Győzelemre elhívva.
Textus: Jer. 1, 19
„Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, és megszabadítlak,
mondja az Úr”! (katolikus fordítás)
A Magyar Értelmező Kézi Szótár szerinti meghatározások:
Győz = küzdelemben az ellenségénél illetve ellenfelénél erősebbnek, jobbnak bizonyul.
Győzelem = küzdelemben az ellenségen illetve az ellenfélen való felülkerekedés.
Vereség = csata, háború elvesztése, a küzdelem elvesztése, kudarc.
Mindkettőnek vannak „ízei”. Bizonnyal mindenki érezte már mindkettőt, az sem kétséges,
hogy melyiknek az íze a jobb!
Meggyőződésem, hogy Isten győzelemre hívott el bennünket!
Jeremiásnak nagyon nehéz szolgálat jutott osztályrészül. Sokat kellett harcolnia az igazság
képviselete érdekében. Már az elhívása ellen is tiltakozott, mert ismerte az Izrael népének
akkori lelkiállapotát. Kifogásokat is keresett, hogy fiatal még, és beszélni sem tud
kellőképpen. Az Úr ígéretet adott neki, hogy majd Ő fogja az Ő Igéit adni a szájába. Az Úr
üzeneteinek átadása mégsem volt zökkenőmentes. Akik felé küldte őt az Úr, azok azt
mondták egymásnak Jeremiás felől: egy szavára se hallgassunk! Az összegzett eredmény
a következő: kigúnyolás, megveretés, bebörtönzés, verembe taszítás, végül mártírhalál. Ez
vereségnek tűnhet sokak szemében, de 20, 9 – 11 vers a katolikus fordítás szerint mást
mond el nekünk. Figyeljük meg ezt az Igét!
„Már azt gondoltam nem törődöm vele, nem beszélek többé nevében, de ilyenkor mintha tűz
gyúlt volna szívemben és átjárta minden csontomat, még azok is, akik barátaim voltak,
bukásomra lestek,- „hátha valamiképpen tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút
állhatnánk rajta”. De az Úr, mint hős harcos mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem
bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak”.
Isten Neked győzelmet szánt, az ellenségednek pedig vereséget. A Te győzelmed az Ő
veresége és fordítva. Akikkel az Úr van, azokkal nem bírhat el az ellenség, mert a
legnagyobb hős ott áll mellettük! Tudnod kell, hogy az Úr veled van és harcol érted!

Néhány Ige a győzelemről:
1 Ján. 2, 14 „…Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és Isten Igéje lakik bennetek, azért
legyőztétek a gonoszt.” Az Isten Igéje a Lélek kardja, az pedig támadó fegyver. A
megvallások, hréma igék kijelentése az egyik hathatós fegyver, a kard használata. Jó, ha
biztos és erős kézzel fogjuk ezt a fegyvert. Aki „gyakorlatozott” már ezzel a fegyverrel, az
nem esetlenül fogja használni. Akiben benne van az Ige, az meg van töltve az Isten
erejével! Ha csak ismeret szintjén van nálad az Ige, azzal a harcban nem sokra fogsz menni.
Telj meg az Igével, és győzd le a gonoszt!
1Ján. 4, 4 „Ti az Istentől vagytok gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki
bennetek van, mint aki a világban van.” János utalt az antikrisztus szellemére, a hazugság
szellemére, amely már működött, abban az időben, amikor írta a könyveit az utókornak.
A benned lakozó Jézus győztessé tesz téged a gonosszal szemben. Ezt Jézus már
bizonyította a kereszten a halálával, majd a feltámadásával. Fejére taposott a kígyónak.

Alászállt a poklokra, lefegyverezte a gonoszt, elvette tőle a kulcsokat, diadalt aratott
felettük! Az egész szellemvilág tudja, hogy JÉZUS a legnagyobb. Ő mondja a feltámadása
után és a mennybemenetele előtt: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön!
Nem kétséges tehát, hogyha Ő bennünk van, akkor a legnagyobb van velünk. Ez pedig
elegendő a győzelemre. Tudatosuljon ez bennünk, kezdjünk ehhez méltóan viselkedni!
1Ján. 5, 4 „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely
legyőzte a világot a mi hitünk.” Istentől a győzelem született, Istentől való az élő hit, az
pedig győztes hit! A Zsidókhoz írt levél 11. része tele van olyanokkal, akiket a hitük tett
győztesekké. Hozzánk hasonló emberek voltak, akárcsak Illés, aki imádkozott és nem volt
eső 3 és fél évig, azután újra imádkozott és eső lett. (Jk. 5, 17) A hitnek hatalma van, mert
nem a láthatókra tekint, hanem a láthatatlanokra. A „nem láthatóban”, már megvan a te
győzelmed! Ezt nem az érzéseid, vagy az érzékeid alapján tudod, hanem az Isten Igéje
mondja neked. A hitünk alapja az Isten Igéje, és ez legyőzi a világot! Halleluja!
Jel. 2, 7 „… Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.”
Isten nem a halált, hanem az örökéletet szánta Neked. 2, 26 „Aki győz, és megtartja
mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett.” A sorozatos
győzelem hatalommá növekszik. Minden győzelem által Isten növeli a „hatalmadat” az Ő
dicsőségére! A győzelem által váltak valakik hősökké. Góliát is azért volt hős katona, mert
sok győzelem volt már mögötte. Az Úr sok győzelmet akar adni neked! Élj vele, és győzz!
Jel. 3, 5 „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből,
hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.” A fehér ruha a szentség,
a megszenteltetés jele. A menyegzőre való bemenetel ruhája. Ez Győzelem! Megőrizni
magunkat a világ mocskától, már magában is győzelem, hiszen olyan időket élünk,
amelyekre az a jellemző, hogy alig-alig áll meg még az igaz is. Akkora nyomása van a bűn
erejének. A bűn feletti győzelem, a Sátán feletti győzelem. Ez a te osztályrészed!
Jel. 3, 12 „Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül
ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának az új Jeruzsálemnek a
nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” A győztesek
oszlopok, akik tartanak. Nem rangjuk és nevük van, hogy ők persbiterek, vagy más
„szolgálók”. Ők Istennel olyan közelségbe kerülnek, hogy – nem kerülnek ki onnan
többé! Elrejtve lesznek az Úrban. Megerősíttetnek a szellemi templomban.
Jel. 3, 21 „Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint
ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az Ő trónusán.” A győztesek királyi székbe
ülnek, megtartatnak az uralkodásban. Ha Vele együtt „szenvedtünk” Vele együtt fogunk
megdicsőülni is! Ez a megdicsőülés a Jézussal való uralkodást jelenti az Ő
Királyságában!
Isten győzelemre hívott el Téged! Akard ezt a győzelmet! Harc nélkül nincs győzelem!
A harc lehet kemény, fárasztó, néha váltakozó eredményt hozó. Van úgy, hogy azt hiszed,
hogy magadra maradtál, hogy mindenki elhagyott. Sátán azt hazudja neked, hogy nincs
értelme, úgysem győzhetsz! Kinek fogsz hinni? Mire fogsz nézni? A körülményekre, a
gyáva, megfutamodó emberekre, vagy a győztes hősre, Jézusra? Jézus vállalta érted az
emberré lételt, az éhséget, az elutasítottságot, a gúnyt, a szidalmat, a szenvedést, a
keresztet. Érted győzött, hogy te is győzhess! Mit fogsz tenni? Vállalod a harcot?
Vállald és győzz!
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