is közeleg, az Úr eljövetelének napja.

Atyánk, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te
akaratod, mint a menyben úgy a földön is. A szívünk
vágyik arra, hogy eljöjjön már az a nap, amikor
békességben és igazságban fogsz élni a Te néped között!
ÁMEN.

Június 30
HEGYEKET MOZDÍTANI
Erre ő így szolt hozzám: Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek: Nem hatalommal, nem
erőszakkal, hanem az én lelkemmel!—mondja a Seregek Ura. Ki vagy te, nagy hegy?
Síksággá válsz Zerubábel előtt! Ő teszi fel a zárókövet, miközben ezt kiáltják: Áldás,
áldás szálljon rá!

Zakariás könyve 4:6‐7

Az emberek nem voltak arra felkészülve, amit akkor találtak, miután visszatértek a fogságból. A
rombolás elcsüggesztő volt. Isten templomának egykori helyén, most egy nagy törmelékhegy állt.
Mekkora hegy! Miközben megpróbálták eltüntetetni a törmeléket, az emberek elcsüggedtek. De az
Úr Igéje Zakariás által szólt Zerubábelhez, aki vezette a templom újjáépítését. „Ki vagy te nagy hegy?
Síksággá válsz Zerubábel előtt!”
Gyakran, amikor rátekintünk az Úr által adott feladatra, lehetetlennek tűnik a megvalósítása. Azon
gondolkozunk, hogy, „vajon ezt egyáltalán lehetséges elvégezni?” De Isten válasza ugyanaz
számunkra is, mint Zerubábel számára. „Ezt a hegyet nem lehet a te erődből elmozdítani. Csak az Én
Lelkem tudja ezt a munkát elvégezni.”
Lehet, hogy te ma egy heggyel nézel szembe—pénzügyi‐heggyel, egészség‐heggyel, vagy lehet,
hogy egy kapcsolati heggyel. Megpróbáltad a legnagyobb erőfeszítés árán elmozdítani a törmeléket,
de elfáradtál, elcsüggedtél, és készen állsz arra, hogy feladjad.

JÓ DOLOG, HA SAJÁT MAGAD VÉGÉRE JUTSZ, MERT EKKOR VÉGRE ISTEN FELÉ
FORDULSZ.

Kérd a Szentlelket, hogy segítsen. Engedd meg, hogy Isten megmutassa az erejét a te oldaladon.
Tedd le az ásódat, lépj hátra, és figyeld, hogy hogyan mozdítja el Ő a hegyet.

Uram, mi ma elcsüggedtünk a feladat végzése során, és
erőnk végére értünk. Szükségünk van a segítségedre.
Szükségünk van a Te Szentlelked erejére ahhoz, hogy
elvégezhessük ezt a feladatot. Tölts be minket, Uram. Te
légy ma a mi erősségünk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 1
A REMÉNY FOGLYAI
Térjetek vissza a fellegvárba, ti reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: kétszeres
kárpótlást adok neked!

Zakariás könyve 9:12

Az előző verset Zakariás azoknak címezte, akiket egy víz nélküli gödörbe börtönöztek be. Most
viszont azokhoz beszél, akiket a remény tart fogva.
Mi hívők, ’’be vagyunk börtönözve’’ abba a reménybe, hogy a Messiás el fog jönni. Nem tudunk
elmenekülni ettől. És nem is akarunk elmenekülni. Ez az, amire vágyunk, amire várunk. Tudjuk, hogy
amikor Jézus újra eljön, akkor végre az emberi szenvedések véget érnek. És véget érnek a háborúk és
a szívfájdalmak is. Ő békességben és igazságban fog uralkodni, éski fog menteni minket abból a
gödörből, amiben ma még benne vagyunk.

MI RAGASZKODUNK AHHOZ A REMÉNYHEZ, HOGY Ő HAMAR EL FOG JÖNNI,
HOGY MEG FOGJA ALAPÍTANI A KIRÁLYSÁGÁT, ÉS BÉKESSÉGET ÉS IGAZSÁGOT
FOG HOZNI ERRE A FÖLDRE, AMELY VÁGYIK EZEKRE A DOLGOKRA.

Ó, menyire szükségünk van erre a reményre! Menyire szükségünk van arra, hogy életben tartson
minket. Egy olyan világban, ami szétesőfélben van, és amelyben az emberek szíve a félelem miatt
retteg, menyire csodálatos, hogy van ez a reményünk Jézus Krisztusban.
Az Úr megígérte azoknak, akik a remény foglyai, hogy kétszeresen térít nekik vissza mindent.
Elmondja a fejezet későbbi részében, hogy hogyan győzi le az ellenségeiket, hogy fogja megdicsőíteni
az övéit, és hogyan fogja őket is olyanná tenni mint egy koronában levő drágakő.
Jöjj hamar, Úr Jézus!
Atyánk a szemünket és reményünket Rád irányítjuk.
Vágyakozunk a te visszatérésedre; nagyon várjuk azt a
napot amikor eljössz, és megalapítod a Te
királyságodat.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Július 2
ISTEN ELŐTTI SZÖVETSÉG
Ezt kérdezitek: Miért nem? — Azért nem mert az Úr tanúja annak, hogy hűtlen lettél
ifjú korodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt
össze.

Malakiás könyve 2:14

Az Izraeliek megpróbálták. Az áldozataikat könnyekkel borították, de az Úr nem fogadta el őket.
Akkor megkérdezték, hogy, „Miért?” Isten azt mondta, hogy azért mert olyan rosszul bántak a
feleségeikkel.
Az elválást nagyon könnyűvé tették. Ha egy embernek megtetszett egy fiatal lány, elválhatott a
feleségétől úgy, hogy csak annyit mondott háromszor, hogy, „Elválok tőled.” És fiatalkori társa, aki
mellette állt a nehéz időkben, aki áldozatot hozott azért, hogy elkezdjék a közös életüket, az az
asszony, aki gyerekeket szült neki és rendben tartotta a házát, el kellett menjen a háztól.

ISTEN UTÁLTA AZ VÁLÁST.

Isten akkor is utálta a válást, és most is utálja. És én megtanultam, hogyha Isten utál valamit, akkor
jobb, ha én is utálom azt.
A Biblia azt mondja, hogy jobban kell szeressük a feleségünket, mint önmagunkat. Annyira kell,
szeressük őket „ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Pál levele az
Efezusiakhoz 5:25).
A mai világban nagy a nyomás a házasság ellen. Mi akik összeházasodtunk, emlékeznünk kell, az
Isten előtt tett fogadalmunkra, „Jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban, egészségben,
betegségben, addig szeressük egymást, amíg a halál el nem választ.”
Atyánk, segíts nekünk, hogy úgy szeressük egymást,
ahogyan Te szerettél minket, és mindenkihez
kedvességgel és együttérzéssel közeledjünk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 3
AZ EMLÉKEZÉS KÖNYVE
Amikor erről beszéltek egy más között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és
meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik Őt félik, és
megbecsülik Nevét.

Malakiás könyve 3:16

Észrevetted‐e már, hogy milyen fontos neked a saját neved? Mondjuk, hogy két ember beszélget
mögötted, és az egyik megemlíti a nevedet. Hirtelen felkapod a fejed, és azon gondolkozol, hogy mit
beszélhetnek rólam ezek?
Az Úrnak is ugyanennyire fontos a saját neve. Amikor Róla beszélünk, Ő mindig hallgatózik. „Mi az?
Mit beszélnek ezek rólam?”
Sajnos sokszor nem túl kellemes dolgokat kell hallgasson. Izraelnek szokása volt, hogy zúgolódott
az Úr ellen, és azok a dolgok ellen, amiket Ő megengedett azért, hogy az áldás juttassa el őket.
Ahelyett, hogy egymást Isten ígéreteivel bátorították volna, inkább morgolódtak a kellemetlenségek
miatt. És sokszor mi is ugyanezt a bűnt követjük el.

ÚGY NÉZ KI, HOGY ISTEN MINDENT FELJEGYEZ MAGÁNAK.

Isten mindig feljegyzi azokat, akik félik Őt, és akik beszélnek Őróla egymás között. Annyira
csodálatos, hogy az én nevem is be van írva az emlékezés könyvébe!
Imádkozok, hogy ti is sokszor beszéljétek el Isten szeretetét, és jóságát; hogy elmondjátok
másoknak, hogy mit jelent Isten számodra. Hadd legyen nagyon elfoglalt a feljegzéseket készítő
angyal, miközben az emlékezés könyvét írja. Adjunk neki sok írnivalót azzal, hogy beszélünk
egymásnak az Urunk jóságáról és áldásairól.
Uram segíts nekünk, hogy sokat beszéljünk egymásnak
a Te dicsőségedről. Köszönjünk, hogy megváltottál, és
kinccsé tettél minket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 4
TÉRJ MEG
Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában,
„térjetek meg…

Máté evangéliuma 3:1‐2

Mit jelent megtérni? Több mint, hogy csak annyit mondasz, hogy bocsánat. A megtérés azt jelenti,
hogy annyira sajnálod, annyira szomorú vagy, hogy többé nem fogod újra megtenni az ellenszegülést.
Ha egy ember kimondja, hogy ő megtért valamilyen cselekedetből vagy bűnből, de ismét ugyanazt
folytatja, akkor jó oka van annak, hogy megkérdőjelezzed az ember megtérésének őszinteségét.
Ahhoz, hogy Isten munkálkodjon az életedben, az első lépés az, hogy elfordulsz a bűntől. És ez
akkor történik meg, amikor találkozunk Isten kedvességével és jóságával. Ahogy Pál is írta, „Isten
jósága megtérésre ösztönöz.” (Pál levele a rómaiakhoz 2:4). Amikor észrevesszük azt, hogy Isten
jóságos, kegyelmes, szerető, és hajlandó megbocsátani vétkeinket, akkor a szívünk megpuhul, és meg
akar térni.

HA NINCS IGAZI MEGTÉRÉS, NINCS IGAZI MEGBOCSÁTÁS.

Ha van egy titkos bűn az életedben, és nem fordultál el tőle őszintén — lehet, hogy csak jobban
kezdted rejtegetni azt, és nagyobb gondot fordítasz arra, hogy eltakarjad a nyomokat,—ne csapd be
magad ezzel. Isten ismeri a szívedet. Ismeri a bűnödet. Nem fogod tudni Őt megcsúfolni.
Meditálj Isten jóságán. Gondolj az irántad való szeretetére, túláradó kegyelmére, és arra, hogy nem
csak megbocsájtani akar, hanem meg akarja változtatni az életedet, és abban is segít, hogy legyőzd
azokat a pusztító vágyakat. Tagadd meg a bűnt, és églegesen fordulj el tőle. Fogadd el a megtisztító
megbocsátást.
Atyánk, hadd beszéljen hozzánk a Te Szentlelked az
őszinte megtérés szükségességéről. Hadd teremjünk
olyan gyümölcsöket, amelyek mutatják, hogy a
megtérésünk igaz volt, hogy igazán elfordultunk a
gonoszságoktól, és azoktól a dolgoktól, amelyek
tönkreteszik életünket.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 5
KÍSÉRTÉS
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

Máté evangéliuma 4:1

A Biblia azt tanítja, hogy a kísértés általában három dolgot jelenthet. Ezek a test kívánságai, a szem
kívánságai, és az élet büszkeségei. Jézust mind a hárommal megkísértették. Negyven napi böjtölés
után, Ő éhes volt. Az éhség önmagában nem bűn. De a Sátán kísértéssé alakította ezt: „Ha Te az Isten
fia vagy akkor miért nem változtatod át ezt a követ kenyérré?” Más szavakkal Sátán azt mondta
Jézusnak, hogy engedje meg, hogy a testi étvágya uralkodjon a lelke felett.

MINDIG EZ A KÍSÉRTÉS LÉNYEGE: HOGY ENGEDJÜK, HOGY A TEST URALKODJON
A LÉLEK FELETT.

Minden választásnál el kell döntsem, hogy a testem vágyának vagy a lelkem akaratának engedek?
Jézus a Sátán minen kísértésére az Isten Igéjével válaszolt. Ezért olyan fontos, hogy Isten Igéjét a
szívünkbe legyen vésve. A benned lévő Ige lesz az erőd titka, és ezzel legyőzhetsz bármilyen kísértést,
amit a Sátán eléd állít.
Készülj fel most, mert a kísértések nemsokára jönni fognak. Tervezd meg a lépéseidet, mielőtt
választás elé kerólnél. Amikor Isten Igéje szól egyet, és Sátán ennek az ellenkezőjét éllítja, akkor mit
teszel? Hallgatsz Istenre, és az Ő Igéjét követed, vagy engeded, hogy a tested uralkodjon a lelked
felett?
Atyánk, megvalljuk neked, hogy gyakran elbuktunk, és
engedtük, hogy a testünk uralkodjon a lelkünk felett.
Bocsáss meg nekünk Uram, és tisztíts meg minket. Hadd
vezessen minket a Te Szentlelked, és a Te örökkévaló
Igéd igazsága.
JÉZUS NEVÉBEN, AMEN

Július 6
SEMMI FÉLELEM
Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se
testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több‐e az élet a tápláléknál, és a test
ruházatnál?

Máté evangéliuma 6:25

A

hit és a félelem kölcsönösen kizárják egymást. Ha igazán hiszel abban, hogy Isten eltart és

gondoskodik rólad, akkor nem fogsz aggódni a körülményeid miatt. Bármilyen benned levő félelem
hited hiányát árulja el.
A Jézus Krisztusba vetett hited miatt, most Isten gyermeke vagy. Mivel tudod, hogy Ő a te mennyei
Atyád, ez el kell oszlassa az élet problémáitól való félelmeidet. Az Atyád tudja, hogy ételre és ruhára
van szükséged, úgyhogy nem kell aggódj ezek miatt. Jézus azt tanította, hogy a mi Atyánk annyira
szeret minket, hogy életünk legapróbb részleteire is figyel, és még nálunk is hamarabb tudja, hogy
mire lesz szükségünk.
Az egész csak a fontossági sorrendről szól. Mi az első az életedben—az étel vagy a ruházkodás? Ha
ez így van, akkor olyan vagy, mint egy pogány. De ha először Isten országát, és az Ő igazságát
keresed, akkor Isten gondoskodni fog a többbiről.

NE TEGYÉL HELYTELEN DOLGOKAT A FONTOSSÁGI SORREND ELEJÉRE.

Azok, akik az életüket terméketlen és ideiglenes dolgokért való közdelemben élik, az út végén
semmiféle örökkévaló dolgot sem fognka tudni felmutatni. Ezért az ember vizsgálja meg önmagát.
Tekints a saját szívedre—és határozd el, hogy Istent helyezed első helyre.
Atyánk, segíts nekünk, hogy Neked adjuk a legfontosabb
helyet az életünkben. Bocsáss meg, Uram, hogy időt
vesztegetünk olyan fizikai dolgokon való
gondolkodással, amik úgyis elmúlnak.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 7
VESZÍTSD EL ÖNMAGAD
Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét Énértem, az megtalálja
azt.

Máté evangéliuma 10:39

Sok embert halottam mostanában arról beszélni, hogy „Meg kell, találjam önmagam.” De Jézus
szerint, a legjobb dolog az, ha elveszted önmagad.
Egy nap, amikor Jézus a követőihez beszélt elmagyarázta nekik, a tanítványság első követelményét.
Ezt mondta, „Ha valaki követni akar, akkor tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen
Engem.” (Lukács evangéliuma 9:23). Ahhoz, hogy Jézust keresd, meg kell tagadd önmagad. Fel kell
add az énközpontúságodat.
A legnagyobb önzetlenség, amit az emberiség valaha látott, a kereszten történt. Jézus szerette
volna elkerülni a poharat (a keresztet)(Máté evangéliuma 26:39), de félretette a saját akaratát, hogy
az Atya akaratát teljesíthesse.

VESZÍTSD EL ÖNMAGAD JÉZUS KRISZTUSBAN.

Aki csak magának éli az életét, és csak magára gondol, a végén mindent el fog veszíteni. Ez azért
van, mert az ember nem tud semmit megtartani abból, amit magának tett. Minden siker, minden
mgvalósítás, minden trófea végól mind el fog égni abban a tűzben, amely próbára teszi majd a
tetteinket. Csak azok a dolgok maradnak meg örökké, és csak azokat viheted magaddal, amiket Jézus
Krisztusért teszel.
Meg akarod találni magad? Meg akarod találni az élet legmélyebb értelmét? Akkor tagadd meg
önmagad. Veszítsd el magad Jézus Krisztusban, és ha ezt teszed, akkor örömöt és békességet fogsz
találni amely egy örökkévalóságon át fog tartani.

Atyánk, segíts nekünk, hogy az általad megvilágított
lelki alapok szerint éljünk. Segíts, hogy arra a helyre
menjünk, ahol már semmi sem marad belőlünk, hanem
minden Rólad szól.
ÁMEN.

Július 8
KÖNNYEBB IGA
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

Máté evangéliuma 11:28‐30

Az élet tele van nehézségekkel.

Különböző felelősségekkel, elvárásokkal, a magunk vágyaival, a

vagyonunk növelésével, és az élvezetek hajhászásával terhelt életet élünk. De Jézus egy kétoldalú
meghívást intéz azokhoz, akik e a nagy terhek alatt roskadoznak „Vegyétek magatokra az Én igámat,
és tanuljatok Tőlem.”
Az iga egy gazdasági szerszám volt—egy fa keret, amit az ökrök hordtak, hogy húzhassák az ekét. E
kifejezés által Jézus ezt mondja, „Van egy munkám számodra. Meg akarom fogni az életed kantárját,
és Én akarom vezetni az életedet.”

KÖNNYEBB ISTENÉRT ÉLNI MINT ÖNMAGADÉRT.

Jézus utána azt mondta, „Tanulj Tőlem.” Ebben a részben Ő alapos vizsgálatra szólít fel. Minél
többet tanulsz Róla, akkor annál jobban fogod szeretni, miközben egyre jobban megismered az Ő
nagy szeretetéd irántad.
És mi volt Jézus terhe? Az első leírt szavai a következők voltak, „Az Atyám dolgát kell végezzem.”
(Lukács evangéliuma 2:49). Jézus azért élt, hogy az Atya akaratát tegye. Amikor azt mondta, hogy, „Az
Én igám könnyű”, ez alatt azt értette, hogy sokkal könnyebb Isten szolgálni, mint önmagadat. Ha
találsz olyan embert, akiben békesség és megelégedés van, akkor olyan embert találtál, aki Jézus
Krisztusnak kötelezte el önmagát.

Uram, olyan sokan élnek a világ nyomása alatt. De mi
köszönjük neked, hogy még ebben a rohanó világban is
nyugodalmat találhatunk lelkeinknek azáltal, hogy
átadjuk Neked önmagunkat.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 9
MEGBOCSÁTHATATLAN
Ezért mondom nektek, „Minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek,
de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.”

Máté evangéliuma 12:31

Ha félsz attól, hogy megbocsáthatatlan bűnt követtél el, akkor biztosíthatlak, hogy nem követtél el
ilyet. Amikor egy ember egy megbocsáthatatlan bűnt követ el, akkor az nem is érdekli őt.

A MEGBOCSÁTHATATLAN BŰN AZ, HA FOLYAMATOSAN VISSZAUTASÍTOD A
SZENTLELKET.

Amikor bűnt követsz el, Isten Lelke küzd veled, és figyelmeztet a bűn miatt. Sokszor mi ezt a hangot
lelkiismeretfurdalásnak nevezzük. Amikor hallgatunk Rá, megvalljuk Neki bűneink, és elfordulunk
tőlük, „Hű és igaz Ő, megbocsát, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1 János 1:9). De Isten
azt mondta, hogy az Ő Lelke nem fog mindig örökké küzdeni az emberrel. Eljöhet az az idő egy ember
életében, amikor már többé nem hallja a Szentlélek figyelmeztető hangját.
Ha elutasítod a Lélek bizonyságát a szívedben—azt, hogy Jézus a Messiás, hogy meghalt a
bűneidért, és feltámadt—akkor ez az eleje annak az útnak, ami a megbocsáthatatlan bűnhöz vezet.
Ha folyamatosan elutasítod, hogy Jézus Krisztus a te Megváltód, akkor ez végül eljuttat téged oda,
ahol Ő már nem fog veled többet küzdeni és ezért nem tudsz többet hinni. És ha úgy halsz meg, hogy
megtagadod Jézus Krisztust, mint Megváltódat, akkor nincs megbocsátás, sem ebben a világban, sem
az eljövendőben.
Atyánk, vannak olyan emberek az életünkben, akik újra
és újra nemet mondtak—azok, akiknek a sötétség iránt
való szeretetük nagyobb a világosság iránti
szeretetüknél. De Te szereted őket függetlenül attól,
hogy lázadnak. Hadd hallják meg a Te Szentlelkedet, és
válaszoljanak, még mielőtt túl messzire mennek.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 10
TARTSD A SZEMED JÉZUSON
Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az
erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett felkiáltott, „Uram ments meg!”

Máté evangéliuma 14:29‐30

Egy egész éjszakai evezés után, a tanítványok csak a tenger közepéig jutottak el. És most nagy
hullámok keletkeztek, és az eső kezdte csapkodni a hátukat. Hirtelen a vihar közepében látnak egy
alakot, amit a tengeren járva közeledik feléjük. Rémülten kiáltanak, fel—de egy nyugodt hang
válaszol nekik. „Ne féljetek,” mondja Jézus, „Én vagyok.”

A FÉLELEM ÉS A HIT KÖLCSÖNÖSEN KIZÁRJÁK EGYMÁST.

Péter, a mindig bátor, ezt mondja, „Ha tényleg Te vagy az Uram, akkor parancsold meg, hogy jöjjek
Hozzád.” Amikor Jézus mondja neki, hogy jöjjön, Péter kiszáll a hajóból, és elkezd járni a vízen. De ez
csak egy rövid séta volt. Csak egy pár lépést tett meg az útjából, amikor Péter levette a szemét
Jézusról, ránézett a lábainál kavargó hullámokra—és elkezdett süllyedni.
A félelmetes szituációk arra késztethetnek minket, hogy levegyük a szemeinket Jézusról. Amikor ezt
megtesszük, gyakran kétségbeesetten elkezdünk süllyedni. De ha bölcsek vagyunk, mint Péter, akkor
eszünkbe fog jutni, hogy ahhoz az Egyetlenhez kiáltsunk, aki egyedül segíteni tud rajtunk, „Uram
ments meg!”
A félelem és a hit kölcsönösen kizárják egymást. A hit eltünteti a félelmet, a félelem legyőzi a hitet.
Ha Jézuson tartod a szemedet, akkor a hited segíteni fog neked abban, hogy a vízen járj, és
felülkerekedj az élet nehézségein.
Uram, taníts meg minket ma, hogy Rajtad tartsuk a
szemünket. Azokat, akik rettenetesen érzik magukat,
azokat, akik félnek attól, hogy el fognak süllyedni,
emlékeztesd arra, hogy Te közel vagy, hogy szereted
őket, és hogy meg akarod őket menteni.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 11
EGYETLEN SZÓ SEM
És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott, „Uram, Dávid
Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Jézus azonban
nem válaszolt neki egy szót sem.

Máté evangéliuma 15:22‐23

Az asszony szenvedélyesen könyörgött, de Jézus nem válaszolt neki egyetlen szót sem. Amikor
végre megszólalt, akkor a tanítványokhoz intézte szavait. Elmondta nekik, hogy ez az asszony az Isten
által Izraellel kötött szövetségen kívül áll. De az asszony nem csüggedt el. Tulajdonképpen
egyetértett Jézussal, „Úgy van Uram! Nem érdemlem meg. De nem kenyeret kérek, csak az asztalról
leesett morzsákat.”

AMIKOR ISTEN CSENDBEN VAN, AZ NEM MINDIG JELENT NEMET.

Jézus már az elejétől tudta, hogy meg fogja gyógyítani a lányát. De azt akarta, hogy az asszony hite
teljesen megnyílvánuljon. Mindig, amikor Ő egy lépést tett hátra, akkor az asszony két lépéssel jött
közelebb. Nem hagyta magát, és egészen addig tartott ki, amíg azt nem hallotta, amit hallani akart
„Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy kívánod.” (Máté evangéliuma 15:28).
Sokszor, Isten csak egyszerűen vár. Lehet, hogy a szívedben dolgozik, vagy azért vár, hogy
megerősítse a hitedet. Ne légy elkeseredett, amikor a válasz nem egyből jön. Tarts ki. Továbbra is
kérj. Mutasd ki a hitedet, és várd azt a szót amire vágysz, „Legyen úgy ahogy kívánod.”
Atyánk, vonj minket közelebb Magadhoz, egy még
közelebbi, teljes kapcsolatba. Taníts türelemre miközben
kéréseinkre várjunk a Te válaszaidat. Erősítsd meg a
hitünket, és adj nekünk lehetőségeket, hogy
bebizonyítsuk a hitünket Neked. Hadd pihenjünk a Te
szeretetedben.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 12
IGAZI MEGBOCSÁTÁS
Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte Tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem
az én atyámfia úgy, hogy megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt „…
hetvenszer hétszer.”

Máté evangéliuma 18:21‐22

Van egy olyan elképzelésem, hogy Péter el akarta kápráztatni az Urat ezzel a kérdésével. Az ő
agyában a hétszeres megbocsátás hatalmasnak tűnt. Úgyhogy amikor Jézus kijavította azzal, hogy azt
mondta, hogy, „hetvenszer hétszer” Péter lehet, hogy azt gondolta, hogy „Jaj, nekem!”
A megbocsátás előfeltétele annak, ha meg akarjuk nyerni a bűneink bocsánatát. Jézus
kihangsúlyozta ezt az igazságot, amikor tanította az Úr Imáját. „Bocsásd meg vétkeinket, mint
ahogyan mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.” (Máté evangéliuma 6:12). Pár verssel később
még hozzáteszi „Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsát meg nektek.”
(Máté evangéliuma 6:15)

A MEGBOCSÁTÁS NEM MATEMATIKAI, HANEM EGY LELKI FELADAT.

Amikor Isten megbocsát, akkor el is felejti. Sosem fogja azt többé felhozni. Jó lenne, ha mi is
utánoznánk Őt. Ő hatalmas bűnt bocsátott meg, mégis elképesztő, hogy milyen kicsi dolgok tudják
nyomni a szívünket, vagy milyen kicsi dolgoktól leszünk mérgesek, és neheztelni kezdünk másokra.
Túl sokszor a hozzáállásunk ez, „Én megbocsátok—de sosem felejtem el.” Jézus azt válaszolná, „Ez
nem megbocsátás.”
A hívőnek a megbocsátás nem lehetőség—hanem követelmény. De Isten képessé tesz arra, hogy
megtedd, amit Ő kér. Ha nincs erőd megbocsátani, akkor csak kérned kell a Szentlelket, hogy
munkálja ki benned a megbocsátást. Milyen csodálatos dolog, amikor Isten szeretete túlárad rajtunk,
hogy meggyógyítson másokat.
Uram, vizsgálj meg és ismerd meg a szíveinket. Ha meg
kell bocsássunk, akkor segíts nekünk, hogy a Te
Szentlelked által megtegyük azt.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 13
A SZERETET ELHIDEGÜL
Mivel pedig megsokasodott a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegült.

Máté evangéliuma 24:12

Vannak, akik valamikor szent tűzzel égtek az Úrért. Odaszánt életük volt, sok Igeolvasással, és
imádkozással. De a tüzük kialudt. A Sátán fokozatosan beosont az életükbe, és tönkretette
bizonyságtételüket és az Úrral való kapcsolatukat. Valamikor még örültek, hogy megmenekültek az
élet mocskától, de mostanra visszatértek, mint a malacok, ugyanabba a sárba. Ahogy Jézus előre
megmondta a Máté evangéliuma 24‐ban, a szeretetük elhidegült.

JÉZUS FIGYELMEZTETETT MINKET AZOKRA
KIOLTHATJÁK A TÜZET A SZÍVÜNKBEN.

A

DOLGOKRA,

AMELYEK

„Vigyázzatok magatokra, hogy, nehogy szívetek elnehezedjék a mámortól, részegségtől vagy a
megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg az a nap.” (Lukács evangéliuma 21:34). A mámor azt
jelenti, hogy átadod magad a test étvágyainak. A részegség—lehet alkoholtól, drogoktól, vagy akár
túlzott TV nézéstől—az agyad érzéstelenítése vagy ködösítése, egészaddig, amíg már nem tudsz
tisztán gondolkozni. A megélhetés gondjai azok, amelyek annyira elfoglalttá tesznek, hogy már nincs
időd a Lélek dolgaival foglalkozni.
Most milyen a szíved állapota? A Jézusért való szereteted fényesen ég ott, vagy az iránta érzett
szereteted elhidegült?
Atyám, nem akarjuk, hogy az irántad érzett szeretetünk
elhidegüljön. Tartsd a szeretet tűzét égve a szívünkben,
hogy az irántad való buzgóságunk fényes bizonyság
legyen a világ előtt.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 14
NOÉ NAPJAI
Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.

Máté evangéliuma 24:37

Noé napjaiban, Isten látta, hogy az emberek gonoszsága nagyon nagy volt a földön, és a szívük
összes gondolata szüntelenül gonosz volt. Könnyen láthatjuk a párhuzamot a mai világgal. Földünk
tele van erőszakkal és erkölcstelenséggel. A TV‐k és a filmek annyira beszennyezik az emberek agyát,
hogy az emberek összes gondolata szüntelenül gonosz lesz. És ugyanúgy, ahogy Noé idejében is , az
emberek ettek, ittak, mulattak, és anélkül végezték dolgukat, hogy gondoltak volna az Úr közeli
eljövetelére.

A VILÁG NEM FOLYTATHATJA ÍGY HOSSZÚ IDEIG, MERT EGYRE CSAK LEFELÉ
HALAD.

Egyszer eljön a számonkérés napja, és akkor a világon semmi sem tud minket megmenteni. Az
oktatás nem fog megmenteni. A tudomány sem fog megmenteni. A kormány sem fog megmenteni.
Sem az ENSZ sem a Green Peace nem tudja majd megmenteni a földünket. Az egyetlen biztos remény
a jövőre nézve Jézus Krisztus eljövetele. Csak Neki van hatalma arra, hogy megmentsen.
De miközben látjuk a világunk egyre romló állapotát, nem kell elkeseredjünk, hanem ez inkább
ösztönzőleg kell hasson ránk. Fel kell emelkedjünk a próbákhoz, és istenfélő, igazságos és szent életet
kell éljünk, miközben várunk a mi Urunk eljövetelére.

Atyám, körülnézünk a világunkban, és ugyanazt az
állapotot látjuk, mint Noé idejében, és felismerjük, hogy
az ítélet nincs már messze. Hadd alázzuk meg
magunkat, imádkozzunk, és keressük a Te arcodat, és
hadd forduljunk el a sok gonoszságtól.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 15
A HŰSÉGES SZOLGA
Ura így szólt hozzá, „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád,
menj be urad ünnepi lakomájára!”

Máté evangéliuma 25:21

Mindegyikünknek meg kell vizsgálnunk önmagunkat, és meg kell magunktól kérdezzük, hogy mivel
bízott meg minket Isten? Amikor megjelenünk Krisztus ítélőszéke előtt, mindannyian számot kell
adjunk arról, hogy mit tettünk az életünkkel, a tehetségeinkkel, és az erőforrásainkkal.

MIT ADOTT ÁT ISTEN NEKEM MEGŐRZÉSRE, AMIT EGY NAP SZÁMON FOG
KÉRNI TŐLEM?

Ebben a példabeszédben, Jézus mesél egy olyan emberről, akinek öt minát adtak. Amikor a gazdája
visszatért, a szolga ezt mondta, „Uram, öt minát adtál, és én még ötöt szereztem vele.” Akkor a gazda
ezt válaszolta neki, „Jól van jó, és hű szolgám.” Akkor ő megígérte, hogy többel is meg fogja bízni őt,
és meghívta, hogy menjen be az „Ura ünnepi lakomájára.”
Minden amit tettem és teszek az életemben csak azért van, hogy egy napon ezeket a szavakat
hallhassam, „Jól van.” Ez a motiváció az összes tettem mögött. Ez az, amire várok, és ez az, amiért
munkálkodok. Ha Jézus ma eljönne, akkor örülnél, ha megmutathatnád neki mindazt, amit azokkal a
dolgokkal tettél, amikkel megbízott?
Atyám, köszönjük mindazt, amivel megbíztál, és amit
ránk bíztál. Segíts nekünk, hogy ne legyünk lusták a
neked végzett szolgálatokban, hanem használjuk fel
szorgalmasan az általad adott dolgokat—hadd
használjuk, Uram, a Te céljaid megvalósítására.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Július 16
A MEGTAGADÁSHOZ VEZETŐ ÚT
Odament hozzá egy szolgálólány, és így szólt: „Te is a galileai Jézussal voltál.” Ő azonban tagadta
mindenki előtt, és ezt mondta: „Nem tudom, mit beszélsz.”
Máté evangéliuma 26:69‐70

Hogy lehet, hogy egy ember, aki annyira közel kapcsolatban volt Jézussal, meg tudta tagadni az
Urát? Néhány hiba elvezette Pétert a közösségtől a megtagadásig.
Péter első hibája az volt, hogy vitatkozott Jézussal (Máté evangéliuma 26:31‐35). Ha valaha
vitatkozni kezdesz az Úrral, akkor biztos lehetsz abban, hogy nem neked van igazad.

NÉHÁNY HIBA ELTÉRÍTHET TÉGED A KÖZÖSSÉGTŐL, ÉS MEGTAGADÁSHOZ
VEZETHET.

Másodszor, Péter dicsekedett az elkötelezettségével. „Ha mindenki meg is botránkozik benned, én
soha meg nem botránkozom.” (Máté evangéliuma 26:33). Vigyázz arra, hogy ne bízz túlságosan a
testedben.
Aztán Péter azt választotta, hogy inkább alszik imádkozás közben (Máté evangéliuma 26:40,43).
Gyakran az imát mellékesként kezeljük, mintha az szabadon választható lenne. Biztos vagyok benne,
hogy ha többet imádkoznánk, akkor kevesebb bűnt követnénk el.
És aztán Péter távolságot tartott Jézus és önmaga között. „Péter távolról követte őt.” (Máté
evangéliuma 26:58). A keresztény élet titka, hogy olyan közel legyél Jézushoz, amilyen közel csak
lehetsz.
Végül Péter a katonák tüzénél melegedett (Márk evangéliuma 14:54). Mindig veszélyes az
ellenségnél keresni a meleget.
Péter megtagadta az Urat, de a hite nem veszett el. Ha te is mint Péter, elrontottad, Jézus segíteni
szeretne neked, hogy újrakezdjed—ezúttal erősen szorítva a kezét, közel maradva hozzá, és elkerülve
az ellenség tüzét.

Atyánk, köszönjük, a Te irgalmadat, kegyelmedet, és azt, hogy Te
megbocsátottad bűneinket. Annyira hálásak vagyunk, hogy hibáink
ellenére is képes vagy minket helyreállítani úgy, hogy hasznosak
legyünk a Te szolgálatodra.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Július 17
ELÉG ERŐ
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.”
Máté evangéliuma 28:18

Ugyanaz a Jézus, akinek hatalma volt arra, hogy az egész univerzumot létrehozza, és hatalma van
arra, hogy megbocsássa bűneinket, démonokat űzzön ki, hogy mindent fenntartson az Ő Igéjének
ereje által (Zsidókhoz írt levél 1:3), ugyanaz a Jézus mondta a tanítványainak—és nekünk,—hogy,
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak,
és a Szentléleknek nevében” (Máté evangéliuma 28:19).
Látszatra úgy tűnik, hogy mivel mi gyengék vagyunk, és Jézusnak pedig hatalmas ereje van, akkor
talán Ő kellene legyen az, aki elmegy. De Ő azt is mondta, „Íme, én veletek vagyok mindig” (Máté
evangéliuma 28:20). Úgyhogy amikor Ő elküld minket, hogy teljesítsük a Nagy Megbízást, akkor
valójában azt mondja, hogy „Te menj el, és én veled leszek.”

ÓH, BÁRCSAK ISMERNÉD ANNAK AZ ERŐNEK A NAGYSÁGÁT, AMELYET ISTEN A
RENDELKEZÉSEDRE BOCSÁTOTT!

Nem kell fogságba tartsanak a tested kívánságai. Nem kell legyőzöttként élj. Nem kell, fogságban
élj. Az univerzum teljes ereje rendelkezésedre áll Jézus Krisztus által—ez elegendő erő minden egyes
vészhelyzetre. Bármilyen nagy erőre van szükséged ahhoz, hogy betöltsd az Ő elhívását, hogy
tökéletesedj az Ő képmására való formálódásban, hogy az legyél, amivé Isten formálni akar, mindez
már ma a tiéd Jézus Krisztus által.
Atyánk, hadd ismerjük meg a Te végtelenül hatalmas erőd nagyságát,
amely elérhető számunkra, akik Jézus Krisztusba hiszünk. Hadd
menjünk előre a Te nevedben, a te Szentlelked által megerősítve, hogy
elvigyük az evangéliumot, ennek a szükségben szenvedő világnak.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Július 18
AZ Ő ÉRINTÉSE
Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdére borulva így szólt
hozzá: „Ha akarod meg tudsz tisztítani.” Jézus megszánta, kezét kinyújtva
megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!
Márk evangéliuma 1:40‐41

Senki sem tudta, hogy hogyan terjedt a lepra egy emberről a másikra; csak annyit tudtak, hogy ez a
fertőzés—ami fokozatosan elrohasztotta a húst—gyógyíthatatlan volt és végzetes. A lepra a bűnt
jelképezi, ami ugyanígy fokozatosan megrohasztja az áldozatait, és halálhoz vezet. Így az Igében a
lepra a bűn jelképe.
A társadalom kiközösítették a leprásokat, és azt követelte tőlük, hogy amikor közelítenek hozzá
akkor figyelmeztetnie kell az embereket az állapotáról azáltal, hogy azt kiabálja, hogy, „Tisztátalan!
Tisztátalan!” Mégis ezt az embert Jézus lábánál találjuk, azért, hogy kimutassa a hitét, hogy hisz
abban hogy Jézus képes arra, hogy megtisztítsa őt a leprájától. Számára az ő gyógyulása egyszerűen
csak Jézus akaratán múlott.

SENKI SINCS TÚL MESSZE JÉZUS ÉRINTÉSÉTŐL.

A szánalom arra ösztönözte Jézust, hogy megérintse ezt az embert. Ezáltal pedig rituális
szempontból tisztátalanná vált. De ugyanakkor egy szerető érintéssel nyúlt ki egy olyan ember felé,
aki valószínű, hogy évek óta semmilyen emberi érintést nem érezhetett.
Utána jöttek Jézus csodálatos szavai, „Akarom, tisztulj meg!”
Mi történik akkor, amikor egy bűnös Jézushoz megy? Együttérzéstől indíttatva Jézus kinyúl, hogy
megérintse azt az életet. Mindegy, hogy mennyire nagy a fertőzés, mindegy, hogy mekkora részt
evett meg a bűn, mindegy akkor is, ha senki más sem akarja megérinteni azt az életet, Jézus
megteszi. Senki sincs túl messze az Ő érintésétől.
Uram, köszönjük, hogy amikor rothadtunk a bűn miatt, Te kinyúltál
felénk, megérintettél minket, megbocsájtottál nekünk, és
megtisztítottál minket. Szeretünk téged Uram.
ÁMEN.

Július 19
ÖSSZEESKÜVÉS JÉZUS ELLEN
A farizeusok pedig kimenve, a Heródes‐pártiakkal együtt azonnal arról
tanácskoztak, hogyan végezzenek vele.
Márk evangéliuma 3:6

Az értelem azt mondja, hogy szabad jót tenni függetlenül attól, hogy milyen nap van. De mivel Jézus
gyógyítani mert egy szombati napon—és utána pedig megvédte a tettét a hagyományaikkal
szemben—a zsidók meg akarták ölni Őt.
Sokan még ma is úgy gondolják, hogy el kell, pusztítsák Jézust. A filmipar a keresztényeket gyakran
rossz fényben tünteti fel, hogy ezáltal Jézus befolyását kiűzzék a társadalmunkból. Különböző
szervezetek már nagyon régóta harcolnak azért, hogy kizárják Jézust a nemzet közügyeiből, és sajnos
ebben a Legfelsőbb Bíróság is segített nekik.

NE ÜLJ A PARTVONALRA, ÉS NE NÉZZ A MÁSIK IRÁNYBA.

Miért történik ez? Azért mert, ahogy Jézus megmondta, az emberek jobban szeretik a sötétséget,
mint a világosságot. Jézus a házasságtörés, a gyűlölet, a hazugság, és a csalás ellen beszélt, és ezek
helyett a megbocsátásról tanított. Azt tanította, hogy szeretnünk kell Istent, és szeretnünk kell
egymást. De azok, akik gyűlölettel vannak tele Isten és az embertársaik ellen, úgy érzik, hogy el kell
pusztítsák Jézus üzenetét. Ha ezt megtehetik, akkor lehet, hogy a bűnös életüket bűntudat nélkül
élhetik tovább.
Én azt gondolom, hogy az elkövetkező időkben egyre több vallási szabadságot fognak elvenni
tőlünk, és egyre jobban el fogja nyomni a kormány a keresztényeket. Azok, akik elhatározták, hogy
elpusztítják Jézust, addig nem fogják abbahagyni, amíg azt nem látják, hogy eltűnt a befolyása a
társadalmukból.
Ne ülj a partvonalra. Ne nézz a másik irányba. Mindig állj ki az Úr oldalán, amikor megtámadják Őt.

Atyánk, annyira felháborodunk azokra, akik ellened támadnak, de
tudjuk, hogy közeleg a Te országod. Jöjjön el minél hamarabb, Uram.
Hozd el a te királyságodat, ami igazsággal, örömmel és békességgel
van tele.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 20
KÉT KÉRDÉS
Akkor ezt mondta nekik: „Miért féltek? Miért nincs hitetek?”
Márk evangéliuma 4:40

A tanítványoknak jó okuk volt félni: egy hatalmas vihar tört rájuk, a hullámok átcsaptak a hajó
fölött, és a hajó elkezdett süllyedni. Ennek ellenére, az Úr végigaludta a vihart.
Amikor bajok törnek ránk, és annyira felülkerekednek, hogy már‐már süllyedni kezdünk, néha úgy
tűnhet, hogy az Úrat nem igazán érdekli a helyzetünk. A kiáltásainkra nem jön válasz, és azon
gondolkozunk, hogy miért nem segít az Úr, és miért nem változnak a körülmények.
De mi sosem egyedül nézünk szembe a viharral. Az Úr mindig velünk van, és ezért nincs ok a
félelemre.
Jézusnak két kérdése volt. Miután megkérdezte, hogy „Miért féltek?” azt kérdezte, hogy, „Miért
nincs hitetek?” Amikor a problémák nagynak tűnnek, akkor a hitünk csökken. A félelem vezette a
tanítványokat hitük elvesztéséhez.

A FÉLELEM ANNAK A JELE, HOGY NEM BÍZUNK ABBAN, HOGY ISTEN KÉPES
MEGOLDANI A HELYZETÜNKET.

Csodálatos tudni, hogy a mennyei Atyánk vigyáz ránk, szeret minket, és Ő irányít mindent. Amikor
nem értjük, hogy mi történik körülöttünk, akkor is bízhatunk Jézusban. Nem kell féljünk. Jézus a
hajónkon van, képes elcsendesíteni a vihart, és ő biztonságosan be fog vezetni minket az örökkévaló
kikötőbe.

Atyánk, köszönjük neked Krisztus békességét, amely minden emberi
értelmet meghalad. A vihar közepette a szívünk megnyugodhat, mert
mi Benned bízunk.
JÉZUS DRÁGA NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 21
MEGÉRINTENI JÉZUST
Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról
megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, „Ha megérintem akár csak a
ruháját is, meggyógyulok.”
Márk evangéliuma 5:27‐28

Ez az asszony elhitte, hogy Jézusnak van ereje. Biztos volt benne, hogy ha csak a ruhája szegélyét
érinti meg, akkor meg fog gyógyulni a betegségéből. De akadályok álltak előtte. A tömeg körbevette
Jézust, és mindenhonnan nyomták és lökdösték Őt. De az asszony elkeseredettsége és elhatározása
átsegített az asszonyt a tömegen, amíg végre elég közel jutott Hozzá. Kinyújtotta karját és
megragadta azt, amit éppen el tudott érni—az Ő ruhájának szegélyét.
Jézus hirtelen megállt, és ezt kérdezte, „Ki érintette meg a ruhámat?”

A TÖMEGBEN SOKAN LÖKDÖSTÉK JÉZUST, DE CSAK EGY TEREMTETT
KAPCSOLATOT VELE.

Lehet, hogy mi is része vagyunk a tömegnek. Lökdösöd Jézust, de igazán nem érinted meg. Ez nem
elegendő. Ez nem elég.
Amikor Jézus megérint, Ő szeretetet, gyógyulást, megmentést, erőt, és életet ad. Ő mind meg
akarja adni neked ezeket a dolgokat. Ő meg akarja adni neked azokat a dolgokat, amelyekre
szükséged van, és amelyekre vágysz. Meg akarja gyógyítani a sebeidet, be akar tölteni szeretetével,
meg akar menteni a sötétség hatalmától, és képessé akar tenni, hogy egy olyan életet élj, amelyre Ő
megteremtett.
Ó, mennyire szükségünk van Jézus érintésére az életünkben! Arra bíztatlak, hogy verekedd magad
keresztül a tömegen, és kerülj kapcsolatba Jézussal még a mai napon. Nyújtsd ki hitben a karodat, és
érintsd meg Őt most. Engedd, hogy válaszul Ő is megérintsen. Abban a pillanatban, amikor
kapcsolatot teremtettél vele, akkor azt a gyógyulást, megmentést, és segítséget fogod találni, amire
szükséged van.
Jézus, hadd nyúljunk ki hozzád ma is, és hadd meneküljünk meg azoktól
a dolgoktól, amelyek pusztítnak minket. Érints meg minket, Uram.
ÁMEN.

Július 22
HITETLENSÉG
Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány
beteget—kezét rájuk téve—meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön.
Majd sorra járta a környező falvakat, és tanított.
Márk evangéliuma 6:5‐6

A galileai tartományban Jézus hatalmas tömeggel találkozott. Bármerre ment, mindenhol áldás volt
az emberek számára. Megvigasztalta az összetört szívűeket. Meggyógyította a vakokat és a sántákat.
Hírdette a jó hírt a szegényeknek. Mire visszatért Názáretbe hatalmas hívő csapat követte Őt.
De Názáret nem úgy fogadta Jézust, ahogy a többiek. Nem hozták Hozzá betegeket. Nem jöttek hozzá
a szomorúak. Ehelyett hitetlen emberek figyelték mindenfelé, és csúfolódtak meg kérdezősködtek.
Honnan szerezte ez a hazai fiú a bölcsességét? Honnan szerezte az erejét?

AMIKOR NEM AKARJUK ELFOGADNI ISTEN EREJÉT, KORLÁTOZZUK AZ
ÉLETÜNKET.

Jézus ugyanúgy szerette az embereket a saját városában, mint a többi embert, akikkel máshol
találkozott. Sokat akart tenni számukra, de hitetlenségük visszatartotta őket attól, hogy elfogadják.
Az Ő ereje nem volt korlátozott; Isten erejét semmi sem tudja korlátozni. A korlátozások akkor jöttek,
amikor nem akarták elfogadni az Ő erejét. A hitetlenségük miatt nem vitték hozzá a vakokat, a
sántákat és a betegeket. Nem adtak Jézusnak lehetőséget arra, hogy szolgáljon.
Jézus meg akar ma áldani téged. Meg akar gyógyítani, meg akar nyugtatni, és meg akar tanítani, de
amikor elfelejted, hogy Ő itt van, és Ő képes rá, amikor karnyújtásnyi távolságra tartod Őt magadtól a
hitetlenséged miatt, akkor elrabolod önmagadtól az áldást.
Óvakodj a hitetlenség veszélyétől. Őrizd a szívedet. Gondozd a Jézusba vetett hitedet, hogy sose
keljen korlátozd az Ő munkáját az életedben.

Atyánk, imádkozunk, hogy ne essünk a hitetlenség bűnébe. Segíts
nekünk, hogy bízzunk benned, hogy Te elvégzed a munkát az
életünkben.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 23
MEGBOCSÁTÁS
És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami
panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.
Márk evangéliuma 11:25

A testünk csodálatos. A vegyi laboratóriumban, ami valójában te magad vagy, különböző érzelmek
különböző kémiai reakciókat idéznek elő. Ahogy a Példabeszéd is elmondja nekünk, „a vidám szív a
legjobb orvosság.” (17:22). A nevetésnek és az örömnek gyógyító szerepe van. De ennek az ellentéte
is igaz. A keserűség és a harag pusztító vegyi anyagokat termelnek, és ezek elkezdik lpusztítani az
egészségünket és a jólétünket.

A HARAG PUSZTÍTÓ.

Amikor fájdalmakat és sérelmeket hordozunk magunkkal, a testünk szenved. Ez még akkor is így
van, ha úgy érzed, hogy jogosan haragszol. Nem számít, hogy a másik ember megérdemli, hogy
neheztelj rá. Akkor is tény, hogy csak bántod magad, ha haragot táplász magadban. A sérelem
megbocsáthatatlannak tűnik, de ennek elllenére meg kell bocsáss.
Vannak olyan sebek, amik olyan mélyre hatolnak, hogy lehetetlennek tűnik számunkra a
megbocsátás, de ez nem így van. A te Atyád segíthet neked. Csak vidd elé a sérelmedet, és kérd az
Urat, hogy vegye el tőled a haragot, és a visszavágási vágyat. Kérd az Urat, hogy segítsen neked
megbocsátani a sérelem okozójának—pont úgy ahogyan Ő is megbocsájtott neked, amikor nem
érdemelted meg az Ő megbocsájtását. Emlékezz: Jézus nemcsak tanított a megbocsátásról;
gyakorolta is azt. A keresztfára szegezve ezt imádkozta: „Atyám, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit
cselekednek.” (Lukács evangéliuma 23:34).
Ne engedd, hogy a keserűség tönkretegye az életedet. Ha meg akarod áldani Jézust, másokat és
saját magadat, akkor bocsáss meg.

Atyánk, anak ellenére, hogy újra és újra vétkeztünk ellened, Te
megbocsátottál nekünk—újra meg újra. Segíts nekünk, hogy olyanok
legyünk, mint Te. Segíts, hogy úgy bocsássunk meg, ahogyan nekünk is
megbocsájtottál.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 24
GYÜMÖLCSÖT TEREMNI
Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy
megkapja a részét a szőlő terméséből.
Márk evangéliuma 12:2

Isten nagyon szeret a gyümölcsöskertjében járni. Miért? Mert gyümölcsöket keres.
János evangéliuma 15:8‐ban, Jézus ezt mondja, „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok
gyümölcsöt teremtek.” Pál a galataiakhoz írt levél 5:22‐23‐ban, elmagyarázza a Lélek gyümölcseit,
amelyek a „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és
önmegtartóztatás.” Ezeket a gyümölcsöket várta Isten Izrael népétől, és ez az, amit az Úr keres
bennünk is.

MILYEN GYÜMÖLCSE VAN A TE ÉLETEDNEK?

A gyümölcs ellentéte a munka. A gyümölcs természetesen fejlődik a kapcsolat eredményeként,
ezzel ellentétben a munka azokat a dolgokat jelenti, amelyek erőfeszítés, szervezés és koordinálás
eredményei.
Az Úr nem szeret gyárba menni, ahol a motorok hangos bőgését és a vasak egymáshoz csapódását
hallja, és látja azt a szemetet, ami a legtöbbször megtalálható az ilyen forgalmas helyeken. Az Úr a
kertjébe akar menni, hogy részesülhessen abban a gyümölcsben amit ott talál.
Milyen gyümölcse van az életednek? A test munkája vagy a Lélek gyümölcse? Ha Istennek akarsz
gyümölcsöt teremni—könnyen és természetesen—akkor ápolnod kell a kapcsolatodat Vele. Keresned
kell Őt, Őróla kell gondolkozz, és tanulmányoznod kell az Ő jellemét.
A gyümölcs sosem az elhatározás vagy az akarat eredménye. A Kertésszel való kapcsolat és az Ő
szeretetében való elmerülés eredménye.

Atyánk, hadd ismerjük meg és tapasztaljuk meg a Te szeretetedet
minden nap, és hadd osszuk meg azokkal akikkel kapcsolatba kerülünk.
Hadd lássák meg ezt a szeretetet, és hadd ismerjék fel, hogy mi a Te
tanítványaid vagyunk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 25
A KIRÁLY VISSZATÉRÉSE
És akkor meglátjátok az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és
dicsőséggel.
Márk evangéliuma 13:26

Jézus először szolgaként jött el. „Mert nem azért szálltam le a menyből, hogy a magam akaratát
tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem.” (János evangéliuma 6:38). Az első
eljövetel tele volt szomorúsággal, elutasítással és fájdalommal. A következő eljövetele teljesen más
lesz. Hatalommal és dicsőséggel fog visszatérni—a Királyok Királya fog eljönni, hogy megalapítsa Isten
királyságát a földön.
A zsidók összezavarodtak Jézus miatt, mert az Ószövetségi Messiásról szóló próféciáknak csak az
egyik felére figyeltek. Ők egy csodálatos királyságot vártak; földi utópiát minden szívfájdalom és
betegség nélkül. Más versek azt mondták a Messiásról hogy Őt megvetik, elutasítják, átszúrják és
megverik. Azt is prófétálták, hogy alázatosan fog szamárháton lovagolni. De mivel a zsidók nem
tudták összeegyeztetni a Messiás két személyleírását, ezért amikor megjelent elutasították Őt. Nem
értették, hogy mind a két leírás igaz volt, és nem gondolták, hogy a beteljesedése két különböző
eljövetelre utal: egyszer, hogy áldozatot hozzon az emberek bűnei miatt, és még egyszer, hogy
dicsőséggel, fenséggel és hatalommal uralkodjon.

JÉZUS EGYETLEN SZÓVAL ÖSSZEGZI AZ IGÉNEK EZT A RÉSZÉT: VIGYÁZZATOK!

Figyelnünk kell az Úr eljövetelére. Reménykedéssel kell várjuk, egészen addig a percig amíg eljön—
úgy, hogy ha ma eljönne, akkor ne legyen olyan munkánk, amit nem végeztónk el.
Atyánk, köszönjük azt a csodálatos reményünket, ami abból fakad,
hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus nemsokára visszatér. Vágyva várjuk
azt a napot, hogy meglássuk királyságod megalapítását igazságban és
békességben.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 26
ERŐ A LÉLEKBEN
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan
kész, de a test erőtlen.
Márk evangéliuma 14:38

Mi sokszor elfelejtjük, hogy Jézus ember is volt. Annyira az istenségére vagyunk beállva, hogy
elfelejtjük, hogy Ő egyszemélyben ember is, és Isten is volt. Valóban volt egy emberi oldala is, és
ennek bizonyítékát látjuk a Gecsemáné‐kertben—ahol az élete legnagyobb feladatával nézett
szembe. És dicsérnünk kell Őt azért, amit kibírt. Jézus felvett magára egy emberi testet, hogy
együttérző megértése legyen a mi gyengeségeinkkel kapcsolatban. És mivel Ő is küzdött a
Gecsemáné‐kertben az emberi oldalával, ezért megérti a mi mindennapos nehézségeinket.
A szívünk a jó dolgokat akarja csinálni. A szívünk tetszeni akar Istennek, de a testünk gyenge. Vajon
örökös kudarcra vagyunk ítélve? Köszönjük Istennek, hogy gondoskodott a testünk gyengeségének
legyőzéséről. Jézus ezt mondta „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek.” (Apostolok
cselekedetei 1:8). Isten gondoskodása a testünk gyengeségeiről az, hogy erőt ad a Szentlelke által.

A LÉLEK MEGERŐSÍTÉSE LE TUDJA GYŐZNI A TESTET.

Amikor a Szentlélekre támaszkodsz, a legnagyobb gyengeségeid a legnagyobb erősségeidé
válhatnak. De amikor a saját erődre támaszkodsz, és azt gondolod, hogy mindent meg tudsz oldani,
akkor veszélybe kerülsz.
A testre nem megbízható. De Isten Lelke be tudja tölteni a réseket, meg tudja erősíteni a
gyengeségeidet, fel tud készíteni a munkára, vezetni tud a nehézségeken át, és Krisztus képmásához
hasonlóvá tud változtatni téged. A kettő közül melyikre akarsz támaszkodni?
Atyánk, köszönjük azt az erőt, ami a miénk lehet a Szentlélek ereje
által. Uram segíts nekünk, hogy Rád támaszkodjunk önmagunk helyett.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 27
A HITETLENSÉG TRAGÉDIÁJA
Amikor ezek meghallották, hogy Ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.
Márk evangéliuma 16:11

A sír üres volt. A kő el volt görgetve. És Jézus—aki győzedelmeskedett a pokol és a sír felett—újra
életre kelt.
Előre számítaniuk kellet volna a feltámadására. Nem mondta nekik újra meg újra, hogy keresztre
fogják feszíteni, és de fel fog támadni a harmadik napon? Azt gondolhatnád, hogy a harmadik napra
már nagyon izgalommal várakoznának. De amikor Mária megjön az mindent megváltoztató hírrel,
nem hisznek neki. A hitetlenség könnyekben tartja őket. És továbbra is gyászolták azt, Aki már többé
nem volt a sírba.

A HITETLENSÉG TRAGÉDIÁT HOZ.

Ádám nem hitte el Isten parancsát, amikor megette a gyümölcsöt, és így bűnt és halált hozott a
világba. Az emberek Noé idejében nem hittek az ő figyelmeztetésének, ezért jött az árvíz, és
elárasztotta őket. Mivel az izraeliek nem hitték el, hogy Isten kiűzi az ellenséget az Ígéret földjéről,
ezért elpusztultak a sivatagban.
Vajon mibe kerül neked a hitetlenség—a lelki békédbe? Az örömteli szívedbe? Aggódsz az életed
körülményei miatt, vagy azért, mert úgy érzed, hogy az életed irányíthatatlanná vált, még akkor is, ha
az Ige azt mondja, hogy ne aggódj? Nem hiszel Isten ígéretének, Isten erejének, és Isten irántad való
szeretetének?
Adjon Isten hitet nekünk, hogy bízzunk, és higgyünk a körülményektől és az érzésektől függetlenül.

Atyánk, adj nekünk hitet, hogy a Te ígéreteidre és a Te jellemedre
támaszkodjunk, tudva, hogy Te szuverén, hatalmas, és szerető Isten
vagy. Emlékeztess minket minden nap, hogy Te ma is a trónon ülsz.
ÁMEN.

Július 28
JÉZUS NAGYSÁGA
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz Ő, és
a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak a trónját.
Lukács evangéliuma 1:31‐32

Milyen hatalmas a Fiú? Ő annyira hatalmas, hogy János azt írta Róla, „Kezdetben volt az Ige, és az
Ige Istennől volt, és Isten volt az Ige. Minden általa lett, és Nélküle semmi sem lett, ami létrejött.”
(János evangéliuma 1:1,3). Annyira nagy, hogy Pál a következőket írta róla: „Mert Benne teremtetett
minden, a mennyen és földön, a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár
fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Általa és Rá nézve teremtetett.” (Pál levele a
kolossébeliekhez 1:16). Ő nem csak a Teremtő, de Ő a teremtés központi alakja is. Te is Őmiatta
teremtettél, az Ő kedvtelésére.
Megtudhatjuk azt is, hogy, „Ő Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő
Istennel… Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért föl is
magasztalta Őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél
nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon… és minden nyelv megvallja, hogy Jézus
Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.“ (Pál levele a filippibeliekhez 2:6‐11).

MILYEN ÁLDOTTAK VAGYUNK, HOGY EGY ILYEN ISTENT SZERETHETÜNK, ÉS
HOGY EGY ILYEN ISTEN SZERET MINKET!

Atyánk, csodáljuk a Te jellemedet, fennségedet, hatalmadat,
dicsőségedet, bölcsességedet, türelmedet és szépségedet. Gyere el
értünk hamar, Úr Jézus.
JÉZUS DRÁGA NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 29
KÉSZÍTSÉTEK ELŐ AZ ÚR ÚTJÁT
Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden
szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a
görbe út egyenessé, a göröngyös simává; és meglátja minden halandó az
Isten szabadítását.
Lukács evangéliuma 3:4‐6

A Király közeledett. És Keresztelő Jánosnak az volt a hivatása, hogy az Ő előfutára legyen—hogy
bejelentse, hogy közeleg az Ő országa, és hogy bíztassa az embereket, hogy készítsék fel magukat
azáltal, hogy megtérnek. János tehát azért hivatott el, hogy egyengesse az utat az Úr érkezése előtt.

EGY BIZONYOS MÉRTÉKŰ ELŐKÉSZÜLET SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY EGY ÉLET
TALÁLKOZZON ISTENNEL. MINDNYÁJUNKNAK SZÜKSÉGÜNK VAN SIMÍTÁSOKRA.

Jézus—a szent és igazságos Király—nagy erkölcsi romlottság idején jött el. A légkör barátságtalan
volt az igazság és az Úr dolgai számára. Ezért János arra bátorította az embereket, hogy térjenek meg.
„A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért, minden fa, amely nem terem gyümölcsöt
kivágattatik, és a tűzre vettetik.” (Lukács evangéliuma 3:9). Amikor az emberek megkérdezték, hogy
„Akkor, mit tegyünk?” János ezt válaszolta, „Akinek van két ruhája, adjon annak, akinek nincs, és
akinek van ennivalója hasonlóan cselekedjék.” (3:11). Más azóval, ne mindig magadon járjon az
eszed. Vedd figyelembe a többieket is. Egyenesítsd ki az életed görbe útjait. Készülj fel a Király
fogadására.
A mi Királyunk közeledik! Dáviddal együtt imádkozzuk, „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg
szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd, meg nem járok‐e téves úton, és vezess
az örökkévalóság útján.” (Zsoltárok 139:23‐24).

Uram, megkérünk téged, hogy egyenesítsd ki az életünkben levő
durvaságokat. Hadd legyen a Te utad a szívünkben, Atyánk.
ÁMEN.

Július 30
ISTEN ÁLTAL VEZETVE
Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a
pusztában tartózkodott.
Lukács evangéliuma 4:1

Jézusról beszélve, János ezt mondta, „Aki azt mondja, hogy Őbenne van, annak magának is úgy kell
élnie, ahogyan Ő élt.” (János első levele 2:6). A kérdés az, hogy hogyan élt Jézus? A válasz az, hogy
Lélekben járt.
Amikor az életedet a Lélek vezeti, az azt jelenti, hogy Isten néha megállítja a terveidet. Amikor ez
megtörténik—amikor életed egy másik irányba halad, vagy váratlan látogató jön hozzád—meg kell
állj és meg kell kérdezd, „Mit forgatsz a fejedben, Uram?”

MINDEN MEGSZAKÍTÁSBAN ÉS MINDEN KERÜLŐ ÚTBAN BENNE VAN ISTEN
KEZE.

Vegyük észre, hogy Jézus a Szentlélek vezetése által ment a pusztába, hogy utána a Sátán
megkísértse. Mi sokszor tévesen azt képzeljük, hogy a Szentlélek által vezetett élet rózsákkal teli és
problémamentes. De ez nem igaz. A Szentlélek által vezetett élet olyan irányt vehet, amit nem
szerepelt a terveid között. Akkor is megbízol benne, ha amikor nem érted a dolgokat?
Isten Lelke veled van, és Ő mindent a te javadra munkál. Ahogyan Jézust is betöltötte a Szentlélek,
ahogy vezette Őt, és erőt adott Neki, ugyanúgy kell nekünk is feltöltődnünk, vezetése alatt legyünk és
megerősödjünk általa. Bízd Rá az életedet—függetlenül attól, hogy milyen gyakran szakít félbe, és
függetlenül attól, hogy hová akar vinni.

Atyánk, mi felajánljuk az időnket és a terveinket. Helyezd Magad az
életünkbe, Atyánk. Hozd el azokat a beszélgtéseket, azokat a
helyzeteket, amelyekbe el akarod juttatni a Te világosságodat. Hadd
éljük minden percünket a Te dicsőségedre.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Július 31
HATALOM A KÍSÉRTÉS FELETT
Jézus… a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át
miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de
amikor azok elmúltak, megéhezett.
Lukács evangéliuma 4:1‐2

Sátán nagyon szeret akkor támadni vagy kísérteni, amikor legyengült fizikai állapotban vagyunk.
Ugyan ez volt a helyzet Jézussal is. Mivel a Sátán tudta, hogy negyvennapi éhség után Jézus gyenge és
éhes volt, arra ösztönözte, hogy isteni hatalmát használja arra, hogy kielégítse testi szükségleteit.
Más szavakkal, „Engedjük, hogy a lelki részünk rendelje magát alá a testinek.”
Egyikünknek sincs isteni hatalmunk, de mégis ugyanezekkel a kísértésekkel kell szembesüljünk. A
Sátán mindig azt próbálja elérni, hogy az életünk testi részét a lelki rész fölé helyezzük; hogy
megengedjük, hogy ne a Lélek, hanem a test uralkodjon az életünk felett.
Jézus Sátán kísértésére az Igével válaszolt. A Sátán kezelésnek mindig ez a legjobb módszere. „Meg
van írva”‐ mondta Jézus, „Nem csak kenyérrel él az ember, hane Isten minden szavával.” (Lukács
evangéliuma 4:4). Jézus megerősítette, hogy a lelki élet mindig fontosabb a testi életnél.

JÉZUS GYŐZEDELMESKEDETT A KÍSÉRTÉS FELETT ÉS TÉGED IS GYŐZELEMHEZ
SEGÍTHET.

Jézus tudja, hogy hajlamosak vagyunk többet gondolni a kenyérre, mint az Igére. Ugyanígy
szenvedett kísértést Ő is, úgyhogy meg tudjon érteni minket, és segíteni tudjon minket a
küzdelmeinkben.
Amikor Sátán megpróbál elcsábítani, Jézus melléd állva ezt mondhatja, „Tudom, hogy mit gondolsz.
Tudom, hogy kísértést szenvedsz. Megértelek.” De mivel Ő győzedelmeskedett a kísértés felett, ezért
győzelemhez is segíthet.
Atyánk, menyire hálásak vagyunk, hogy mivel Te legyőzted a kísértést,
nekünk is tudsz segíteni, hogy legyőzzük azt. Uram, erőtlenek vagyunk
nélküled. Légy a mi erőnk.
JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Augusztus 1
FELTÉTEL NÉLKÜLI HIT
Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és nem fogtunk
semmit, de a Te szavadra mégis kivetem a hálókat.
Lukács evangéliuma 5:5

„Evezz a mélyre, és vessétek ki hálótokat fogásra!” Mondta Jézus Simonnak (Lukács evangéliuma
5:4).
De Ők már egész éjjel halásztak. És azok a tapasztalt halászok nem fogtak semmit. Szinte hallani
lehet az illedelmes, de mégis leereszkedő lejtését Péter hangjának. Ezt is mondhatta volna, „Te egy jó
tanító vagy, de én halász vagyok. Lehet, hogy te Isten dolgait jól tudod, de én a halakról tudok sokat.”

A HIT ENGEDELMESKEDIK, AZ EMBERI ÉRTELMEKTŐL FÜGGETLENÜL.

De Péter nem mondott semmi ilyet. Inkább ezt mondta, „A Te szavadra mégis kivetem a hálókat.”
És mivel vakon engedelmeskedett—nem azért mert a kérés értelmes volt, hanem azért mert a kérés
Jézustól jött—kihúzták a hálót, ami annyira tele volt hallal, hogy majdnem elszakadt.
A legjobb próbálkozásaink is üres hálókhoz vezethetnek. De az engedelmesség olyan sikereket
hozhat, amiről mi még álmodni sem mertünk volna. Volt sok év a saját szolgálatomban is, amikor én
is kivetettem a hálómat, de nem fogtam semmit. De amikor az Úr akarta megtölteni a hálókat, akkor
hirtelen annyira megteltek, hogy már szinte kifolytak. Semmi köze nem volt a saját ügyességemhez,
erőmhöz. Egyszerűen csak azért volt, mert Isten akarta. És minden dicsőség az Övé.
Isten parancsa a logikáddal ellentétes lehet. De ha útmutatást keresel és engedelmesen cselekedsz,
különbséget találsz a hibázás, és a siker között. „A Te szavadra mégis kivetem a hálókat.” Azok
legyenek a szavak, amik szerint élünk.

Atyánk, tégy minket annyira engedelmes gyermekeiddé, hogy csak egy
Tőled jövő halk suttogásra már cselekedjünk. Taníts meg minket, hogy
a Te hangodnak fogadjunk szót, és ne a sajátunknak.
ÁMEN

Augusztus 2
KIEGYENSÚLÚYOZOTT ÉLET
Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és
nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükséged, valójában egyre. Mária a jó
részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
Lukács evangéliuma 10:41‐42

A vacsora kis részeivel törődve, Márta az egész estét azzal töltötte, hogy a munkán mérgelődött, és
a legfontosabb feladatát elfelejtette—nem ült Jézus lábához. Annyira el volt azzal foglalva, hogy
Jézust kiszolgálta, hogy nem volt ideje időt tölteni Vele.
Az Urat kiszolgálni egy nagyszerű, és jó dolog. De a szolgálást örömmel és izgatottsággal kell tenni.
Sosem szabad Jézusnak panaszkodjunk azok a dolgok miatt, amiket Őérte kell, megtegyünk.

HA JÉZUST SZOLGÁLOD, AKKOR ELŐSZÖR DICSŐÍTENED KELL ŐT.

Mártával ellentétben, Mária a „jó részt választotta.” A jó rész a Jézussal való kapcsolat. Miközben
Márta a konyhában rohangált, Mária Jézus lábainál ült, és minden szavát hallotta.
Mivel a szolgálat, és a dicsőítés is meghatározó tényező egy hívő életében, mi a
kiegyensúlyozottságosságról beszélünk. A kiegyensúlyozott élet olyan, ha egy ember úgy mutatja ki
az Úr irányt a szeretetét, hogy szolgálja Őt, ami azt jelenti, hogy időt tölt a közösségben és a
dicsőítésben. Mind a kettőre szükség van. Ez a te életed kiegyensúlyozottsága? Szeretetből, vagy
kötelezettség miatt szolgálsz?
Ha szolgálni akarod Őt, akkor először dicsőítened kell Őt. Akkor kapjuk meg az életünkhöz
szükséges erőt, amikor leülünk a lába elé, és dicsőítjük őt. Amikor leülünk a lába elé és dicsőítjük Őt,
akkor van az, hogy Ő vezeti a cselekedeteinket.

Atyánk, köszönjük, hogy bármikor, amikor a lábad elé kerülünk, Te
mindig ott vagy, és vársz ránk. Taníts meg minket Uram. Mond meg
nekünk, hogy hogyan szolgálhatunk—mert meg akarunk áldani.

ÁMEN

Augusztus 3
JÓLÉT
Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól,
mert ha bőségben él is valaki, az életét akkor sem a vagyona tartja meg.
Lukács evangéliuma 12:15

Két testvér veszekedett az örökségük felett. Az egyik azt hitte, hogy a másik be akarja csapni, ezért
megkérte Jézust, hogy lépjen közbe. De Jézus nem akart része lenni ilyen veszekedéseknek. Inkább a
kapzsiságról figyelmeztette őket. Miután elmesélt egy példázatot, utána megmutatta, hogy Isten
menyire vigyáz hollókra, és a mezei liliomokra, aztán összefoglalásként ezt mondja, „Inkább
keressétek az Ő országát, és ráadásul ezek is mind megadatnak nektek.” (Lukács evangéliuma 12:31).

AMIKOR ISTENT TESZED ELŐRE, AKKOR, Ő ELINTÉZI A TÖBBIT.
Elképesztő, hogy menyire eltorzulhat és menyire nem kiegyensúlyozott lehet egy ember élete, ha
csak az anyagi dolgokért él. De ha egy ember a Lélek után kezd menni, akkor az életébe
kiegyensúlyozottság költözik. És nem csak ennyi, olyan mértékben szerzik meg a békességet,
megelégedést és örömöt, mint ahogy soha előtte.
Jézus ezt mondta „Úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot.” (Lukács evangéliuma
12:32). Értékeled ezt? Érdekelnek az örökkévaló dolgok, vagy csak az anyagi vagy földi dolgok—azok a
dolgok, amik elmúlnak.
Lehet, hogy nagyon sikeres vagy. De függetlenül attól, hogy mennyit halmoztál fel, a tested nem
elégszik meg azzal, hogy testi dolgokat hajszol. Nem elégszik meg a vagyonod nagyságával, csak
akkor, ha egy igazi kapcsolatod van Istennel, ahogy a lelked él Őbenne a Jézusba vetett hited által.

Atyánk, segíts nekünk, hogy ne a nehéz úton tanuljuk meg a dolgokat,
amiket meg kell, tanuljunk. Segíts nekünk, hogy egy nyitott kézzel teli
életet éljünk, ne a világot markoljuk, hanem a te királyságod felé
nyúlunk.

ÁMEN

Augusztus 4
A FELFELÉ VEZETŐ ÚT
Mert aki felmagasztalja, magát megaláztatik, aki pedig megalázza, magát
felmagasztaltatik.
Lukács evangéliuma 14:11

A Farizeus házában—ahová meghívták vacsorára—Jézus nézte az embereket, hogy hogyan
ügyeskednek, hogy elfoglalják a főhelyeket az asztal körül. Végül elmondta nekik, hogy ez nem bölcs
dolog. „Mi van, ha jön valaki, aki magasabb rangú nálad, és ezt mondja, ’Bocs, cimbora, rossz székben
ülsz. Miért nem mész egy alacsonyabb rangú székhez?’” Jézus utána még hozzátette, „Ne szégyenítsd
meg magad. Jobb, ha egy alacsonyabb széket választasz, és utána jöjjön a házigazda, és ezt mondja
neked, ‘Miért ülsz itt? Azt szeretném, hogy egy jobb helyre ülj.’” Jézus végül levonta a tanulságot, és
ezt mondta, „Mert aki felmagasztalja, magát megaláztatik, aki pedig megalázza, magát
felmagasztaltatik.” (Lukács evangéliuma 14:11).

LELKIESEN BESZÉLVE, A FELFELÉ VEZETŐ ÚT LENT VAN, ÉS A LEFELÉ VEZETŐ ÚT
FENT VAN.

Ha megalázod magad, akkor majd felemeltetsz. Vedd az alacsonyabb széket, és majd meghívnak,
hogy vedd a magasabbat. De ha a magasabb széket választod, akkor megtörténhet, hogy le kell lépj.
Hadd segítsen nekünk Isten, hogy úgy éljük az életünket, mint szolgák—vegyük figyelembe mások
szükségleteit, és akarjunk segíteni másokon, ahogy csak tudunk. Hadd kövessük az Úr példáját, aki
nem gondolt magára, hanem egy szerény életet élt, hogy mindenkit szolgálhasson.

Uram, látjuk, hogy hogyan tetted félre a dicsőségedet, hogy alacsonyan
élhess, és meghalhass értünk. Tudjuk, hogy most már a legmagasabb
helyen vagy; mert te vagy a királyok királya, és az urak Ura. Taníts meg
minket, hogy a Te példádat kövessük.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 5
A LEGGAZDAGABB EMBER
Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?
Lukács evangéliuma 16:11

Jézus egy olyan szolgáról mesélt, aki magára pazarolta az ura javait. Amikor az ura meghallotta
ennek a hírét, magához hívatta a szolgát, hogy elszámoljon vele. A szolga—mivel tudta, hogy
nemsokára kirúgják a munkahelyéről—hamar felhasználta az ura javait, hogy felkészítse magát az
elkövetkezendő jövőre.
Mondjuk, hogy már csak öt évig fogod Isten áldásait élvezni. De ha csak magad javára használod
őket, és nem veszed figyelembe Isten országát és az örökkévaló jövőt, akkor meg fogod bánni, hogy
csak magad javára használtad. Lehet, hogy most jól érzed magad, de az örökkévalóságot nyomorban
fogod tölteni.
Hadd biztosítsalak, hogy a legszegényebb ember a menyben, sokkal jobb, mint a leggazdagabb a
pokolban. De egy nap Isten mindenkivel el fog számolni velünk a számunkra rendelkezésében leadott
dolgokkal. Ha bölcs vagy, akkor ezeket a dolgokat Isten országára fogod használni.
A menynek, és a földnek is vannak javai. A föld javai a bankkönyvelésekben, aktatáskában, és a
nagy halom vagyonban méretik, amit az emberek egy egész élet alatt almoznak fel. Ezek a dolgok
elégnek, ha molylepkék, rozsda, vagy a rablók meg nem kaparintják előbb. A menny javai
örökkévalóak. Semmilyen tűz nem tud hozzájuk érni. Semmilyen molylepke, vagy rozsda nem tud
kárt tenni bennük. A rablók nem tudják elrabolni. Akármi, amit leteszel a menybe várni fog, pontosan
ott, arra a napra, amikor te belépsz a kapukon.

ÓVATOSAN VÁLASZD KI, HOGY HOVÁ TESZED LE A JAVAIDAT.
Atyánk, tégy minket jó sáfárokká azzal kapcsolatban, amivel megbíztál
minket. Add nekünk a tanácsodat azzal kapcsolatban, hogy mik az igazi
javak.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 6
A KILENC
Egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fanhangon
dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig
samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultatok‐e meg? Hol
van a többi kilenc?
Lukács evangéliuma 17:15‐17

Ha remény nélkül haldoklanál és valaki eljönne, és meggyógyítana, a legkisebb dolog, amit tennél
az, hogy legalább megköszönnéd, nem? De csak egy ember tért vissza, hogy kifejtse a háláját.
Könnyű elolvasni ezt a történetet, és utána a fejünket csóválni a kilenc hálátlan ember felett. De mi
is van, amikor olyanok vagyunk, mint ez a kilenc? Mennyiszer áldott meg minket Isten úgy, hogy mi
ahogy megkaptuk az áldást, egyből elrohantunk vele, anélkül, hogy felnéztünk volna? Hányszor
tartott vissza minket a titoktartó hívásoktól, és mi csak továbbmentünk anélkül, hogy megköszöntük
volna Neki?

SOKAN GYORSAK ISTEN HIBÁZTATNI MINDENÉRT—AHELYETT, HOGY
MEGKÖSZÖNNÉK NEKI.

„Adjatok most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért!” (Zsoltárok könyve
107:8). Isten jó hozzánk, úgyhogy dicséretre méltó.
A kilenc hamar vádolja Istent az életében levő rossz dolgok miatt, de nem túl gyorsak, hogy
megköszönjék Neki.
A kilenc ember olyan, mint az a gyerek, aki a tetőről csúszik le, és azt kiabálja, „Ó, Uram segíts!” És
hirtelen egy szög beleakad a gatyájába, és megállítja. Felnéz, és azt mondja, „Nem mondtam semmit
Uram, a szög elkapott.”
Az egy emberrel vagy—vagy a kilenccel?
Atyánk, mi Jézus nevében jövünk, hogy megköszönjük Neked a Te
jóságodat és a Te csodálatos munkádat számunkra.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 7
FIGYELJ ÉS IMÁDKOZZ
Legyetek tehát éberek, szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek
mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassanak az Emberfia
előtt.
Lukács evangéliuma 21:36

Isten türelmes, és hosszútűrő volt. Nagyon sok ócsárolást eltűrt, de az Úr eljövendő napja egyszer
elhozza a bosszúját.
Jézus elmagyarázta a tanítványainak a nagy nyomorúság időszakát, az, az idő, amikor Isten leveszi
béklyóit a természet erejéről. A világ katasztrofális jelek éhínséget, dögvészt és hatalmas
földrengéseket okoznak. De ezen események után rögtön Jézus azt mondta, hogy, „és akkor
meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy, hatalommal és dicsőséggel.” (Lukács evangéliuma
21:27).

AZ EGYETLEN MÓDJA ANNAK, HOGY MÉLTÓK LEGYÜNK ARRA, HOGY TÚLÉLJÜK
A NAGY NYOMORÚSÁGOT, AZ, HOGY BEFOGADJUK JÉZUS KRISZTUST, MINT
MEGVÁLTÓNKAT, ÉS A MEGBOCSÁTÁST, AMIT FELAJÁNL.

Ahogy Jézus beszél ezekről a dolgokról és azt mondta, hogy két dologért imádkozzunk. Először,
hogy méltónak találtassunk arra, hogy megmeneküljünk az eljövendő nyomorúságtól, és másodszor,
hogy az Emberfia előtt állhassunk.
Isten népe nem Isten haragja miatt van, hanem azért, hogy abban a csodálatos társaságban
állhassanak a menyben, és azt énekeljék, hogy méltó a bárány arra, hogy megnyissa a könyvet, és
feltörje annak pecsétjét.
Jézus figyelmeztetett minket a 34‐es versben. „Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek
elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen titeket meg az
a nap.” Ne engedd, hogy az élet elvegye a figyelmedet. Ne légy felkészületlen az eljövetelére.
Mindig—figyelj és imádkozz.
Uram, a hitünk semmi másra sincs alapozva, csak Jézus krisztus vérére
és igazságára. Azt imádkozzuk, hogy ments meg minket az eljövendő
gyűlölettől.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 8
TÖRETLEN HIT
Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én
könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd
megtérsz, erősítsd atyádfiaidat.
Lukács evangéliuma 22:31‐32

Jézus Pétert választotta, hogy a gyülekezet vezetője legyen, és ezért Sátán megpróbálta elpusztítani.
Sátán mindig a vezetőket akarja elpusztítani egy gyülekezeten belül, mert tudja, hogyha elpusztít egy
vezetőt, akkor sokakat i el tud pusztítani.
De Jézus nem azt imádkozta, hogy Sátán hagyja békén Pétert. Inkább azért imádkozott, hogy Péter
hite ne törjön meg. Mi valószínű ezt imádkoztuk volna, „Uram, tartsd meg Pétert minden bajtól. Ne
engedd, hogy problémái legyenek.” De ez visszatartotta volna Pétert attól a növekedéstől, ami az
azáltal lett, hogy nagy nehézségeken ment keresztül.

MENYIRE CSODÁLATOS AZ, HOGY JÉZUS MAGA IMÁDKOZIK ÉRTED!
János 17:20‐ban, Jézus téged is belefoglal az imájába. „De nem értük könyörgök csupán, hanem
azokért is, akik az ő szavukra hisznek Énbennem.” Ha te azért jöttél, hogy el hidd, hogy Jézus Isten Fia,
akkor ez az ima érted szólt.
Lehet, hogy mi is ugyan úgy, mint Péter, vereséget szenvedünk egy‐egy csatában, de a végső
győzelem Jézus kezében van, aki azért imádkozik értünk, hogy a hitünk ne törjön meg. És amikor mi
keresztülmegyünk az Ő erején, akkor meg tudunk fordulni, és meg tudjuk osztani másokkal, akik
ugyan azokon a problémákon mentek keresztül, mint mi, az értelmet és a szánalmat
Uram, meg akarjuk köszönni neked, hogy amikor elesünk, akkor Te
felemelsz minket a Te szerető karjaid közé, leporolsz minket,
megmosdasz minket, megtisztítasz minket és visszateszel az ösvényre.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 9
ROMBOLJÁTOK LE EZT A TEMPLOMOT
Jézus így felelt nekik: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt
felépítem.”
János evangéliuma 2:19

Amikor Jézus bement a templomba, és látta a tisztességtelen kereskedést, ami ott folyt, annyira
feldühödött, hogy csinált egy ostort, és elkezdte kihajtani a pénzváltókat, felborította az asztalaikat,
és rendreutasította őket. Ez persze felmérgesítette a vallási vezetőket, akik ezt az egészet vezették,
és ráparancsoltak Jézusra, hogy mondja meg, hogy milyen hatalommal cselekszi ezeket. Ő így
válaszolt, „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.”
Ők azt hitték, hogy Heródes templomára gondol, de Jézus a saját testéről beszélt. Jézus később ezt
mondta az életéről. „Senki sem veheti el éntőlem: Én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy
odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem.” (János evangéliuma 10:18).

HA JÉZUS KERESZTRE FESZÍTETT TESTE A SÍRBAN MARADT VOLNA, AKKOR NEM
LENNE SEMMILYEN KERESZTÉNY HIT.
Az evangéliumok Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadására alapozódnak. Pontosan azt tette,
amit megígért, hogy mg fog tenni. Feltámadt a halálból, negyven napig tanította a tanítványokat,
aztán felemeltetett a menybe oda ahol most is van, az Atya jobbján ahol közbenjár értünk.
Atyánk, köszönjük neked a feltámadást. A jel az, ami hitelesíti azt, amit
Jézus mondott—hogy Te szerető, megbocsátó, kegyelmes, és irgalmas
vagy. Köszönjük, hogy teljesen nekünk adtad a Veled való élet örömét.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 10
ÉLŐ VIZEK
Jézus így válaszolt neki „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki
abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé nem szomjazik, mert örök
életre buzgó víz forrásává lesz benne”
János evangéliuma 4:13‐14

Minden ember legmélyén intenzív szomjúság van Isten iránt. Ahogy Dávid is mondta, „Ó Te vagy
Istenem, Hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt
kopár víztelen föld” (Zsoltárok könyve 63:1).
Az ember sokfél módon próbálja azt a szomjat eloltani—drogokkal, italokkal, vagy mint a
Szamaritánus asszony, kapcsolatokkal. De ezek a dolgok nem tudják eloltani az Isten iránt levő
szomjat.

AZ EMBERBEN VALÓ VÁGYAKOZÁS, ISTEN UTÁNI VÁGYAKOZÁS.
Ha az élet kútjából iszol, akkor újra meg fogsz szomjazni. Érdemes lenne minden cselekedeted fölé
azt írni, hogy „Menjél nyugodtan, és igyál abból a vízből. De újra meg fogsz szomjazni.” Írd ezt minden
világi dolog fölé, amit meg akarsz szerezni—az új autó, az új ház, hajó, vagy akármi fölé. Írd ezt
minden földi célod fölé. Szerezd is meg, de tudnod kell, hogy újra meg fogsz szomjazni.
Amikor Jézus a Szamaritánus asszonnyal az élő vízről beszélgetett, Ő arról az egyetlen dologról
beszélt, ami be tudja tölteni a nagy szomjúságunkat—egy Istennel való kapcsolat.
Szomjas vagy? Felejtsd el a föld vizét. Igyál jó mélyet az élő vízből—és találd meg azt a
megelégedést, amire már rég vágytál.
Uram, köszönjük neked, hogy csináltál egy utat, amiben kielégíthetjük a
lelkünk vágyakozását. Hadd jöhessünk, hadd ihassunk, és hadd találjuk
meg azt a megelégedést, amit a lelkünk keres.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 11
AZ IGÉK JÉZUSA
Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az
örök életetek: pedig azok Rólam tesznek bizonyságot.
János evangéliuma 5: 39

A Biblia Jézusról szól. Igazából, Jézus a középpontja, a kiemelkedő, forgó középpontja az Igéknek.
Minden oldalon megtalálhatod. „Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy
teljesítsem a te akaratodat Istenem.” (A Zsidókhoz írt levél 10:7).
Isten sok Igét adott az Ó Testamentumba, hogy leírják az eljövendő Messiás, természetét, jellemét,
és az eljöveteleinek körülményét, hogy amikor eljön, ne legyen kérdés, hogy Ő az igazi Messiás. Isten
300 próféciát adott a születéséről, születési helyéről, gyermekkoráról, szolgálatáról, megtagadásáról,
haláláról, és feltámadásáról, azért, hogy segítsen nekünk, hogy könnyebben felismerjük Őt.

JÉZUSÉRT ÉLNI NEM EGY HETI EGYSZERES MEGTAPASZTALÁS.
A Zsidók az igéket kívülről fújták. Ők gondosan, és szorgalmasan tanulmányozták az Igéket. De
Jézus ezt mondta róluk, „Ti kutatjátok az Igéket, de nem jöttök hozzám, hogy életetek legyen.” Az,
hogy ismered az Igéket, nem jelenti azt, hogy elnyered az örök élet ajándékát. Nagyon sok ember
téves bizonyosságban hisz a megváltásukkal kapcsolatban, egyszerűen csak azért, mert azt mondják,
hogy hisznek Istenben, de az örök élet nem abból következik, hogy ismered a Bibliát—az örök élet
akkor jön, ha befogadod az Igék Jézusát.
Jézusért élni nap, mint napi, óráról‐órai, percről‐perci megtapasztalás. Őhozzá kapcsolja az életedet
és közösségben jársz Vele. Abban a pillanatban szeretsz bele, amikor Ő az életed középpontjává, és
irányává válik.
Uram, mi többet akarunk adni Neked, mint csak egy pillantás. Mi Téged
az életünk közepévé, és meghatározó egységévé akarunk tenni.

ÁMEN

Augusztus 12
SZOMJAS?
Az Ünnep utolsó napján felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjazik,
jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz Énbennem, , ahogy az Írás mondta, annak
belsejéből élő víz folyamai ömlenek.
János evangéliuma 7:37‐38

Amikor Jézus ezt mondta, én azt gondolom, hogy a tanítványok nem nagyon értették, hogy mit
mond. De amikor János évekkel később megírta evangéliumát, akkor meg volt neki az utólagos
bölcsesség előnye. Ezért a 39. Versben hozzáadta a saját hozzászólását: „Ezt pedig a Lélekről mondta,
akit a Benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.”

ISTEN AZT KÍVÁNJA, HOGY AZ ÉLETÜNK EGY OLYAN EDÉNY LEGYEN, AMI ISTEN
LELKÉT HORDOZZA, ÉS UTÁNA PEDIG SUGÁROZZUK ISTEN LELKÉT A
KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ SZOMJAS VILÁGNAK.

Sokszor mi olyanok vagyunk, mint a szivacsok, hogy annyit szívunk, magunkba amennyit csak
bírunk, de nincs semmilyen túlcsordulás. Nem marad semmi a körülöttünk lévőknek. Istent nem csak
az érdekli, hogy mit tud érted csinálni, hanem az is, hogy mit tud rajtad keresztül csinálni.
Pál ezt írta a Galataiaknak, „A Lélek gyümölcse (vagy ellátása) pedig: szeretet.” (Pál levele a
Galataiakhoz 5:22). A világ szomjazik az igazi, isteni agapé szeretet után. Ez az, amit a világnak látni a
kell bennünk. Amikor az életed túlcsordul Isten Lelkével, akkor az, ami kicsordul belőlünk. Úgy tőr elő,
mint egy élő víz forrása, megáldva azokat, akik körülöttünk vannak, azért amit Isten tett benned, és
amit még te4sz benned.
Uram, hadd fogadjuk el a Te Szentlelked teljességét az életünkben,
egészen addig, amíg kicsordul, az élő víz egyik forrásaként, hozd a Te
szereteted és világosságod azoknak, akik körülöttünk vannak.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN

Augusztus 13
VALÓBAN INGYEN
Így szólt Jézus azokhoz a Zsidókhoz, akik hittek benne: „Ha ti megtartjátok
az én Igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és
az igazság megszabadít titeket.”
János evangéliuma 8:31‐32

Az Emberek szeretnek szabadságról beszélni. De az igazi szabadság nem az, hogy azt csináld amit
szeretnél—szabadság, hogy ne azt csináld a rosszat. Amikor Jézus megszabadít, akkor a szabadság,
amit ad neked, az igazi szabadság. Olyan szabadság, ami azt követeli, hogy ne tedd azokat a dolgokat,
amik a pusztulás felé vezettek téged, és a körülötted lévőket.
Azok, akik a bűn rabszolgái, rosszul hiszik azt, hogy szabadok. Jézus azt mondta, hogy, „Bizony
bizony mondom néktek, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.” ( János evangéliuma 8:34). Lehet, hogy
egy nyilvánvaló bűn, mint például a drogok, az alkohol megtévesztés, vagy egy titkos bűn, amit senki
sem tud, csak te, a bűnnek meg van az ereje, hogy megragadjon, és fogva tartson, és semmi
reményed sincs arra, hogy kiszabadítsd magad.

ISTEN NEKÜNK SZABAD AKARATOT ADOTT.
Pál azt mondta, „Mindent szabad nekem, de nem minden használ.” (Pál első levele a
Korinthusiakhoz 6:12). Ez félreérthetetlen. De utána folytatta, és ezt mondta, „De ne váljak semminek
a rabjává”Igen, ha megvan a szabadságom, hogy azt tegyek, amit akarok, de ha ezt a szabadságot
gyakorolva fogságba jutok, akkor többé nem vagyok szabad. Úgy gyakoroltam a szabadságomat, hogy
szolgasorsba vittem magam.
Lehet, hogy te azt veszed észre, hogy valami megkötöz. Azt érzed, hogy nem tudsz szabadulni. De
amikor megismered az igazságot—Jézus Krisztust—akkor az igazsák megszabadít.
Atyánk köszönjük neked azt a csodálatos szabadságot, amit kaphatunk
Jézus Krisztuson keresztül. Mi ingyen élhetünk úgy, ahogyan Te akarod,
hogy éljünk, ingyen járhatunk közösségben Veled a Szentlélek erejében.

ÁMEN

Augusztus 14
HIBATALÁLÓK, A GYÓGYÍTÓK ELLEN
Tanítványai Megkérdezték tőle: „Mester, ki vétett ez vagy a szülei: hogy
vakon született?
János evangéliuma 9:2

Amikor valamilyen baleset történik, akkor általában kétféle vész‐járgány érkezik a helyszínre. Az
első, aki meg szokott érkezni, az a rendőrség. Megpróbálják kideríteni, hogy kinek a hibája az egész,
és ha kell idéznek a hibázó társaságnak. A mentők érkeznek meg másodszorra. Őket nem nagyon
érdekli, hogy kinek a hibája az egész—ők csillapítják a fájdalmat, és a szenvedést.
A tanítványok elmentek egy vak ember mellet. Mint a rendőrök, azonnal meg akarták tudni, hogy
mi az oka a betegségének. Jézus kijelenti, hogy sem a szülei, sem ő nem hibázott, csak azért volt,
hogy Isten megmutatkozzon rajta keresztül, amikor Jézus meggyógyítja.

ISTEN MINKET INKÁBB MENTŐSÖKNEK, ÉS NEM RENDŐRÖKNEK HÍVOTT EL.
Hogyan nézel az emberi tragédiákra? Úgy jössz, mint egy rendőr, vagy mint egy mentős? Jézus azt
mondta, hogy ő nem azért jött le a földre, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse.
Sokszor egy embernek az élete romokban áll, és mindez annak a következménye, hogy Isten ellen
lázadt. Te odamész, és rázod az ujjad, és ezt mondod, „Ha nem tetted volna ezt és ezt, akkor nem lett
volna ez a kalamajka”? Előveszed a kódkönyvedet, és beírod őket, amiért megszegték a törvényt?
Vagy úgy jössz, mint egy mentős, és keresed a sebesülteket, hogy bekötözd a sebeiket.
Nekünk nem az a feladatunk, hogy megtaláljuk a szenvedések okát, hanem, hogy megkeressük a
sebesültekeket, és meggyógyítsuk őket, úgy, ahogyan Jézus is tette.

Atyánk hadd lehessünk a Te bizonyságtételeid, úgy hogy a te munkádat
tesszük ebben a sebesült világban.

ÁMEN

Augusztus 15
IMÁDKOZZ, FEJTEGESS, ÉS SZÁND ODA MAGAD
Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: „Atyám, ments meg ettől az
órától engem? ” De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd
meg a te nevedet!
János evangéliuma 12:27‐28

Jézus tudta, hogy a kereszt Isten akarata volt. De ahogy szembenézett azzal a szörnyű
megpróbáltatással, ami előtte volt, megrendült. Ahogy ott várt a kertben, Jézus, három dolgot tett.
Először, imádkozott. Milyen csodálatos példa is ez számunkra, mert mi is szembenézünk
bizonytalan időkkel vagy még félelemmel is, olyan időkkel, amikor kiáltanunk kell, Ahhoz, aki vigyáz
az életünkre.

AMIKOR OLYAN KÖRÜLMÉNYEKKEL VAGY KÖRÜLVÉVE, AMIKET NEM ÉRTESZ,
AKKOR KÖVESD JÉZUS PÉLDÁJÁT.
Másodszor, fejtegetett. Kibeszélte, és az jött ki eredményül, hogy ez a fájdalmas megtapasztalás,
ami előtte van, az Isten örökkévaló dicsőségét szolgálja. „De hiszen éppen ezért az óráért jöttem.”
És harmadszor odaszánta magát az engedelmességre. „Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!” Más
szavakkal: „Én odaszánom magam, hogy dicsőséget hozzak neked. Atyám, attól függetlenül, hogy ez
mibe kerül nekem.”
Kövesd Jézus példáját. Először imádkozz. Az ima megváltoztatja a dolgokat. A legtöbbször a dolgok,
amik meg kéne, változzanak az a hozzáállásunk. Az ima még erőt is ad ahhoz, hogy kibírjuk a
nehézségeket, és a gondolatunkba pedig az elfogadást. Másodszor—fejtegess. Vedd észre, hogy Isten
örökké valóan szeret, és hogy Ő az örökkévaló tervét munkálja ki benned. Lehet, hogy a munkája
testileg nehézségeket hoz, de örökkévaló jót is fog hozni. És harmadszor, szánd oda magad. „Legyen
meg a te utad Uram. Használd az életemben, és hozz dicsőséget a Te nevedre.”

Atyánk, taníts meg minket, hogy, Jézus példáját kövessük, amikor
ismeretlen, és félelmetes körülményekkel nézünk szembe. Emlékeztess
minket, hogy imádkozzunk, hogy keresztüljussunk a problémán, és
odaadjuk magunkat neked, és neked adjuk a dicsőséget.

ÁMEN

Augusztus 16
ÍGÉRETEK, ÍGÉRETEK
Péter így szólt hozzá: „Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet
adom érted!”
János evangéliuma 13:37

Attól még, hogy Péter egy nagyon szép szívből jövő kijelentést tett, Jézus tudta, hogy mielőtt a nap
felkel a következő reggelen, Péter háromszor fogja megtagadni.
Nagyon könnyű szóbeli ígéretet tenni. De amikor oda kerül, hogy tényleg csináld meg, akkor nem
mindig vagyunk hűségesek az ígéretekhez.

A SZAVAK OLCSÓAK.
Fogadalmakat teszünk Istennek, amikor egyességet akarunk tenni, vagy akarjuk. Hogy
beleegyezzen a tervünkbe. „Uram, ha ezt megteszed nekem, akkor én megteszem ezt Neked.” Lehet,
hogy mi a hibáink után teszünk fogadalmat. Ahogy kezdünk kilábalni belőle, , azt mondjuk, „Uram,
soha többé nem teszem meg ezt.” A szavaink bizonyítják, hogy mi a bizalmunkat a testbe vetjük, de
addig, amíg magunkba bízunk, addig vesztésre állítjuk magunkat.
Csak Isten tudja, hogy betartjuk e az ígéreteinket. Ahogy a zsoltáros is mondta, „Uram te
megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed
szándékomat. Szemmel tartod járásomat, és pihenésemet, gondod van minden utamra.” (Zsoltárok
139:1‐3).
Ne ígérj semmit Istennek a testedre alapozva, mert a tested vesztése állít. Csak azokat a dolgokat
ígérd meg, amiket Jézus akarja, hogy megtegyél, és Őrá támaszkodj az erőért, és engedelmeskedj.

Atyánk, hadd mutassa ki minden egyes imádságunk azt, hogy menyire
rád támaszkodunk, és a feltétlen bizalmunkat a te mindenható
bölcsességedről.

Jézus nevében, ÁMEN

Augusztus 17
TERMÉSZETES GYÜMÖLCS
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne,
az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tud cselekedni.
János evangéliuma 15:5

Az emberek úgy a szőlőtőtől külön akarnak gyümölcsöt teremni. Azt gondolják, hogy kipréselhetnek
egy két gyümölcsöt, azáltal, hogy egy jó életet élnek, és jobb emberek. De az a tény Jézustól messze
áll, és nem tudunk semmit sem tenni. Csak akkor, ha a Őbenne maradunk, csak akkor van az, hogy a
Szentlélek elkezd gyümölcsöket formálni az életünkben—természetesen.
Milyen gyümölcsöket terem a Szentlélek? A Lélek gyümölcsei agapé szeretet—mély, buzgó
szeretet—szeretet, ami hosszútűrő és kedves; szeretet, ami nem irigykedik, nem kérkedik, nem
viselkedik bántóan, nem gerjed haragra, nem keresi a maga hasznát. Ez csodálatos szeretet. Ez olyan
szeretet, amit nem lehet könnyen megbántani, ami nem gondol másokról rosszat, minden terhet
elhordoz, szeretet, ami mindent elhisz, szeretet, ami soha el nem múlik.

NEKED LEHETETLEN ELŐTEREMTENI, MEGJÁTSZANI VAGY ELŐVARÁZSOLNI A
SZENTLÉLEK SZERETETÉT.
Ha Isten Lelke benned él, a természetes eredménye a gyümölcsöknek, az agapé szeretet. Mi
türelmetlenek vagyunk az a gyümölcs iránt. Almafát akarunk ültetni ma, és holnap már a gyümölcsét
akarjuk szedni. De a gyümölcsök nem egy éjszaka alatt nőnek. Ne légy türelmetlen Istennel, és a
Szentlelkével, ahogy gyümölcsöt terem az életedben. Az Ő idejében fog megteremni—és milyen
csodálatos nap az, amikor gyümölcsöket termünk.

Köszönjük, Atyánk, a Te Szentlelked bennünk lakozását. Uram taníts
meg minket, hogy türelmesek legyünk, amíg a Te Szentlelked
gyümölcse elkezd teremni az életünkben.

ÁMEN

Augusztus 18
ELKÜLÖNÍTÉS
Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.
János evangéliuma 17:17

A szó „szentel” azt jelenti elkülöníteni. A templomokban edényeket különítettek el, hogy Isten
dicsőítésére használják őket. Semmi másra nem lehetett őket használni. És ezt jelenti számunkra a
szentelés—hogy elkülönítődjünk a világtól, és megmeneküljünk a világ befolyásától, hogy mi
elkötelezzük, és odaadjuk magunkat Neki, hogy az Ő tulajdonai lehessünk.

AZ ÉLETÜNK ALAPJAIT A BŰN MINDEN NAP BOMBÁZZA.
Mindig, amikor bekapcsolod a rádiót, vagy a TV‐t, mindig, amikor belépsz egy bevásárlóközpontba,
vagy egy kis zöldséges boltba, a csábítások és vonzóerők, megpróbálnak oda vonni, azokhoz a
dolgokhoz, amikről Isten megmondta, hogy tisztátalanok. Napi szinten kell, tanulmányozzuk az Igét,
azért, hogy kiszorítsuk a világnak ezt a befolyását. És minden nap végén, engedd meg, hogy Isten
Igéje kimossa belőled azt a sok mocskot, amit tettél.
Ahogy Jézus is mondta a János evangéliuma 15. fejezet 13. versében. „Ti már tiszták vagytok az Ige
által, amelyet szóltam nektek.” Az Ő Igéje az, ami eltisztítja a mocskot, amibe naponta
belekeveredünk.
Isten szeretete miatt, mi az Ő akaratát kell, megtegyük. Ha azt szeretné, hogy külön legyünk a
világtól, elkülönítve, akkor az kéne, legyen az, amit mi is akarunk. Eltökélten kell, álljunk a gonosszal
szembe. És ha Isten azt mondja, hogy az Ige megtisztít minket, akkor minden nap az igéhez kéne
menjünk.

Atyánk, köszönjük neked, hogy szerettél minket és kivittél minket ebből
a világból és mennyei állampolgárságot adtál nekünk. Különíts el
minket, Uram, a Te Igéden keresztül.

ÁMEN

Augusztus 19
ELVÉGEZTETETT
Amikor Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét
lehajtva kilehelte lelkét.
János evangéliuma 19:30

Amikor Jézus azt kiáltotta, hogy, „Elvégeztetett,” nem egy vesztes kiáltás volt, hanem egy győztes. A
kereszten keresztül, Jézus legyőzte Sátán hatalmát azáltal, hogy megakadályozta, hogy Sátán
rabságba vigye az embert, elpusztítsa az embert, és elkülönítse az embert Istentől. A kereszten
keresztül, Jézus egy utat csinált az embernek, hogy tudjon Istenhez közeledni, és újra közösségben
élhessen Vele.
Megadatott nekünk az a hatalom, hogy azt az életet éljük, amit Isten akarja, hogy éljünk.
Megadatott nekünk, a hatalom, hogy olyanok lehessünk, mint Ő—hogy úja Isten képmására
formálódhassunk. Ez Isten terve az életedre.

AZ ERŐS FOGÁS, AMIVEL VALAMIKOR A BŰN FOGVATARTOTT TÉGED, ÉS
ENGEM, ELTÖRT.

Isten újra vissza akarja azt hozni, ami az Éden kertjében elveszett. E célból dolgozik bennünk Isten
Lelke minden nap, miközben megerősít minket, formál minket, és visszaalakít minket Isten igazi
céljára az emberrel kapcsolatban, hogy közösségben élhessünk Istennel, és hogy kimutassuk a
szeretetét, kegyelmét, kedvességét, és irgalmát annak a sötét világnak, amiben élünk. Az akadályok,
amik távoltartottak minket Istentől, el vannak mozdítva. Most mivel már a kiszabadítás munkája
megvolt, mi közösségben tudunk élni az Úrral.
A munkának vége. Elvégeztetett. Jézus legyőzte a bűnt, a halált, a poklot, és a sírt. Legyőzte Sátánt
is. És eredményképpen, mi megtapasztalhatjuk az Istenünk ért, és az Istenünkkel való élés
áldottságát.

Atyánk, hadd használjuk ki teljesen azt az időt, amit Te adtál nekünk
ebben az életben, hogy megismerjünk Téged, hogy szolgáljunk Téged,
és szeressünk téged.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 20
A FELTÁMADÁS
Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba.
János evangéliuma 20:11

Az ige megörökítette azt a pillanatot, amikor a szívfájdalom reménnyé alakul át. Mária látja, hogy a
kő el van hengerítve a sír elől—lehajol, és benéz. A sírása kétségtelenül ideiglenesen
tanácstalansággá alakult át, és nem ismeri fel, hogy ez az a nap, amikor Isten, „hamu helyett fejdíszt
ad Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket” (Ézsaiás 61:3).

MIELŐTT, A NAPNAK VÉGE, A FELTÁMADÁS IGAZSÁGA BEBIZONYOSODIK.
Jézus meg fog jelenni Máriának, és a tanítványoknak, és ők meg fogják tapasztalni, hogy minden
szava igaz volt—hogy Ő tényleg Isten Fia, hogy Ő Isten Báránya, aki odaadta magát a bűnnek
váltságdíjul sokakért, hogy Ő mind az, ami akart lenni, hogy Ő a feltámadás és az élet, az út és az
igazság.
Azon az Új napon, a hét első napján, valami új született. Az ember és Isten közötti hídon rés
támadt, és egy új kapcsolat jött létre. Mivel Ő él, mi is élhetünk. Mivel Ő legyőzte a sírt, nekünk többé
nem kell, féljünk a haláltól. Mivel Ő legyőzte a bűnt, ezért mi is megszabadulhatunk a bűn fogva
tartásától.
Mária, ott az üres sír előtt megtapasztalta, hogy a zsoltáros szavai igazak: „Este szállást vet a sírás,
reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6).

Atyánk, köszönjük neked az üres sírt, és a csodálatos reményért, amit
magával hordoz. Köszönjük Neked, hogy Jézus, amiért legyőzte a sírt,
nem kell, féljünk a haláltól.

ÁMEN.

Augusztus 21
JOBBAN SZERETSZ‐E ENGEM, MINT EZEK?
Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban
szeretsz‐e engem, mint ezek?
János evangéliuma 21:15

Az eredménytelen halászéjszaka után, egy ember a parton azt mondta nekik, hogy dobják a
hálójukat a másik oldalra. A hálók annyira megteltek, hogy nem tudták bevonni őket. Amikor Péter
felismerte, hogy az ember Jézus, Péter fejest ugrott a vízbe, és odaúszott Hozzá. A többi tanítvány
követte őt egy kis hajóval, ami halakkal teli hálókat vontatott, és amikor odaértek, azt vették észre,
hogy Jézus, már előkészítette a reggelit.
Ahogy a tűz körül ültek, Jézus ezt kérdezte Pétertől, „Jobban szeretsz‐e egem, mint ezek?”

TEDD AZ URAT AZ ELSŐ HELYRE ÉS ELSŐNEK AZ ÉLETEDBEN.
Lehet, hogy Jézus a halakra nézett, amik a hálóban ficánkoltak, amik lehet, hogy a legnagyobbak
voltak, amiket Péter valaha fogott. Úgyhogy lehet, hogy Jézus ezt akarta megértetni, „Jobban szeretsz
engem, mint a karriered csúcssikerét?”
Ha Jézus a szemedbe nézne, és megkérdezné, hogy, „Jobban szeretsz‐e engem, mint ezek?”Akkor
az életedben milyen dolgok versenyeznek figyelmedért, és azért, hogy elvonják Tőle szeretetedet? A
céljaid, a karriered, a kapcsolataid, az élvezeteid, a TV? Mi lenne a válaszod?
Az Úr vágyakozik a szeretetedért. Ő akar az életedben az első, és a legelső. Isten segítsen nekünk,
hogy képesek legyünk így válaszolni, „Uram, te mindent tudsz; tudod, hogy én nagyon szetelnek.”

Atyánk, annyi minden harcol a figyelmünkért. Segíts nekünk, hogy
mindenek fölé helyezzünk téged. Hadd legyen a szeretetünk irántad
olyan, hogy minden szereteten felül van.

ÁMEN.

Augusztus 22
ERŐ
Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szentlélek és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső
határáig.
Apostolok cselekedetei 1:8

Ebben a párbeszédben, pont az elragadtatása előtt, Jézus kijelentette a tanítványaiknak, hogy
nemsokára beszállnak egy lehetetlennek tűnő tervbe. El kell, menjenek a világba, és hirdetniük kell az
Igét, minden élőlénynek.
Nem tudták teljesíteni ezt a saját erejükből. De Jézus megígérte, hogy erőt fognak kapni. Görögül a
szó dunamis, ami Magyarul, „Dinamikus.” Azt jelenti, hogy dinamikus erőt fognak kapni, ami képessé
teszi őket arra, hogy olyan bizonyságok legyenek, amilyeneket Isten akar.

ISTEN EREJE UGYAN OLYAN TEGNAP MINT MA.
Isten ereje szabaddá tesz. Még mindig hoz reményt a reménytelen világnak. Mi, olyan bizonyságok
vagyunk, akiket Jézus küldött ki. A világ még mindig reménytelen, és barátságtalan. De rajtunk
keresztül, a Szentlélek szeretete legyőzi a gyűlöletet, veszekedést, és keserűséget. Rajtunk keresztül a
Szentlélek ereje lámpássá tesz minket a sötétségben.
Hadd legyen az életed bizonyság Istenért. Imádkozom azért, hogy mások is meglássák Krisztus
világítását az életedben. Hadd tapasztaljuk meg Jézus szeretetét a szavaidon, és a tetteiden keresztül,
ahogy a Lélek dinamikáiban jársz.

Atyánk, segíts nekünk, hogy elfogadjuk a Te szentlelked erejét, hogy
teljesíthessük a feladatot, amit elénk helyeztél.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 23
SEMMILYEN MÁS NÉV
És nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek más név,
amely által üdvözülhetnék.
Apostolok cselekedetei 4:12

Ez a kijelentés, amit Péter mondott—miután Jézus nevében meggyógyította a sánta embert—előbb,
Jézus Maga mondta. „Én vagyok az Út az Igazság és az Élet,” mondta, „Senki sem mehet az Atyához,
csakis Énáltalam.”(János evangéliuma 14:6). Manapság mi azt halljuk az emberektől, hogy, „Minden
Út Istenhez vezet.” De ez ellentéte annak, amit Jézus mondott. Ezt mondta, „Én vagyok a juhok ajtaja.
Aki énelőttem jött, az mind tolvaj, és rabló” (János evangéliuma 10:7‐8).
Ezek az előkelő követelmények sok embert idegesítenek. Sokan kétségbeesettek, ha kijelentjük,
hogy Ő az igazi út. Vakbuzgónak, szűkelméjűnek tartanak. Az emberek azt szeretnék hinni, hogy
minden út a menybe vezet. Azt szeretnék gondolni, hogy úgy élhessenek, ahogy akarnak, és a saját
törvényeiknek engedelmeskedhessenek. De Isten, az embereknek már megalkotta a törvényeit. És
Isten Igéje kijelenti, hogy csak egy út van ami által üdvözölhessük.

ISTEN EREJE UGYAN OLYAN TEGNAP MINT MA.
Nem üdvözülhetsz az által, hogy betartod a törvényeket. A Biblia azt mondja, „tudjuk, hogy az
ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg.” (Pál levele a Galatákhozz 2:16).
Ha Jézus egy sántát járásra készetetett, akkor Jézus nevének ereje megtisztíthatja az embereket a
bűneiktől. Semmilyen névnek nincs olyan nagy hatalma—csak Jézus Krisztusénak.

Atyánk, köszönjük neked Jézust. Az Ő neve olyan csodálatos és
nyugalmat, és megelégedést hoz nekünk. Köszönjük, hogy megváltást
biztosítottál számunkra az Ő csodálatos neve által.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 24
ISTEN ELLEN HARCOLNI
Ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, akkor
úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok.
Apostolok cselekedetei 5:39

Újra fogságban. A tanítványok merész bizonyságtételei miatt, újra a vallási nagytanács elé kerültek.
Voltak a nagytanácsban olyanok, akik olyan mérgesek voltak, hogy azt javasolták öljék meg őket. De
Gamáliel, a tisztelt Rabbi kapott szót, és azt mondta, hogy a nagytanács finomabban bánjon ezekkel
az emberekkel. Azt mutatta, hogyha a tanítványok tanításai az emberektől valóak, akkor semmivé
válnak—de ha Istentől való, akkor egy reménytelen harcot vívnak.
Menyire buta dolog Isten ellen harcolni! De mégis menyien megpróbálják—a saját kárukra. Ahogy
Ézsaiás is mondja, „Jaj annak, aki perbe száll alkotójával.” (45:9).

AMIKOR ISTEN ELLEN HARCOLSZ, AKKOR OLYAN MINTHA, A SAJÁT JAVAD
ELLEN HARCOLNÁL.

Amikor Gamáliel elmondta javaslatát, Saul (akit később Pálnak ismerünk) is ott volt a nagytanácsba.
De nem hallgatott, mert Pál később írta, hogy továbbra is Isten ellen harcolt. Pál azzal azt
elhatározással ment Damaszkuszba, hogy kiírtja gyülekezet hatását. És akkor történt az, hogy az Úr
megkérdezte tőle, „Saul! Saul! Miért üldözöl engem? (Apostolok cselekedetei 9:4).
Senki sem szeret téged annyira, mint Isten. Ő csak jó dolgokat akar neked. Az Ő terve az életedre
sokkal jobb, mint a tied. Ha Ellene harcoltál, akkor a legjobb dolog, amit tehetsz, az, hogy megadod
magad. Ne rugózz az ösztöke ellen. Add oda magad Istennek, és engedd meg neki, hogy kezdje
kimunkálni az Ő csodálatos tervét az életedre.

Atyánk, hadd ne legyünk soha bűnösek azért, mert ellened harcolunk.
Hadd legyünk rugalmasak a Te kezedben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 25
AZ ISTEN, AKI KERES ÉS HALLGAT
Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását,
le is szálltam, hogy megszabadítsam őket. És most jöjj, elküldelek
Egyiptomba.
Apostolok cselekedetei 7:34

István a zsidó nagytanács előtt állt Jeruzsálemben, és emlékezteti őket a népük történelméről, és
hogy hogyan hívta el Isten Mózest a fáraóhoz, hogy a népének szabadulását keresse. Isten ezt
mondta Mózesnek, „Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban… ismerem fájdalmukat.” (Mózes
második könyve 3:7).
Sokszor a úgy gondoljuk, hogy Isten olyan messze van az univerzumban, hogy Ő már egy
személytelen erő. Azt gondoljuk, hogy olyan mesze van az embertől, hogy nagyon kevéssé érdekli a
teremtménye. Azt gondoljuk, hogy Isten nem gondol a fájdalmainkra, és a bajainkra. „Uram, hozzád
kiáltottam, de Te nem hallottad. Biztos nem is hallasz.” De Isten hallgat, és lát. Ő nem távollévő.
„Láttam” biztosított minket.
Az Izraeliek elgondolkozhattak azon, hogy miért tartott olyan sokáig Istenek, hogy válaszoljon, a
kiáltásaikra. Mi is ugyan ezt gondoljuk. Mi azonnali válaszokat akarunk az imádságainkra, de nekünk
is meg kell tanuljuk azt amit Izraelnek: nekünk is észlelnünk kell úgy, ahogyan Isten is észleli a
tökéletes időben.

ISTEN NINCS MINDIG SIETSÉGBEN, HOGY MEGVALÓSÍTSA A MUNKÁJÁT. Ő A
TÖKÉLETES IDŐRE VÁR, A MEGFELELŐ PILLANATRA.

Menyire áldottak vagyunk, hogy az igaz élő Istent szolgálhatjuk, a menny, és a föld teremtőjét—az
Istent, aki lát, az Istent, aki hall, és az Istent aki segít nekünk a szükség idején!

Köszönjük Neked, Uram, azt, hogy megjelenítetted Magad nekünk,
hogy ismerjünk, és szolgálhassunk Téged.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 26
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből
Gázába vezető úton, amely néptelen.
Apostolok cselekedetei 8:26

Isten nagyon jó munkát végzett Szamáriában. Fülöpön keresztül tömegek mentek az Úrhoz. Sokan
meggyógyultak a Démonoktól. A sánták, és a bénák is meggyógyultak. De egy nap az Úr angyala
odament Fülöphöz, és azt mondta neki, hogy hagyja el Szamáriát, és menjen a puszta felé.
Ez értelmetlennek lépésnek tűnik. Miért kérné Isten őt, hogy elhagyja azt a helyet, ahol olyan
hatalmas mértékben munkálkodott az Úr, hagy a pusztába menjen, ahol szinte senki sem volt? Fülöp
lehet, hogy elgondolkozhatott azon, hogy mi lehet Isten agyában. De az Ige nem ír arról, hogy
kérdezett volna valamit Istentől. Ehelyett Fülöp szót fogadott.

ISTEN AZT SZERETNÉ, HA HITBEN JÁRNÁNK, EZÉRT Ő NEM MONDJA MEG
NEKÜNK AZ EGÉSZ TERVÉT EGYSZERRE.

Fülöp csak annyit tudott, hogy mennie kell, ezért elment. Az út mentén, utolért egy harci kocsit,
akinek az utasa Ézsaiás könyvéből olvasott. A Szentlélek azt mondta Fülöpnek, hogy menjen oda a
harci kocsihoz, és előzze meg, Fülöp ezt megtette. És miután elkezdett Beszélni az Etiópival a harci
kocsiba, Fülöp kezdte megérteni, hogy miért vezette Isten a pusztába. Az utazó Istent kereste, és
Fülöp kiválasztatott arra, hogy megossza vele Jézust.
Isten minket lépésről lépésre vezet, egy lépés engedelmességben és hit a másikban. Nem kell, az
egész kép a fejünkben legyen. Csak azokat a lépéseket kell, megtegyük, amire Ő kér minket.
Bízz Benne. Később tiszta lesz.

Atyánk, segíts nekünk, hogy Téged kövessünk és bízzunk abban, amit Te
teszel az életünkben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 27
Ő A MI BÉKESSÉGÜNK
Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus
által. Ő a mindenség Ura.
Apostolok cselekedetei 10:36

Az Úr parancsára, ezt az üzenetet Péter elmondja Kornéliusznak, aki egy Római százados volt… és
egy pogány. Kornéliusznak hallania kellett, hogy az ajándékok, amiket a Zsidók kaptak—békesség
Jézus Krisztuson keresztül—a pogányoknak is elküldetett.
Ha békességet akarsz, magadban—ha el akarod csendesíteni magadban a harcot, és megszabadítsd
magad a zűrzavartól, aggodalomtól, bizonytalanságtól, és félelemtől—akkor békességed kell, legyen
Istennel.

BÉKESSÉGRE VAN SZÜKSÉGED? ISTEN SZERETNE ADNI NEKED A FIÁN, JÉZUS
KRISZTUSON KERESZTÜL.
Zűrzavar van közted, és valaki más között? Isten békességet akar teremteni közted, és a
felebarátiad között. Közted, és a munkatársaid között, közted, és a szeretteid között. De sosem lesz
békességed a felebarátoddal, ha nincs békesség Isten és közted. És ez a békeség, csak Jézus
Krisztuson keresztül jöhet.
Jézus ezt mondta, „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy
adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János
evangéliuma 14:27). A zsoltáros ezt írja, „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességben”
(Zsoltárok könyve 29:11).
Az evangélium üzenete, a békesség üzenete—olyan békesség ami minden értelmet felülmúl, a
tökéletes békesség ami ahhoz az emberhez jön, akinek a gondolatai az Úrra irányulnak, mert bíznak
Benne.

Atyánk, segíts nekünk, hogy önmagunk végére érjünk, hogy
megadhassuk magunkat Neked és elfogadhassuk a békessége, amit
szeretnél adni nekünk.

JÉZUS CSODÁLATOS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Augusztus 28
ISTEN ELLEN ÁLLNI
Ha tehát ugyan azt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik
hittünk az Úr Jézusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent?
Apostolok cselekedetei 11:17

Péter, egy közvetlenül Jézus Krisztustól jövő parancs hatására, megszegte a Zsidó hagyományokat
azzal, hogy bement egy pogány házába, és a családjával evett. A korai egyház vezetősége
magyarázatot követelt. Péter ezt mondta, „Figyeljetek, Isten tette ezt. Én meg sem érintettem őket.
Miközben beszéltem, Isten úgy döntött, hogy nekik adja a Szentlelket. Ki vagyok én, hogy Isten ellen
álljak?

MILYEN BUTA DOLOG ISTENT KORLÁTOZNI.
Sokan ma is megpróbálnak az Úrral és a munkájával szembe állni. Vannak olyan emberek, akik a
lelki megnyilvánulások minden formáját elítélik. Mások az előre feltételezésük szerint, azt gondolják,
hogy a Szentlélek csak egy kis ideig működött az egyház történelmében. Elmondják neked, hogy ettől
az időtől kezdve ez az ajándék megszűnt munkálkodni. Nem is olyan régen olvastam arról, hogy egy
bizonyos felekezet elkezdte kitagadni néhány gyülekezetét, azért mert engedték, hogy a Szentlélek
munkálkodjon bennük.
Milyen áldás az, ha teljesen odaszánjuk magunkat Istennek, megengedjük, hogy nyugodtan
dolgozhasson az életünkben, és elfogadjuk mind azt, amit nyújtani számunkra. Ha a hagyományok
felépítették a védőfalakat az agyadban az ajándékok, és a lelki megnyilvánulások ellen, akkor kérd
Istent, hogy távolítsa el azt a falat. Ne engedd, hogy a hagyományok megfosszák tőled a csodálatos
dolgokat, amiket Isten akar adni.

Atyánk, segíts nekünk, hogy sose legyünk bűnösek amiatt, hogy a Te
munkád ellen álltunk. Segíts nekünk, hogy nyitottak legyünk Feléd,
hogy ne veszítsük el azokat az áldásokat, amiket adni akarsz nekünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 29
RAGASZKODJ AZ ÚRHOZ
Amikor megérkezett, és látta Isten kegyelmét, megörült, és bátorította
mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban.
Apostolok cselekedetei 11:23

A Jeruzsálemi gyülekezetben úgy határoztak, hogy elküldik Barnabást Antiókiába, hogy egy első
kézbeli üzenetet kapjanak a Lélek munkáiról, abban a gyülekezetben. Mihelyt megékezett,
bátorította a hívőket, hogy ragaszkodjanak az Úrhoz.
Sokan kezdik nagy céllal a keresztény sétájukat. De ahogy az idő múlik, az Úr iránti szeretetük
kihűl. A céljuk Krisztusért csökken. És a világ újra fogvatartja az életüket

NEM EGYSZERŰ KÖZEL MARADNI JÉZUSHOZ.
Mivel keresztények vagyunk, mi a világ, a test, és az ördög ellentétei vagyunk. A test a Lélek néhány
kijelentése ellen lázad, az ördög ott lesz, hogy kiaknázza a tested gyengeségeit, és hogy kétségeket
ültessen a szívedben. De ha Jézushoz közel maradunk, akkor a jutalom annyira nagy. O, az öröme
annak, hogy közösségben élünk vele, az izgalma annak, hogy látod az Ő munkáját az életedben, és azt
veszed észre, hogy azokat a dolgokat teszi meg neked, amiket te nem tudnál megtenni!
Maradj szorosan Isten mellet. Ne engedd, hogy bármi is eltávolítson az Ő oldala mellől. Szükséged
van az erőre, és a segítségre, amit Ő nyújt. Döntsd el a szívedben, hogy Hozzá ragaszkodsz—minél
közelebb annál jobb.

Atyánk, hadd szánjuk oda magunkat ezen a napon, hogy
engedelmeskedjünk a Te parancsolataidnak, és kövessünk Téged,
függetlenül attól, hogy hová akarsz minket vinni. Tartsd meg a célunk
égését.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 30
MIÉRT?
Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes
tagjaival. Jakabot, János testvérét, pedig karddal kivégeztette.
Apostolok cselekedetei 12:1‐2

Miért mentette meg Isten csodával határos módon Pétert, de megengedte, hogy Heródes megölje
Jakabot? Miért ilyen szomorú az élet? Miért engedi meg Isten az embereknek, hogy szenvedjenek?
Isten nem válaszol azokra a ’’miértekre.’’ És ha van valami, amit nem tudunk, akkor arra kell,
támaszkodjunk, amit tudunk. Tudjuk, hogy Isten jó. Tudjuk, hogy Isten minket végtelenül szeret.
Tudjuk, hogy Isten mindenható, hogy Ő van a trónón, és semmi sem történik az Ő beleegyezése
nélkül. Tudjuk, hogy minden a javukra szolgál azoknak, akik szeretik Istent, és az Ő útja szerint járnak.
Tudjuk, hogy Isten gondolatai felénk jók, nem rosszak; hogy Ő egy örökkévalótervet munkálkodik ki
belőlünk.

MI SOKSZOR NEM ÉRTJÜK, HOGY MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN A SZENVEDÉST.
Amikor jönnek a fájdalmak és a sérülések, és nincs válaszunk, hogy miért szenvedünk,
ragaszkodhatunk ahhoz az ismerethez, hogy, „a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (Pál levele a Rómaiakhoz 8:18). A mindenhatóság egy
örökkévaló céllal dolgozik a körülmények által.
Mi sokszor nem tudjuk meg Isten okait azzal kapcsolatban, hogy mit enged meg. De nem kell
tudjuk, hogy miért. Csak Jézust kell ismerjük.

Atyánk, attól még, hogy sokszor nem értjük, hogy a dolgok miért
történnek, mi ismerünk Téged. Bízunk benned. Hiszünk a Te
jóságodban, és a Te irántuk való nagy szeretetedre. Taníts meg minket,
hogy egyre jobban bízzunk Benned.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Augusztus 31
MEGMENTVE A KEGYELEM ÁLTAL
Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk.
Éppen ugyan úgy, mint ők.
Apostolok cselekedetei 15:11

Egy probléma adódott a korai egyházban a megváltással kapcsolatban. A kérdés, amin vitatkoztak ez
volt: Mi kell a megváltáshoz? A Zsidók azt gondolták, hogy csak a Zsidók üdvözülhetnek. Azt hitték,
hogy a Pogány egyetlen esélye a megváltásra az, ha betartja a körülvetélkedés hagyományát, és a
bemerítkezést.
Azok, akik ezt hitték, azok nagy terheket helyetek a Pogány hívőkre. Úgyhogy az első gyülekezeti
tanács összeült, hogy megvitassák ezt a problémát. Mit kell, tegyen valaki, hogy üdvözülhessen? Csak
hit által vagy hit és cselekedetek által üdvözülhetünk?

A MEGVÁLTÁS A KEGYELEM MIATT VAN—CSAK JÉZUS MIATT.
Sokan még ma is azt tanítják, hogy a megváltás a hit és a cselekedetek által van. a legtöbbjük
ezeknek a csoportoknak és még sok gyülekezet is követel bizonyos munkákat a megváltás érdekében.
De a Biblia azt tanítja, hogy a megváltás csak hit által van. A cselekedetek nem mentenek meg. A
cselekedetek egyszerűen tükrözik a hited valódiságát. Ha tényleg hiszel Jézus Krisztusban, akkor
változások lesznek az életedben. Többé nem fogod a bűnt gyakorolni. Egy megváltozott hozzáállásod,
és egy megváltozott szíved van. de azok a jó cselekedetek nem mentenek meg. Az egyetlen, aki meg
tud menteni, az Jézus Krisztus
Jézus ezt mondta, „Az, az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött.” (János
evangéliuma 6:29). Isten a megváltást hit által tette lehetővé az embereknek, hogy senki se
dicsekedjen azzal, hogy mit csinált. És ez az, amire a korai egyház is kilyukadt. A megváltás kegyelem
által van—csak Jézus krisztuson keresztül.

Köszönjük Atyánk, hogy a kereszt egy befejezett munka volt, a mi
megváltásunk érdekébe. Uram, vonj minket közelebb a Te
szeretetedhez.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 1
ÉNEK AZ ÉJSZAKÁBA
Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta Istent. A
foglyok pedig hallgatták őket.
Apostolok cselekedetei 16:25

Amikor Pál és Szilász Filippibe mentek, leszaggatták a ruháikat, megverték őket, és kalodába zárva a
börtön mélyére vetették őket. El tudsz ennél lehangolóbb helyzetet képzelni?
Mit tudnál tenni ilyen körülmények között? Mire gondolnál? Te csak Istent akartad szolgálni.
Érezted az elhívást, hogy Makedóniába kell elvigyed az evangéliumot, és most szörnyen sajog a
hátad; a kezed, a lábad és a fejed kalodába van zárva. A jövőd bizonytalan. Nem tudod, hogy vajon
mennyire komolyak a vádak, és azt sem tudod, hogy mennyi ideig fognak börtönbe tartani.
Ebben a kényelmetlen szituációba, Pál és Szilász azt tette, ami ésszerűnek tűnt számukra:
imádkoztak, és dícséreteket énekeltek Istennek. A testük ugyan fogságba volt, a lelkük azonban
szabad volt. Ahelyett, hogy nyavalyogtak és panaszkodtak volna, a sötét börtönt a dicsőítés házává
változtatták. Az örvendezés felemelte a lelküket. Minél jobban figyelt Pál és Szilász az Úrra, annál
kisebb lett a problémájuk.

AZ ÉNEKLÉS ELTERELI ÖNMAGUNKRÓL A GONDOLATAINKAT, ÉS AZ ÚRRA
IRÁNYÍTJA ŐKET.

Legközelebb, amikor megráz az aggodalom, ha bajban találod magad, vagy fájdalomban szenvedsz,
nézz fel. Vedd le a szemed a problémádról, és nézz Istenre. Énekelj a Teremtődnek—és figyeld, ahogy
a sötét börtönöd az imádat házává válik.

Atyánk, köszönjük neked az énekeket, amiket a szívünkbe helyeztél—
ezek a dalok a Te jóságod miatti öröm, áldás és újjongás énekei.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 2
A FÉLELEM ELLENSZERE
Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: „Ne félj, hanem szólj, és ne
hallgass: mert én veled vagyok…
Apostolok cselekedetei 18:9‐10

Bárhol is hírdette Pál Jézus Krisztust, az emberek mindig lázadtak ellene. Börtönbe tették,
megverték, és megkövezték. Tesszalonikábanéjjel kellett kiosonjon a városból. Béreában az emberek
kikergették. De ezek mind viszonylag civilizált emberek voltak. Korintusban azonban egy nagyon
gonosz város volt, és pál éppen ide érkezett. Semmi kétség, hogy Pál aggódni kezdett. Semmi kétség,
félt a zsidóktól, akik kezükben tartották a sorsát. Ebben a félelmetes állapotban szólt Pálhoz Jézus
látomásban. „Ne félj… mert én veled vagyok.”

EBBEN REJLIK A FÉLELEM ELLENSZERE—HA FELISMERJÜK ISTEN JELENLÉTÉT.
Pál ezt írta a rómaiaknak, „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Pál levele a Rómaiakhoz 8:31). Dávid
ezt mondta „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?”(Zsoltárok könyve 118:6). Az Úr
ezt mondta Ézsaiás prófétának, „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, és meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás próféta könyve
41:10).
Bizonytalanságban vagy? Félsz a jövőtől? Emlékezze ezekre az ígéretekre. Emlékezz arra, aki ezt
mondta, „Soha el nem hagylak, és soha meg nem tagadlak.” (A zsidókhoz írt levél 13:5). Semmivel
sem nézel szembe egyedül. A Te Istened veled van.

Atyánk, köszönjük neked a Te jelenléted vigasztaló biztonsága velünk
van a sötét éjszakák közepén is, az elkeseredés óráiban is, és a félelem
idején is.

ÁMEN.

Szeptember 3
ELFOGADÁS
Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és ezt
mondtuk: „Legyen meg az Úr akarata!”
Apostolok cselekedetei 21:14

Bármerre is ment Pál, a Szentlélek mindenütt figyelmeztette, hogy szenvedések, kötelek és börtön
várja őt Jeruzsálemben. Amikor Pál barátai meghallották ezeket a próféciákat, könyörögtek neki,
hogy ne menjen. De ő így válaszolt nekik, „hiszen nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész
vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért.” (Apostolok cselekedetei 21:13). Amikkor látták az
eltökéltségét, ezt mondták, „Legyen meg az Úr akarata.”

ISTEN AKARATÁNAK ELFOGADÁSA AZ IGAZI ÚT A VALÓDI BÉKESSÉGHEZ. HA
NINCS EZ AZ ELFOGADÁS, AKKOR CSAK ZŰRZAVAR ÉS BELSŐ HARC AZ ÉLET.

Sokszor az emberek vonakodnak elkötelezni magukat Isten akarata mellett, mert attól félnek, hogy
Ő olyan dolgot fog kérni tőlük, amit ők nem akarnak megtenni. De Isten nem így munkálkodik. Isten
az Ő akaratát csodálatosan mutatja meg azáltal, hogy összehangolja a mi szívünket az Övével.
Isten terve az életünkre sokkal jobb, mint bármi, amit mi kitalálhatnánk magunknak. Ő túllát a
próbatételeken, és látja az örökkévaló jót, amelyet ezeken a nehézségeken keresztül munkál ki. Isten
esetében a cél valóban szentesíti az eszközt. Ha a jelenlegi kis nehézség és szenvedés kimunkálja
életünk végére a jót, akkor Isten meg fogja engedni ezt a pillanatnyi szenvedést.
Ahogy Dávid is mondta, „Abban telik kedvem Istenem, hogy akaratodat teljesítsem” (Zsoltárok
40:8). Amikor tényleg megismerjük Istent, akkor az Ő akarata lesz a mi akaratunk is; az Ő kedvtelése
lesz a mi kedvtelésünk.

Atyánk, hajlamosak vagyunk a könnyebb, fájdalommentesebb utat
keresni. De Te tudod, hogy mi a legjobb nekünk. Odaadjuk
neked a vágyainkat, hogy alakítsd át, és változtasd a Te
vágyaidra őket.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 4
MEGISMERNI ISTEN AKARATÁT
Ő pedig ezt mondta nekem: Atyáink Istene választott ki téged, hogy
megismerd az Ő akaratát…
Apostolok cselekedetei 22:14

Jeruzsálemben, Pál elbeszélte a zsidóknak a damaszkuszi úton történt megtérését, amikor egy időre
megvakult egy vakító fény miatt, majd visszakapta szeme világát, amikor Anániás eljött hozzá, és
rátette a kezét. Utána Anániás elmondta Pálnak, hogy Isten őt választotta ki arra, hogy megismerje
Isten akaratát.
Ugyanez rád ás rám is vonatkozik. Mivel Ő szeret, téged választott ki arra, hogy megismerd az Ő
akaratát.
Tudod, hogy Istennek célja és terve van veled? Ez fontos kell legyen számodra, mert minden amit
Isten akaratán kívül teszel, az el fog múlni.

ISMERED ISTEN TERVÉT AZ ÉLETEDRE?
Annyira belebonyolódhatunk a mindennapi életbe, hogy nem vesszük figyelembe az
örökkévalóságot. De csak egy életed van, és nemsokára elmúlik; és csak az marad meg, amit
Krisztusért teszel.
Hogy tudhatod meg, hogy mi Isten terve az életedre? Úgy ismerheted meg Isten neked szánt
tervét, ha, „megváltozol értelmed megújulásával, hogy megítélhesd, hogy mi az Isten akarata, mi az,
ami jó, ami neki tetsző, és tökéletes.” (Pál levele a rómaiakhoz 12:2). Amikor eszközként odaszánod
az életedet Istennek, hogy azt az Ő munkája során használja, amikor Isten tervére jobban vágysz, mint
a sajátodra, akkor az életed Isten akaratának folyamatos megnyilvánulása lesz.

Atyánk, köszönjük, hogy minket választottál arra, hogy az
örökkévalóságot Veled töltsük. Segíts, hogy az örökkévalóság
figyelembevételével tekintsünkaz életünkre, és mindig a Te akaratodat
keressük.

ÁMEN.

Szeptember 5
A VIHARBAN
Nemsokára azonban a sziget irányából az „Eurakviló”‐nak nevezett szélvihar
csapott le a tengerre.
Apostolok cselekedetei 27:14

Saját hibáján kívül Pál egy nagyon veszélyes vihar közepébe került. Ő figyelmeztette a hajó
kapitányát, hogy ne hajózzon, de a kapitány nem hallgatott rá.
Néha tévesen azt gondoljuk, hogy mivel mi az Urat szolgáljuk, ezért végig kényelmes
vitorlázhatunk. Az Úr biztos elcsendesíti a tengert, és küld egy kis szelet, hogy megtöltse a
vitorláinkat. Nem így van! Jézus nem ígérte meg, hogy megkímél a viharoktól, de azt megígérte, hogy
veled lesz a viharokban.

A VIHAROK EGYETLEN CÉLT SZOLGÁLNAK—ISTEN CÉLJÁT.
Amikor a viharok lecsapnak, akkor azon tűnődünk, hogy vajon túl fogjuk‐e élni. Lehet, hogy Pál is
ezen gondolkozott. De az Úr bátorította Pált, miközben mellette állt a viharban is. Elmondta Pálnak,
hogy meg fog menekülni, mert egy köldetése van számára.
Pál viharának igazi oka csak később derült ki. És ez sokszor megtörténik a mi életünkben is. Mikor
vihar van a tengeren, megkérdőjelezzük a túlélést. De akkor az Úr szavaira kell emlékezzünk: „Ne félj”
(Apostolok cselekedetei 27:24). Más szavakkal, „Fel a fejjel. Nincs még vége. Tervem van számodra.”
Neki valóban terve van. Nem felejtett el téged—ehelyett ott van melletted, meglovagolja a
hullámokat. És amikor a vihar elmúlik, az ég kitisztul, és meglátod a vihar okát.

Atyánk, köszönjük Neked, hogy velünk vagy a viharokban. Mert
megígérted, hogy sosem fogsz elhagyni minket, és sosem fogsz minket
megtagadni. Használd azokat a szélviharokat a Te céljaid érdekében a
Te dicsőségedre.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 6
ISTEN JÓ HÍRE
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek
üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is.
Pál levele a Rómaiakhoz 1:16

Fiatalkorában Pál egy olyan vallási rendszer tagja volt, amelyben az emberek az Isten előtti
megigazulást a törvény betartásával akarták elérni. De a törvényt nem azért találták ki, hogy az
embert fedhetetlenné tegye Isten előtt. A törvény célja, hogy megmutassa az embernek, hogy milyen
bűnös, és az egész világot bűnössé tegye Isten előtt. Úgyhogy amikor Pál megismerte az igazságot—
amikor találkozott Jézus Krisztussal, és üdvösségre lelt Jézus és nem az ember igazságára alapozva—
Pál boldogan félredobta a jó cselekedetekkel kapcsolatos téves gondolkodását, és arra törekedett,
hogy ezt a jó hírt másokkal is megoszthassa.

AZ EVANGÉLIUM SZABADDÁ TESZI AZ EMBERT.
„Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére.” Micsoda öröm, amikor láthatjuk hogy e jó hír által
életek formálódnak át. Ez világít a sötétben, és ez töri le a bűn rabláncait.
Ez az erő, ez a jó hír a megváltásról, nem csak a zsidóké, hanem mindenkié, aki hisz. Ez az egész
világé.
Milyen csodálatos hírt kaptunk a reményről és a megváltásról! Ne tartsuk meg ezt hírt a
magunknak; sose szégyelljük ezt az igazságot, amit kaptunk. Pálhoz hasonlóan mi is hirdessük Jézus
Krisztus evangéliumát ennek a szükségben szenvedő világnak.

Atyánk, köszönjük, Neked a Te csodálatos evangéliumodat, ami
megtisztít minket bűneinktől. Imádkozunk azokért, akik még nem
ismerik a Te szereteted csodálatos jó hírét, és a te ajánlatodat a
megbocsátással kapcsolatban.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 7
SZÍVÜGY
Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van
körülmetélve, hanem az részesül dicséretben—mégpedig nem emberektől,
hanem Istentől—, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében
a Lélek által van körülmetélve.
Pál levele a Rómaiakhoz 2:28‐29

Annak ellenére, hogy a megfelelő dolgokat hangoztatod, mégis lehetsz távol Istentől. Istennek a szív
számít.
A zsidók kívülről megtartották a törvényt, de belülről megszegték azt. Isten Ézsaiás próféta által
szólt erről a következetlenségről, aki így szólt hozzájuk, „Ez a nép csak szájával közeledik Hozzám, és
ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van Tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi
parancsolat.” (Ézsaiás 29:13).

HA TOVÁBBRA IS A TEST SZERINT ÉLSZ, SEMMIFÉLE SZERTARTÁS SEM
MENTHET MEG.

Pál azt mondja a zsidóknak, hogy a körülmetélés értéktelen, ha továbbra is a test útján jársz.
Ugyanez igaz az egyházon belül is. Sokan abban hisznek, hogy csak akkor lesz üdvösségük, ha
bemerítkeznek, ahelyett, hogy kapcsolatban élnének Jézussal. De a bemerítkezés csak egy
szimbóluma annak, hogy a régi életet eltemetik, és egy új élet kezdődik.
Lehet, hogy elmész a gyülekezetbe, lehet, hogy minden dalt elénekelsz, lehet, hogy ismered az Igét
és bizonyos alkalmakkor „Áment” mondasz. De egyik sem tesz téged Isten gyermekévé. Ő látja a
szívedet. Ő tudja, hogy megvan‐e közötettek a Szülő‐gyerek kapcsolat.

Atyánk, segíts nekünk, hogy tiszta szívünk legyen, és szeressünkTéged
teljes szívünkből.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 8
A HIT KULCSAI
Mert hitben nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős
lévén, elhalt már saját teste… Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül,
sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos
volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.
Pál levele a Rómaiakhoz 4:19‐21

Amikor a Bibliai írói egy hittel kapcsolatos példát akartak mutatni, mindig Ábrahámot szemelték ki.
Ábrahámot a „hit atyjának” is nevezzük.
Ábrahám hitének első kulcsa az, hogy sem saját, sem Sára idős korát sem látta akadálynak Isten
számára. Ez azt jelenti, hogy nem korlátozta Isten képességeit az emberi problémák legyőzésével
kapcsolatban. Ezzel szemben mi gyakran ezt vesszük leglőször figyelembe. Sokszor saját korlátainkat
Istenre ruházzuk át.
Másodszor, nem bizonytalankodott Isten egyetlen ígéretével kapcsolatban sem. Itt van egy jó
mottó: „Ha Isten mondta, elhiszem.” A Bibliába annyi ígéret van, hogy biztos mindig találhatsz egyet
pillanatnyi szükségletedre. Isten mindenre gondolt—és bízhatsz az Ő szavában.
Harmadszor, Ábrahám Istennek adta a dicsőséget. Istent dicsérte még mielőtt megláthatta volna az
ígéret beteljesedésének bizonyítékát. Miért? Mert a hit elhiszi, hogy Isten képes elvégezni azt, amit Ő
megígért.

A HIT VÁRAKOZÁS KÖZBEN HISZ ÉS UJJONG.
Bár egy csoda kellet hozzá, Isten megtartotta az Ábrahámnak tett ígéretét. És neked is meg fogja
tartani a szavát. Egy nap látni fogod a neked tett ígéreteinek beteljesedését, ha a hit kulcsait
használod.

Atyánk, köszönjük neked, hogy amit megígértél, azt képes vagy
betartani. Segíts nekünk Uram, hogy tényleg az ígéreteidre alapozzunk.

ÁMEN.

Szeptember 9
A KEGYELEM TUDATÁBAN
A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol
megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.
Pál levele a Rómaiakhoz 5:20

Amikor egy szánalmasan hibáztam, néha azt gondoltam, „Mikor fogom már megtanulni? Már
megint elszúrtam.” De sokszor abban a szenvedésben és az önmarcangolásban Isten úgy dönt, hogy
valami kivételesen dicsőséges dolgot tesz számomra. Mivel érzékelem az Ő irgalmas kegyelmét, nem
tudok mást mondani csak ezt, „Szeretlek Uram!”

AZ IGAZI IMÁDAT EGYENESEN A SZÍVBŐL JÖN, AMIKOR FELISMERJÜK ISTEN
JÓSÁGÁT ÉS KEGYELMÉT.

Tudatosítsd a csodálatos tényt, hogy Isten szeret téged, és megbocsátást biztosított a bűneid
számára. Gondolkodj el újra azon az igazságon, és hogy a megváltás nem a saját jóságod vagy a te
törvény megtartó képességed miatt van, és amiatt sem, hogy kiérdemled Isten tetszését. Csak az
által, hogy egyszerűen hiszel a Fiában, aki azért jött, hogy elvegye a bűnödet, és bevigyen Isten
családjába.
Jézus engedelmes áldozata miatt győzelmet arathatsz a test felett. Jézus miatt nem kell félj a
haláltól. Megmenekültél a bűn fogságából. Megváltásod van. Tied a Szentlélek—a Védelmező, a
Vezető, a Tanító és a Vigasztaló. Tied Krisztus teste. Tied az Atya. Tied az Ő irgalma és megbocsátása.
Tied az Ő ígérete az örökkévaló otthonról. És mindez az Ő kegyelme miatt.
Mindennek fényében mi a válaszod a mai napon? Ugye dicsőítened kell Őt?

Atyánk, elcsodálkozunk a megbocsátásodon, a szereteteden, az
irgalmadon és a kegyelmeden. Köszönjük neked, hogy még ha
szánalmasan elbukunk is, Te ott vagy, hogy felemelj minket, megmoss
minket, és segíts nekünk, hogy újrakezdhessük. Szeretünk Téged, Uram.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 10
A KEGYELEM ÉRZÉKELÉSE
Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem
akarok: a rosszat. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt
testből?
Pál levele a Rómaiakhoz 7:19, 24

Mi már mindnyájan megtapasztaltuk ezt a küszködést, amit Pál leír ebben a részben. A szívünkben
tudjuk, hogy mi a jó. Pontosan tudjuk, hogy mit kellene tegyünk, és azt is, hogy mit nem kellene
tegyünk. Legtöbbször nagyon akarjuk a jót tenni, de akkor azt találjuk, hogy egy furcsa törvény a
testünkben ellenünk dolgozik, és végül nem azt tesszük, amit kellene. Az agyunkban Istent szolgáljuk,
de a testünk nem jut el odáig.

A SEGÍTSÉGET MAGUNKON KÍVÜL KELL KERESSÜK, ÉS JÉZUS KRISZTUSRA KELL
TEKINTSÜNK.

Ahogy Pál magyarázza ezt a kényszerhelyzetet, azt mondja, „Milyen nyomorult ember vagyok! Ki
fog megmenteni?” És ebben a kiáltásban látjuk a választ is. A válasz nem magunkban rejlik. Mi
magunk nem tudjuk megtenni. Ugyanebben a fejezetben Pál ezt mondja, „Mert énbennem, vagyis a
testemben nem lakik jó.” (7:18). Magunkon kívül kell megtaláljuk a segítséget.
Pál utána megadja a választ a saját kérdésére, „Hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus!” (7:25).
Felismervén a testünk gyengeségét, Isten választ ad számunkra. Nem tudsz a saját erődből
engedelmeskedni. De mindent meg tudsz tenni Jézus Krisztuson, és a Szentlélek erején keresztül. Az
Ő segítsége által lehetsz az, akivé Ő akar téged formálni.

Atyánk, mi elismerjük szükségleteinket, és felismerjük a
képtelenségünket. Köszönjük, hogy erőt adsz nekünk a Szentlelked
által. Hadd maradjunk meg Benned, hogy ne a testünk akaratát tegyük.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 11
KI ÍTÉLNE KÁRHOZATRA?
Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten
jobbján van, és esedezik is értünk?
Pál levele a Rómaiakhoz 8:34

„Ki ítélne kárhozatra?” Pál a saját kérdését megválaszolva így felelt, „Nem Jézus Krisztus; Ő
meghalt érted, és most az Atya jobbján ül, és esedezik értünk.” Jézus az elítélés ellentétét teszi—Ő
közbenjár érted!
Jézus így szólt Nikodémushoz: „Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz Őbenne nem jut ítéletre” (János evangéliuma 3:17‐
18). A Róma 8:1 újra ezt mondja: „Nincs tehát most már semmilyen kárhoztató ítélet azok ellen, akik
Krisztus Jézusban vanak.”

JÉZUS NEM ÍTÉL EL MINKET—Ő ESEDEZIK ÉRTÜNK.
A Sátán nagyon szeret elítélni. Amikor elesel vagy hibázol, ő ott van, hogy ujjal mutogasson rád. Ő a
gondolataidat a gyengeségeidre, a hibáidra akarja fordítani, Isten ereje helyett. Ellentétben ezzel a
Szentlélek figyelmeztet minket. Ő finoman ezt mondja, „Ez nem volt helyes.” De ez nem ítélet—ez
figyelmeztetés. Ő azt akarja, hogy a gondolatainkat Jézusra irányítsuk, aki készen áll arra, hogy
meghallgassa a bűnvallásunkat, és megtisztítson minket.
Isten melletted áll. Jézus az Atya jobbján ül, és esedezik érted. A Szentlélek benned él, hogy erőt
adjon ahhoz, hogy a gyengeségeiden felülkerekedj. Ezzel az isteni Szentháromsággal a te oldaladon
hogyan tudnál veszteni?

Atyánk, ahogy szembenézünk a kísértésekkel és a világ nyomásaival,
hadd tapasztaljuk meg, hogy a Te Szentlelked ereje és hatalma elég
számunkra.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 12
CSAK AGYAG
Nincs‐e hatalmaz a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból
az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?
Pál levele a Rómaiakhoz 9:21

Az agyag formálható kell, legyen. Csak akkor tudhatja meg, hogy mivé változtatják, ha
engedelmeskedik a fazekas érintésének. Az agyagdarab a fazekas korongján egy gyönyörű váza is
lehet, amit egy fontos helyre tesznek. De akár egy szeméttároló is lehet belőle. Az agyagnak fogalma
sincs, hogy mi van a fazekas fejében, és nem is mondhatja meg a fazekasnak, hogy mit formázzon.
Mi vagyunk ezek az agyagdarabok. Mi nem tudjuk, hogy Isten milyen sorsot szánt nekünk, vagy,
hogy hogyan akar használni minket. Nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Csak úgy tudhatjuk meg, ha
átadjuk magunkat Neki.

AZ AGYAG CSAK ENGEDELMESKEDNI TUD.
A Fazekas kezei erősek—elég erősek ahhoz, hogy megformáljanak egy életet. A korong félelmetes
gyorsasággal pörög. Amint a forgás elkezdődik, kérdések merülnek fel: Mit csinál Isten? Miért nem
tudom én irányítani? De ha elhallgattatod a kérdéseket, és bízol azokban a kezekben, ha elfogadod a
nyomást, és figyelmen kívül hagyod a félelmet, ha emlékezteted magad a Fazekas jóságára és a szíve
tisztaságára, akkor a hit lép majd a félelem helyébe. A félelem elmenekül. Békesség fog körülvenni.
Lehet, hogy még élvezni is fogod az utazást.

Atyánk, ahogy pörgünk azon a korongon, és össze vagyunk zavarodva
azzal kapcsolatban, hogy Te mit teszel, segíts nekünk, hogy
engedelmeskedjünk a Te érintésednek. Segíts nekünk, hogy ne
ellenkezzünk, hogy nehogy megrongáljanak kezeid. Olyan edényekké
formálj minket, amik dicsőséget és tiszteletet hoznak Neked.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 13
MILYEN MEGFOGHATATLANOK AZ Ő ÚTJAI
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen
megfoghatatlanok az Ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az Ő útjai!
Pál levele a Rómaiakhoz 11:33

Miközben Pál a rómaiaknak Isten dicsőséges megváltó tervéről beszélt, és arról, hogy mind a
zsidókon, mind a pogányokon megkönyörül, egyszerűen imádatban kell kitörjön. Teljesen
elcsodálkozott Isten bölcsességén és ismeretén az embert megváltátó tervével kapcsolatban.

CSAK ISTEN TUDJA A VÉGET MÁR AZ ELEJÉTŐL FOGVA.
Az a tény, hogy, „milyen kikutathatatlanok az Ő útjai” sok idegeskedésre ad okot a keresztény
életünk során. Ki akarjuk kutatni Isten útjait. Tudni akarjuk, hogy mit gondol, amikor bizonyos
dolgokat megenged, hogy megtörténjenek. De ahogy Isten is elmondta Ézsaiásnak, „Bizony a ti
gondolataitok, nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim… Mert amennyivel magasabb
az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim, ti utaitoknál, az én gondolataim, a ti
gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55:8‐9).
Isten olyan tervet munkál ki, amihez mi nem férhetünk hozzá. Csak annyit ismerhetünk meg
akaratából, amennyit naponta kibontakoztat előttünk. Igaz, hogy néha nem értjük, hogy miért kell
sötét völgyeken keresztül vezessen, de amikor majd a hegytetőről visszanézünk, akkor látjuk az utat,
ami oda vezetett. És akkor megértjük, hogy mit végzett el. Megértjük, hogy sosem érhettünk volna el
erre a magasságra, ha előtte nem mentünk volna keresztül a völgyön.

Atyánk, annyira gazdag vagy jóságban, annyira felülmúlhatatlan
bölcsességben és kedvességben. Mi csak azt akarjuk mondani, hogy
szeretünk Téged. Uram, segíts nekünk, hogy odaszánjuk magunkat
Neked, és hogy bízzunk a Te akaratodban.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 14
ÉRTELMES SZOLGÁLAT
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely
tetszik az Istennek.
Pál levele a Rómaiakhoz 12:1

Pál a korintusi gyülekezetnek azt írta, hogy vigyázzanak arra, hogy mit tesznek a testükkel, „ Vagy
nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért
nem a magatokéi vagytok?… Mert áron vétettek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1
Korintus 6:19).
Isten hatalmas árat fizetett azért, hogy megmentsen, és a legkvesebb amit tehetsz érte, az, hogy
odaadod magad Neki—szíved, lelked, értelmed és tested—élő áldozatként. Ez a te értelmes
szolgálatod. Tulajdonképpen a Teremtődnek köszönheted még a létedet is. Ő az aki életet lehelt
beléd; Ő az, aki éltet téged napról napra.

TE ISTEN TULAJDONA VAGY—SZÍVED ÉS LELKED, ÉRTELMED ÉS TESTED.
A szórakozás nevében az emberek visszaélnek testükkel a drogok, az alkohol, és más perverziók
által. Ez mindenki számára rossz, de egy keresztény számára ez elképzelhetetlen. Ne tedd tönkre a
szolgálatod eszközét. Amúgy sem a tied. Inkább szenteld meg magad Neki.
A legtöbb ember a testét arra használja, hogy múlandó örömöt hajhásszon—olyan dolgok ezek,
amelyeknek nincs sem megváltó, sem örökkévaló értéke. Inkább arra figyeljünk, hogy mit tudunk
tenni Istenért, ami az örökkévalóságban is számítani fog. Add oda a testedet élő és szent áldozatul
Istennek, ami nemcsak a legkevesebb, amit tehetünk hanem a legbölcsebb is.

Atyánk, hadd szánjuk oda az időnket, képességeinket, és energiánkat,
hogy azokat a dolgokat tegyük, amelyek örökké megmaradnak.

ÁMEN.

Szeptember 15
ÉBREDJ FEL
De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az
óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van
hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.
Pál levele a Rómaiakhoz 13:11

Hány óra van? Pál azt mondta, „Itt az idő, hogy felébredj az alvásodból.” Pál felismerte, hogy az
akkori gyülekezet elaludt az élet igazi céljaival kapcsolatban. És ez menyire így van a mostani
gyülekezetekben is! Biztosan alszunk, mert nincs sürgető vágy a szívünkben az Úr dolgai iránt.
Elég sokat aludtunk már. Szunyókálásunk közben a világot a Sátán uralja. Átaludtuk, hogy
kitiltották az állami iskoláinkból az imádkozást. Átaludtuk annak a törvénynek az eltávolítását, ami
védett minket a pornográfiai erőszaktól. Átaludtuk az ajtók megnyitását az abortusz előtt. Átaludtuk
Amerika pogánnyá tételét. Itt az ideje, hogy felébredjünk.

HAGYD ABBA A SÖTÉTSÉG MUNKÁIT, ÉS ÖLTSD MAGADRA AZ ÚR JÉZUS
KRISZTUST.
Az Úr nemsokára visszatér. Minden nap végén őszintén mondhatjuk azt, hogy egy nappal közelebb
vagyunk Jézus Krisztus eljöveteléhez, mint tegnap. A megváltásunk közelebb van, mint amikor először
hittünk. Ó micsoda gyönyörű a remény, hogy Jézus Krisztus nemsokára jön, hogy megmentsen minket
ettől a gonosz világtól!
Itt az ideje, hogy ne a sötétség dolgait cselekedjük, hanem az Úr Jézus dolgait. Itt az ideje, hogy a
Lélek szerint éljünk. Hadd ébressze fel Isten a gyülekezetét és hadd ösztönözzön minket az Ő Igéje
által igaz és szent életre.

Felismerjük Uram, hogy aludtunk, miközben a világ körülöttünk
hanyatlott. Látjuk, hogy a világ az örökkévalóság küszöbén van. Ébressz
fel minket Uram. Segít nekünk, hogy elérjük az elveszetteket.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Szeptember 16
A REMÉNYSÉG ISTENE
A Reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és
békességgel…
Pál levele a Rómaiakhoz 15:13

A szociológusok kapcsolatot kerestek a remény és a túlélés között, és egy érdekes kísérletet
próbáltak ki norvégiai vizi patkányokkal. Egy csoport patkányt betettek egy edénybe, és folyamatosan
zuhanyoztatták a patkányokat, hogy ne tudjanak a hátukra fordulva lebegni a vizen. Ezek a patkányok
átlagosan tizenhét percig bírták, majd megfulladtak. A második csoport tagjait pont a fulladás előtt
vették ki a vízből. Pár nap múlva újra vízbe tették őket. Ekkor a patkányok átlagosan harminchat óráig
életben tudtak maradni. A tizenhét perc és a harminchat óra között a különbség a remény.

AMIKOR SÖTÉT ÉS FÉLELMETES PILLANATOKON MEGYÜNK KERESZTÜL, A
JÖVŐBE VETETT REMÉNYÜNK TART MEG MINKET.

Abból a tudatból merítünk erőt, hogy nem leszünk itt örökké, hogy Jézus nemsokára eljön, hogy
kimentsen minket ebből a gonosz világból. Annak ellenére, hogy nehéz türelmesnek lenni, arra az
örömre várunk, hogy Őt szemtől szembe lássuk, és azt az áldást várjuk, ami akkor ér minket, amikor Ő
megalapítja a királyságát ezen a földön, és mi vele együtt uralkodhatunk.
Jézusnak az Atya adta küldetését: Ő azért jött, hogy békességet, vigaszt és reményt hozzon nekünk.
Az Istennel való békességet azáltal tette lehetővé, hogy vállalta a keresztet, és magára vette a mi
bűneinket. Ő emberi testben élt, és átérezve a mi helyzetünket, vigasztalni tud minket. Bebiztosítja
örökkévaló jövőnket, és ezzel a menny reménységét biztosítja számunkra.

Köszönjük Atyánk azt a békességet, ami meghaladja az emberi
értelmet, és amely által szíveink és életeink biztonságban vannak.
Segíts nekünk, hogy megértsük, hogy menyire csodálatos az, hogy Te
szerettél minket, és hogy elküldted a Fiadat,hogy reményt, vigaszt és
nyugalmat hozzon nekünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 17
A KERESZT ÜZENETE
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de
nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje.
Pál első levele a Korinthusiakhoz 1:18

Egy zsidók számára Messiásuk letartóztatása, megveretése és keresztre feszítése teljes mértékben
elképzelhetetlen volt. Ők azt várták, hogy a Messiásuk, Dávid leszármazottja az egész világon fog
uralkodni békességben és igazságban.
Egy görög számára az, hogy egy ember meghalhat a világ összes embereinek bűnéért ostobaságnak
tűnt. A görögök által imádott sok isten közül soha egyik sem tett ilyen szeretetetteljes dolgot. Az ő
isteneik önzők voltak. Ezért az a gondolat, hogy Isten feláldozza magát az emberek megmentéséért
nevetségesnek tűnt számukra.
„A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak
tekinti.” (Pál első levele a Korinthusiakhoz 2:14). Annak ellenére, hogy a világ a keresztet
bolondságnak tekinti, mi, akik megtértünk, a keresztet megmenekülésünk csodálatos eszközének
tekintjük. Mi nem szégyenkezünk a kereszt miatt.

A KERESZT ISTEN EREJE A MEGVÁLTSRA.
Isten a kereszt által szabadít meg minket a bűn fogságából. A kereszt által győzte le a halált és a
sírt. A kereszt által az Övéivé fogadott minket. A kereszt által vetett véget a közöttünk dúló
háborúnak. A kereszt által bebiztosította a jövőnket örökre.
A világ gondoljon, amit akar. Mi tudjuk az igazságot. És mi nagyon szeretjük azt az öreg, korhadt
keresztet.

Uram köszönjük, hogy szabaddá tettél minket—szabaddá arra, hogy
szeressünk Téged, szabaddá arra, hogy szolgáljunk Téged, és szabaddá
arra, hogy közösségben éljünk Veled. Hadd szóljon a kereszt üzenete
ma is a mi szívünkhöz.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 18
TERMÉSZETES EMBER, LELKI EMBER
A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait… mert csak
lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél…
Pál első levele a Korinthusiakhoz 2:14‐15

A természeti ember az, aki nem született újjá. Valójában a természeti ember pont olyan,
amilyennek hangzik—pont olyan természeti, amilyen születésének napján volt, és nincs sem Isten
tudata, sem Isten ismerete.
A természeti ember nem érti a Lélek dolgait, mert azok csak lelkileg észlelhetők. Pont, úgy ahogy a
vakok sem élvezhetik a naplemenete gyönyörűségét, ugyanúgy a természeti embernek sincsenek
meg azok a képességei, amelyek segítenének a lelki dolgok megértésében.

A LELKI EMBER ELŐTT EGY TELJESEN ÚJ DIMENZIÓ NYÍLIK MEG.

Kicsoda hát ez a lelki ember? Ő az, akinek a lelke újjá született, ezért ő él a Lélek dolgai számára, és
megérti a Lélek dolgait.
De Pál ezt mondta, „A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg.” (Pál levele
a Korinthusiakhoz 2:15). Észrevettétek, hogy sokszor az emberek nem értenek meg, mivel
keresztények vagytok? Te egy rejtély vagy számukra. „Miért szeretsz annyira gyülekezetbe járni?
Miért nem iszol? Mit csinálsz, amikor szórakozni akarsz?”
A természeti ember nem tudja megérteni az Istennel való közösség örömét, de mi, akik a Lélek által
újjászületünk, nagyon jól ismerjük a Jézussal való járás áldásait, és azt a békességet, amely a
megbocsátásból és a megtisztításból ered számunkra.

Atyánk, köszönjük, hogy megváltottál minket. Köszönjük, hogy a Te
Szentlelked által, megismerhetjük az igazságodat, és megérthetjük a te
Igéd rejtelmeit. Hadd nyissuk ki azoknak a szemeit, akik még nem
ismertek meg Téged.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 19
A TESTIES KERESZTÉNY
Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem
csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz.
Pál első levele a k orinthusiakhoz 3:1

Pál már bemutatta a természeti és a lelki ember kategóriákat, most azonban egy harmadik
kategóriát mutat be—a testies embert. Ezeket Pál „Krisztusban kiskorúaknak” nevezi. Az a tény, hogy
ők Krisztusban élnek kereszténnyé teszi őket, de a tragédia az, hogy lelkileg nem fejlődtek, és továbra
is lelki csecsemők. Sajnos annyira sok a fejlődésben megrekedt keresztény, hogy létezésük egyáltalán
nem újdonság.
A testi keresztény elfogadta Jézust, mint Megváltóját, de nem tagadták meg önmagukat, és nem
vették fel a keresztet, hogy Őt kövessék. Még mindig a test uralkodik az életükben. Jézus a
Megváltója ugyab, de nem Ura az életüknek.

HAGYD EL A TESTIESSÉGET.
Mi a gyógyír a testies kereszténységre? Az első lépés szeretetben élni. Ha szeretetben élsz, akkor
nem fogsz belekeveredni irigykedésekbe és veszekedésekbe. Ha szeretetben jársz, akkor nem fogsz
megoszlást hozni Krisztus testében.
A második gyógyír a testies kereszténységre, hogy vedd elő az Isten Igéjét. Valódi lelki növekedés
csak az Igével történő táplálkozás által lehetséges. A növekedéshez jó táplálékra van szükséged, és
Isten igéje az az étel, amely lelki növekedést eredményez a hívőben. Vedd elő az Igét, és táplálkozz
vele.
Hagyd el a testiességet. Nőj fel, légy érett, és fejlődj Isten Igéje által. Engedd, hogy táplálja a lelked,
és járj szeretetben, növekedj kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus ismeretében.

Uram, lelki érettséget szeretnénk. Szeretetben akarunk járni. Hadd
értsük meg még jobban és még mélyebben a Te Igédet.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 20
BOLONDOK KRISZTUSÉRT
Mi bolondok vagyunk Krisztusért…
Pál első levele a Korinthusiakhoz 4:10

Az emberek különböző okokból szoktak bolondot csinálni magukból—például amikor isznak, amikor
azt akarják, hogy mások nevessenek rajtuk, amikor pénzt akarnak keresni, vagy egyszerűen csak
azért, hogy mások azt higgyék, hogy ők nagyon okosak. És úgy tűnik, hogy senki sem gondol bele,
hogy milyen forcsa dolgok ezek.
De ha azt mondja valaki, hogy ő Krisztusért bolondul, akkor máris elkezdődik a csúfolódás. A világ
bolondságnak ítéli azt, ha mindenedet odaadod Jézus Krisztusért. Sokszor még a saját családunk is
gúnyolódik velünk. Nem tudják megérteni, hogy miért akarunk áldozatot vállalni Jézusért.

MIÉRT VAN AZ, HOGY HA AZ ÉLETEDET AZ ORSZÁGOD SZOLGÁLATÁBA
ÁLLÍTOD, AKKOR EGY HŐS VAGY, DE HA KRISZTUS SZOLGÁLATÁBA ÁLLSZ,
AKKOR BOLONDNAK NEVEZNEK?

Pált megverték, börtönbe vetették, megkövezték, és végül lefejezték Jézus Krisztusért. A világ azt
mondja, hogy Pál „bolond volt.” De ahogy Pál mondja, az Ő szenvedései, „nem hasonlíthatók ahhoz a
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (Róma 8:18).
Tizenéves koromban nagy hatással volt rám egy ember, akinek ez volt a szavajárása: „Mindenki
valakinek a bolondja. De legjobb, ha Krisztusért bolondulsz.” Ha Jézust szeretem teljes szívemből, és
ez bolonddá tesz engem, akkor legyek bolond. Ha minden erőmmel Jézust akarom szolgálni, és ez
bolonddá tesz engem, akkor legyek bolond. Ha mindennel kapcsolatban Jézusban bízok, és ez
bolonddá tesz, akkor legyek bolond. De egyáltalán nem szégyellem azt, hogy bolond vagyok Krisztus
miatt.

Atyám, segíts nekünk, hogy ellenálljunk a gonoszság hullámainak, és
kiálljunk Krisztusért, még akkor is, ha emiatt bolondnak gondolnak az
emberek.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 21
KRISZTUS A MI HÚSVÉTI BÁRÁNYUNK
Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti
kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti Bárányunk a Krisztus már
megáldozott.
Pál első levele a Korinthusiakhoz 5:7

Amikor a kovászt hozzáadják a kenyérhez, az erjedés hatására gázok szabadulnak fel. Ez egy
rohadási folyamat. Enek következtében kel meg a kenyér. Egy kis kovász egy egész tésztában szét tud
terjedni.
Ugyanígy van a bűn esetében is. Ha egy kis bűnt megengednek a gyülekezetben, az el tud terjedni
az egész testben. Pál ebben a szövegkörnyezetben írt a Korintusi gyülekezetnek. Megengedték, hogy
bűn legyen a közösségükben—olyan bűn, amitől meg kelllett tisztulni.

EGY KIS BŰN AZ EGÉSZ TESTBEN ELTERJEDHET, ÉS MEGROTHASZTJA AZ
EGÉSZET BELÜLRŐL KIFELÉ HALADVA.

Egyiptomban a végső csapás alkalmával Isten gondoskodott a saját népéről. Minden olyan ház,
amelyet az áldozati bárány vére védett, megmenekült a csapástól. És minden olyan házban, amely a
vér védelme nélkül maradt, az elsőszülött reggelre meghalt.
Ugyanígy Isten is gondoskodott bűneink megbocsátásáról, ezért nem kell meghalljunk a bűneink
következményeképpen. Ez a gondoskodás pedig Jézus Krisztus, az áldozati Bárány. Az Ő vérének
kiontatása miatt a bűneink megbocsátást nyerhetnek.
Pál kijelentette, hogy, „Krisztus a mi húsvéti Bárányunk.” Jézus nem véletlenül halt meg a Páska
ünnepén. Isten Báránya betöltötte Izrael páskájáról szóló próféciáját, megtisztított attól a bűntől,
amely beszennyezi az életünket, és menekülést biztosított a a biztos halálból.

Atyám, köszönjük neked, hogy Te elküldted a Fiadat, hogy Ő legyen a
mi Páskánk. Mi elfogadjuk az általa felajánlott megtisztítást, és
bűneink bocsánatát.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 22
A SZABADSÁG KORLÁTAI
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de
ne váljak semminek a rabjává.
Pál első levele a Korinthusiakhoz 6:12

A keresztények sokszor megkérdezik, hogy szabad‐e ezt vagy azt csinálni. Valójában ezzel azt
kérdezik, hogy „mennyit tudok a világból bevenni úgy, hogy még mindig keresztény maradjak?”
Mielőtt Pál leírta volna, hogy, „Mindent szabad nekem” egy (nem kimerítő) listát állított össze a
törvénytelenek dolgokról: ezek a paráználkodás, a bálványimádás, a házasságtörés, homoszexualitás,
lopás, részegeskedés, rágalmazás, zsarolás (1Korintus 6:9‐10).

ABBAN A PILLANATBAN, AMIKOR VALAMINEK A BEFOLYÁSA ALÁ KERÜLÖK,
AKKOR MÁR TÖBBÉ NEM VAGYOK SZABAD.

Egyesek azt kérdezik: „Ihatok egy sört a pizza mellé? Keresztényként cigarettázhatok?” Hadd
kérdezzem meg—megtörténhet, hogy az ital hatása alá kerülj, ha iszol? Válhatsz‐e cigi függővé?
Lehet, hogy nem egy szörnyű bűn, lehet, hogy nem kerülsz miatta a pokolba, de ha a hatalma alá hajt,
akkor feláldozod azt a csodálatos szabadságot, amit Krisztus adott neked. És abban a pillanatban,
amikor az uralma alá hajt, akkor szolga lettél.
Ne azt próbáljunk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az élet problémáival kapcsolatban
kérdezzük meg: Vajon ez akadály az Úrral való járásomban? Jézus is velem dolgozna ebben a
dologban? Ez a valami be tud hajtani az uralma alá úgy, hogy elveszítsem a szabadságomat? Ez épít
engem Jézusban? Hasonlóbbá tesz ez engem Hozzá?

Atyám, mutasd meg nekünk azokat a dolgokat, amelyek építés helyett
inkább rombolják bennünk Krisztust. Hadd mutassuk meg igazán a
világnak az Úr Jézus Krisztust, akiben élünk.

AZ Ő NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 23
VÁRAKOZÁSBAN ÉLNI
Ezt pedig azért mondom testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott.
Pál első levele a Korinthusiakhoz 7:29

Biztos vagyok benne, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek minden generációja azt higgye, hogy
az ő idejükben jön el Jézus. Miért? Azért, mert azt akarja, hogy várjuk az Ő eljövetelét.
Amikor hisszük, hogy bármelyik pillanatban eljöhet, akkor őrezzük meg, hogy a világnak sürgősen
hírdetnünk kell az evangéliumot. Mivel megértjük, hogy az idő rövid, ez arra ösztönöz minket, hogy
betöltsük a Jézus által kiszabott küldetésünket.

A VILÁGGAL VALÓ ÉRINTKEZÉSED A LEHETŐ LEGKISEBB LEGYEN.

Ha közelgő eljövetelének tudatában élünk, az a helyes megvilágításba helyezi a világi dolgokat is
számunkra. Amikor úgy élsz, hogy tudod, hogy a világ függönye bármelyik pillanatban legördülhet, és
az örökkévalóság függönye egy pillanat alatt fellebbenhet, ez segít abban, hogy a világi dolgokat
korlátozzuk az életünkben. Ebben a tudatban már nem vagy annyira hajlamos gyökeret ereszteni itt,
és nem vagy annyira hajlamos az anyagiasságra.
Jézus eljövetelének várása tisztító hatással van az életünkre és a gyülekezetekre is. Amikor Ő eljön,
nem akarunk olyan dolgokba keveredni, amelyek nem helyesek az Ő szemében. Mi azzal akarjuk
elfoglalni magunkat, hogy az Ő királyságáért munkálkodunk, és azokat a dolgokat használjuk,
amelyeket azért adott nekünk, hogy az Ő dicsőségét szolgálják. Nem akarjuk az időnket azzal
pazarolni, hogy szomorúságba vagy élvezetekbe merülünk el. Nem akarjuk az időnket azzal pazarolni,
hogy vagyont gyűjtünk.
Az idő rövid, és a világ elmúlik. Add oda magad, és használd az idődet, az energiádat, az
erőforrásaidat az örökkévaló dolgok érdekében. Élj Isten Isten országáért, és élj örökké.

Uram, védj meg minket attól, hogy túlságosan belemerüljünk az
időszakos dolgokba, hogy aztán ne maradjon időnk az
örökkévalóságra. Adj nekünk bölcsességet, hogy bölcsen használjuk
napjainkat.

AZ Ő NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 24
A SZERETET, AMI ÉPÍT
Tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz,
a szeretet pedig épít.
Pál első levele a korinthusiakhoz 8:1

A korinthusi gyülekezet két részre oszlott. Voltak, akik erős meggyőződésből nem akartak
bálványáldozati húst enni. Mások kijelentették, hogy szabadságuk van az ilyen húsevéssel
kapcsolatban, mert azt mondták, hogy „Tudjuk, hogy a bálványok semmik.” Azok, akiknek
szabadságuk volt lenézték azokat, akiknek nem volt meg a szabadságuk erre.
Intellektuális sznobok mindig létezni fognak. Mindig vannak olyanok, akik lelkileg felsőbbrendűnek
gondolják magukat, és az ilyeneket „ostoba babonásoknak” nevezik. De Ézsaiás próféta ezt mondta,
„Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor azt gondoltad magadban: Nekem van igazam,
rajtam kívül nincs más igazság” (Ézsaiás 47:10 szabadon). Pál a korinthusi gyülekezet esetében
beszélt erről, és figyelmezetette őket, hogy „az ismeret felfuvalkodottá tesz.”

ARRA TANÍTOTTAK, HOGY SZERETETBEN KELL JÁRJUNK.
Ha tényleg szeretetben járunk, akkor a gyengébb testvérünket bátorítani fogjuk. Nem fogom
bizonygatni neki, hogy tévedésben van, és nem is fogom a szabadságomat fitogtatni előtte, hogy ez
bukását okozza. Veszélyes dolog valakit arra ösztönözni, hogy olyan dolgot csináljon, ami ellen
tiltakozik a saját lelkiismerete, vagy meggyőzni arról, hogy olyat tegyen, ami szerinte helytelen.
„Így aztán, amikor testvéretek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértettétek, Krisztus
ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja a testvéremet, inkább nem eszem húst
soha,” (Pál levele a korinthusiakhoz 8:12‐13). Ez a szeretetben járás. Ne fitogtasd a szabadságodat
lépten‐nyomon, és ne tedd tönkre ezzel gyengébb testvéredet. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a
szeretet azonban épít.

Istenem, segíts nekünk, hogy szeretetben járjunk, és egymást építsük
lelki értelemben. Ne azt akarjuk mindig bizonygatni,hogy nekünk van
igazunk, hanem ismerjük fel, hogy nem mindenki egyforma a lelki
szabadságokkal kapcsolatban.

JÉZUS DRÁGA NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 25
A SZIKLA
És mindnyájan ugyan azt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak,
amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt... Mindez példává lett a
számunkra...
Pál első levele a Korinthusiakhoz 10:4,6

Az az Isten, aki a sziklából vizet fakasztott a szomjas Izraelieknek, ugyanaz az Isten, aki nekünk is
életet adott az Ő feláldozott Fia által. Ez a csodálatos gondoskodás, amit megtapasztaltak a vízzel,
előrevetítette azt a csodálatos gondoskodást, amit a megigazulással mi most megtapasztalhatunk.

SEMMI SEM KÉPES KIELÉGÍTENI AZ EMBER MÉLY ISTEN UTÁNI SZOMJÚSÁGÁT,
CSAK EGY TARTALMAS KAPCSOLAT ISTENNEL.
Pál kijelenti, „az a Kőszikla Krisztus volt.” Jézus beszélt az élet vizéről, amit Ő ad a szomjazóknak.
János evangéliuma 4. fejezetében Jézus elmondja a szamáriai asszonynak, hogy „aki ebből a vízből
iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (János 4:13‐14).
Azok, akik bármi mással próbálják eloltani ezt a szomjúságot, hamarosan rájönnek, hogy újra
megszomjaztak. De ha te a Sziklához mész, aki a Krisztus, az a víz amit Ő ad, nem csak megelégít
téged, hanem túlcsordul rajtad, mint az élő víznek forrása.
Szomjas vagy? Csak annyit kell tenned, hogy beszélsz a Sziklával. És Ő megindítja az élet forrását
számodra. Akkor ki fogja nyitni a zsilipet, és lecsillapítja a szomjadat.

Atyám, köszönjük neked Jézus Krisztust, az örök Kősziklát, akire
rásújtottak érettünk. Segíts, hogy amikor megszomjazunk, ne keressünk
más forrást. Segíts, hogy a szomjunkat hozzád vigyük, hogy szabadon
ihassunk, és megtaláljuk azt a megelégedést, amire úgy vágyunk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 26
VIZSGÁLD MEG MAGAD
Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és
úgy igyék abból a pohárból.
Pál első levele a Korinthusiakhoz 11:28

Pál éppen megszidta azokat az embereket a Korinthusi gyülekezetben, akik nem a megfelelő módon
jöttek úrvacsorát venni. Figyelmeztette őket, hogy ha ilyen nemtörődöm méltatlan módon jönnek
úrvacsorát venni, akkor ők bűnösök lesznek Jézus testével és vérével kapcsolatban. Ezért mondja,
hogy, „Vizsgálja meg az ember önmagát.”
Ez mindannyiunk számára jó tanács. Nehéz, de fontos. Addig nem tudsz megoldani egy problémát,
amíg először fel nem ismered, majd el nem ismered létezését. „Ha megvalljuk bűneinket, hű, és igaz
Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1János 1:9).

MIHELYT

MEGVIZSGÁLJUK ÖNMAGUNK ÉS BEISMERJÜK BŰNÜNKET, CSAK

AKKOR VIHETJÜK AZT JÉZUS ELÉ.
Lehet, hogy van az életedben valami, amivel Isten le akar számolni, valami, amit eddig
megpróbáltál elrejteni Előle. Akár felismered, akár nem, ez a bűnöd megakadályozza azt, hogy
teljesértékű közösséged legyen Istennel. Ezt Isten még ma rendbe akarja hozni. Ha te megítéled
magad, akkor Isten nem fog megítélni téged. Engedd, hogy a Szentlélek kutassa át a szívedet, és
hozza felszínre az igazságot, amit Ő tud rólad. Te pedig ismerd be bűnödet, és fogadd el az Ő
megbocsátását.
Ahogy Dávid is mondja, „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg
gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok‐e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!”
(Zsoltárok 139:23‐24). Nem az számít, amit te magadról gondolsz, hanem az, amit Isten gondol rólad.

Atyám, köszönjük neked a szeretetedet és az irgalmadat irántunk,
Urunk segíts nekünk, hogy amikor a Lélek megmutatja nekünk az
igazságot, akkor ismerjükbe a bűnt, és térjünk meg belőle.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

Szeptember 27
A LEGNAGYOBB EZEK KÖZÜL
Most ezért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig
a legnagyobb a szeretet.
Pál első levele a Korinthusiakhoz 13:13

A kereszténységnek a következő alapokon nyugszik:
Hit—amikor minden más szétesőben van, a hit az, ami megtart minket—hisszük, hogy Isten szeret
minket, hisszük, hogy Isten irányít mindent.
Remény—a remény a jó befejezés előérzete. Mikor minden zordnak és reménytelennek tűnik,
hogy lehet az, hogy a keresztények olyan nagy örömmel és reménnyel tekintenek a jövő elé? Ez azért
van, mert van egy Útmutató könyvük. Mi ismerjük a történet végét.

AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLHAT, DE A HIT, A REMÉNY ÉS A SZERETET MEGMARAD.
Szeretet—Pál azt mondja, hogy „Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” A keresztény
evangélium középpontja a szeretet. Mi Istent kell a legjobban szeressük, és úgy kell szeressük a
felebarátinkat, mint önmagunkat. Ez a keresztény üzenet lényege. Isten azt akarja, hogy ismerjük és
kimutassuk azt az agapé szeretetet, amit ebben a fejezetben leír: „A szeretet türelmes, jóságos; a
szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet
soha el nem múlik.” (1 Korintus 13:4‐8).
E három alapon nyugszik a kereszténység. Lehet, hogy minden más elmúlik, de ez a három
megmarad. Valójában a föld és az ég is el fog múlni, de ez a három megmarad: hit, remény és
szeretet. De ezek közül a legnagyobb a szeretet.

Atyám, hitet kérünk tőled, hogy higgyünk neked. Reményt kérünk, hogy
várni tudjunk az ígéreteid beteljesülésére. És szeretetet kérünk, hogy
azt adhassuk másoknak, amit te adtál nekünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 28
A BÉKESSÉG ISTENE
Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene, mint ahogyan a
szentek valamennyi gyülekezetében...
Pál első levele a Korinthusiakhoz 14:33

A korinthusi gyülekezetben a dolgok kicsúsztak az irányítás alól. A nyelvek ajándékát úgy
gyakorolták, hogy a nyelveknek nem volt magyarázatuk. Egymás szavába vágtak. Sokszor mindenki
egyszerre beszélt nyelveken. Pál megfedte őket, amiért rendetlenség volt az alkalmak alatt, és ezt
mondta: „Isten nem a zűrzavar Istene.”
Tekints a világegyetemre és lásd meg, hogy Isten a rend Istene. A mennyről szóló leírásokból
láthatjuk, hogy Isten dicsőítése rendben történik. Akkor vajon a gyülekezetben nem kellene rend
legyen a dicsőítésben?

ISTEN KÉPES RENDET TEREMTENI A KÁOSZBAN—MÉG ABBAN A KÁOSZBA IS,
AMIT SAJÁT ÉLETÜNKBEN HOZTUNK LÉTRE.

Isten nem a zűrzavar Istene, hanem a békességé. Az életünk zavaros, rendetlen és veszekedésekkel
teli amikor makacsul kitartunk saját tervünk mellett. De amikor azokat a szabályokat követjük, amiket
Isten adott számunkra az Ő Igéjében—amelyek elmondják, hogy hogyan kell éljünk—akkor Isten
békessége kezdi betölteni az életünket. Ahelyett, hogy rendetlen életet élnénk, békés, gyümölcsöző
és hosszú életet élhetünk.
A rendetlenség türelmetlenné és ingerlékennyé tehet. Amikor Isten békessége kezd uralkodni a
szívedben, akkor Isten segít neked, hogy szeretetben, megbocsátásban és békességben válaszolj
másoknak, és így a békességben élhetsz a körülötted levő emberekkel. Ez a te választásod—élhetsz
zűrzavarban és káoszban, vagy élhetsz békesség által uralt életet.

Atyám, köszönjük, hogy megkaptuk a Te békességedet—azt a
békességet, ami meghaladja az emberi értelmet.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 29
A VIGASZTALÁS ISTENE
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, és minden
vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomoróságunkban,
hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a
vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 1:3‐4

Pál nyíltan beszél azokról a nehézségekről, szenvedésekről, és csapásokról, amelyeket Jézus Krisztus
követőjeként tapasztalt meg. Az élete nem volt mentes a bajtól. Bármerre ment, követték Őt a
nehézségek — mindez csak azért, mert Jézust hirdette.

AMIKOR ELJÖNNEK A SZENVEDÉSEK, VÁLASZTHATUNK.
Jó emberek is szenvednek. Ezt a Biblia is kijelenti. Úgyhogy amikor a szenvedések jönnek—és el
fognak jönni—választhatunk. Félreértelmezhetjük Isten jellemét, és ezt mondhatjuk, „Ha Isten engem
így fog kezelni, akkor én nem hiszem, hogy szeret engem.” Vagy bízhatunk benne, és még jobban
ragaszkodhatunk hozzá. Azt is mondhatjuk, „Ó, Istenem, tudom, hogy mennyire szeretsz engem. Nem
értem, hogy mi történik, Uram, de bízom Benned.”
Pál felismerte, hogy Isten arra használta az ő szenvedéseit, hogy együtt tudjon érezni azokkal, akik
hasonló dolgokon mentek keresztül. Ugyanez igaz velünk kapcsolatban is. Amikor fájdalmakon és
tragédiákon megyünk keresztül, akkor megértjük, hogy hogyan éreznek mások, amikor a
veszteségeikkel néznek szembe, és így képesek vagyunk megfelelő segítséget nyújtani nekik.
A szenvedés a hosszútávú kapcsolatba hoz minket a Szentlélekkel. Megtanuljuk, hogy Ő a
Vigasztaló. Megtanuljuk, hogy Ő hűségesen megerősít a nehézségekben. És ezek után ezt a vigaszt és
megerősítést megoszthatjuk a szükségben szenvedőkkel.

Uram, tanítsd meg nekünk, hogy teljes mértékben bízzunk Benned.
Hadd fogadjuk el a Te Szentlelked munkáját, és hadd osszuk meg azt
másokkal is.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Szeptember 30
GYŐZELEM KRISZTUSBAN
De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet
bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 2:14

A győzelem szó előfeltétele a konfliktust. Mivel mi Isten gyermekei vagyunk, állandó konfliktusban
llunk. Három hatalom harcol ellenünk a keresztény csatában: a világ (vagyis a világrendszer, amely
Isten ellen lázadásban áll), a testünk (ez a bűnös, elbukott jellem, és a biológiai szükségletek, amelyek
egy ember életét irányítják) és az Ördög.

A GYŐZELEM AKKOR JÖN EL, AMIKOR MEGTANULUNK KRISZTUSBAN ÉLNI.
Miért olyan nehéz győzedelmes életet élni Krisztusban? Vannak olyanok, akik nem is harcolnak
igazán. Az Ige azt mondja, „Álljatok ellent az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab levele 4:7). De amikor
a Sátán megjelenik, néhány keresztény feladja harc nélkül. Ezek minden ellenállás nélkül megadják
magukat. Jézus azt mondta, hogy ha követni akarjuk Őt, akkor tagadjuk meg önmagunkat, vegyük fel
a keresztet, és kövessük Őt. De a test nem szereti ezt. Nem szereti, ha megtagadja önmagát. Vannak
közöttünk olyanok is, akik nem tagadják meg magukat.
A győzelem akkor jön el, amikor meg tanulunk bízni Krisztusban, hogy Ő majd segít szembenézni az
ellenség kísértéseivel. A győzelem akkor jön el, amikor kérjük Tőle azt az erőt, ami nekünk nincs,
olyan erőt, ami a mi képességeinken túl van. Ahogy Jézus is mondta, folyamatosan Benne kell éljünk,
mert nélküle semmit sem tudunk cselekedni. Ahogy Jézus Krisztusban élünk, és Ő él mibennünk, a
Szentlélek bennünk való létezése lesz a folyamatos győzelem kulcsa.

Atyánk, menyire hálásak vagyunk azért a győzelembért, ami
Krisztusban lehet a miénk—azért az erőért, amit Te adtál nekünk, hogy
legyőzzük a világot, a testet, és az Ördögöt.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 1
A MI KÉPESSÉGÜNK
Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak,
hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől
van...
Pál második levele a Korinthusiakhoz 3:5

Pál ezt mondta a korinthusiaknak, „Ti élő levelek vagytok, amiket minden ember olvas.” Az életed,
példa a világ számára, mert megmutatod nekik, hogy milyen Isten—hogy milyen az Ő szeretete,
jósága, és kegyelme. Az emberek annak alapján alkotják meg Istenről a véleményüket, amit benned
látnak. Pálhoz hasonlóan amikor megérzed ezt a felelősséget, akkor te, is megkérdezheted, „Ki
alkalmas minderre?” Pál kijelenti, hogy, „a mi alkalmasságunk Istentől van.”
Mindegy, hogy milyen erős és befolyásos ember vagy, akkor is fogsz olyan helyzetbe kerülni,
amelyek meghladják képességeidet.

AMIKOR FELISMERED ALKALMATLANSÁGODAT, EZ ARRA KÉSZTET, HOGY ARRA
AZ ISTENRE TÁMASZKODJ, AKI MINDENRE KÉPES.
Az emberek sokszor megfogadják, hogy megváltoznak, de csak annyit érnek el vele, hogy
felismerik, hogy nem képesek betartani ígéretüket. De amikor Isten a te alkalmasságod, akkor a
rendelkezésedre álló erőnek nincs határa. Az Ő kegyelme mértéktelen; szeretete határtalan, erejének
nincs emberek által ismert határa. Mert a Jézusban található kifogyhatatlan gazdagságából, csak ad,
ad, és ad nekünk.
Isten erejével és segítségével felülkerekedhetsz életed minden nehézségén. Ismerd el korlátaidat.
Lépj ki hitbe, és tudd, hogy ahol gyenge vagy, Ő ott erős, tudd, hogy mindenre képes vagy
Krisztusban, aki megerősít téged.

Uram, köszönjük neked, hogy erőt adsz a gyengéknek. Felismerjük
Uram, hogy nagy felelősséget adtál nekünk azáltal, hogy
tanúbizonyságok vagyunk a világ számára, és felismerjük, hogy mi nem
vagyunk képesek a feladatra—de Te igen. Segíts nekünk, Uram, hogy
Rád várjunk.

ÁMEN.

Október 2
LÁTNI A LÁTHATATLANT
Mivel nem láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 4:18

A látható és megérinthető anyagi világban három dimenzió létezik. De a lelki világban sok dimenzió
létezik, amit mi nem ismerünk. Az anyagi világ folyamatos hanyatlásban van, míg a lelki világ nem
ismeri a hanyatlást, mert örökkévaló.

AMIKOR MEGENGEDJÜK, HOGY A GONDOLATAINK CSAK FÖLDHÖZ RAGADTAK
LEGYENEK, AKKOR ELVESZTJÜK AZ ÖRÖKKÉVALÓ PERSPEKTÍVÁNKAT.

Mit látunk mi ebben az anyagi, háromdimenziós világban? Tanácstalanságot, nehézségeket, és
szenvedéseket. Isten nem ígért nekünk mennyországot ebben a bűn által elátkozott világban. De hit
által beleláthatunk a lelki dimenzióba—láthatjuk Isten erejét, Isten munkáját és Isten szeretetét—és
ebből erőt merítünk a kitartáshoz. Amikor rápillantunk, és megfigyeljük fennséges hatalmát, akkor
már nem félünk az előttünk tornyosuló hegyektől, mert bízunk abban, hogy Ő átsegít minket rajtuk.
Tragikus, hogy annyi ember elcseréli azt a világot, amit megkaphatna, azért a világért, amit ismer. .
Gondolkodás nélkül pazarolják Isten örökkévaló királyságát egyszerű földi örömükért, izgalmakért,
vagy vagyonokért—olyan örömökért, izgalmakért és vagyonokért, amelyek el fognak múlni. Ha világi
persketívánk van, akkor elveszítjük szem elől az örökkévalóságot. De nem engedhetjük meg
magunknak azt, hogy elveszítsük a mennyei látásmódot, mert ez a kitartás kulcsa. Túl kell lássunk a
problémákon, és az örökkévaló Istenre kell tekintsünk, Aki a mi erőnk és mentsvárunk. Az örökkévaló
jutalmak azokra várnak, akik istenfélő életet élnek.
Atyánk, az anyagi világ annyira érdekes és sokszor olyan csábító. Tedd
rendbe a látásmódunkat, Uram. Segíts nekünk, Uram, hogy adjuk át
magunkat azoknak a dolgoknak, amelyek örökkévalóak.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 3
A SZENTSÉG TÖKÉLETESÍTÉSE
… én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá, és
lányaimmá lesztek... Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim,
tisztítsuk meg magunkat minden testi, és lelki tisztátalanságtól, és Isten
félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 6:17‐18; 7:1

A csodálatos ígéret fényében, amit Isten adott ebben a versben, mi kell legyen a válaszunk?
Először, meg kell, tisztítsuk magunkat mindazoktól a tisztátalanságoktól, amelyek ránk ragadnak,
miközben próbáljuk a test kívánságait teljesíteni. Ezek azok a tisztátalanságok amelyeket az agyunkba
ültettünk—olyan gondolatok, szokások és vágyak, amelyek nem Isten gyermekének a fejébe valók.
De hogyan lehet ezt megtenni? Úgy, hogy a rossz dolgokat jóval helyettesítjük. Töltsd meg a fejed
Isten Igéjével. A zsoltáros azt írta, „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja
Igédet.” (Zsoltárok 119:9).

MILYEN CSODÁLATOS IGAZSÁG AZ, HOGY ISTEN GYERMEKE VAGY.
Másodszor, külön kell váljunk a körülöttünk lévő hitetlen világtól. Isten azt szeretné, hogy az Ő
emberei szentek legyenek. Az Úr azt mondja, „ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön
tőlük, így szól az úr, tisztátalant ne érintsetek” (Pál második levele a korinthusiakhoz 6:17). A nagy
szeretet miatt, amit Isten mutatott irántunk, és a hosszú út miatt, amit végigjárt azért, hogy örökbe
fogadjon, és az Övéinek hívjon, a válaszunk a szentség kell legyen. Mivel Isten ezt szeretné látni az Ő
gyermekeiben, ezért el kell határozzuk, hogy különválunk a körülöttük élőktől, és tiszta életet élünk
Isten előtt.
Jézus által Isten elfogadott téged, és a sajátjának hívott. Ösztönöz‐e ez téged arra, hogy áldjad Őt?

Istenem, segíts, hogy tiszták legyenek a gondolataim, a szívem és az
agyam. Tégy engem olyan tisztává, amilyen tiszta Te is vagy.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 4
AZ Ő KEGYELMÉNEK GAZDAGSÁGA
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére
szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 8:9

Ki tudja felmérni Isten gazdagságát? Az 50. zsoltár 10. versében Ő elmondja nekünk, hogy, „enyém
az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata.” Ezáltal egy képet helyez elénk, amit meg
tudunk érteni. Az igazság azonban az, hogy az egész univerzum és minden ami abban található mind
az övé. És ha ez nem lenne elég, akkor egyetlen szavával több milliárdnyi univerzumot tudna
létrehozni.
Jézus azt imádkozta, „és most Te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már
akkor az enyém volt tenálad mielőtt még a világ lett.” (János evangéliuma 17:5). Isten minden
gazdagságát megosztja a Fiával, Aki a te érdekedben szegénnyé lett. Elhagyta a dicsőség helyét ahol
imádták és dicsőítették, és megengedte magának, hogy szegény szülők gyermekeként, ismeretlenül
megszülessen egy istállóban. Úgy jött, hogy tudta, hogy nincstelenként bolyongani fog a földön
felnőtt korában, annak ellenére, hogy tulajdonképpen minden az övé.

JÉZUS ÖRÖKKÉVALÓ KINCSEKET AKAR MEGOSZTANI VELED,

AMELYEKET NEM

LEHET OLYAN IDŐSZAKOS FÖLDI DOLGOKBAN MÉRNI, MINT AZ EZÜST VAGY AZ
ARANY.

Péter úgy írja le ezt a gazdagságot, mint, „az el nem múló szeplőtlen és hervadhatatlan örökséget,
amely a menyben van fenntartva számotokra, akiket Isten hatalma őriz hit által...” (Péter első levele
1:4‐5).
Bizonyos kincsek a mennyben várnak ránk. Mások pedig már most is elérhetőek számunkra: a
bőséges öröm, a végtelen kegyelem, Krisztus békessége, az igazság, a remény, és a szeretet.

Köszönjük, Atyánk azokat a csodálatos kincseket, amelyeket nap mint
nap tapasztalhatunk, miközben szeretetben Veled járunk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 5
SZELLEMI HADVISELÉS
Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 10:3

Lehetséges, hogy amikor ok nélkül zavartnak, szomorúnak, bátortalannak, levertnek vagy
reménytelennek érezzük magunkat, akkor szellemi támadások érnek. Mindnyájan szellemi harcban
állunk, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagyunk‐e vagy sem. És fontos, hogy ebben a
szellemi háborúban megfelelő fegyvereket használjunk.
A szellemi hadviselés egyik legjobb fegyvere Isten Igéje. „Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb
minden kétélű kardnál.” (A zsidókhoz írt levél 4:12) Amikor Sátán megkísértette Jézust, Ő minden
alkalommal Isten Igéjével válaszolt. Isten Igéje egy hatalmas fegyverré válik az életedben az ellenség
által eléd hozott kísértésekkel szemben.

ISTEN TUDTA, HOGY EZ NAGYON KEMÉNY CSATA LESZ, EZÉRT
KÖRÜLTEKINTŐEN FELFEGYVERZETT MINKET A HATÉKONY HARC ÉRDEKÉBEN.

Az imádság egy másik fontos fegyver, ezért elég furcsa, hogy az emberek az imát végső
mentsvárként használják. Vajon mennyire változna meg az imáról való gondolkodásunk, ha
felismernénk, hogy Sátán milyen erősen harcol az ima ellen? Ő tudja azt, amit mi látszólag nem
tudunk—hogy az imádság a szellemi hadviselés döntő tényezője.
Isten körültekintően felfegyverzett minket azért, hogy hatékonyan tudjunk harcolni. Megkaptuk az
Ő Szentlelkét. Megkaptuk az Isten Igéjét. Megkaptuk az imádság erejét. Használjuk ezeket a hatalmas
fegyvereket, és ellen tudjunk állni az ördögnek, aki arra törekszik, hogy elpusztítson és rabul ejtsen
minket. Használjuk ezeket a fegyvereket, hogy megszerezzük azt a győzelmet, amelyet Jézus már a
kereszt által kivívott.
Atyánk, bocsáss meg nekünk, hogy a saját képességenkre
támaszkodunk. Hadd kezdjük el használni azt az előnyt a harc során,
amelyet te adtál nekünk a Lélek dolgain keresztül.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 6
MINDENRE ELEGENDŐ KEGYELEM
De Ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségemmel
dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.
Pál második levele a Korinthusiakhoz 12:9

Pálnak volt valami a testében, amit Ő tövisnek hívott. Háromszor kérte az Urat, hogy távolítsa el azt,
és ez a vers tartalmazza Isten válaszát: „Elég neked az én kegyelmem.”
Az élet tele van szomorúsággal, fájdalommal, tragédiákkal, csalódásokkal, bánattal. Isten nem
ígéria azt, hogy az életünk mentesül ezektől a dolgoktól. A keresztény és a nem keresztény között az
a különbség, hogy Isten gyermeke számára ezeket a megtapasztalásokat Isten megszűri. Ezek csak
Isten engedélyével történhetnek meg.

A SZENVEDÉS SOKSZOR NAGY LELKI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ SZÁMUNKRA.
A szenvedés egy olyan mély kapcsolatot létesít Isten és ember között, amely nem tud a
nyomorúságok nélkül kialakulni. A testében lévő tövisnek köszönhetően Pál megtanulta Istent
dicsérni. Egyszer eljött az a nap, amikor Pál dicsérni kezdte Isten a testében lévő tövis miatt is, és ezt
írta, „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely
láthatóvá lesz rajtunk.” (Pál levele a rómaiakhoz 8:18). Ez teljesen megváltoztatta a hozzáállását. A
tövist többé nem átokként, hanem áldásként látta.
Nagyon fontos, hogy megismerjük és megtapasztaljuk ezt a mindenre elegendő kegyelmet, mert a
legsötétebb éjszakákon is keresztülvezet, és segít nekünk abban, hogy a csalódások közepette is
mosolyogjunk. Ez az a kegyelem ami éltet minket akkor is, amikor minden más elbukik. Ez az a
kegyelem, ami a keresztedet koronává formálja.

Atyánk, köszönjük neked a Te mindenre elegendő kegyelmedet, ami
éltet minket. Hadd nyugodjunk meg ebben a kegyelemben akkor,
amikor a legnagyobb szükségünk van rá.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 7
KEGYELEM ÉS BÉKESSÉG
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus
Krisztustól.
Pál levele a galatákhoz 1:3

Pál a görög üdvözlést, a charis‐t, ami kegyelmet jelent párosította a héber shalom, azaz békesség
szóval. „Kegyelem és békesség.” Ez a köszöntés tizenhétszer szerepel az Újszövetségben, mindig
ugyanebben a sorrendben, „Kegyelem és békeség.” Azt gondolom, hogy ez a sorrend szándékos volt,
én is észrevettem a saját életemben, hogy addig nem ismertem Isten békességét, amíg fel nem
fogtam az Ő kegyelmét.
Gyermekkoromban azt tanították nekem, hogy Isten áldásait ki kell érdemelni. Ha keményen
dolgoztam, vagy betartottam az ígéreteimet, akkor ezt Isten áldása követi. Ha elrontottam a
dolgokat, akkor nem jön áldás Tőle. Valami olyat akartam kiérdemelni, amit nem lehet kiérdemelni. A
kegyelem, azt jelenti, hogy, „meg nem érdemelt, ki nem érdemelhető kiváltság.” Ha ki tudnánk
érdemelni, akkor már nem kegyelem lenne, hanem fizetés.

ISTEN ÁLDÁSAI NEM A MI HŰSÉGÜNKÖN ÉS NEM A KEMÉNY MUNKÁNKON
MÚLIK, HANEM EZEK AZ Ő SZERETŐ TERMÉSZETÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI.
Most, hogy már jobban megértem a kegylemet, megtanultam elvárni Istentől, hogy megáldjon,
attól függetlenül, hogy pontosan tudom, hogy nem érdemlem ezt meg.
Pál elmondta nekünk, hogy Isten azáltal mutatta ki kegyelmét, hogy elküldte értünk az Ő Fiát aki
odaadta magát a mi bűneinkért. „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját
járta. De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűneiért” (Ézsaiás 53:6). Amikor mi még bűnösök voltunk,
aakor halt meg Krisztus—nem a jó emberekért, nem az igaz emberekért, hanem az istentelenekért.
Ez a kegyelem.

Köszönjük Uram, azt a csodálatos békességet és ismeretet, amelyben a
szívünk és az elménk megnyugodhat a Te kegyelmed miatt.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 8
CSODÁLATOS MEGMENEKÜLÉS
Krisztussal Együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Pál levele a galatákhoz 2:20

Isten győzelmet akar adni nekünk a bűn felett. Tudja, hogy minden lépésünk során kísértések érnek
minket, és Ő meg akar menteni minket a kísértésektől, és a bűn következményeitől is. Az Ő
megoldása erre az, hogy nyilvánítsuk halottnak testies életünket. Pál ezt írta, „hiszen tudjuk, hogy a
mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé
ne szolgáljunk a bűnnek.” (Pál levele a rómaiakhoz 6:6). „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó
testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára,
hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek… mert a bűn nem fog uralkodni rajtatok…” (Pál levele a
rómaiakhoz 6:12‐14).

A RÉGI, BŰNÖS TERMÉSZET TÖBBÉ NEM KELL URALKODJON FELETTÜNK.
Amikor a kísértések jönnek, akkor a régi természetünket keresztrefeszítettnek kell nyílvánítsuk
Krisztussal együtt. Amikor elbukunk, akkor odavihetjük a bűnt a kereszthez, és ezt mondhatjuk,
„Keresztre voltam feszítve—ez a bűn nem uralkodhat többé felettem; nem fog ez engem irányítani.”
És szép lassan, fokozatosan az Úr elkezd kimenteni minket abból a bűnből, egészen addig, amíg az
már többén nem lesz vonzó számunkra.
Milyen csodálatos az, amikor Isten megteszi értünk azt, amit mi nem tudunk megtenni
önmagunkért, és megment minket.
Atyánk köszönjük neked azt a győzelmet, amely Jézus Krisztuson által
lehetséges számunkra egy olyan bűn felett, amely valamikor fogva
tartott minket. Segíts nekünk Uram, hogy megragadjuk ezeket az
igazságokat, és igazságban és békességben éljünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 9
A BŰN ÁTKA
Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk—
mert meg van írva, „Átkozott, aki fán függ.”
Pál levele a Galatákhoz 3:13

A törvényt Isten Izrael gyermekeinek adta, az ő javukra és áldásukra. De a törvény kemény. A
törvény egy átkot hordoz, miszernt aki nem engedelmeskedik a törvénynek, annak meg kell halnia.
Ahogy Jakab is mondja, „Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egyetlen ellen is vét,
az valamennyi ellen vétkezett.” (Jakab levele 2:10). Ha azzal próbálsz igaz lenni Isten előtt, hogy
betartod a törvényt, majd egyetlen pontját megszeged, akkor a törvény átka alá kerülsz.
Ezért bűnösök vagyunk, és halált érdemlünk. De Jézus elvette a bűneinket, és meghalt helyettünk.
Ez nem csak azt jelenti, hogy nem fogjuk elszenvedni a törvény átkát, hanem azt is jelenti, hogy meg
is vagyunk áldva. Az Ő áldozata Ábrahám áldásait adta nekünk. Mert ezt olvassunk, „Azért, hogy
Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.”
(Pál levele a Galatákhoz 3:14).

KERESZTHALÁLA ÁLTAL JÉZUS SZABADSÁGOT, MEGMENEKÜLÉST,
MEGBOCSÁTÁST, IGAZSÁGOT ÉS REMÉNYT ADOTT NEKÜNK.

Ó Isten áldásai, amelyek az enyémek lehetnek Jézus Krisztus által! Menyire jó Ő, és mennyire
szeret Ő minket, hogy átokká lett értünk, mennyi szégyent és fájdlmat viselt el miattunk, hogy mi
megszabadulhassunk a törvény átkától!

Atyánk menyire hálásak vagyunk Neked, hogy elküldted a Fiadat, hogy
megmentsen minket a törvény átkától. Menyire hálásak vagyunk a Te
szeretetedért és irgalmadért.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 10
ABBÁ, ATYA
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki
ezt kiáltja: „Abbá, Atya!”
Pál levele a Galatákhoz 4:6

Természetes születésem alapján nem vagyok Isten gyermeke. Újjászületés által lettem az Ő
gyermeke, amikor az Ő Lelke által születtem újjá. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által
kiáltjuk, Abbá, Atya!” (Pál levele a rómaiakhoz 8:14‐15).
Abbá az édesapának megfelelő szó a Héberben, amely egy nagyon drága és szoros kapcsolatot
feltételez.

EL KELL HIGGYÜK, HOGY ISTEN A MI ABBÁ ATYÁNK.
Egyesek azt vallják, hogy mivel Isten annyira csodálatos, hogy nem is szabadna kimondhanunk az Ő
nevét. Mások túl bizalmasak és igen hétköznapi módon közelednek hozzá. Ők úgy emlegetik, mint a
„fenti Nagy Aput.”
A kettő közti egyensúlyra van szükségünk. Tudnunk kell, hogy Isten az Atyánk, tudnunk kell, hogy Ő
az Apukánk. Meg kell értsük, hogy egy csodálatosan bizalmas életet élhetünk vele. De nagyon fontos
az is, hogy mély tiszteletet és nagyrabecsülést érezzünk iránta, és sosem gondolkodhatunk róla csak
úgy hétköznapi módon.
Hadd hívjuk az Ő nevét gyermekeiként Abbá Atyának, és vegyük észre annak a csodálatos
örökségnek az értékeit, ami Jézus Krisztusban a miénk, és azokat az áldásokat, amelyek a mieink
lehetnek azért, mert Krisztus gyermekei vagyunk.

Atyánk köszönjük Neked a gondoskodást Jézus által, hogy mi, akik
régen idegenek voltunk, most már a Te gyermekeid lehetünk. Köszönjük
Neked, Abbá, Atya, azokat a kincseket, amelyek a mieink lehetnek Jézus
Krisztusban és Őáltala.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 11
A MUNKA A GYÜMÖLCCSEL SZEMBEN
A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet…
Pál levele a Galatákhoz 5:22

Pál a test dolgairól beszél, majd a 22‐es versben így kezdi, „A Lélek gyümölcsei pedig.” A „pedig” szó
egy tagadó kötőszó, amely két ellentétes gondolatot köt össze. Az elllentét a test munkálkodása és a
Lélek gyümölcsei között található.
Amikor munkáról beszélsz, akkor testi erőfeszítésről van szó. Időről időre mindnyájan beleesünk
ebbe az elszomorító csapdába. Megígérjük Istennek, hogy legközelebb jobbak leszünk. De annak
ellenére, hogy a szívem őszinte, mégsem tudom megtartani a fogadalmaimat. Ha Istennek a
cselekedeteimmel akarok tetszeni, akkor már lehetetlen helyzetbe hoztam magam, mert „tudjuk,
hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg.” (Pál levele a Galatákhoz 2:16).

HA A SZENTLÉLEK AGAPÉ SZERETETE VAN A SZÍVEDBEN, AKKOR AZ ÉLETED
GYÜMÖLCSÖKET FOG TEREMNI.

Amikor a gyümölcsökről beszélünk, akkor mindig kapcsolatokra gondolunk. „Ahogyan a szőlővessző
nem teremhet gyümölcsöt, ha nem marad a szőlőtőn,” mondta Jézus, „úgy ti sem, ha nem maradtok
meg énbennem.” (János evangéliuma 16:4). Ha megvan a megfelelő kapcsolatod Istennel Jézus
Krisztuson keresztül, e kapcsolat természetes következményei lesznek a gyümölcsök. Csak akkor
tudok Isten által elvárt gyümölcsöt teremni, ha megmaradok Jézusban.
A Lélek gyümölcsei az agapé szeretet. Nem lehetsz kapcsolatban Istennel anélkül, hogy ne áradna
ilyen szeretet belőled—mindez természetesen történik, ha Őbenne maradsz.
A Lélek gyümölcsei áradnak az életedből? Maradj meg Benne, és engedd, hogy az Ő szavai
megmaradjanak benned. Maradj mellette, és Isten szeretete elkezd fejlődni és tökéletesedni az
életedben.
Atyánk segíts nekünk, hogy a Te szereteted nyomát adjuk át másoknak
is.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 12
DICSŐSÉGEM A KERESZT
Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus
keresztjével.
Pál levele a Galatákhoz 6:14

Ha van valami értékes a tulajdonodban, akkor azt Isten adta neked. Néha az emberek elpazarolják
az Isten által adott ajándékokat és a maguk dicsőségére használják fel, az Övé helyett. Az emberek
sokszor büszkélkednek a tehetségeikkel, mint ha ők adták volna azt saját maguknak. De azzal nem
dicsekedhetsz, ami neked adatott.

A KERESZTTEL DICSEKEDJ, AMELY ELMONDJA NEKED, HOGY JÉZUS KRISZTUS
MENNYIRE SZERETET TÉGED ÉS ENGEM.

Miért mondják nekünk, hogy Jézus Krisztus keresztjével dicsekedjünk? Először is azért, mert a
kereszt Isten irántunk való szeretetének mértékéről szól. Arra emlékeztet minket, hogy milyen
messzire akart menni Isten —és ment is—azért, hogy segítsen nekünk, hogy megmentsen és
megáldjon minket. Azért dicsekedünk a kereszttel, mert a kereszten győzte le Jézus a Sátánt, és ott
mentett meg minket a bűntől, hogy közösségben lehessünk Istennel. A kereszten által van
győzelmünk a test és a sír felett.
Azért dicsekszünk Jézus Krisztus keresztjével, mert megváltást, áldott életet és a mennyei örökélet
reményét hozta el számunkra.
Isten ments, hogy bármi mással dicsekedjek Jézus keresztjén kívül! Nincs más név, ami által
megmenekülhetünk; nincs más név, ami ekkora szabadságot és győzelmet hozott számunkra.
Atyánk , köszönetet mondunk Neked, hogy annyira szerettél, hogy
elküldted a Fiadat, Aki azért mentett meg minket a romlottság
fogságától, hogy megismerhessünk Téged, és örökkévaló közösségben
élhessünk Veled.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 13
MEGISMERNI ISTENT
És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg
nektek a bölcsesség, és a kinyilatkoztatás lelkét hogy megismerjétek Őt.
Pál levele az efezusiakhoz 1:17

A természeti ember nem értheti meg Isten mély dolgait, csak az Ő Szentlelke által. „A nem lelki
ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti.” (Pál első
levele a Korinthusiakhoz 2:14). A Szentlélek nélkül nem tudunk semmit Istenről, azon kívül, hogy Ő
létezik.
Tudjuk, hogy létezik, mert a teremtés róla tesz bizonyságot. „Az egek hirdetik Isten dicsőségét,
keze munkájáról beszél a menny. A nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.”
(Zsoltárok 19:2‐3). Mivel ennyira tisztán megmutatkozik a természetben, azért az emberek nem
mondhatják kifogásként, hogy Isten nem létezik.
De létezésén túl megismerhetjük Isten jellemét is, ha Jézusra tekintünk. Ő azért jött el, hogy
felfedje Istent az emberek előtt. „Ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk.„” (A zsidókhoz írt
levél 1:1‐2). Jézus azt mondja, „Aki engem lát, látja az Atyát.” (János evangéliuma 14:9).
Megismerhetjük Isten irgalmát, kegyelmét, szánalmát, kedvességét és szeretetét, mert ezeket a
dolgokat látjuk Jézusban is. Ő Isten testi formában.
A természet, az Ige és Jézus által juthatunk el az Atya Isten megváltó ismeretére.

AMINT ELKEZDÜNK JÉZUSSAL JÁRNI, A SZENTLÉLEK TANÍTANI KEZD MINKET
ISTEN MÉLY IGAZSÁGAIRA.
Menyire áldottak vagyunk, hogy ismerhetjük Istent!
Atyánk, köszönjük neked, hogy megmutattad magad nekünk, hogy
megismerhessük a Veled levő közösségben élés örömét, és az örökélet
reménységét.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 14
AZ Ő KEZE MUNKÁJA
Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
termett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Pál levele az efezusiakhoz 2:10

Isten ismeri az egész jövődet—minden nap minden óráját, és minden perc minden pillanatát. Ő
pontosan tudja, hogy milyen cselekdeteket szánt neked, amelyeket az Ő dicsőségére tehetsz ebben a
világban, és Ő tökéletesen tudja, hogy mit kell, kimunkáljon ma az életedben azért, hogy felkészítsen
a holnapi feladatokra. Milyen jó tudni, hogy mielőtt először levegőt vettünk volna, Isten már
megtervezte minden lépését annak érdekében, hogy kimunkálja az Ő mindenható tervét számunkra.

ISTEN AZÉRT MUNKÁLKODIK BENNED, MERT AZ Ő ALKOTÁSA VAGY.
ENGEDELMESKEDJÜNK AZ Ő ÉRINTÉSÉNEK.
Sok olyan dolog, amit Isten végez vagy megenged, az első pillanatban nem tűnik túl kellemesnek.
Valójában ezek a dolgok néha nagyon kellemetlenek, mert nem látjuk a teljes képet, és nem értjük,
hogy a kellemetlen leckék hogyan munkálkodnak együtt a teljes kép kiegészítésében. Néha Isten
döntései összezavarnak és bizonytalanná tesznek. Minden rossznak tűnik; semmi sem néz ki úgy,
mintha a jó fele vezetne. De a végén látni fogjuk, hogy minden egyes rész szükséges volt ahhoz, hogy
létrehozza azt az életet, amelyet Isten bennünk építeni akart.
A felkészülési idő nem könnyű, de elkerülhetetlen. Isten azért dolgozik benned, mert te az Ő
alkotása vagy. Engedelmeskedjünk az Ő érintésének, hogy az Ő céljainak megfelelőn tudjon formálni
minket. Hadd használjuk minden lélegzetünket arra, hogy neki hozzunk dicsőséget és tisztességet.
Atyánk, köszönjük neked azt munkát, amit Te eddig végeztél és ma is
végzel az életünkben. Olyan edények akarunk lenni, akik Neked hoznak
dicsőséget. Legyen meg a Te tökéletes utad velünk, Uram. Képezz ki
minket a Te munkádra.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 15
ISTEN MINDENRE KÉPES
Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint.
Pál levele az Efezusiakhoz 3:20

Hajlamosak vagyunk az előttünk tornyosuló akadályokat a saját erőnkhöz mérni. És ez így helyes,
amennyben mi magunk kell megmásszuk azokat. Ellenben ez egy rossz mérce akkor, ha Isten fogja
elintézni a hegyet számunkra. A nehézséget annak a képességei alapján kell mérni, aki a feladatot
végrehajtja. Ha Isten veszi kezelésbe a hegyet, akkor a nehézség szónak itt nincs helye. Ahogyan Ő
mondta, „Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Istene. Van‐e számomra lehetetlen?” (Jeremiás próféta
könyve 32:27).

MEG KELL TANULJUK A NEHÉZSÉGEKET ISTEN EREJÉNEK FÉNYÉBEN VIZSGÁLNI,
ÉS NEM A SAJÁT ERŐNK ALAPJÁN.

Amikor az orvos azt mondja, „Sajnáljuk, de semmi remény. Mindent megtettünk, amit csak
megtehettünk,” akkor elkeseredünk. Miért? Mert az emberek, mindent megtettek, amit csak meg
tudtak. A mondat végére érünk, és az a következtetés, hogy több remény nincs, ahelyett, hogy Isten
is számításba vennénk. De amint Istent is beleszámítjuk a probléma megoldásába, az reménytelenség
eltűnik. Amikor eszedbe jut Isten, a remény visszatér.
Emlékeznünk kell, hogy Isten képes arra, hogy megmentsen a tüzes kemencéből és az oroszlánok
verméből. Képes megmenteni téged a bűntől és a haláltól—és minden problémától, ami
szomorúságot okoz neked.
Hegyet kell mássz a mai napon? Kérd Isten segítségét. Kérd a Hatalmas Istent, hogy mutassa meg
erejét a te oldaladon—és hidd is el, hogy segíteni fog.
Atyánk, köszönjük, hogy szeretsz minket. Segíts nekünk, hogy vegyük le
a szemünket a körülményekről, és a Te hatalmas képességeidre
figyeljünk.

ÁMEN.

Október 16
FELÉPÍTVE SZERETETBEN
Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül
Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az Ő hatására
egybeilleszkedve, és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és
minden egyes rész, saját adottságának megfelelően működve gondoskodik
önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
Pál levele az efezusiakhoz 4:15‐16

Egy napon egy kisgyerek kilépett a templom ajtaján az apukájával, és így szólt, „Úgy néz ki, hogy
Isten már megint mérges ránk.” Ez egy szomorú igazság szomorú magyarázata. Az egyház arra
hivatott, hogy az igazságot szeretettel mondja el, hogy Krisztus teste növekedjék és éretté váljon az Ő
képmására, de az igazságot nem mindig mondják el szeretettel. Sokszor a ránk bízott üzenet haraggal
és csalódottsággal keveredik.

MINDEN CSELEKEDETÜNKET SZERETET KELL ÁTHASSA.
Ha másoknak szeretetben szolgálunk, ha szavainkkal bátorítjuk őket és segítünk nekik megtalálni
helyüket az Úr szolgálatában, akkor az emberek megérnek a szeretetben—és Krisztus teste
hatalmasra növekszik.
Mindnyájunknak különleges elhívása van Krisztus testében. Ha nem töltjük be helyünket, akkor rést
hagyunk. A test gyengül, és a gyülekezet nem válik azzá, ami lehetne. Segítsen neked Isten, hogy
megtaláld a különleges szolgálatodat, és használjon téged arra, hogy táplálj másokat—erősítsd őket,
bátorítsd őket, szeresd őket… az Ő javára, az Ő dicsőségére.
Atyánk, mi azokká akarunk válni, amikké te akarod, hogy váljunk. Hadd
adjuk át a Te szeretetedet, és hadd épüljünk ebben a szeretetben,
miközben bátorítjuk és erősítjük egymást a Szentlélek által.

ÁMEN.

Október 17
A HÍVŐ ÉLETE
Jól vigyázzatok tehát, hogy hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen...
Pál levele az efezusiakhoz 5:15

Az esztelen pocsékolja az időt. Elpazarolja a drága perceket, amiket Isten adott neki, mert úgy megy
végig az életén, hogy nem igazán gondolkozik azon, hogy mit tesz a rábízott idővel. De a bölcs ember
körültekintően él, és kihasználja az időt.
A bölcs ember szeretné tudni Isten akaratát az életével kapcsolatban, mert ez a legfontosabb
információ, amit megszerezhetsz. Az esztelen vakon végigbotladozik az életen, sosem tudja meg,
hogy miért is létezik, és ez nem is nagyon érdekli. Ő csak a pillanatért él, és az örökkévalóságra még
csak nem is gondol.

HA KÖRÜLTEKINTŐEN AKARUNK ÉLNI AKKOR ISMERNÜNK KELL AZ ÚR
AKARATÁT.

Ha körültekintően akarunk élni, akkor a Lélekkel kell betöltekezzünk. Az eszetlen borral
homályosítja el az agyát, hogy érzéketlen és zsibbadt legyen a fontos dolgokkal kapcsolatban. De a
bölcs ember Lélekkel töltekezik be, és ezzel élesíti az agyát a Lélek dolgaira. Ő arra vágyik, hogy az Úr
akarata szerint éljen, és hogy élete pontosan azt az utat és tervet kövesse, amiért Isten őt
megteremtette.
Isten akarata számunkra az, hogy szüntelenül hálát adjunk mindenért (Pál első levele a
thesszalonikaiakhoz 5:18). De csak akkor tudok hálát adni mindenért Istennek, ha felfogom és
megértem, hogy minden a dolog a javamra válik.
Az Ő akaratának ismerete és a Szentlélekkel való betöltekezés segít nekünk, hogy azon az úton
járjunk, amelyre Isten elhívott—körültekintően, bölcsen, minden körülményért hálát adva, minden
lehetőséget kihasználva—és mindezt az Ő dicsőségére.
Atyánk, segíts nekünk, hogy felismerjük, hogy mit tettél értünk és hogy
ki vagy Te számunkra. Segíts, hogy szüntelenül hálát adjunk Neked a Te
Fiadon, Jézus Krisztus által.

ÁMEN.

Október 18
AZ IMA EREJE
Minden imádságotokban, és könyörgésetekben, imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes állhatatossággal, könyörögve
az összes szentekért.
Pál levele az efezusiakhoz 6:18

Ismerjük azt a lelki fegyverzetet, amit Pál az Efezusiakhoz írt levele hatodik fejezetében leír—a
megigazulás páncélját, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját, a Lélek kardját, az imádságot. E fegyverek
nélkül nem tudsz megállni. A lelki hadviseléshez lelki fegyverek kellenek.
Az a véleményem, hogy a rendekezésedre álló fegyverek közül az ima a legfontosabb. Bizos, hogy
így van, mert Sátán mindent megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Ő nem akarja, hogy Istent is
meghívd a csatába. Ő azt szeretné, ha az egész csak kettőtök között zajlana.

AZ IMA A DÖNTŐ FEGYVER.
A kertben, Jézus imádkozott, amíg Péter aludt. Amikor Jézus felébresztette, ezt mondta neki,
„Simon alszol? … Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Márk evangéliuma
14:37‐38). Amikor Jézus szembe kellett nézzen a konfliktussal, már győztes volt, mert korábban ima
által már győzött. Aznap éjjel Péter is szembe kellett nézzen egy konfliktussal, de ő vereséget
szenvedett. Lehet, hogy ha alvás helyett imádkozott volna, akkor Ő is győzött volna. Vajon hányszor
győznek le minket azért, mert nem imádkoztunk.
Az ima által elvesszük az erőt az ellenségtől. Amikor imádkozunk, akkor Jézus Krisztus neve miatt a
Sátánnak engednie kell.
Isten segítsen, hogy használjuk azokat a fegyvereket, amelyeket Ő adott nekünk—az összes
fegyvert. És Ő késztessen minket arra, hogy imádkozzunk, várjunk Istenre, és kitartsunk mindaddig,
amíg meglátjuk Isten akaratát eljönni erre a földre.
Atyánk, köszönjük neked az ima hatalmas fegyverét, ami által
ledönthetjük az erődítményeket, amelyeket a Sátán épített a
körülöttünk élők szívében. Taníts meg minket imádkozni, Uram.

ÁMEN.

Október 19
NEM FÉLEK A HALÁLTÓL
Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.
Pál levele a filippibeliekhez 1:21

A Biblia elmondja nekünk, hogy ki van jelölve az ember halálának napja. Ez azt jeleneti, hogy
Istennel van egy találkozód—egy elkerülhetetlen találkozásod. Hogy érzed magad, ha erre gondolsz?
Félsz attól a találkozástól? Az ember fél a haláltól, de csak azért, mert nem vagyunk biztosak abban,
hogy utána mi történik. Félünk az ismeretlentől.

JÉZUS MIATT ISTEN GYERMEKE SOSEM KELL FÉLNJEN A HALÁLTÓL.
Az igazság az, hogy ha egy hitetlen tudná, hogy mi vár rá a halála után, akkor sokkal jobban
rettegne, mint most. De ha a hívők tudnák az igazságot arról, hogy mi vár rájuk a halál után, akkor
minden félelmük elmúlna. Pál, aki egy kis bepillantást nyert a mennyországba (Pál második levele a
korinthusiakhoz 12:2‐7) azt mondta, hogy nehéz eldönteni, hogy élni vagy meghalni szeretne‐e, mert
tudta, hogy a testben tudja dicsérni Istent, de mégis inkább eltávozna ebből a testből, hogy az Úrral
lehessen (Pál levele a korinthusiakhoz 5:8).
Jézus miatt Isten gyermekének sosem kell félnie a haláltól. Ő azért jött el, hogy megmentsen a
bűneinktől, és eltávolítsa a halál fullánkját. Ha a fullánk nincs, többé nem kell féljünk a haláltól. Ezért
nyert ügyünk van.
„Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” Ha élek, akkor az életemet az Úrért élem, és
közösségem van Vele. Azért élek, hogy az Ő akaratát tegyem. Így megvan a lehetőségem, hogy több
kincsre tegyek szert a mennyben. És amikor meghalok, akkor az Ő jelenlétében fogok élni, az
örökkévaló öröm teljességében.
Atyánk, hálásak vagyunk, hogy a jövőnk nem ismeretlen és nem
bizonytalan számunkra, hanem biztos Jézus Krisztusban.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 20
SEMMIÉRT SE AGGÓDJ
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, és gondolatotokat
Krisztus Jézusban.
Pál levele a filippibeliekhez 4:6‐7

A Biblia nem csak parancsol, és utána otthagy, hogy lássuk hogyan boldogulsz a dologgal. Mindig
megadja az engedelmesség lépéseit is. Amikor Pál azt mondta, hogy ne aggódjunk, akkor megadta az
aggódás ellenszerét is. „Hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt” Más szavakkal, tedd az aggasztó dolgaidat imaéleted központjává. Ahelyett,
hogy aggódnál miattuk, inkább imádkozz azokkal kapcsolatban.

TEDD AZ AGGODALMAIDAT IMATÉMÁKKÁ.
Pál különbséget tesz az ima és a könyörgés között. Az ima az Istennel való kommunikáció. Az ima
által beszélünk Hozzá, dicsőítjük Őt, és az ima által mondjuk meg neki, hogy szeretjük. A könyörgés
az, amikor kérsz valamit. A könyörgés az amikor Isten és a közötted lévő párbeszéd a te
szükségleteidről szól. Pál azt javasolja, hogy ismertessük meg a kéréseinket Istennel, de először a
legfontosabb dolgokkal kezdjük—a szeretettel, a dicsőítéssel, és az imádsággal. Az ima mindig meg
kell előzze a kéréseinket.
Amikor nyugtalanító ügyeinket íly módon kezeljük, és Isten elé megyünk imában, könyörgésben és
hálaadásban, a végeredmény egy olyan békesség lesz, ami minden értelmet felülmúl. Annak ellenére,
hogy a külső problémák még mindig megvannak (és lehet, hogy egyre rosszabbodnak), mégis
hihetetlen békességet tapasztalsz meg.
Atyánk, köszönjük neked azt Aki vagy, és azt amit teszel értünk. Áldj
meg minket a Te békességeddel mialatt Téged keresünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 21
PÁL IMÁJA
…szüntelenül imádkoztunk, és könyörögtünk értetek, hogy tökéletesen
ismerjétek meg az Ő akaratát minden lelki bölcsesség, és belátás révén,
hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az Ő tetszésére,
mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.
Pál levele a kolossébeliekhez 1:9‐10

Attól a pillanattól kezdve, amikor először hallott Jézusba vetett hitükről, Pál szüntelenül imádkozott
a kolossébeli hívőkért.
Először is azért imádkozott, hogy teljenek meg az Ő akaratának ismeretével, és az is kérte, hogy ez
az ismeret bölcsesség és lelki értelem által jöjjön el hzzájuk. Ez a kulcsa annak, hogy megismered
Isten akaratát az életeddel kapcsolatban. Lehet, hogy a tested elhúzhat egy vagy a másik irányba, de
a benned lévő Isten Lelke vezetni fog, hogy betöltsd Isten különleges, egyénre szabott, örökkévaló
tervét.

HA ISTEN LELKÉNEK EREJÉBEN ÉS HATALMÁBAN JÁRUNK, CSAK AKKOR ÉLHETÜNK AZ
ÚRHOZ MÉLTÓ ÉLETET.

Utána Pál azt imádkozta, hogy az Úrhoz méltó életet éljenek. Lehetséges ez saját erőnkből?
Semmiképpen. Mivel mi az Ő örökbefogadott gyermekei vagyunk, a királyi család rendje szerint kell
éljünk. A Hozzá méló élet azt jelenti, hogy szeretetben, tisztaságban, és békességben élünk. Azt
jelenti, hogy hitben járunk.
Pál a következőkben azt kérte, hogy minden jó munkájukban gyümölcsözőek legyenek. Ami jó
munkánk a Jézussal való kapcsolatunkból adódik. Ahogy az Ő élete átfolyik rajtunk, természetes
módon gyümölcsöt terem.
Végül, Pál azt kéri, hogy növekedjenek Isten ismeretében. Mindaz amit tudnunk kell Istenről, le van
írva az Ő Igéjében.
Milyen csodálatos ima ez—és érted is szól.
Atyánk, tanítsd nekünk a Te útjaidat és vezess a Te igazságodban, hogy
az életünk Jézust tükrözze.

ÁMEN.

Október 22
DIADAL
Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan
megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
Pál levele a kolossébeliekhez 2:15

Jézus döntő csatát nyert a kereszten. Engedelmessége által legyőzte a Sátánt, és megnyitotta a
börtönünk ajtaját. Ez akkora győzelem volt, hogy még ma is—kétezer évvel később—a Sátán még
mindig le van győzve és le van igázva. Ha ma valaki a sötétség királyságá helyett (ahol a Sátán
uralkodik) a világosság királyságára (ahol Jézus uralkodik) akar felesküdni, azt a Sátán el kell engedje.
A kereszt által az ajtó tárva nyitva áll—és a Sátánnak nincs ereje arra, hogy becsukja.

JÉZUS TETTE LEHETŐVÉ GYŐZELMÜNKET.
Nem kell magunkat alárendeljük a Sátánnak. Nem kell engedelmeskednünk a sötét sugallatoknak
és a testi lázadásoknak. A Golgota hegyi győzelem új életet jelent számunkra. A Győztest Urunknak
éa Megváltónknak fogadhatjuk el, és örömmel szolgálhatjuk Őt. A sötétség erői és hatalmasságai
makacsok, de csak akkor tudnak legyőzni, ha megengeded nekik. Jézus által le tudod győzni azokat a
sötét erőket és visszavonulásra kényszerítheted őket.
Jézus a kereszten eltöltött hat óra alatt, biztosította megtisztulásunkat és megerősödésünket. Utat
nyitott nekünk, hogy legyőzzük a fogvatartóinkat. Áthidalta az ember és az Isten közötti szakadékot,
hogy közel mehessünk Hozzá és megismerjük Őt, mint Atyánkat.
Az Ő győzelme azt jelenti, hogy mi is győzhetünk. Annak ellenére, hogy a Sátán sosem fogja
abbahagyni próbálkozásait, hogy eltávolítson téged Istentől, te ellenállhatsz a kísértésnek, és
megismerheted a dicsőséges győzelmet Jézus Krisztusban.
Atyánk, imádkozunk azokért, akik ma a testtel küzdenek, és arra
kérünk, hogy értesd meg velük, hogy mit tettél értük. Nyisd meg a
szemüket, hogy lássák, hogy győzhetnek a Te Fiad által.

AZ Ő NEVÉBEN. ÁMEN.

Október 23
ELREJTVE KRISZTUSSAL
Ha tehát feltámadtok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak,
ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne
a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal
együtt Istenben.
Pál levele a kolossébeliekhez 3:1‐3

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy egy új teremtések vagyunk, újjászülettünk, és a Lélek szerint
élünk. A Krisztusban való feltámadásod logikus következménye az, hogy téged már a fenti dolgok
fognak érdekelni, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Mivel én keresztény vagyok, mivel egy új teremtés
vagyok, mivel most már a lelkem él, ezért a lelki dolgok érdekelnek: azok a dolgok, amik odafenn
vannak.

TE HALOTT VAGY A RÉGI TESTI ÉLET, Az ANYAGI ÉLET SZEMPONTJÁBÓL.
Pál azt mondja ebben a részben, hogy mivel mi keresztények vagyunk, a lelki dolgokat kell
keressük, az anyagiak helyett, inkább az örökkévaló dolgokat, mint az ideig valókat. János ezt
mondta: „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs
meg az Atya szeretete.” (János első levele 2:15).
Te meghaltál az Isten nélküli élet számára, meghaltál az olyan élet számára, amely szerette a
világot, és a világ dolgait. Most az életed Krisztussal együtt el van rejtve Istenben.
Hadd legyenek az életünk, a szívünk, és a gondolatunk a fenti dolgokra irányítva—hogy az Úr
kiemelhessen a világ romlottságából, hogy a Lélek szerint járhassunk, és hogy fektessük életünket
örökkévaló dolgokba.
Atyánk, köszönjük neked a jövőt, amit megígértél nekünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 24
KITARTÓAK AZ IMÁBAN
Imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg
hálát adni.
Pál levele a Kolossébeliekhez 4:2

Mivel az izraeliek tudták, hogy nemsokára megítéltetnek bűneik miatt, ezt mondták Sámuelnek:
„Imádkozz értünk, hogy ne halljunk meg.” És Sámuel ezt mondta, „Isten ments, hogy bűnt kövessek
el Isten ellen azáltal, hogy nem imádkoznék értetek.” Felismerte, hogy ha nem imádkozik, azzal bűnt
követett volna el Isten ellen. Kíváncsi vagyok, hogy hányan követjük el ezt a bűnt, hogy nem
imádkozunk eleget, vagy hányan adtuk fel az imádkozást túl hamar, mivel nem jött válasz az imára az
általunk felállított határidőig.

NEM SZABAD FELADJUK.
De kérdezheted, „Miért imádkozzak kitartóan? Ha Isten meg akar csinálni valamit, akkor úgyis meg
fogja csinálni, nem? Nem elég, ha csak egyszer imádkozok, és utána hagyjam, hogy történjen ami
történnifog?” Először is, az imára sose gondoljunk úgy, mint ami megváltozthatja Isten tervét. Az
engem tenne a vezető ülésbe. Isten nem egy palackba zárt szellem, aki minden kérésemet teljesíti, és
ne is próbáljuk Isten gondolatait megváltoztatni az ima által.
Sokszor Isten késlelteti az imáinkra a választ, hogy összhangba hozzon saját akaratával. Sokszor
Isten azért késleltet, hogy még többet adhasson, és így Őt dicsőítsük. De így, is úgy is, ki kell
tartanunk az imában.
Folytassuk az imádkozást, és legyünk hálásak. „Adjatok hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel
tett csodáiért.”(Zsoltárok 107:8).
Atyánk, hálát adunk Neked, az életért, az erőért, és az összes
gondoskodásodért. Segíts nekünk, hogy ne adjuk fel, hanem kitartóak
legyünk az imába.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 25
LEGYÜNK ISMERTEK A SZERETET MIATT
Emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt a hitből eredő munkátokat,
szeretetből jövő fáradozásitokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált
reménységetek állhatatosságát.
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1:3

Pál megparancsolt néhány dolgot a thesszalonikaiaknak. Először is, a hitbeli munkájukról beszél.
Nem kötelezettség vagy félelem miatt munkálkodtak, hanem Isten szeretetére és kegyelmére adott
válaszként. A jó munkánk a hitünk megnyilvánulása kell legyen.
Másodjára említi szeretetük fáradozásait. Én azt gondolom, hogy a szeretet a legerősebb motiváció
a világon. Semmi sem ösztönzi úgy az embert, mint a szeretet. A szeretet munkálkodása sosem
nehéz. Nagyon fontos, hogy Isten szeretete úgy töltse be a szívünket, hogy ez motiváljon minket arra,
hogy Őt szolgáljuk.

BÁRCSAK JÉZUS SZERETETÉRŐL ISMERNÉNEK MINKET.
A gyülekezet harmadik jellemzője reménységük állhatatossága volt—a Jézus visszatérésének
reményébe vetett hit. A remény, amit ezt Pál a rómaiakhoz írt levelében, a 8:24‐ben kijelentette egy
nem látható dolog, olyan, amire örömmel várunk. Valami olyan dolog, amit hiszük, és amire
támaszkodunk.
Hogy állsz ezzel a három dologgal? Hitből fakadó munkát végzel? Szeretetben munkálkodsz a
Megváltódért? És a Fiának közeli visszajövetelében reménykedsz? Hadd ismerjenek minket e három
jellemző alapján. Hadd ismerjenek minket Jézus Krisztus szeretetéről, amely a szívünkben
munkálkodik—szeretessük Őt, az Ő Igéjét, egymást, és az elveszett világot, amelyben élünk.
Atyánk, köszönjük az általad adott hitet, és azt a kiváltságot, hogy
Érted munkálkodhatunk. Várunk arra a napra, amikor a Te akaratod
lesz meg itt a földön, mit a menyben is.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 26
ISTEN ERŐTELJES IGÉJE
Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor meghallgattátok
az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be,
hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje
munkálkodik is bennetek, akik hisztek.
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 2:13

Ha a Biblia emberi kitaláció lenne, akkor el kell ismerd, hogy a világ legokosabb emberei kellett
írják. Negyvennégy különböző író írta egy 1500 éves időszak alatt, és mindennek ellenére ez egy
olyan egységes történet, ami kiállta az idő próbáit, és az extrém kritikákat és elemzéseket is. Egyetlen
más könyv sem hatott a világban ilyen erőteljesen a jó irányba, mint a Biblia. Egy üllőhöz
hasonlították, amit évszázadokon keresztül kalapáltak a kételkedők és a hitetlenek. A kalapácsok
tönkrementek, és mind szemétté váltak, de az Üllő megmaradt.

A BIBLIA EGYEDÜLÁLLÓ PRÓFÉCIAI SZEMPONTBÓL IS, MERT OLYAN DOLGOKRÓL BESZÉL,
AMELYEK ÉVEKKEL—SOKSZOR ÉVSZÁZADOKKAL—KÉSŐBB FOGNAK MEGTÖRTÉNNI.

Pál azt mondja az Igéről, hogy „annak ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek.” Olyan csodálatos
látni az Ige hatékony munkáját azok életében, akiket majdnem elpusztított a bűn. Miután
megtisztulnak, megváltast nyernek, és szabaddá lesznek, az életük értelmet nyer. Isten Igéje elkezd
változást hozni—nem csak a thesszalonikai gyülekezetben 2000 évvel ezelőtt, de a mostani
gyülekezetekben is.

Atyánk, köszönjük Neked az Ige erejét, és azt, ahogyan Te azt
használod arra, hogy megváltoztasd és helyreállítsd az emberek életét.
És Uram, hálásak vagyunk azért, hogy te ugyanaz vagy tegnap,ma és
mindörökké. Segíts nekünk, hogy elfogadjuk a te igazságodat, és
megosszuk azt másokkal..

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 27
AZ ÉRETLEN HIT TÖKÉLETESÍTÉSE
...Örülünk... amikor éjjel és nappal buzgón könyörögünk azért, hogy
láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait!
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 3:9‐10

Sok embernek hiányos a hite manapság. Mindez az életvitelük alapján mutatkozik meg. A hitet
valják, de a test szerint élnek. Ahelyett, hogy utálnák a gonoszt, inkább vonzódnak hozzá. Ha tényleg
hinnének a Bibliában, akkor nem lennének képesek megtenni mindazt, amit megtesznek. Ha tényleg
hinnének az evangéliumokban, akkor nem elégednének meg azzal, hogy félszívvel szolgálják
Megváltójukat. De ezek azok, akik akkor csak akkor testesítik meg Jézust, amikor ez kényelmes
számukra, és ha ez nincs ellentétben a terveikkel.

VAN‐E REMÉNYE ANNAK, AKINEK ILYEN HIÁNYOS ÉS ÉRETLEN HITE VAN? IGEN. VEZESD
ŐKET ISTEN IGÉJÉHEZ.
Az Isten Igéjébe vetett teljes hit felbátorít a bizonyságtételre. Elkergeti a félelmet. Kizárja az
aggódalmat. De akiknek a hitük fejletlen, azokból hiányzik a bátorság és a meggyőződés is. Nem
tudnak Jézusról bizonyságot tenni, mert nem bíznak Benne teljesen.
Van‐e reménye az éretlen hitű embernek? És ha igen, akkor hogyan tökéletesíthetik hitüket? Isten
jobb megértésére kell vezetni őket az Ige tanítása által, amely Isten önmagáról tett kinyilatkoztatása.
És ahogy tanulmányozod az Igét, olvasol azokról, akik Istenbe vetették a hitüket, látod, hogy hogyan
mentette meg őket Isten, és ez növeli a hitedet—mert a hit Isten Igéjének hallgatása által jön el.
Mindnyájunknak hiányos a hite bizonyos térületeken, ezért így kell imádkozzunk: „Uram, növeld a
hitemet.” Töltsünk időt az Ő Igéjében, hogy Ő tökéletesíthesse azt, amiben hiányunk van.

Atyánk, növeld a hitünket. Juttass el minket a teljes hithez Tebenned, a
Te Igédben, és a Te ígéreteidben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 28
AZ ELRAGADTATÁS
Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten
harsonája, maga az Úr fog alászállni a menyből, és először feltámadnak, a
Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradtunk, velük
együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így
mindenkor az Úrral leszünk.
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4:16‐17

Egy nap Jézus eljön az egyházáért, és elragad minket. Erővel fog minket kivenni ebből a világból.
Ez lesz az elragadtatás. Vannak olyanok akik tudatlanságból az elragadtatás ellen érvelnek, és azt
állítják, hogy az elragadtatás szó nincs leírva a Bibliában. De a Görög harpazo szót azt jelenti, hogy
„erővel, vagy erőszakkal elragadni.” Amikor a Bibliát görögből latinra fordították, akkor a Latin
Vulgata fordításban a raptus szót használták, ami szintén elragadtatást jelent.

ISTEN AZT SZERETNÉ, HOGY FOLYAMATOSAN KÉSZEN ÁLLJUNK AZ Ő VISSZAJÖVETELÉRE.
Amikor az elragadtatás megtörténik, akkor ez meglepetésként fog érni minket. „Ti is legyetek
készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor ti nem gondoljátok.”(Lukács evangéliuma
12:40). Közeledik a nap. Elkiálltja majd magát, hogy, „Gyertek fel!” És mi, akik élünk, és
megmaradtunk elragadtatunk: erővel fognak minket kiragadni ebből a világból.
Készen állsz erre a csodálatos eseményre?

Atyánk, köszönjük neked a mi Istenünk és Megváltónk, az Úr Jézus
Krisztus megjelenésének csodálatos reménységét. Segíts nekünk oly
módon élni, hogy legyünk készen, amikor eljön a pillanat.

ÁMEN.

Október 29
FIGYELJ
Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5:6

Jézus a szárdiszi gyülekezethez írt levelében, ezt mondta, „Ha pedig nem ébredsz fel, eljövök, mint a
tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.” (Jelenések 3:3). Figyelnünk kell Krisztus
visszajövetelére. Amikor Jézus beszélt a tanítványainak az Ő eljöveteléről, sokszor megismételte,
hogy „Figyeljetek.”
Ha figyelsz Jézus Krisztus eljövetelére, nem fog téged úgy érni, mint egy rabló az éjszakában, aki
azért jött, hogy ellopja javaidat. A világ körülöttünk sötétségben van. Fogalma sincs az Ő
eljövetelének jeleiről. Mivel Isten dolgaira érzéketlen és mivel nem ismeri Isten Igéjét, minden a
megszokott mederben halad.

NEM ENGEDHETJÜK MEG MAGUNKNAK, HOGY VAKOK VAGY TUDATLANOK LEGYÜNK.
Isten gyermekei vagyunk, és világosságban kell járjunk. Fel kell ismerjük, hogy milyen időkben
élünk, és körültekintően kell járujnk—nem sötétségben, és nem az Úr közelgő eljövetelének semmibe
vételében. Mivel Isten gyermekei vagyunk, nem alhatunk el, hanem éberen kell várjuk az Ő
eljövetelét.
Figyelnünk kell a jeleket, amelyeket nem fogunk felismerni, ha nem vagyunk tudatában, hogy mi
történik körülöttünk. Jézus azt mondta, „Amikor pedig ezek (természeti csapások, erőszak, háborúk,
erkölcsi romlás, társadalmi káosz) elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert
közeledik a megváltásotok.” (Lukács evangéliuma 21:28). Itt az ideje, hogy felnézzünk, hogy
figyeljünk, hogy józanok legyünk—mert Jézus nemsokára eljön az egyházért.

Atyánk, ezekben a sötét napokban hadd éltessen a Te eljöveteled
reményeminket. Jöjj el hamar, Uram.

ÁMEN.

Október 30
ADJ HÁLÁT
Mindenkor hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti
javatokra.
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5:18

Isten akaratának bizonyos vetületeit pontosan ismerhetjük. Például Isten akarata az, hogy Jézus
Krisztust Urunknak valljuk; az Ő akarata az, hogy szeretetben járjunk; az Ő akarata az, hogy egymással
kedvesen bánjunk; és az Ő akarata az, hogy megbocsássunk azoknak, akik megbántanak minket.
Amikor az Ige azt mondja, hogy csináljunk meg valamit, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az az
Isten akarata számunkra.
Ebben a részben, Pál elmondja nekünk, hogy az az Isten akarata, hogy, „Mindenkor hálát adjatok,
mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” Vegyétek észre, hogy nem azt mondta, hogy
„Néha adjatok hálát…” Azt mondta, hogy „Mindenkor.”

HA MINDENBEN HÁLÁT KELL ADJUNK, AKKOR MEG KELL ISMERKEDJÜNK NÉHÁNY ISTENNEL,
KAPCSOLATOS ALAPIGAZSÁGGAL.

Meg kell, értsük, hogy Isten irányítja az élet összes körülményét, és hogy azok a körülmények a
javunkra válnak. És fel kell fogjuk azt a csodálatos tényt, hogy Isten mindenek felett szeret minket.
Isten nem ígéri azt, hogy nem fogunk szenvedni. Nem ígéri meg, hogy nem lesz fájdalom az
életünkben, de tudjuk, hogy abban a szenvedésben és fájdalomban is hálát kell adjunk—mert Isten
engedte azt meg. És ha Isten megengedte, akkor bízhatunk benne, hogy a jó cél érdekében tette.

Atyánk, segíts nekünk, hogy helyes megvilágításban lássuk a fájdalmat,
a veszteséget, a csalódásokat, és a többi nehéz körülményt, amelyek
megpróbálják legyengíteni a hitünket. Amikor eljönnek a nehéz
pillanatok, emlékeztess minket Uram, hogy adjunk hálát.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

Október 31
IGAZSÁGOS ÍTÉLET
Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel
fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt, ...
amikor az Úr Jézus megjelenik a menyből hatalmának angyalaival…
Pál második levele a Teszalónikaiakhoz 1:6‐7

Amikor Pál Thesszalonikában szolgált, bizonyos emberek meg akarták ölni őt, ezért menekülnie
kellet. Ez felbosszantotta azokat, akik meg akarták ölni Pált, és haragjukat a thesszalonikai gyülekezet
ellen fordították. Pál azért írta nekik ezt a levelet, hogy megvigasztalja őket.
Úgy tűnik, hogy az emberek mindig támadják azokat, aki istenfélő életet akar élni. Csúfolnak,
becsapnak, és hazudnak rólad, és te meg így tűnődsz magadban, „Uram, miért engeded meg ezeknek
a gonoszoknak, hogy kínozzák és gyötörjék azokat, akik Téged szolgálnak?” A thesszalonikai hívők is
biztosan ezt gondolhatták. Pál írt nekik, és bátorította őket, amikor az Úr visszajön, az első dolga az
lesz, hogy elintézze az őket üldözőket.

AZ IGE SOKSZOR FIGYELMEZTET ARRA, HOGY ISTEN EL FOGJA ÍTÉLNI ELLENSÉGEIT.
Isten igazsága ítéleteiben fog megmutatkozni azokkal szemben, akik üldözik az egyházat. Az ítélet
nem az egyházat fogja érinteni, hanem azokat, akik üldözték az egyházat. Mivel Isten igazságos,
biztosak lehetünk abban, hogy az ítéletei is igazságosak lesznek.
Az Úr napja egy kettős nap. Ítélettel kezdődik, és Isten csodálatos földi királyságának
megalapításával végződik. Én hiszem, hogy a mai világ készen áll az ítéletre. Hadd legyünk méltók
arra, hogy békességben és nyugalomban élhessünk Vele.
Atyánk, segíts nekünk, hogy kiálljunk Jézus Krisztus mellett, és a gonoszság ellenében. Uram, hadd
éljünk úgy, hogy ez kedves legyen a Te szemedben.

ÁMEN.

November 1
TÖRVÉNYTIPRÁS REJTÉLYE
A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még
visszatartja, el kell tűnni az útból.
Pál második levele a Teszalónikaiakhoz 2:7

Pál azért írt a theszalónikaiaknak, hogy biztosítsa őket arról, hogy az elszenvedett üldöztetések
ellenére sem a nagy nyomorúságban vannak. Mielőtt az a nap eljön, két dolognak kell megtörténnie:
romlás következik be az egyházban, és a bűn embere is megjelenik.
A törvénytiprás már Pál idejében megkezdődött, és egyre csak növekedik. Miért vonzódnak az
emberek a törvénytelenséghez, ha az mindig csak nyomorúságot hoz? Ez a rejtély.

AZ EMBEREK MINDEN NAP MEGTAGADJÁK JÉZUS KRISZTUST—A MENYORSZÁG FELÉ
VEZETŐ EGYETLEN IGAZ UTAT.

Felfoghatatlan, hogy az emberek szándékosan a gonosz dolgot választják a jó helyett—még akkor
is, ha tudják, a választásuknak halál lesz a vége. De mégis meg teszik. Az Éden kertjében kezdődött,
amikor Ádám és Éva azt választotta, hogy eszik arról a fáról, amiről Isten kijelentette, hogy megöli
őket. Rejtély, hogy az emberek inkább a halálhoz vezető utat választják az élethez vezető helyett—
egy olyan utat választanak, ami csak nyomorúságot és pusztulást hoz számukra. De mégis megteszik.
„Jöjjetek, szálljunk vitába” mondta az Úr Ézsaiás könyve 1:18‐ban. Az engedelmesség értelmes
dolog. A Jézus által ajánlott megváltást elfogadni értelmes dolog. De az emberek, mégis félredobják
értelmüket, mert jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert a törvénytiprás vonzóbb
számukra, mint az engedelmesség.
Vizsgáld meg a szívedet, és kérd Istent, hogy mutassa meg, hogy a törvénytiprást vagy az
engedelmeséget választod. És ha azt veszed észre, hogy a törvénytiprást, akkor térj meg.

Atyánk, segíts nekünk, hogy hallgassunk a Te Igédre, hogy ne csapjuk be
magunkat. Hadd adjuk át a szívünket és az életünket Jézus Krisztusnak, az
élő Úrnak.

ÁMEN.

November 2
AZ Ő KÜLDETÉSE A MEGVÁLTÁS
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el
a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
Pál első levele Timóteushoz 1:15

Egy napon, amikor Jézus a vámszedőkkel és a bűnösökkel étkezett, meghallotta, hogy a farizeusok,
és az írástudók hibát találtak abban, hogy kikkel eszik együtt. „Amikor ezt Jézus meghallotta így szólsz
hozzájuk: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” (Márk evangéliuma 2:17).

SENKI SINCS ISTEN SZERETETÉNEK HATÓSUGARÁN KÍVÜL.
Ha egészséges vagy, akkor elkerülöd az orvost. De amikor beteg vagy, akkor tudod, hogy segítségre
van szükséged. Az emberiség beteg volt. Halálos ösvényt választott, egy olyan ösvényt, ami
betegséghez, nyomorósághoz, és pusztuláshoz vezetett. Isten látta az ember szenvedéseit,
megszánta, és elküldte a Fiát, a Nagy Doktort. Ő nem azért küldte el Jézust, hogy elítélje a világot. Ez
nem volt szükséges, mert a világ már ítélet alatt volt. Ő azért küldte Jézust, hogy, „üdvözüljön a világ
általa.” (János 3:17)
Vegyük észre, hogy Pál magát a legfőbb bűnösnek hívja. Tudta önmagáról, hogy ki is volt valójában.
Pálnak nem mentegetőzött a múltjával kapcsolatban. Azt akarta elmondani, hogyha Jézus őt meg
tudta menteni—azután, hogy káromolta Jézust, támogatta a keresztények elleni erőszakot, és még
vadászott is rájuk és meg is ölte őket—akkor nekünk, többieknek semmi okunk az aggodalomra. Jézus
a mi bűneinket is meg fogja bocsátani, és minket is üdvözíteni forg. Ő, aki a legmélyebb mélységekbe
is lenyúlt, és a leggonoszabb gonoszokat is megmentette, le tud nyúlni a te bűnöd gödrébe, és ki tud
emelni az Ő világosságába. Nincs olyan ember, aki Isten szeretetének érintésén kívül van.
Atyánk, köszönjük, hogy elküldted a Fiadat a világba, hogy megbocsáss,
és megmentsd azokat, akik a bűn miatt betegek.

ÁMEN.

November 3
EGY A KÖZBENJÁRÓ
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember
Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a
maga idejében.
Pál első levele Timóteushoz 2:5‐6

Nagyon arrogáns és arcátlan dolog az, ha egy véges és bűnös ember azt gondolja, hogy szemtelen
magabiztossággal járulhat az örökkévaló, szent Isten elé. Ő végtelenül tiszta; mi pedig eltorzultunk a
bűntől. Ő a világosság; mi pedig a sötétségben élünk. Hogyan is reménykedhetik egy bűnös ember
abban, hogy valaha Isten elé állhat?
Egy út van, csak egyetlen egy. Jób egy Közbenjáróért kiáltott, egy hídért, aki az emberre és Istenre
is ráteheti a kezét. És nekünk van egy Közbenjárónk: Jézus. Ő, aki Isten volt, emberré lett, hogy
beállhasson az Isten és az ember között tátongó szakadékba.

EGYETLEN SZENT SEM TUD MEGEMENTENI TÉGED—CSAK JÉZUS.
Egyetlen szent sem állhat be a szakadékba érted. Mária sem tudja ezt megtenni. Teljesen mindegy,
hogy mennyire szent életet élt, csak egy ember volt; vagy egy asszony. Egész nap imádkozhatsz egy
halott szenthez, de a szent akkor sem fogja tudni a közötted és az Isten között tátongó szakadékot
áthidalni. Csak egyedül Jézus tudja ezt számodra megtenni, mert csak Ő tud téged is és Istent is
megérinteni. Ő az egyetlen igaz Közbenjáró, akit Isten azért küldött, hogy magához vigyen minket.
Jézus Krisztus halálán és feltámadásán keresztül, az megnyílt számunkra az út arra, hogy
megközelítsük a végtelen, szent, tiszta, és fenséges Atyát. Igaz voltunkban állunk Ő előtte, a mi
Közbenjárónk igaz volta miatt.
Áldjuk Istent a Fia miatt!
Atyánk, köszönjük, Neked, hogy gondoskodtál arról, amiért Jób kiáltott,
egy közbenjáróról, aki mindkettőnket egyaránt megérint. Köszönjük
Neked az örök élet reménységét.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 4
A REJTÉLY
Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak
bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között,
hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
Pál első levele Timóteushoz 3:16

Nagyon nagy a kegyességnek titka—hatalmas titok az, hogy minként válhat az ember az istenéhez
hasonlóvá. Amikor a zsoltáros a néma, vak, süket és helyváltoztatásra képtelen istenekről beszélt,
kijelentette, „Hozzájuk hasonlóvá lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.”(Zsoltárok
könyve 115:8). Pszichológiai alapigazság, hogy az ember olyanná válik, mint az istene. Ha a te istened
szeret, akkor te is szeretni fogsz. Ha a te istened jó, akkor te is jó leszel. Ha a te istened haragszik és
keserű, akkor te is haragvó és keserű leszel.

MI, AKIK ISTENT KÖVETJÜK, NAPRÓL NAPRA EGYRE JOBBAN HASONLÍTUNK HOZZÁ.
A Biblia ezt mondja nekünk: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk
Hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában.” (János első levele 3:2).
Menyire szeretném látni, hogy a rejtély kibontakozik az életemben, és naponta látom a
változásokat az életemben, miközben követem és szolgálom Őt.
Dávid azt mondta, „Megelégszem, amikor a te hasonlóságodra ébredek.” És egy nap fel fogok
ébredni, és a menybe fogom találni magam és pont olyan leszek, mint Ő. Ez a kegyesség titka; az Ő
képmására átalakuló élet.
Atyánk, köszönjük Neked a Te Szentlelked erejét, ami képes egy ember
életét átformálni és a Te képmásodra változtatni. Munkálkodj a
szívünkben és az életünkben. Segíts, hogy engedjünk az érintésednek, és
sose ellenkezzünk az ellen, amit Te akarsz megtenni az életünkben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 5
LÉGY PÉLDA
Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek
beszédben, magaviseletben, szeretetben, (lélekben) hitben, tisztaságban.
Pál első levele a Timóteushoz 4:12

Mivel Timóteus fiatal volt, a gyülekezetben néhányan lenézték, és nem akartak elfogadni tőle
semmit. Ezért Pál így írt Timóteusnak, „Egyszerűen mutass példát.” Pál hat területet vázolt fel
Timóteusnak, ahol példának kell lennie a hívők előtt.
Beszédben—ez kétféle képen értelmezhető. Először, Pál azt is érthette, hogy „Légy példa a
nyelveddel.” De azt is jelenthette, hogy, „Légy példa az Ige bölcs értelmezésében—légy az Ige
embere.” Mindkettő nagyon fontos.
Magaviseletben—Az életedet egy igaz hívő életvitele szerint kell éljed. Krisztus legyen a példád a
hozzáállásodban, és a cselekedeteidben.
Szeretetben—Az a szeretet, amelyről Pál a Koritusiakhoz írt első levelének 13. fejezetében beszél,
az a szeretet, amelynek minden hívő életéből sugároznia kell.
Lélekben—Vannak akiknek kedves lelkük van; másoknak gonosz. Nincs helye a gonosz léleknek a
hívő életében.
Hitben—Ez is két dolgot jelenthet. Vagy az Istenbe vetett hitünk által, vagy a megbízhatóságunk
által—vagy mind a kettő által.
Tisztaságban—Timóteus egy fiatal, hajadon ember volt, és egy romlott, pogány társadalomban élt.
Pál arra bátorította, hogy éljen egy tiszta, feddhetetlen életet.

PÁL ÜZENETE MINDEN KOROSZTÁLYNAK SZÓL. NEKÜNK KRISZTUST KELL KÉPVISELJÜK A
GYÜLEKEZET ELŐTT, ÉS EGY OLYAN VILÁG ELŐTT, AMELY NEM SOKAT TUD A

KERESZTÉNYSÉGRŐL.
Atyánk, segíts nekünk, hogy istenfölü példák legyünk a világ elütt, hogy
Neked hozzunk dicsőséget.

ÁMEN.

November 6
AZ ELŐÍTÉLET BŰNE
Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra, és a választott angyalokra, hogy tartsd
meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból.
Pál első levele Timóteushoz 5:21

Pál sok mindennel kapcsolatban oktatta Timóteust. Beszélt neki az özvegyekről való
gondoskodásról, a gyülekezeti vénekkel való kapcsolatáról, a fiatalasszonyokról szóló szabályokról, és
így tovább. Utána meg azt mondja, „Timóteus, ne kivételezz és ne legyél részrehajló. Figyelj arra,
hogy ne részesíts előnyben senkit.”
A Biblia elmondja nekünk, hogy Isten nem személyválogató. Sajnos mi mégis gyakran részrehajlók
vagyunk. Hajlamosak vagyunk jobban tisztelni a gazdagokat, és a szegényeket pedig inkább
mellőzzük, de Isten nem ilyen. Ugyanannyira akarja megmenteni a világ legszegényebb lelkét, mint a
leggazdagabb ember lelkét. A társadalmi rang Isten szemében nem jelent semmit; mi mindnyájan egy
szinten vagyunk Isten szemében.

HA AZ Ő NEVE SZERINT VALÓK AKARUNK LENNI , AKKOR AZ ELŐÍTÉLETET AZ Ő SZEMÉVEL
KELL LÁSSUNK.

Nem számít, hogy mennyire sikeres vagy, hogy milyen nagy vagyont sikerült összegyűjtened, vagy,
hogy milyen rangod van a világ szemében. Nem számít, hogy palotában vagy viskóban laksz. Attól
függetlenül, hogy ki mit gondol rólad, Jézus értékes vagy.
Meg kell találjunk a közöttünk levő különbségek eltüntetéséhez vezető utat. Hogy tudjuk elérni az
elveszett világot, ha nem úgy tekintünk rájuk, mint Jézus? Meg kell tanuljunk úgy szeretni, ahogyan Ő
szeretett, és meg kell tanuljunk értékelni másokat, mert számára sokat számítanak.

Atyánk, köszönjük Neked a Te nagy szeretetedet irántunk. Segíts nekünk,
hogy a te szereteteddel szeressünk—részrehajlás és személyválogatás
nélkül.

ÁMEN.

November 7
IGAZI GAZDAGSÁG
Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel.
Pál első levele Timóteushoz 6:6

Az emberek sokszor mondják, „Ó ha megnyerném a lottó főnyereményt!” De a meglepő igazság az,
hogy a nyertesek életét gyakran tönkreteszi a hatalmas nyeremény. Az szerencsés örömből eljutnak
az aggódalomig. Annak ellenére, hogy azt hitték, hogy a pénz nagy boldogságot fog okozni, nagyon
sokszor csak szomorúságot hoz.
Az emberek kaparnak és izzadnak a gazdagságért, de az ítélet napján ez a gazdagság semmit sem
fognak érni, mert ezzel nem lehet megvenni Istent. Az igazi gazdagság örökkévaló. Örökké tart, és
semmi sem tudja elpusztítani. Lehet, hogy a világban szegény vagy, mégis örökölheted Isten országát.

A VILÁGI GAZDAGSÁG HATALMAS CSAPDA.
Jeremiás ezt mondta, „Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék
erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy
érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert
ezekben telik kedvem—így szól az Úr.”(Jeremiás 9:23‐24).
„Nem a nélkülözés mondatja ezt velem,” mondta Pál. „mert én megtanultam, hogy körülményeim
között elégedett vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva
mindenbe, jóllakásba, és éhezésbe, bővölködésbe, és a nélkülözésbe egyaránt.” (Pál levele a
Filippibeliekhez 4:11‐12).
Ahelyett, hogy azért küzdünk, hogy többet szerezzünk, tanuljuk meg azt, hogy milyen fontos az
elégedettség.

Atyánk, köszönjük Neked, hogy hatalmas gazdagságot ajándékoztál
nekünk. Tanítsd meg nekünk, hogy elégedettek legyünk azokkal a
dolgokkal, amiket Te adtál nekünk.
JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 8
A HALÁL ELTÖRÖLTETETT
Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink
alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt
Krisztus Jézusban adott nekünk.
Pál második levele Timóteushoz 1:10

A halállal kapcsolatban egy dolog biztos. A statisztikák igen meggyőzőek: eddig 100‐ból 100 ember
meghalt. De van egy másik érdekesség is: ha csak egyszer születtél meg, akkor kétszer fogsz
meghalni; ha kétszer születtél, akkor csak egyszer fogsz meghalni.
A fizikai halál idején elváltozunk. Egy átalakuláson megyünk keresztül. Ez azért szükséges, mert
jelenleg bűnös testekben élünk. Amikor ezek a sátrak elfoszlanak, amikor a testünk visszamegy a
porba, akkor belépünk az Istennel való örök életbe. Milyen csodálatos ez az ígéret! Milyen csodálatos
ez a remény!

A MI ÖRÖK ÉLETÜNK ISTENNEL—MILYEN CSODÁLATOS ÍGÉRET!
Lehet, hogy egyszer ezt olvasod az újságban, „Chuck Smith a Calvary Chapel pásztora meghalt.”
Nehogy elhidd! Ha ezt látod, akkor biztos lehetsz abban, hogy nem haltam meg, hanem egyszerűen
elköltöztem ebből az ócska öreg, elhasznált sátorból egy gyönyörű palotába. „Tudjuk pedig, hogy ha
földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló
mennyei házunk.” (Pál második levele a Korinthusiaknak 5:1). Ezért ne sírjatok értem, mert én nem
fogok sírni. „Megismertetem veled az élet útját, teljes öröm van Tenálad, örökké tart a gyönyörűség
jobbodon.”(Zsoltárok 16:11).
Isten közösségben akar élni veled, és azért küldte el a Fiát, hogy eltörölje a halált, hogy örök életet,
és halhatatlanságot adjon neked. És ez az evangélium igazsága.
Atyánk, köszönjük Neked azt az életet, és azt a halhatatlanságot, ami a
miénk lehet Jézus Krisztus által. Imádkozunk azokért, akik nem ismernek
Téged, és kérjük, hogy szólj a szívükhöz.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 9
A DICSŐSÉG EDÉNYEI
Ha pedig valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény
lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.
Pál második levele Timóteushoz 2:21

Az edények elég gyakoriak voltak a bibliai időkben. Az aranyból és ezüstből készülteket díszítésre
használták. Mások agyagból készültek, és vízhordó edénynek, szemetesnek, vagy akár piszkosvíz
tartónak is használták. Egyesek tehát dicsőséges edények voltak, másoknak pedig dicstelen szerep
jutott.
Állj meg egy pillanatra, és kérdezd meg magadtól: „Mit tartalmaz az életem?” Az életedet megtöltő
dolgok tiszták vagy szennyesek?

TÉGED AZÉRT TEREMTETTEK, HOGY ISTENT TARTALMAZZAD.
Isten azt akarta, hogy az agyagedényt—téged—a legértékesebb dologgal töltsön meg—Önmagával.
Önmagával akar megtölteni, hogy keresztülfolyjon rajtad az Ő kegyelme, irgalma és szeretete egy
szomjas világ számára.
Pál írt Timóteusnak a gyülekezetében lévő emberekről, akik felforgatták az embereket hamis
tanításaik által. Ezek a gyülekezetben lévő emberek a gyalázat edényeivé váltak. Isten nem tudta őket
használni; a tévtanitásuk tisztátalan volt. Saját gondolataikat tanították Isten igazságai helyett, és
ezáltal a saját életüket saját maguk ízével fertőzték meg.
Milyen egyszerű a gyalázat edényeivé válni! Csak annyit kell tenni, hogy nem tisztítjuk ki naponta
az agyunkat. De ha a dicsőség edényeivé akarunk válni a Mester használatára, akkor a test kívánságai
elől el kell menekülni. Minden nap Istennel kell legyél, és a nap végén kérned kell, hogy újból
megtisztítson.

Istenem, tégy minket a dicsőség edényeivé, hogy a Te kegyelmedet
töltsük ki a körülöttünk lévő világ számára. Tisztíts meg, és használj
minket Uram.

ÁMEN.

November 10
ISTEN ÁLTAL INDÍTVA
A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre a
megjobbításra, és az igazságra való nevelésre…
Pál második levele Timóteushoz 3:16

A Biblia egy örökkévaló Istenről beszél, aki a világegyetemet teremtette, az az Isten, aki az időn és a
téren kívül létezik. Elmondja nekünk, hogy ez az Isten, aki mindezt megteremtette szeret minket, és
közösségben akar lenni az emberrel, hogy az ember megkaphassa annak az áldását, hogy ismeri Őt.
Az Ige Isten szava az ember számára.

MIVEL A BIBLIA ISTEN ÁLTAL IHLETETT, EZÉRT TÉVEDHETETLEN ÉS HIBÁTLAN.
A próféciák által Isten bebizonyította, hogy Ő az időn kívül létezik. Csak Ő tudja a véget a kezdettől
fogva. Csak Ő tudja megmondani, hogy mi fog történni a jövőben. Azáltal, hogy megprófétálja azokat
a dolgokat, amik a jövőben fognak megtörténni, bebizonyítja, hogy tényleg Ő az Írója ennek a
Könyvnek, aminek nyolcvan százaléka prófécia.
Amikor Jézus a tanítványainak beszélt a haláláról és a feltámadásáról, akkor ezt mondta,
„Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Elmegyek az Atyához. Most azonban mondom ezt nektek,
mielőtt megtörténik, hogy amikor megtörténik, higgyetek.” (János evangéliuma 14:28‐29). Előre
elmondta nekik az eljövendő dolgokat, hogy lássák, hogy Ő tényleg az, akinek mondja magát—Isten
fia.
Isten azért adta nekünk az Igét, hogy megismerjük az Ő jellemét, az Ő megváltásának tervét, és a
lelki növekedés ösvényét. Az általa tartalmazott igazság építeni fogja a hitünket. Tanulmányozzuk nap
mint nap, és legyünk az Igének cselekvői, ne csak hallgatói.

Köszönjük Atyám a Te Igédet, a lámpást az utunkon, ami vezet minket a
Te igazságodban.

JÉZUS NEÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

November 11
AZ ÚR MELLÉM ÁLLT
De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az Ige hirdetését, és
a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az
oroszlán torkából.
Pál második levele Timóteushoz 4:17

Pál első kihallgatása Nérónál olyan reménytelennek tűnt, hogy Pált összes társa elhagyta. „Első
védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem.” (Pál második levele Timóteushoz 4:16).
Milyen szörnyű érzés elhagyatottnak lenni! A Biblia azt mondja, hogy, „Mindig szeret a barát.”
(Példabeszédek 17:17), de sokszor felismerjük, hogy azok, akiket mi igaz barátnak hittünk, csak
ismerősök voltak. Annak ellenére, hogy mások elhagynak, Jézus mindig melletted fog állni. Az Úr nem
fogja cserbenhagyni az övéit. Ahogy Dávid is mondta, „Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te velem vagy.” (Zsoltárok 23:4).

ADDIG, AMÍG TUDOM, HOGY AZ ÚR MELLETTEM ÁLL, ADDIG SZEMBE TUDOK NÉZNI A
HOLNAP NEHÉZSÉGÉVEL, ÉS A JÖVŐ BIZONYTALANSÁGÁVAL.

Lehet, hogy te is úgy érzel, mint Pál—elhagyatott vagy, egyedül állsz, és a bizonytalan jövővel kell
szembenézzél. Ezen a sötét éjszakán, biztos lehetsz abban, hogy Jézus melletted áll. „Én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté evangéliuma 28:20). Ezt is mondta, „Nem maradok
el tőled, se el nem hagylak téged”(A zsidókhoz írt levél 13:5).
Valaki egyszer ezt mondta, „Én nem tudom, hogy mit hoz a holnap, de tudom, hogy Ki hozza a
holnapot, és tudom, hogy Ki fogja a kezemet.” Ő velem fog maradni, és végig fog vezetni.

Atyám, köszönjük neked a csodálatos bizonyosságot, hogy Te velünk
leszel. Tarts meg minket Uram, amikor azt gondoljuk, hogy már nem
bírjuk tovább. Tarts meg minket a te jobb kezeddel.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 12
HITVALLÁS VAGY GYAKORLAT
Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert
utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok.
Pál levele Tituszhoz 1:16

Sok ember azt hiszi, hogyha elmondja hogy „Én Istenem jó Istenem, lecsukódik már a szemem. De a
tied nyitva Atyám, amíg alszom, vigyáz reám”, akkor ez már azt jelenti, hogy ismeri Istent. De
álbiztonságban vagy, ha nem úgy élsz, ahogyan kell. Ahogy Jézus is mondta, „Miért mondjátok
nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?”(Lukács 6:46).
Mit gondolsz, melyik érdekli inkább Istent—a hitvallás vagy a gyakorlat? Keresztelő János ezt
mondta, „Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket.”(Lukács 3:8). Más szavakkal, „Az életed
legyen összhangban a szavaiddal.”

TELJESEN MÁS DOLOG TUDNI ISTENRŐL VALAMAIT, MINT ISMERNI ISTENT.
Ha azt mondod, hogy hiszel Istenben az nem elég; követned kell a szavaidat egy olyan élettel, ami
Istennel közeli kapcsolat. A szavaknak nem érnek sokat. Akármit mondhatsz. De hogyan élsz?
Pál bátorít minket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, ezt mondta, hogy, „Mert ha mi magunk ítélnénk
meg önmagunkat, akkor nem esnénk ítélet alá”(Pál első levele a korinthusiakhoz 11:31). Lehetséges
az, hogy te egyike vagy azoknak, akikről Pál beszél—akik a gyülekezetben vannak, és azt mondják,
hogy ismerik Istent, de a cselekedeteik azt mutatják, hogy ez nem igaz? Tényleg Ő az első az
életedben?
Ne csak beszélj a hitedről—gyakorold is.
Uram, mutasd meg nekem, hogyha a cselekedeteimmel megtagadlak.
Mutasd meg nekem, hogy van‐e különbség a hitvallásom és a
cselekedeteim között. Segíts nekem Uram, hogy ismerjelek és igazságban
szolgáljalak.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 13
AZ ÁLDOTT REMÉNY
Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk,
Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.
Pál levele Tituszhoz 2:13

A hívő reménysége az örök élet Istennel. Számunkra a halál nem a vég; egyszerűen csak egy
átalakulás, testünk elváltozása. De ha a reményed nem Jézus Krisztusban van az örök életre, akkor te
az, vagy aminek Pál mond, „Ti pedig Krisztus nélkül… reménység nélkül, és Isten nélkül éltetek e
világban.” (Pál levele az Efezusiakhoz 2:12).

HA KRISZTUS NEM A TIED, AKKOR ISTEN SEM A TIED… ÉS NINCS REMÉNYED.
Mi hívők nem csak az örök életben reménykedünk, hanem Jézus Krisztus csodálatos megjelenésére
is várunk. Ő megígérte, hogy újra eljön, és ezt mondta a tanítványainak, „Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem
így volna, akkor mondtam volna‐e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd
elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ott legyetek ti is.” (János evangéliuma 14:1‐3). És ezért várjuk reménykedve a mi Urunk Jézus
Krisztus megjelenését.
Jézus sok jelet adott nekünk az eljövetelével kapcsolatban, olyan dolgokat, amiket ha látunk, akkor
tudjuk, hogy közel van. A reményünk növekszik amikor végignézünk a mostani világon, és látjuk
annak állapotát—minden, amit a Biblia írt, hogy meg fog történni addig a napig. Minél sötétebb a
világ, annál fényesebb Isten gyermekeinek reménysége.

Atyánk köszönjük, hogy egy reménytelenül sötét világban, nekünk
olyan dicsőséges reménységünk van, ami éltet minket.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 14
MEGIGAZULVA
Hogy az Ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk
az örök életnek.
Pál levele Tituszhoz 3:7

Irgalom által Isten megbocsátja a bűneidet. De a kegyelmén keresztül megigazít, és ez azt jelenti,
hogy elengedte az ellened emelt vádakat. Tisztává törölte a vádlistát. „Nincs tehát most már
semmilyen kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.”(Pál levele a Rómaiakhoz 8:1).
Mivel Uradnak fogadtad el Jézus Krisztust, ezért Isten téged ma teljesen ártatlannak lát. Az
igazságszolgáltatás az, hogy azt kapjuk, amit megérdemlünk, az irgalom az, hogy nem kapjuk meg azt,
amit megérdemlünk, és a kegyelem az, hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.

MIVEL AZ Ő KEGYELME MEGIGAZITOTT, EZÉRT MOST MÁR ISTEN GYERMEKE VAGYOK.
Nem érdemlem meg Isten szeretetét. Nem érdemlem meg a bűneim eltöröltetését, sem az örök
éltetet az Ő országában. De ezeket a dolgokat adja nekem Isten az Ő kegyelméből eredő megigazulás
miatt. Halált érdemlek; de a kegyelme által Isten életet ad. Poklot érdemlek; de a kegyelme által Isten
megnyitja számomra a menny kapuit.
Mivel az Ő gyermeke vagyok, ezért örököse vagyok az Ő királyságának. A világban sok milliomos és
milliárdos van. De az általuk megszerzett gazdagság semmi Isten gazdagságához képest. Mi, akik
Istenhez tartozunk, gazdagabbak vagyunk a leggazdagabb embernél, mert Isten örökkévaló
gazdagsága a miénk. Az eljövendő végtelen időkben mi, akik Isten gyermekei vagyunk, mi fogjuk
élvezni az Ő országának gazdagságát, az Ő jelenlétének szépségét, szeretetének fennségét, és
kegyelmének és irgalmának biztonságát—örökké.

Atyánk köszönjük, hogy a kegyelmed által a bűnlistát tisztára törölted.
Menyire boldogok vagyunk az irántunk mutatott kegyelmedért!

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 15
SZÁMÍTSD FEL NEKEM
Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel.
Pál levele Filemonhoz 18

Filemon könyve valójában egy levél, amelyben Pál közbenjár Onézimoszért, egy szökött
rabszolgáért. Amikor Onézimosz elszökött, akkor minden bizonnyal pénzt lopott Filemontól, aki
Kolosséban lakott. A pénz segítségével eljutott Rómába—azt remélve, hogy valahogy elkeveredik a
tömegben.
De Onézimoszt elfogták, és börtönbe tették ahol találkozott Pál apostollal. Pál beszélt neki Jézus
Krisztus megmentő kegyelméről, és Onézimosz újjászületett. Idővel Pál megtudta, hogy Onézimosz
egy szökött rabszolga. Pál ismerte Filemont, a gazdáját, mert őt is Pál vezette az Úrhoz. Ezért írta Pál
ezt a levelet Filemonak, hogy fogadja úgy Onézimoszt, mintha őt, Pált fogadná. Kérte Filemont, hogy
tegye szabaddá rabszolgáját, Onézimoszt, hogy visszajöhessen hozzá, és segíthesse őt az evangélium
hírdetésében.

A TARTOZÁSUNKAT JÉZUS KRISZTUS TELJESEN KIFIZETTE.
Pál ezt írta, „Ha tartozik valamivel, nekem számítsd fel.” Pál hajlandó kifizetni Onézimusz
tartozását, hasonlóan ahhoz, amit Jézus Krisztus is megtett értünk. Ő kifizette a mi tartozásonkat.
Mi is olyanok voltunk, mint Onézimosz, mert elfutottunk a Gazdánktól. Szökött rabszolgák voltunk,
és olyan tartozásunk volt, amit nem tudtunk kifizetni. Onézimoszhoz hasonlóan, nekünk is van egy
Szószolónk, egy Közbenjárónk. Jézus Krisztus az, Aki esedezik értünk. „De az Úr, Őt sújtotta
mindnyájunk bűneiért.”(Ézsaiás 53:6).
A tartozás teljesen ki van fizetve. Már semmivel sem tartozunk, csak az életünkkel és a hálaadással.
Uram, mennyire hálásak vagyunk, hogy teljesen kifizetted a
tartozásunkat!

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

NOVEMBER 16
IGAZ ÍTÉLET
Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a
próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk…

A zsidókhoz írt levél 1:1‐2

Isten a kedetek óta beszél az emberhez a természeten, a prófétáin, az Igéjén keresztül, valmint
látomások és álmok által is. Isten néha a csendes belső hang által is szól, néha pedig hallható hangon
beszél. Isten beszél hozzánk; a probléma az, hogy mi nem mindig hallgatunk.
A Bibliában, azt látjuk, hogy az ember elferdítette Isten üzeneteit, mivel a törvényeket a maga
módján próbálta értelmezni. Az emberek annyira összezavarodtak, hogy már nem is ismerték Isten
igazságát. Ezért Isten elküldte a Fiát a világba, hogy elmondja az igazságot az embernek.

ISTEN MA IS BESZÉL, CSAK HALLGATNI KELL RÁ.
Milyen üzenetet, amit Isten a Fián keresztül adott nekünk? Először is Jézus megtanította nekünk,
hogy Isten szeretet. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne
örök élete legyen.” Azt tanította, hogy Isten irgalmas, kegyelmes, együttérző és megbocsátó. Ő azt
tanította, hogy Isten a világosság. Jézus azt is tanította, hogy Isten azt akarja, hogy úgy szeressük
egymást, ahogy Ő szeret minket.
Hadd halljuk Isten hangját tisztán, ahogy beszél velünk az életünkről, a szeretetről, a Vele való
kapcsolatunkról, és a másokkal való kapcsolatunkról. Isten segítsen nekünk, hogy tényleg hallgassunk
rá. Fogadjunk szót neki, és úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretné, hogy szeressünk.

Istenem, adj nekünk füleket, hogy halljuk azt, amit Te mondasz az Igéd
és a Szentlelked által.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 17
SODRÓDÁS
Ezért tehát még jobban kell, figyeljünk a hallottakra, hogy valamiképp el ne
sodródjunk.
A Zsidókhoz irt levél 2:1

A Zsidókhoz írt levelet azért írták, hogy júdaizmusba visszacsúszó zsidókat figyelmztessék arra, hogy
többé ne járjanak a régi úton, mert most már megkaptuk Isten végső kijelentését az Ő Fia által.
Az „ezért tehát” kifejezés visszautal az előző fejezetre, amely arról szól, hogy az elmúlt időkben
Isten a próféták által szólt az atyákhoz. Ezek után az író azt mondta, hogy ezekben az utolsó időkben,
Isten közvetlenebb kinyilatkoztatások által beszélt a Fián, Jézuson keresztül. Ezért hallgatnunk kell
azokra a dolgokra, amiket Jézus mondott.

HA NEM HALLGATUNK JÉZUS SZAVÁRA, AKKOR AZ ELSODRÓDÁST KOCKÁZTATJUK MEG.
Mit mondott Jézus? Ezt mondta, „Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten
országát.” (János evangéliuma 3:3). Ezt is mondta, „Én vagyok az út, az igazság, és az élet, senki sem
mehet az Atyához, csak is énáltalam.” (János evangéliuma 14:6). Azt mondta, hogy Ő nem azért jött,
„hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözöljön a világ általa.” (János evangéliuma 3:17). Ezt
mondta, „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3:16).
A sodródás egy lassú, alig észlelhető folyamat. Csak akkor tudhatod meg, hogy sodródsz, ha van
egy mozdulatlan referencia pontod. Amikor észreveszed, hogy távolodsz attól a mozdulatlan ponttól,
akkor fogod fel, hogy sodródsz.
Tartsd a szemedet a Horgonyon, Jézus Krisztuson. Halgass a szavaira. Ő lesz a te mozdulatlan
referenciád. Ő meg fog óvni a sodródástól.
Atyánk, hajlamosak vagyunk arra, hogy elkóboroljunk Tőled.
Tarts minket közel magadhoz. Horgonyozz le minket a te
igazságodban.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 18
BELÉPNI ISTEN NYUGALMÁBA
Meg is esküdetem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam
helyére.
A Zsidókhoz írt levél 3:11

A Zsidó levél írója ezt a 95‐ös zsoltárból idézi, azzal a nappal kapcsolatban, amikor az izraeliek nem
mentek be az Ígéret Földjére, és így nem tapasztalták meg azt a békességet és bőséget, amit Isten
akart adni nekik.
Isten nyugalmat ígért nekünk. Jézus ezt mondta, „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté evangéliuma
11:28). Amikor elfogadod Jézus Krisztust megváltódnak, először egy mélységes békességet
tapasztalsz meg. Mivel megadtad magad, ezért már többé nem harcolsz Isten ellen.

A HITETLENSÉG TÁVOL TARTHAT TÉGED ATTÓL, HOGY ÉLVEZD AZT A GAZDAG, TELJES
ÉLETET, AMIT ISTEN KRISZTUSBAN AKAR NEKED ADNI.
Isten azt szeretné, hogy egy csodálatos, békés, háborítatlan életed legyen—ez egy olyan élet, ami
nyugalommal és békességgel van tele. Mégis milyen keves az Isten gyermekei között az, aki ismeri és
tapasztalja azt a békességet, amely minden értelmet felülmúl. Talán azért, mert nem hisszük el az Ő
ígéretét. Izrael gyermekeihez hasonlóan megengedjük, hogy az élet óriásai visszatartsanak attól, hogy
átvegyük mindazt, amit Isten akar adni nekünk.
Sokan közületek még mindig a keresztény élet pusztájában éltek; még mindig küszködtök a testtel,
és nem haladtok előre, és még nem foglaltatok el semmit. Nem éltek győztes keresztény életet.
A hitetlenségünkben nem bízunk abban, hogy meg fogja tenni azokat a dolgokat, amiket Ő
megígért. Isten ezt mondja, „Elég sokáig voltál már a pusztában. Itt az ideje, hogy belépj az Ígéret
Földjére. Itt az ideje a honfoglalásnak.” Vedd át az Isten által tartogatott győzelmeket, és kezdd
megtapasztalni a Jézus Krisztusban való élet gazdagságát és teljességét. Tapasztald meg az Ő
nyugalmát.
Uram, hadd kövessünk Téged a győzelem helyére.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 19
A BŰN CSÁBÍTÁSA
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne
keményedjék valaki közületek a bűn csábításától.
A Zsidókhoz írt levél 3:13

A bűn álnok—nagyon álnok. Látszólag a bűn élvezetesnek tűnik, de a Biblia figyelmeztet minket,
hogy „Van olyan út amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.”
(Példabeszédek 16:25). A bűn megtalálja a kifogásokat. Már ismerjük ezeket a kifogásokat: „A dolgok
megváltoztak. Mindenki ezt csinálja.” „Én is ember vagyok.” „Egyetlen alkalom nem tehet rosszat.”
„Nem tehetek róla, Isten teremtett ilyennek.”

HA A BŰN MEGKEMÉNYÍT, OLYAN DOLGOKAT IS MEGTESZEL, AMIVEL KAPCSOLATBAN
RÉGEN MEGESKÜDTÉL, HOGY SOHASEM TENNÉD MEG.

A bűn úgy ejt át, hogy megkeményít. Ha valamit sokáig gyakorolsz, egy idő múlva kezded elfogadni.
A bűn álnokságának ellenszere az, ha más keresztényekkel, igazi barátokkal veszed körbe magad,
akik figyelmeztetnek, ha rossz felé indulsz. „Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a
gyűlölködők csókja.” (Példabeszédek könyve 27:6). A tömeg nyomása pozitív dolog is lehet, ha azok
az emberek szeretik Istent, és Őt akarják szolgálni.
Ha Isten Lelke beszélt hozzád egy olyan bűn miatt, amit beengedtél az életedbe, nagyon fontos,
hogy ebben a pillanatban engedd azt el. Ne várj holnapig vagy a jövő hétig. Ne várj megfelelőbb
időpontra. Emlékezz, a bűn csábító. Ha megengeded, akkor a bűn megkeményíti a szívedet Isten
iránt.
Atyánk, segíts nekük, hogy hallgassuk az Igédre és fogadjuk
meg, nehogy a szívünk megkeményedjen a bűn csábítása
miatt. Segíts nekünk, hogy elforduljunk a bűn űtjáról, az igaz
úton járjunk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 20
ÉLŐ ÉS HATÓ
Mert Isten igéje élő, és ható…
A Zsidókhoz írt levél 4:12a

A magok élnek. A magokban található DNS miatt mindegyik képes magát újraképezni, mindegy,
hogy fáról vagy egyéb növényről származik. A Lukács 8‐ban Jézus egyik példázatában beszélt az
emberről, aki magokat vetett négy különféle talajba, és ezt mondta, „A mag, az Isten igéje.” Ez azt
jelenti, hogy amikor magadba veszed Isten Igéjét, akkor meggyökerezik a szívedben, és elkezd
átalakítani téged.

ISTEN IGÉJE BELÜLRŐL KIFELE HALADVA ÁTALAKÍT—JÉZUS KÉPMÁSÁHOZ HASONLÓVÁ.
A Zsidó levél írója azt mondta, hogy, „Ható.” És ható is. Az Úr Isten Igéjének ereje bámulatos. A
Zsoltárok 33:6‐ban azt olvassuk, hogy, „Az Úr Igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.”
Gondolj bele—az egész végtelen Univerzum, az Úr szava által lett, a szájának lehelete által. Mózes
első könyvében ezt olvassuk „Akkor Isten azt mondta, hogy legyen világosság; és lett világosság.”
Mindent Isten teremtett, amit látunk és ismerünk, az Ő Igéjének ereje által.
Isten Igéjének ereje látható azoknak az életében, akiket megváltoztatott. Azok az emberek, akik
valamikor a társadalom számkivetettjei voltak, olyan férfiak és asszonyok, akiket értékteleneknek és
reményteleneknek tartottak, megváltoztak és meggyógyultak Isten Igéjének ereje által. Ha
egyszerűen csak tanulmányozzuk és elgondolkodunk az Ige igazságain, a depresszió eltűnik, a szívek
meggyógyulnak, agyak átformálódnak, és az életek örökre megváltoznak.
Uram, ösztönözz minket arra, hogy tanulmányozzuk a Te ható,
és élő Igédet, hogy csodálatos átalakulást végezzen bennünk.

ÁMEN.

November 21
AZ IGE EREJE
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme
és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és
szándékait.
A Zsidókhoz írt levél 4:12

Amíg a rómaiak kitalálták a kétélű kardot, addig a csatákat egyélű karddal harcolták. A kétélű kard
lehetővé tette, hogy mindkét irányba vágjanak. Ezzel a titkos fegyverrel a rómaiak az egész világot
meghódították.

ISTEN IGÉJE ÁLTAL MEGTANULHATOM AZ IGAZSÁGOT ISTENRŐL ÉS MAGAMRÓL IS.
Isten igéje minden kétélű kardnál élesebb, elég éles ahhoz, hogy a lélek és a szellem közé vágjon.
Az ember három részből áll—test, szellem, és lélek—de mégis annyira egységesek vagyunk, hogy
lehetetlen ezt a hármat elválasztani. Sokan elmennek a templomba, és nagy érzelmi
megtapasztaláson mennek keresztül, de nem érinti meg a lelküket, és változatlanul hagyják el a
gyülekezetet. A megtapasztalás nem változtatja meg az embert, és nem is szól a lelkéhez. Isten Igéje
kell ahhoz, hogy ez megtörténjen.
Isten Igéje felismeri a gondolatokat, és kifürkészi a szíveket. Ezért sokszor mi sem ismerjük a saját
szívünket. Miért tettem ezt? Mi volt az igazi szándékom? A motivációk sokszor burkoltak. A sokszor
nagyon jónak tűnő tett mögött öndicsőítés van. Ezért olyan fontos Isten Igéje számunkra, mert
megmutatja a szívünk igazi szándékait.
Atyánk, köszönjük a Te Igédet. Adj nekünk vágyat annak
olvasására és tanulmányozására.

ÁMEN.

November 22
SZENVEDÉSTAN
Jól lehet, Ő a Fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet.
A Zsidókhoz írt levél 5:8

Jézus engedelmességet tanult, és az engedelmessége szenvedést okozott neki. A kereszten való
halála rettenetes volt. De az Ő szenvedései Isten örökkévaló tervét szolgálták. Sokat tanulhatunk
Tőle, „Aki az előtte levő öröm helyett ‐ a gyalázattal nem törődve ‐ vállalta a keresztet.” (A Zsidókhoz
írt levél 12:2).
Mivel nem követjük Jézus útját, sokszor mi a nehéz úton tanuljuk meg az engedelmességet.
Általában engedetlenkedünk, és utána tanuljuk meg, hogy engedelmeskedni sokkal jobb lett volna.
Az engedelmességet az engedetlenségeink következménye miatt bekövetkező szenvedések által
tanuljuk meg.

A SZENVEDÉS EGY ESZKÖZ ISTEN KEZÉBEN.
Isten minden gyermeke fog szenvedni. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, mint Urunkban, és nagy
Főpapunkban, az nem jelenti, azt, hogy nem lesz semmi szenvedésben részünk. Mi szeretnénk ezt
hinni, hogy mivel mi Istenhez tartozunk, ezért azt gondoljuk, hogy Ő minden fájdalomtól távol fog
tartani minket. De vajon nagyobbak vagyunk a mi Urunknál? Ha Jézus szenvedett, és ezáltal tanult
engedelmességet, akkor mennyivel inkább kell nekünk is megtanulni ezt a leckét?
Isten a szenvedést arra használja, hogy kidolgozza az Ő örökkévaló tervét. Arra is használja, hogy
engedelmességet, függőséget, hitet, kegyelmet és türelmet tanítson nekünk. Bízhatunk abban, hogy
Isten nem engedi, hogy ok nélkül szenvedjünk, pont, úgy ahogy a Fiának esetében sem engedte.
Akármilyen feladatot tesz eléd Isten, örömmel engedelmeskedj. Nem tudhatod, hogy Isten, hogyan
használhatja azt a szenvedést a te javadra és az Ő dicsőségére.
Atyánk, nyugodtak vagyunk, mert tudjuk, hogy az irántunk való
gondolataid jók, nem gonoszak; tudjuk, hogy csodálatos jövőt
tartogatsz számunkra. Segíts, hogy örömmel
engedelmeskedjünk neked.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 23
A MI HORGONYUNK
Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit
mögé.
A Zsidókhoz írt levél 6:19

Ha nem vagy odakötözve valami szilárd dologhoz, akkor nagyon könnyen elsodródhatsz. Lehet,
hogy először nem veszed észre hogy elmozdultál, de idővel az a lassú sodródás messzire vihet. Egy
napon döbbenten ráébredsz arra, hogy nagyon messzire jutottál.
A zsoltáros ezt mondja: „Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat,
biztossá tette lépteimet.”

EZEKBEN A VÁLTOZÓ IDŐKBEN, A VÁLTOZATLAN KRISZTUSBAN KELL LEHORGONYOZZUNK.
Miután körülírja a lelkünk horgonyát—ami a Krisztus visszajövetelébe vetett remény—a Zsidókhoz
írt levél szerzője megemlíti a kárpit mögötti Jelenlétet. A kárpit itt a templomban levő Szent Hely és a
Szentek Szentje között lévő vastag elválasztás volt, a Szentek Szentje—a legszentebb hely. Jézus előtt
senki sem mehetett be oda csak a Főpap ‐ oda ahol Isten jelenléte tartózkodott. De amikor Jézust
keresztre feszítették, akkor le van írva, hogy a templom kárpitja felülről lefelé kettészakadt.
Ez volt az egyetlen módja elválasztás áthidalásának—fentről (a menyből) lefelé (a földre). Isten
meghívása volt ebben az áthidalásban. Az ajtó nyitva áll, és Isten Fiának áldozata miatt bármikor
mehetsz Istenhez. „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és
kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”(A Zsidókhoz írt levél 4:16).

Uram, annyira hálásak vagyunk a keresztért, ami által reményt
létesítettél számunkra az örök életre, és így van jogunk belépni
a Te jelenlétedbe. Hadd kapaszkodjunk a Horgonyba, Jézusba.

ÁMEN.

November 24
ÖRÖKRE
Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen Ő
mindenkor él, hogy esedezzék értünk.
A Zsidókhoz írt levél 7:5

Az „üdvözíteni tudja örökre” kifejezésnek igen széleskörű következményei vannak, és ez sokat
elmond nekünk Isten erejének nagyságáról. Megtudhatjuk, hogy:
Minden embercsoportból megment embereket—Isten megváltása mindenkire érvényes. Képes
embereket megmenteni bármilyen nemzetből, minden fajból és minden etnikai csoportból. Nem
számít, hogy ki vagy, és hogy honnan származol, a mi csodálatos Főpapunk, Jézus Krisztus meg tud
váltani téged.

NEKED MEGVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉGED. JÉZUS KÉPES MEGMENTENI TÉGED.
A legbűnösebb embereket is megmentette—mindegy, hogy milyen szörnyű volt edddig az életed,
vagy, hogy milyen gonoszul viselkedtél, nem kerültél Isten megbocsátásának és kegyelmének
érintésén kívül. Kis bűnös, nagy bűnös, teljesen mindegy. Ő elég hatalmas ahhoz, hogy megmentsen.
Nagyon veszélyes helyzetekből is meg tud menteni—például, ha az oroszlánok vermében találod
magad, vagy egy tüzes kemencébe dobtak be, ha börtönben vagy elhagyatottan, a tengeren
hánykolódva, ellenséges városatyák elé hurcolva, vagy száműzetésben egy szigeten—Isten
bárhonnan képes megmenteni. Valamilyen ok miatt juttatott el azokba a körülményekbe; lehet, hogy
úgy egy ideig azokban a körülményben hagy téged. De sose hidd azt, hogy nem képes megmenteni. Ő
az az Isten, aki képes bezárni az oroszlánok száját, aki veled jár a tűzben, aki kinyitja a börtönajtókat,
aki kiragad a mélyből, aki legyőzi az ellenségeidet, és aki megment a száműzetésből.
Ő az Isten, aki örökre megment.

Atyánk, felismerjük felségedet—erődet, hatalmadat,
bölcsességedet és igazságodat. Annyira hálásak vagyunk, hogy
Hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy nagyon messzire jöttél,
hogy megmentsél minket.

ÁMEN.

November 25
NEM KŐRE VAN ÍRVA
De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök,
így szól az Úr; törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és
Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek.
A Zsidókhoz írt levél 8:10

Isten egy szövetséget hozott létre Izraellel, mivel egy kapcsolatra vágyott az Ő népével. Ez egy
csodálatos, gazdag szövetség volt—de kudarcba fulladt. Isten betartotta az Ő részét, de az ember
nem. Ezért Istennek egy új szövetséget kellet létrehoznia, amelyet a Fián keresztül hozott el.

ISTEN EGY ÚJ SZÜVETSÉGET AD NEKÜNK—EGY OLYAN AKARATOT, AMELY VÁGYIK ARRA,
HOGY AZ Ő KEDVÉBEN JÁRJON, HOGY SZOLGÁLJUK ŐT, ÉS HOGY ENGEDELMESKEDJEN
NEKI.
Az utolsó vacsoránál, amikor a tanítványok a felső szobában voltak, Jézus, „vette a kenyeret, hálát
adott és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, ami tiértetek adatik: ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár
az újszövetség az én vérem által, amely tiértetek ontatik ki.” (Lukács evangéliuma 22:19‐20).
Ennek az Új szövetségnek a parancsai, amely a felső szobában adatott, nem kőtáblákra íródtak:
ezek a szívünkbe vannak írva.
Milyen áldott szövetség, milyen csodálatos igazság: Isten a törvényeit a szívünkbe írja, és utána
arra ösztönöz, és ahhoz ad erőt, hogy megtartsuk azokat. Milyen csodálatos, a mi Istenünk!

Atyánk, segíts nekünk, hogy csak rád támaszkodjunk amikor
erőre és akaratra van szükségünk törvényeid betartására.
Köszönjük, hogy a köztünk levő szövetség nem rajtunk múlik,
hanem Rajtad. Szeretünk téged Uram.

ÁMEN.

November 26
ELKERÜLHETETLEN TALÁLKOZÁS
És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután
pedig ítélet következik.
A Zsidókhoz írt levél 9:27

Sem a halált, sem Isten ítéletét nem kerülheti el senki. Amikor már nem élünk tovább ebben a
testben, és találkozni fogunk Istennel a halálunk idején, akkor fog az örökkévaló sorsunk végleg
eldőlni. Ő egy szent, igazságos, és igaz Isten, és csak a szentekkel és az igazakkal fogja tölteni az
örökkévalóságot.

AZ EMBEREK ÚGY SZERETNÉNEK ÉLNI, MINTHA SEMMIFÉLE ÍTÉLET NEM VÁRNA RÁJUK.
A hitetlen azt gondolja, sosem kell Istennek elszámolnia azzal, hogy hogyan élte le az életét. De
akik ezt hiszik, azok meg fognak lepődni. Mivel az élet igazságtalan, ezért szükség van egy eljövendő
ítéletre. A gonosz embereknek sokszor sikeres a földi életük, míg az igazak szenvednek. Sok ember
megúszta következmények nélkül a gonosz cselekedeteit. Ahhoz, hogy a jogosság érvényre jusson,
igazságszolgáltatásra lesz szükség, amelynek során ezek az emberek megfizetnek gonosz tetteikért.
János ezt mondta, „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok, örök
életetek van.” (János első levele 5:13). Készen állsz az Istennel való találkozásra? Biztos vagy abban,
hogy az örökkévalóságot a mennyben fogod tölteni?
Atyánk, imádkozunk azért, hogy azok, akik bizonytalanságban
élnek a jövővel kapcsolatban. Kérjük, hogy a Te Szentlelked
ragadja meg a szívüket, és tegye őket késszé a találkozóra.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 27
A DICSŐÍTÉS ÁLDOZATA
Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz névről vallást
tevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne
feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
A Zsidókhoz írt levél 13:15‐16

Az áldozat azt jelenti, hogy valami olyat adsz, ami neked nagy érték. Áldozhatok időt arra, hogy
átmenjek hozzád, és segítsek neked a munkádban, vagy áldozhatok azzal, hogy átadom neked azt a
széket, amelyen éppen ülök.
Az Ige sokat beszél azokról az áldozatokról, amit Isten számára felajánlunk. Bátorít arra, hogy a
dicsőítés áldozatát, az ajkaink gyümölcsét vigyük elé. Ez arra enged következtetni, hogy sokszor nincs
kedvünk dicsőíteni Istent, de ennek ellenére meg kell tegyük. Máskor azonban dicsőítésünk spontán
válasz Isten jóságára. Sokszor önkéntelenül kirobban belőlem a dicséret, amikor elgondolkozom azon,
hogy Isten miket tett. Gondolok itt az áldásokra az életemben, gondolok rád, és gondolok mindarra,
amit Isten tett. És a szívemből kirobban a hála.
Azt is megmondja az Ige, hogy adjuk fel anyagi javainkat. Isten örül, ha segítünk egymáson, amikor
látjuk az egyik testvérünk szükségletét, és segítünk neki. Örül, ha másokat az Ő szemével látunk—
amikor észrevesszük a szegényeket, és segítünk rajtuk.

HA A DICSŐÍTÉS ÉS JÓ MUNKÁK ÁLDOZATÁT MUTATOD BE AZ ATYÁDNAK, HADD TELJÉL
MEG ISTEN ÁLDÁSÁNAK ÖRÖMÉVEL ÉS TELJESSÉGÉVEL.

Atyánk, kérjük, hogy a Te Szentlelked bátorítson minket arra,
hogy felajánljunk Neked a dicsőítés áldozatát, és adj nekünk
sok lehetőségeket arra, hogy áldozatot hozzunk a szükségben
levőkért.

JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

November 28
A HITÜNK PRÓBÁJA
Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,
tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.
Jakab levele1:2‐3

Amikor az űrhajót építették, az NASA tudta, hogy amikor az űrhajó visszatér majd a a Föld
atmoszférájába, akkor szélsőségesen nagy hőséget és nyomást kell kibírjon. Ahhoz, hogy mindezt
kibírja, egy speciális hőálló burkolatot készítettek, hogy megvédje az űrhajót, és tudták, hogy addig
nem indíthatják el az űrhajót, amíg a burkolatot le nem teszetelik szélsőséghes körülmények között.
Ezeket a teszteket nem azért találták ki, hogy tönkretegyék a burkolatot, hanem azért, hogy
bebizonyítsák annak erejét.
Ugyanígy, Isten is teszteket tervezett meg számunkra—amelyek bebizonyítják az Ő erejét, és az Ő
hűségét. Mindegyik teszt egyre tisztábban bizonyítja számunkra Isten jellemét.

MINDEGYIK TESZT SEGÍT ABBAN, HOGY MÉG JOBBAN JÉZUSRA TÁMASZKODJUNK.
Nem könnyű örömmel venni a nehézségeket, de a Biblia azt mondja, hogy ezt kell tegyük. Az öröm
abból következik, hogy a nehézségeken túl azokra a gyümölcsökre nézünk, amelyek belőlük
következnek. Pál ezt mondta: „De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is,
mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot,
a kipróbáltság a reménységet.” (Pál levele a Rómaiakhoz 5:3‐4).
Isten téged lelki érettség felé vezet, amely egy mélyebb kapcsolatot eredményez számodra Vele.
Úgyhogy legközelebb, amikor egy nehézségen mész keresztül, örülj neki. Vedd észre, hogy közeledsz
ahhoz, hogy Isten céélja megvalósuljon tebenned.
Atyánk, kérjük, hogy segíts nekünk, hogy a nehézségekben is
örüljünk. Uram segíts nekünk, hogy túllássunk a jelenlegi
mostoha körülményeinken, és lássuk az igazság gyümölcseit az
életünkben, annak eredményeképen, hogy hűségesnek
bizonyultunk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

November 29
A HIT ÉS A CSELEKEDETEK
Ugyan így a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik.
Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat.
Jakab levele3:5

A csónakázáshoz két evező szükséges. Ha csak egy eveződ van, akkor csak körbe‐körbe tudsz
menni. De két evezővel bárhova elcsónakázhatsz.
A hit és a cselekedetek egy olyan páros, amielyek együtt működnek. A hit cselekedeteket teremt; a
cselekedetek a hit valódiságát bizonyítják. Bármiben hiszel, az meg fog mutatkozik a
cselekedeteidben. Például, ha valaki előremegy, és befogadja Jézus Krisztust a szívébe, az élete
megváltozik. Ha valaki azt mondja, hogy előrement, de aztán ugyanabba a bűnbe megy vissza,
amiben addig volt, akkor tudhatod, hogy igazából nem fogadták be Krisztust. A szavaik semmit sem
jelentettek.

A VALÓDI HIT A CSELEKEDETEKBEN MUTATKOZIK MEG.
Jakab elmondja nekünk, hogy, „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jakab
levele 2:17). Utána példát ad arra, amikor egy testvér szükségben van. Ha csak jót kívánsz nekik, de nem
segítesz étellel vagy ruhával, akkor a jó kívánságaid értelmetlenek, mert nem bizonyítottad a hitedet.
Az igaz hit gyümölcsei a szeretet, kedvesség, és jóság. Nem üdvözülsz a jócselekedeteid miatt; de ezek
bizonyítják azt, hogy meg vagy váltva.
A megváltó hit az igazság gyümölcseit hozza az életedben. Emlékezz, hogy mit mondott Jézus a Máté7:16‐
ban: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.”
Vajon a te életed jó gyümölcsöt terem? Olyan gyümölcsöt, ami bizonyítja a hitedet?

Atyánk, segíts nekünk, hogy a tetteink mindig bizonyítsák a
hitünket. Segíts benned élni, hogy a hit bennünk jó gyümölcsöt
teremjen, olyan cselekedeteket, amelyek megmutatják
elkötelezettségünk valódiságát Jézus Krisztus iránt.

AZ Ő NEVÉBEN, ÁMEN.

November 30
A NYELV
Ugyan így a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik.
Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat.
Jakab levele3:5

Ó, hogy mekkora kárt tud okozni a nyelv! Milyen kicsi testrész, és mégis menyire meg tudja fájdítani
a szívet. Jakab elmondja nekünk, hogy amikor a nyelvet pusztításra használják, akkor, „lángba borul a
gyehenna tüzétől.” (3:6). Továbbá elmondja, hogy nagyon sok állatot meg lehet szelídíteni, de „senki
sem tudja megszelídíteni (a nyelvet). Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel.” (3:8).
Mennyi háború indult már a nyelv miatt! Milyen sok ember vesztette el jó hírnevét a pletyka miatt!
Milyen sok szív tört már össze a nyelv miatt!

MENNYI ÉLET MENT TÖNKRE—MIND A NYELV MIATT!
Helytelen dolog másra használni a nyelvet azon kívül, mint amire Isten szánta azt, és helytelen a
nyelvet ellentmondásosan használni úgy, hogy ugyanazzal a nyelvvel áldjuk Istent, és átkozzuk a
testvéreinket, akik Isten hasonmására teremtettek.
A nyelv hatalmas károkat okozhat. Viszont a nyelv sok reményt és vigasztalást is adhat.
Megerősíthet, bátoríthat, és bizonyosságot hozhat. Emlékeztethet másokat, hogy Istennek mennyire
számítanak. Megoszthatja Jézus Krisztus evangéliumát a haldokló világgal. Ha arra használod a
nyelvedet, amire Isten megalkotta, építhetsz másokat, és jó cselekedetekre ösztönözheted őket.
Megváltást hozhatsz az elveszetteknek.
Segítsen Isten, hogy úgy használjuk a nyelvünket, hogy Neki sok dicsőséget hozzunk.

Atyánk, segíts nekünk, hogy vigyázzunk a nyelvünkre, és hogy
szavainkat áldásra és ne átokra használjuk, hogy építsünk, és
ne romboljunk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 1
VÁRJUK AZ Ő ELJÖVETELÉT
Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig.
Jakab levele 5:7

Jézus újra el fog jönni—ezúttal azonban nem egy jászolban fekvő babaként, hanem mint a Királyok
királya, és az Urak ura. Azért jön, hogy igazságban uralkodjon a Föld felett. És Ő hamar el fog jönni.
Jézus háromszor használja a „hamar” szót a Biblia utolsó fejezetében, amikor az eljöveteléről szól.
„Hamar.” Ezt mondta. De 2,000 év telt el, és még mindig nem jött el. Emiatt aztán sokan
csúfolódnak, amikor az Ő eljöveteléről van szó. Péter írt a csúfolódókról második levelének 3.
fejezetében, és utána magyarázatot adott: „Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim,
hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem
késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt
akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (Péter második levele
3:8‐9).

AZ ÚRNAK JÓ OKA VAN ARRA, HOGY KÉSLELTESSE ELJÖVETELÉT.
Jakab elmondja nekünk, hogy Isten vár az aratás tökéletes gyümölcseire, és nagy türelme van
irántunk. Én reménykedtem, hogy az Úr 1978‐ban fog eljönni, de nagyon örülök, hogy nem tette
meg. Gondoljatok bele, hogy hol lennének most egyesek közületek, ha Ő ezt megtette volna.
El tudom képzelni, hogy nagyon várja már azt, hogy hazavigyen minket, de még másoknak is ad
esélyt, hogy a tagjai lehessenek az Ő családjának. Várj türelmesen, és erősítsd a szívedet, mert az Úr
hamar el fog jönni.

Atyánk, köszönjük Jézus Krisztus eljövetelének csodálatos
reménységét. Addig is adj nekünk türelmet a várakozáshoz.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 2
ÉRTÉKESEBB AZ ARANYNÁL
Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé
megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált
hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál,
Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre,
és tisztességre.
Péter első levele 1:6‐7

Amikor megpróbáltatások érnek minket, akkor Isten nem tiltja meg nekünk a természetes
érzelmeket. Egy ideig szomorkodunk. Egy rövid ideig csalódásunk és szomorúságunk súlyát
tapasztaljuk meg. De amikor a szomorkodás időszakának vége, a világ szemében nagyon furcsa
dolgot teszünk: örülünk. Csak azért tudjuk ezt megtenni, mert Isten csodálatos ígéreteit birtokoljuk.
Lehet, hogy nehézséget érzünk, lehet, hogy veszteség ért, vagy fájdalmunk volt, de a lelkünk mégis
tud örülni.

ISTEN FOLYAMATOSAN FOGJA KIMUNKÁLNI BELŐLÜNK A TÖKÉLETLENSÉGEKET, EGÉSZEN
ADDIG, AMÍG SAJÁT MAGA TÜKÖRKÉPÉT LÁTJA BENNÜNK.

Péter azt írta, hogy a hited valódisága sokkal értékesebb az aranynál. Az aranyat az egyik
legértékesebb fémnek tartják, de egyszer az arany is elpusztul. Pont úgy, ahogy az aranyműves is
addig hevíti az aranyat, amíg a salak el nem ég, és olyan tiszta nem lesz, hogy megláthatja benne a
saját tükörképét, ugyanúgy Isten is tüzet gyújt a mi hitünk alá. Megengedi, hogy a nehézségek
kitisztítsák és felszínre hozzák a salakot az életünkből. Így tisztulhatunk meg.
Emlékezzünk: a nehézségek érlelik meg a hitünket. Ne álljunk ellen Isten tisztító munkájának,
hanem örüljünk.

Atyánk, köszönjük neked hitünk próbatételeit és a tüzes
próbákat, amelyeket azért adsz, hogy megtisztíts minket.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 3
SÖTÉTSÉGBŐL VILÁGOSSÁGBA
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten
tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő
csodálatos világosságára hívott el titeket.

Péter első levele 2:9

Isten azt tervezte, hogy Izrael legyen a világ előtt példája azoknak az áldásoknak, amelyeket Ő ad
azoknak, akik Őt Istenüknek tekintik. Arra választotta ki Izraelt, hogy az Ő világossága legyen világ
előtt. De a zsidók megtagadták Isten útjait, és más isteneket követtek. Nem vitték Isten világosságát a
világba, hanem csak dicsekedtek azzal, hogy Isten őket választotta.
Az Izraelnek felajánlott áldásokat most nektek, a gyülekezetnek ajánlotta fel. Mi vagyunk az Ő
királyi papsága, és pont úgy, ahogy a papoknak is az volt a dolguk, hogy az embereket Istenhez
vezessék, és Isten az emberek előtt képviseljék, a mi feladatunk az, hogy Istent képviseljük a világ
előtt.

ÚGY KELL VILÁGÍTSUNK, HOGY A SÖTÉTSÉGBEN ÉLŐK MEGTALÁLJÁK A HOZZÁ VEZETŐ
UTAT.

Isten kihívott minket a sötétségből a világosságba, azért hogy kijelentsük az Ő áldásait azoknak,
akik figyelik az életünket, és csodálkoznak a mi erőnkön, a mi reménységünkön, a mi örömünkön.
Jézus kijelentette, hogy Ő „a világ világossága” (János evangéliuma 8:12). És Ő minket azért
teremtett, hogy „a világ világosságai” (Máté evangéliuma 5:14) legyünk. Mi az Ő nagykövetei, és
tanúi kell legyünk.
Milyen áldás az, hogy a Világosság Atyjához tartozunk! És milyen nagy kiváltság az, hogy az Ő
jóságáról teszünk bizonyságot egy olyan világnak, amelynek kétségbeesetten szüksége van a
szeretetre és a megbocsátásra.

Atyánk, segíts nekünk, hogy úgy világítsunk, hogy amikor az
emberek látják a sok jót, amit bennünk véghezvittél, akkor
Téged áljanak.

ÁMEN.

December 4
A JÓ ÉLET
Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a
gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.
Péter első levele 3:10‐11

Péter szerint, ha jó életet akarsz élni, akkor a szabályok a következők:
Az egyes számú szabály: tartsd meg a nyelvedet a gonoszságtól. A pletyka gonosz dolog, és nincs
benne sem szeretet, sem hatékonyság. Egyedól csak kárt tud okozni.
A kettes számú szabály: tartsd távol a nyelvedet a kétszínű beszédtől. Más szavakkal, ne beszélj
hamisságot. A hamis beszéd elferdíti vagy mellőzi az igazságot. Ez beszéd olyan, amely kihasználja a
szaknyelvek homályosságát. Azok, akik hamisan beszélnek, nemsokára elvesztik az emberek hitelét és
bizalmát.

ENGEDELMESKEDJ ISTENNEK, ÉS Ő MAJD ÖRÖMMEL, BOLDOGSÁGGAL, BÉKESSÉGGEL, ÉS
BŐSÉGGEL FOG MEGÁLDANI.
A hármas számú szabály: fuss el a gonoszságtól. De nem csak a gonoszság elkerülése fontos,
hanem keresnünk kell a jót. Ahogyan Pál írta az efezusiaknak „vessétek le a régi élet szerint való
óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; ... öltsétek fel az új embert, aki Isten
tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”(Pál levele az efezusiaknak 4:22,
24). Ezek után Pál konkrét példákat hozott fel. Ők nemcsak a hazudozást kellett abbahagyják, hanem
igazat kellett mondjanak. Nem csak a lopást kellett abbahagyják, hanem munkát is kellett vállaljanak,
hogy segíteni tudjanak a szükségben szenvedőknek. Nem csak a rágalmazást kellett abbahagyják,
hanem bátorítaniuk kellett egymást beszédük során. A rossz elkerülése azt jelenti, hogy a jót
választjuk.
És mi lesz az eredmény, ha ezeket a szabályokat követjük? Áldás, és semmi más.

Atyánk, köszönjük neked, hogy annyira szerettél minket, hogy
meg akarsz áldani. Segíts, hogy engedelmeskedjünk azoknak a
szabályoknak, amiket te azért találtál ki, hogy jól élhessünk.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 5
DICSŐSÉG ISTENNEK
… hogy mindenkor az Isten dicsőítsétek Jézus Krisztus által, akié a dicsőség
és a hatalom örökkön‐örökké. Ámen.
Péter első levele 4:11
Isten mindegyikünknek adott ajándékokat, hogy kifejezzee az Ő hatalmas és bőkezű szeretetét.
Egyeseknek az irgalom ajándékát adta, másoknak a bátorítás ajándékát, másoknak a bölcsességet
vagy a prófétálást, a tanítást, vagy az adakozást. Biztosak lehetünk abban, hogy mindegyikünknek van
legalább egy ajándéka—egy olyan dolog, amihez kiváló érzékünk van.

A KAPOTT AJÁNDÉKOKAT NEM SAJÁT DICSŐSÉGÜNKRE KAPTUK, HANEM ISTEN
DICSŐSÉGÉRE.

Szomorú, amikor az emberek Isten ajándékaival akarnak hírnevet vagy imádókat szerezni
maguknak. De az nagyon csodálatos, amikor valaki Istennek adja a dicsőséget a képességei miatt. A
világ egyik legjobb zeneszerzője, Johann Sebastian Bach, minden művére ezt írta: Isten dicsőségére.
Ahogy Pál is mondta, „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem
kaptad volna?” (Pál első levele a korinthusiakhoz 4:7). Mindegyik ajándéknak akkor lesz a
legértékesebb értéke, amikor arra használjuk, hogy Isten kegyelmét juttassuk el másoknak általa.
Tudod, hogy mi a te lelki ajándékod? Fontos, hogy felismerjük az Isten által nekünk adott
ajándéko(ka)t amiket azért kaptunk, hogy másokat szolgáljunk, és Istent dicsőítsük. Te ezt teszed‐e?
Megáldod‐e Istent azzal, hogy visszaadod az ajándékokat, amiket Ő adott neked?
Atyánk, csodáljuk a Te nagylelkűségedet és szeretetedet. Segíts
nekünk Uram, hogy használjuk azokat az ajándékokat,
amelyeket ránk bíztál, a Te javadra és a Te dicsőségedre..

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 6
GONDJA VAN RÁTOK
Minden gondotokat Őrá vessétek, mert néki gondja van rátok.
Péter első levele 5:7

Az Ószövetségből tudjuk, hogy Annát kínozta az a tudat, hogy nem lehet gyereke. Próbált erről
beszélni róla a férjével, de ez csak problémává lett a házasságukban. Még az is rontotta a helyzetet,
hogy férjének másik felesége, Peninna addig idegesítette és csúfolta, amíg akkora nyomás alá került,
hogy elvesztette az étvágyát, és nem tudta abbahagyni a sírást. Amikor a férjével Silóba ment az
egyik nagy ünnepre, az Úrra vetette a problémáit. Elmondta Éli papnak, hogy, „Bánatos lelkű asszony
vagyok ... a lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt.”

Éli ezt mondta neki, „Menj az utadra, az Úr meghallgatta a kérésedet.”

AZ ÚR KÖZEL VAN—ÉS Ő EL AKARJA, ÉS EL IS TUDJA VENNI A NEHÉZSÉGEIMET, ÉS
HELYETTEM CIPELI AZOKAT.

A férje nem segített a szomorúságán, de amikor az Úrhoz vitte a szomorúságát, bizonyságot nyert
arról, hogy az Úrnak majd gondja lesz rá.
A Sátán azt akarja, hogy azt hidd, hogy egyedül vagy a nehézségedben. Az akarja elhitetni veled,
hogy senki sem ért meg, és senkit sem érdekel a te eseted. De Isten megért. Istennek számítasz. És
mivel fontos vagy neki, azt mondja, hogy minden gondodat Őrá vesd.
Lehet, hogy újra és újra elrontom, lehet, hogy csak bajt hozok az életemre, de Isten azt ígérte, hogy
sosem fog elhagyni, és sosem fog megtagadni engem. Ó, hogy ez menyire bátorít! Nem vagyok
egyedül.

Atyánk, hadd adjuk neked az összes félelmeinket és bajainkat,
amik teherként nehezednek ránk. Köszönjük, hogy felemeled a
nehéz terhünket.

ÁMEN.

December 7
AZ Ő KÉPMÁSÁRA FORMÁLÓDVA
Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre, és
kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki saját dicsőségével és
erejével hívott el minket.
Péter második levele 1:3

Isten azt akarja, hogy mi is olyanok legyünk, mint amilyen Ő. „Szentek legyetek, mert én szent
vagyok.” (1 Péter 1:16). Ezért minden hívőnek az kell legyen a célja és a vágya, hogy Jézus Krisztus
képmására formálódjon—hogy olyan szentek legyünk, mint Ő, olyan tiszták, mint Ő tökéletes (vagy
teljes, érett) amilyen tökéletes és teljes Ő maga.
Az 1Mózesben azt olvassuk, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette. De amikor az
ember bűnbe esett és eltávolodott Isten képmásától, a lelke meghalt. Isten akarata az, hogy az
embert visszaállítsa saját képmására. És ezen igerész alapján Isten mindent megadott, ami ahhoz
szükséges, hogy egy csodálatosan értékes életet éljünk.

AZ ISTENIFÉLŐ ÉLETETRE VALÓ VÁGYAKOZÁS ÖNMAGÁBAN NEM ELÉG.
Isten erejének segítsége nélkül lehetetlen Isten szerinti életet élni. A Jézussal való kapcsolatunk
miatt válunk hozzá hasonlóvá. És mélyen a szívünk termékeny talajába ültetett Ige által formálódunk
át Jézus Krisztus képmására.
Egy napon Isten Igéje és Isten lelke be fogja fejezni a bennünk való munkát, és akkor újra
hasonlítani fogunk Isten képmására. „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.”(Pál levele a filippiekhez 1:6).
Atyánk, taníts meg minket, hogy közel maradjunk Hozzád és
szeressük a Te Igédet, hogy átformálódhassunk a Te
képmásodra.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 8
HOGYAN ÉLJÜNK?
Mivel Pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell
nektek élnetek…?
Péter második levele 3:11

Hogyan éljünk hát annak tudatában, hogy ez az anyagi világegyetem egy nap alatt el fog múlni?
Csak egy bolond fekteti be az összes idejét, értékét és energiáját tisztán anyagi dolgokba, mert ezek
mind el fognak égni. Pál ezt írta, „Mi nem a láthatókra nézünk, amelyek időlegesek, hanem a
láthatatlanokra, mert azok örökkévalóak.” Ha gazdagságomat és a kincseimet anyagi javakban
mérem, amikor ezek a dolgok elpusztulnak, akkor semmim sem lesz.
Milyen emberek kell legyünk? Péter ezt írja a 14‐es versben, „Ezért tehát, szeretteim, minthogy
ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket
békességben.” Az életünket a Lélek dolgaira kell szánjuk. Igyekvőek kell legyünk az Úrral való
járásunkban, Istennel harmóniában és békességében élve, tisztán és fedhetetlenül.

HA AZ ÚR MA JÖNNE EL, KÉSZEN ÁLLNÁL ARRA, HOGY TALÁLKOZZ VELE?
Ámosz így kiáltott: „Készülj Istened elé Izrael.” (Ámosz próféta könyve 4:12). Vizsgáld meg az
életedet. Békességben és harmónában élsz Istennel, és az Ő királyságának munkáját végzed?
Megoldottad az életedben lévő problémákat? Ha nem tudsz igennel válaszolni ezekre a kérdésekre,
akkor kezdd el ma. Készítsd elő a szívedet.

Atyánk, köszönjük Neked a Te királyságod reménységét.
Imádkozunk, hogy amikor eljössz, hűséges szolgákként találj
minket, akik a Te akaratodban munkálkodnak.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 9
SEMMILYEN SÖTÉTSÉG
Ez pedig az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az
Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.
János első levele 1:5

Igazából senki sem látta a Napot. Látod a Nap ragyogó világosságát, de igazából nem láttad a magát
a Napot. A ragyogó világosság miatt nem látod a fény forrását. Ugyan így, „Istent soha senki sem
látta: az egyszülött Isten, aki az Atya keblén van, az jelentette ki őt.” (János evangéliuma 1:18). Jézus
az Atya fénye.

A VILÁGOSSÁG ÉS A SÖTÉTSÉG TELJESEN KIZÁRJÁK EGYMÁST.
Vagy világosság van, vagy sötétség, de nem lehet ugyanabban a pillanatban világos‐sötét napunk,
mert a világosság mindig kiűzi a sötétséget. És mivel Isten világosság ezért az Ő jelenléte elűzi a
sötétséget. Őbenne nincs semmi sötétség. Ahogy Pál is kérdezte: „mi köze van a világosságnak a
sötétséghez?” (Pál második levele a Korinthusiakhoz 6:14).
A bűn sötétsége elidegeníti az embert Istentől. Isten szeret téged és közösségben akar lenni veled.
De ne csapd be önmagad. Ha sötétségben jársz, akkor nem lehetsz közösségben Istennel. „Ha azt
mondjuk, hogy közösségünk van Vele és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjünk az
igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk
van egymással, és Jézusnak, az Ő Fiának a vére megtisztít minket minden bűntől.” (János első levele
1:6‐7).
Tedd meg még ma. Tagadd meg a bűn sötétségét; és válaszd a Világosságot.

Atyánk, mennyire hálásak vagyunk azért, hogy az evangélium
világossága ránk ragyogott, és így világosságban járhatunk,
ahogyan Te is a világosságban vagy, és élvezhetjük a Veled levő
közösséget.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 10
EGY GYŐZEDELMES ÉLET
Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki
kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért
legyőztétek a gonoszt.
János első levele 2:14

Ne álltasd magad: ha keresztény vagy, akkor csatában vagy. A csata az értelmed, és így az életed
birtoklásáért folyik. Isten azért akarja uralni az életedet, hogy megáldhasson, és hogy közösségben
élhessen veled. Sátán azért akarja uralni az életedet, hogy elpusztítson. A hazugságokat és a vágyak
azonnali beteljesülésének ígéretét adja, hogy a tested vágyai által elcsábíthasson. De bármit is
nyújtana számodra, az mind csak időszakos élvezet lesz.

ISTEN AZT SZERETNÉ, HOGY LEGYŐZZED SÁTÁN KISÉRTÉSEIT.
Isten azt szeretné, hogy megismerd a győzelmet. De nem ismerheted meg a győzelmet a saját erőd
által. Csak Jézus Krisztus által tudsz győzedelmes lenni, aki erőt adhat neked, hogy kiállj az ördög
mesterkedései ellen.
Mi a győzelem titka? A mai igerész azt mondja, hogy az ifjak ereje a bennük lévő Igéből jött. Ahogy
Dávid is mondta, „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok119:11).
Jézus az Igével kerekedett felül Sátán kísértésein, miközben minden kísértő hazugságra egy Isten
Igéjéből való igazsággal válaszolt. Ha Isten Igéje a szívünkben van, akkor nem leszünk kiszolgáltatva a
Sátán hazugságaival szemben. Amikor ő megkísért, akkor bennünk lesz az az erő, amire szükségünk
van ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni hazugságaival az Atya áldott igazságainak segítségével.
Atyánk, köszönjük, hogy győzhetünk azáltal, hogy követjük a
lépéseidet—azáltal, hogy egy olyan életet élünk, ami helyes,
egy olyan életet, amelyet a Szentlélek vezet.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 11
ISTEN GYERMEKEI
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá,
hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá
leszünk hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában.
János első levele 3:2

Mivel Isten gyermekei vagyunk, ezért Ő egy csodálatos jövőt tartogat számunkra. Ahogyan az Ő
Igéje is elmondja nekünk, „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt
készítette el az Isten az Őt szeretőknek.” (Pál első levele a korinthusiakhoz 2:9).
Jézus azt imádkozta, hogy mi együtt éljünk a királyságban. „Atyám azt akarom, hogy akiket nekem
adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem
adtál.” (János evangéliuma 17:24).

EGY NAP KERESZÜLMEGYÜNK AZON A FÜGGÖNYÖN, AMIT HALÁLNAK HÍVNAK, ÉS MAJD
MEGLÁTJUK A MEGVÁLTÓNK ARCÁT.
Amikor elhagyjuk ezt a testet és elkezdjük az Istennel való életünket, Ő majd megmutatja nekünk a
szeretete mélységét, gazdagságát és teljességét,—egy olyan nagy szeretetet, amlynek megértéséhez
egy egész örökkévalóság szükséges lesz. És szerintem még akkor sem tudjuk teljesen megérteni az Ő
szeretetének teljességét.
Az Ő csodálatos fényének dicsőségében fogunk lakni, és örökké élni fogunk az Ő királyságban, és
nap mint nap meg fogjuk tapasztalni az Ő szeretetének, kegyelmények és irgalmának irántunk való
gazdagságát.
„Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek
minket, és azok is vagyunk.” (János első levele 3:1). Mennyire áldottak vagyunk, hogy az Övéi
lehetünk!
Atyánk, nagyon várjuk a te örökkévaló királyságodat, amikor
felfeded majd előttünk a Te kegyelmed, szereteted, és irgalmad
mérhetetlen gazdagságait Jézus Krisztuson által.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 12
MIÉRT JÖTT EL?
Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent
meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
János első levele 3:8

Mik az ördög munkái? Azok a munkák, amelyek elkülönítették a sírok emberét (Márk evangéliuma
5:2) a családjától, és a környezetétől, és annyira gyötörték őt, hogy kövekkel vagdossa magát emiatt.
Az ördög munkái azok a démonok, amelyek a fiúban voltak Márk 9. fejezetében, és arra késztették,
hogy csikorgassa a fogát, rázkódjon, és habozzon a szája—és ezek a lelkek gyakran még tűzbe és
vízbe is dobták, hogy így próbálják őt megölni.

JÉZUS AZÉRT JÖTT, HOGY LEGYŐZZE AZ ÖRDÖG MUNKÁIT.
Tudd meg, hogy a Sátán utál téged, és el akar pusztítani. Minden lehetséges módon a halál útjára
próbál vezetni—amely az Isten elleni lázadás útja. Jézus figyelmeztetett minket, hogy az ördög azért
jött el, hogy, „lopjon, öljön, pusztítson.” (János evangéliuma 10:10). Egy áldott életet fog elrabolni
tőled. Megöli az Istennel és a másokkal való kapcsolatodat. Elpusztítja a hírnevedet, és végül a teljes
életedet. Az ő kerítő stratégiái kívánatosak, de akik az ő oldalára állnak, osztozni fognak az ő
sorsában.
Az ördög egyik munkája a halál ereje. De Jézus legyőzte azt az erőt azáltal, hogy örök életet adott
nekünk. A Sátán pusztító céljaival ellentétben Jézus azért jött, „hogy életünk legyen, és bőségben
éljünk.” (János evangéliuma 10:10).

Atyánk, nagyon hálásak vagyunk a Te szeretetedért. Köszönjük,
hogy elküldted a Fiadat a világba, hogy lerontsa az ördög
munkáit, hogy elküldted Jézust a világba, hogy örök életet
adjon nekünk a Te királyságodban.

ÁMEN.

December 13
ISTEN SZERETETE
És mi ismerjük és hisszük, azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.
János első levele 4:16

Attól függetlenül, hogy Isten szeretete hatalmas, mégis sokan nem akarják elhinni, hogy Isten
szereti őket. Nagy szeretének bizonyítékai ellenére, sok ember tagadja ezt a szeretetet, mert azt
mondják, hogy Isten cserben hagyta őket. „Imádkoztam és kértem néhány dolgot,” mondják „de
Isten nem válaszolta meg az imáimat.” Ezeknek az embereknek Isten szeretetének bizonyítéka—és
néhány esetben a létének bizonyítéka—nemcsak egy megválaszolt ima lenne, hanem egy saját
kívánságuk szerint megválaszolt ima.
Nem túl okos dolog, ha te Isten szeretetét csak akkor fogadod el, ha az megfelelt ennek a tesztnek..
Vajon mi mindent megadunk a gyermekeinknek, mit csak kérnek? Hát persze, hogy nem. Sokszor
kérnek olyan dolgokat, amelyek nem jók számukra. Az ima Isten szeretetének a tesztje. Az ima nem
egy olyan eszköz, amely által megvalósíthatod saját akaratodat. Az ima arra való, hogy azon keresztül
Isten valósítsa meg saját akaratát.
Ha tehát az ima nem Isten szeretetének tesztje, akkor mi való erre? Honnan tudhatjuk, hogy
szeretettek vagyunk? János megadta nekünk a választ erre az előző fejezetben. „Abból ismerjük a
szeretetet, hogy ő az életét adta értünk.” (János első levele 3:16).

ISTEN SZERETETÉNEK BIZONYÍTÉKA JÉZUS.
A bizonyíték az, hogy Isten Fia akarattal ment a keresztre, felvéve az emberek bűnét, és meghalt,
hogy megválthasson minket. Amikor megismered Jézust, akkor megismered magát a Szeretetet, és
Jánossal együtt mondhatod, „mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.”

Atyánk, köszönjük a Te nagy szeretetedet irántunk. Hadd
tökéletesedjen a szereteted az életünkben, hogy eloszlasson
minden félelmet.

ÁMEN.

December 14
AZ IGAZSÁG
Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan
parancsot kaptunk erre az Atyától.
János második levele 4

Mi az igazság? A ma filozófiája szerint, mivel „az igazság relatív” ezért minden amit igaznak hiszel,
az igaz. De akik ezt a gondolkodást követik, azok megtagadták a valódi igazságot. Pál azt mondta,
hogy Isten világosan felfedte magát a teremtés által, de az emberek „Isten igazságát hazugsággal
cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett.”(Pál levele a rómaiakhoz
1:25).

ISTEN AZ IGAZSÁG; Ő AZ IGAZSÁG ABSZOLÚT HATALMA.
Istent nem az emberi gondolkodáson keresztül lehet megismerni, hanem írott kijelenésekből a
Biblián keresztül. A Biblia Isten szava, és ezért az Isten igazsága. Amikor a tanítványokért imádkozott,
Jézus ezt mondta, „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.”(János evangéliuma
17:17).
Mi az igazság? Az igazság az, hogy téged egy végtelenül bölcs Teremtő teremtett. Nem egy
sorozatos véletlenszerű körülmények hatása miatt létezel, hanem egy bizonyos cél miatt
teremtettek. Az igazság az, hogy az örökkévaló, mindenható Isten, szeret téged és a legjobbat akarja
számodra, ezért lehetőséget teremtett a megváltásodra az Ő Fia, Jézus Krisztus által, és a bőséges
életre a Biblia által, amely az élet szabályait tartalmazza. És ha odaadod az életedet Isten Fiának, és
az Isten szabályait követed, akkor örömteli életed lesz a földön, és örök életed lesz a mennyben.
Atyánk, mennyire hálásak vagyunk, hogy nekünk adtad az
Igédet, amin keresztül megismerhetjük az igazságodat—az
egyetlen igazságot. Adj nekünk szeretetet a te Igéd iránt, és
vágyat arra, hogy alávessük magunkat neki.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 15
UTÁNOZD JÉZUST
Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az
Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent.
János harmadik levele 11

János bátorítása egy gonosz ember, Diotrefész, és egy jó ember Demetriosz jellemzése között
található. Összehasonlítva a kettőt, János azt mondja, hogy a jót utánozzuk, ne a rosszat.
János ezt mondja Diotrefészről, hogy ő, „elsőségre vágyik”. Jézus azt mondta, hogy „A királyok
uralkodnak népeik felett… Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek,
olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.” (Lukács evangéliuma
22:25‐26). Ha Isten téged egy vezető pozícióba helyezett a gyülekezetben, akkor az azt jelenti, hogy
igazából Isten szolgának helyezett a gyülekezetbe.

HA TETSZIK, HA NEM, VALAKIRE HATÁSSAL VAGY—VAGY JÓ ÉRTELEMBEN, VAGY ROSSZBAN.
Mindegy, hogy hol vagy, valaki példaképnek lát, és követi a példádat. A gyermekeid abból tanulják
meg, hogy milyen szülők legyenek, hogy téged figyelnek. Fiatalabb keresztények téged figyelnek, és
abból tanulják mg Krisztus követését. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük ezt a felelősséget. Mit
látnak az emberek benned?
Ha nem szereted a válaszodat, akkor kezdj változtatni a mai napon. „Légy példája a hívőknek,
beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.”(Pál első levele Timóteushoz 4:12).

Atyánk, segíts nekünk, hogy kövessük az Igédben lévő jó
példákat, tanuljunk a rosszakból, és tudatosan és figyelemmel
éljünk, tudván, hogy mások figyelnek ránk és tanulnak tőlünk..

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 16
TARTSÁTOK MEG MAGATOKAT ISTEN SZERETETÉBEN
Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében…
Júdás levele 21

Vajon Júdás ógí érti, hogy legyek olyan kedves és annyira csodálatos, hogy Istennek ne legyen más
választása, csak az, hogy szeressen? Ha ez lenne a helyzet, akkor nagy bajban lennék. Még jó, hogy
Júdás nem erre gondolt. Arra gondolt, hogy tartsuk magunkat az áldás helyén—azon a helyen, ahol
Isten megteheti mindazokat a dolgokat, amelyeket meg akar tenni értünk.
Az Ígéret földjén levő óriások annyira megfélemlítették Izrael gyermekeit, hogy ők nem keltek át a
folyón. Annak ellenére, hogy megmenekültek Egyiptomból, mégis a pusztában kellett meghaljanak a
hitetlenségük miatt. Megálltak, és nem léptek be Isten áldásainak helyére.

A LEGEYSZERŰBB MÓDJA ANNAK, HOGY ISTEN SZERETETÉBEN TARTSD MAGAD AZ, HA
FELISMERED, HOGY JÉZUS HAMAR ELJÖN.

Sokan közületek megmenekültetek a bűn fogságából, de a pusztában vándoroltok. Még nem
léptetek be abba a teljes, gazdag áldásos életbe Jézusban, mert még mindig a világba kapaszkodtok.
Jézus hamarosan el fog jönni. E gondolat miatt a világi dolgokat már nem szorítod annyira
magadhoz. Ez arra késztet, hogy a menny felé fordulj. Arra késztet, hogy megtisztítsd magadat, és
megváltoztasd a fontossági sorrendet az életedben. Arra késztet, hogy sürgősen elmond az
evangélium üzenetét egy haldokló világnak.
Tartsd meg magad Isten szeretetében. Hidd el az ígéreteit, rendeld magad alá neki, és
engedelmeskedj minden szavának. Utána készítsd fel magad azokra az áldásokra, amelyeket elhoz az
életedbe.
Atyánk, imádkozunk, hogy segíts nekünk, hogy tartsuk meg
magunkat az áldás helyén, emlékezve arra, hogy Te nemsokára
eljössz.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 17
JÉZUS ÚJRA JÖN
Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is akik átszegezték, és
siratják őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
Jelenések könyve 1:7

„Íme, eljön,” mondta János. Annak ellenére, hogy sok vers szól az Igében az egyház
elragadtatásról—és arról, hogy ez az esemény egy szempillantás alatt fog megtörténni—ez a prófécia
azonban nem az elragadtatásról beszél. Ez a prófécia Jézus Krisztus második eljövetelét jövendöli
meg. Ez a két esemény—az elragadtatás, és Jézus második eljövetele—két teljesen különböző
esemény. Az egyiket nem szabad a másikkal összekeverni.
Az elragadtatás a gyülekezetet fogja érinteni. Ez akkor történik meg, amikor Jézus eljön a
menyasszonyért, és elviszi magával. Senki sem tudja, hogy ez mikor fog megtörténni; csak annyit
tudunk, hogy minden erre felkészítésként Jézus által adott jel már bekövetkezett.

AZ ÖSSZES JEL BEKÖVETKEZETT, AMI AZT JELENI, HOGY AZ ELRAGADTATÁS BÁRMELYIK
PILLANATBAN BEKÖVETKEZHET. EZ A MAI NAPON IS LEHETSÉGES.

Hét évvel az elragadtatás után, Jézus visszajön a gyülekezetével, hogy megítélje a Földet, és
megalapítsa Isten országát. Ez Jézus második eljövetele. Ez olyan nagy nyomorúságot fog követni,
amilyet még nem látott a világ—ez a terror és a pusztulás időszaka lesz.
Biztosan nem akarsz itt lenni, amikor Isten ítélete lecsap ide. A csodálatos dolog az, hogy nem is
kell itt legyél. Jézus először azért jön el, hogy elvigye magával a gyülekezetét. Ha az elragadtatás ma
történne—aminek reális esélye van—készen állsz erre?

Uram, készen akarunk állni, amikor eljössz. Segíts nekünk, hogy
minden alkalmat megragadjunk arra, hogy közelebb kerüljünk
hozzád. Segíts, hogy mindig felfelé nézzünk,és hogy mindig rád
figyelünk.

ÁMEN.

December 18
ELSŐ SZERETET
De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.
Jelenések könyve 2:4

Első látásra, Efezus egy szép, jól szervezett gyülekezet volt. De hiányzott belőle egy létfontosságú
dolog—az első szeretetük.
Mennyire fontos ez az első szeretet? Fontosabb az összes cselekedetünknél. De a tragikus igazság
az, hogy a legtöbb gyülekezetben ezt elfelejtették. Efezushoz hasonlóan ezek is annyira szervezettek,
hogy már az Úr jelenléte nékül is képesek működni. De Istennek nem számít az a munka amit
kötelességtudatból teszel. Ő azt szeretné, hogy a munkád az Őt szerető szívedből jöjjön.

MI A MOTIVÁCIÓ A CSELEKEDETEID MÖGÖTT? CSAK MEGSZOKÁSBÓL DOLGOZOL? VAGY
HAGYOMÁNYOK MIATT? AZÉRT, HOGY JÓ HÍRED LEGYEN? VAGY A MEGVÁLTÓD IRÁNT
ÉRZETT SZERETETED VAN MINDEZEK MÖGÖTT?

„Emlékezz tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet.”
(Jelenések könyve 2:5). Ez volt az Úr szava az efezusi gyülekezetnek, és ezt üzeni neked is, ha
elvesztetted az első szeretetedet. „Emlékezz,” mondta. Emlékezz a szeretetre, amikor Jézus először
vette le a válladról a bűntudatod terhét. Emlékezz arra az őrült elhagyatottságra, amit azért éreztél,
mert annyira szeretted. Aztán azt mondta, „Térj meg.” Az Isten szerinti megbánás visz a megtéréshez,
mondja a Biblia. A megbánással változás is jár. És legutoljára Jézus azt mondja, „Ismételd meg.” Menj
vissza és tedd a régi cselekedeteidet—olvasás, dicsőítés, és rendszeres közösségbe járás.
Ha megteszed ezeket a dolgokat—emlékezel, megtérsz, és ismételsz—visszajön az Isten iránt érzett
szereteted. Ismét meg fogod találni a Jézus iránti szenvedélyedet.
Atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy eltávolodtunk az első
szeretetünktől. Vonjál újra közel minket a Szentlelked által,
hogy újra tegyük a régi cselekedeteinket.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 19
AZ ÉLET CÉLJA
Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és,
a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és
teremtetett.
Jelenések könyve 4:11

Miért vagyok itt? Mi az életem célja?
Ha az evolúció elmélet igaz, akkor ezek a kérdések fölöslegesek. Ha nincs Isten és nincs egy
különleges terve vagy célja az életemnek, ha az élet tényleg arról szól, hogy mindig az erősebb a
túlélő, akkor az élet teljesen értelmetlen.
Az emberek sok célt állítanak fel maguknak, és azt remélik, hogy ha azokat a célokat elérik, akkor
betöltik a bennük levő űrt, és boldogok lesznek. De ha van Isten, és azért vagyunk a földre helyezve,
hogy neki örömöt okozzunk, akkor sosem fogunk örömöt találni, addig, amíg nem célozzuk meg
létezésünk célját.

HA AZÉRT ÉLSZ, HOGY ISTENNEK ÖRÖMET SZEREZZ, AKKOR BETÖLTÖD A LÉTEZÉSED CÉLJÁT.
Pál ezt írta, „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az Ő
tetszésének megfelelően.” (Pál levele a filippibeliekhez 2:13). Ez jó hír. Ez elmondja nekünk, hogy
Isten tényleg a saját kedvtelésére teremtett minket—és Ő képesé tesz minket arra, hogy betöltsük
ezt a célt. Ha engedelmeskedsz Neki, akkor Isten az Ő akaratát fogja beléd ültetni. Ha neki adod a
teljes lényedet—szívedet, eszedet, lelkedet—akkor képessé tesz arra, hogy olyan dolgokat tegyél,
amelyek dicsőséget hoznak számára.
Amikor azért élsz, hogy az Ő kedvébe járhass, akkor betöltöd életed célját. Ahelyett, hogy véletlen
balesetnek vagy értelmetlen utazásnak vennéd az életedet, inkább egy kalandnak érzed. Minden
napot egy olyan lehetőségként látsz, amikor megláthatod Isten keze munkáját az életedben.

Atyánk, segíts nekünk, hogy megtanuljuk, hogy mi tetszik
Neked, és cselekedjük azokat a dolgokat. Hadd okozzanak
Neked örömöt a gondolataink, a beszélgetéseink és tetteink.

ÁMEN.

December 20
KI MÉLTÓ?
És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: „Ki méltó arra,
hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?”
Jelenések könyve 5:2

Az Ótestamentumban Isten bizonyos törvényeket állapított meg a megváltással kapcsolatban. Ha
tartoztál valakinek, amit nem tudtál visszafizetni, akkor eladhattak téged rabszolgának, hogy
kifizethesd a béredet. Ha volt egy együttérző rokonod, akkor kifizethette helyetted a tartozásodat, és
ezáltal újra szabaddá tett téged. Az ilyen rokonokat „goelnek”, azaz „megváltó rokonnak” hívták.
Amikor János felismerte, hogy senki sem méltó arra, hogy megváltsa a világot a Sátán markából,
sírni kezdett. De egy vén ezt mondja neki: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid
utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét.” (Jelenések könyve 5:5). Jézus méltó arra, hogy
felnyissa a könyvet. Megfizette az árat, hogy megváltson minket a bűneinkből, és hogy megváltsa a
világot a sötétség hatalmától.

NEMSOKÁRA EZ A JELENET LE FOG JÁTSZÓDNI A MENNYBEN.
Nemsokára eljön a megváltás ideje. Ekkor majd előlép Jézus, és kijelenti, „A világ felett a királyi
uralom a mi Urunké, az Ő Krisztusáé lett, és Ő fog uralkodni örökkön‐örökké.” (Jelenések könyve
11:15).
Atyánk, köszönjük neked azt a dicsőséges megváltást, amelyet
Jézus Krisztus vett meg nekünk olyan nagy áron; és e megváltás
eredményeképen reményünk van a Te eljövendő királyságodra.

ÁMEN.

December 21
A BŰN EMBERE
És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, korona adatott neki, és
győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön.
Jelenések könyve 6:2

Amikor az Antikrisztus hatalomra kerül, bábu lesz a Sátán kezében lesz. E hamis Krisztuson
keresztül, a Sátán teljesen uralma alá fogja hajtani földet. A Sátán erejét használva, az Antikrisztus
elnyeri a világ bizalmát és csodálatát jelek és csodák segítségével . A hamis próféta, aki a bűn
emberét kíséri, a világot arra fogja késztetni, hogy az Antikrisztus imádják—azaz „fenevadat”
(Jelenések 13:12‐13).

JÉZUS FIGYELMEZTETETT, HOGY AZ UTOLSÓ IDŐKBEN SOK EMBERT ÁT FOGNAK EJTENI.
Izrael megérett erre az átejtésre becsapásra. A Messiásra várnak. Ha megkérdezed tőlük, „Honnan
fogjátok felismern a Messiást?” A válaszuk, „A fog minket vezetni a Templom újjáépítésében.” Ez az
átejtés nyitott ajtaja. Az Antikrisztus csak egy olyan szövetséget kell kössön, amely lehetővé teszi azt,
hogy a zsidók újjá építhessék a templomukat—és el fogják hinni, hogy ő a Messiás.
A Biblia elmondja nekünk, hogy három és fél évvel később az Antikrisztus arcátlanul bemegy a
Szentek Szentjébe, és azt követeli, hogy Istenként imádják. A zsidók a pusztába menekülnek, ahol
Isten megvédi Őket az elkövetkező három és fél évben, miközben az Antikrisztus hadat üzen Izrael
maradékainak.
Hála Istennek, mi, Krisztus menyasszonyaként nem leszünk itt, és nem kell megtapasztaljuk ezt a
félelemetes időszakot. De azok, akik megtagadták az Urat, és semmibe veszik az igazságot, a saját
döntésók miatt szenvedni fognak.

Atyánk, imádkozunk azokért, akik most a kötélen
egyensúlyoznak—azokért, akik még nem kötelezték el
melletted az életüket. Érd el őket a Te Szentlelked által.

ÁMEN.

December 22
AZ IMA ILLATA
Egy másik angyal is odajött és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és
adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az
aranyoltárra, amely a trónus előtt van.
Jelenések könyve 8:3

Milyen csodálatos ajándék az ima! Ha belegondolunk, hogy az univerzum Teremtője meghallgat
minket, ez szinte hihetetlen. Az ima egy kiváltság. És azt olvassuk, hogy Isten annyira értékeli az
imáinkat, hogy édes illatszernek tekinti azt.
Az ima egy dicsőítő eszköz. Isten lábainál való megpihenés, amikor kifejezed aszeretetedet, az
imádatodat, és hagyod, hogy megnyíljon az Ő szíve előtted. Én azt gondolom, hogy ez a dicsőítő
ima—ez az együttlet Istennel, mint barát a baráttal—ez az ima legmagasabb foka.

HASZNÁLOD‐E AZT AZ AJÁNDÉKOT, AMIT ISTEN ADOTT NEKED?
Talán az ima legtöbbet használt formája a könyörgés. Ennek során keressük Isten segítségét,
gondoskodását és útmutatását az életünkre. Mindannyiunknak vannak szükségletei, és helyénvaló
dolog, ha ezeket Isten elé visszük.
Az ima lehet közbenjárás is. Túl a mi szükségleteinken, mások szükségleteiért imádkozunk.
Az ima párbeszéd is. Isten beszél hozzád, és te válaszolsz neki. Ugyanannyira fontos beszélni
Istenhez, mint meghallgatni Őt.
Dicsőítesz az imán keresztül, könyörögsz az imán keresztül, közbenjársz az imában, hallgatod Istent
az imán keresztül?
Felajánlod az ima édes illatát Istennek?

Atyánk, bocsáss meg nekünk, hogy annyi időt elpazarolunk
értéktelen dolgok hajszolásával. Hadd legyen a szívünk a Lélek
dolgaira hangolva, hogy felemeljük hangunkat, kifejezzük
dicséretünket, és Veled legyünk közösségben.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 23
MEGKEMÉNYEDETT SZÍVEK
A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg
kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat,
amelyeket… készítettek… és nem tértek meg a gyilkosságaikból,
varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.
Jelenések könyve 9:20‐21

A Jelenések könyvének 9. fejezet leírja az ötödik és a hatodik trombita ítéletét, amikor megnyílik a
pokol, és a démoni erők elözönlik a földet, és megölik a földön élők egyharmadát. Azt gondolnád,
hogy a megmaradt emberek arcra borulva könyörögnének Istenhez irgalomért, és megtérnének
bűneikből. De nem ez történik. Ehelyett átkozzák Istent, és nem térnek meg a Sátán imádásából.

MA IS A BIBLIA BÁLVÁNYAIT IMÁDJÁK.
Könnyen megcsóváljuk a fejünket, amikor látjuk, hogy bálványokat imádtak a Bibliái időkben az
emberek, de a Jelenések világosan elmondja, hogy a nagy nyomorúság időszakában is ezeket fogják
imádni. Ugyanezeket a bálványokat imádják ma is.
Ha a bölcsességedet imádod, akkor Bált imádod, a tudás istenét. Ha az élvezeteket isteníted, akkor
Molokot, az élvezetek istenét szolgálod. Ha a hatalom az istened, hogy minden áron a csúcsra érj,
még akkor is, ha más embereket eltaposol eközben —akkor Mammont imádod, a hatalom istenét. Ha
a szexet isteníted, akkor Astartét, a paráznaság istennőjét imádod.
Honnan tudod, hogy imádod‐e ezeknek közül valamelyiket? Abból, hogy mi köti le az idődet, a
gondolataidat, az energiádat—vagyis az életedből.
Vizsgáld meg a szívedet. Kit előtt borulsz le?

Uram, segíts nekünk, hogy gyorsak legyünk a megtérésre, és
kérjük a Te megbocsátásodat, amit Te olyan csodálatosan
biztosítottál számunkra a Te Fiad és a mi Urunk, Jézus Krisztus
által.

AZ Ő NEVÉBEN IMÁDKOZUNK, ÁMEN.

December 24
AZ ELLENSÉG LEGYŐZÉSE
Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a
sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt.
Jelenések könyve 12:7‐8

A velünk szembenálló ellenség Isten termtményinek egyik leghatalmasabbika. De vegyük észre,
hogy Ő is csak egy teremtett lény. Az emberek sokszor azt gondolják, hogy a Sátán Isten ellentéte, és
egyenlő erejük van. Ez azonban nem így van. A Sátán szemben áll Istennel, szemben áll Isten
embereivel és Isten dolgaival, de ő nem Isten ellentéte.

A MI ELLENSÉGÜNK ERŐS, NEM LEGYŐZHETETLEN.
A mai igerészben láthatjuk, hogy Mihály, Isten arkangyala legyőzi őt. Ő már évszázadok óta harcban
állt vele. Azt olvassuk, hogy „ a sárkány harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudtak felülkerekedni.”
És a Sátán téged sem fog tudni legyőzni, ha te Istenhez tartozol. Ahogy Jézus is megígérte Péternek,
„én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.”
(Máté evangéliuma 16:18).
Annak ellenére, hogy Sátán terveket sző ellened, és fáradhatatlanul s szüntelenül azon
munkálkodik, hogy megpróbálja feléleszteni benned a testi vágyakat, és el akar szakítani Istentől,
mégsem győzhet ellened, ha Krisztussal vértezed fel magad. Saját erődből azonban semmi esélyed
sincs a Sátán ellen. Ne próbálj szembeállni vele a magad erejéből. De kiállhatsz ellene az Úr erejével.
Legyőzheted a Jézus Krisztus keresztje által, amely győzelmet ad számunkra a gonosz erői felett.
Uram annyira hálásak vagyunk, hogy mivel benned élünk,
megvédsz minket a gonosztól, a gonosz nem tud megérinteni
minket. Köszönjük a győzelmet, amit a kereszt által
biztosítottál számunkra..

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 25
CSODÁLATOSAK AZ Ő MUNKÁI
„Nagyok és csodálatosak a Te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és
igazak a te utjaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené
a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent; mert a népek eljönnek mind, és
leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.”
Jelenések könyve 15:3‐4

Nagyon valószínű, hogy e dal minden énekese mártírhalált szenvedett a hite miatt. János hallja és
látja őket a mennyei színen, de ők korábban már szilárdan kiálltak az Antikrisztus ellen—aki
megparancsolta, hogy mindenki a földön vegye magára a bélyeget vagy a jobb kezére vagy a
homlokára,—és ők életüket vesztették mivel ellenszegültek. Annak ellenére, hogy megismerték a
halált, megmenekültek attól az ítélettől, amely eljött a Földre. És most itt vannak a mennyben Isten
trónja előtt, és dicsérik Őt.
Ezek a mártírok a győzelem dalát éneklik. Annak ellenére, hogy a Sátán tombolt ellenük, Isten
győzelmet adott nekik a sötétség erői felett, és az belőlük előtörő dal gyönyörű szövegét a csodálat
és a hálaadás ihlette. „Nagyok és csodálatosak a Te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak, és
igazak a te utjaid, népek királya.” Mennyire méltó Ő a dícséretre!

A BÁRÁNY ÉNEKE—EGY CSODÁLATOS HÁLAADÓ ÉS DÍCSŐÍTŐ ÉNEK ANNAK, AKI IRGALMAT
ÉS KEGYELMET AD AZ ELVESZETTEKNEK.

Uram, annyira hálásak vagyunk, hogy megismerhettünk Téged,
és megtapasztalhattuk a Te szeretetedet és együttérzésedet.
Bárcsak mindig hűségesek lennénk a Te szolgálatodban.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 26
A BÁRÁNY LEGYŐZI ŐKET
Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a
fenevadnak. Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi
őket, mert uraknak Ura, királyoknak Királya…
Jelenések könyve 17:13‐14

Ki lehet olyan ostoba, hogy háborút indít Jézus Krisztus ellen? Azt olvassuk, hogy a nagy nyomorúság
ideje alatt a föld vezetői éppen ezt fogják megpróbálni. De még ha az egész világ egy erővel, egy
akarattal, egy céllal egyesülne is, hogy háborút indítson Isten Báránya ellen, azok az istentelen erők
elbuknának.
„A Bárány legyőzi őket,” mondja az igerész. A végső győzelem az Úré. „A menyben lakozó kineveti,
az Úr kigúnyolja őket.” (Zsoltárok 2:4).

LEHET HOGY Az EGÉSZ VILÁG HARCOL JÉZUS ELLEN, DE Ő MÉGIS GYŐZNI FOG—Ő A
KIRÁLYOK KIRÁLYA, ÉS AZ URAK URA.

Nebukadneccár—az első világbirodalom uralkodója—háborút akart indítani az Úr ellen és az Ő
szava ellen. De ő is teljes vereséget szenvedett. Miután újra észhez tért, ezeket a szavakat írta le:
„Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam
a Felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és
királysága megmarad nemzedékről nemzedékre.” (Dániel próféta könyve 4:34).
Lehet, hogy úgy néz ki, hogy a világ fogja nyerni a csatát, de sose felejtsd el, hogy a végső győzelem
a Bárányé lesz.
Atyánk, várjuk azt a napot, amikor te legyőzöd a sötétség erőit,
amelyek lázadnak ellened, és megalapítod igazságos
királyságodat ezen a földön. Hadd jöjjön el az a nap minél
hamarabb.

ÁMEN.

December 27
ÖRÖKRE ELTÜNIK
Az a haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled, minden bőség és pompa
elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol.
Jelenések könyve 18:14

Milyen haszonról beszél ez a rész? Mi után vágyakoztak ezek az emberek? A kereskedelem
hasznára vágytak ezek az emberek: „az aranyat és ezüstöt, a drágakövet és gyöngyöt (drága
ékszereket), a gyolcsot és a bíbort, a selyem és skarlátruhákat (divatos ruhákat), a különféle tujafákat
és elefántcsont tárgyakat, a különféle nemes fából vagy ércből, vasból és márványból készült
eszközöket” akartak (Jelenések könyve 8:12). Ismerősnek tűnik? Milyen sok ember vágyakozik ma is a
kereskedelem hasznára, a meg nem keresett pénz elköltésére, hogy teletöltsék szekrényeiket
ruhákkal és házaikat drága bútorokkal és csecsebecsékkel? Hány évet töltenek azzal, hogy fizessék a
hitelkártya tartozásaikat, mivel vágyaik kielégítésére költöttek?

ISTEN UTÁL MINDENT, AMI RABSÁGBA DÖNTI AZ Ő NÉPÉT.
A kereskedelem egy olyan rendszer, amely rabul ejthet. Milyen ostobaság, ha ennyire múlandó és
ennyire jelentéktelen dolog rabja leszel. Nagyon rövid ideig vagyunk itt, de az örökkévalóság örökké
tart. Bölcs dolog mindent feltenni erre az életre, és semmit sem hagyni az eljövendő örök életre?
Jézus ezt mondta, „ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” (Lukács
evangéliuma 12:15). Az életünk egy folyamatos kapcsolat Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. Én
sokkal inkább szeretnék szegény lenni ebben a világban gazdag hittel, mint gazdag lenni ebben a
világban, szegény hittel. A Krisztusban levő gazdagságunk tartós—ez örökkévaló.
Atyánk, felismerjük, hogy e világ istene megcsalta az
embereket. Kérjük, hogy nyisd meg azoknak a szemeit, akiket a
Sátán hazug erői megvakítottak.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 28
KRISZTUS MENYASSZONYA
Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük Őt, mert eljött a Bárány menyegzője,
felkészült menyasszonya.
Jelenések könyve 19:7

A Korinthusiakhoz írt második levelében, Pál ezt írta, „Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket:
mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé.”
(Pál második levele Korinthusiakhoz 11:2).
Abban az időben a házasságkötések előre el voltak döntve, mert a szülők azt gondolták, hogy a
választás sokkal fontosabb annál, hogy azt a gyerekekre bízhassák. Pál úgy beszél, mint a korinthusi
gyülekezet apja, és elmondja nekik, hogy a házasságkötés már el van rendezve. Őket Krisztussal
jegyezték el.
A Jelenések könyve 19. fejezetében le van írva a Bárány esküvője az Ő menyasszonyával, a
gyülekezettel. „A menyasszony elkészítette magát.” Ebben a mennyei értelemben a jegybenjárás
befejeződött vége, és eljött az ideje a házasságkötési ceremóniának. Minden esküvőn van
menyasszony. Azt olvassuk, hogy Krisztus mennyasszonyát „felöltöztették fényes, tiszta gyolcsba.” És
megtudhatjuk, hogy a tiszta gyolcs, „a szentek igaz cselekedeteit jelenti.”

KRISZTUS MENYASSZONYA IGAZSÁGBA FOG ÖLTÖZNI.
Ézsaiás ezt mondta saját igazságunkkal kapcsolatban: „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a
tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.” (Ézsaiás könyve 64:5). Amikor Jézus
elé megyünk, akkor viselhetjük a saját szennyes ruhánkat—amely az igazságra való legjobb
törekvéseinket jelenti—vagy viselhetünk egy csodálatos, tiszta fehér ruhát, ami Jézus Krisztus hitben
elfogadott igazságát jelenti.
Te mit fogsz viselni, amikor találkozol a Vőlegényeddel? Ma a saját igazságodba vagy öltözve, vagy
az Övébe?
Atyánk, köszönjük, hogy a Te igazságodba öltözhetünk, és
Krisztus által Előtted állhatunk szentül és tisztán.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 29
A NAGY FEHÉR TRÓN
És láttam a nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az
ég, és nem maradt számukra hely.
Jelenések könyve 20:11

Az emberek sokszor azt hiszik, hogy megússzák büntetés nélkül, mert látszólag senki sem tud
bűneikről. De Isten mindent tud. Ő mindent lát—az összes gondolatot, az összes tettet, és minden
titkos dolgot. És amint a Biblia elmondja nekünk, „Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot,
akár jó, akár rossz az.” (Prédikátorok könyve 12:14). Azon a napon a könyvek kinyittatnak, és minden
ember megítéltetik a könyvbe írottak szerint—beleértve a titkos szavait és cselekedeteit is.
De van egy másik könyv, amit az Élet Könyvének hívnak, és ez az a könyv amlybe mindannyian
szeretnénk beíratni a nevünket. Mert azok, akiknek a neve nincsen benne az Élet könyvében, a tűz
tavába vettetnek. De azok, akik a hitüket és a bizalmukat Jézus Krisztusba vetették, és elfogadták Őt
Uruknak és Megváltójuknak, megváltást nyernek.

AMIKOR ISTEN NAGY FEHÉR TRÓNUSA ELŐTT ÁLLUNK, ÉS HALLJUK, HOGY A NEVÜNKET
SZÓLÍTJÁK, NEM KELL FÉLJÜNK.

Az Ige ezt mondja nekünk, „Van Pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.” (János első levele
2:1). Azon a napon Jézus előre lép, és ezt mondja: „Atyám, ő hozzám tartozik. Ennek a gyereknek a
bűneit írd az én számlámra.” És abban a pillanatban, mindannyian akik Jézushoz tartozunk, igaznak
találtatunk. A neveink megtaláltatnak az Élet Könyvében, hivatalosak leszünk a mennybe, és
elkezdődik az örökkévalóság a mi Megváltónkkal.
Köszönjük, Atyánk Jézus Krisztus csodálatos munkáját érettünk.
Hadd éljünk úgy, hogy neked hozzunk dicsőséget.

JÉZUS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 30
ISTEN IGAZ ÉS HŰSÉGES IGÉJE
A trónuson ülő ezt mondta, „Íme újjáteremtek mindent.” És így szólt: „Írd
meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak.”
Jelenések könyve 21:5

Néha az Isten által megprófétált dolgok olyan csodálatosak, hogy ezért Ő szükségesnek találja Igéje
megerősítését.
Ezékiel könyve 36‐ban Isten azt prófétálja, hogy ujra fogják építeni Izrael földjét. Leírja, hogy a
kopár hegyeken újra fák lesznek, és a földek újra termést hoznak az embereknek. Miután megírja
ezeket a bámulatos előrejelzéseket, Isten ezt mondta, „Amit megmondtam, meg is teszem.”
Majdnem 2500 évbe tellett, hogy megtegye, de megcsinálta. Ez a terület, ami kisebb, mint New
Jersey, a világ negyedik legnagyobb gyümölcs és zöldségexportáló országa.

A PRÓFÉCIÁK A SZEMÜNK LÁTTÁRA TELJESÜLNEK.
Amikor Jézus elmondta a tanítványainak, hogy mi fognak történni a világ végekor, így fogalmazott:
„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." (Máté evangéliuma 24:35).
Az újságok címlapjain minden nap olvashatrjuk a tényt, hogy Isten megtartotja az Ő Igéjét.
Mit jelent ki Isten itt a Jelenések könyvének 21. fejezetében? „És ezt mondta nekem: „Megtörtént!
Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének
forrásából ingyen. Aki győz örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (21:6‐
7).
Atyánk, köszönjük a Te csodálatos ígéreteidet, amelyek által
részeseivé váltunk az örök életnek a Te országodban.

JÉZUS CSODÁLATOS NEVÉBEN, ÁMEN.

December 31
ISTEN MEGHÍVÓJA
A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki hallja az is mondja: „Jöjj!” Aki
szomjazik jöjjön! Aki akarja vegye az élet vizét ingyen.
Jelenések könyve 22:17

Ez a csodálatos könyv—Isten Igéje—egy meghívással végződik. „Aki hallja az is mondja: Jöjj!”
Miután hallottad Isten szeretetének üzenetét és elfogadtad a megbocsátását, miután megismerted
azt a csodát és azt az örömöt, amely a vele élt életből származik, akkor azt veszed észre, hogy alig
várod, hogy másokat is hívjál.
„Aki szomjazik, jöjjön!” János elmondja nekünk, hogy Jézus a sátoros ünnepén felállt, és így
kiáltott: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék.” (János evangéliuma 7:37). Jézus nem fizikai
szomjúságról beszélt. Ő arról az álatlános szomjúságról beszélt, amely ott van minden ember
lelkének mélyén. Ez az a szomjúság, amiről Dávid beszélt, „Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem.” (Zsoltárok könyve 42:2). Ez az Úr iránt való szomjúság.
Az ember problémája az, hogy az Isten iránt érzett szomjúságot fizikai és érzelmi megtapasztalások
és birtoklások által próbálja kielégíteni. De az időleges dolgok nem tudják betölteni a szomjúságot.
Isten ingyen ajánlja fel azt, hogy betölti ezt a hiányt az életedben. Azt akarja, hogy szoros kapcsolatod
legyen Vele, hogy az Ő élő vize túlcsorduljon az életedből. Csak így fog a szomjúságod megszűnni.

ISTEN EGY GAZDAG, BŐSÉGES ÉLETRE HÍV TÉGED—EGY ÉLETRE ŐVELE. ELFOGADOD A
MEGHÍVÁST? JÖSSZ?

Uram, köszönjük, hogy egy kitartó Isten vagy. Segíts nekünk,
hogy válaszoljunk a meghívásodra, és egy mélyebb, közelibb
kapcsolatra lépjünk Veled. Elismerjük Uram, hogy csak Te
tudod betölteni a szomjunkat.

ÁMEN.

