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„Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, Van hitem a magas falak előtt.” 
(EDDA dalszöveg) 
 

Isten álmodott neked egy világot és ott állsz a kapuk előtt… Isten beleírja, belehelyezi lelkünkbe akaratát – ez az ő 
módszere. Magunkénak érezzük. Belül megszületik egy álom és kapsz külső megerősítéseket is. Amikor Isten helyez 
belénk valamit, akkor az bennünk „megfogan” és Ő ad egy nyitott ajtót is. 
 

Van sok hasonlóság és különbség is a mennyei és a földi dolgok között. Kimondhatatlan Isten világa, ezért hasonlatokat, 
példázatokat használ az Ige, pl. „hasonlatos az Isten országa”. Például a szimulátorok segítségével kialakul valamilyen 
kép a valóságról; vagy a vallási ünnepek is valamit jelképeznek a valóságból. „Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, 
ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság” (Kol 2,16-17). 
A zsidó áldozati rendtartás is a valóság árnyéka volt. Jézus halálának volt egy látható és egy nem látható része. Jézus az 
igazi templomba ment be, ahol elvégezte az engesztelést. A földi csak árnyéka az igazinak. Mi is csak árnyékai vagyunk 
az igazi önmagunknak. A mennyben nyerjük el az igazit.  
Az ajtó egy lehetőség a változásra, melyet Isten ad. Ennek örülj. Isten céllal ad lehetőségeket, beléd ültet dolgokat, és ő 
tartja nyitva a lehetőségeket. Senki sem zárhatja be. Lépj be a lehetőségbe sürgetéssel. Van egy felelősségünk: ha van 
egy látás, vonzás, azt használjuk ki, mert egyszer véget ér. Ézsau eljátszotta az atyai áldást. Könnyek közt kereste, de nem 
találta. 6-7 év is eltelhet, hogy új lehetőséget kapunk.  
 

Mire ad nekünk Isten lehetőséget? Elsősorban arra, hogy jobban kövessük Őt, hogy jelek, csodák történjenek, nagyobb 
„tűz” legyen a életünkben… Az anyagi lehetőségek csak gyümölcsei a szellemi dolgoknak. Lehetőség elsősorban arra, 
hogy az ő természetében részesüljünk. (Zsid. 12,..; Gal.5…) Ebben egy pozitív erő, egy biztonság van. A szent élet erőt, 
és biztonságot ad. Lehessen ránk bízni titkokat, megosztani problémákat. A szentek mellett élni jó. Jézus mellett élni jó; 
ritkán meg is „korhol”. Mi ne osszuk az észt, legyen bennünk türelem, isteni természet. 
Kell az imaélet mennyisége és minősége, hogy a szentségében részesüljünk. Hatással vagyunk egymásra. Az ösztönző, 
mikor tudom, hogy a másik például sokat imádkozik.  
„Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül” 
1Tim 2,8. A férfi teremtésből fakadó kötelessége, hogy hogy forrás legyen. Fej = kútforrás (kephale). Nem parancsoló, 
aki osztja az észt, hanem pl. ötletforrás. Férfiak, Istentől rendelt kötelezettségünk, hogy fejek, források legyünk! Légy 
„jó fej”! Nők, imádkozzatok a férfiakért. Mindenki jól jár, ha a férfi feje a Krisztus. 
 
Az „igaz, akinél van a Dávid kulcsa” (7. v.) – Mit jelent ez? Dávid Isten kedvence volt. Cselekedetei nem mindig, de a 
hozzáállása nagyon tetszett Istennek. Dávid bevallotta Betsabéval való bűnét, előjött vele. Elébe ment. Istennek ez a hoz-
záállás tetszett. Mikor megvalljuk bűneinket, erőt kapunk, hogy ne kövessük el legközelebb. Ha napfényre kerül, erőnk 
lesz felette. Dávidnak Isten ígéret adatott, hogy a Messiás tőle fog származni. Dávidnak örök királyság ígértetik = Krisz-
tus királyi uralma. Nála van a Dávid kulcsa. Valóság és árnyékkép. Ézsaiás 22:15-25. Szó van itt a királyi palota legna-
gyobb emberéről, a kancellárról – ő nyit és zár ajtókat a palotában.  
 
Jézus Krisztusnak adatott az összes befolyás. Övé az összes hatalom. Mikor befolyás kell, fordulj az Úrhoz. Isten tesz 
kedvessé, pl. a munkahelyen. Isteni hátszél. Ha ő fújja a hátszelet, akkor menjél. Ha kinyit egy ajtót menj be. „Mert egy 
gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz…” (Ésa 9:5). Az ő vállára helyezem a hatalmat, a 
Dávid kulcsát. Ekkor már Dávid halott volt, ez Jézus Krisztusról szól. Az uralkodás = teherhordozás, felelősség jár vele. 
Egy lehetőség, szabadság is, és egy felelősség is. El kell viselni a következményeket is, a pozitívat és a negatívat is. A 
számonkérés része az uralkodásnak. Jézus így viseli az uralmat. „Bízzál Bennem, vezetlek” ő felelősséget vállal a követ-
kezményekért is. Nem fogja azt mondani, „hát így jártál”. Ő veled lesz, végigkísér. De vele együtt kell mozdulni. Amíg 
az Urat követed, jó szerencsés leszel. Amikor elfordulsz Tőle, jönnek a bajok csőstül. „Ha rám figyelsz, nem fogsz tönk-
remenni, mutatok kiutat. Akkor jársz jól, ha velem jössz.” Az Istentől rendelt álom, út, csak akkor lesz sikeres, ha Vele 
csinálod. Vele sikeres leszel.  
Jézust kell úrrá tenni életünkön. Ő cselekvően szeretne az urad lenni, Ő szeretne a legnagyobb befolyással lenni rád. 
Rajtad múlik, hogy helyet teremts az ő uralmának benned – így tud megvalósulni az ő ötlete, „rafináltsága” benned (Isten 
ki tudja cselezni az ártó szándékot). 
Valamikor saját hibádból mész a falnak. Isten segít korrigálni. Dávidnak gyalázatos bűne volt, de engedte, hogy Isten 
korrigálja. Isten segít kijönni, de hagyni kell, hogy ő korrigáljon. Mondd ezt, „Uram, ints, korrigálj”. A bajba befelé a 
saját butaságodból mentél, de Isten bölcsességével jössz ki. Ezt győzelemként éled meg. „Ezt még egyszer nem akarom 
elkövetni”, ezt mondod. Tanulunk belőle.  
Fil.2,11 „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Jézust minden felett úrrá tétetett. Jézus-
nak mindenre, mindenkire van befolyása. Nincs olyan elrontott helyzet, hogy arra Istennek ne legyen befolyása.  
„Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk” (Róm 1,4). Ez a Jézus Krisztus az én uram, és minden felett úr. Vele együtt szorosan 
összekötődve élek, ő kontrollál, tehát: Vele együtt nincs lehetetlen nekem. Tisztátalan gondolatok, szándékok nem tudnak 
megtelepedni bennem. Hatások érnek, de van hatalmam, hogy ne verjen tanyát bennem. Ő legyen az életed ura! Hitre, 
engedelmességre utat nyitni, uralmát kiterjeszti életedre. Ő mondja neked: Adtam eléd egy nyitott ajtót. 


