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Szent Exodus 

 

Amikor egy hívő a Bibliáját olvasva, rhéma kijelentést kap, akkor a szívében 

természetfeletti dolgok zajlanak. Isten aktuális üzenetében nem csak jövőképet, de  

egyszersmind örömöt, és erőt is nyer.  

 

Azért fontos hogy a kijelentéssel együtt az öröm is betöltsön bennünket, mert ez az öröm ad 

erőt egészen addig míg meg nem érkezik az adott ígéret a maga fizikai valóságában is. 

Azt olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy Mózes erős szívű volt, mint aki 

látja a láthatatlant. A Csia Lajos féle fordítás úgy fogalmaz: "kitartóan nézett a 

láthatatlanra". Egyszerűen semmi, és senki nem tudta eltántorítani attól a kijelentett 

vezetéstől amit az Úr adott neki. Ez volt az oka, hogy nem félt a fáraó haragjától, hanem ki 

mert lépni a tettek mezejére. Mózes hite abban volt meggyökerezve, hogy kitartóan 

személte a láthatatlant. 

Ez alapján elmondhatjuk, hogy a látó szív, erővel telt szív is. A látó szívű emberek nem 

félősek, és nem lehet őket egykönnyen lemanipulálni.   

Mózes nem rettent meg a fáraó haragjától, épp ellenkezőleg. A kijelentés tekintélyt és erőt 

adott számára ezért tudott kijönni Egyiptomból s magával vinni egy egész népet.  

Ma Isten ilyen embereket hív el, ilyen embereket akar látni, akik kitartóan szemlélik az Ő 

szellemi valóságát, azt a jövőképet amit mag formájában a szívükbe hullat. De nem csak 

szemlélik, de engedelmeskednek is annak bátran, következetesen.  

 

Isten, ma is így szól: Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! 

(Ézsa 48:20) 
 

Az életünknek  exodusnak kell lennie.  

Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.  (Zsid 13:14) 

 

Isten azért ad kijelentést hogy valamiből kilépve belépjünk egy teljesen más természetű 

valóságba. Sokszor az is meglepetés hogy mi fog ott várni. Az ismeretlenre, nem egyéb 

vértez fel minket,mint Istentől kapott mennyei kijelentésünk. Pál apostol így szólt Agrippa 

királyhoz: Nem lettem engedetlen (szófogadatlan) az égi látomás iránt. (Apcsel 26:19 

Vida ford.) 
Láthatjuk: Mózes a fáraóval került szembe, Pál pedig Agrippa királlyal.  

A mi fáraónk, mely indulatával meg akar minket rémíteni, és a mi Agrippa királyunk az a 

világ  amelyben élünk.  Az életünknek szent exodusnak kell lennie, mert nincsen itt 

maradandó városunk.  Természetesen, nem vonhatjuk ki magunkat a világ elemi törvényei 

alól: a Szentírás szellemi elválasztódásról  beszél nekünk. Megszentelődésről, melybe az 

Atya szeretete, és imádata vezet be. 

 

Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! (Ézsa 48:20) 

 

Milyen csodálatos, hogy mi keresztények ujjongó örömmel hagyhatjuk el a régit, mindazt 

ami nem hozzánk tartozik. Az eljövendőt keressük vagyis Isten szellemi királyságát minden 

lélegzetvételünkkel, minden engedelmességben megtett lépésünkkel. 
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