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Előszó
„Azért jöttem, hogy életük lehessen,
és azt teljesen kiélvezhessék.”
János 10,10 NIV
Ha valóban mindenre kiterjedő Isten jósága, akkor
a kérdés az: hogyan élvezhetjük a mennyei Atya teljes
körű gondoskodását?
Az Újszövetség azt tanítja, hogy Isten mindenre
kiterjedő jósága Jézus Krisztus személye miatt lehetséges.
Őbenne és Ő általa jött az élet és történt – és azóta is
történik – a kedvező fordulat. Ez Isten akarata és terve,
ami mélységében megismerhető. Ahogy Jézust, mint
Mesterünket követjük, nemcsak az üdvtörténet
bontakozik ki előttünk, hanem a személyes életünk is
megtelik isteni tartalommal. Isten Fia azért jött, azért halt
meg és azért támadt fel a halálból, hogy éltünkben
megnyilvánuljon Isten élet-átformáló ereje.
Messze több ez annál, mint hogy csak hívők
legyünk. Igen, Ő nemcsak azt akarja, hogy keresztények
legyünk, hanem azt is, hogy gyümölcsöt teremjünk.
Méghozzá sok gyümölcsöt, és egyen egyenként átéljük
az örömöt, a győzelmet, a sikert.
Hogyan tudunk sikeres hívő életet élni?
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Sokan úgy gondolják, ez csak úgy magától megtörténik majd.
Nos, Derek Prince, ahogy kibontja előttünk Isten
tervét, elmondja azt is, hogy ahhoz, hogy mindez a jó
elérhetővé váljon számunkra, barátságban kell lennünk
a Szent Szellemmel. Megláthatjuk, ahogy a Szent Szellem
bemutatja nekünk Jézust, mint minden élet középpontját.
Derek tanítását olvasva – és akarva Istentől a legjobbat –
Jézus mércénkké, és példánkká válik. Ahogy Őt követjük,
és ha hagyjuk magunkat tanítani, úgy a Szent Szellem
felfedi azokat az okokat, ami a világegyetemünket és
magát a szellemi világot is mozgatják.
Ha valóban a legjobbat akarjuk Istentől, nem
elégedhetünk meg a középszerűséggel.
Tegyünk lépéseket! Először is legyünk hálásak, és
leljünk örömöt abban, ha Szent Szellem tanít bennünket!
Másodszor, gondolkodjunk azon, amire tanít bennünket –
éjjel-nappal! Mert, ha odaszántan a helyes dolgokon
gondolkodunk, és szabályszerű életet élünk, akkor azt
az eredményt érjük el, amit Isten megígért: sikeres és
gyümölcsöző életet – a legjobbat Istentől.
DPM Nemzetközi Kiadói Csoportja
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HA A LEGJOBBAT AKAROD
ISTENTŐL
Isten vágya, hogy lásson téged
gazdagon gyümölcsözni.

1
1. A „százszoros” keresztény
Könyvünk első témája: „Ha a legjobbat akarod
Istentől,…” Szándékosan írtam így, egy befejezetlen
mondatként. A kezdő „ha” szócska rögtön választás elé
állít téged:
Akarod-e valóban a legjobbat kapni Istentől vagy
nem? A mondat befejezetlenül hagyott második része
pedig lehetőséget ad arra, hogy megosszak veled nyolc
dolgot, amikre szükséged lesz, ha úgy döntesz, tényleg
a legjobbat akarod Istentől.
Azonban, mielőtt még a sikernek erről a nyolc
alapelvéről beszélnénk, szeretném megmutatni neked,
hogyan lehetsz „százszoros” kereszténnyé.
Ehhez először is fontos tudatosítanunk magunkban,
hogy az Istennel való személyes kapcsolatunk sohasem
egyoldalú vagy egyirányú. Ennek a kapcsolatnak mindig
két oldala van; és mindig két iránya. Egyrészt van az, amit
Isten elérhetővé tesz a számunkra; másrészt pedig,
ahogyan mi reagálunk arra, amit Isten elérhetővé tesz.
Azt a minőségű életet, amit élünk, és megragadhatunk,
ezek együttese határozza meg: Isten mit tesz lehetővé
a számunkra és mi milyen választ adunk Neki erre.
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Ezt a fajta összefüggést a magvető példázata világosan
bemutatja nekünk (Máté 13,3–9,18–23). A történet úgy
kezdődik, hogy egy férfi kiment a mezőre magot vetni.
A magok négyféle talajra estek.
Az első esetben néhány mag az út szélére esett,
és mivel a föld kemény és az arra járók által jól letaposott
volt – ezért a magnak esélye sem volt a földbe jutni.
Ennek következtében felkapkodták az égi madarak,
és a föld nem termett semmit.
Másodszor, néhány mag a sziklás talajra hullott. Itt
kevésbé tudott a földbe hatolni a szikla miatt, és túl
gyorsan növekedésnek indult, anélkül, hogy elég mély
gyökeret eresztett volna. Amikor pedig a nap forrón
sütött, a hajtás elszáradt, így hát ez a mag sem termett
semmit.
Harmadszor, néhány mag tövises földbe esett.
A tövisek a növényekkel együtt növekedtek, és végül
megfojtották azokat, mert a növények nem jutottak elég
levegőhöz és tápanyaghoz. Így végtére az ilyen magnak
sem lett tartósan haszna.
Ezzel a három fajta talajjal most nem foglalkozunk.
Arra akarok csak összpontosítani, amit a példázat
tetőpontjának tartok; Jézus azt szeretné, hogy jó föld
legyünk. Hiszem, hogy ti, olvasóim, olyanok vagytok,
akiknek a szíve jó talaj.
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Figyeljük meg alaposan, Jézus mit mond a jó földről
és az erre hullott magról!
„Végül pedig a jó talajba vetett mag azt jelképezi,
amikor valaki hallja az üzenetet,
meg is érti, és termést is hoz: az egyik a vetőmag
százszorosát, a másik a hatvanszorosát,
ismét másik pedig a harmincszorosát.”
Máté 13,23
Vegyük észre itt, hogy van két kulcsfontosságú
tényező, amely a gyümölcstermő embert jellemzi: az
egyik, hogy hallja az igét, a másik pedig, hogy érti azt.
Ez mindenkire igaz, akinek a szíve olyan, mint a jó
talaj. Egyrészről igaz, hogy az összes ember, akinek szíve
a jó földet jelképezi, termést hoz a későbbiekben;
másrészről mégis van egy nagyon fontos különbség azt
illetően, hogy milyen szintű a hozamuk: néhányan az
elvetett mag százszorosát, néhányan a hatvanszorosát,
mások pedig a harmincszorosát termik meg.
Más szóval, minden egyes elvetett mag termést hoz:
egyesek százszoros, mások hatvanszoros, ismét mások
harmincszoros mennyiséget.
Érdekes megfigyelni, hogy a százszoros hozam több
mint a harmincszoros és a hatvanszoros hozam együtt.
Azok az emberek, akik eljutnak egészen a teljes
termőképességig, sokkal produktívabbak, mint akik csak
részben teremnek. Ez az alapelv az egész Bibliában
megtalálható.
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Most mi csak a legtöbbre, a százszoros hozamra
összpontosítunk, ami azokat az embereket jelképezi, akik
Istentől a legjobbat akarják és ezt el is érik.
E példázat egy másik verzióját a Lukács evangéliumában találjuk, ahol Jézus ezt a kijelentést teszi a jó
talajról:

„A jó föld esete pedig azokat jelképezi,
akik Isten üzenetét jó és őszinte szívvel
befogadják, megőrzik, és türelmes
állhatatossággal jó gyümölcsöket teremnek.”
Lukács 8,15
Ebben a leírásban van két életbevágóan fontos
tényező, és mindkettő a mi témánkkal kapcsolatos, vagyis
azzal, hogy a legjobbat akarjuk megkapni Istentől.
Egyrészt, van az a fajta szív, amit jónak és őszintének
mondunk. Az „őszinte” kifejezésnek egy alternatív
fordítása a „becsületes”. Tehát, az első követelmény
a becsületesség, ami pedig magában foglalja a nyíltságot
és az egyenességet. A becsületesség azt jelenti, hogy nem
takargat az illető semmit, vagy nem használ kétfajta
mércét. Ez az első követelmény.
Másrészt, ezeknek a becsületes embereknek a
reakciója három tényezőből áll: befogadják az Igét,
megőrzik azt; és a türelmes állhatatosságuk által jó
gyümölcsöt teremnek.
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