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Ki az én forrásom?
Talán sok emberhez hasonlóan, te is keresel. Keresed a
gyógyulást, a megerősítést, a jövődbe való betekintést, vagy
egyszerűen csak a szeretetet. Ebben a könyvben szeretném
bemutatni neked az én forrásomat. Szeretném elmondani, hogy
mit akar Ő jelenteni a te számodra. Te is összekapcsolódhatsz
az élő víz forrásával. Megújítja és gazdagabbá teszi majd
az életedet. Abban a pillanatban, hogy azt választod,
összekapcsolódsz ezzel a forrással, azonnal felismered majd,
hogy pontosan ezt kerested olyan régóta. Az élő víz forrása
teljessé teszi majd az életedet, és segít beteljesíteni a sorsodat.
A szomjúságodat az öröm patakjai oltják majd el, és békességet
nyersz.
Az élő víz forrása azt mondja:
Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon! Aki hisz bennem,
annak szívéből majd élő víznek forrásai fakadnak.
A víz oltja a szomjunkat. Mindenki megszomjazik; szomjasak
vagyunk a boldogságra, hogy teljes legyen az életünk,
a gyógyulásra; szomjasak vagyunk az elfogadásra, az
elismerésre és a szeretetre. A magunk módján mindannyian
megpróbáljuk oltani ezt a szomjúságot. Talán médiumhoz
mész, aki összekapcsol téged a természetfeletti világgal.
Talán olyasvalakihez fordulsz, akinek gyógyító ereje van. Ha
szerencsés vagy, meggyógyulsz, és a szomjúságod is csökken.
De egy kis idő elteltével újra szomjas leszel. Ezért visszamész,
vagy más valakihez fordulsz, aki talán képes segíteni neked. És
megint csökken a szomjúságod. De ez újra csak ideig-óráig tart.
Nagyon sok ember keres, mert nem találják a tartós békességet
és boldogságot. Amikor az emberek szellemi természetű
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tanácsért-, vagy gyógyulásért fordulnak hozzám, és látom,
hogy milyen bizalommal és hittel nyitják meg magukat a
természetfeletti felé, legszívesebben feltenném a kérdést:
Honnan tudod, hogy a forrásod, az, amelyik jelenleg oltja a
szomjadat, vajon jó szándékú-e irányodban? Mindenki, aki
szellemi természetű dolgokkal foglalkozik, tudja, hogy vannak
olyan gonosz erők, amelyek „a világosság angyalának” mutatják
magukat. Jó érzéssel töltenek el. A szomjúságod is csökken. De
ha a víz, amit iszol, mérgezett forrásból származik, akkor előbbutóbb beteg leszel tőle.
Először semmit sem veszel észre. De néhány hét múlva kisebb
tüneteket észlelsz. Letörtnek érzed magadat, és elkezdesz
személyes problémákat tapasztalni. Visszatérsz a forrásodhoz,
de úgy tűnik, hogy egyre többre és többre van szükséged
ahhoz, hogy eloltsd a szomjúságodat. Néhány hét múltán egyre
rosszabbul vagy. Függő állapotba kerülsz, pedig te csak szabad
akartál lenni.

Élet!

100%-osan meg vagyok győződve arról, hogy az én forrásom a
legjobbat akarja a számodra, és az én számomra. Hogy lehetek
biztos ebben? Azért vagyok biztos benne, mert az én forrásom
„az élő víz forrásának” hívja Önmagát. Az élő víz egészséget,
erőt, örömöt, jókedvet és boldogságot hoz, más szóval az élet
teljességét. Az én forrásom azt ígéri: ha ebből a kútból iszol,
soha többé nem leszel szomjas. A vágyakozásaid soha többé
nem maradnak beteljesítetlenül.
Nem csak a te szomjad lesz megelégítve, de te magad is élő
víz forrásává válsz mások számára. Amikor iszol az élő víz
forrásából, benned is felfakad egy forrás: tiszta, friss és vonzó.
Többé nem függsz majd másoktól, mert most már meglesz a
saját forrásod, ami a nap 24 órájában gondoskodik rólad, a hét
minden napján. Az életedet többé nem a hiány és a szükségek
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határozzák meg, hanem olyan sokkal rendelkezel majd, ami elég
lesz arra, hogy másokkal is megoszd, amid van.
Hogy lehetséges az, hogy soha többé nem szomjazol meg,
ha egyszer az élő víz forrásából ittál? Ez annak a ténynek
köszönhető, hogy Ő úgy szeret téged, ahogy vagy. Nem köti
feltételekhez az irántad való szeretetét. Ő belép az életedbe, és
segít mindent helyre tenni. Megérinti a szívedet, és belülről kifelé
újítja meg az életedet. Békességet ad, ahogy az élet értelmét
keresed. Ki ez az élő víznek forrása, aki képes minderre? Az Ő
neve Jézus Krisztus.

Te kinek mondod Őt?
Sokan hallottak már Őróla, de kevesen ismerik Őt igazán:
Jézus Krisztust. Lehet, hogy keresztény családba születtél, de
régen búcsút vettél a vallástól, mert csalódtál, vagy nem igazán
értetted az egészet. Bizonyára hallottál már Jézusról, de talán
egy fajta belső ellenállást érzel, amikor meghallod a nevét. Arra
bíztatlak, hogy nyisd meg magadat azért, hogy Jézus valóban
meg tudja mutatni magát számodra. Olvass tovább nyitott
szívvel. Akkor olyannak látod majd, amilyen Ő valójában, a merev
vallásos szabályok és törvénykezés nélkül, melyet igazságtalanul
kapcsoltak Őhozzá. Azt gondolom, hogy nem leszel képes
ellenállni az Ő szeretetének, ha igazán megismered Őt.
A neve, „Jézus Krisztus” elárul nekünk valamit az Ő isteni
természetéről. A „Jézus” azt jelenti, „Isten az én megmentőm”,
a „Krisztus” pedig azt jelenti, hogy „Isten felkent engem”. Jézus
Krisztus arra lett kiválasztva, hogy megmentsen bennünket.
Mitől kellene neki megmentenie minket? Mielőtt mélyebben
bele mennék ebbe, először szeretnék elmondani néhány dolgot
Jézus Krisztus személyéről. Jézus körülbelül 2000 évvel ezelőtt
született egy szegény családba. Az apja ács volt, az anyja
pedig még tinédzser volt, amikor Ő megszületett. Jézus mindig
egyszerű személy volt. Nem volt sikeres üzletember, szeretett
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politikai vezető, vagy híres sportoló. Soha nem utazott messzi
tájakra, és soha nem írt könyvet.
Mégis, Ő a valaha élt legbefolyásosabb személy. Senki még
csak a közelébe sem ér annak a hatásnak, amelyet Jézus
gyakorolt az emberiségre. Senki meg sem közelíti őt ebben. A
nyugati világ két legfontosabb ünnepe közvetlenül kapcsolódik a
személyéhez: Karácsonykor a születését ünnepeljük, Húsvétkor
pedig a halálát és a feltámadását. Az időszámításunkat két részre
osztjuk, Krisztus előtti-, és Krisztus utáni időszakra. Akár hiszel
Őbenne, akár nem, még a lekvárosüveg lejárati dátuma is Jézus
szerinti időszámításon alapszik…
Ki ez a férfi? Tényleg Ő az egyetlen Isten? Engedjük, hogy Ő
maga válaszoljon a kérdésre. Jézus hét figyelemre méltó állítást
tett önmagáról. A történelem folyamán soha senki más nem volt
képes ilyesmiket mondani önmagáról, nemhogy bebizonyítani
ezen állításait.

1. „Én a mennyből jöttem.”

Vannak szellemi vezetők, akik azt állítják, hogy a mennyből
kaptak kinyilatkoztatást. Például Mohamed, az Iszlám alapító
atyja. De ez egyetlen kijelentés volt. Olyan emberek, akiknek halál
közeli élményük volt, időnként azt mondják, hogy a mennyben
jártak. De Jézus egyedülálló dolgot mondott: azt mondta, hogy
Ő Istennel együtt létezett, mielőtt a Föld megteremtetett volna.
Aztán lejött a mennyből ebbe a világba, hogy az emberekkel
legyen, és megmentse őket az Ő szeretetével. Nincs másik
szellemi vezető, aki képes lett volna ezt állítani.

2. „Isten és én egyek vagyunk.”

Jézus azt mondta a benne kételkedőknek: „Ha nehéz
elfogadnotok, hogy Isten küldött engem, akkor nézzétek meg,
hogy mit teszek, és hogyan élek. Lássátok, hogy képes vagyok
a vízen járni, hogy jól tudok lakatni 5000 embert öt kenyérrel,
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és két hallal, hogy meggyógyítom a betegeket, feltámasztom a
halottakat, elcsendesítem a viharokat.” Jézus olyan szellemi erőt,
és tekintélyt mutatott be, ami példa nélkül való volt.

3. „A csodák bizonyítják, hogy Isten küldött engem.”

Jézus azt mondta a benne kételkedőknek: „Ha nehéz
elfogadnotok, hogy Isten küldött engem, akkor nézzétek meg,
hogy mit teszek, és hogyan élek. Lássátok, hogy képes vagyok
a vízen járni, hogy jól tudok lakatni 5000 embert öt kenyérrel,
és két hallal, hogy meggyógyítom a betegeket, feltámasztom a
halottakat, elcsendesítem a viharokat.” Jézus olyan szellemi erőt,
és tekintélyt mutatott be, ami példa nélkül való volt.

4. „Nincsen vétkem.”

Jézus vagy a valaha élt legarrogánsabb dicsekvő volt, vagy Ő
valóban az az isteni személy, akinek állítja magát. Nincs még
egy ember, aki azt állíthatná, hogy minden vétek nélkül élte le
az életét. Isten ismeri a gondolatainkat, hallja a szavainkat, és
látja, amit teszünk. Látja, amikor nem tesszük meg azt, amit
kellene, és amikor megtesszük azt, amit nem kellene. Minden
ember életében van bűntudat és megbánás olyan dolgok miatt,
amiket kimondott, vagy megtett. Jézus azt mondta, hogy benne
semmilyen bűntudat, vagy megbánás nem volt, mert Ő mentes
volt a vétkektől. Egy emberi lény sem mondhatja el ezt.

5. „Én meg tudom bocsátani a vétkeidet és hibáidat.”
Mindenki tett olyasmit, ami miatt szégyenkezik, és amiről nem
szeret beszélni, miközben az a dolog rágja őt belülről. Valaki, aki
tényleg sok rosszat tett, ezt gondolhatja magában: „Engem nem
érdekel, hogy mit gondolnak mások.” De eljön a nap, amikor
felelősséget kell vállalnia Isten előtt. Ha Isten nem bocsát meg
neki, nem vonja magához, és nem ad neki új erőt, akkor az
ilyen ember nem tud tovább lépni. Halálos ítéletet kap. Egyedül
Isten bocsáthat meg, és Jézus azt mondja: „Én ezt teszem. Én
megbocsátok.” Szinte elképzelhetetlen, hogy semmit sem kell
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tennünk azért, hogy Isten szeretete az életünk része lehessen.
Mindannyiunknak szüksége van szeretetre és megbocsátásra.
Jézus gondoskodni tud ezekről a szükségekről, mert Ő az Isten
Fia.

6. „Én vagyok az út a mennybe.”

Jézus elmagyarázza, hogy miként lehet jó kapcsolatunk Istennel,
és ez nagyon egyszerű: úgy, hogy hiszünk Jézusban. Csak
egy közbenjáró van Isten és ember között, és ez pedig Jézus
Krisztus. Azt mondja: „Csak rám van szükséged. Én vagyok
az út, az igazság és az élet.” Amikor gyógyulást, reménységet,
szeretetet vagy megerősítést keresünk, nem kell tovább
keresgélnünk: ez a férfi, Jézus Krisztus a válasz. Vannak, akik azt
mondják, hogy több út vezet a mennybe. Jézus azt mondja: „Én
vagyok az út. Kövess engem, járj velem, szeress engem. Nem
fogsz csalódni. Túl fogom szárnyalni az elképzeléseidet.”

7. „Fel fogok támadni a halálból.”

Jézus tudja, hogy mi fog történni a jövőben. Ő a legnagyobb
jós, vagy jövendőmondó – szószerinti értelemben véve: Amit
Ő mond, az igaz. Mielőtt keresztre feszítették, azt mondta:
„Le fognak tartóztatni, aztán megvernek, kigúnyolnak és végül
megölnek. De vissza jövök majd. Vissza fogok térni! Fel fogok
támadni a halálból, és a feltámadásom által örökre legyőzöm a
halált: Én leszek a felszabadító, a megváltó, a gyógyító.”

Ő ma is él
A halál a legnagyobb ellenségünk. Mindenkinek meg kell
halnia. Néhányan azt mondják: „Nem baj, mert energiává válok
majd, vagy visszajövök majd egy másik életben.” De ez csak
spekuláció. Senki sem tudja, hogy mi van a halál után. Csak
egy ember mondhatja meg biztosan, és ez pedig Jézus. Ő az
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egyetlen emberi lény, aki járt a földön, a mennyben, és a halál
birodalmában is. Ő az egyetlen személy, aki feltámadt a halálból,
azóta is él, és azt mondja: „Csak egy módja van annak, hogy a
halál után is tovább élj, és az pedig rajtam keresztül működik. Én
vagyok az Út, az Igazság, és az Élet.”
Jézus feltámadt a halálból. Ezért van az, hogy 2000 évvel a halála
után, még mindig sok ezer ember összegyűlik azért, hogy együtt
dicsőítsék Jézust, az élő megváltót, aki hallja az imákat, aki
megbocsát az embereknek, aki megváltoztatja az életeket, és aki
örök életet ad.
Mivel Jézus legyőzte a halált, Ő az egyetlen olyan dolog, vagy
személy, aki valóban szabaddá tudja tenni az embereket. Sok
olyan dolog, amely látszólag szabaddá teszi az embert – például,
ha azt választjuk, hogy a saját boldogságunkat keressük, és
saját magunkért teszünk mindent -, végső soron saját magunk
rabszolgáivá tehet minket. Rabjaivá válhatunk az alkoholnak,
drogoknak, szexnek, munkának, ruháknak, internetnek,
sportoknak, ennivalónak; a lista túl hosszú lenne, ha mindent
felsorolnánk. Még azok az emberek is, akik teljes önállóságra
törekednek – szó szerint, „nekik aztán senki se mondja meg”–
… még ők sem igazán szabadok mélyen legbelül. A legnagyobb
emberi szükségletük betöltetlen marad: az, hogy feltétel nélkül
szeretve legyenek, hogy észrevegyék, elismerjék és elfogadják
őket. Amikor felfedezzük Jézus feltétel nélküli szeretetét, minden
megváltozik. A teljesítménykényszer hirtelen eltűnik. Könnyedén
lélegezhetünk. Újra nevethetünk. Röviden megfogalmazva, az
életed megtelik színekkel.

Ki vagyok én te szerinted?
Az egyik kérdés, amit Jézus a barátainak tett fel, a mi életünkben
is a legfontosabb kérdés. Azt kérdezi tőled és tőlem: „Ki
vagyok én te szerinted?” Én úgy válaszoltam erre a kérdésre,
hogy „Jézus, te Isten vagy, a megváltóm és a barátom.” Te mit
válaszolsz neki? Ki Ő a te számodra?
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Hogyan tudok inni az élő víz forrásából?
Semmilyen beavatási szertartáson nem kell átmenned ahhoz,
hogy megkapd Jézus szellemét. Nem kell tanfolyamra járnod. Az
egyetlen szükséges dolog ahhoz, hogy „rákapcsolódj” az élő víz
forrására az az, hogy higgy Jézusban, és „igent” mondj Neki.
Hasonlíthatjuk ezt a házassághoz. Amikor azt mondod, hogy
„Igen, Jézus, hiszem, hogy te vagy az egyetlen út Istenhez; meg
akarom osztani veled az életemet, jóban, rosszban”, akkor hozzá
kapcsolódsz Jézushoz. És megkapod Isten Szent Szellemét.
Ezen keresztül, és ettől a pillanattól fogva, képes vagy arra, hogy
természetfeletti kapcsolatban légy Vele. Megérted majd, hogy
mit mond neked, egy belső meggyőződés-, egy gondolat-, egy
mentális kép-, vagy látomás formájában.
A Szent Szellem csak olyan igazságokról beszél, amelyek Istentől
jönnek. Ezért hívják őt úgy is, hogy „az igazság szelleme”.
Ha bármikor kijelentésre van szükséged, kérdezd az igazság
szellemét. Ő soha nem fog félre vezetni.
Jézus gyógyító ajándéka is áradni fog rajtad keresztül. Kilenc
különféle szellemi ajándékot kapsz majd. Később majd
részletesen elmagyarázom ezeket. De először arról szeretnék
beszélni, hogy mi történik veled, amikor „igent” mondasz
Jézusnak. Fontos tudni ezt, mert valami történik benned, ami
miatt képessé válsz Jézus erejében élni és működni.

Mi történik veled amikor „igent”
mondasz Jézusnak?
Miután behívtad Jézust az életedbe, lehet, hogy először úgy tűnik
majd, hogy semmi sem változott. De szellemi szinten sok minden
történik abban a pillanatban. Itt most leírom a legfontosabbakat.
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Egy szellemi születést fogsz megtapasztalni. Abban a
pillanatban, hogy behívod Jézust az életedbe, új szellemet kapsz;
Jézus Krisztus szellemét. Életre kelsz egy újfajta dimenzióban,
ami különbözik attól, amit eddig ismertél. Innentől kezdve Jézus
szelleme belülről fog vezetni téged. Isten szeretete kiárad a
szívedbe: feltétel nélküli, tiszta szeretet, ami értelemmel tölti meg
az életed. Ez a szeretet fogja vezérelni a tetteidet. Ítélkezés nélkül
kezded látni a többi embert, és magadat is, mert a szívedben
biztossá válsz abban, hogy Isten szeret téged, és elég jó vagy
számára.

Van még több

Ha még nem hívtad be Jézust az életedbe, valószínűleg nem
érted, amiket írok. Csak akkor tudod, hogy milyen újjá születni,
amikor valóban megtörténik veled. Talán nagyon is elégedett
vagy a Jézus nélküli életeddel, de amikor megismered Őt,
akkor rájössz, hogy annyival több van az életben! Én úgy éltem
meg a szellemi újjászületésemet, mint a legjobb dolgot, ami
valaha történt velem. Jézus teljesen megújította az életemet:
szó szerint újjá születtem. Biztonságot és bizalmat nyertem, és
új lehetőségek nyíltak meg előttem, mivel Isten teret kapott az
életemben. Minden nap olyan meglepetéseket okoz, amiket soha
nem tudnék magamtól kitalálni. Milyen nyugodt élet ez, hogy
többé nem kell aggódnom: tudom, hogy végül mindig minden jól
végződik Istennel.

Isten gyermeke

Te Isten gyermeke vagy. Hát nem csodálatos és nagyszerű, hogy
a Teremtő Istent „Apukádnak” hívhatod? Jézuson keresztül,
Isten az emberiség legnagyobb szükségét tölti be: szeretetet
és megerősítést ad. Talán azt mondod most: már eddig is Isten
gyermeke voltam, hiszen minden ember Isten gyermeke, nem?
Bizonyos mértékig ez igaz; mindannyiunkat Ő teremtett. De csak
akkor válsz Isten részesévé, amikor „igent” mondasz Jézusnak.
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Azért van ez, mert csak Jézus képes arra, hogy kapcsolatba
hozzon minket Istennel. Ő mindannyiunk számára szabad
akaratot adott, mely szabad akarat szent az Ő számára. Ő arra
az „igenre” vár, ami a szívünk mélyéből fakad fel, aztán pedig
az Ő szerető karjaiba von minket. Soha senkit nem kényszerít
arra, hogy a gyermekévé váljon. Az Ő jelleme a szeretet. A valódi
szeretet pedig szabadságot ad. Egyedülálló az a tény, hogy Isten
az Édesapánk akar lenni. Minden fajta vallásban tulajdonképpen
egyedül vannak az emberek, és ki kell érdemelniük a szeretetet.
Hát nem csodálatos az, hogy képesek vagyunk teljesen átadni
magunkat a mennyei Atya feltétel nélküli szeretetének, aki mindig
velünk van, és megoltalmaz minket?

A spiritualitás legmagasabb szintje

Azonnal a legmagasabb szellemi erő és tekintély szintjére jutsz.
Jézus nevében található a legnagyobb létező szellemi erő:
Ő minden egyéb szellemi erő felett áll. Ő a sötétség erejénél
is nagyobb. Amikor vele összekapcsolódsz, neked is ezt a
tekintélyt adja; Neked adja a saját erejét. Attól a pillanattól,
hogy befogadod őt, használhatod az Ő nevét. Jézus szellemét
kaptad meg, és az Ő Szelleme által pont olyan vagy, mint Ő, és
ugyanazokat a dolgokat teheted meg, amelyeket Ő tett. Jeleket,
csodákat, és gyógyulásokat is megtapasztalsz majd, amikor
elkezdesz bízni Isten Szellemének erejében, aki benned él.

Jellemformálódás

Isten formálja a jellemedet. Isten szeretetének eredményeként,
és Jézus szellemének vezetése miatt, olyan nagyszerű
jellemvonások kezdenek kifejlődni benned, mint szeretet,
türelem, kedvesség, jóság, öröm, békesség és hűség. Ami igazán
figyelemreméltó az az, hogy nem neked kell ezeken dolgoznod,
hanem ezek maguktól fejlődnek ki a Jézussal való kapcsolatod
eredményeként, és nyilvánvalóvá válnak, ahogy Jézus szelleme
vezet téged.
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Végső Szabadság

Olyan szabadságban kezdesz élni, amit soha nem ismertél
előtte. A jövőtől és a haláltól való félelem eltűnik, mert
Jézus a te biztonságod, és az örök életed biztosítéka. Soha
senki nem bizonyította be, hogy az emberek képesek a
lélekvándorlásra. Akik ebben hisznek, azok az úgynevezett
„kijelentés” alapján teszik ezt. De nem minden kijelentés
származik megbízható, pozitív forrásból, olyan szellemtől, aki
igazat szól. Félrevezethetnek minket, ha nem vizsgáljuk meg a
„kijelentésünk” forrását. Jézus bebizonyította, hogy van élet a
halál után, amikor feltámadt a halálból. Szemtanúk írták le, hogy
látták ezt. Emellett pedig sok ember előre megmondta, hogy ez
be fog következni. Jézus lement a halál birodalmába, ahol a halál
uralkodott, legyőzte azt, és feltámadt a halálból. Azt mondja, „Aki
hisz énbennem, annak örök élete van, mert én vagyok az élet.”
Minden ember, aki Jézussal éli a földi életét, Ővele együtt fog
tovább élni. Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson erre az
üdvösségre, és ez Jézuson keresztül történik.

Az Úti Cél

Eléred az úti célodat. Coach-ként abban segítek az embereknek,
hogy felfedezzék az életük úti célját, és megtegyék az első
lépést a megfelelő irányba. Hiszem, hogy minden ember belép
a rendeltetés szerinti sorsába, amikor helyreáll a kapcsolata a
Teremtő Istennel. Egy ember sokra viheti a földi életében Jézus
nélkül, de Jézussal együtt a kirakós összes darabja a helyére
kerül. A szíved mélyén tudni fogod: erre teremttettem; most már
valóban értelmet nyert az életem. A Jézussal való élet olyan, amit
senki sem bán meg. Teljes élet ez, és Isten az idők kezdete óta
azt akarja, hogy az emberiség megtapasztalja ezt. Az az élet ez,
amire mindenki vágyik.
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Ha akarod, behívhatod Jézust a saját élethelyzetedbe. Például
felhasználhatod a következő sorokat:
Élő víz forrása, fakadj fel bennem
Küldd el Szent Szellemedet, és tégy szabaddá engem
Szívem s lelkem minden terhét leoldva, tedd éppé lényem.
Jézus, te vagy az, aki által meggyógyulok és helyreállok
Ölelj át, vezess Szellemeddel, hadd legyünk barátok
Neked adok minden félelmet, s bajt, amivel találkozom
hadd szülessek újjá attól a pillanattól, hogy hozzád tartozom.

Kérdések és válaszok
Talán sok kérdésed van. A következőkben megpróbálom
megadni a választ a legfontosabb kérdésekre. De ha bármilyen
kérdésed megválaszolatlanul marad, akkor bármikor kapcsolatba
léphetsz velem.

1. Mitől mentett meg minket Jézus?
Képzeld el, hogy egy nap azt mondja a gyermeked: mostantól
fogva úgy akarok élni, mintha te nem is léteznél. Hogy éreznéd
magad ettől? Isten minden nap megtapasztalja ezt, amikor az
emberek úgy döntenek, hogy az életüket úgy élik majd, mintha
Isten nem is létezne. Azok az emberek, akik nem számolnak
Istennel, semmilyen mentséggel nem rendelkeznek majd, amikor
Isten elé kerülnek. Isten egyszer azt mondta: Aki nem hisz
bennem, annak meg kell halnia. Ez nagy dilemma elé állította
Istent. A szeretete miatt, Isten nem igazán akarta megbüntetni az
emberiséget a hitetlenségükért. De a saját szavát nem másíthatta
meg. De akkor hogyan bizonyíthatja be Isten a szeretetét,
miközben a szavához is hű marad?
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Szeretet és törvény

Szeretnék elmondani egy történetet, ami segít pontosan
megérteni, hogy mit is tett értünk Isten. Egyszer egy messzi
földön élt egy tábornok. Háborús idők voltak, és éhínség volt
a táborban. A tábornok szigorúan őriztette a csekély méretű
élelmiszer készletet. Parancsokat adott: „Aki ételt lop a
készletből, és rajta kapják, az 40 botütést kap!” Másnap az egyik
őr feldúlva jött hozzá. „Tábornok, elloptak valamit!” – kiáltotta.
A tábornok így felelt: „Tudod mi a dolgod. A vétkes 40 botütést
kap. Készíts elő mindent, aztán végrehajtjuk a büntetést.”
„Rendben” – felelte az őr idegesen. „De van egy kis probléma. A
tettes az ön édesanyja!”
A tábornok elsápadt. Nagyon szerette az édesanyját, és nem
akarta megverettetni. De azt is tudta, hogy eleget kell tennie
annak, amit mondott. Különben elveszíti a szavahihetőségét.
Így hát kicsit később ott állt előtte az anyja, készen arra, hogy
megbotozzák. Mindenki visszafojtotta a lélegzetét. Akkor
a tábornok váratlan dolgot tett. Levette az ingét. „Engem
botozzanak meg az anyám helyett” – mondta. Ilyen módon
megtarthatta a szavát. Átvette az édesanyja helyét. A tábornok
a szavát is megtartotta, és igazságot is szolgáltatott. A ítéletet
is végrehajtotta, és az édesanyja iránt való szeretetét is
bemutathatta: kegyelmet adott neki.
Isten megtette értünk azt, amit mi nem tudunk megtenni
önmagunkért. Elküldte a Fiát, Jézust, aki emberré lett, olyanná,
mint mi. Tökéletes életet élt, de Isten a mi összes hibánkat,
vétkünket és bűnünket Őrá helyezte. Amikor az utolsó emberi
vétek is Jézusra került – ami borzasztóan, és emberfeletti módon
fájdalmas lehetett -, Jézus azt mondta: „Elvégeztetett”. Jézus
átvette a helyünket, és ő kapta a mi teljes büntetésünket. Emiatt
mi nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem olyasmit, amiért
nem dolgoztunk meg. Ezt hívják kegyelemnek. A kegyelem
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különbözik a karmától, a legtöbb vallás központi elképzelésétől.
Bono a könyvében (Bono Bonoról: beszélgetések Michka
Assayas-szal – Hodder, 2005) briliáns módon magyarázza el
a különbséget. „Elképesztő elgondolás az, hogy Isten, aki az
Univerzumot teremtette, esetleg társaságot keresne, valódi
kapcsolatot az emberekkel, de az, ami teljes mértékben
alázatban tart engem, az a Kegyelem és a Karma közötti
különbség… Tudod, minden vallás központjában a Karma
elképzelése áll. Vagyis amit bedobsz, az fog kijönni; szemet
szemért, fogat fogért, vagy ahogy a fizikában van – a fizikai
törvényekben – minden hatásra egy ugyanakkora ellenhatás
jut. Világos számomra, hogy a Karma ott található az univerzum
szívében. Teljesen meg vagyok erről győződve. És mégis,
megjelenik ez az elképzelés, amit Kegyelemnek hívunk, és
felforgatja ez az egész „Amit vetsz, azt aratsz” dolgot. A
kegyelem ellentmond az észnek és a logikának. Ha úgy tetszik, a
szeretet közbelép, és elveszi a tetteink következményét, ami az
én esetemben valóban egy nagyon jó hír, mert sok ostoba dolgot
tettem az életem során. Persze ez csak rám, és Istenre tartozik.
De nagy bajban lennék, ha végül a Karma lenne az ítélőbíróm.
Nyakig ülnék a kakiban. És mindez nem kifogás a hibáimra,
de én a Kegyelembe kapaszkodom. Abba kapaszkodom,
hogy Jézus a Keresztre vitte a bűneimet, mert tudom, hogy ki
vagyok, és remélem, hogy nem a saját vallásosságomtól függ
majd a sorsom. Krisztus halálának az a lényege, hogy Krisztus
magára vette a világ bűneit, hogy amit elkövettünk, az ne szálljon
vissza ránk, és hogy a bűnös természetünk ne arassa le az
egyértelműen neki járó halát. Ez a lényeg.”
Minden ember, aki hisz Jézusban, megváltást nyer, és
ártatlannak számít. Abban a pillanatban, hogy „igent” mondasz
Jézusnak, belelépsz az Ő igaz voltába. És elkezdődik az a
gyönyörű élet, amit Isten szánt nekünk. Olyan élet ez, melynek
során bensőséges kapcsolatban vagyunk Istennel, az Atyával,
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ami Jézus által lehetséges. Olyan élet, melyet Jézus szellemi
tekintélyében élhetünk, olyan élet, amely során hatalmunk van a
félelem, a negatív hatások, és a betegségek felett.

A legnagyobb ajándék
Így mutatta meg Isten az Ő szeretetét irántunk: nem kímélte
az egyetlen Fiát, és odaadta Őt értünk. Ilyen módon nekünk
adhatta a legnagyobb létező ajándékot: Jézus Krisztus életét, és
mindent, ami együtt jár vele. Minden, amivel Jézus rendelkezik,
azzal mi is rendelkezünk onnantól fogva, hogy elfogadjuk ezt
az ajándékot. Ha Isten nem kímélte a saját Fiát, akkor hogyne
akarna Vele együtt mindent nekünk adni? Nincs még egy
személy, aki olyan nagylelkű lenne, mint Isten. Nincs másik
vallás, amely ingyen bűnbocsánatot, és új életet adna olyan
embereknek, akik semmivel sem érdemelték ki azt. De Isten a
legjobbját adta nekünk, mert szeret minket. Jézus megmentett
minket az örökkévaló haláltól.
Nos, lehet, hogy te is érted már, hogy Jézus az egyetlen út
Istenhez. Ő az, aki megoldotta a szellemi halál problémáját.
Ezért csakis Jézuson keresztül tudunk megbékélni, és
összekapcsolódni az Atyával. A vallásokban az embereknek
például megfelelő viselkedéssel, rituálékkal, vagy
jócselekedetekkel kell megbékélniük az istenekkel. Aztán,
amikor problémák keletkeznek az életükben, amik teljesen
hatalmukba kerítik őket, akkor az istenek csak félreállnak, és
onnan nézik, hogy az emberek megpróbálják megmenteni
magukat. De Jézus nem ilyen. Ő maga ugrott a vízbe, hogy
megmentsen téged és engem.

Mentőkötél

Képzeld el, ahogy egy kis csónakban hánykolódsz, kint a
tengeren. A csónak az életedet jelképezi. Jó a szeled, és előre
haladsz. Aztán hirtelen vihar támad. A csónakod elkezd süllyedni.
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Amíg azzal vagy elfoglalva, hogy a fejedet a víz felett tartsd, arra
jön egy hajó. A kapitány mentőkötelet dob neked. Mit tennél
egy ilyen helyzetben? Természetesen megragadnád a kötelet.
A kapitány felhúz, meleg törölközőbe teker, és azt mondja,
„Üdv. a fedélzeten!” A kapitány nem más, mint Isten, az Atya.
A mentőkötél pedig Jézus. És mihez kezdesz azzal a ronccsal,
amit a vízben hagytál? Hátrahagyod a régi életedet, és új életet
kezdesz Istennel.

2. Jézus nélkül élhetek-e a halálom után?
Hogy megválaszoljam ezt a kérdést, szeretnék elmondani
egy történetet. Réges-régen élt egy gazdag ember, aki
szenvedélyesen rajongott a művészetekért, csakúgy, mint a fia.
Együtt utazták be a földet, hogy felkutassák a leggyönyörűbb
kincseket, és hozzáadják őket a gyűjteményükhöz. Aztán egy
nap háború tört ki az országukban, és a fiú elment, hogy a haza
szolgálatába álljon. Néhány héttel később az apa táviratot kapott.
A fia meghalt, miközben egy sebesült férfin segített. Az apa
nagyon szomorú volt.
Egy nap kopogtattak az ajtón. Egy katona állt az ajtóban,
nagy csomaggal a kezében. A fiú barátjaként mutatkozott
be. „Én vagyok az, akit a fia megmentett. Bejöhetek egy
pillanatra? Készítettem Önnek valamit” – mondta. Amikor a férfi
kicsomagolta a csomagot, egy fiáról készült portrét talált benne.
Bár a művészetkritikusok nem tartották volna mesterműnek, a
festmény mégis hűen ábrázolta a fia arcát és jellemét. Az apa
mélyen meghatódott, és a kandalló fölé akasztotta a festményt.
A legkedvesebb értéke lett.
Néhány hónappal később az apa beteg lett és meghalt. A
művészvilág a lélegzetét is visszafojtotta várakozásában.
A végrendelet szerint minden egyes műkincset árverezésre
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kellett bocsátani. A világ minden tájáról érkeztek gyűjtők, hogy
licitálhassanak a kincsekre.
Az aukciót egy nem listázott tárggyal kezdték. Az idős ember
fiáról készült kép volt az. Az kikiáltó kezdőlicitet kért. De a
teremben csend volt. „Ki ad érte 100 fontot?’ – kérdezte a
kikiáltó. Senki sem szólt egy szót sem. Aztán a terem hátsó
részében megszólalt valaki, és a szavai sokak gondolatát
tükrözték, „Ki adna bármit is ezért a festményért? Felejtsük
el ezt, és kezdjünk el licitálni az igazi műkincsekre.” „Nem” –
mondta a kikiáltó. „Először ezt fogjuk elárverezni. Nos, senki sem
szeretné a fiút?”
Végül valaki 10 fontot kínált a képért. „Ez minden pénzem.
Ismertem a fiút, ezért nagyon szeretném ezt a képet.” – mondta.
„Szeretne még valaki licitálni?” – kérdezte a kikiáltó. Újra csend
lett. „Először, másodszor, harmadszor, elkelt!” – mondta a
kikiáltó, és leütötte a kalapácsot. Ekkor mindenki izgatottá vált a
székén. Valaki meg is jegyezte: „Most végre elkezdhetünk licitálni
a valódi műkincsekre.” A kikiáltó azonban bejelentette, hogy az
árverésnek vége volt. „Micsoda?” Mindenki hitetlenkedve nézett
rá. „Hogy érti, hogy vége? Mi a helyzet a többi festménnyel?
Azok milliókat érnek!”
„Nagyon egyszerű,” – felelte a kikiáltó. „A végrendelet szerint azé
lesz minden, akihez a fiúról készült festmény kerül.”
Akié Jézus, az mindent megkap Istentől. Így döntött az Atya.
Isten annyira szereti a világot, hogy aki hisz Jézusban, az
mindent megörököl Istentől, beleértve az örökké való életet
Istennel.
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3. Mit gondoljak az Egyházról?
Nagyon sok ember csalódott az Egyházban. Jézust az Egyházzal
azonosítják, és mivel nagyon negatív színben látják a világot,
Jézust sem kedvelik. Ez rendkívül sajnálatos, mert Jézus nagyon
különbözik az Egyháztól. Az emberek gyakran nagy elvárásokkal
mennek gyülekezetbe, pedig a gyülekezet is csak egy olyan
hely, mint a többi, ahol az emberek megbánthatják egymást, és
csalódást okozhatnak.
Ezzel ellentétben Jézus soha senkinek nem okozott csalódást.
De a saját korszakának egyházvezetői nagyon kritikusak voltak
vele szemben. Ennek az volt az oka, hogy Jézus nem az ő
szabályaik szerint élt. Nem azért, mert lázadó lett volna, hanem
mert jobban érdekelte az, hogy embereknek segítsen, mint
az, hogy szabályokat kövessen. Jézus nagyon mérges volt az
olyan emberekre, akik a szabályokat a szeretet fölé helyezték:
ezeket az embereket képmutatóknak nevezte. Jézus soha nem a
külsőséget nézi; őt a szíved érdekli.
Ha olyan gyülekezetbe jártál, ahol úgy érezted, hogy
visszautasítottak, az nem Istentől volt. Jézus soha senkit nem
utasított el, kivéve a vallásos vezetőket. Ha más emberek
megbántottak téged, akkor engedd, hogy Jézus meggyógyítson.
Ő azt mondja neked, „Nekem is fájt, amikor azt láttam, hogy
rosszul bánnak veled. Nem felejtettelek el; a szívem még mindig
érted dobog. Mindig ott voltam veled, mert szeretlek.”
Tedd félre az egyházzal kapcsolatos negatív érzéseidet, és
nyisd meg magad Jézus felé. Engedd meg magadnak ezt az új
lehetőséget. Akkor felfedezheted, hogy kicsoda is Ő valójában,
függetlenül attól, hogy az emberek milyen színben tűntették fel
Őt előtted. Garantálom neked, hogy Ő ellenállhatatlan!
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4. Hogy néz ki az élet Jézussal?
Az élet Jézussal érdekes és izgalmas. Talán egyike vagy
azoknak, akik azt gondolják: „A keresztények unalmasak, hogy
lehetne egy ilyen élet izgalmas?” A kereszténység unalmasnak
tűnhet, mert sok keresztény nem ébredt még rá az életükben
lévő összes lehetőségre, ezért aztán nem is alkalmazzák ezeket
a lehetőségeket. Jézus erejében és hatalmában élni egy olyan
kaland, ami tele van természetfeletti meglepetésekkel. Határtalan
mindaz, amit Jézus érted tehet. A Benne való élet minden emberi
képességen túlmutat.
Amikor Jézus a földön élt, teljes pontossággal meg tudta
mondani, hogy mi fog történni a jövőben. Olvasni tudott
az emberekben; tudta, hogy mi járt a fejükben, ismerte a
gondolataikat. Természetfeletti erővel segített a szükségben
lévő embereken, és naponta megtapasztalt csodákat. Számára
teljesen normális volt az, hogy természetfeletti dolgokban járt.
Mi volt az Ő titka? Az, hogy állandóan tökéletes kapcsolatban
élt az Atya Istennel, és teljesen Tőle függött. Még azt is mondta,
hogy semmi olyat nem tudott volna tenni, amit előbb nem látott
volna az Atyától. Az Ő ereje az Isten Szent Szelleme volt, akiben
100%-ban bízott. Annyira bensőséges volt az Atya Istennel való
kapcsolata, hogy azt mondhatta, „Az Atya és én egyek vagyunk.”
Ugyanez az élet számunkra is elérhető. Jézus is ember volt,
ahogy mi magunk. Ő lehetővé teszi számunkra, hogy Isten
gyermekeivé váljunk, és ugyanolyan bensőséges viszonyban
éljünk Istennel, ahogyan Ő tette. Isten gyermekeként hatalmas
előnyeid vannak a többi emberrel szemben, akik Jézustól távol
élnek: A Szent Szellem megmondja neked a jövőt, vezet téged,
tanít téged, megvigasztal téged, és szabaddá tesz. A Szellemén
keresztül Isten elmondja neked, hogy miként válj egészségessé,
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boldoggá, miként élj anyagi áldásban, hogyan élj aggodalmak,
fájdalmak és visszautasítottság nélkül. Jézushoz hasonlóan,
természetfeletti dolgokban élhetsz azért, hogy segíthess
másoknak. Kilenc természetfeletti ajándék létezik. Ilyen módokon
tapasztalhatod meg minden nap, hogy milyen Jézussal élni.
Már az is csodálatos, ha Jézus az életedben van, mindazon
dolgoktól függetlenül, amiket Ő érted tehet. Senki sincs olyan,
mint Ő. A szoros barátok, és az egymást szerető embereknek
nincs szükségük szavakra ahhoz, hogy megértsék egymást.
Jézus is ilyen módon ismer téged. Mielőtt még léteztél volna, Ő
már tudta a nevedet. Ő mindig vár téged, függetlenül attól, hogy
mit tettél, vagy hogyan érzed magadat. Ő vár rád, szeretettel, és
szenvedélyesen. Még ha te nem is hiszel benne, Ő akkor is hisz
benned.

5. Mely természetfeletti
ajándékok az enyémek?
A Szent Szellem kilenc ajándékot ad nekünk, amelyeket
aztán használhatsz, amikor csak szükséged van rájuk, hogy
más emberek felé szolgálj velük. Ilyenkor a Szent Szellem
természetfeletti ismeretet, vagy erőt ad neked. Ezek az
ajándékok nem arra szolgálnak, hogy a saját érdekedben
használj szellemi erőt, vagy hogy gazdagabbá tegyenek téged.
Azok az emberek, akik megpróbálják megvásárolni ezeket az
ajándékokat, hogy aztán a saját haszonszerzésükre fordítsák
őket, problémákba ütköznek majd. Ezek az ajándékok nem
eladók, hanem valódi ajándékok, amelyeket azért kapunk, hogy
másokat építhessünk, bátoríthassunk, és hogy bensőségesebb
kapcsolatra segíthessük az embereket Jézussal.
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Három olyan ajándék van, amelyek kijelentésen alapuló
ajándékok, és amelyek lehetővé teszik, hogy olyan dolgokat
lássunk, melyeket Isten akar megláttatni velünk. Ezek az
ismeret-, a bölcsesség- és a megítélés ajándékai. Az ismeret
ajándékával hirtelen meglátsz és tudsz olyan dolgokat, amelyeket
normális esetben nem látnál és nem tudnál. Ezek az ismeretek
azért adatnak neked, hogy más embereknek segíts vele.
Időnként ez a módja annak, hogy megmutasd másoknak azt,
hogy Jézus él. A bölcsesség ajándéka egy olyan természetfeletti
ismeret, ami megmutatja neked, hogy mit tegyél, vagy hogyan
cselekedj bizonyos helyzetekben. A megítélés ajándéka pedig
természetfeletti betekintést ad neked az emberek motivációités szándékait illetően: a forrás vajon Isten-e, vagy valami más?
Rossz, esetleg gonosz? Ez az ajándék tesz képessé arra is, hogy
angyalokat láss.

Fejfájásból való gyógyulás ismeret beszéde által

Volt egy hölgy egy ezoterikus kiállításon, aki krónikus
fejfájástól szenvedett, és megkérdezte, hogy tudnánk-e
kezelni. Rátettük a kezünket, és gyógyulást szóltunk felette,
de semmi sem történt. Egy kicsit később a csapatunk egyik
tagja kapott egy kijelentést, ami megmutatta nekünk, hogy ez
a hölgy csalódott volt, mert a különféle alternatív gyógymódok
nem gyógyították meg őt. A hölgy visszaigazolta ezt, és
ezután képesek voltunk elűzni a csalódottságának negatív
hatásait. Ezután Jézus azonnal megszabadította a hölgyet a
fejfájásoktól.

A Szent Szellem által szólni

Van három olyan ajándék is, amelyek lehetővé teszik, hogy a
Szentlélek által ihletve szóljunk. Ezek az ajándékok az angyalok
nyelvén való beszéd, a nyelvek magyarázatának ajándéka
(amikor megértjük azt, amit mi-, vagy valaki más mond, még
akkor is, ha olyan szellemi nyelven hangzik el az, amit nem
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ismerünk), és a prófétálás ajándéka. A prófétálás ajándéka
lehetővé teszi számodra, hogy isten szavait szóld. Amikor
megfelelő módon használják ezt az ajándékot, annak rendkívül
erőteljes és pozitív hatása lehet az emberek életére. Például,
egy prófécia felébresztheti valakiben az addig rejtve maradt
tehetségeit.

A Szentlélek ereje által cselekedni

Végezetül, van három ajándék, melyek képességet adnak
neked, hogy természetfeletti erő által működj. Ezek a hit
ajándéka, a gyógyítás, és a csodák. A hit ajándéka által
természetfeletti bizonyosságod lesz olyan dolgokról, amiket
még nem láthatsz, de amiről tudod, hogy meg fognak történni.
Olyan dolgokat láthatsz vele, amelyeket a természetes szinten
még senki sem lát, és úgy, mintha már megtörténtek volna.
Ilyen módon például hiheted, hogy megkapsz egy munkát,
ami még nem a tiéd, de ami valósággá válik a hit ajándékán
keresztül. A gyógyítás ajándéka világos: ezzel az ajándékkal
kézrátétel útján gyógyító erőt szabadítasz fel. A legtöbbször ez
a gyógyulás azonnal megtörténik csodaként. Láttam olyan süket
embereket, akik hirtelen hallani kezdtek, embereket, akiknek
hosszabbra nőtt a lábuk, és láttam, ahogy daganatok tűntek
el. A csodák ajándékával hatással lehetsz a természeti erőkre,
vagy megzabolázhatod őket, és gonosz szellemeket űzhetsz ki.
Ezzel az ajándékkal Jézus a vízen járt, és kenyeret-, illetve halat
sokasított meg, hogy megetesse a tömegeket.

Harmadjára hosszabbra nőtt a láb

Az ezoterikus vásárokon előadást szoktam tartani a
„Természetfeletti szeretet és erő bemutatása” témakörben.
Kijelentés alapján szoktam dolgozni. Jézus megmutatja
nekem, hogy milyen fizikai problémával küzdenek az emberek,
akik eljönnek az előadásomra. Nem olyan régen ezen a
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módon megtudtam, hogy egy férfinak hátproblémái voltak,
amelyet a két lába hosszúságbeli különbsége okozott. Előre
hívtam a férfit, hogy kezelést kapjon. Először a két lába közötti
különbséggel foglalkoztunk. A jelenlévő embereket arra
bíztattam, hogy figyelmesen nézzék, ami történik. Világosan
láttuk, hogy az egyik láb hosszabb volt a másiknál, és arra
utasítottam a rövidebb lábat, hogy nőjön meg. Semmi sem
történt. Újra azt mondtam a lábnak, hogy „növekedj!” Húsz
pár szem figyelte a lábat várakozás teljesen, de még mindig
nem láttunk változást. Ebben a pillanatban működésbe
hoztam a hit ajándékát. Tudtam, hogy az ember meg fog
gyógyulni, mert Jézus kijelentette ezt. Ezért aztán harmadjára
is szóltam a rövidebb lábhoz, és abban a pillanatban azt
láttuk, hogy a láb megnőtt. A férfi felállt, és azt mondta, hogy
nagyon más érzés volt most, hogy mindkét lába egyforma
hosszúságú volt. Egy kicsit később azt is elmondta, hogy nem
kis csodálkozására elmúlt a hátfájása. Nem is kellett tovább
kezelnünk, mert Jézus meggyógyította őt!
Mindenki, aki hisz Jézusban, képes mind a kilenc ajándékot
működtetni attól a pillanattól kezdve, hogy Jézusra bízta
az életét. Olyan ajándékok ezek, melyeket Krisztus Szent
Szellemétől kapunk, aki abban a pillanatban belénk költözik,
amikor „igent” mondunk Jézusnak. Az ezoterikus spiritualitásban
általános elképzelés az, hogy a szellemi növekedésünk
gyorsasága különféle spirituális tényezőktől függ, mint például a
gyakorlással töltött évek száma, a spiritualitás kiinduló szintje, és
hogy mi a sorsunk, amelyet meg kell élnünk ebben az életben.
Krisztusban azonban a szellemi hatalmunk csakis a hitünk
függvénye: mennyire vagyunk biztosak Jézusban, és mennyire
bízunk Őbenne?
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6. Hogyan érthetem meg a
Szent Szellem hangját?
A Szent Szellem kilenc ajándéka szorosan együtt működik.
Ahhoz, hogy jól tudjunk működni ezekben az ajándékokban,
fontos, hogy meg tudjuk érteni a Szent Szellem hangját. Ő
sokféle módon beszél: a természeten keresztül, helyzetek által,
másokon keresztül, vagy a saját gondolatainkon keresztül,
csendes hangon. De álmok, látomások által is, és az írott szaván,
a Biblián keresztül is.
Akkor tudod meghallani Isten hangját, amikor elcsendesedsz
az Ő jelenlétében. Amikor még csak épp megismerted őt, még
hozzá kell szoknod az Ő hangjához. Ha valaki felhív engem
azután, hogy épp csak megismerkedtünk, akkor nem fogom
azonnal megismerni a hangját. De miután barátokká váltunk,
amint elkezd beszélni a telefonban, rögtön felismerem, hogy ő
az. Nem is kell a nevét mondania. Így van ez Istennel is. Minél
erősebbé válik Vele a kapcsolatod, annál inkább meg tudod majd
különböztetni az Ő hangját másokétól – és a saját gondolataidtól
is.
Más forrásból is származhat az, amit hallasz: gonosz
szellemektől. A Biblia első könyve írja le azt a történetet, amikor a
kígyó rávette Évát arra, hogy egyen a Jó és a Gonosz tudásának
fájáról. Nem ismerte fel, hogy a kígyó maga a gonosz volt, mert
amit mondott neki, az vonzónak tűnt Éva számára. Ez azért
volt lehetséges, mert a gonosz képes arra, hogy a világosság
angyalaként tüntesse fel magát. Miután Éva megtette, amit a
kígyó mondott, és evett a gyümölcsből, olyan érzések rohanták
meg, mint félelem, bűntudat és szégyen.
Ma is ezen érzések alapján tudod felismerni a gonosz
hangját. A gonoszt úgy is hívják, hogy „hazug” és „vádló”. A
hazugságai bizonytalanság érzéshez, félelemhez és ítélkezéshez
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vezetnek, és ezek mellett még ahhoz is, hogy hamis, vagy
rossz vágyaink legyenek. Olyan dolgok után, amelyek először
étvágygerjesztőnek tűnnek, de végül a romlásunkat okozzák.
Ezzel ellentétben, Jézus hangja békességet és örömöt
eredményez a szívünkben. Mivel Ő azt mondta, hogy „Én
vagyok az igazság és az élet”, azért tudhatjuk, hogy Ő az igazat
mondja. Az igazság pedig szabaddá tesz minket. Amit Jézus
mond, az épít minket. Az Ő hangja szeretetet hoz, vigasztalást és
bátorítást. Csak Jézus hangjára hallgass! Akkor sikeres leszel, és
eléred a céljaidat az életben.

7. Hogyan tudom tovább építeni a
Jézussal való kapcsolatomat?
Kezd azzal – vagy talán kezd újra azzal -, hogy olvasod a Bibliát.
Nagyon sokan úgy olvassák a Bibliát, mint valami útmutatót arra
nézve, hogy hogyan éljék az életüket. Aztán amikor azt látják,
hogy túl nehéz ezeket megcselekedni, akkor frusztráltan félre
teszik a Bibliát. De a Biblia nem arra van, hogy megmutassa
neked, hogyan kellene élned. Inkább úgy tekints rá, mint egy
tükörre. Nem egy olyan tükörre, ami azt mutatja meg, hogy
milyennek kellene lenned, hanem olyanra, amely megmutatja,
hogy ki is vagy igazán. Amikor olyan könyvként olvasod a Bibliát,
ami megmutatja, hogy kicsoda Isten, és ki vagy te, akkor sokkal
jobban fogod érteni.
A Biblia az Isten Igéje. A könyvet sok különböző ember írta le,
akiket Isten Szent Szelleme inspirált, mindezt sok száz év alatt.
Amikor ugyanez a Szellem beléd költözik, más szemmel fogod
olvasni a Bibliát, mert a Szent Szellem fog inspirálni közben.
Mielőtt olvasni kezded, kérd a Szent Szellemet, hogy adjon
neked világos magyarázatot arról, hogy mit is olvasol. És ekkor
az, ami először csak egy érdekes könyv volt, élő valósággá válik
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számodra. Minden fejezetben találkozhatsz Jézussal, és mivel
Jézus él, a Biblia is élővé válik számodra.
Kezdheted például a János evangéliumával, aztán az Apostolok
Cselekedeteivel (például online a http://www.parokia.hu/ujkiadas/
oldalon). Rájössz majd, hogy ez a könyv még mindig időszerű a
mi korunkban is. Minden. amit benne olvasol, az a te életedben is
megtörténhet. Jézus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
Persze nem ismerhetsz meg valakit úgy, ha csak elolvasol
róla egy könyvet. Én úgy ismerem meg a barátaimat egyre
jobban és jobban, ha időt töltök velük, beszélgetünk, és együtt
megtapasztalunk dolgokat. Úgy is megtapasztalhatsz dolgokat
Jézussal, ha kapcsolatban vagy vele, és időt töltesz vele. A
Jézussal való kapcsolatod új dimenziókba kerül, amikor más
emberekkel együtt kerülsz vele kapcsolatba. Egy különös fajta
egységet fogsz megtapasztalni, mert mind ugyanazon Szellem
által kapcsolódtok össze.

Tapasztald meg az Élő Vizet
Sok emberrel találkoztam, akik megtapasztalták az élő vizet.
Szeretnék megosztani a tapasztalataikat. A következő oldalakon
az ő történeteiket olvashatod.
Az élő víz forrását is megtapasztalhatod. Kérd Jézust, és Ő
megmutatja, hogy kicsoda Ő. Kétség nélkül tudom, hogy Ő
minden várakozásodat betölti majd. Szeret téged, és közel akar
kerülni hozzád; vágyik a barátságodra.
Légy áldott és tapasztald meg a legtöbbet Jézusból a spirituális
utadon.
Jolande Bijl
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Jézus meggyógyította a gerincemet
az ostorcsapás sérülésből
Dorine: „A gerincsérülésemre kértem imát. Reikizni szoktam, de
nem tudok mindent kezelni; időnként szükségem van mások
segítségre is. Imádkoztak értem Jézus nevében. Azonnal
éreztem, hogy a nyakam és a hátam meggyógyult. Ezzel egy
időben éreztem egy mély, meleg szeretetet is, amit korábban
soha nem tapasztaltam.
Mindig azt gondoltam, hogy Jézus volt a Reiki energia forrása; a
fehér fény, amit mindig láttam. De most már tudom, hogy az nem
Jézus volt, mert ma tényleg Jézust éreztem! Hidd el, Ő teljesen
más, mint az általam eddig használt források. Micsoda szeretet,
és micsoda öröm! Táncolni tudtam volna az örömtől. Holnap
mindenkinek elmondom majd, hogy Jézus meggyógyított!

Szeretet visszautasítás nélkül: számomra ezt
jelenti Jézus
Romee: „Akkor jössz rá, hogy mennyit jelentett valami, amikor
már elveszítetted. Ezért gondoltam arra időnként, hogy „mi van
akkor, ha Jézus már nincs itt, vagy ha soha nem is létezett?
Mielőtt megismertem volna Jézust, depressziós voltam. Nélküle
én is öngyilkos lettem volna, mint az apám. Vagy bármilyen más
helyzetbe kerültem volna.
Számomra Jézus olyasvalaki, aki mindig velem van, aki tanácsot
ad, és aki tökéletes szeretettel szeret engem. Megosztom Vele
a gondolataimat, a szenvedélyeimet, az álmaimat, de azokat
a dolgokat is, amelyek elszomorítanak, vagy amiket nem
tudok magamtól megoldani. A Jézussal való életem egy nagy
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kaland. Sokszor leírom a tapasztalataimat, vagy beírom őket a
telefonomba, hogy később újra emlékezzek rájuk. Akkor látom,
hogy Ő valóságos, és nem csak egy mítosz, ahogy sokáig
gondoltam. Most hogy tudhatom, Jézus tényleg létezik, meg
akarom osztani a tapasztalataimat másokkal. Ennek egyik
módja az, hogy ezoterikus vásárokra járok, és ott segítek az
embereknek választ találni a kérdéseikre. Nem is én válaszolom
meg ezeket, hanem Jézus.
Az embereknek időnként nehéz kapcsolatba kerülni Jézussal,
ezért mindig felteszem a kérdéseiket Jézusnak, velük együtt. És
az a nagyszerű dolog, hogy Jézus mindig válaszol – soha nem
történt meg velem, hogy ez ne így lett volna. És az emberek nem
csak egy kérdésre kapnak választ, hanem minden kérdésre,
amit fel akarnak tenni, és így megismerik Jézust olyannak,
amilyen Ő valójában: szeretetteljesnek, akiben nincs semmilyen
visszautasítás. Ez Jézus az én számomra.

Soha többé nem akarok Jézus nélkül élni
Anja: „Volt egy álmom. Egy hurrikánról. Velem volt egy barátom, aki
azt mondta, hogy nem volt mit tennünk, hogy megvédjük magunkat.
Csak annyit tehettünk, hogy lefekszünk a földre. Félelemmel telve
ébredtem fel, nagyon megijedtem. Elmeséltem Jolande-nak az
álmomat. Azt mondta, „Megkérdezzük Jézust, hogy mit jelent ez
az álom.” Azt kérdeztem tőle, „Te hiszel Jézusban?” Ugyanis én
is ismertem Jézust, de egy bonyolult gyülekezeti helyzet miatt
kizártam Őt az életemből.
Az álmomra ez volt a válasz: „Jézus meg akar védeni téged, de
semmit sem tehet, ha mindent a magad módján akarsz csinálni.
Jézus szeret téged, keres téged, és azt akarja, hogy Benne
találj menedéket. Különösképpen szeretne segíteni neked a
nehéz időkben.” Abban a pillanatban Jézus megérintett. Előtte
nehéz időszakon mentem keresztül, és kirekesztettem Jézust a
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helyzetemből, mert magam akartam megoldani a dolgokat. De
amikor megkaptam ezt a magyarázatot az álmomra, tudtam,
hogy igaz volt, és akkor Jézus megragadott. Betelt a bensőm
melegséggel, és elkezdtem sírni. Jolande imádkozott velem, én
pedig visszataláltam Jézushoz. Soha többé nem akarok nélküle élni!

Jó úton járok?
Theo: „Paranormális képességeim vannak, és tudni akartam,
hogy jó úton járok-e. Egy ima során, amikor is megkérdeztük
Jézust, hogy jó úton járok-e, volt egy látomásom. Láttam, amint
megnyílt előttem egy ajtó, és én beléphettem rajta. Ez nagyon
mélyen megérintette a szívemet. Volt egy kockázat is, amit
vállalnom kellett: teljesen át kellett adnom magamat Jézusnak.
De megtettem. És ez boldogságot és békességet adott nekem.
Most már tudom, hogy jó úton járok.”

Hallottam a hangját

Maria: „Jolande előadása alatt megkérdeztem tőle, hogy
tudná-e kezelni az ízületi gyulladásomat. Amikor elkezdet Jézus
nevében szólni, félbeszakítottam őt. Elmeséltem neki, hogy
egyszer hallottam Jézus hangját. Ami egy csodálatos élmény
volt számomra. Megkérdeztem Jolande-t, hogy hallhatnám-e
újra Jézus hangját. „Persze” – válaszolta, és elmondta nekem,
amit Jézus akart mondani számomra. Azt mondta, hogy Jézus
köszönetet akar mondani azért, hogy mindig az Ő gyermekeiért
dolgozom. És mindazért, amit másokért tettem, vagy amit Érte
tettem. Gyönyörű szavak voltak ezek, de alig tudtam elhinni, hogy
Jézus tényleg ezt mondaná nekem. „Benne van ez a Bibliában?”
- kérdeztem Jolande-t. „Igen” – válaszolta. És akkor megtörtént.
Újra hallottam a hangot. Hallottam, ahogy Jézus azt mondja, „Én
a Názáreti Jézus vagyok.” Annyi szeretet volt abban a hangban,
hogy elsírtam magamat. Ezzel egy időben viszont nagyon
boldoggá tett a bensőmben. Újra hallottam az Ő hangját!”

Rólam
Jolande Bijl vagyok, egy holland
nő, akiben nagy szenvedély él
Jézus iránt, és aki szeretné látni,
ahogy az Ő szeretete és ereje
megvalósul a mindennapi életben!
Szeretek előadásokat tartani és
prófétálni, ezoterikus vásárokon, és
gyülekezetekben is, a világ minden
táján.
Írni is nagyon szeretek. Írtam egy könyvet a Szent Szellem
természetfeletti ajándékairól (holland nyelven) és sok egyéb
könyvet is szellemíróként.
Emellett pedig arra tanítom az embereket, hogy miként
éljenek a természetfeletti dolgokban, és Jézussal való szoros
barátságban. Ha szeretnél mélyebb kapcsolatot Jézussal, ha
szeretnél hallani Istentől az életedre-, vagy egy adott helyzetre
vonatkozóan, ha szükséged van az Ő gyógyító erejére, vagy
szeretnéd, hogy megmagyarázzam az álmodat, akkor bátran
keress meg, és megállapodunk egy beszélgetős, vagy coaching
jellegű alkalomban Skype-on keresztül.
www.acoach4life.nl
www.destinypublication.com
jolande@acoach4life.nl

alán sok emberhez hasonlóan te is
keresel; gyógyulást, megerősítést,
vagy egyszerűen csak az igazi szeretetet.
Ebben a könyvben szeretném bemutatni
neked az én forrásomat.
Te is kapcsolódhatsz hozzá. Megújítja,
és gazdagabbá teszi majd az életedet.
A legjobbat érdemled, ezért tarts velem,
és fedezzük fel együtt az élő víz forrását.
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