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Jel 3:7-13 …ezt mondja a Szent, az Igaz… 
 
Genetikánk azonos Krisztus genetikájával, ezért hasonlóság van. A Szentlélek kimunkálja bennünk a krisztusi 
természetet. Ami nem krisztusi bennünk, az problémát okoz, pl. összeszólalkozások, „elszakad a cérna”, csalás, 
paráznaság…  
Milyen előzményei vannak a bűnnek? Vágykeltés –> a jogtalan vágy kielégítése –> bukás. Belső vonzalom 
felébred. A vonzalom valamire ráfókuszál, és ha hagyjuk eluralkodni, végül bűnt szül. Bűnös természettel, ne-
gatív vonzalmakkal születünk. Egy halottat nem érintenek a kísértések. A bűnöknek bennünk meg kell halni. 
Így ki fog halni a bűnös vágyódás. Ezt önmagunkban nem tudjuk megtenni. A Szentlélek „elbánik” bennem a 
rosszal, így már nem lesz bennem. Nem önuralomról van szó; halálról. Krisztus fog uralkodni azon a területen. 
Idősek például az önkontrollt elveszítik, és előjön az, amit csak önuralom alatt tartottak, de nem öltek ki az éle-
tük során. Vagy uralkodsz önmagadon, vagy Jézus megszabadít. Erre van egy nyitott ajtónk, hogy szentek le-
gyünk.  
Mikor megszégyenülünk egy bűn miatt, az kegyelem, mert előjön a láthatóba a bűn, és keressük az Urat. Az 
ítélet a nevelés eszköze, hogy a világgal együtt el ne vesszünk (1Kor 11).  
A fenyítés célja, hogy szentségében részesüljünk (Zsid.12). A bukások célja, hogy szembesüljünk a szentségte-
lenséggel. Nem az a baj, ha elbuksz, hanem ha nem fordítasz hátat a bűnnek, és belenyugszol. Mindenki számá-
ra eljön majd egyszer a „záróra”; ne fáradjunk bele a fenyítésbe. A megszentelődés után, örömmel látjuk majd 
meg az Urat. 
 
Az imaéletünk kifejezi a hozzáállásunkat. A többség tapasztalata, hogy nem tud kiszorítani idejéből imaidőt, és 
nehéz a kapcsolat létrejötte. Hatalmas harc eredménye, hogy minden gördülékenyen működjön az imaéletben. 
Egy óriási nagy harc – mindenkinek! 
Ha harcolunk, akkor néha könnyen megy az ima, mint a vajban a kés, de többnyire ez kemény harc. Ebben fej-
lődnünk kell. A „szentségéből való részesüléshez” az imaélet fejlesztése kell. Néha tudjuk, érezzük egy imánál, 
hogy „ez most átment”. De ezért küzdeni kell. A böjtöléssel magunkat törjük meg, hogy Istenre tudjunk figyelni. 
Saját vágyunk felett kell uralkodni, és ez a hit harca. Az imaidőben tud megtörténni egy hasonló átalakulás, 
mint a megdicsőülés hegyen volt; „Uram jó nekünk itt lenni”. Az ő jelenlétében, Ő a szentségében részesít, ki-
cseréli azt a részt bennem, amit ki kell. De meg kell vívnom a hit harcát.  
„Mert nékünk is hirdettetett az evangéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel 
nem párosították hittel azok, a kik hallották” (Zsid 4,2). „Nem párosították hittel”, ennek kétféle jelentése lehet: 
1) bennük nem volt hit, vagy 2) ők nem kapcsolódtak azokhoz, akik hittek. Lehet hogy bennem nincs olyan hit, 
de a másikban, de vele összefoghatok. Csatlakozz ahhoz, aki hisz. Így segítünk magunkon. Közös imaalkalma-
kon ez megtörténhet. Hatással vagyunk egymásra. Inspirációt kapunk. 
 
1 Személyes imaélet fejlesztése. Csinálj magadnak személyes imaidőt, így szentségében részesülhetsz. Ezért 
küzdjél, mert lábunkat béklyók kötik.  
 
2 Gyülekezeti imaalkalmak. Nagyobb erőfeszítés kell. A csütörtöki imaóra mindenki alkalma. Gyertek el. Ha 
nem tesszük meg, ne várjuk, hogy Isten segítsen.  
Adtam eléd egy nyitott ajtót = lehetőség. A lehetőség kihasználása gyümölcsöt, a gyümölcs, változást hoz. Te-
gyél bele energiákat. 
 


