KI VAGYOK JÉZUSBAN?
2017. február 12.
– Jens Jönsson tanításának élőben elhangzott nyersfordítású szövege belső használatra –

Sandersné Erzsébet: Az az ünnepi pillanat kezdődik, amikor Jens Jönsson dán testvérünk
fogja az Igét megosztani velünk az ő szívéről. Antal Csabát kértem meg – aki egy nagyon drága
testvérünk az Úrban –, hogy legyen a segítségünkre a tolmácsolásban. Csaba és Jens között
igen szoros kötelék van az Úrban, ezért ő a legalkalmasabb arra, hogy Jens szavait tolmácsolja
nekünk, Jézus Krisztus szent nevében. Átadom a pulpitust. Arról szól a mai üzenet, hogy ki
vagyok én Krisztusban? Az identitásunkról hallunk majd. Ámen.
Jens Jönsson: Jó reggelt! Nagyon jó, hogy itt lehetek! Köszönöm nagyon, hogy elfogadtatok
és befogadtatok minket – engem, és a családomat. Egy megtiszteltetés a számunkra, hogy
felétek szolgálhatunk. A mi történetünk veletek nagyon mélyre visszanyúlik.
A mi Urunk titeket használt, hogy fejlesszen minket, hogy kihívásokat intézzen hozzánk, és
hogy felemeljen, felépítsen bennünket a hitben. Ő hozza a kapcsokat az Ő dicsőségére, és az Ő
terveire. Az biztos, hogy a mi hasznunkra, és a mi örömünkre.
Olyan sok csodálatos dolog történik ezen a gyülekezeten keresztül, dicsőség Istennek! Ő
megengedte, hogy ezt láthassuk, és hogy részt vehessünk benne. Egy része a tervének – ami
ránk vonatkozik – már a föld teremtése előtti időkben készen volt. Ő eltervezett bennünket,
terveket készített a számunkra. Nagyszerű terveket!
EFÉZUS 1,4.
4. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése
előtt…
Te ki vagy választva, egy kis „én” vagy az Ő elméjében, az Ő szívében. Ahogy Ő megteremtette a mennyet, a földet, az univerzumot, te és én, azaz mi az Ő tervében benne voltunk.
Nem tudom, hogy mi a helyzet veletek, de én szeretem a szép tervezésű dolgokat. Lehet egy
szép autó, egy gyönyörű festmény, vagy egy építmény, vagy egy építész szép tervei. Mindezek
az ajándékozott képzőművészek megteremtik azt, ami az ő szívükben, az ő elméjükben van.
Mi úgy lettünk megtervezve, hogy a leghatalmasabb tervezőmérnök készített! Isten, a mi
Atyánk, aki megteremtette a földet, Ő tervezett meg bennünket, Ő tervezett meg engem és
téged. Magam egy tanár vagyok, ezért azt mondom, hogy az Ő tábláján rajta voltunk
mindannyian, te és én.
Nem egy véletlen vagy, nem egy hiba vagy, mindegy, hogy ki mondja ezt rólad. Nagyon jól
meg lettünk tervezve, egy olyan Atyától, aki szeret bennünket nagyon. Annyira, hogy odaadta
értünk az Ő Fiát. Először is azért, hogy megmentsen bennünket, másrészt, hogy reményt, és
egy jövőt adjon nekünk.
LUKÁCS 12,7.
7. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
–1–

JENS JÖNSSON: Ki vagyok Jézusban?
Még az enyém is. Ő tudja, az biztos, hogy kik vagyunk. De vajon mi tudjuk-e? Szellem vagy,
mint a te Atyád, van lelked, és egy testben élsz. Az igazi te, a belső embered, a te szellemed,
örökké él.
Az Ő idejében – és figyeljétek ezt meg, hogy az Ő idejében, amikor hazamegyünk, hogy az
Úrral legyünk, nem az ellenségnek az időzítése szerint, hanem az Úr időzítése szerint, és ezt elfogadjuk –, amikor elhagyjuk a testünket, az hasonló, mint amikor a kesztyűt levesszük a kezünkről.
Olyan, mint egy katona, aki befejezi az ő szolgálatát és hazamegy. Hazamegyünk, hogy
együtt legyünk a mi Atyánkkal. Jézus Istent az Ő Atyjának hívta. De nem csupán Jézusnak az
Atyja Ő, az én Atyám is. Ő a mi mennyei Atyánk is. Isten gyermeke vagyok, és mi egy család
vagyunk, testvérek vagyunk! Isten gyermekei vagyunk! Pál azt mondja:
RÓMA 8,29.
29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.
Jézus az én testvérem, igazából az én nagy testvérem. Alapvető, hogy tudd, hogy Isten a te
Atyád! A Gyülekezet a te családod. És hogy mindannyian, de konkrétan te, nagyon jól meg
lettél tervezve. Ez része a mi identitásunknak.
A gyermekeket a szüleik nevelik. Úgy néznek ki, úgy viselkednek, mint a szülők. A mi
szellemünkben az Ő DNS-e van. Az Ő képére és hasonlatosságára teremtett. Arra születtünk,
hogy úgy nézzünk ki, és úgy viselkedjünk, mint Ő. Még egyszer mondom, hogy Jézus képére
lettünk megtervezve.
Olvasd az Újszövetséget! Figyelmesen nézd meg, mi a helyzet Jézussal? Kicsoda Jézus? És
akkor tudni fogod, hogy ki vagy te valójában. A szív belső embere. Én Jens vagyok, ezt tudjátok.
Nagyon sok mindent mondhatnék magamról, de egy nap, amikor elfogadtam Jézust, egy
teljesen új teremtménnyé lettem. Egy új kezdetet kaptam, egy új identitást kaptam, és minden
dicsőség az Övé. Igen, halleluja! Ámen. Az Ige beszél erről.
2KORINTHUS 5,17.
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé,
újjá lett minden.
Egy másik fordítás azt mondja: egy új személy lett, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Már újjá lett minden. Tehát ha az ellenség kárhoztatni akar téged a múltad miatt, akkor mondd
azt neki, hogy én egy új személlyé lettem! A régi életem elmúlt, és egy új élet kezdődött el!
Aztán ne nézz hátra, ne próbálj halat fogni a régi tóban! Ma vedd le a régi szemüvegedet,
mert ez minden szerszámunk ahhoz, ami szükséges az új élethez! Ha befogadtad Jézust, akkor
újjászülettél. Ott van az Ige és a Szellem, hogy megújítsuk az elménket, és hogy a testünket
alávetettségben tartsuk.
Az a nap, amikor új emberré lettem, egy másik dolog is történt, Isten országának az állampolgára lettem. Többé elsősorban nem Dánia állampolgára vagyok. Most, hogy újjászülettem,
egy sokkal hatalmasabb királyságba születtem bele. Tudnunk kell, és még inkább hinnünk kell,
hogy hova tartozunk! Krisztussal együtt ültettünk, és Ő ott ül az Atya jobbján. Lássuk meg ezt
az Efézus 1. és 2. fejezeteiben!
Sokszor voltam már Magyarországon, mégis, amikor meglátogatjuk ezt a nemzetet, egy kis
kihívás a vezetés. Főleg, hogyha Csabáékhoz megyünk, vagy a környéken vezetünk. Le kell lassítanunk, és mindig jobb oldalra kell tekintenünk. Dániában ez nem így van, ott mész egyenesen.
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Ugyanígy van Isten királyságában is. Meg kell tanulnom, hogy hogyan működik ez a
királyság, és az alapján kell cselekednem. Ahogy a gravitáció is működik ezen a földön: ha egy
repülő felemelkedik a földről, egyik természeti törvény felülírja a másikat. Amikor
megtanuljuk, hogy hogyan működjünk Isten királyságában, a királyság törvényei felülírják a
természet törvényeit.
Az orvos azt mondja, hogy beteg vagy, de van nekünk egy ezt felülíró törvényünk. Nem
vagyunk a bűn és a halál törvénye alatt, és a betegségnek semmi hatalma fölöttünk! Ámen?
Ámen. Isten királyságában te már meggyógyultál – múlt idő! – a Jézus sebei által. Halleluja!
Tudnod kell, hogy hogyan éljél a te mennyei nemzetiségeddel. Vannak kötelezettségeid
ugyanúgy, ahogy van nagyon sok kiváltságod is. Nagyon sok ígéreted is! Ha ezt tudod, akkor
úgy fogsz élni, ahogy Isten eltervezte a számodra, ahogy előkészítette neked.
Ez a Biblia az életemhez való használati utasításom. Pontosan, ahogyan egy új számítógépet,
egy új autót veszek, el kell olvasnom a használati utasítását, ez is egy használati utasítás.
Megmutatja, hogy kik vagyunk, és hogyan tudjuk élni az új életünket.
Más szóval, hogy mit mond a mi Atyánk, hogy kik vagyunk mi? A Máté 16,13-ban Jézus
odasétált az emberekhez, ahogy a következő hadjáratára tartott, és megkérdezte az Ő tanítványait:
MÁTÉ 16,13. 15. 18.
13. Engem, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
Pontosan úgy, ahogy ma kimegyünk az utcákra, az emberek ezt mondanak Jézusról, meg azt
mondanak Jézusról, hogy ki Ő. Ha becsukom a szememet, szinte látom, hogy odafordul,
szemükbe néz, és azt mondja hatalmas szeretettel: de te mit gondolsz? Mi a helyzet veled? Mit
gondolsz te, hogy ki vagyok? Mit mondasz te, hogy ki vagyok?
15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
És a bátor Péter habozás nélkül azt felelte: Te vagy a Krisztus (Messiás), az élő Istennek Fia.
Pontosan ilyen gyorsan Jézus azt mondta neki:
18. És én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel
az én Gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
A görögben a Péter jelentése kő, vagy szikla. Jézus úgy hívta, hogy te vagy a szikla. Most
Pétert a hatalmas sziklának egy részévé, saját magának a részévé tette. Még a pokol kapui sem
tudnak hatalmat venni, diadalmat venni rajta!
Péter egy tanítvány, ahogy te és én is Jézus követői vagyunk, ő tudta, hogy ki Jézus. Ennek
megfelelően Jézus megmondta, hogy Péter kicsoda. Hogyha te megmondod Jézusnak, hogy ki
Jézus – nemcsak azt, hogy ki volt, hanem hogy ki Ő ma –, Ő el fogja mondani, hogy te ki vagy
ma! Kicsoda Péter? Ő Isten fia. Istennek gyermeke. Ki vagy te? Isten gyermeke. Én Isten
gyermeke vagyok. Ámen?
Ez a mi identitásunkról szól, és arról, hogy kihez tartozunk. Alexander a mi házunknak a fia,
és ő egy örökös. Most már a saját házában lakik, de még mindig a mi házunknak is a fia. Még
mindig jöhet és mehet, ahogy akar, van is egy kulcsa a házunkhoz. Megvannak ugyanazok a
jogai a házunkhoz, mint ami nekünk van, mert ő a mi házunknak a fia.
Nem kell, hogy engedélyt kérjen, nem kell, hogy kulcsot kérjen, van kulcsa. Nem kell, hogy
megkérdezze, hogy ehet-e, vagy alhat-e ott, vagy bármit csinálhat nálunk, mert ő a házunknak
a fia. Megvan a megfelelő identitása, és ezt tudja is. Tehát ez fontos, hogy ő tudja, mert ha nem
tudná, az egy más kérdés lenne. Ezért használhatja.
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Mi Istennek a fiú és leány gyermekei vagyunk. Isten házának a gyermekei vagyunk. Vajon
ennek megfelelően cselekszünk, és a szerint járunk, ahogy Ő mondja, hogy mi kik vagyunk?
Hogy amit Ő akar, hogy tegyünk, és hogy kik legyünk? Néhányunknak vannak kihívásai, mert
hátratekintünk, hogy kik voltunk, vagy mit tettünk. De meg kell, hogy újítsuk az elménket, hogy
azok legyünk, akiknek Isten elhívott, hogy legyünk.
Még egyszer mondom, hogy a te identitásod a valódi éned legyen, és természetesen a kulcs
Krisztus. Azt mondta nekünk, hogy a mennyországnak, az Isten királyságának a kulcsait adom
neked. Senki és semmi nem tud megállítani abban, amit teszel érte!
Mert tudod a jogaidat, mondhatod, hogy én egy senki vagyok, én nem tudok semmit megtenni, én túl idős vagyok, vagy túl fiatal, túl gyenge vagyok, túl beteg vagyok, vagy bármi. De
ez a pokol hazugsága! Ez nem az, amit a Biblia mond rólad. Ez nem a te identitásod.
Amikor Jézus a pusztában volt, éppen az után, hogy János megkeresztelte Őt, jött hozzá a
sátán, hogy megkísértse Őt, és azt mondta, ha az Isten Fia vagy. Hogyha valaki tudta, hogy ki
Ő, az Jézus volt. Nézzük csak meg ezt egy helyen, ahol Ő mondja.
JÁNOS 14,10.
10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A
beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az
Atya, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.
JÁNOS 14,10. NIV FORDÍTÁS
10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és hogy az Atya énbennem van?
A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem a saját hatalmamnál fogva
mondom. Hanem az Atya, aki bennem él, Ő végzi ezeket a munkákat.
Az Atya cselekszi az Ő dolgait. Jézus biztos, hogy tudta, hogy ki Ő. Még Ő is kihívások elé
nézett az identitását illetően. Ha az Isten Fia vagy… Meg kell, hogy újítsuk az elménket, hogy
egy vonalba kerüljön az igazi valónkkal!
Vagyunk elég bátrak, hogy lássuk, hogy kik vagyunk? Évekkel ezelőtt az Úr elkezdett velem
foglalkozni. Azt mondta nekem, hogyha bemész egy városba, ott az atmoszférának – a szellemi
birodalmat tekintve – meg kell változnia.
Abban az időben ez túl sok volt nekem, ez a ki vagyok én. De ahogy Ő tanított és felfedte a
számomra, hogy ki vagyok én – nem a magamba vetett hitemről beszélek, hanem az Őbelé
vetett hitemről –, ez fejlődött annyira, hogy amikor megyek, Ő jön velem.
Ő a Név, amely minden név fölött való. Elhívott, hogy az Ő hordozói legyünk ezen a földön.
Az én királyságom már eljött, és ennek a híre el kell, hogy jusson minden helyre, ahova a
lábadat leteszed.
JÓZSUÉ 1,3.
3. Minden helyet, amelyet a talpatok érint, néktek adtam…
Már néktek adtam! Azért imádkozom ma, hogy egy új szintre emelkedjünk abban, hogy az
újjászületett szellemünkkel tudjunk azonosulni, ne a hústestünk régi emberével. Úgy fogunk
gondolkodni, úgy fogunk beszélni, és ennek megfelelően fogunk cselekedni.
Pál üldözte és gyilkolta Jézus követőit, de amikor elfogadta Jézust, egy teljesen új személlyé
lett. Azonnal elkezdte megosztani az új életét Jézusban! Ahogy megfigyeljük az ő átváltozását,
csodálatos! Reményt ad nekem is. Mindezek után ő volt az, aki a Szent Szellem által írta az
Újszövetségünk nagy részét. Még az ő árnyéka is meggyógyított embereket az utcán, amikor
keresztülment a városon. Dicsőség Istennek!
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Isten nem személyválogató. Hiszel Jézusban? Akkor Pál a te testvéred, Isten gyermeke. Te
egy új teremtés vagy, egy új személy vagy, és Isten gyermeke vagy. De gyakran a mi elménk
megújítása korlátozva van, és csak a cselekedeteink megváltoztatását értjük alatta, persze erről
is szól, de ennél többről van szó. Az Úr azt szeretné, hogy ezt lássuk, és hogy úgy legyünk,
ahogy Ő van ebben a világban.
1JÁNOS 4,17.
17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet
napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
Az Ige azt mondja, hogy nekünk az Ő követőinek kell lennünk. Ahogy Ő járt ezen a földön,
a királyság eljött ide az Ő cselekedetei által. Mi el lettünk hívva, hogy ugyanazokat a
cselekedeteket tegyük, sőt, még annál nagyobbakat is.
Nézz bele a tükörbe, nézz bele az Ő tükrébe, és nézz bele az Ő Igéjébe, és lásd meg magad!
Lehet, hogy egy cica nagyságúak vagyunk még, de az Ő tükrében egy oroszlánt látunk. Vedd
fel az új szemüvegedet! Mindent meg tudok tenni Krisztusban, aki engem megerősít!
KOLOSSE 1,27.
27. Krisztus tibennetek [ÉNBENNEM] van, a dicsőségnek ama reménysége…
LUKÁCS 10,9.
9. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik:
Elközelített hozzátok az Isten királysága.
MÁTÉ 5,15. NIV FORDÍTÁS
15. A lámpával sem teszik azt az emberek, hogy meggyújtják és véka alá teszik.
Helyette a tartójába teszik, és így mindenkinek fényt ad, akik a házban vannak.
Több mint győztes vagyok! Krisztus bennem van, a dicsőség reménysége – ez a mi új
szemüvegünk! Az első keresztények konkrétan ezt nem mondták magukról, de Antiókhiában
az első alkalommal keresztényeknek lettek elnevezve. Így hívták őket. Kis Krisztusoknak, mert
úgy viselkedtek, mint Ő.
Nagyon jó elmondani az embereknek, hogy keresztény vagyok, de azt hiszem még sokkal
jobb, ha ők mondják ránk, hogy keresztények vagyunk amiatt, ahogyan élünk. Ez egy kifejezés
egy benyomásról. Egy benyomás Jézusról és arról, hogy ki Ő. Jézus annyira hatással volt rám,
hogy rám ragadt, és én ezt ki fogom fejezni a környezetem számára. Lehet, hogy azt gondolod,
hogy te vagy Jézus, de nem.
Ahogy Péter, én is meg tudok kötni dolgokat, és meg tudok oldani dolgokat. Le tudom győzni
a betegséget úgy, mint Péter. Egy kis része vagyok a nagy sziklának. Amikor használjuk a nekünk
adott hatalmunkat, mint a hatalmas Isten gyermekei, akkor ki tudjuk árasztani, hogy ki Ő bennünk.
KOLOSSÉ 1,27.
27. … Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a
pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a
Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége:
Azt mondja, hogy a Krisztus tibennetek a dicsőségnek a reménysége.
Otthon, Dániában, a gyülekezetünkben, ha valaki meg akar keresztelkedni, megkereszteljük
[bemerítjük] őket a tengerben, természetesen nem télen. Vagy ha van egy szabadtéri ünnepségünk, akkor csodálatos időnk lesz. Ha nem süt a nap, akkorra ki fog sütni. Ha nem előtte, akkor
–5–

JENS JÖNSSON: Ki vagyok Jézusban?
mire elkezdjük, a nap keresztül fog törni a felhőkön. Ezt olyan sokszor megtapasztaltuk. Ő
olyan jó a gyermekeihez!
Jézus szólt a tengerhez? Mondta-e nekünk, hogy elvárja tőlünk, hogy szóljunk a hegyhez?
Ha van egy kinti ünnepségünk, szólunk a felhőknek, vagy szólunk a szélnek. Az alapján
cselekszünk, amit hiszünk, amit Ő mond rólunk, hogy kik vagyunk.
Egy másik bizonysággal szeretném befejezni, amit nemrég tapasztaltunk meg, mert Ő
följebb és följebb emel minket. Gyere, és én nagy és hatalmas dolgokat mutatok neked! – ezt
mondta nekem.
Dánia több szigetből áll, víz veszi körül ezeket a szigeteket és sok híd van. Néha a víz a szél
miatt betör, és az Északi tengerből átfolyik a Balti tengerbe. Nem olyan régen az erős szél miatt
– ami hosszú ideig tartott – nagyon sok víz átfolyt a Balti tengerbe, és amikor a szél
lecsendesedett, vissza kellett áramolnia.
A hírekben több napon keresztül félelemről beszéltek, hogy a víz el fogja árasztani a
házaitokat, a földjeiteket, az autóitokat, az utakat. Közeledett az a nap, illetve éjszaka, amikor
ennek meg kellett volna történnie.
A gyülekezetünkben volt egy ima-összejövetel a délutáni órákban, és a Szent Szellem arra
vezetett, hogy imádkozzunk ezért a helyzetért. Adott egy Igét a számomra, az 1Mózes 9,13-at.
Isten azt ígérte, hogy az Ő szövetsége miatt még egyszer nem fogja elárasztani a földet vízzel.
Ez egy ígéret Istentől.
Tehát imádkoztunk és szóltunk ehhez a vízáradathoz. Pontosan úgy, ahogy a hírekben ők mondták, mi azt mondtuk, hogy a víznek lassan kell vissza mennie az Északi tengerbe, a Jézus nevében!
A hírekben tulajdonképpen ezt prófétálták a maguk próféciájával, hogy a víz szintje
magasabbra fog emelkedni, mint az elmúlt száz évben bármikor. De a mi részünkön, Dániában
ez a helyzet megfordult.
És ahogyan imádkoztunk és szóltunk az áradathoz Jézus nevében, néhány órával azelőtt,
ahogy ennek meg kellett volna történnie, megváltozott a helyzet és szép lassan visszaáramlott a
víz! Ez nem én vagyok, hanem Ő. Minden dicsőség Őhozzá megy, de mi vagyunk az Ő eszközei.
A Biblia beszél arról, hogy Jézus a második eljövetelekor egy felkészült Gyülekezetért fog
visszajönni. Egy gyülekezetért, akik tudják, hogy kik ők Őbenne. Felkészülünk az Ő
visszajövetelére? Készek vagyunk arra, hogy üdvözöljük Őt? Igen.
A Biblia arról is beszél, hogy egy kicsit előbbre tudjuk hozni az Ő visszajövetelét. Ez
csodálatos! Te és én a leghatalmasabb Isten gyermekei vagyunk. Engedd, hogy felfedje a
számodra, hogy ki vagy te, és hogy ki Ő benned!
MÁTÉ 5,15.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
Te vagy ennek a világnak a világossága. Járj ebben a világosságban! Ámen. Dicsőség
Istennek! Te vagy Istennek az otthona, ahol az Ő Szelleme megnyugodhat. Ettől a naptól kezdve
mondd Jézusnak, hogy ki Ő! Ő is el fogja mondani neked, hogy ki vagy te Őbenne. Találd meg,
azonosulj az identitásoddal Őbenne! Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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