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Jel 3:7-13 …ezt mondja a Szent, az Igaz… 
 
„Ki mondta, mindezt? – most erre fókuszálunk. Életünket általában a bizalom alapján éljük (pl. piacon attól vásáro-
lunk, akiben megbízunk, még ha drágább is). A bevándorlókról például másként nyilatkozik egy missziómunkás, 
egy politikus és az utca embere. Nem mindegy kire hallgatunk. „Uram, mit szeretnél most?”, ezzel a hozzáállással, 
érzékenységgel éljük az életünket. 
Azt az ajtót, amit Isten kinyit, más nem tudja bezárni, mert nincs joga hozzá, és nincs rá képessége. Isten céllal nyit 
ki egy ajtót. Érdekeljen, hogy vajon miért nyitja? Ezt sokszor belépés után értjük meg. 
 
A Szent és Igaz mondja ezt. Istenben semmi trükközés nincs, ő a javadat akarja. Ő a szándékaiban is igaz. Az ő jó-
indulata minden kérdést kiáll.  
Sátán a hazugság atyja (János 8,44). Sátán anyanyelve a hazugság. Lehet hogy tényszerűen igaz amit mond, de a 
mögöttes szándék hamis, célja ellenedre van. Ő az ellenséged. Ne az ördög hozza eléd az igét. Ő az igével is zsarol, 
elbátortalanít. Sátán meg akar győzni, hogy ne lépj be az ajtón. „Emlékszel a múltkor is hogy megjártad?” Ő egy 
másik ajtót akar nyitni. 
Hogy élni tudjunk a lehetőséggel, kell egy helyes Isten-ismeret, és Isten-kapcsolat. Ha helyesen ismerjük Istent, bát-
ran fogunk cselekedni. „Az Istenét ismerő nép felbátorodik, és cselekszik” (Dániel).  
 
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok” (1Pét 1,15-16). Isten olyanná akar formálni engem, mint ő maga. Erre 
adott Isten egy nyitott ajtót. Egy vonzást érzel rá. Ha ő mondja, akkor ez lehetséges. Ő nem beszél félre. Tágítsd az 
elképzelésedet. Isten segítségével sikerülni fog (nem magadtól). Ebben az évben jobban hasonlíts Istenre, mint ed-
dig. Istennek egyetlen célja velünk: hogy bennünk lakozzon, és olyanok legyünk, mint ő. Ezért születtél meg. Hogy 
Vele telve legyél, és az ő természete kiáradjon a többi ember felé. Ezt akarja Isten, és ez lehetséges. Ördög azt súgja, 
hogy ez lehetetlen. 
 
Gal 1,15-16 „De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, 
hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel.”  
Isten Krisztust ki akarja jelenteni bennem, hogy a létemmel láthatóvá tegyem, és hirdessem őt. „Nem tanácskoztam 
testtel és vérrel” - Pál nem kérdezte az emberek véleményét. Istennek ugyanez a célja velünk is: hogy bennünk 
Krisztust bemutassa.  
 
 
„Aki engem lát, látja az Atyát”, mondja Jézus Fülöpnek. Az Atyát senki soha nem látta, de Jézusban láthatóvá vált. 
Legyél olyan mint Jézus = Olyan leszel mint Isten. Másoknak is tegyük vonzóvá Jézust. Tele lenni erővel, bölcses-
séggel... mint Jézus.  
 
„Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében” 
2Thes 2,14. Tehát van egy jutalom is. Nem a semmiért áldozod oda magad. A sorsom is olyan lesz, mint Jézusé: 
dicsőség, öröm, gazdagság… Te is jól jársz. Győztes-győztes mentalitás. Ilyen, és hasonló igéket is szőj bele az 
imádságaidba, és gondolkodj rajtuk. A hit mélyebb, mint az értelem, mint a felfogó képesség. A hit a szívben gyöke-
rezik.  
 
„Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az 
elsőszülött sok testvér között” Róma 8,29. 
Hogy Fia képmására legyünk hasonlók, ezt akarja Isten. Ez a képmás nem egy álarc, jelmez. A testvérek a genetika 
miatt hasonlítanak egymásra. Pici magban indul, a Jézusra hasonlítás folyamata. A magban, a piciben benne van az 
egész. Ha növekszik az a pici, kicserél belülről az Úr.  
Mikor a „falhoz nyomnak”, megmutatkozik, hogy mi nem krisztusi bennem. Szentlélek apró lépésekben mutatja 
meg, mi az, ami bennem még nem jó, pl. irigység, féltékenység, aggodalmaskodás, rossz hajlamaim… „Uram, én 
mindig ilyen voltam, ne foglalkozzunk vele”, Isten pedig ezt mondja, „Nem, most kijött belőled, most ezen dolgo-
zunk”. Addig nem csukja be a nyitott ajtót, míg el nem bánsz a dolgokkal. A régi természetet keresztre kell feszíteni, 
belülről kell megtörni dolgoknak. Az önuralommal legyőzött dolog, még nincs keresztre feszítve. De az Úrral együtt 
meg tudjuk tenni. A Szentlélek belevisz olyan helyzetekbe, ahol megtörik bennem az, ami nem jó.  
Felelősek vagyunk azért, mennyire formálódik ki bennünk Krisztus. Ez a hit harca. A Biblia megmutatja, miben kell 
változni. Érezni fogod, hogy Isten akaratában jársz. Lesz egy belső bizonyosságod. Vonzó lesz számodra Krisztus 
akarata, természete. Mikor „megtapogatják”, kiderül, hogy ez nem álarc, hanem a valóság. Ne öregedjünk meg a 
hibáinkkal, amíg tudunk, változzunk meg. 
 


