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AZ ÁTTÖRÉS, GYÜMÖLCSÖZÉS, BETELJESEDÉS ÉVE 
 
  
Istennek az ÁTTÖRÉSHEZ olyan gyermekekre van szüksége, akik fiúvá 
válnak. 
 

Az áttöréshez elengedhetetlenül szükséges a szenvedély és 
állhatatosság. Olyan égő vágy és elkötelezettség kell Isten 
Királyságának erőben való megnyilvánulása mellett, amely átvisz majd 
bennünket a fásultság, a büszkeség, és a hitetlenség hegyein, a 
"sivatagi élményeken". Zsid 5,8. Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket 

szenvedett, az engedelmességet 

 

 

Áttörő hívőkké, áttörő fiakká kell válnunk. 
Ki kell törnünk a "kockából". Az Egyház nem a falakon belül van. Isten Országa mi 

bennünk van és rajtunk keresztül bárhol és bármikor képes megnyilvánulni. Kitörés 

tehát a falak és az előítéletek közül. Mik 2,13. Előttök megy fel az úttörő; kitörnek és 

átmennek a kapun és kivonulnak, és előttök megy a királyuk, és élükön az Úr! 

A csecsemő és az érett fiú között a felelősség vállalásunk mértéke tesz 
különbséget. Tudatos döntéseket meghozva tudunk növekedni, a bennünk 
lakozó gonoszsággal való radikális szembenézéseken át kell mennünk. Isten 
az Ő dicsőségének jelenlétében bennünk először az általunk elnyomott, 
elfeledett dolgokat hozza fel. Zsolt 139,24. És lásd meg, ha van-e nálam a 

gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!  

A szabadság olyan, mint egy tükör. Jak 1,25. De a ki belenéz a szabadság 

tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt 

cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. 

Megéri, hiszen Mát 5,8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent 

meglátják. 

Nézzünk szembe a bűneinkkel! Isten testvéreken (sokszor éppen a 
legkevésbé sem kedveseken) keresztül is szolgál felénk, mert ezek 
mögött a büszkeségünk áll. Vagy megsértődök vagy "összetörök"! Olyan 
helyzetekbe hoz, hogy a kapcsolataink megépüljenek. Mát 11,29. Vegyétek 

föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű 

vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 

A "tályogok" (gusztustalan tartalmai) kitisztításra kerülnek. Rossz 
szokásaink - hol vagyunk gyávák és megalkuvók - felszínre jönnek, 
hogy meggyógyulhassunk és megerősödhessünk gyenge pontjainkon.  
Zsid 3,12. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen 

gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; 
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Hiszen az ördög is a "jó marha kereskedő módjára" nem ott támad ahol 
erősek, hanem ahol gyengék és kifogásolhatóak vagyunk. Nehogy a 
keserűségnek valamely gyökerei felnövekedjenek szívünkben. 
Zsid 13,9. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat 

félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem 

ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak. 

Háborúra készülünk, ahol csak Isten feltámadott életének rajtunk 
átáradó ereje tudja a győzelmet előhozni, életveszélyes helyzeteinkben 
is. Márk 8,35. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig 

elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 

Jó ha tudjuk, rengetegen fognak bennünket támadni, kritizálni, 
mindennek elmondani... Fogunk persze hibázni, tévedni is 
természetesen, hiszen csak a megtérő bűnösnek van szüksége 
kegyelemre. Átmegyünk majd egy álmodozó szakaszon is. 
Zsolt 126,1. Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok 

voltunk, mint az álmodók. 

Azonnali BŰNBÁNAT, MEGBOCSÁTÁS és JÉZUS VÉRÉNEK tisztelete 
teheti csak tartóssá az ébredést. Zsid 12,24. És az újszövetség közbenjárójához 

Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. 

Isten tartós eredményeket, maradandó gyümölcsöket kíván nékünk 
adni. Ezért a változásunk is egy folyamat. Sokszor a jellemünknek, 
személyiségünknek vélt, "vérmérsékletünkből" - habitusunkból 
következő rossz szokásainkról kiderül, hogy azok a lelkünkbe épült 
gonosz szellemek megnyilvánulásai. A lágy agyagból a fazekas is a 
cserépedényt először a napon szárítja, majd a kemencében kiégeti. Az 
ezüstöt is 7-szer felizzítják, míg amikor a készítő belenéz a Saját képét ( 
a Krisztusi természetet) meglátja benne. Ézs 48,10. Ímé, megtisztítottalak, de 

nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében. 

Kezelni fogja szívünk hozzá állását a pénzügyeink területén is. Sáfárok 
és nem tulajdonosok vagyunk. A nehézségekben ne feledjük, hogy aki 
mást felüdít, maga is felüdül. Ha kilépünk az önzésünkből, Isten áldása 
nem reked meg nálunk. Haszonra, jó cselekedetekre adatnak. 
Fil 4,12. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben 

ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel 

is. 

Isten ereje átárad rajtunk és ha lágyan, puhán (alázatosan) tartjuk a 
szívünket akkor felénk is szolgál e közben. Attól, hogy meggyógyulunk 
még újra sebezhetőek maradunk. A szeretet (Szeretet) megsérthető, 
sebezhető, de csak így maradunk irgalmas szívűek. Amikor "megindul a 
szívünk" a szükségeken, akkor tud Isten ereje, élete átáradni - újra és 
újra - rajtunk, csak így maradhat szívünk lágyan! Péld 4,23. Minden féltett 

dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. 
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Isten azt célozza, hogy a szívünket és akaratunkat megacélozza:) 
Akarjunk akarni! 100% akarat + 100% kegyelem = 100% Isteni erő! Az 
erőszak és az erő nem ugyanaz. Isten utáni éhség, állhatatosság, 
eltökéltség kell. Addig nem nyugszunk, ha 1-2 nap, 1-2 hét, 1-2 hónap 
vagy 1-2 év ... szükséges, akár az életünk árán is kitartunk, amíg meg 
nem látjuk Isten Királyságának erejét kiterjedni Magyarországon és a 
föld véső határáig. A "megadással lenni" az eredeti alapján, olyan 
intenzív várakozást, cselekvésre eltökélt készenlétet jelent, mint a 
rövidtávfutók start pisztoly hangjának várása. Sir 3,26. Jó várni és 

megadással lenni az Úr szabadításáig. 

Jézus személyét újra vissza kell helyezni a középpontba. Isten erejének 
megnyilvánulási kapui (szellemi hídfőállási, gyújtó vagy áttörési pontjai) - 
Jákob lajtorjája - az "ember fiai" mi leszünk a felekezet független 
imatársainkkal együtt, egyénileg és testületileg is. A szellemi 
megtapasztalásokat mindenkor meg kell vizsgálnunk az ige fényében. 
Ami jó az megtartassék, ami rossz az kidobassék! (Például az 
angyalokkal való találkozási élményeinknél, ha bennünket kezd fel 
magasztalni, azonnal elzavarhatjuk a Jézus nevében!) Ján 1,52. És monda 

néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, 

és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára. 

Nem kell megijedni a salaktól. Nincs domestikált (fertőtlenített, 
háziasított) ébredés. A torontói áldás például, felhozta a kötelékeket, de 
nem kezelték, hanem a kötelékek megnyilvánulásait a Szent Szellem 
munkájaként ünnepelték. Nem kell minden harcba bele mennünk, ne 
forgácsoljuk szét az erőt. 

Kötelező olvasmányok: 

1. Alan Vincent: Isten gyermekei vagy fiai 
2. Alan Vincent: Fiúként imádkozni 
3. Alan Vincent: A fiak megváltoztatják a világot, a csecsemők nem 

tehetnek semmit 
4. Alan Vincent: Itt az áttörés ideje 
5. ifj. George Otis: Információn alapuló közbenjárás (Különösen az 

55. - 75. oldal) 
6. Chuck D. Pierce: Az Egyház következő háborúja (Különösen az 

132. - 153. oldal) 
7. Barbara J. Yoder (női apostol!): Az áttörési kenet 

Ajánlott olvasmányok:    Amit a mennyről tudni kell 

Szabó Levente Gábor 
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