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Figyeld meg, mi történik, ha önzésen alapul az életed! Hányan érzitek úgy, hogy még
dolgozik bennetek az önzés?… Akik nem emelték fel a kezüket, azok engedjék ki a hazug
démonokat! Mert mindenkinek - a pásztoraitokat is beleértve - az életében van az önzésnek
területe, amellyel foglalkozni kell, mert ha nem foglalkozom az önzéssel az életemben, nem
adok Istennek alapot, ami szükséges ahhoz, hogy megvalósítsa az Ő ígéreteit az életemben.
Figyeljétek ezt az Igét:
Gal.5:18 Ha azonban szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény
alatt.

„Ha szeretettől=szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Az önzés=test
cselekedetei pedig nyilvánvalók…”
Itt van a kijelentés, amit Isten mutatott nekem: Ha nincs jelen önzés, a test cselekedetei nem
tudnak megnyilvánulni. Ezek a dolgok, amiket készülök felolvasni nem tudnak
megnyilvánulni, ha nincs meg az alapjuk. Az önzés az alap. Ez az a gyökér, amiből ezek
kihajtanak. Önzés szükséges ezek megnyilvánulásához. Nem tudnak megtörténni, ha nincs
önzés.
Gal.5:19 (Amplified ford.) A test cselekedetei ezek: erkölcstelenség,
tisztátalanság, házasságtörés, paráznaság.

Kérlek, értsétek meg! A paráznaság önző cselekedet. A házasság előtti szex önző cselekedet.
Önzésen alapul. Hölgyek, figyeljetek! Ha egy fickó jön, és szexuális kapcsolatot akar veletek,
és azt mondja; „szeretlek!” Lehet, hogy igazat mond, és emberi szeretettel szeret téged, de
nem agapé szeretettel. Mert ha agapé szeretettel szeretne, akkor ezt mondaná; „Szeretlek,
akarlak, és kész vagyok mindent megtenni, hogy jogszerű legyen a kapcsolatunk.”
Figyeljetek! Azt akarom, hogy nyitott szemmel járj! Ha szexuális kapcsolatot akar veled, és
nem legális keretek között, akkor ez önzés. És mivel az önzés az alapja, ha valaha meg is
házasodtok, az önzés miatt képes lesz házasságtörést is elkövetni. Mert ha ott van az önzés,
akkor ott van az alap, hogy ezek a dolgok megnyilvánuljanak. Sok ember azt gondolja, hogy a
szex fiziológiai szükséglet, pedig nem az. A levegő, a víz, az étel fiziológiai szükséglet, amik
nélkül nem élhetsz. De a szex nem az. Lehet, hogy úgy érzed, a szex fiziológiai szükséglet, de
meg tudsz élni nélküle… A fenti cselekedeted bizonyítja, hogy önzés van benned. Te nem
gondolsz arra, hogy a másik életét összezavarod, nem gondolsz a következményekkel… Nem
törődsz azzal, hogy annyira nem szereted, hogy feleségül vegyed, csak annyira, hogy lefeküdj
vele – te nem szereted igazán! Hogy lehet, hogy keresztényként házasságtörést követsz el?
Tudod, hogy miután megtértél, nem követhetsz el házasságtörést. Állj meg egy pillanatra!
Megmondom, hogy lehet ez. Olyan keresztény vagy, akiben még mindig ott az önzés, és
amikor fellobban a tűz, az érzéseid eltávolítanak az Isten iránti elkötelezettségtől… és
belemész az önzésbe… és majd holnap kéred Jézus vérét, és kéred, hogy bocsássa meg a
bűnödet. Erről van szó a Galatáknak írt levélben. „Csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a
testnek az önzésre.”
Hogy történhetett ez meg? Mi ez? Az önzés az alapja. Akiben ott van az önzés, belemehet a
bálványimádásba is. Ez nem azt jelenti, hogy egy szobrot imádsz, hanem mindaz, aminek
több időt adsz, mint Istennek. Ez lehet az autód, a ruhád, a munkád, a karriered. Amik
elsőbbséget élveznek az életedben Isten előtt. Az önzés okozza ezt. Ugyanis nagy
valószínűséggel az életed bálványai önző bálványok. Ezek a dolgok nem nyilvánulhatnak meg
önzés nélkül. A Sátánnak önmagadra kell irányítania a figyelmedet ahhoz, hogy sötétség
nyilvánuljon meg.
Hadd olvassam fel a többit is, aztán mutatok valamit, ami az Édenben történt!
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”… házasságtörés, varázslás – ez manipuláció. A varázslás az, amikor bűntudatot akarsz
létrehozni valakiben, hogy irányíthasd. Azt akarod, hogy bűntudatból tegyenek meg valamit.
Ez manipuláció. Ez önzés. Minden alkalommal, amikor haragot, bűntudatot használsz, hogy
az emberek megtegyék azt, amit akarsz… Asszonyok figyeljetek, amikor a férjetek azt
mondja: „Úgy gondolom, most nem kellene erre pénzt költenünk.” De igen!!! – manipulálni
próbálsz Varázslásban vagy… mert önző okból akarod, hogy megtörténjen… Haragot,
bűntudatot próbálsz használni, hogy megváltoztasd a döntést. Ez önzés.
A sötétség megjelenéséhez a fókusznak át kell helyeződnie az „én”-re. Hadd vigyelek
benneteket egy kicsit az Édenbe! Itt van Ádám és Éva, akik Isten képmására lettek teremtve.
Szeretetből és szeretetben teremtettek és maguk is szeretet voltak. Megjelenik a Sátán, az „én”
hercege, aki maga az önzés. Tudja, hogy semmit nem tud elérni az életükben, míg rá nem
veszi őket, hogy önmagukra koncentráljanak. Önmagukra irányítja a figyelmüket. Ez történt
ővele is. A Biblia azt mondja, hogy gonoszság találtatott benne, mert annyira szép volt, hogy
elkezdett erre a szépségre koncentrálni. Önzésben magára kezdett figyelni… és megjelent a
büszkeség. Nincs büszkeség önzés nélkül. Aztán rávette az angyalok harmadát, hogy
önmagukra figyeljenek… Akkor Isten azt mondta: „Tudjátok mit? Valahányszor az önzés
valakiben megjelenik, az ki lesz dobva.” A bűn mindig önzésen alapul.
Tehát, Isten elkészíti ezt az embert, orrába leheli az élet leheletét, és az ember élő lélekké lesz.
De egyedül van. Mire Isten azt mondja: „Ádám soha nem fogja tudni, hogy működik az agapé
szeretet, ha egyedül van. Mert amíg egyedül van, önközpontú. Ő maga a központja az egész
életének, mert nincs ott más. Erre Isten azt mondja: ”Segítséget kell szerezzek neki!”
Segítséget mire? Hogy el tudjon szakadni az önközpontúságától. „Úgyhogy, adok neki egy
feleséget, hogy megértse, hogy ezután őt kell szeretnie, első helyre tennie. Ádámnak Éváért
kell lennie. „Ha Évát helyezed mindenben az első helyre, megtudod, milyen vagyok Én, mert
én nem tudok önközpontú lenni.” És megteremtette az asszonyt, és odavitte az emberhez, és
azt mondta: „Most vedd le a figyelmed magadról, és helyezd Évára. Tudjátok, mit tanulok?
Az Efézusiakhoz írt levélben Pál azt írja:
Ef.5:25 Ti férfiak, szeressétek
Krisztus is szerette az egyházat…
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a

Hogy szerette Krisztus az egyházat? Ő soha nem magára koncentrált, soha nem önmagára
nézett, semmi önzés nem volt ott. Figyeljetek rám, férfiak! Soha nem helyezhetitek magatokat
a feleségetek elé! Ha mégis, úgy eltévesztitek a házasságotok célját. Azt a célt, amiért Isten
Ádámnak, Évát adta. Isten odaadta Ádámnak Évát, hogy mondhassa: „Éva, használni akarlak
abban, hogy segítségére légy ennek az embernek, hogy teljes figyelmét először rád fordítsa.
És ezáltal fogok gondoskodni róla.” „Ádám, te gondoskodj Éváról, Én pedig majd
gondoskodom rólad! Lehetőséget adok neked a vetésre és az aratásra.” Éva, ha Ádám
gondoskodik róla, hogy vessen beléd, én gondoskodni fogok arról, hogy aratást hozzak neki.
Ő vet beléd, én pedig aratást adok neki.
Nos, hogy gondolod, hogy a feleséged elé helyezed magadat? Te nem teheted ezt! Most már
értem, miért kell kinyitnunk az ajtót a feleségünk előtt. A feleségem annak idején sokat
olvasott arról, hogyan kell viselkedniük az úriembereknek. Odatette a könyvet az ágyra;
„hátha elolvassa a férjem…” Én megnéztem, aztán úgy gondoltam: „tudom én mit kell tennie
egy úriembernek.” Míg aztán kijelentést kaptam arról, hogy miért adott Isten nekünk
feleséget. Hogy az első helyre tegyük. Hogy elsőként kezeljük. Az életemben minden arról
szóljon: „Először Taffi!” Nem lehetek én az első, neki kell az elsőnek lennie. Mindenben neki
kell az elsőnek lennie.
Szinte hallom, hogy mit gondoltok: az asszonyok: „Igen! Mondjad csak!” A férfiak pedig:
„Hagyd abba! Hagyd abba!”
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Azonban én mondom nektek, férfiak, így kell hogy működjön. Az ő ajtaját előbb kell kinyitni,
mint az enyémet. Mivel annyira képzettek vagyunk az önzésben, néha kinyitjuk előre az ő
ajtaját, aztán, ha nagyon elfoglaltak vagyunk…
Tudjátok, volt, hogy azon kaptam magam, hogy ülök az autóban, nyitott ajtóval és kiabálok:
„Gyere már!” Ez valóban önző volt. Igaz? Mert Isten azt várja tőlem, hogy őt helyezzem
előre. Az ő ajtaját kell kinyitni először. Az ő szükségét kell betölteni először. Az ő számláit
kell kifizetni először. Az ő jólápoltsága, öltözködése először. Minden vele kapcsolatos
dologban, neki kell az első helyen lennie. Első. Első. Első. Erre utalt Pál, amikor azt írta:
„Szeressétek feleségeteket, ahogy a Krisztus az egyházat, és Önmagát adta azért…”
Ezért kell nekem feladnom magamat, Taffiért, és nem foglalkozni azzal, hogy akkor mit fog
tenni ő értem. Engedd a Szent Szellemet beszélni neki erről. Te légy buzgó vető az ő életébe,
és én, megígérem nektek, úriemberek, szeretni, élvezni fogjátok az aratást. Szeretni fogjátok
az aratást! Az asszonyok azt mondják: „Ha ő így fog kezelni engem, nem kell, hogy a Szent
Szellem bármit is mondjon. Bárcsak így bánnál velem, minden este az ajtóban várnálak…”
Néhány asszony keres valakit, aki őt az első helyre teszi. (Akik egyedül állóak vagytok, csak
imádkozzatok nyelveken!)
A lényeg: megvilágítani, hogy az önzés az alapja a testi cselekedeteknek, hogy azok ne
nyilvánulhassanak meg az életedben. Az önzés alap megvilágítása csak úgy történhet, ha
rávilágítunk az agapé alapra, és ezáltal a szellem gyümölcsei nyilvánulnak meg. Figyeljétek
meg, mit mond:” A szeretet gyümölcse a szeretet, öröm, békesség… És a szeretet törvény
ellen, nincs törvény, amely felállhatna, és legyőzhetné a szeretet törvényt. Az önzés törvénye
nem tudja legyőzni a szeretet törvényét. A szeretet törvény a legnagyobb törvény, és ha ezt
működtetjük, nincs olyan törvény, ami ellenállhatna ennek! Halleluja! Értitek most már?
Az egész életünk az egyik vagy a másik alaptól függ. Ahhoz, hogy megszerezd a jogaidat
Isten királyságában, az agapé alapnak ott kell lennie. Ahhoz, hogy a „jogaidat” megszerezd a
Sötétség birodalmában, az önzésnek kell ott lennie. A bűn elkövetésének az önzés az alapja.
A 2.Tim.3-ban van egy prófétai Ige arról az időszakról, amiben mi élünk. Ez nem a jövőben
fog megtörténni. Ahogy olvasom, látni fogod, hogy ez már létezik.

2.Tim.3:1-5 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők
állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénz-sóvárgók,
kérkedők,
kevélyek,
káromkodók,
szüleik
iránt
engedetlenek,
háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői,
árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint
Istennek
szeretői,
akiknél
megvan
a
kegyesség
látszata,
de
megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Miért? Mi az alapja ezeknek a nehéz időknek? „Lesznek az emberek magukat szeretők…”
Figyeljétek meg! Az első dolog, aminek meg kell lennie a nehéz idők előtt: Az emberek
magukat szeretők, rendkívül önközpontúak lesznek. Az Ige azt mondja; ha az emberek ilyen
önzőkké, önközpontúakká válnak – akkor azt fogod látni, hogy pénz-sóvárgók. Ti – mint
keresztények - tudjátok, hogy nem lehettek pénz-sóvárgók. Az 1.Tim. 6:10 szól erről

1.Tim. 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után
sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

Hadd használjak egy másik szót: a rossz viszonyulás a pénzhez. Nem szabad rosszul
viszonyulnod a pénzhez. A pénz soha nem lehet a forrásod. A pénzt szeretetre kell használni.
Ha nem vagy kész szeretni az embereket, nem vagy kész a pénzre. Nem a pénz a gyökere
minden gonosznak, hanem a pénz szerelme. A világ azzal vádolja a bővölködést, prosperitást
tanítókat, hogy a pénz szeretetére tanítják az embereket. Nem, mi arra tanítjuk az embereket,
hogy szeressék Istent. És mert Isten szereti őket, gondoskodni fog a szükséges anyagi
javakról. Mert Ő nem fog változtatni a természetén: Nem mondhatja, hogy szeret téged, és
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közben nem gondoskodik rólad. Jehova ellátása látható lesz. „Az utolsó napokban lesznek az
emberek:… kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok,
tisztátalanok.” Nem látjuk ezt már most? Mindezek a dolgok, az első tényen alapulnak. Azt
mondja az Ige, hogy mindezeknek az alapja: önzés, önközpontúság. Ennek a nemzetnek a
jelszava: „SZABADSÁG, JOGOK”. Nevetséges! Önzés. Lesznek szeretet nélkül valók…
inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Jobban fogják szeretni a pornográfiát, mint
Istent. A perverzitást jobban szeretik Istennél. Emberek! Már itt vagyunk. Nem haladunk
efelé. Itt vagyunk.
Azután az ötödik versben az önzés miatt mondja: „meglesz a kegyesség látszata, de
megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” Azt mondja, hogy találkozni fogsz ezekben a
napokban emberekkel, akiknél lesz egy kegyességi forma, egy keresztény felszín; tudni
fogják, hogyan kell kiáltani, ismerik a keresztény nyelvezetet, de ez csak egy forma lesz, de
nem lesz benne erő, mert önzésen fog alapulni. Az önzés pedig kizárja Isten erejét. És ha Isten
ereje nincs jelen az önzés miatt, csak színészkedni fogsz, mert nem tudod az erőt működtetni.
És azt gondoljuk, hogy Isten erejét tapasztaljuk, pedig csak egy ügyes színészkedést látunk.
És ebben vagyunk. Az emberek nem azért jönnek a gyülekezetbe, hogy Isten Igéjét
hallgassák. Az emberek aszerint választanak gyülekezetet, hogy hol van a legjobb előadás.
Aztán, ha kimennek, az ördög legyőzi őket az ismeret hiánya miatt. Ezért hagyott fel Jézus a
csodákkal, mert átmentek „show”-ba: Hé! Gyere ide, láss csodát! Hé gyere! Jézus azt mondta:
„hangsúlyozni akartam néhány dolgot, de nem hallgatnak. Mondok nektek valamit: Ha
hetente feltámasztanék három embert – nem lenne elég helyünk itt. Senki sem akarna Igét
hallgatni, látni akarják, hogy ma feltámad valaki. Mágusok nagyobb tömegeket vonzanak,
mert az emberek nem akarnak Igét hallgatni ezekben az utolsó napokban – az önzés miatt.
Mert ha az Ige helyesen van hirdetve, kiszed minden önzést. Azt mondja: „Tégy jót valaki
mással! Menj keress valakit! Adj valakinek! Vásárolj az ellenségednek valamit!” Az emberek
nem akarják ezt hallani… Minden meg fog történni ezekben az utolsó napokban!
Hadd mutassak még valamit. Az igazi igazságosság, Isten igazságossága szeretetből
származik. De van egy önigazság, ami önzésből származik.
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