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Körülmények jelenléte, vagy Isten szellemi valósága 
 

...a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az 
olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az 
akolból, és nem lesz ökör az istállóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és 
vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem, 
hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas 
helyeimen jártat engemet!  (Habakuk 3:17-19) 
 
Azt hiszem, abban valamennyien egyetérthetünk, hogy az elmúlt napokban egy 
újabb korszakváltás történt (nem csak hazánkban, de az egész világon). Erre a 
ránk következő időszakra vonatkozóan a fenti igerészt mutatta nekem Isten, majd 
pedig határozottan rámutatott arra is, hogy történjen bármi: életünk nem a 
körülményektől függ. Tehát, amikor arra ébredünk, hogy a fizikai világban mély 
szegénység van, realizálnunk kell, hogy a mi anyagi, érzelmi biztonságunk Isten 
szellemi királyságából árad. Realizálnunk kell továbbá azt is, hogy Mennyei Atyánk 
tárháza kiapadhatatlan, s neki gondja van az Őt félőkre.  
Nagyon nehéz korszak elé nézünk.  
Épp ezért, nekünk mind jobban kell keresnünk Isten arcát, jelenlétét. Felé kell 
fordítanunk egész szívünket, hogy jelenlétében egyre inkább megerősödjön az 
iránta  érzett bizalmunk.  
Habakuk próféta miután felvázolta mi fog következni, hozzátette: mindennek 
dacára, ő vigadni fog üdvössége Istenében. Mindennek dacára, Isten az ereje.  
Történjen bármi is: Ő magas helyekre fogja vezetni, vagyis, olyan  elképzelhetetlen 
lehetőségekbe, és helyzetekbe fogja bevinni, amiket emberi erővel képtelenség 
meglépni.  
 
Ne tévelyegjetek szeretett testvéreim. Minden jó adomány és minden 
bevégzett ajándék felülről száll alá a világosságok Atyjától, kinél nincs 
változás, sem [folyton] forduló árnyék. (Jak 1:16-17 Csia ford.) 
 
A tévelygés egész egyszerűen azt jelenti, hogy nem értjük, és nem is akarjuk 
megérteni Isten királyságának a titkait, illetve, azokat az elveket melyeken ez a 
királyság nyugszik, és működik. 
 
Az Eklézsiának újra és újra be kell jutnia Isten jelenlétébe, s megértenie, hogy 
ellátása nem az épp aktuális politikai helyzettől függ, nem a körülményektől, hanem  
mindenen uralkodó Istenétől, Aki: 
 
Ha igazak kiáltanak, meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.  (Zsolt 
34:18) 
Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.  (Zsolt 
111:5) 
Beteljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti 
őket. (Zsolt 145:19) 
 



Véget kell, hogy vessen az Eklézsia a névleges, színből történő Istenkeresésének, 
és át kell forduljon a teljes szívvel történő odaszánt hívő életre.  
Életbe, és gyakorlatba kell lépjen az egész szívvel, egész lélekkel, és egész 
gondolkodással történő Isten szeretés, és Isten keresés!  
Vagyis, mely az ember teljességét veszi igénybe. 
Ma az Egyház karizmatikus panelekből építkezik, vagyis olyan elemek határozzák 
meg a mindennapjait melyek az évtizedek alatt épültek a gondolkodásába. 
Azonban az idő telik, nekünk pedig rá kell ébrednünk, hogy ezek nem csak 
kényelmessé tették az életünket, de egyszersmind vallásossá is. Miről beszélek?  
Elolvasunk egy igeverset, és már csípőből tudjuk hogyan kell értelmezni. Ezek 
elavult beidegződések, melyek panelként működnek bennünk. Ma az Eklézsia nem 
elmélkedik az írott Igén, ennélfogva nem tud kijelentést nyerni Krisztusról. Minket 
nem elavult értelmezések tartanak meg, hanem Jézus Krisztus, akiről minduntalan 
friss kijelentéseket, benyomásokat, érintéseket kapunk. A kereszténységünknek 
tehát nem betű, hanem Krisztus központúnak kell lennie.  
 

Isten jelenlétében értjük meg ezt, és azt is hogy mit jelent az üdvösségünk. Az 
üdvösségünk tartalmazza mindazokat a bevégzett dolgokat, előre elkészített 
ajándékokat, melyeket mennyei Atyánk azaz Üdvösségünk Istene nekünk szánt a 
világ teremtése előtt, s melyeket alkalmas időben nekünk akar adni.  
Ezt jelenti vigadni az üdvösség Istenében: örvendezünk mert tudjuk, hogy 
ellátásunk, javaink maradéktalanul készen vannak! 
Ha el is lesz lehetetlenítve az egyszerű emberek előrejutása, minket, akkor is 
magas helyek várnak! Lehetőségek! Alkalmak! Pozíciók!  
Isten jelenlétében be kell telnünk hittel, hogy lássuk a jövőnket, a szívünket pedig 
az fogja megerősíteni, hogy olyan kijelentett dolgokat látunk a jövőnkről melyeket 
már befejezett valóságokként könyvelhetünk el. A hit nem pusztán látja ezeket a 
dolgokat hanem beszél is róluk, így demonstrálva hogy Isten Úr a jövője fölött. 
Tehát, szert kell tennünk még több hatalomra az Úr által, és az Ő uralkodó 
ereje által. (Efezus 6:10 Csia ford.) 
Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal 
az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az 
akolból, és nem lesz ökör az istállóban. (Habakuk 3:17) 
De a mi életünkben, és életünkön Isten uralkodik, pontosan olyan mértékben, 
amilyen mértékben engedjük számára.  
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