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A helyes indíttatású emberek
„Mert az Úr szemei forognak az egész földön,
hogy hatalmát megmutassa azokhoz,
a kik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.”
(2 Krónikák 16,9.)
Az Úr teljes mértékben támogatni fogja a helyes indíttatású embereket. Isten Szelleme
kirendeli és felállítja az Úr hadseregét, amely megragadja a Királyságot,
tudván, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki e világban van. A beteljesedésre váró
dolgok nem a mi erőnk vagy emberi buzgóságunk által fognak megtörténni,
hanem Isten Szellemének ereje által.
„Az Úrnak beszéde ez (Zorobábelhez), mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én
szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zakariás 4,6.)
Le kell győzzük azt a kísértést, amely arra indít minket, hogy testben fejezzük be azt, amit
Isten a Szellemben kezdett el. Ha igazán felelősségteljessé
válunk, akkor még több valódi hatalmat lehet ránk bízni. Krisztus Jézus talál hűséges
sáfárokat, akikre még többet bíz majd. Ezek az emberek békességben
és tisztaságban járó becsületes emberek lesznek.
Nekünk a hitért tusakodó és a hitet védelmező embereknek kell lennünk, hogy ne az
aposztaták cselekedeteit lássuk meg, hanem az Apostolok Cselekedeteit.
„Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös
üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok
a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.”(Júd 1:3)
I. Ne fogadj el utánzatokat!
II. Ne tarts a korlátoktól!
III. Ragadd meg az óriási lehetőségeket!
Ahogy törekszünk ezt a három területet az életünk élő valóságává tenni, Isten elindítja az
Egyházat a hitnek és az erőnek egy sokkal magasabb szintjére.
I. NE FOGADJ EL UTÁNZATOKAT!
A „mesterséges”, „hamis”, „szintetikus” kifejezések segítenek minket abban, hogy jobban
meg tudjuk ragadni az „utánzat” kifejezés értelmét.
Egyszer megkérdeztem egy vezető bank elnökét: „Hogyan fedez fel egy hamis bankjegyet?”
Ő azt válaszolta: „Úgy, hogy megtapintatom olyasvalakivel, aki már
járatos az eredeti kezelésében.”
Ez az amiért Krisztus Testének valódi bensőséges viszonyban kell lennie Krisztussal. Annyira
hozzá kell szokjunk a hangjához, hogy idegenek hitető hangja
ne tudjon mozgatni minket. Miért? Mert nem pazarolhatjuk továbbra is az életünket olyanért,
ami értéktelen fa, széna és pozdorja.

„Ennek az ajtónálló [ajtót] nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait
nevökön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait,
előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek,
hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.”
(János 10,3-5.)
Az Igazság Szellemének célja az, hogy mindegyikünket az igazságban alapozzon meg, amely
az egyedüli mód számunkra a megszentelődésre. Ideje kiállni a jogosságért
és a szentségért. A kegyelem nem jelent engedélyt a laza életmódra.
- A politikai korrektség látszata kedvéért messzire sodródtál az igazságért és a jogosságért
való kiállásra vonatkozó elhívástól?
Tisztesség és becsület
Engedjük azokat, akik a tisztesség edényei lennének, hogy visszatérjenek a szív valódi
szentségéhez. Ez lehetőséget biztosít számunkra az igazságban való
megszentelődésre és arra, hogy az Úr előtt megszentelt edényekként jelenhessünk meg.
Ahhoz, hogy a valódi szabadság uralkodhasson, az igazságot, valamint
a szent és a világi, a tiszta és a tisztátalan közötti különbséget kell tanítanunk.
„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az
övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét
vallja. Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből
valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig
gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz,
megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre
alkalmas.” (II.Tim.2:19-21)
Mi a különbség a világi és a szent között?
Emlékszel Jézus szavaira, amikor azt mondta: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem,
ti gonosztevők”? Ő azoknak mondta ezeket a szavakat, akik anélkül
merültek bele vallásos tevékenységbe, hogy igazán Krisztusban bíztak volna. (Máté 13,27.)
Krisztus Jézus azt kérte, hogy „Szenteld meg őket a te igazságoddal:
A te igéd igazság.” (János 17,17.)
A hívőknek a hit eredeti, hiteles életmódjával fémjelzett, becsületes életet kell élniük. „Úgy
éljünk, ahogy beszélünk”, ha azt akarjuk, hogy olyan üzenetet
hordozzunk, amely igazából megváltoztat életeket.
A Sádók papságának alapvető célja az volt, hogy az Úrnak az Ezékiel 44-ben leírtaknak
megfelelően szolgáljanak. A hűségük jutalmaként megengedtetett számukra,
hogy közelebb kerüljenek Istenhez.
A FEDDÉS ELVISELÉSE
Sok keresztény ezekben a napokban a „Fazekas” korongján eltöltött időszak eredményeként
megzavarodást érzékel. Átmeneti időszakban vagyunk, amely átalakulást

eredményez. A Fazekas keze megformálja az agyagot. A mi felelősségünk az, hogy
megformálhatóak maradjunk a Mester korongján. Ha te próbálod magadat formálni,
szárazzá, törékennyé fogsz válni, végképp összetörsz és deformálódsz. Maradj alázatos.
A felemelkedő vezetők és szolgálataik állva maradnak a megrostálás és a megmetszés
időszakában is. A tisztítómester tüze kikovácsolja a jellemüket ennek
az egyedülálló kenetnek a hordozására, hogy a kenet ne vesszen el, és az edények se
sérüljenek meg, vagy törjenek össze jellembeli hiányosságok miatt.
Ők azok a vezetők és tanácsadók lesznek, akik nem a szemük látása vagy a fülük hallása után
ítélnek, hanem valódi igazságosság alapján jogosságot és igazságot
eredményező döntéseket hoznak.
„…Akin az Úrnak lelke megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és
hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. s gyönyörködik
az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint
bíráskodik: Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben
bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehelletével
megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen,
és veséinek övedzője a hűség.”(Ézs 11:2-5)
Az Úr vezetésének /vezetőinek/ szelleme és lelke valósággal részesedni fog az isteni
természetből és a szent jellemből. Emlékezz Isten ígéretére: „Ha találok
tiszta embereket, mérték nélkül kiöntöm az erőmet.” Ragadd meg a tisztaságot, ami az Isten
gyermekének az azonosító jele.
Az Igazság Szelleme, a Szent Szellem minden egyes keresztényt arra hív, hogy úgy járjon,
mint egy igazi Sádók papja. Ezek a papok bemutatták és megőrizték
az erkölcsösség, az önuralom és az önmegtagadás legmagasabb fokát. Az ő életmódjuk
megtanította az embereket arra, hogyan tegyenek különbséget az isteni
és az istentelen között (lásd Ezékiel 44,15-23.).
A mai időkben sokan valójában tévelyegnek, mert nem tudják, hogy az igazság valódi
ösvényéről letértek. Néhányan még tudatában is vannak tévelygésüknek,
de inkább letagadják azt a tényt, hogy elfordultak Jézustól, az első szerelmüktől /az első
szeretettől/.
Idézetblokk eleje
Szembe kell nézzünk a Krisztushoz való hamis elkötelezettségünkkel és a Krisztussal való
járásunkban hitelessé és tisztává kell, hogy váljunk!
Idézetblokk vége
NE TARTS A KORLÁTOKTÓL!
„Avagy az ÚRNAK lehetetlen-é valami?” (1 Mózes 18,14.) Jeremiás próféta a következő
állítással válaszolja meg ezt a kérdést:
„Ah, ah, Uram ISTEN! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te
kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted!” (Jeremiás
32,17.)

Úgy kellene kiáltanunk: „Isten, veled semmi sem lehetetlen!” (Lukács 1,37.) Ha többet
várunk, Isten többet fog adni. Imádkozzunk olyan hitért, amely megmozdítja
Isten kezét. (Márk 11,21-24.) Most van itt az ideje, hogy nagyot gondoljunk, mert Isten bármit
képes megtenni. Ideje, hogy többet várjunk, többet higgyünk
/többre legyen hitünk/ és többet kérjünk. Pál apostol emlékeztetett minket arra, hogy:
„Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem
mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint.”
( Efézus 3,20-21.)
Idézetblokk eleje
„Kathryn Kuhlman azt mondta, hogy: Isten erejének a határát egyedül az egyén szabja meg…
Ez akkor történik, amikor az aktív hit mer hinni Istenben (dacol
minden gáttal) egészen addig a cselekvési pontig, hogy valaminek történnie kell.”
Idézetblokk vége
RAGADD MEG AZ ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEKET!
Ahhoz, hogy megragadjunk valamit, szükséges, hogy kinyújtsuk utána a kezünket, megfogjuk
és közel hozzuk azt. Nem lehet valamit a távolban megragadni. Istennek
ezt a közelgő megmozdulását sem lehet a távolban megragadni. Isten mindannyiunkat hív,
hogy húzódjunk közelebb Őhozzá, menjünk oda Őmellé, hogy megismerjük
az Ő szívét, hogy csendesedjünk el és ismerjük el, hogy Ő az Úr.
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek
közt, felmagasztaltatom a földön. A Seregek Ura velünk van, Jákób
Istene a mi várunk! Szela.” (Zsolt 46:11-12)
Ahogy meglátjuk az Ő arcát, Ő elváltoztat minket az Ő isteni ábrázatára
„Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon
ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.”
(2 Korinthus 3,18.)
Gondolkodj tehát ezeken az ígéreteken. Ha nem fogadunk el utánzatokat és tiszta egységben
járunk Krisztussal, akkor nem kell tartanunk a korlátoktól. Most
van itt az ideje annak, hogy ezeket, az óriási lehetőségeket megragadjuk.
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