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  Arra kérünk Uram, hogy tetszésednek megfelelően továbbra is folytasd a harcra való 

felkészítést az életünkben. Övezz fel bennünket féltő szereteteddel a Te orcád előtt, hogy 

élhessünk. Készítsd fel, Uram, a szolgáidat, hogy szigorú elszámolást adhassunk. Áljuk a Te 

neved, Uram, valljuk, hogy Tiéd a győzelem, a dicsőség és a hatalom. Most és mindörökké. 

Ámen. 

 Légy bátor! Serkenj fel! Legyetek bátrak a bűnnel való küzdelemben. Milyen visszatérő 

bűn található az életedben? Lehet, hogy későn fekszel és későn ébredsz. Lehet, hogy az 

imádság hiánya. Lehet, hogy a falánkság. Lehet, hogy az ostoba beszéd. Lehet, hogy a 

lustaság, vagy a test vágyának egy másik kívánsága. Nem tudom, hogy mi az, de nem is kell 

tudnom. Mindnyájan tudjuk, hogy mi a visszatérő bűnünk. Akármi is az, Góliáthoz hasonlóan 

tornyosul előtted, dacolva az élő Krisztus hatalmával! Megengeded, hogy az a dolog káromolja 

Isten nevét? Miért nem kelsz fel, veszed a bátorságot, és Dávidhoz hasonlóan miért nem vágod 

fejbe? Vagy tedd úgy, ahogy Dávid elbánt a jebúsziakkal. “Ezután Dávid egész Izráellel együtt 

elment Jeruzsálem, azaz Jebúsz alá, ahol a jebúsziak voltak az ország őslakói.” A föld 

és “Jebúsz lakói ezt mondták Dávidnak: Nem jössz be ide!” (1Krón 11:4-5) Azonban Dávid 

bevette Sion várát, amely Dávid városa. Itt vagy te, aki győzelmet arattál számos csatában 

Kánaán szép és boldog földjén. Megízlelted a tejet és a mézet, láttad az ellenség kiirtását. Most 

pedig itt van a jebúsziak erődítménye, és azt mondják neked, hogy oda nem mész be, és nem 

fogod bevenni a várat, ezt nem fogod legyőzni, efölött nem lesz győzelmed. Ide nem jössz be. 

Az ördög mondja ezt neked, mint azok a jebúsziak is. De nézzük csak a következő 

szót: “Azonban!” Dávid azonban elfoglalta a sziklavárat. Ő bement, egy kicsit sem rettent meg: 

Ezt is el fogjuk foglalni, a többihez hasonlóan. Bátorság. Légy bátor, emlékezz Dávid és a 

jebúsziak példájára. 

 Legyünk radikálisak, hogy győzelmet arathassunk visszatérő bűneink fölött. Legyünk 

radikálisak! Szeretem Dávid szavait a 18-as zsoltárból. A következőket mondta “Üldözöm, és 

utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak 

fölkelni, lábam elé hullanak.” (Zsolt 18:38-39) Emlékezzünk, mit tett Góliáttal: nemcsak fejbe 

vágta, de vette a kardját, és levágta a fejét is, hogy biztos legyen abban, hogy többé nem kel 
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fel. Radikális! “Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni.” Ne játszadozzunk vele, ne érjük be 

félgyőzelemmel. Ne dédelgessük a bűnt. Van egy ember, aki falánk és elhízott, és mit tesz? 

Beéri azzal, hogy eljár egy diétázó klubba, ahelyett, hogy radikális lenne, megkeresné a 

gyökereket és annál fogva pusztítaná el a gyomot. Miért nem hirdet böjtöt!? Miért nem vonja fel 

a fehér zászlót, és bánik el vele!? Vegyünk egy orvost, aki gyógyszereket ír fel, mint például 

Campbell doktor úr. Felírja a tablettákat, és azt mondja: “Beteg, győződjön meg arról, hogy az 

összeset beveszi! Ne csak az üveg felét vegye be, és aztán abbahagyja, mert lehet, hogy 

visszaesik vagy rosszabbodik a helyzete. Vegye be az összes tablettát és győződjön meg arról, 

hogy mindet elfogyasztotta.” Légy radikális. Légy kitartó. Hogy győzelmet arass visszatérő 

bűnöd felett, legyél kitartó. Ha megsebesül a karod vagy más testrészed, nem elég, ha egyszer 

bekened azt kenőccsel, folyamatosan és rendszeresen kenegetned kell, legyél kitartó, minden 

nap mindaddig, amíg meg nem gyógyul. Ne hagyd abba! Kezeld rendesen. Még egy dolog, ha 

győzelmet szeretnél aratni visszatérő bűnöd felett, légy éber! Emlékezz az asszírok példájára a 

Királyok 1. könyvének 20. fejezetéből. Az Úr itt, hihetetlen módon, Aháb királynak, ennek a 

gonosz embernek, győzelmet adott az asszírok felett, majd Benhadad fölött is. És mi történt? 

Egy próféta eljött Ahábhoz és azt mondta „Feszítsd meg erődet továbbra is, … mert egy 

esztendő múlva ismét ellened vonul!” (1Kir 20:22) Így van ez az ördöggel is. Békén hagyta 

Jézust egy jobb alkalom reményében. Légy biztos, figyelj, légy éber, mert visszajön. Megpróbál 

újra betörni, hogy visszahódítsa a teret az életedben. És ha sikerül neki, akkor lehet, hogy az 

állapotod hétszer rosszabb lesz az előzőnél. Testvéreim, az a legfontosabb, hogy teljes 

mértékben odaszántak legyünk az Úrért. Mindenünket adjuk Érte! Legyünk radikálisak a 

királyság dolgait illetően, radikálisak az Úrért való küzdelemben és a szentség kérdéseiben. 

Nem tudod, hogy igazán mennyire vagy odaszánt. Nem tudhatod, hogy igazán mennyire vagy 

odaszánt, mindaddig, amíg nem arattál győzelmet visszatérő bűnöd felett, amíg nem kell 

harcolnod vagy a csata hevében küzdened. És nem ismered meg, milyen gazdagságot tartogat 

számodra az Úr, amíg nem bánsz el visszatérő bűnöddel. A békesség, a dicsőség, a jóság és 

az öröm gazdagsága. Nem tudod meg, milyen gazdagságot tartogat számodra az Úr, amíg nem 

helyezel mindent az oltárra. Egyszer hallottam egy történetet, azt hiszem, Dzsingisz Kánról. Ez 

a férfi egy területen söpört végig a seregével, egyik várost foglalta el a másik után. És 

elérkeztek egy városhoz, bevették az egészet, kivéve egy templomot, egy buddhista templomot, 

vagy valami ilyesmit. Bementek a templomba, majd tovább a belső szentélybe és ott találták a 

papokat, akik egy hatalmas bálvány körül térdeltek. És a főpap felkelt, a nagy vezér elé állt és 

így könyörgött neki “Elvihettek mindent, bármit, csak ezt az egyet hagyjátok meg!” Elsőre 

beleegyezett a hadvezér, majd azt gondolta “Nem! Romboljátok le azt is!” És ledöntötték a 



bálványt, felnyitották, és láss csodát, telis-tele volt drágakövekkel! Ha a sátán akárcsak egy 

bűnerődítményt is képes megtartani az életünkben, akkor tudja, hogy Isten gazdagságát tartja 

vissza tőlünk. Ha győzelmet szeretnénk aratni a visszatérő bűn felett, az egyenlő az Istenbe 

vetetett hittel. Higgyünk Istenben! Ezt kiáltják a Zsidókhoz írt levél 11.-dik fejezetében a 

bizonyságtevők is. Hit által! Hit által! Hit által! Higgyünk Istenben! De most komolyan, miféle bűn 

lehet az, ami túl nagy az Úr számára? Hát nem azért jött az Úr, hogy megszabadítsa a népét a 

bűn rabságától? Nem azt mondja a Titusz 2:14, hogy önmagát adta értünk, hogy megváltson 

minket minden gonoszságtól, minden törvénytelen cselekedettől, és megtisztítson minket a 

maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik? Az Úr meg fog szabadítani minden 

törvénytelen cselekedettől, és megtart engem, hogy bemehessek mennyei királyságába. Azt 

mondja mindentől, minden bűntől. Ugye tudjuk, hogy milyen hatalom van a vérben? Hogy 

elbánhass a lehetetlennek tűnő dolgokkal az életedben, azokkal, amelyek legyőzhetetlennek 

tűnnek. Isten nem elegendő? Az Úr nem elegendő? Na és a vér? Nem elég ehhez a kereszt? 

Valójában azáltal, hogy elnézed és tolerálod az életedben levő visszatérő bűnt, bizonyos 

szempontból gyalázod és megsérted Krisztus keresztjét. Leiter testvér az újjászületés 

doktrínájáról tanított, és mi mást jelenthet az, mint, hogy győzelmet arathatunk bármely bűn 

felett, nem számít mi az! Az Úr új szívet adott nekünk, és egyszerűen természetes a bűntől való 

megszabadulás, természetes a bűn ellen való küzdelem, és természetes bűneink vereségét 

látni. Mindez természetes dolog, Isten ily módon teremtett bennünket. Ezért nincs szükségünk 

rá, nincs szükségünk eltűrni, sem tolerálni a bűnt, nem kell folytatnunk azt. Van győzelem, 

csupán karnyújtásnyira. Ez már a benned levő valóság. Higgy Istennek, használd ki, állítsd ki a 

csekket, amit Isten eléd tett, töltsd ki! Csak természetes, hiszen megízlelted, hogy kegyelmes 

az Úr. És itt, mire tanít téged ez a kegyelem? A Titusz 2:11 azt mondja, hogy megjelent az Isten 

üdvözítő kegyelme és arra nevel, aktívan arra tanít minket, hogy megtagadjuk az 

istentelenséget és a világi kívánságokat, és józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a 

világban. Ezt teszi a kegyelem. 
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