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2017 a nyitva tartás ideje – ezt mondja az Úr a Paksi Pünkösdi Gyülekezetnek. 
Vedd észre, lásd meg. „Nézd, kitártam előtted egy ajtót” (efo). Néha úgy megszokunk egy helyzetet, hogy 
észre sem veszünk valamit. Az ajtó a lehetőséget jelképezi. A lehetőséggel élni, változással jár. Ez a változás 
lehet kívánt, vagy nem kívánt. 
Nagy kérdés, hogy mit akarunk? Ha nem akarunk semmit, minden változás zavaró. Meg kell fogalmazni, 
hogy én mit akarok. „Annak a hajósnak, aki nem tudja hova akar menni, egyik szél sem lesz jó. Aki tudja, az 
még az ellenszelet is be tudja fogni.” (Seneca) 
Mit akarsz? Ezt meg kell fogalmazni. Írd le, pár mondatban. Gondold át, imádkozz. 

Az itt szereplő „nyitott” (görög) szó előfordul még, pl.: Jézus megnyitja valaki fülét, szemét, száját; effa-
ta. Megdicsőülés hegyen „megnyílt” a menny. Jézus halálakor a sírok megnyíltak; az anyaméhet az első-
szülött nyitja meg, Jézus megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat.  

 
Nem kell erőt kifejteni, kilincset lenyomni, az ajtó nyitva van. Az ajtó mögött változások vannak. A meg-
nyílt tengeren (pl. Vörös tenger), a Jordánon nekünk kell átmenni, mint egy folyóson. Ez lehet egy folyamat, 
egy hosszabb periódus. A nyitott ajtó lehet egy alkalmi küszöbátlépés, de lehet egy hosszabb ideig tartó pe-
riódus. Ha egy folyamatról van szó, akkor naponként kell használni akaratodat, minden nap meg kell küzde-
ni a lépésekért, fenntartani a folyamatot. 2017 a nyitva tartás ideje. 
Józsué 3 – a papok a folyó közepén álltak, ott tornyosult a víz, míg a nép átment. Isten végig velük van, ha 
megyünk. De ha megállunk, bezárulhat a lehetőség. Mi lett volna, ha átkelés közben megállnak, és a víz 
összezárul? A lehetőség nem biztos hogy mindig ott lesz. 
Kérdezd meg, „Uram, te mit akarsz?” „Azt akarom én is.” „Uram, helyezd el a szívemben, hogy Te mit 
akarsz.” A nyitott ajtó a te akaratoddal kapcsolatban jelenik meg. 
Az Ő hatalma tartja nyitva az ajtót, senki be nem zárhatja. Ő fölöslegesen nem nyitogat ajtókat, Ő nem szó-
rakozik. Menj be rajta. Senki nem tudja bezárni, ha Ő nyitja ki. Ha folyosón kell átmenned, addig nyitva 
marad, míg átérsz. Ne félj, menj. Eléd, neked adta a nyitott ajtót, nem másnak. Nem azé, aki ügyesebb, 
gyorsabb, nem kell versenyezned érte. Mások nem tudják elvenni, az a tiéd. De ha nem döntöd el, hogy be-
mész rajta, előbb-utóbb bezáródik. Győzd meg magad, hogy ha az Úrral együtt mész, sikeres leszel. Isten 
olyan nyitott ajtón visz be, ahol még nem jártál.  
Pl. a gyereknevelést csak hitből lehet csinálni, mert először tesszük. Hit nélkül nem működik. Bízz benne, 
hogy Isten végig veled lesz.  
Ha tudod, hogy Isten előtt kedves változásról van szó, és nyitva van az ajtó, döntenünk kell, hogy megyünk. 
Jel 3:11 „Hamar eljövök, tartsd meg ami nálad van.” Kapaszkodj bele abba, amid van. Ha van egy látásod, 
kapaszkodj bele, az magával visz, az energizál. Ne engedd el. 
Mínák példázata. Az kapja a dicséretet aki befektet, kockáztat. Ez Istennek jobban tetszik, mint a tunyaság. 
Tartsd meg = használd a képességeidet. 
Ha belépsz a nyitott ajtón, ha dolgozol, annak jutalma lesz. „Gyere be Uram örömébe.” A korona (a jutalom) 
elvehető, az ajtó nem. 
2Móz 12:11 Sietséggel kellett enni a páska bárányt. Útra készen. Nem kapkodva, de sietséggel. Belső kész-
tetés, sürgetés. Ne hagyd, hogy elmenjen melletted a lehetőség. Nem jó magatartás az, hogy „Ej ráérünk arra 
még” Sietséggel tedd, amire a Szentlélek késztet. A biztosíték az, hogy a Szentlélek veled van.  
Józsué 3:3 Az egész nép menjen át a Jordánon. Isten mindenki számára szeretne jó változásokat. Lépj ki a 
kényelmi zónádból. Vállald be a változást. 
Tárva-nyitva van az ajtó. 
 
 
 


