
Az igazi imádat – Zac Poonen 

 

A zsoltáros azt mondja a 73. zsoltár 25. versében: "Kicsodám van az egekben?" Uram, 
amikor a mennybe jutok, nem az érdekel, hogy minden fájdalmam eltűnik majd. Sok 
dalban énekeljük, hogy: "Ne aggódj testvér, egy nap minden fájdalmad elmúlik." 
"Kísértések és próbák. Azon tűnődünk, meddig tart még?" "De ennek vége lesz. Jézus 
letörli a könnyeimet." Őszintén mondom, nem azért várom Jézust, hogy letörölje a 
könnyeimet. Ó, a kapuk gyöngyből lesznek! Nem érdekelnek a gyöngykapuk! Arany 
utcák? Bármilyen fajta utca megfelelő lesz nekem. Paloták? Az én palotám a tiétek lehet 
testvérek. Odaadom mindezt. De tudjátok, mit keresek? Istent! Őt magát. Kicsodám van 
az egekben? Csak Te. Ez az imádás! 

Továbbá, 73. zsoltár 25. verse mondja:  

"Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!"  

Ha ezt őszintén tudod mondani, akkor igazi imádó vagy. 

A 73. zsoltár 25. verse mondja: 

"Náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön!" 

Nem vágyok egy kényelmes életre. Nem vágyok egy jobb munkára. Gondoljunk csak 
azokra az emberekre, akik itt ülnek. Találkoztam egy fiatalemberrel a CFC-ből. Talán 
26 vagy 27 éves lehet, és azt mondta: "Zac testvér, én csak 40.000 rupee-t keresek 
havonta. Ez nem elég nekem, többre van szükségem." "Egy másik céghez kell mennem." 
40.000 rupee havonta?!  A srác még nem is házas. Nem elégedett a fizetésével. 
Gondolod, hogy igazi imádó lesz? Remélem az lesz, de jelen pillanatban bizonyosan 
nem az. Tudja-e ezt mondani? Csak benned gyönyörködöm e földön semmi másban! 

Nincsenek igazi imádóink. Az ilyen emberek tudnak jól énekelni. Külsőre és az 
érzelmek szintjén nagyszerű hívők. De az Atya nem ilyen embereket keres. Csak benned 
gyönyörködöm e földön, semmi másban! Uram, te döntöd el, mennyit keressek. Nem 
fontos nekem, hogy milyen a fizetésem. Téged akarlak! Ha Veled vagyok, a világ 
legnagyobb kincse az enyém. Nem kívánok semmit, Uram, csak Téged.  Nem kívánok 
jobb házat, jobb kocsit. 

A bővölködés evangéliumát hirdetők ezt mondják:  

"Lehet nagyobb autód. Lehet több pénzed." "Isten megáld ezzel, megáld azzal." 

Ez még csak nem is vonz engem. Mert én egy imádó vagyok. Már elmondtam az Úrnak: 
Csak benned gyönyörködöm e földön, semmi másban! Ezek a prédikátorok még csak 
nem is csábítanak engem. Kiket tudnak megkísérteni? Sok ezer embert, akik nem 
imádók. "Úúú.. ez csábít! Lehet jobb autóm, nagyobb házam?" "Ha adok 10%-ot, akkor 
Isten 100-szorosát adja? Barátom, ez a legjobb bank a világon!" "Egy bank sem ad 
ekkora kamatot. Csatlakozom hozzá." 



2 

 

Gondoljátok, hogy ezek az emberek imádók?! Nem, ők üzletemberek. Az Úr házában 
nem lesznek kalmárok! A Biblia azt mondja a Zakariás könyve utolsó versében:  

„nem lesznek kalmárok az Úr házában az utolsó napon.” 

Így lesz! Kedves testvérek, szeretnélek bátorítani, hogy legyetek igazi imádók! 

-§- 

Ez az írás az azonos című feliratos video feliratának egybeszerkesztett változata, a 
PDF formátum nyilvánosan nem terjeszthető.  

 

 


