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Igazán boldog lehetsz!
Elsõ fejezet
Az igazi boldogságot mindnyájan kívánjuk és igyekszünk elérni.
Bármilyen nemzetiségû, fajú, korú, nemû, társadalmi helyzetû,
intelligenciájú, vallású vagy mûveltségû valaki, el akarja érni, és
élvezni akarja az igazi boldogságot.
A valóság az, hogy mint minden ember mi is vágyunk arra, hogy
megszerezzük és átéljük az igazi boldogságot. Ez arról árulkodik, hogy
a boldogság olyasvalami, aminek mindennapi életünk
elválaszthatatlan részévé kell válnia, és hogy az igazi boldogság utáni
vágy és annak keresése egyénenként is jogos és indokolt.
A világ a maga módján mindig próbál adni „valamit” és létrehozni
mindazt, ami nekünk igazi boldogságot szerezhet, de ha õszinték
vagyunk, el kell ismernünk, hogy nem vagyunk igazán boldogok:
valami még mindig hiányzik!
E könyv szerzõi úgy vélik, hogy mindenki, tekintet nélkül a személyére,
jogosult arra, hogy igazán boldog élete legyen, és ezért ezt most
megosztjuk veled:
Igazán boldog LEHETSZ...
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Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Minden jó volt. A föld
csodálatos paradicsomként virult, ahova Isten helyezte az elsõ férfit és
nõt, miután az õ képére és hasonlatosságára megteremtette õket.
Csodálatosan boldog életet éltek. Együtt uralkodtak a Teremtõvel. Isten
uralkodást és felhatalmazást adott nekik minden élõlény fölött a földön, és
megmondta, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, töltsék be és hajtsák
uralmuk alá a földet. Isten megbízta õket mindennel, még az állatok
megnevezésével is.
Az õ otthonuk az édenkert, a paradicsom volt. Az „éden” szó eredeti
jelentése élvezet, gyönyör. Állandóan közösségben és kapcsolatban voltak
Teremtõjükkel, és teljes összhangban éltek teremtett világával. Nem volt
bûn, sem erõszakosság, sem betegség, sem nyomorúság, nem volt
semmiben hiányuk és nem volt halál. Ez volt Isten mindenkire vonatkozó
terve és még ma is ez!
Ádám, az elsõ férfi és Éva, a felesége, a legcsodálatosabb életet élték, amit
valaha valaki élhetett a földön, és ez volt Isten terve az egész emberiség,
tehát mindazok számára is, akik csak Ádámtól és Évától születtek.
Bõségesen megvolt mindenük, ami õket igazán boldoggá tehette, de
boldogságuk védelmére Isten korlátokat állított elébük.
„A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának
fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.”
Isten megadta Ádámnak és Évának a választás lehetõségét. Nem bábunak
vagy robotnak teremtette õket. Olyan kapcsolatot akart velük, ami a
kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Isten azt akarta, hogy ne
haljanak meg, és azt mondta nekik, hogy csupán egyetlen egy fáról nem
ehetnek. Mivel nem bíztak Istenben, a félrevezetés áldozataivá váltak:
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az
ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: „Csakugyan azt mondta
Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” Az asszony így felelt
a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk, csak annak a
fának a gyümölcsérõl, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem
ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.”
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De a kígyó ezt mondta az asszonynak: „Dehogy haltok meg! Hanem
jól tudja Isten, hogy ha esztek belõle, megnyílik a szemetek, és
olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.”
Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a
szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a
gyümölcsébõl, evett, majd adott a vele levõ férjének is, és õ is evett.
Ekkor megnyílt mindkettõjük szeme, és észrevették, hogy
mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fûztek össze, és ágyékkötõket
készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az ÚRisten
hangját, amint szellõs alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtõzött az
ember és a felesége az ÚRisten elõl a kert fái között. De az ÚRisten
kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: „Hol vagy?”
Az ember így felelt: „Meghallottam hangodat a kertben, és
megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtõztem el.” Az Isten erre
azt kérdezte: „Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán
arról a fáról ettél, amelyrõl azt parancsoltam, hogy ne egyél?” Az
ember így felelt: „Az asszony, akit mellém adtál, õ adott nekem a
fáról, és így ettem.” Akkor az ÚRisten ezt kérdezte az asszonytól:
„Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó szedett rá, azért ettem.”
Mivel Ádám és Éva nem bízott Teremtõjükben, nem fogadták el szavát,
ennek következtében pusztulásba döntötték az egész emberiséget akkor és
most egyaránt. Ádám és Éva hitetlensége és engedetlensége bûnbe
döntötte a világot és elidegenítette az emberiséget Teremtõjétõl. A
gonoszság és önzés minden formája, a betegség, a nyomorúság, sõt a halál
is hitetlenségük és vétkük következménye.
Ádám és Éva, az emberiség õsszülei hittek a kígyónak, az ördögnek, a
Sátánnak ahelyett, hogy Teremtõ Istenüknek hittek volna. Nemcsak az
emberiséget idegenítették el Istentõl bûnük által, hanem a Sátán uralkodik
most is a földön az emberiség között. Ádám és Éva valamikor hatalmat
kapott Istentõl minden földi teremtmény fölött, beleértve a kígyót is, de
ahelyett, hogy éltek volna a meghatalmazással, az ördögnek
engedelmeskedve rabszolgáivá váltak a bûnnek és Sátánnak, és nem
tudják gyakorolni felhatalmazásukat, nem uralkodhatnak Teremtõjükkel,
az Istennel együtt.
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Földi életük többé nem volt olyan, mint amilyennek Isten eredetileg
tervezte. Az élet inkább létezéssé változott. Nem élték az Isten áldásaival
és bõségével teljes életet. A bûn világba kerülésével az ember elkülönült
Istentõl, és elterjedt a sátáni tevékenység a mai földön, ami segít
megértenünk, hogy miért van az emberiség a káosznak, zûrzavarnak és
háborgásnak ebben az állapotában, és hogy miért tapasztalnak az emberek
olyan alacsony életminõséget, tele önzéssel, betegséggel, nyomorúsággal,
szegénységgel, öngyilkossággal, emberöléssel, nemi bûnökkel és
perverziókkal, a hatalom elleni lázadással, válással, kábítószerezéssel,
alkoholizmussal és a társadalom minden más gonoszságával.
Tudatlanságuk és az ördög szándéka miatt a legtöbben Istent vagy „az
isteneket” hibáztatják a világ mai kaotikus helyzetéért, valamint az
életükben, családjukban és országukban levõ problémákért. Nem értik,
hogy mi a valódi probléma! A valódi megoldás elfogadása helyett az
emberiség küzd a túlélésért és megy tovább a maga útján, sõt még
bizonyos sikereket is elér az életben… De végül szembesülnie kell majd
a halállal, az ítélettel és az Isten nélküli örökkévalósággal.
Az emberek mindent kipróbálnak mozgalmas életük során, mindennap
keresve valamit, ami betölti a bennük levõ ûrt, de sikertelenül. A
szórakozás, a világi élvezetek, a szex, a kábítószerek, az alkohol, a sport,
az életpálya, a kapcsolatok, sõt a vallás is eredménytelenül próbálja
betölteni az Isten alakú vákuumot, amit csak a Teremtõvel való kapcsolat
tud betölteni. A Sátán és az általa létrehozott világrend élvezetet ad egy
idõre, de az rövid életû és végül még több fájdalmat és ürességet teremt.
Isten, akinek képére és hasonlatosságára teremtetett az ember, továbbra is
értékeli és szereti az emberiséget, még ha az emberek el is különültek tõle
a bûn és hitetlenség miatt. Teremtõnk - még ha irántunk való szeretete
nem is változott meg - nem tudja megsérteni azokat a szabályokat,
amelyeket õ alkotott a bûn következményeirõl, különben Igéje nem lenne
megbízható. Ezért úgy kellett orvosságot találnia az emberi dilemma
megoldására, hogy ismét kapcsolatban lehessen velünk és
helyreállíthasson minket a béke és az áldás eredeti állapotába, hogy
közben ne sérüljön Igéjének igazsága és tévedhetetlensége.
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Isten igazsága nem szenvedhet csorbát. Az emberiség bûnét és
engedetlenségét meg kellett büntetni. A bûnért való büntetés a halál, ami
nemcsak testi életünk megszûnése, hanem lelki halálunk is, vagyis
elkülönülés Istentõl. Ez az oka annak, hogy akik bûnben halnak meg, a
pokolba mennek, és örökre elkülönülnek Isten jelenlététõl, még ha a
poklot eredetileg Isten az ördögnek és bukott angyalainak teremtette is.
Isten azonban ahelyett, hogy elpusztította volna az egész emberi fajt,
menekülést adott az emberiségnek, hogy kiszabaduljon bûnébõl és
megbéküljön Teremtõjével, hogy kapcsolata lehessen Istennel, és úgy
élhesse az életet, ahogy Isten tervezte. Megoldást hozott szabadításunk
érdekében, hogy visszaváltson minket a bûn rabszolgapiacán, és kiváltson
a Sátán életünk fölötti uralma alól is. Isten ezt az õ Fia, Jézus Krisztus által
vitte véghez.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten Fia, Jézus
természetfölötti módon született Izráelben, Betlehem városában. Mária
volt a szûz neve, aki Isten Fiának, Jézusnak lett az édesanyja. Isten
Szentlelke által Mária fogant méhében és életet adott Isten szent
Gyermekének, Jézusnak.
Mindezt már születése elõtt évszázadokkal megmondták a próféták, ahogy
Jézus földrejövetelének célját és más eseményeket is, amelyek életében
történtek. Minden felõle szóló prófécia beteljesült a legkisebb részletekig.
Isten és ember elõtti kedvességben növekedett, harminchárom évig élt a
földön és teljesítette jövetelének célját, s azután visszatért Atyjához a
mennybe.
Jézus más volt, mint az emberek. Nem volt földi apja. Isten volt az Atyja,
és jóllehet megkísértette a Sátán, mint ahogy Ádámot és Évát is a
történelem kezdetén, Jézus sohasem vétkezett. Legyõzte az ördög minden
cselszövését és kísértését. Mindig Isten akaratát cselekedte és mennyei
Atyja iránti teljes engedelmességben élt.
Ezért Jézus Krisztus képes volt teljesíteni Istennek az emberiség
megváltására vonatkozó tervét. Õ volt Isten megoldása problémáinkra.
Ahelyett, hogy minket büntetett volna bûneinkért, Isten Fiát, Jézust
büntette meg helyettünk. Jézus Krisztus, az egyedüli tökéletes bûntelen
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emberi lény, aki valaha élt e földön, föláldozta életét érted, értem és az
egész emberiségért. Jézus Krisztust keresztre szegezték, meghalt mintegy
kétezer évvel ezelõtt és drága vérét ontotta bûneinkért való fizetségül,
hogy megváltson a bûntõl, annak következményeitõl, és a Sátán uralma
alól.
Jézus Krisztus lett a mi helyettesítõnk. Elszenvedte büntetésünket a
kereszten. Jézust, aki nem ismert bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi
Isten igazsága legyünk õbenne. Helyet cserélt velünk. Azzá lett, amik mi
voltunk, hogy azzá lehessünk, aki õ maga. Hordozta bûneinket,
betegségeinket és nyomorúságainkat a saját testében a kereszten és
nekünk adta igazságát és egy bõvelkedõ életet ennek helyében. Átvette
vereségünket, és nekünk adta gyõzelmét. Meghalt, hogy mi bõvelkedõ
életet élhessünk, ahogy Isten eredetileg tervezte.
Krisztus meghalt a mi bûneinkért az Írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és
megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettõnek. Azután megjelent több
mint ötszáz testvérnek egyszerre. Röviddel azután Jézus Krisztus
fölment a mennybe, ahol most helyet készít mindazoknak, akik hisznek
benne és elfogadják õt mint Megváltójukat és Urukat. Egy napon Jézus
visszatér, hogy a mennybe vigye örökre azokat, akik hisznek benne.
Jézus Krisztus legyõzte a bûnt, nyomorúságot, halált és az ördög minden
munkáját. Õ él és diadalmasan uralkodik most és örökké. Ezt mind érted,
értem és az egész emberiségért tette; és mindenkiért, aki csak hozzá jön,
bízik benne, elhiszi, hogy Jézus vére érte is kiontatott és elfogadja õt, mint
személyes Megváltóját és Urát. Aki segítségül hívja az Úr nevét,
megtartatik.
Ebben a könyvben minden azon az Igazságon alapul, ami meg van írva
Isten Igéjében, a Bibliában. A Biblia Istennek az emberiségnek írott
följegyzése, beszámolója és kinyilatkoztatása önmagáról. Isten megõrizte
Igéjét évezredeken át, hogy te és én megtudhassuk, kiben higgyünk,
hogyan meneküljünk meg bûneinktõl, és miként nyerhetjük el a
megváltást, a helyreállást és megbékélést Istennel, Teremtõnkkel és
Megváltónkkal.
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Már olvastad az örömhírt Jézus Krisztusról, aki meghalt a kereszten
helyetted, a bûneidért kétezer évvel ezelõtt, mint helyettes áldozat, hogy
visszavezessen Istenhez. Elszenvedte büntetésedet és gyötrelmedet, hogy
ne kelljen a pokolba menned, amikor meghalsz, és ne kelljen
elszenvedned az örök büntetést. Bûnöd adósságot teremtett és nem tudod
visszafizetni. Õ teljesen megfizette azt az adósságot helyetted. Neki az
életébe került, hogy megváltson, és ezt mind azért tette, hogy bizonyítsa
irántad való szeretetét. Isten szeret téged!
Miként válaszolsz Isten szeretetére, ha végiggondolod, hogy õ egyetlen
Fiát adta, hogy meghaljon helyetted és visszavezessen téged önmagához?
Miként válaszolsz Jézus irántad mutatott szeretetére, arra, hogy kész volt
meghalni helyetted és szenvedni büntetésedet, hogy örök életed legyen?
És miként válaszolsz a Szentléleknek, aki kijelenti Jézust neked éppen
most? Miként válaszolsz? Két választási lehetõséged van!
Válaszolhatsz hittel és elfogadhatod az evangéliumot, vagy válaszolhatsz
hitetlenséggel és elutasíthatod a Jézusról szóló örömhírt. Elfogadhatod
Isten Fia drága ajándékát, amiért a saját életével fizetett. Ha nem teszel
semmit, ezzel elutasítod õt és mindazt, amit neked ajánlj. Elfogadhatod
Isten bûnbocsánatát és megbékélhetsz Teremtõddel, vagy halott
maradhatsz bûneidben örökké. Segítségül hívhatod az Úr nevét és
üdvözülhetsz, vagy továbbra is elveszett állapotodban maradsz Isten és
reménység nélkül.
Isten azt akarja, hogy bízz benne és fogadd el Fiát, Jézust és minden
áldását, de a Sátán azt akarja, hogy kételkedj Istenben, mint Ádám és Éva
tette kezdetben és maradj az õ uralma alatt. Isten azt akarja, hogy boldog
légy. A Sátán azt akarja, hogy maradj az átok alatt. Isten segíteni akar. A
Sátán ártani akar. Isten azt akarja, hogy legyen szabad életed, ami a bûn
minden hatásától mentes. A Sátán azt akarja, hogy a bûn rabszolgaságában
élj. Isten egy bõvelkedõ, kiteljesedett életet akar adni. A Sátán azt akarja,
hogy egy lelkileg beteges és sivár életben maradj. Isten azt akarja, hogy
õvele együtt örökre élvezd majd a mennyet. A Sátán azt akarja, hogy vele
együtt a pokolban gyötrõdj örökre.
Annak idején Jézus Krisztus szertejárt, jót tett és meggyógyított
mindenkit, akin az ördög hatalmaskodott. Meggyógyította a betegeket,
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visszaadta a vakok látását, a süketek hallását és a némáknak a beszédet.
Kiûzte a gonosz lelkeket, feltámasztotta a halottakat, meggyógyította a
leprásokat és a sántákat ismét járókká tette. Mindenkit meggyógyított, aki
hittel hozzá ment, bármilyen súlyos volt is betegsége vagy nyomorúsága.
De mindezek felett õ mindenki bûnét megbocsátotta, aki hitt és bízott
benne. Hiszen ez volt a fõcélja! Jézus Krisztus azért jött e világba, hogy
megmentse a bûnösöket és azért jelent meg, hogy az ördög munkáit
lerontsa.
Jézus Krisztus él örökké, és tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amit
kétezer évvel ezelõtt cselekedett, tudniillik hogy megbocsátotta a bûnöket,
ma is megteszi. Bízhatsz Jézusban. Szeretete valóságos. Isten minden
ígérete „igen” és „ámen” Jézusban. Jézus ezt mondta: „Én vagyok az
út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis általam.”
Nincs más visszaút Istenhez, csak a Jézus Krisztusban való hit által. Jézus
mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
A Biblia ezt mondja: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az
õ nevében. ”A Biblia ezt is mondja: „Ha tehát száddal Úrnak vallod
Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból,
akkor üdvözülsz.” Ez is meg van írva: „Aki csak segítségül hívja az
Úr nevét, megtartatik.”
Most van az ideje, hogy válassz, és meghozd életedben a legfontosabb
döntést. Nem véletlenül érkeztél ma erre a helyre. Isten szeretete hozott
idáig. Szentlelke vonz téged õhozzá, hogy üdvözülj és teljesen megújuljon
az életed – a béke, az öröm, a biztonság és a boldogság jellemezzen – és
tied legyen az örök élet a mennyben.
Ha úgy döntesz, hogy továbbra is a Sátán uralma alatt élsz, akkor
javasolom, hogy menj vissza, és újból olvasd el ezt a fejezetet és
imádkozva vizsgáld felül választásodat. Ha helyre akarsz állni
Teremtõddel való kapcsolatodban és azt az életet akarod élni, amit
eredetileg minden áldásával neked szánt, elmondhatod azonnal a
következõ imádságot:
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Drága Istenem!
Köszönöm, hogy engem képedre és hasonlatosságodra teremtettél, hogy
nem mondasz le rólam, hogy értékelsz és szeretsz engem annyira, hogy
egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust adtad értem, hogy meghaljon helyettem,
és visszaváltson a bûn rabszolgaságából, és a Sátán uralma alól, és
mindezt Jézus Krisztus kiontott vére által tetted.
Hiszek Jézus Krisztus nevében, és itt és most eldöntöm, hogy megnyitom
szívem ajtaját és befogadom Jézust az életembe mint Megváltómat, lelkem
Gyógyítóját, Szabadítómat, Megmentõmet és Gondviselõmet. Számmal
Úrnak vallom Jézus Krisztust, és hiszem szívemben, hogy feltámasztottad
õt a halálból. Hiszem, hogy Jézus él és ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. Segítségül hívom az Úr nevét és bocsánatot kérek minden
bûnömre, hogy azonnal megváltást nyerjek!
Köszönöm, hogy megmentettél és megbocsátottál és nem tartod számon
egyetlen bûnömet sem. Megváltozom gondolkodásomban és érzésemben,
és mert szeretsz engem, azt tervezem szívemben, hogy szeretetben élek
irántad és mások iránt. Hiszem, hogy Te vagy az egyedüli igaz Isten. Te
vagy az elsõ az életemben. Ettõl a pillanattól kezdve mindjobban meg
akarlak ismerni és tenni kívánom akaratodat; nem élek magamnak, tõled
függetlenül, ahogy tettem a múltban. Nem akarom, hogy közöm legyen a
Sátánhoz és mindahhoz, ami ismereted és Igéd ellen tör.
Köszönöm, hogy elfogadsz engem, ahogy vagyok; hogy gyermekeddé
teszel, és egészen új és bõvelkedõ életed adsz, tele áldással, mintha
sohasem vétkeztem volna. Köszönöm, hogy Te vagy mennyei Atyám, és
köszönöm az örök élet ajándékát. Szereteted és bocsánatod minden
képzelõerõmet meghaladja, de mindezt nagyon hálás és alázatos szívvel
fogadom, és örömmel várom, hogy növekedni fogok a veled való
kapcsolatban és fel fogom fedezni, hogy gyermekedként ki is vagyok.
Többé nem vonom kétségbe létezésedet vagy Igédet. Hiszem, hogy az vagy,
akinek mondod magad. Hiszem, hogy mindent megteszel, amit ígértél, és
hiszem, hogy mindent megtettél értem, amirõl mondtad, hogy
megcselekszed. Hiszem azt is, hogy az vagyok, akinek mondasz engem és
hiszem, hogy most már bármit megtehetek, amire megbízol. Ezért
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gyermekedként foglalom el új helyemet családodban. Hálás vagyok új
életemért, és kész vagyok úgy élni, ahogy szerinted a legjobb nekem.
Mennyei Atyám, kérlek, tölts be Szentlelkeddel, taníts utadra és irányítsd,
vezesd életem minden igazságra. Segíts mindig megtudnom, mi tetszik
neked, és aztán adj bátorságot a cselekvésre. Igazán neked akarok
tetszeni!
Jézus, köszönöm, hogy testedben hordoztad bûneimet, lelkem betegségeit
a kereszten, és fölvetted büntetésemet, amit én érdemeltem bûneimért.
Véred kihullása és szereteted sok más megnyilvánulása arra késztetnek,
hogy neked éljek és tiszteljelek téged életvitelemmel. Hálás vagyok azért,
hogy most már bennem élsz, hogy itt vagy, velem maradsz, és soha nem
távozol el. Hiszek benned, Jézus, ámen!

Döntésem följegyzése
Tudják meg a mennyben, a földön és a föld alatt, hogy elfogadtam Jézus
Krisztust mint Megváltómat és életem Urát. Szívbõl hiszem, hogy Isten
feltámasztotta õt a halálból, és számmal megvallom õt mint Uramat.
Név: ____________________________________________________
Dátum: __________________________________________________
Idõpont: _________________________________________________
Hely: ___________________________________________________
Kérünk, írj, és mondd el döntésedet, hogy veled
örvendezhessünk és imádkozhassunk érted:
Magyarországon: ITM Magyarország
1068 Budapest, Benczúr u. 31
Tel./Fax: (+36) 1-351-9495
E-mail: ITMHu@elender.hu
Romániában: ITM Románia
Oradea (Nagyvárad) Str. Albacului Nr. 12
410080 Románia
Tel.: (+4)-0259-419950; Fax.: (+4)-0259-410854
E-mail: itm@rdsor.ro

Most már igazán boldog vagy
Második fejezet
Most már igazán boldog vagy. Ha õszintén elmondtad az elsõ fejezetben
levõ imát, akkor új és élõ kapcsolatban vagy teremtõ Isteneddel Fia, Jézus
Krisztus által.
Még csak el sem tudod képzelni azt a csodálatos életet, amit Isten készített
neked, és ebben az a legjobb, hogy sohasem ér véget! Mindennap
növekszik dicsõségében már ebben az életben és majd az
örökkévalóságban is.
E könyv második fejezete megadja neked a szükséges tájékoztatást arra
nézve, hogyan kezdd el új életedet Jézussal. Gondolkodásod és életed célja
teljesen megváltozik. Fölfedezed, hogy teljesen új ember vagy, hogy a régi
elmúlt és új jött létre, s hogy mindez Istentõl való.
Azt is megtudod, hogy miként élj egy gyõzedelmes életet. Jézus Krisztus
gyõzedelmeskedett az ördög fölött, amikor e földön járt, és aztán
megsemmisítõ vereséget mért rá halála, eltemetése és feltámadása által.
Jézus gyõzelme és az ördög fölötti hatalma beragyogja a te életedet is.

Most már igazán boldog vagy...
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Gratulálunk ahhoz a döntésedhez, hogy visszatérsz Teremtõdhöz a Jézus
Krisztus kiontott vérében és a kereszten érted vállalt áldozatában való hit
által. Ez a legfontosabb döntés, amit valaha hoztál.
Kérünk, ne felejtsd el följegyezni döntésed napját, óráját és helyét, hogy
elfogadtad Jézus Krisztust mint Megváltódat, amikor segítségül hívtad az
Úr nevét, hogy üdvözülj! Ez jelentõs emlékeztetõ lesz neked is, de a
Sátánnak és angyalainak is.
Most már helyreállt Istennel való kapcsolatod, mintha sohasem vétkeztél
volna. Tudhatod, hogy Krisztusnak hatalma van a Sátán fölött, de ez nem
jelenti azt, hogy a Sátán nem próbálja befolyásolni gondolataidat és nem
akar kétségeket támasztani elmédben azzal a döntéseddel kapcsolatban,
hogy visszatérsz Istenhez Jézus Krisztus által.
Bármennyire is megváltozol és növekszel Jézussal való kapcsolatodban,
az ördög soha nem változik. Azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson,
és jól ismert módszere az, hogy felhasználja a félelmet, a hazugságot, a
vádaskodást, a megtévesztést, az elnyomást és a kárhoztatást. A Bibliában
õt „a hazugság atyjá”-nak nevezik. Feletted gyakorolt hatalma megtört, de
próbál továbbra is meggyõzni arról, hogy ez nem történt meg. Emlékezz
rá, hogy hazug.
Mégis, van valaki, aki sohasem változik: Õ Isten, az õ Igéje és Fia, Jézus,
aki az élõ Ige. Nincs okod arra, hogy félj az ördögtõl. Most már Isten
gyermeke vagy, és Jézus, aki benned él, nagyobb, mint ellenséged, az
ördög.
Az elsõ terület, ahol az ördög próbál támadni és becsapni, éppen az a
döntésed, hogy elfogadtad Krisztust mint Uradat és Megváltódat. A
csatatér a te elméd. Mindenfajta gondolatot hoz elõ az elmédben, próbálva
kétségbe vonni Istennel való új kapcsolatodat.
Õ támasztott kételyt Ádámban és Évában Istennel való kapcsolatuk terén,
s ez Istennel szembeni engedetlenségbe sodorta õket, ami miatt végül
elszakadtak Istentõl. Élniük kellett volna felhatalmazásukkal és
gyakorolniuk kellett volna az Istentõl kapott erõt, és egyedül Isten Igéjére
támaszkodva úgy kellett volna válaszolniuk a Sátán kísértésére - ahogy
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Jézus Krisztus tette, amikor az ördög a pusztában megkísértette. Jézus a
követendõ példa, nem Ádám és Éva!
Már tárgyaltuk Ádám és Éva megkísértését, de most vizsgáljuk meg
részletesen, hogyan kísértette meg az ördög Jézus Krisztust!
Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására
a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az
ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok
elmúltak, megéhezett.
Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a
kõnek, hogy változzék kenyérré.”
Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az
ember.”
Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a
földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom
mindezt a hatalmat és dicsõséget, mert nekem adatott, és annak
adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz elõttem, tied lesz mindez.”
Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet
imádd, és csak neki szolgálj.”
Ezután elvitte õt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt
mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg
van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy õrizzenek téged; és
tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kõben.”
Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te
Istenedet.”
Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tõle egy idõre.
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész
környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsõítette mindenki.
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Az ördög még azzal is próbálkozott, hogy Jézus Krisztusban kételkedést
támasszon Istennel való kapcsolatában. Ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy.”
Jézus Isten Igéjével válaszolt: „Meg van írva.”
Jézus Krisztus minden alkalommal legyõzte a Sátánt, amikor õ azzal
akarta kísérteni, hogy vonja kétségbe Istent, mennyei Atyját. Õ a mi
példaképünk abban, hogyan kell válaszolnunk az ördögi kísértésekre. Mi
is válaszolhatunk Isten Igéjével bármikor, amikor helytelen gondolataink
támadnak, s olyankor is, ha hallunk valamit, vagy olyat érzünk vagy
látunk, ami ellentétes Isten Igéjével.
Szükséges, hogy Isten minden hûséges gyermekének Urával való
kapcsolata a hiten alapuljon. A hitetlenség és az Isten Igéje iránt
megnyilvánuló bizalmatlanság mindig engedetlenséghez és bûnhöz, az
ember Istentõl való elszakadásához vezetett. Ezért a hit és az Isten
Igéjében való bizalom az egyetlen eszköz ahhoz, hogy az ember
visszataláljon Istenhez.
A Biblia ezt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten
elõtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy õ van; és
megjutalmazza azokat, akik õt keresik.” Mi az Istenben való hit?
Hisszük, hogy amit Isten mond igaz, és hogy Isten megcselekszi, amit
mond.
Az ördög hazudik és gyûlöli az igazságot. Gyûlöli Istent, aki nem tud
hazudni, és gyûlöli az Istenben való hitet, meg bárkit, aki benne hisz. Õ
Isten és az igazság ellensége és bárkié, aki hisz Istenben és az igazság
szerint él.
Ádám és Éva nem bízott Istenben és Igéjében, amikor megkísértette õket
a Sátán. Ehelyett hallgattak a kísértõre, hittek neki és az õ szavai és
gondolatai szerint cselekedtek, aszerint amiket sugallt nekik, nem pedig
Isten Igéje alapján.
E könyv elsõ fejezetében bemutattuk Isten Igéjének, a Bibliának sok
igazságát arról, hogy miként térhetsz vissza Istenhez, Teremtõdhöz,
hogyan szabadulhatsz meg bûneidtõl és állhat helyre Isten eredeti terve és
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célja szerint az életed, hogy átéld a békét, az örömet és igazi boldogságot
ebben az életben és az örökkévalóságban.
Ezeken az igazságokon kell alapulnia Istenben való hitednek. Nem
bízhatsz érzelmeidben, meglátásaidban vagy elképzeléseidben. Tudnod
kell, hogy megszabadultál és kapcsolatba kerültél Istennel, mert hittél
Igéjében és azt tetted, amit kért tõled! Ez volt minden!
Ne feledd el, hogy a Sátán tovább támadja értelmedet az üdvösségedre és
Istennel való új kapcsolatodra vonatkozó kételyekkel. Talán érzelmeid és
gondolataid megpróbálnak elbizonytalanítani, és így tesznek mások is
veled. A Szentlélek azonban, aki most már benned él, segít emlékezni
Isten Igéjére, és ha hiszel Istenben és ígéreteiben, Isten Lelke bizonyságot
tesz lelkeddel együtt, hogy most már az õ gyermeke vagy. Ha eldöntöd,
hogy inkább hiszel Isten Igéjében, mint érzéseidben vagy gondolataidban
és abban, amit mások mondanak, Isten békessége veled marad.
Nagyon fontos, hogy megtanuld, miként használd Istentõl kapott
felhatalmazásodat. Ha gyõzelmes keresztyén életet akarsz élni, és nem
akarsz vereséget szenvedni, használnod kell a lelki fegyvereket,
amelyeket Istentõl kaptál. Jézus Krisztus már gyõzelmet aratott érted.
Ezért vagy képes gyõzedelmeskedni minden alkalommal, amikor a Sátán
azzal kísért, hogy kétségbe vond Isten Igéjét.
Gyakoroljuk most, hogy miként maradhatsz meg szilárdan Istenben való
új hitedben. Az alábbiakban találsz néhány gondolatot, érzést vagy szót,
amivel találkozhatsz, és megadtuk ezekre az Isten igéjébõl való válaszokat
is:
1. Nem nyertél igazi megváltást. Jót kell tenned, hogy üdvözülj. Nem
tudod segítségül hívni Jézust úgy, hogy egyszerûen csak hiszel az
üdvösség érdekében.
Meg van írva: „Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez
nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki
se dicsekedjék.” Én hiszek Isten Igéjében.
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Meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” Én
segítségül hívtam az Úr nevét és üdvösséget nyertem.
Meg van írva: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel
hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból, akkor üdvözülsz.”
Megvallottam Jézust mint Uramat a számmal és hiszem szívemben, hogy
Isten feltámasztotta õt a halálból, ezért üdvösségem van.
2. Nem vagy igazán Isten gyermeke. Még mindig az ördög gyermeke
vagy, és még mindig van hatalma életed felett.
Meg van írva: „Õ szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és õ
vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk
és bûneink bocsánata.” Hiszek Isten Igéjében.
Meg van írva: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ
nevében,” Én elfogadtam Jézust mint Megváltómat és Uramat és hiszek
az õ nevében. Ezért most már gyermeke vagyok. Hiszek Igéjében.
Meg van írva: „Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya:
Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.” Köszönöm
Isten szeretetét és Igéjét, meg azt, hogy engem gyermekévé tett.
3. Nem nyertél igazán bûnbocsánatot. Olyan sok rosszat tettél, hogy Isten
sohasem tud megbocsátani neked.
Meg van írva: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok
ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének
törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bûn és a halál
törvényétõl.” Most már Krisztus Jézusban élek, és megszabadultam a bûn
és halál törvényétõl.
Meg van írva: „Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak
bûneitek az õ nevéért.” Köszönöm, Uram, hogy bûneim megbocsáttattak
a te nevedért!
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Meg van írva: „Bûneikrõl és gonoszságaikról pedig többé nem
emlékezem meg.” Köszönöm Uram, hogy nem emlékezel többé
bûneimre.
4. Nem tudhatod bizonyosan, hogy üdvözülsz és van örök életed.
Meg van írva: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Köszönöm, Uram, hogy Fiadat, Jézust adtad értem, hogy örök életem
lehessen.
Meg van írva: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha,
mert senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl.” Köszönöm, Jézus,
hogy Igéd igaz és köszönöm az örök élet ajándékát.
Meg van írva: „Mert a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka
pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Hiszek Isten
Igéjének.
Meg van írva: „Az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem
hazudik, örök idõk elõtt megígért.” Hiszem, hogy Isten nem hazudhat.
Meg van írva: „Ez az az ígéret, amit ígért nekünk, az örök élet.”
Köszönöm neked az örök élet ígéretét.
Meg van írva: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet
adott nekünk, és ez az élet az õ Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet;
akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam
nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek
van.” Elfogadtam Isten Fiát, ezért van örök életem. Köszönöm, Istenem,
hogy bizonyossá akarsz tenni afelõl, hogy van örök életem.
5. Semmi sem változott meg az életedben. Ugyanaz vagy, aki mindig
voltál, és nem számíthatsz semmilyen változásra.
Meg van írva: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi
elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentõl van.” Most már
Krisztus Jézusban élek, ezért új teremtés vagyok. Hálát adok neked,
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Istenem, hogy régi életem elmúlt, és az általad adott új élet jött el.
Mindenekfölött hálás vagyok azért, hogy új életem a Te ingyenes
ajándékod.
Meg van írva: „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a
megszentelteket.” Hálát adok neked, Istenem, hogy tökéletesnek
tekintesz engem, miközben megszentelsz. Hiszek neked, Uram.
Meg van írva: „És felöltöztétek az új embert, aki Teremtõjének
képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje õt.”
Köszönöm, Istenem, hogy megújítasz engem saját képmásodra.
Hisszük, hogy Isten Igéjének ezek a szakaszai megerõsítenek és képessé
tesznek arra, hogy legyõzd lelked ellenségét, amikor próbál benned
kételyt támasztani Istennel való új kapcsolatodról. Amikor csak
kétségeskedni kezdesz, válaszolj Isten Igéjének említésével hittel, s az
ördög és a kételkedés elfutnak tõled.
Most, hogy már üdvösséged van és Isten gyermeke vagy szükséges, hogy
Isten Igéje uralkodó tényezõvé váljon életedben. Nem engedheted meg
ezután, hogy gondolataid, érzéseid, vagy az, amit hallasz vagy látsz,
uralják az életedet. Isten Igéje igazság és az igazság a te mércéd.
Üdvösséget nyertél, mert Isten Igéje így mondja. Isten gyermeke vagy,
mert Isten Igéje mondja, hogy most már gyermeke vagy. Örök életed van,
mert Isten Igéje azt mondja, hogy van. Bûneidre bocsánatot kaptál, mert
Isten Igéje azt mondja, hogy bûnbocsánatot nyertél.
Most hálát adhatsz Istennek imádkozásod közben az igazságért, amit
éppen most tanultál meg a második fejezetben.
Drága Mennyei Atyám!
Köszönöm nagyon, hogy kijelentetted magad nekem és visszavezettél
önmagadhoz Fiad, Jézus Krisztus által. Köszönöm, hogy most már
elmondhatom bizalommal, Igéd alapján, hogy gyermeked vagyok, új
emberré lettem és most már egészen új az életem, mert megszabadultam a
bûn büntetésétõl és hatalmától, és hogy nem emlékszel többé bûneimre.
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Köszönöm, Atyám, hogy már örök életem és bõvelkedõ, boldog életem van
itt és most. Köszönöm, Uram, hogy mindezt értem tetted, és semmi nem
függ jócselekedeteimtõl, hanem inkább a benned való hitemtõl, ahogy
megígérted Igédben, a Bibliában. Mindez ingyenes ajándék tõled, mert
szeretsz, és mert kapcsolatban akarsz lenni velem.
Köszönöm, Jézus, mindazt, amit tettél értem. Irántam való szereteted
meghaladja elképzelésemet és értelmemet, de nem a hitemet is. Elhiszem,
hogy engem annyira szerettél, hogy elfoglaltad helyem a kereszten, amiért
hálás vagyok.
Hiszem azt is, hogy legyõzted a Sátánt kiontott véred által, amikor
meghaltál a kereszten, és gyõztél Isten Igéje által, amikor megkísértett
téged a pusztában negyven napon át.
Köszönöm, Jézus, hogy legyõzted a Sátánt és bemutattad, hogy miként
gyõzhetek cselszövésein és kísértésein Isten Igéjének használatával, ahogy
Te tetted.
Kérlek, segíts Igédben való hitben élnem, bármit is gondoljak, érezzek
vagy halljak. Jézus Krisztus az én példám, nem Ádám és Éva. Azt
választom, hogy követlek, Uram, ahova csak vezetsz. Jelentsd ki magad
nekem egyre jobban, és ismertesd tervedet új életemre vonatkozóan.
Szeretlek téged!
Jézus nevében imádkozom, ámen!

Isten azt akarja, hogy
igazán boldog légy!
Harmadik fejezet
Isten azt akarja, hogy igazán boldog légy! Isten jó és szeretettel teljes
Isten, és csak jót akar neked. Most, hogy már érted Istenben való hited
alapjait és gyermeke lettél, kezdd el megismerni, hogy kicsoda Isten, hogy
bensõséges kapcsolatot fejleszthess ki vele.
Isten ismerete lehetõvé teszi, hogy ténylegesen személyes kapcsolatba lépj
vele. A keresztyénség nem vallás, hanem inkább kapcsolat; bensõséges
kapcsolat Teremtõddel, Jézus Krisztus, az õ Fia által.
Ez a fejezet segít megtudnod, hogy milyen Isten. Nem azt tudod meg, amit
a világ, az ördög és a vallás mond róla. Miközben Isten Lelke
kinyilatkoztatja õt neked, iránta való szereteted és bizalmad erõsödik, és
átéled áldásait és jelenlétét mindennapi életedben.
Ha személyesen ismered Istent, akkor õ vezetni fog téged, hogy megismerd
az Õ tökéletes akaratát, tervét és célját életeddel kapcsolatban.
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Az igazság szerinti élet egyre izgalmasabb lesz és sok áldást kapsz Istentõl
az igazi boldogsággal együtt életed minden napján. Már megkaptad a
legnagyobb áldást, az Igazságot, hogy most már élõ kapcsolatod van
Istennel, Teremtõddel, az õ Fia, Jézus Krisztus által. Sohasem kell
bûnhõdnöd a bûneidért, hanem ehelyett az egész örökkévalóságot Jézussal
töltöd a mennyben.
Most már teljesen új teremtmény vagy Istennel az Úr Jézus Krisztus által
létrejött kapcsolatod alapján. Életed többi részét és az egész
örökkévalóságot azzal töltöd, hogy fölfedezed és átéled ennek
jelentõségét. Amikor megváltott, Isten tett valamit érted, amit nem lehet
leírni puszta szavakkal és nem lehet egyszerre fölfogni vagy megérteni.
Krisztusban még kisded vagy, mivel csak most születtél újonnan, de
növekszel mindennap, amint táplálkozol Isten Igéjével. A Szentlélek, aki
most benned él, megnyitja számodra Isten Igéjét. Megtanít és elvezet
minden igazságra, és kezded fölfedezni és megérteni mindazt, amit Isten
tett érted.
Például Isten Igéje megtanít arra, hogy most már Isten gyermeke vagy, és
ezért örököse Istennek és örököstársa Krisztusnak. Ez azt jelenti, hogy a
világmindenség Teremtõje a te mennyei Atyád és hogy mindene a tied is.
Többé nem az vagy, aki eddig voltál. A régi elmúlt és új jött létre, és ez
mind Istentõl eredt. Azt gondolhatod, hogy nem vagy méltó erre, vagy
hogy nem érdemled meg mindezt, de nem gondolkodhatsz régi módon
saját magad felõl. Rá kell jönnöd, hogy értékes vagy Istennek. Értéked
azon az áron alapul, amit fizetett érted, hogy megváltson.
Értékes vagy Isten szemében. Õ teremtett és terve, célja van életedre
nézve, ami beleillik az egész emberiségre vonatkozó nagy „szeretettervébe”. Bizonyította, hogy értékes vagy neki, amikor olyan nagy árat
fizetett megváltásodért. Egyedüli és egyetlen Fia életével és kiontott
vérével fizetett. Isten helyetted tökéletes Fiát büntette meg. Megengedte
Jézusnak, hogy meghaljon érted és hordozza bûneidet és lelked minden
nyomorúságát, hogy visszaválthasson saját magának.
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E szeretet meghaladja felfogóképességünket. Ne engedd soha az ördögnek
vagy senki másnak, hogy úgy tekintsen téged, mint értéktelent, aki nem
számít! Teremtõd egyszer és mindenkorra megállapította értékedet.
Amikor kezded kétségbe vonni értékességedet, csak gondolj arra, hogy
Jézus meghalt a kereszten helyetted és összeverték a te helyreállításodért,
és kiontotta drága vérét bûneidért. Isten örökkévaló szeretettel szeret
téged, és végtelen az értéked és megbecsülésed elõtte. Most már gyermeke
vagy örökre. Ez az Igazság!
Isten Igéje, a Biblia, arra tanít, hogy „Nézzünk fel Jézusra, a hit
szerzõjére és beteljesítõjére, aki az elõtte levõ öröm helyett - a
gyalázattal nem törõdve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a
jobbjára ült.” Új életkapcsolatod Istennel Jézus által vált lehetségessé.
Ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam.” Jézus az egyetlen út Istenhez.
Most már Jézus követõje vagy. Egész életed Jézusról szól. Jézus Krisztus
Isten testet öltött képmása. A Biblia mondja: „Az Ige testté lett,
közöttünk lakott, és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsõségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Jézus
Krisztus Isten élõ Igéje. Azonosulnod kell Jézussal!
Jézus azért jött a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Az elveszettség az egész emberi fajt jellemezte, beleértve téged és engem
is. A bûntelen, tökéletes élet, amit Jézus élt itt a földön, mindnyájunkért
volt. A Sátán fölötti gyõzelme mindnyájunkért volt. Azok a verések és
büntetések, amiket kapott testében, mindnyájunkért történtek. Kereszten
kiontott vére mindnyájunkért hullt, és halála, temetése, feltámadása,
megdicsõülése és mennybemenetele mindnyájunkért történt.
Jézus Krisztusnak nem volt oka arra, hogy eljöjjön a földre, csak miattunk
tette ezt. Semmit nem kellett bizonyítania és senkire nem kellett hatással
lennie. Nem volt saját bûne, hogy meghaljon érte, és amikor meghalt a
kereszten, életét nem elvették tõle, hanem önként adta azt oda. Halála az
isteni szeretet önkéntes cselekedete volt.
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Teljesen azonosulnunk kell Jézussal, hogy megértsük és átvegyük az
áldást abból, aki õ, és amit érdekünkben tett. Az egyik legnagyobb
igazság, amin elmélkedhetünk, az õ értünk hozott helyettesítõ áldozata.
Más szóval, amikor Jézus Krisztus bûnhõdött és meghalt azon a kereszten,
akkor helyetted bûnhõdött és halt meg a kereszten. Amikor Jézus Krisztust
eltemették, helyetted temették el. Jézus Krisztus feltámadt a halálból és
most már vele együtt te is feltámadtál a halálból. Jézus Krisztus fölment a
mennybe és te is a mennybe fogsz menni.
Amit Jézus tett, az mind érted és értem történt. Mert az Emberfia sem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és életét
adja váltságul sokakért. Õ mondta: Senki sem veheti el tõlem az életet:
én magamtól adom oda. Amikor Jézus meghalt helyetted a kereszten,
akkor az a szeretet önkéntes tette volt az Atya és a Fiú által.
Jézus Krisztus azért is jött a földre, hogy bemutassa Istent, a mi mennyei
Atyánkat, a világmindenség Teremtõjét a világnak. A Sátán becsapta az
embereket azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten valójában. Hazug
módon mutatta be Istent, egészen másnak, mint amilyen. Mert Isten
szeretõ mennyei Atya, aki csak jót akar gyermekeinek.
Az emberek évszázadok óta futnak Istentõl az ellenség megtévesztõ
csalása miatt, és mert tudatlanságban vannak afelõl, hogy Isten milyen
valójában és mennyire nagy az õ szeretete mindnyájunk iránt. Nagyon
világosan bemutatta jellemét Fia, Jézus által, aki nemcsak Út nekünk arra,
hogy visszatérjünk Istenhez, hanem aki megmutatja nekünk azt is, hogy
mi az õ gyermekeiként mindennapi életünk során hogyan legyünk
kapcsolatban mennyei Atyánkkal.
Mint gyermekeinek, többé nem kell félnünk Istentõl. Õ sohasem büntet
meg minket, mert megbüntette Jézust helyettünk. Mert az Isten nem
haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget. Mint
Isten gyermekeinek, sohasem kell elfutnunk és elrejtõznünk tõle. Oda kell
futnunk és közelednünk kell hozzá.
Istent, mint mennyei Atyánkat nem annak alapján képzeljük el, ahogyan
földi apánk kezelt bennünket. A Bibliából kell kialakítanunk mennyei

Igazán boldog lehetsz!

27

Atyánk képét, Isten írott Igéjébõl, és Jézus életébõl, aki az Isten élõ Igéje.
Így még jobban képesek leszünk kapcsolatba lépni vele úgy, ahogy kell,
és képesek leszünk Isten gyermekeiként elfogadni javait és az örökségét.
Íme néhány drága Ige a Bibliából:
Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét!
Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Õ megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem
perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bûneink szerint fizet
nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete
az istenfélõk iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el
vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az
istenfélõkhöz.
Ugye milyen gyönyörû képe ez mennyei Atyánknak? Ez csupán egy
bepillantás Isten szeretetébe, jóságába, kegyelmébe és irgalmába. Istennek
ezt a leírását sok évvel azelõtt jegyezték föl, mielõtt Jézus Krisztus
megszületett, de most maga Jézus a mi legjobb képünk Istenrõl.
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Meg van írva a Bibliában: „Õ Isten dicsõségének a kisugárzása és
lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget,
aki miután minket bûneinktõl megtisztított, a mennyei Felség
jobbjára ült.”
Ez is meg van írva a Bibliában: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú
adatik nekünk. Az uralom az õ vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erõs Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme!”
Jézus maga mondta: Aki engem lát, látja az Atyát. Isten azt akarja, hogy
minél jobban megismerjük õt, hogy kicsoda és mit tett értünk, hogy
bensõséges, személyes kapcsolatunk legyen vele. Így lehetünk azzá,
amivé eredetileg teremtett minket, és egy beteljesedett életet élhetünk itt
és most és majd az egész örökkévalóságban.
Jézus ezt is mondta: Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert
mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Jézus
Krisztus barátainak tart minket, és azt akarja, hogy mindazt megismerjük,
amit õ hallott mennyei Atyjától.
Isten Lelke, aki már benned él, kijelenti neked az Atyát és a Fiút, hogy
ismerd õt személyesen és bensõségesen. Amint meg van írva: Amit
szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt
készítette el az Isten az õt szeretõknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta
Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten
mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az
emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik.
Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.
Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenbõl való Lelket,
hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.
Isten Igéjének ebbõl a szakaszából megtudjuk, hogy az Isten felõli
személyes ismeretet nem természetes vagy fizikai érzékszerveinkkel
nyerjük, hanem inkább Isten Szentlelkének kinyilatkoztatása által. Isten
azt akarja, hogy mindazt a jót ismerjük, amit készített és nekünk
adományoz. Igen, Isten akarja, hogy megismerjük õt és minden áldását
elnyerjük.
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Meg van írva: Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ez is meg
van írva: Semmi jót nem tart vissza azoktól, akik igazán járnak, és
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülrõl, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és
árnyéknak váltakozása.
Látjuk tehát, hogy Isten mindig csak jót akar nekünk. Jézus Krisztust
megverték, szenvedett és meghalt helyettünk, hogy megszabadítson
minket a bûntõl, lelki nyomorúságtól, és az ördög minden munkájától.
Isten azt akarja, hogy miénk legyen minden jó adomány és áldás, amit
Jézus Krisztus szerzett nekünk, amikor megváltott minket a bûntõl és
átoktól drága, kiontott vére árán.
Jézus mindig együttérzõ volt és betöltötte azok szükségeit, akikkel
találkozott. Szerette az embereket és úgy törõdött velük, ahogy soha senki
sem tette azelõtt. Jézus ma is így cselekszik.
Annyira fontos, hogy mi mint Isten gyermekei tudjuk, mit várhatunk
mennyei Atyánktól! Mindig jót akar nekünk. Meg van írva: Ne
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami
jó, ami neki tetszõ és tökéletes. Ez az ige Isten akaratát úgy írja le, mint
ami jó, neki tetszõ és tökéletes.
Ne engedd meg az ördögnek és az embereknek, hogy mást mondjanak
errõl, mint ami Isten Igéjében van! Értelmed megújul, Ha figyelsz Jézusra,
hiszen õ mindig csak jót tett mindenkivel, aki bízott benne. Jézus mindig
mennyei Atyja akaratát cselekedte.
Most már tudod, hogy Isten akarata az, hogy áldott, igazán boldog légy
minden területen, bûnbocsánatot nyerj és megszabadulj az ördög minden
munkájától. Azért tudod ezt, mert Isten Igéje mondja, és Jézus bemutatta
Isten akaratát a földön.
Itt az ideje, hogy összefoglaljuk a harmadik fejezetben tanultakat a
következõ hálaadó imádságban Isten elõtt:
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Drága mennyei Atyám!
Köszönöm nagyon, hogy Atyám vagy és számíthatok rád, hogy soha nem
változol meg és nem hazudsz. Annyira hálás vagyok azért, hogy azt
akarod, hogy igazán boldog legyek, és hogy mindig csak jót akarsz nekem,
mert az vagy, akinek mondod magad. Csodálatos vagy!
Koszönöm, Uram, a Szentlelket, aki elvezérel engem minden igazságra és
kijelenti nekem Jézust mindazzal együtt, amit nekem készítettél. Hálás
vagyok neked Istenem, hogy annyi mindent meg akarsz velem ismertetni
önmagadról.
Köszönöm neked, Jézus, hogy barátodnak tekintesz, és ezért közölsz velem
mindent, hogy megismerjelek bensõségesen és személyesen, hogy szoros
kapcsolatunk legyen.
Tudom, hogy csecsemõ vagyok Krisztusban, de várom a növekedést, hogy
erõs legyek az Úrban, amint rajta tartom tekintetem Jézuson. Örvendezek
azon, hogy annyi minden jót fölfedezhetek, amit elkészítettél nekem, amint
naponta élem új életemet.
Köszönöm, Uram, kijelentésedet arról, hogy milyen értékes vagyok
elõtted. Sosem engedem meg, hogy bárki másnak tartson. Isten gyermeke
vagyok és mindazt örököltem, ami a tied. Minden hiányomat betöltöd.
Köszönöm, hogy egy kiteljesedett életet élhetek. Mindez Jézusért van és
azért, mert azonosultam vele. Szereteted mindent felülhalad, amit valaha
álmodtam.
Köszönöm neked, Uram Jézus, hogy amit végeztél a földön, azt mind
értem és másokért tetted. Nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak,
hanem, hogy Te szolgálj és add életed értem. Köszönöm, hogy
megmutattad nekem az Atyát, amint az embereket helyreállítottál és
megmentettél. Köszönöm, hogy tudhatom, hogy ugyanezt tetted értem is.
Szeretlek.
Jézus nevében imádkozom, ámen!

Az igazi boldogság az, hogy
Jézus benned él
Negyedik fejezet
Az igazi boldogság az, hogy Jézus benned él! Az Úr Jézus Krisztus, aki
benned él, minden és mindenki, amire és akire valaha szükséged lesz, hogy
igazán boldog légy.
Hittél Jézusban mint Megváltódban és Uradban. Most megtanulod, hogy
hogyan bízz benne életed minden területén.
Egy egész életet vesz igénybe Jézus megismerése az õ teljességében, de itt
a negyedik fejezetben fölfedezed Jézus Krisztus sok alapvetõ
tulajdonságát és ezáltal fölfedezed a benne való kiteljesedett életet.
Fölfedezed, hogy az istenség egész teljessége Jézusban lakik testileg és
hogy benne teljes vagy. Más szóval, nincs semmi hiányod; amire csak
valamikor szükséged lesz, Jézus Krisztusban megtalálható, aki benned él.
Ez lélegzetelállító igazság Isten Igéjébõl. Képzeld el, hogy minden és
mindenki, amire vagy akire valaha szükséged lesz, benned él mindennap.
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Jézus Krisztus benned él és te õbenne. A Biblia mondja: „Mert benne
lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is
ehhez a teljességhez.” Más szóval, semmiben nincs hiányod. Most már
az vagy, amivé Isten eredetileg teremtett és szánt.
Olvasd el a következõ igeverseket és elmélkedj róluk! Ezek segítenek
megérteni, hogy mennyire áldott vagy:
Az ÚR az én pásztorom, nem szûkölködöm.
Füves legelõkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet
felüdíti.
Igaz ösvényen vezet az õ nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert
te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet
olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR
házában lakom egész életemben.
Jézus itt pásztorként mutatkozik be és te vagy az egyik báránya. Az elõzõ
fejezetekben úgy beszéltünk rólad, mint aki valóban Isten gyermeke vagy.
Ebben a fejezetben másként fejezzük ki Jézus Krisztussal való
kapcsolatodat.
Olvasd el Isten Igéjének ezt a részét ismételten, és engedd, hogy a
Szentlélek valóságossá tegye elõtted! Isten meg akarja érinteni
legbensõbb lényedet az õ Igéjével. Azt akarja, hogy valóságossá tegye
önmagát neked, hogy szerethessen és megáldhasson jobban, mint azt el
tudod képzelni.
Mert Isten igéje élõ és ható, élesebb minden kétélû kardnál, és áthatol
az elme és a lélek, az ízületek és a velõk szétválásáig, és megítéli a szív
gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve
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volna elõtte. Amint elmélkedsz az õ jóságán és szeretetén, amit Isten Igéje
által kijelent, az Õ Lelke mélyen megérint, megváltoztat és kitágítja
szíved és lelked, hogy képes légy még sokkal jobban átélni Krisztus
szeretetét.
Jézus a te Pásztorod. Õ vezérel és gondot visel, vigasztal és megáld téged.
Nem lesz hiányod. Õ a jó Pásztor, aki az élet ösvényén vezet és megõriz
a vésztõl. Nincs okod a félelemre vagy aggódásra. A Pásztor betölti
minden hiányodat, és megvéd, megáld téged békével és örömmel.
Bízzál az ÚRban teljes szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és õ egyengetni fogja ösvényeidet. Ne bízz
magadban! Van út, amely egyenesnek látszik az ember elõtt, de végül
a halálba vezet. Kövesd Jézust! Õ az Út, az Igazság és az Élet. Õ soha
nem vezet téged rossz úton.
Jézus soha nem hagy el, és nem feledkezik el rólad. Senki ki nem
ragadhat az Atya kezébõl. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.
Biztonságban vagy Jézusban. Olvasd el a következõ igeszakaszt és
elmélkedj róla!
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben
bízom!
Mert õ ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztõl.
Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél
a hûsége. Nem kell félned a rémségektõl éjjel, sem a suhanó nyíltól
nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztõl, sem a délben pusztító
ragálytól.
Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felõl, téged akkor
sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bûnösök bûnhõdését.
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Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet
téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja
angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva
vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõben.
Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a
tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem õt,
oltalmazom, mert ismeri nevemet.
Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban,
kiragadom onnan, és megdicsõítem õt. Megelégítem hosszú élettel,
gyönyörködhet szabadításomban.
Ez értékes kinyilatkoztatás Teremtõddel való kapcsolatodról Fia, Jézus
Krisztus által. Isten ennyire törõdik veled. Olvasd el ezeket az igéket
ismételten és gondolkodj arról, amit mondanak, és higgy bennük, mintha
személyesen neked írta volna Isten. A Biblia Isten szerelmes levele
mindazoknak, akik hisznek benne.
Senki sem szeretett úgy téged, mint Jézus. Ezért meghajtom térdemet az
Atya elõtt, akirõl nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön.
Azért imádkozom, hogy adja meg nektek dicsõségének gazdagsága
szerint, hogy hatalmasan megerõsödjék bennetek a belsõ ember az õ
Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a
szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni
minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és
mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet
meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent
átfogó teljességéig.
Aki pedig mindent megtehet sokkal bõségesebben, mint ahogy mi
kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erõ szerint: azé a
dicsõség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékrõl nemzedékre,
örökkön-örökké. Ámen.
Soha nem merítheted ki Isten szeretetét, sem gazdagságát, sem irgalmát,
sem jóságát, sem kegyelmét, sem bûnbocsánatát, sem hatalmát, sem
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békességét, ami meghaladja értelmed határait. Ami Istené, az a tied, és az
õ forrásai kimeríthetetlenek.
Ami Istené, az Jézus Krisztusban is megtalálható, aki benned él, és õ
benne élsz. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Õ él, és
megteszi érted, amit tett azokért, akik hittek benne, amikor e földön járt
kétezer évvel ezelõtt.
Jézus azért jött a világba, hogy megmentse a bûnösöket. Õ eljött, hogy
megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Õ szertejárt, jót tett, és
meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergõdtek. Eljött,
hogy visszafordítsa a bûn miatt az emberiségen levõ átkot és helyreállítsa
és megbékéltesse Istent velünk. Eljött, hogy örök életet adjon.
Az örök élet nemcsak örök, hanem egy minõségi élet is már itt a földön.
Isten nem akarja, hogy a bûn vagy a Sátán bármilyen taktikájának hatása
miatt megkötözöttek legyünk. Jézus Krisztus ezt nagyon világossá tette,
amikor az embereket megszabadította és megbocsátott a bûnösöknek.
Ugyanezt cselekszi meg érted és értem ma is.
Mielõtt Jézus megszületett, már évszázadokkal korábban megírták a
próféták:
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi
meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi
vétkeink miatt kapott sebeket, bûneink miatt törték össze. Õ
bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen, az õ sebei árán
gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.
De az ÚR õt sújtotta mindnyájunk bûnéért.
Évekkel azután, hogy Jézus meghalt a kereszten, ezt írták Isten Igéjében:
Bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a
bûnöknek, az igazságnak éljünk: az õ sebei által gyógyultatok meg.
Mert olyanok voltatok, mint a tévelygõ juhok, de most megtértetek
lelketek pásztorához és gondviselõjéhez.
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Nagyon fontos megértened és elhinned, hogy Jézus helyetted szenvedett
és meghalt bûneidért, hogy bûnbocsánatot nyerj és meggyógyuljon a
lelked.
Isten megbocsátotta bûneidet és megadott mindent, hogy a bûn és Sátán
hatalmától szabadon élj.
Jézus eljött, hogy életed legyen és bõségben élj. Mennyei Atyád azt
akarja, hogy teljes és egész életet élj. Az õ akarata, hogy gyõzelmesen,
szentségben, az õ szeretetében és békéjében élj, ami felülmúl minden
értelmet.
A Sátán azért jött, hogy raboljon, öljön és pusztítson, és azt akarja, hogy
maradj a bûn, a függõségek, az erkölcstelenség, a nyomorúság, a zûrzavar,
a gyûlölet, a kapzsiság, a hazugság és mindenféle szellemi, fizikai és
érzelmi gyötrelem és nyomorúság kötelékében, ami megfoszt téged Isten
életedre vonatkozó akaratától.
El kell döntened szívedben és értelmedben, hogy csak azt akarod, amit
Isten akar az életedre nézve, és hogy az õ akarata mindig jó neked.
El kell döntened szívedben azt is, hogy ellenállsz a Sátánnak és minden
életedre irányuló cselszövésének és óhajának. Használd Isten Igéjét, hogy
gyõzedelmes lehess, és megismerd a különbséget az õ és Isten életedre
vonatkozó akarata között.
Meg van írva: „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõletek.
Közeledjetek az Istenhez, és õ közeledni fog hozzátok.”
Amikor Isten bûnbocsánata bemutatkozik lelkedben, Isten dicsõül meg. A
Sátán meg akarja fosztani Istent az õ dicsõségétõl azáltal, hogy az embert
a bûn és nyomorúság kötelékében tartja, de a Sátán vereséget szenved és
Isten hatalma és bûnbocsánata még mindig elérhetõ annak, aki hisz és épít
Isten Igéjére.
Ezután elment egy Nain nevû városba, és vele mentek tanítványai
nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme,
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halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból
nagy sokaság követte.
Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá:
„Ne sírj!” Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték,
megálltak, õ pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Erre
felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.
Jézus annyira tele volt szeretettel és együttérzéssel, hogy még a halottakat
is feltámasztotta. Ma is ezt teszi a lelki halottakkal.
Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és
így szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” El is indultak.
Miközben hajóztak, õ elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a
hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor
odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester,
elveszünk!” Õ pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok
lecsillapodtak, és csendesség lett.
Igen, még a szél és a víz is engedelmeskedett Jézusnak. Õ ma is
gyõzelemre segít az élet viharaiban.
Hangoztatjuk az Isten Igéjében való hit fontosságát. Hit nélkül lehetetlen
Istennek tetszeni. Emlékezz arra, hogy a hit egyszerûen bizalom abban,
hogy Isten megteszi azt, amit megígért. Ez egyszerûen Isten Igéjének
elfogadása. Ez tetszik Istennek.
Az üdvösség Isten szempontjából magában foglalja a megváltást és az
egész emberi lény megszabadítását a bûn hatásaitól Isten eredeti tervének
megfelelõen.
Higgy Isten írott Igéjében, a Bibliában és Isten élõ Szavában, Jézus
Krisztusban. Fogadd el Isten megismerésének minden áldását a
legnagyobb mértékben, és adj neki minden dicsõséget mindazért, amit
cselekszik érted! Ne engedd többé, hogy az ördög megraboljon. Õ hazug!
E könyv következõ fejezete megtanít arra, hogy miként fogadj el mindent,
amit Isten ad neked Jézus által. Fölfedezed, hogy miként sajátíthatod el
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Isten ígéreteit és élheted át az õ személyes megismerésének minden
áldását. Itt az ideje, hogy zárjuk a negyedik fejezetet. Adjunk hálát
Istennek azért, amit éppen most tanultál!
Drága mennyei Atyám!
Köszönöm neked, hogy minden teljességed Jézusban lakik testileg. Benne
én is teljes vagyok. Most már igazi boldogságom van, mert enyém Jézus.
Jézusban élek és õ bennem él. Jézus az enyém, és én az övé vagyok.
Köszönöm, Uram, hogy Pásztorom vagy és nem szûkölködöm. Köszönöm,
hogy velem vagy mindig és soha nem hagysz el. Köszönöm vezetésedet és
védelmedet, és hogy törõdsz velem minden hiányomban. Köszönöm, hogy
az igazság ösvényein vezetsz, és hogy nem kell többé félnem, aggódnom
vagy kételkednem.
Köszönöm, Uram, hogy az egész teremtett világban semmi nem választhat
el engem szeretetedtõl. Köszönöm, hogy árnyékodban lakhatom, hogy
semmi nem árthat nekem, és megelégítesz engem örök élettel.
Köszönöm, Uram, hogy mindig közeledhetek hozzád tudva azt, hogy közel
vonsz engem magadhoz és megtartasz Igéd szerint. Köszönöm, hogy Igéd
élõ és ténykedik az életemben.
Annyira hálás vagyok, mert tudom, hogy amikor Jézust látom, téged
látlak, Istenem, és hogy mindig számíthatok rád, hogy megteszed értem
Jézus által azt, amit tettél általa azokkal, akik hittek benne, amikor a
földön járt.
Drága Uram, nem korlátozlak életemben. Akarlak ismerni úgy, amint
vagy. Elfogadom Igédet és hiszem, amit mondtál. Tudom, hogy Igéd
Igazság és hogy soha nem hazudsz és nem csapsz be semmiképpen.
Tudom, szeretsz engem, ahogy eddig soha senki nem szeretett, és én is
szeretlek téged.
Jézus nevében imádkozom, ámen!

Az igazi boldogság az, hogy
eredményesen imádkozunk
Ötödik fejezet
Az igazi boldogság az, hogy eredményesen imádkozunk! A világon
emberek milliói imádkoznak mindennap, de nagyon kevesen kapnak
valaha választ.
Az igazi imádság nem valamilyen vallásos gyakorlat, hagyomány vagy
szertartás, amit elvégzünk, hogy kiengeszteljünk valamilyen nagyobb erõt
vagy az „istenek”-et. Az igazi imádság közvetlen kapcsolatfelvétel
Teremtõnkkel, Fia, Jézus Krisztus által.
Megtanulni imádkozni Isten Igéje szerint lényeges ahhoz, hogy
eredményes keresztyén légy. Ez az egyik legdrágább kiváltságunk mint
Isten gyermekeinek.
Bármikor, bárhol, bármilyen helyzetben imádkozhatunk és várhatjuk
mennyei Atyánktól, hogy meghallgat minket és válaszol imádságunkra
aszerint, amit megígért Igéjében.
Ez a fejezet megtanít téged arra, hogy miként légy kapcsolatban mennyei
Atyáddal.
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Az igazi imádság közvetlen kapcsolat Teremtõnkkel, az õ Fia, Jézus
Krisztus által. Az az imádság, amit az elsõ fejezet végén mondtál,
helyreállította az Istennel való személyes kapcsolatot. Gyermekévé lettél
és õ mennyei Atyáddá lett. Ez volt a legfontosabb imádság, amit valaha
mondtál.
Az imádság továbbra is létfontosságú szerepet játszik abban, hogy mint
Isten gyermeke eredményes életet élj. Idõt kell szánnod arra, hogy
kapcsolatban légy mennyei Atyáddal, hogy megismerd õt még
bensõségesebben. A beszélgetés nagyon fontos a vele való személyes
kapcsolatod fejlõdésében.
Isten szereti, ha gyermekei kapcsolatban vannak vele és a földi apáktól
abban különbözik, hogy õ sohasem túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy
odafigyeljen. Az imádkozás lehet olyan egyszerû, mint ahogy egy
gyermek beszél az apjával, és szólhat bármilyen témáról, lehet benne
dicsõítés, hálaadás és kérések magadnak és másoknak.
Az imádkozások minden egyes fejezet végén fõként hálaadást és
dicséretet tartalmaznak. Kifejezed háládat azért, akinek megismerted
Istent, és amit cselekedett érted és az egész emberiségért. A dicséretben
visszamondod Istennek azt, amit kijelentett neked önmaga felõl és aztán
megköszönöd azt, hogy ki Õ a számodra.
A dicséret és hálaadás gondolataid megfogalmazása és kifejezése Isten
felõl és az õ megbecsülésérõl. Énekelhetsz dicséreteket és hálaadást
Istennek. A dicséret és hálaadás átjárhatja egész lényeged: lelkedet,
értelmedet, érzelmeidet és testedet. Dicsõítheted õt hangszerekkel vagy
csöndesen dicsérheted és hálát adhatsz neki.
A Biblia mondja: „Általa vigyük Isten elé a dicsõítés áldozatát
mindenkor, azaz nevérõl vallást tévõ ajkaink gyümölcsét.”
A Biblia mondja: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság,
szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek
nagy tetteit annak, aki a sötétségbõl az õ csodálatos világosságára
hívott el titeket.”
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A Biblia ezt is mondja: „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”
Már olyan sok mindenért dicsérheted Istent és hálát adhatsz neki!
Gyakorold magad a dicséretben és hálaadásban. Gyakorold magad a
köszönetmondásban. Miközben hálát adsz, nemcsak Istennek adod meg a
neki joggal kijáró dicsõséget, hanem te is örömet és boldogságot találsz,
ami betölti egész lényedet. Miközben dicséred Istent és hálát adsz neki, az
Úr különösen megáld Téged.
Az igazi imádság eszköz arra is, hogy elfogadjuk azt, amit Isten ad. Már
korábban említést tettünk arról a sok áldásról, amit gyermekeinek
megígért. Mégis, mint ahogy a bûnbocsánatot, az áldását el kell fogadnod
a hitbõl fakadó imádság által.
Például Jézus Krisztus meghalt, hogy fizessen minden ember bûnéért, de
nem mindenki üdvözül. Miért? Mert nem hívják segítségül hittel az Úr
nevét, mint ahogy te tetted, kérve Istent, hogy váltson meg. Jóllehet az
örök élet ingyenes ajándék, amiért Isten már fizetett, mindenkinek el kell
fogadnia hittel! Ám nem mindenki teszi ezt.
Isten, a mi mennyei Atyánk meg akar áldani minket, meg akar bocsátani
nekünk, meg akarja adni szükségleteinket és vezérelni, irányítani akarja
életünket, de ez nem történik automatikusan. Az imádság általi kérés itt
jön be a képbe. A hittel teljes imádság által fogadjuk el az Isten által
megígért áldásokat.
A Biblia ezt mondja: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy
ha valamit az õ akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig
tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy
már megkaptuk, amit kértünk tõle.” Kérni Isten akarata szerint
egyszerûen annyi, mint az õ Igéje szerint kérni, vagy még pontosabban, az
õ ígéretei szerint kérni.
Amikor Isten akarata, Isten Igéje szerint kérünk, biztosak lehetünk abban,
hogy Isten válaszol az õ Igéje szerint. Ezért tudjuk, hogy imádságainkra
választ kapunk és megkapjuk, amit kértünk. Isten szeret válaszolni
gyermekeinek imádságaira.
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Jézus mondta: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki
keres, talál, és a zörgetõnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki
ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki?
Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok
azoknak, akik kérik tõle?”
Jöhetsz mennyei Atyádhoz bizalommal, mint gyermeke. Õ szeret téged és
csak azt akarja neked, ami jó. Gondolj arra, hogy elküldte Fiát, Jézust,
hogy meghaljon helyetted, hogy ilyen kapcsolatod legyen vele. Azt is
fontos tudnod, hogy Istennek minden a rendelkezésére áll, amire
szükséged van, mindenfajta forrást megnyithat elõtted. Semmi sem túl
nehéz az Úrnak. Bízz benne és közeledj hozzá imádságban!
Egy alkalommal, sok évvel ezelõtt, Jézus Krisztus követõi kérték õt, hogy
tanítsa õket imádkozni. Így válaszolt: „Tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielõtt még kérnétek tõle. Ti tehát így imádkozzatok: Mi
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön
el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.”
Jézus mondja, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, mielõtt kérjük õt, és
hogy mennyei Atyánknak szólíthatjuk õt. Tisztelnünk, imádnunk és
áldanunk kell Isten nevét. Jóllehet Isten a mi Atyánk és Barátunk, és
mélyen szeret minket, mégis ki kell fejeznünk tiszteletünket, hódolatunkat
és imádatunkat, amit meg is érdemel.
Arra is tanít Jézus, imádkozzunk az õ országáért és azért, hogy akarata
legyen meg a földön, ahogy megvan a mennyben. Országa az õ uralkodása
és életünk feletti uralma. Más szóval imádkozunk, hogy mennyei Atyánk
uralma ugyanúgy valósuljon meg saját életünkben a földön, mint ahogy
megvalósul a mennyben.
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Ez egy csodálatos igazság, ami segít imádkozni Isten jó, neki tetszõ és
tökéletes akarata szerint.
Jézus arra tanít minket, hogy várjuk szükségleteink betöltését mindennap
és imádkozzunk így abban a hitben, hogy Isten megadja szükségleteinket
az õ gazdagsága szerint dicsõségben, Krisztus Jézus által. Bármire van
szükségünk, imádkozhatunk és várhatjuk Istentõl, hogy meghallgat
minket. Emlékezzünk erre: Az Úr az én Pásztorom, nem szûkölködöm.
Arra tanít Jézus, hogy amikor vétkezünk, akkor imádkoznunk kell
bûnbocsánatért, tudva azt, hogy hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól. Még ha megváltást nyertünk és
Isten gyermekei vagyunk is, néha mégis vétkezünk.
Azt is tanuljuk, hogy imádkoznunk kell és meg kell bocsátanunk
másoknak, amikor vétkeznek ellenünk. Azért tesszük ezt, mert Isten
megbocsátja ellene elkövetett bûneinket.
Jézus tanít minket arra, hogy imádkozzunk a gonosztól való
megszabadulásért, és hogy ne vigyen minket kísértésbe. Mindnyájan
kísértésbe kerülünk, hogy vétkezzünk. A Sátán a kísértõ és gyakran kísért
minket a bûnre, szívünk kívánságai által, de a kísértés nem bûn. Ellene
kell állnunk a bûnnek, amikor kísértésbe kerülünk, és imádkozhatunk a
gonosztól való szabadulásért!
Jézus mondta követõinek: „Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erõtlen.”
Azt is olvassuk Jézusról: „Mert nem olyan fõpapunk van, aki ne tudna
megindulni erõtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan
kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bûnt. Járuljunk tehát
bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és
kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Ezért, amikor kísért a bûn, azonosulunk Jézus Krisztussal, aki a mi
gyõzelmünk a kísértés és a kísértõ felett, és bizalommal közeledünk a
kegyelem trónjához, tudva azt, hogy mennyei Atyánk kegyelmet és
irgalmat akar nekünk adni szükségünk idején.
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Jézus az imádságról szóló tanítását azzal az igazsággal fejezi be, hogy
bízunk mennyei Atyánk országában, hatalmában és dicsõségében örökké.
Isten uralma, hatalma és dicsõsége elérhetõ örökre, hogy válaszoljon
imádságainkra. Isten elérhetõvé tette a menny erõforrásait, hogy betöltse
hiányainkat itt a földön, amikor elhisszük, hogy Isten megteszi, amit
megígért.
Jézus így szólt: „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt,
amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik
nektek.” Ezt nagyon fontos megértenünk és gyakorolnunk. Amikor
imádkozol, hidd el, hogy Isten meghallgatja azt. Ne várj, amíg meglátod
azt, amiért imádkozol, hanem inkább fogadd el hittel a választ, tudva azt,
hogy Isten válaszolt és aztán majd meg is látod azt.
A látás nem hit, de a hitbõl lesz a látás! Jézus egyszer ezt mondta Tamás
nevû követõjének: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem
látnak és hisznek.” Gondoljunk erre: „A hit pedig a remélt dolgokban
való bizalom, és a nem látható dolgok létérõl való meggyõzõdés.”
Mivel bízunk mennyei Atyánk Igéjében, nem kell látnunk valamit ahhoz,
hogy elhiggyük. Ez az a hit, ami tetszik Istennek: „Hit nélkül pedig senki
sem lehet kedves Isten elõtt.”
Gondolj arra, hogy Istennel való kapcsolatunk azon alapul, hogy hiszünk
Igéjének megbízhatóságában és igazságában. Isten mond vagy
kinyilatkoztat valamit az õ Igéjében, a Bibliában, és mi elhisszük és annak
megfelelõen cselekszünk, tekintet nélkül a körülményekre, amikben
vagyunk, vagy amit érzünk, látunk vagy gondolunk. Elfogadjuk Isten
Igéjét, várva azt, hogy beteljesedik, amit megígért.
A következõ szavakat Jézus mondta az imádsággal kapcsolatban:
„Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a
mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben
is. Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten
egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja
nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman
összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
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„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a
cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sõt ezeknél
nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek
majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsõíttessék az Atya a
Fiúban; ha valamit kértek tõlem az én nevemben, megteszem.”
„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.”
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és
rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és
gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek.”
„Azon a napon nem kérdeztek éntõlem semmit. Bizony, bizony,
mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben:
kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”
Kapcsolatunk van mennyei Atyánkkal Jézusért és Isten válaszol
imádságainkra Jézusért. Jézus Krisztus mindenné lett nekünk. Nélküle
semmik vagyunk. Ezért közeledünk mennyei Atyánkhoz a Jézus Krisztus
nevében imádkozva.
Ahogy láthatod Jézus fenti szavai alapján, közeledhetünk mennyei
Atyánkhoz teljes bizalommal Jézus nevében, és Isten válaszol
imádságainkra. Amikor Jézus nevében kérsz, számíts rá, hogy megkapod,
amit kérsz és még többet is. Gondolj arra, kitõl kértél segítséget, az egész
világmindenség Teremtõjétõl, aki a nem láthatókból mindent teremtett,
amit látsz. Õ szólt és elõállt!
Meg van írva: „Aki pedig mindent megtehet sokkal bõségesebben,
mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erõ
szerint.”
Többé nem kell aggódnod, sem gyötrõdnöd semmi miatt. Meg van írva:
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elõtt; és Isten
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békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Ha nincs benned
Isten békessége, imádkozz és vesd minden gondodat az Úrra, hálát adva
neki, amint kéréseidet elébe viszed és az õ békessége lesz a tied.
Jönnek idõk keresztyén életedben, amikor nem tudod, mit tegyél és
szükséged van Isten bölcsességére. Meg van írva: „Ha pedig valakinek
nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentõl, aki készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel
kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a
tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja
tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkû és minden
útján állhatatlan ember.”
Az imádság élõ kapcsolat Istennel. A Biblia mondja: „Mert az Úr szeme
az igazakon van, és füle az õ könyörgésükre figyel.” Fejleszd ki a napi
imádkozás gyakorlatát, sõt többször is egy nap. Keress egy csöndes
helyet, ahol idõt tölthetsz az Úrral mindennap.
A következõ versek Isten Igéje alapján beszélnek Jézus imaidejérõl:
Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan
imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.
Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy
lakatlan helyre, és ott imádkozott.
Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és
Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát.
Õ azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.
Jézus Krisztus elsõbbséget adott annak, hogy egyedül legyen Istennel és
imádkozzon, és mindnyájunknak ugyanezt kell tennünk, hogy fenntartsuk
vele a kapcsolatunkat!
Adjunk hálát Istennek most azonnal imádságban!
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Drága Mennyei Atyám!
Dicsérlek és megköszönöm neked azt, aki vagy. Olyan csodálatos és
fenséges vagy. Ámulok jóságodon és dicsõségeden. Annyira hálás vagyok
neked, hogy megengeded hozzád közelednem imádságban Jézus Krisztus
nevében. Dicsérlek téged azért, hogy kijelented szeretetedet nekem,
gyermekednek.
Köszönöm, hogy meghívsz engem Igéd által, hogy menjek bátran kegyelmi
trónodhoz, hogy irgalmasságot találjak a szükség idején. Köszönöm,
Uram, hogy kész vagy meghallgatni és válaszolni imádságaimra.
Köszönöm, hogy közeledhetek hozzád bizalommal, amikor Jézus nevében
imádkozom.
Hálás vagyok neked, Uram, hogy szeretsz jó ajándékokat adni
gyermekeidnek, és hogy tudod, mire van szükségem, mielõtt kérném.
Köszönöm, hogy akaratodat megismerteted velem Igédben úgy, hogy
mindig akaratod szerint imádkozhatok és ezért mindig várhatom, hogy
válaszolsz.
Hálás vagyok azért, hogy akaratod végbemegy itt a földön, ahogy a
mennyben is történik. Most kérlek, mennyei Atyám, hogy jöjjön el
országod és uralmad legyen meg életemben e mai napon. Köszönöm, hogy
megbocsátottad bûneimet és én is meg akarok bocsátani másoknak,
amikor vétkeznek ellenem.
Kérlek, viselj gondot rólam e mai napon gazdagságod szerint dicsõségben
Krisztus Jézus által. Köszönöm neked, hogy olyan gazdagon ellátsz
engem, és hogy mindennél többet jelentesz a számomra, és hogy nem kell
aggódnom semmiért.
Köszönöm békességedet, ami túlhalad minden értelmet és megõrzi szívem
és értelmem Krisztus Jézusban e mai napon. Köszönöm, hogy a bûn és a
nyomorúság nem uralkodhat rajtam, és hogy gyõzelmet adsz ma is Jézus
Krisztus, az én Uram és Megváltóm által.
Kérlek, most add meg nekem azt a bölcsességet, amire szükségem van,
hogy hitben és szeretetben éljek, dicsõségedre és tiszteletedre. Köszönöm
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a Szentlelket, aki elvezérel engem a te igazságodra e mai napon. Taníts,
miként éljek úgy, hogy kedves legyek neked és mindig az legyek, amivé
tenni akarsz engem és hogy mindig cselekedjem akaratodat! Köszönöm,
hogy meghallgatod imádságaimat.
Jézus nevében imádkozom, ámen!

Az igazi boldogság a Lélek
szerinti élet
Hatodik fejezet
Az igazi boldogság a Lélek szerinti élet! A Szentlélek már nagy hatással
volt életedre, amikor befogadtad Jézus Krisztust mint személyes Megváltót
és Urat!
Megvilágosodtál Isten Lelke által, és aztán újjászülettél a Szentlélek által.
Most már benned él, vezetni és irányítani akar életed minden területén.
Képes vagy felülemelkedni természetes ösztöneid és életértelmezésed fölé,
mert a Szentlélek benned él. Megelevenedtél és életet nyertél Krisztusban
és lehetõségeidnek nincs határa.
A Szentlélek most vezethet és irányíthat életed minden területén úgy,
ahogy soha nem álmodtad. Isten Lelke bizonyságot tesz lelkeddel együtt,
hogy az õ gyermeke vagy és most már vezethet az õ Lelke mindenben, amit
cselekszel, amint együttmunkálkodsz vele és követed irányítását.

Az igazi boldogság a Lélek szerinti élet...
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Jézus Krisztus tudva, hogy hamarosan leteszi életét minden emberért és
visszatér a mennyei Atyához, ezt mondta azoknak, akik vele voltak és
hittek benne:
„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat
meg, mert nem látja õt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek õt, mert
nálatok lakik, sõt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök
hozzátok.
Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a
Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, õ tanít majd meg titeket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem
úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, ne is csüggedjen.
Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság
Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam;
de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettõl fogva velem vagytok.
Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én
elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha
pedig elmegyek, elküldöm õt hozzátok.
Amikor azonban eljön õ, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket
hall, és az eljövendõ dolgokat is kijelenti nektek.
Õ engem fog dicsõíteni, mert az enyémbõl merít, és azt jelenti ki
nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az
enyémbõl merít, és azt jelenti ki nektek.”
Jézus Krisztus jelen volt földi testében a tanítványokkal naponta, több
mint három éven át. Közvetlenül tõle tanultak és õ betöltötte minden
szükségletüket. Ezért vigasztalni, bátorítani és biztosítani akarta õket,
hogy bár visszatér az Atyához a mennybe, Isten továbbra is velük lesz,
mint ahogy õ is velük volt.

Igazán boldog lehetsz!
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A Biblia, Isten Igéje tanít minket arra, hogy csak egy igaz Isten létezik, aki
három személyben mutatkozott be mint Atya, Fiú és Szentlélek. Fontos,
hogy felismerjük az istenség mindegyik személyét, és helyes kapcsolatot
fejlesszünk ki mindegyikükkel, ahogy az Ige tanít minket.
Elsõ találkozásod a Szentlélekkel akkor történt, amikor kezdte
megmutatni neked, hogy szükséged van a Teremtõddel való kapcsolatra.
Megnyitotta szemed a lelkiek meglátására, felélesztett téged, mikor még
halott voltál bûneidben. Kinyilatkoztatta neked Jézus Krisztust mint
Megváltót, az egyedüli utat Istenhez.
Újonnan - vagyis Lélektõl - születtél, amikor imádkoztál, hogy elfogadod
Jézust mint Uradat és Megváltódat. Isteni - vagyis lelki - természetet
örököltél Istentõl, és kapcsolatot kezdtél ápolni vele. Most már a lelki
igazságnak élsz az élet teljesen új világában.
Ez az új, nem látott ország lelki és mennyei, nem természetes és nem földi,
és csak a Szentlélek jelenti ki azoknak, akik újonnan születtek Isten Lelke
által. Egy alkalommal, amikor Jézus beszélgetett egy nagyon vallásos
emberrel, ezt mondta:
„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát.” „Hogyan születhetik az ember,
amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?”
Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem
születik víztõl és Lélektõl, nem mehet be az Isten országába. Ami
testtõl született, test az, és ami Lélektõl született, lélek az. Ne
csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan
jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektõl született.”
A világ még ma is tele van vallásos emberekkel, akik nem értik a lelki
igazságot. Nem tudják fölfogni vagy nem képesek belépni Isten
országába. Minden vallásos cselekményük, hagyományuk és jó
cselekedetük hiábavaló. Isten Lelkétõl kell születniük Jézus Krisztusnak,
mint személyes Megváltónak és Úrnak az elfogadása által.
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Mindig emlékezz arra, amit Jézus mondott önmagáról:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához,
csakis énáltalam.” Jézus az egyedüli út Istenhez!
A vallásos emberek nehezen értenek meg új életstílusoddal együtt, de nem
is kell mást várnod tõlük. A Biblia mondja:
A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait,
mert ezeket bolondságnak tekinti, sõt megismerni sem képes: mert
csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban
mindent megítél, de õt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy
az Úr gondolatát, hogy õt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus
értelme van.
Ezért ne várd senkitõl, aki még nem született újonnan Isten Lelkétõl
azáltal, hogy befogadta Jézus Krisztust mint személyes Megváltót és Urat,
hogy úgy gondolkodjék, vagy ugyanolyan legyen a fontossági sorrendje
és ugyanúgy ténykedjék, mint te. Egész életmódod és gondolkodásod
valószínûleg ostobaságnak tûnik neki.
Úgyszintén, ne engedj az õ gondolkodásmódjuknak, sem életstílusuknak,
sem ítélkezésüknek. Most már Krisztus Lelke van benned és a Szentlélek
segít és megtanít mindenre, amit szükséges tudnod, hogy Isten országa
alapelveinek megfelelõen élj.
Ahogy Jézus mondta: „Az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra.” Ez is meg van írva: „Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami
Istenben van, csak Isten Lelke.” Azután: „Mi pedig nem a világ lelkét
kaptuk, hanem az Istenbõl való Lelket, hogy megismerjük mindazt,
amit Isten ajándékozott nekünk.”
A hívõket oktatja Isten Igéje, hogy támaszkodjanak a Szentlélekre, hogy õ
tanítsa õket minden igazságra, ne az emberek. „Ezt azokról írtam
nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet
is, amelyet tõle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki
tanítson titeket; sõt amire az õ kenete tanít meg titeket, az igaz, és
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nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg
õbenne.”
A Szentlélek vezet téged mindig az igazságra, és arra, hogy miként tegyél
különbséget az igazság és az ellenség, a Sátán hazugságai között.
Hagyatkozz Isten Lelkére, és ne a saját értelmedre vagy másokéra,
akikben nincs Isten Lelke!
A Szentlélek irányította Isten Igéjének, a Bibliának az írását, és õ ismeri
Isten gondolatait. Mindig rávezeti értelmünket az igazságra, mihelyt
elismerjük õt és teljesen rábízzuk életünk minden területének az
irányítását és vezetését ugyanúgy, ahogy bíztunk Jézus Krisztusban örök
sorsunk szempontjából.
Naponta erõfeszítést kell tennünk azért, hogy fejlesszük kapcsolatunkat a
Szentlélekkel, nem intellektuális, érzelmi vagy fizikai értelemben, hanem
inkább úgy, hogy lelkünk kapcsolatban van Isten Lelkével, amint
olvassuk, tanulmányozzuk, végiggondoljuk Isten Igéjét, a Bibliát. Az Ige
olvasása legyen eleven és elválaszthatatlan része a Szentlélekkel való
kapcsolatunknak!
Gondold el, hogy ellenséged, a Sátán, a csaló, és õ gyakran hamisítóként
ténykedik. Hazugságait úgy mutatja be, mint igazságot, és csak úgy
ismerhetjük meg a hazugságokat, ha ismerjük az igazságot. Ha ismerjük
Isten Igéjét, az Igazságot, amit a Szentlélek ihletett, felismerhetjük az
ördögtõl eredõ hazugságokat, amikor összehasonlítjuk azokat az
Igazsággal.
A Szentlélek megismerteti velünk azt, ami a Krisztusé és mindazt, amit az
Atya átadott Jézusnak. Ezért amikor a Szentlélek kapcsolatban van
lelkünkkel, akkor Isten gondolatát közli, ami tökéletesen összhangban van
Igéjével, a Bibliával. Írott Igéje és mondott Igéje azonos ilyen
szempontból.
Ha úgy gondoljuk, hogy a Szentlélek olyasvalamire vezérel minket, ami
bármilyen módon ellentétes az írott Igével, tudjuk, hogy az nem Istentõl
van. Lehet, hogy az ördög próbál félrevezetni minket, vagy természetes
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intellektusunk, vagy érzéseink, vagy csak természetes vágyaink akarják a
magukét.
Meg van írva: „Mert Isten igéje élõ és ható, élesebb minden kétélû
kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velõk
szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.”
Isten Igéje a mi biztonságunk minden helyzetben. Lábam elõtt mécses a
te igéd, ösvényem világossága. Isten Igéje mindig kijelenti és megerõsíti
Isten jó, neki tetszõ és tökéletes akaratát életünkre nézve. Igéje elkülöníti
a lelkit a testitõl a szívünkben, értelmünkben, érzelmeinkben és
vágyainkban.
Mégis, hogy elfogadjuk Isten irányítását és a Szentlélek vezetését
életünkben mindennap, teljesen alá kell rendelnünk akaratunkat az
övének. Akarnunk kell azt, amit Isten. Vágynunk kell azt, amit Isten akar
nekünk adni és kívánnunk kell azt ugyanazért, amiért Isten akarja nekünk.
A Szentlélek aztán elvégzi bennünk Isten jó, neki tetszõ és tökéletes
akaratát.
Semmi sem izgalmasabb és beteljesítõbb, mint élni azt az életet, amit Isten
készített nekünk. Élni tökéletes összhangban Teremtõnkkel és
Megváltónkkal, a legbékességesebb és legörömteljesebb tapasztalat, amit
nyerhetünk, és ezt Isten akarja adni nekünk. Amint követjük a Szentlélek
vezetését pillanatról pillanatra, megérezzük Isten jelenlétét, békéjét és az
õ atyai szeretetét.
Meg van írva: „Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törõdnek,
akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a
Lélek törekvése pedig élet és békesség.” Ez is meg van írva: „Akiket
pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Ahhoz hogy a Szentlélek uralkodjék és irányítsa értelmünket fel kell
ismernünk, hogy mit akar és mit enged meg. Aztán képesek leszünk
elfogadni a Szentlélek vezetését mindenben. Nem diktálhatjuk Istennek,
hogy mi legyen életünkre vonatkozó akarata. Fel kell adnunk elõre
elkészített terveinket és ötleteinket, és alá kell rendelnünk magunkat
akaratának!
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Ezután késznek kell lennünk az engedelmességre! Isten nem ad nekünk
irányítást és világosságot, csak akkor, ha követni akarjuk. Ha nem így
tennénk, akkor csak még inkább engedetlenekké válnánk Istennel
szemben. Igazán óhajtanunk kell megismerni Isten akaratát az
engedelmesség céljából, bármi legyen is az õ akarata!
Ha mi választjuk ki, hogy miben engedelmeskedünk Isten kijelentett
akaratának, akkor megakadályozzuk, sõt feladjuk azt a képességünket,
hogy meghalljuk hangját és megérezzük a Szentlélek vezetését. A mi
javunkra és Isten dicsõségére kell késznek lennünk engedelmeskedni a
Szentlélek vezetésének és irányításának minden helyzetben. Ha ezt
tesszük, akkor cselekedeteinkkel azt mondjuk, hogy teljesen és feltétel
nélkül bízunk mennyei Atyánkban.
Ezenkívül bíznunk kell a Szentlélek vezetésében. El kell hinnünk, hogy õ
velünk van és irányít minket. A Biblia ezt így mondja el:
„Bízzál az ÚRban teljes szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és õ egyengetni fogja ösvényeidet.” Ez is
meg van írva: „Áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a
bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a
folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hõség, lombja üde zöld
marad. Száraz esztendõben sincs gondja, szüntelenül termi
gyümölcsét.”
Soha sem kell aggódnunk afelõl, hogy a Szentlélek olyan irányba vezet
minket, ami nem jó nekünk. Õ valóban a legjobb érdekünket tartja szem
elõtt. Ismeri Isten gondolatát, tudja a kezdetet és a véget is, és sohasem
hibázik. Tanuljunk meg bízni benne teljesen! Ez a bizalom és
ráhagyatkozás nem azonnal érhetõ el. Tanulunk a gyakorlat által újból és
újból. Isten érti ezt és türelmes irántunk.
Idõrõl idõre megbotolhatunk az Úrral való együtt járásunk közben, de õ
nem enged elesnünk, különösen akkor, amikor látja, hogy tudni akarjuk
akaratát és útjait, követni akarjuk és dicsõséget akarunk szerezni nevére.
Isten segít tanulnunk tévedéseinkbõl úgy, hogy megismerjük hangját és
vezetését a különféle helyzetekben.
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Lelki életünkben úgy indulunk, mint csecsemõk, mint ahogy fizikai
életünkben is történik. Idõre van szükség, hogy megtanuljunk kúszni,
aztán fölállni, majd járni. Ugyanígy a Lélekben járás esetében is idõt vesz
igénybe, hogy ezt tanuljuk és rendszeresen meg is cselekedjük, amit
tanultunk.
A Lélekben járás annyi, mint Istennek tetszõ életet élni. Úgy akarunk élni,
mint gyermekei, ami dicsõséget szerez mennyei Atyánknak, és bemutatja
másoknak is Jézus Krisztus életét. Ezt pillanatról pillanatra érjük el a
Lélekben járás által.
A Biblia ezt mondja: „Lélekben járjatok, és a bûnös természet
kívánságait ne kövessétek!” „Legyetek tehát Isten követõi, mint
szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is
szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az
Istennek kedves illatként.”
Többé nem élünk úgy, ahogy éltünk, amikor még a bûn és ördög
rabszolgaságában voltunk. Meg van írva: „Krisztus szabadságra
szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne
engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.”
A bûn rabszolgái voltunk, de most már szabadok vagyunk, hogy Isten
szerint éljünk. Mindig is ez volt a terve az életünkkel! Most már élhetünk
úgy, ahogy Jézus élt, és a Szentlélek segít megismernünk, hogy miként
éljünk úgy, mint õ, megerõsít és képessé tesz minket úgy élni, mint Jézus.
A Biblia ezt mondja: „Akik pedig Krisztus Jézuséi, a
megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a
által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” Többé nem élünk
természetünk vágyai szerint. A Szentlélek mindig kijelenti Jézus
amint követjük lépéseit.

testet
Lélek
bûnös
életét,

A Lélekben járás és lépéstartás a Lélekkel, mindig a naponta meghozott
pillanatról pillanatra történõ döntéseken alapul. A Szentlélek mindig
próbálja élni Jézus életét általunk. Jézus élete a szeretet élete. Isten
szeretet, és nincs más szó, ami jobban leírhatná Jézus Krisztus életét, mint
a szeretet szó.
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Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy
õ szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ugyanígy Isten
szeretetének az életét éljük, amint a Szentlélek irányít és megerõsít
minket.
Isten teljes törvénye összegezõdik Jézus szavaiban: „Szeresd az Urat, a
te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és teljes
erõdbõl és szeresd felebarátodat, mint magadat.” Aztán: „Tégy úgy
másokkal, ahogy akarod, hogy mások is tegyenek veled.”
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás.” A Szentlélek
termi meg a szeretet gyümölcsét az életedben, mihelyt átadod neki magad
és engedelmeskedsz.
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet soha el
nem múlik.”
Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által,
és ezért most már szerethetjük Istent mindenekfölött és az embereket,
mint saját magunkat. Más szóval, engedelmeskedünk a Szentléleknek
mindenben megfigyelve, hogy mit tenne Jézus egy-egy helyzetben, és
aztán magunk is azt tesszük, bármik lennének is vágyaink és érzelmeink.
Más emberekkel kapcsolatban az a szabály, hogy amit egy bizonyos
helyzetben elvárunk valaki mástól, hasonló helyzetben nekünk is azt kell
tennünk másokkal. Ahogyan magunkkal bánunk, úgy kell bánnunk
másokkal!
Többé nem magunkat tesszük az elsõ helyre, mert Krisztus teljessé tett
minket és betöltötte az életünkben levõ ûrt. Most már minden helyzetben
Istent tehetjük az elsõ helyre és másokat önmagunk elé. Olvassuk el Isten
Igéje következõ szakaszát, elmélkedjünk fölötte és engedelmeskedjünk
neki:
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Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetbõl fakadó
figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és
könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva
ugyanarra törekedjetek.
Semmit ne tegyetek önzésbõl, se hiú dicsõségvágyból, hanem alázattal
különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát
nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek,
ami Krisztus Jézusban is megvolt:
Mert õ Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy
egyenlõ Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett
fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek
bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért fel is magasztalta õt Isten mindenek fölé, és azt a nevet
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.
Olvasd el és engedelmeskedj Jézus következõ szavainak, és boldog leszel:
„Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyûlölnek titeket; áldjátok
azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak
titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki
elveszi felsõruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek,
aki kér tõled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És
amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy
bánjatok velük.”
„Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen
a bûnösök is szeretik azokat, akik õket szeretik. És ha azokkal tesztek
jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bûnösök is
ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktõl remélitek,
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hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bûnösök is adnak kölcsönt
bûnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik.
Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok
kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a
Magasságos fiai lesztek, mert õ jóságos a hálátlanok és gonoszok
iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”
„Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz
kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.
Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett
mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan
mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”
A Szentlélek mindig vezet minket és ösztönöz arra, hogy mindennapi
életünkben utánozzuk Jézus Krisztust és engedelmeskedjünk tanításainak.
Engedelmeskedj a Szentléleknek, és egyre jobban megérzed jelenlétét és
irányítását, amíg kifejlõdik egy igazán bensõséges kapcsolat mennyei
Atyáddal, Jézussal és a Szentlélekkel.
Gondolj arra, hogy a Szentlélek isteni lény, az a személy, akit nem láthatsz,
de aki valóságosabb, mint bárki más, akit megérinthetsz vagy láthatsz.
Nem kényszeríti rád magát. Érzékenynek kell lenned jelenlétére egész
életedben és meg kell engedned neki, hogy Jézust megismertesse veled.
Nagyon fontos, hogy Isten gyermekeként hogyan élsz. A következõ rész
Isten Igéjébõl arra ad útmutatást és abban segít, hogy ne szomorítsd meg
a Szentlelket.
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak
akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon
azokra, akik hallják.
És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok
pecsételve a megváltás napjára. Minden keserûség, indulat, harag,
kiabálás és istenkáromlás legyen távol tõletek minden gonoszsággal
együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
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Legyetek tehát Isten követõi, mint szeretett gyermekei, és éljetek
szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta
értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.
Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés
még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se
szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelmûség: ami nem illik,
hanem inkább a hálaadás.
Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy
nyerészkedõnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és
az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével,
hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne
vegyetek tehát részt ezekben.
Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az
Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság
gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg
tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan
cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
Ebben a fejezetben kezdted megtanulni, ki a Szentlélek és hogyan fejlõdhet
vele bensõséges kapcsolatod, hogy átéld az igazi boldogságot. A következõ
fejezetben a Szentlélek életedben végzett szolgálatának más vonásait is
megismered. Mielõtt imádkozol, olvasd el és kövesd Jézus szavait:
„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki
keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az
közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tõle, vagy amikor
tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei
Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tõle?”
A következõ imádság segíthet neked a Szentlélekkel való kapcsolatod
erõsítésében:
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Drága Mennyei Atyám!
Meg akarom köszönni neked, hogy magadhoz vontál a Szentlélek által és
megadtad nekem az örök élet ajándékát új lelki születésem által.
Köszönöm, hogy megígérted, hogy adod a Szentlelked bárkinek, aki kéri.
Ezért kérlek most, hogy a Szentlélek irányítson, vezessen, töltsön be, és
uralkodjék életem minden területén, hogy kijelentse nekem Jézust és
megmutassa, hogyan éljek neked.
Köszönöm, hogy mindig megtartod ígéretedet, és köszönöm, hogy a
Szentlélek most már életemben egyre valóságosabbá teszi nekem Jézust.
Segíts, hogy érzékeny legyek a Szentlélekre és ne szomorítsam meg õt
semmiképpen. Ezennel elismerem jelenlétét életemben. Bízom a
Szentlélekben, hogy irányít és elvezérel minden igazságra, és kijelenti
Jézust életem minden napján.
Köszönöm neked, Istenem, az Igazság Lelkét és azt, hogy most már
Krisztus értelme van bennem, és ezért felismerhetem és megítélhetem,
hogy mi az igazság és a hazugság. Köszönöm, Istenem, hogy mindig
megvizsgálhatom a lelkeket Isten Igéje által, és tudhatom, hogy te
vezérelsz engem, vagy pedig egy másik lélek próbál félrevezetni. Mindig
tudni és cselekedni akarom akaratodat.
Köszönöm, Atyám, hogy szereteted kiárad szívembe a Szentlélek által.
Tudom, hogy beteljesedett vagyok Jézusban, és ezért téged tehetlek az elsõ
helyre és másokat saját magam elé.
Eldöntöm, hogy átadom magam Szentlelkednek, és óhajtom látni a Lélek
gyümölcsének megnyilvánulását életemben, hogy megdicsõülj bennem és
általam, és így mások áldást nyerjenek életembõl.
Azt akarom, hogy életem használd fel, Uram, és bízom abban, hogy
megerõsítesz és megváltoztatsz engem, hogy hasznossá váljak neked.
Szeretlek, Istenem, és hálás vagyok, hogy hozzád tartozhatom.
Jézus nevében imádkozom, ámen!

Az igazi boldogság
együttmûködés Istennel
Hetedik fejezet
Az igazi boldogság együttmûködés Istennel! Együttmûködésben élni
Teremtõnkkel, a legáldásosabb élettapasztalat. Isten gyermekeiként így
érjük el teljes képességünket és legmagasztosabb célunkat!
Életünkben egyetlen tapasztalatot sem lehet összehasonlítani azokkal az
idõkkel, amikor Isten munkatársaiként élünk. Mindennapi részvételünk
Isten életünkre és mások életére vonatkozó terveinek és céljainak
teljesítésében, a legmélyebb örömet és az igazi boldogságot hozza nekünk.
Az Istennel való kapcsolat hiánya okozta életed megüresedését és
jelentéktelenné válását, de amikor befogadtad Jézust és újonnan születtél,
Isten munkatársává lettél. Kész vagy természetfölötti módon élni, kezed
kezébe téve, a Szentlélek ereje által.
A tanítványok kimentek és mindenütt prédikáltak, az Úr pedig együtt
munkálkodott velük, megerõsítette az igehirdetést a nyomában járó
jelekkel, és most veled akar együtt munkálkodni.
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Az elõzõ fejezetben tárgyaltuk a Szentlélek munkájának bizonyos
területeit, különösen azokat, amelyek személyes életedben a világ, a test
és az ördög fölötti gyõzelmedre és a Szentlélek pillanatról pillanatra
történõ vezetésére vonatkoznak. Most abba az irányba akarunk haladni,
amelyik keresztyén életednek talán a legfontosabb része: az Istennel való
együttmûködés a Szentlélek ereje által.
Mindig is ilyen életet szánt a jó Isten az embereknek: Isten munkálkodik
az emberek által, hogy elérje céljait a földön. Gondolj az elsõ fejezetre:
„Ádám és Éva csodálatosan boldog életet élt. Együtt uralkodtak a
Teremtõvel. Isten uralkodást és felhatalmazást adott nekik minden élõlény
fölött a földön, és megmondta, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, töltsék
be és hajtsák uralmuk alá a földet. Isten megbízta õket mindennel, még az
állatok megnevezésével is.”
Most még magasztosabb elhívásunk és célunk van, amit Isten
gyermekeiként el kell végeznünk. Mivel Jézus megváltott minket azzal,
hogy meghalt helyettünk és megvásárolt minket drága vére árán, most már
nem vagyunk többé a magunkéi, hanem kiválasztattunk arra a magasztos
és szent célra, hogy segítsünk másoknak is Jézus Krisztus
megismerésében.
Ezt úgy tesszük, hogy megengedjük Istennek, hogy ugyanúgy élje életét
általunk, ahogyan élte életét Jézus által, amikor e földön volt. Isten
megismertetése az emberekkel természetfölötti feladat, amit csak a
Szentlélek által lehet elvégezni. Ugyanaz a Szentlélek, aki munkálkodott
Jézus Krisztus által, most munkálkodni akar általunk, hogy mindenütt
kijelentse Istent az embereknek.
Amikor Jézus visszatért Atyjához a mennybe, megbízta követõit – és ez
ránk is vonatkozik -, hogy menjünk el az egész világra és mondjuk el róla
az örömhírt mindenkinek mindenütt, hogy õk is higgyenek, elfogadják õt
és üdvözüljenek, mint mi.
A Biblia mondja: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De
hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
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higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdetõ
nélkül?”
Neked is fontos szerep jutott Isten tervében, hogy Jézust mások is
megismerjék. A veled való együttmunkálkodás által akarja Isten
meghirdetni a Jézusról szóló örömhírt másoknak körülötted. Most, hogy
már megváltást nyertél és megismerted Jézust, életcélod az, hogy Jézus
Krisztust ismertté tedd másoknak azzal, hogy beszélsz nekik róla.
Nem lenne helyes elfogadnod mindezeket az áldásokat Istentõl és aztán
nem adni azokat tovább másoknak, akikkel kapcsolatba kerülsz. Jézus
Krisztus mindenki bûnéért meghalt. Ezért mindenkinek ismernie kell ezt
az örömhírt. Nem hagyhatsz senkit meghalni a bûnben és örökre a
pokolba jutni úgy, hogy meg ne kapja ugyanazt a lehetõséget Jézus
Krisztus elfogadására, mint amit te megkaptál.
A szeretet legnagyobb tette, amit az ember véghezvihet egy másik
emberért az, hogy elmondja neki az örömhírt Jézus Krisztusról úgy, hogy
õ is higgyen benne, és fogadja el és hívja segítségül az Úr nevét, hogy
üdvözüljön. De nem hívhatják segítségül Jézust, ha nem hallották még,
hogy meghalt helyettük a bûneikért való fizetség érdekében, és hogy õ az
egyedüli út, aki által visszatérhetnek Teremtõjükhöz, Istenükhöz!
Az elsõdleges oka annak, hogy Isten itt a földön tart téged és nem visz
azonnal a mennybe, hogy tedd ismertté Jézust mások elõtt. Isten
felhasznált valakit, hogy az evangéliumot eljuttassa hozzád, és most téged
akar felhasználni ugyanarra mások érdekében, akiket elér az örömhírrel
általad.
Tanulmányozzuk Isten Igéjének következõ szakaszát, ami sokat elárul
Isten azon tervérõl, hogy elérjen másokat rajtad keresztül:
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. Mindez pedig Istentõl van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával,
úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a
békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten
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kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert
azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága
legyünk õbenne.
Ezek az igék emlékeztetnek minket arra, hogy most új teremtmények
vagyunk Krisztusban. Régi életünk eltûnt. Teljesen új életünk van, és ez
mind Istentõl ered. Õ megbékélt velünk. Isten nemcsak visszavitt minket
magához, hanem megváltoztatott úgy, hogy közösségünk lehessen vele és
munkatársi viszonyban élhessünk.
Isten nemcsak megbékéltetett minket önmagával, hanem nekünk és többi
hívõ munkatársunknak adta a békéltetés szolgálatát. Ez az a szolgálat,
amelyet most végezhetünk másokért, az õ javukra, Jézus Krisztus nevében
és az õ dicsõségére.
Most Krisztus nagykövete és Isten képviselõje vagy. Ez végtelen nagy
kiváltság és hatalom, amit Isten rád bízott. Ahova csak mész a reménység,
a béke és az élet hírnöke vagy az elveszett és haldokló lelkek számára.
Mint Krisztus nagykövete, mindened megvan, ami szükséges a
megbékélés szolgálatának elvégzésére. Járhatsz Jézus nevében, várhatod,
hogy Isten természetfölötti módon munkálkodik az által, hogy Krisztust
megismerteted másokkal. Az õ felhatalmazása a tied.
Nemcsak a megbékéltetés szolgálatát adta neked, hanem Isten rád bízta a
megbékéltetés üzenetét is: „Krisztusban megbékéltette a világot
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket.” Ez az az
üzenet, amit elmondasz másoknak, hogy õk is hallhassanak Isten
jóságáról és Fia, Jézus érettük hozott áldozatáról. Csak akkor tudják meg,
hogy most már helyreállhat Teremtõjükkel való kapcsolatuk, amikor
hallják ezt az örömhírt.
A legtöbben tudnak bûneikrõl, és emiatt futnak Isten elõl. Még nem
hallották, hogy Isten megbékéltette õket önmagával, Krisztus által, és
hogy õ többé nem számítja fel ellenük bûneiket. Amint az emberek
hallanak errõl a csodálatos örömrõl, vissza akarnak térni Istenhez, és mint
gyermekei el akarják foglalni az õket megilletõ helyüket.
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De hallaniuk kell, és Isten téged választott arra, hogy elmondd nekik az
örömhírt Jézusról, aki meghalt a kereszten helyettük és elszenvedte
büntetésüket, hogy nekik ne kelljen szenvedniük. Hallaniuk kell tõled a
drága vérrõl, amit Jézus ontott, hogy fizessen bûneikért, és kiváltsa õket a
bûn rabszolgapiacán. Nem hihetnek valakiben, akirõl még nem is
hallottak!
Ezt kell tõled hallaniuk: „Krisztusban megbékéltette a világot
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket.”
Hallaniuk kell tõled azt, hogy „azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tette
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õbenne.”
Hallaniuk kell tõled: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje
a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.”
Hallaniuk kell tõled, hogy „a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
Hallaniuk kell tõled: „Kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez
nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki
se dicsekedjék.”
Hallaniuk kell tõled: „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten
Fia, az élet sincs meg abban.”
Hallaniuk kell tõled: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és
szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból, akkor
üdvözülsz.”
Hallaniuk kell tõled: „Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül.”
Hallaniuk kell tõled: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az
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õ nevében, akik nem vérbõl, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem
Istentõl születtek.”
Ne felejtsd el: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus
beszéde által.” Ezért minden nap hirdetned kell Isten Igéjének igazságát
azoknak, akik kapcsolatba kerülnek veled. Amikor hallják, hogy kicsoda
Jézus és mit tett értük, képesek lesznek Istenhez jönni és elfogadni az örök
élet ajándékát ahelyett, hogy elfutnának és elrejtõznének elõle bûneik és
az ördög megtévesztése miatt.
Isten nem személyválogató. Amit tett érted, õ azt akarja tenni másokért
is általad. Isten elsõdlegesen azért hagy téged a földön, miután megváltott,
hogy megengedje neked, hogy részt vegyél vele együtt a Jézusról szóló
örömhír közlésében másokkal, akikkel kapcsolatba lépsz. „Ingyen
kaptátok, ingyen adjátok!”
Meg van írva: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az
irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket
minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk
másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az
Isten vigasztal minket.”
A kegyelem, irgalom, béke, vigasztalás és megbocsátás, amit Istentõl
kaptál, most már a tied, hogy továbbadhasd másoknak. Ez Isten terve és
célja az életeddel; add át másoknak mindazt, amit Isten adott neked. Az
igazi boldogság akkor lesz a legnyilvánvalóbb az életedben, amikor
eszköz leszel arra, hogy igazi boldogságot vigyél másoknak.
Kezdetben „megáldotta õket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok”.
Jézus Krisztus ezt mondta: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit
kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Isten terve mindig az volt, hogy gyermekei fogadják el áldásait és aztán
adják tovább másoknak. Isten benned akar élni. Ha hirdeted másoknak
ugyanazt az örömhírt, amit elfogadtál, akkor õk is hihetnek és
elfogadhatják Jézus Krisztust mint Urukat és Megváltójukat.
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Jézus ezt is mondta: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
Ahogyan a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem
marad a szõlõtõn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én
vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki énbennem marad, és én
õbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok
cselekedni.”
Minden erõ, szeretet és bátorság, amire szükségünk van, megérkezik
hozzánk a Szentlélektõl, amint megmaradunk Krisztusban és bízunk
abban, hogy a Szentlélek megerõsít minket és a krisztusi életet éljük. Saját
erõnkbõl vagy képességünk alapján nem tehetjük azokat a tetteket,
amelyeket Jézus tett. „Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”
Jézus egyik utolsó parancsolata követõinek a következõ volt:
Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és
megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
Érdekes olvasnunk, hogy Jézus miként parancsolta meg nekik, hogy
prédikáljanak mindenkinek mindenütt, és hogyan munkálkodott velük a
mennybõl, hogy megerõsítse Igéjét, amint prédikáltak. Az alábbi
igeversek segítenek meglátnunk a Szentlélek szerepét mindebben, s hogy
mennyire lényeges õ a mi Krisztus nagyköveteiként elért sikerünkben:
„Ne távozzatok el Jeruzsálembõl, hanem várjátok meg az Atya
ígéretét, amelyrõl hallottátok tõlem, hogy János vízzel keresztelt, ti
pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Erõt kaptok,
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sõt egészen a föld végsõ határáig.”
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhõ takarta el õt
a szemük elõl.
Jézus Krisztus elsõ követõi pontosan azt tették, amit mondott nekik, hogy
tegyenek. Várakoztak és imádkoztak, és Isten is pontosan azt tette, amit
megígért. Itt van a följegyzés Isten Igéjében, hogy ez miként történt:
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„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd
valami lángnyelvek jelentek meg elõttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta
nekik, hogy szóljanak.
Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül,
akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt,
összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a
maga nyelvén hallotta õket beszélni.
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem
valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja õket
mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és
akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában,
Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és
Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények,
zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi
nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.”
A Jézusról szóló örömhírt az egész világon átlagos emberek hirdették,
akiket a Szentlélek erõsített meg. Íme a beszámoló Isten Igéje alapján,
hogy mi történt azután, hogy prédikáltak és bizonyságot tettek Jézusról:
„Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust,
azt a férfiút, akit az Isten igazolt elõttetek erõkkel, csodákkal és
jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is
tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott
oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De õt az
Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel
lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa õt.
Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi
vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az
Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is,
halljátok is. Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal,
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hogy Úrrá és Krisztussá tette õt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre
feszítettetek.”
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna õket, ezt kérdezték
Pétertõl és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?”
Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára, és
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és
gyermekeiteké, sõt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív
magának az Úr, a mi Istenünk.”
Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte õket:
„Szabaduljatok meg végre ettõl az elfajult nemzedéktõl!” Akik pedig
hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem
támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt.
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.
Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan
éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy
lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a
kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték
az Istent, és kedvelte õket az egész nép. Az Úr pedig napról napra
növelte a gyülekezetet az üdvözülõkkel.
Itt olvassuk a bibliai beszámolót a keresztyénség eredetérõl. Emberek
ezrei hittek Jézus Krisztusban és bemerítkeztek, majd csatlakoztak a
gyülekezethez. (Többet olvashatsz a bemerítésrõl és az egyházról e könyv
végén a Záradékban.) Ez emberek élete örökre megváltozott. A Szentlélek
a hívõk által azt cselekedte, amit Jézus által tett, amikor a földön volt és
most ez folytatódott.
Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére,
délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit
napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékeskapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menõktõl.
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Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba,
alamizsnát kért tõlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt
mondta: „Nézz ránk!” Õ felnézett rájuk, remélve, hogy kap tõlük
valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: „Ezüstöm és aranyam nincsen,
de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj
fel, és járj!”
És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerõsödött a
lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a
templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta õt az
egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy õ az,
aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És
félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az
ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve
futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába.
Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: „Izráelita férfiak, mit
csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erõnkkel vagy
kegyességünkkel értük volna el, hogy õ járjon? Ábrahám, Izsák és
Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsõítette Fiát, Jézust, akit ti
kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe elõtt, pedig az úgy
döntött, hogy elbocsátja õt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok,
és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért,
az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta
õt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk.
Az õ nevébe vetett hitért erõsítette meg az õ neve ezt az embert, akit
itt láttok és ismertek, és a tõle való hit adta vissza neki a teljes
egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyámfiai,
hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az
Isten elõre megmondott minden prófétája által, hogy az õ Krisztusa
szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bûnbánatot, és
térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bûneitek; hogy eljöjjön az
Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt
nektek.
A vallási vezetõk még azon a napon letartóztatták Pétert és Jánost. De
azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívõ férfiak
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száma mintegy ötezerre emelkedett. A hívõk számának növekedése az
üldözés és ellenállás ellenére folytatódott.
Másnap összegyûltek Jeruzsálemben a vezetõk, a vének és az
írástudók; Annás a fõpap, Kajafás, János, Sándor és a fõpapi család
valamennyi tagja. Középre állították és vallatták õket: „Milyen
hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?” Ekkor Péter,
megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: „Népünk vezetõi, Izráel
vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felõl
vallattok, hogy mitõl gyógyult meg, vegyétek tudomásul
valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus
Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a
halálból: õáltala áll ez elõttetek egészségesen.
Ez lett a sarokkõ, amelyet ti, az építõk, megvetettetek, és nincsen
üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég
alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” Amikor látták, hogy
milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy õk írástudatlan
és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték õket, hogy
Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a
meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük.
A vezetõk és a hatóságok végül elengedték a hívõket, megparancsolva
nekik, hogy ne beszéljenek Jézus nevében többé, de Péter és János
visszatért a többi hívõhöz és csatlakozott hozzájuk ebben az imádságban:
Most pedig, Urunk, tekints az õ fenyegetéseikre, és add meg
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig
nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a
te szent Szolgád, Jézus neve által.” Amint könyörögtek, megrendült
az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és
bátran hirdették az Isten igéjét. A hívõk egész gyülekezete pedig
szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit
is a magáénak, hanem mindenük közös volt.
Az apostolok pedig nagy erõvel tettek bizonyságot az Úr Jézus
feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt
közöttük egyetlen szûkölködõ sem, mert akiknek földjük vagy házuk
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volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették
az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan
szüksége volt rá.
Ugyanaz a Szentlélek, aki kijelentette Istent és hatalmas erejét a világnak
azokban a napokban, amikor Jézus a földön járt, most - miután Jézus
visszatért a mennybe – ugyanazokat a dolgokat tette a hívõk életében és
általuk.
A hívõk bátorsága, szeretete és ereje a keresztyénség korai napjaiban a
Szentlélek támogatásából eredt, és ma is elérhetõ számunkra úgy, hogy mi
is Isten tanúi lehetünk saját nemzedékünkben, családunkban, barátaink és
mindazok elõtt, akikkel naponként kapcsolatba kerülünk.
„Az igazi boldogság együttmûködés Istennel.” Együttmûködünk, ha
engedjük, hogy Szentlelkével munkálkodjék bennünk és általunk, s ha
megyünk és hirdetjük másoknak a Jézusról szóló örömhírt.
Amint megengeded Istennek, hogy életed során teljesítse reád vonatkozó
céljait, betölt téged leírhatatlan örömmel, ami több boldogságot ad, mint
amit bármikor is el tudtál volna képzelni. Mégis ez az igazi boldogság
nem is hasonlítható ahhoz a dicsõséghez, amit átélünk majd azon a napon,
amikor megérkezünk a mennybe Jézushoz, és meglátjuk õt színrõl színre
és ezt mondja nekünk:
„Jól van, jó és hû szolgám, a kevésen hû voltál, sokat bízok rád
ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!”
Talán azért kezdted el e könyv olvasását, mert valami hiányérzeted volt,
de most fölfedezted, hogy az élet sokkal több, mint amirõl valaha
álmodtál. És mindez Jézusért történik. Ne engedd, hogy ez a lehetõség
elillanjék, és ne engedd, hogy a Sátán bármikor is becsapjon téged.
Ragadd meg azt, amire nézve Isten ragadott meg téged! Élj egy boldog,
beteljesedett életet! Közeledjetek az Istenhez, és õ közeledni fog
hozzátok!
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Fontos, hogy olvasd és tanulmányozd a Bibliát, majd elmenj és tedd azt,
amit mond, de már most kezdj cselekedni annak megfelelõen, gyakorold
mindazt, amit olvastál és megtanultál. Olvasd el ezt a könyvet újból és
újból, és rendelj több példányt, hogy továbbadhasd másoknak, akik még
mindig Jézus nélkül élnek.
Íme egy imádság, ami tükrözi az odaszánást az Istennel való
együttmûködésre és a szolgálatra egy egész életre nézve:
Drága Mennyei Atyám!
Köszönöm nagyon, hogy ideadtad Fiad, Jézust, hogy meghaljon
helyettem, hogy én visszatérjek hozzád és gyermeked legyek. Annyira
hálás vagyok szeretetedért és életemben mindenféle módon megnyilvánuló
gondoskodásodért. Köszönöm, hogy törõdsz velem és bõségesen betöltöd
szükségeimet.
De most, Uram, megértettem, hogy nemcsak megváltottál engem
magadnak, hanem megváltottál engem azért is, hogy bennem élj a
Szentlélek által, és hogy mások is megnyerjenek mindent, amit nekem
adtál.
Tudom, hogy Krisztus nagykövetének lenni végtelen nagy kiváltság, és ma
elfogadom ezt az elhívásodat alázattal, tudva azt, hogy csak hatalmad
által hordozhatom ezt a felelõsséget.
Ezért kérlek, most tölts be Szentlelkeddel, ruházz fel mindazzal, ami
szükséges ahhoz, hogy eleget tegyek ennek az elhívásnak. A te Szentlelked
által uralkodj rajtam és erõsíts meg, hogy Jézus Krisztus megdicsõüljön
életemben, míg hirdetem õt másoknak.
Köszönöm, Jézus, hogy ígéretedhez hûen elküldted Szentlelked és
elfogadva õt hiszem, hogy ez megerõsít a másoknak való szolgálatra Jézus
nevében. Hiszem, hogy amint mondom másoknak a rólad szóló örömhírt,
megerõsíted Igéd azzal, hogy emberek élete változik meg radikálisan.
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Hiszem, hogy ha Lélekben járok és lépést tartok a Szentlélekkel, az õ
gyümölcse megmutatkozik életemben. Odaszentelem magam, hogy
szeressem Istent mindenekfölött és felebarátomat, mint magamat.
Jézus nevében, ámen!

Záradék
Ebben a Záradékban, néhány más témát kell még elmondanom, hogy
segítselek, hogy gyümölcsözõ keresztyén legyél és Krisztus nagykövete,
aki helyesen képviseli Jézust.
Az elsõ téma a bemerítkezés. A Biblia szerint, amikor az emberek
bemerítkeznek, egy rövid pillanatra alámerülnek a víz alá, aztán
kiemelkednek a víz fölé. Ezt a Jézus parancsának való engedelmességben
teszik az õ követõi:
Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom
mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében, tanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.”
A bemerítkezés cselekménye által az új keresztyén bemutatja a
nyilvánosság elõtti szavával és tettével, hogy elfogadta Jézus Krisztust
mint Megváltót és Urat. Ez a külsõ fizikai cselekmény annak kiábrázolása,
ami már megtörtént belsõleg és lelkileg az új hívõvel.
A Szentírás következõ szakaszai a Biblia alapján bemutatják, hogy
általános gyakorlat volt az emberek bemerítése, miután hittek:
Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára, és
megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Akik pedig hittek a
beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer
lélek csatlakozott hozzájuk.
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De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus
Krisztus nevérõl szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek;
férfiak és nõk egyaránt.
Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebbõl a helyébõl kiindulva
hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez
értek, és így szólt az udvari fõember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya
annak, hogy megkeresztelkedjem?” (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha
teljes szívedbõl hiszel, akkor lehet.” Õ pedig így válaszolt: „Hiszem,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) Megparancsolta, hogy álljon meg
a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari
fõember, és megkeresztelte õt.
„Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektõl, hogy
megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint
mi?” És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus
Krisztus nevében. Õk pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány
napig.
Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza
népével együtt; és a korinthusiak közül, akik hallgatták õt, szintén
sokan hittek és megkeresztelkedtek.
A bemerítkezés cselekménye által a hívõ azonosul az Úr Jézus Krisztus
helyettesítõ halálával, eltemetésével és feltámadásával.
„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba
kereszteltettünk, az õ halálába kereszteltettünk? A keresztség által
ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus
feltámadt a halálból az Atya dicsõsége által, úgy mi is új életben
járjunk.”
Ezért akar a hívõ ember engedelmeskedni Krisztus bemerítkezésre
vonatkozó parancsának. Ez csodálatos módja bizonyságot tenni mások
elõtt arról, hogy új életed van Krisztusban. Imádkozz, hogy Isten
irányítson egy hívõ gyülekezethez, ahol segítségedre lehetnek abban is,
hogy bemerítkezz! Talán az a személy tud segíteni ebben, aki neked adta
ezt a könyvet.
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Fontos, hogy rendszeresen találkozz Jézus Krisztus más követõivel. A
közösség más keresztyénekkel, akik szeretik Jézust és Igéjét, segít
megerõsödnöd és nekik is áldásos. Amit Isten tett érted Krisztusban, nagy
bátorítás lehet más hívõknek, és amit Isten tesz más hívõk életében,
bátorításul és áldásul szolgál neked.
Ahogy olvastad a hetedik fejezetet, az új hívõk naponta találkoztak a
közösségért és imádkozásért, hogy együtt egyenek, együtt hallgassák
Isten Igéjét és tanuljanak, hogy dicséreteket énekeljenek Istennek, hogy
betöltsék egymás anyagi és lelki hiányait, és hogy kimenjenek és
bizonyságot tegyenek a Jézusról szóló örömhírrõl másoknak, akik még
nem hallották azt.
„Dicsérték az Istent, és kedvelte õket az egész nép. Az Úr pedig napról
napra növelte a gyülekezetet az üdvözülõkkel.”
„Pétert tehát a börtönben õrizték, a gyülekezet pedig buzgón
imádkozott érte Istenhez.”
A hívõk különbözõ helyeken jöttek össze különbözõ idõkben. Nem az volt
fontos, hogy hol gyûltek össze, hanem az, hogy rendszeresen tették, s
különösen az, hogy az erõsebb hívõk tudtak segíteni a gyengébb
hívõknek. Akiket Isten anyagi javakkal áldott meg, azok a javakat
megoszthatták másokkal, akik szükségben voltak.
A Biblia azt tanítja, hogy a gyülekezet a Jézus Krisztusban hívõk
csoportja. A gyülekezet a tényleges nép, nem az épület vagy a ház,
amelyben találkoznak.
„Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki
mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta
templomokban.”
Jézus mondta: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük.” Amikor összejöttök Jézus nevében
Isten imádatára, hogy építsétek egymást és bátorítsátok egymást az Úrral
való együtt járásotokban, Isten Lelke különös módon veletek lesz.
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Arra is fontos emlékezni, hogy te a Szentlélek temploma vagy. Isten él és
lakik benned Lelke által. Õ szeretettel teljes, személyes Isten. Légy
érzékeny Isten benned lakó Lelkére, ne csak akkor, amikor egyedül vagy,
hanem akkor is, amikor együtt vagy más hívõkkel. Tiszteld Istent a
testeddel!
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentõl kaptatok, a
bennetek levõ Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi
vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsõítsétek tehát Istent
testetekben.”
A hetedik fejezetben, olvastad, hogy a Szentlélek miként munkálkodott
Jézus korai követõi által, kijelentve õt a hitetleneknek mindenütt, ahova a
tanítványok mentek. Ez így ment naponta. Közösségben voltak,
betöltötték egymás hiányait, bátorították egymást és aztán kimentek és
prédikálták az örömhírt Jézusról másoknak.
Ezért kell élned: ismertté kell tenned Jézust mások elõtt szóban és tettben.
Isten választott edénye vagy, nemcsak hogy benne élj, hanem hogy általa
élj. Jézus, aki benned él, most reménysége azoknak, akik kapcsolatba
kerülnek veled naponta. Különleges vagy és Isten elvárja, hogy továbbadd
tervét és akaratát a földön.
Szánd oda magad arra, hogy teljesen Istennek élj! Ez nem mindig könnyû,
de mindig érdemes. Talán üldöznek majd, ahogy sok keresztyénnel teszik,
de az a dicsõség, ami megnyilvánul benned, jóval fölülmúl bármilyen
könnyû és pillanatnyi bajt, amit átélsz. Olvasd el Isten egyik nagy
szolgájának följegyzett szavait:
„Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat,
önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt
mondta: ’Sötétségbõl világosság ragyogjon fel’, õ gyújtott
világosságot szívünkben, hogy felragyogjon elõttünk Isten
dicsõségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig
cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erõt Istennek
tulajdonítsuk, és ne magunknak.”
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„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be,
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem
elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor
testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen
testünkben.”
Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van
írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk! Mert
tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt
minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.
Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre
többen adjanak hálát az Isten dicsõségére. Ezért tehát nem
csüggedünk. Sõt ha a külsõ emberünk megromlik is, a belsõ
emberünk mégis megújul napról napra.
Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk minden mértéket
meghaladó nagy, örök dicsõséget szerez nekünk, mivel nem a
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig
valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
Ezért, amikor nehézségekkel, próbákkal és kísértésekkel találkozunk:
„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzõjére és beteljesítõjére, aki az elõtte
levõ öröm helyett - a gyalázattal nem törõdve - vállalta a keresztet, és
az Isten trónjának a jobbjára ült.”
„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe
estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az
állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek
és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.”
Az állhatatosság nagyon fontos része keresztyén életünknek. Ki kell
fejlesztenünk ezt a tulajdonságot önmagunkban, mert állhatatosság nélkül
hitünk nem lesz képes finomulni és tökéletessé válni.
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében
aratunk majd, ha meg nem lankadunk.”
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„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.
Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát
cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.”
Napi együttjárásod Jézussal „szeretetben kifejezõdõ hit”. Bármilyen
nehéznek látszanak a körülmények, nem szabad abbahagynod, hogy higgy
Isten Igéjében, és nem szabad abbahagynod, hogy éld a szeretet életét. Ne
rendülj meg Isten ígéreteiben!
Lesz idõ, amikor úgy látszik, hogy Isten Igéjében való hited nem
eredményes, de ez az az idõ, amikor ki kell tartanod és nem szabad
feladnod. Amikor mások rosszul bánnak veled, ne hagyd abba szeretni
õket és „Ne gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a rosszat a
jóval!”
„Végül pedig: erõsödjetek meg az Úrban és az õ hatalmas erejében.”
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az
ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér
ellen folyik, hanem erõk és hatalmak ellen, a sötétség világának urai
és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok
a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg
tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a
megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma
hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát,
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel
az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.
Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok
mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes
állhatatossággal könyörögve az összes szentekért!”
Krisztus nagykövete vagy az elveszett és haldokló világban. Isten
hadseregében is katona vagy. „Harcold meg a hit jó harcát. Ha Isten
veled, ki lehet ellened? Nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a
világban van.” Gyõzedelmeskedj az által, aki szeretett téged. Ragaszkodj
ahhoz, amiért Krisztus megragadott téged. Szeresd ellenségeidet, áldd
azokat, akik üldöznek, és imádkozz azokért, akik rosszat mondanak rólad.

Igazán boldog lehetsz!
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Légy adakozó. Amit csak Isten neked adott, közöld másokkal, akik
kevésbé szerencsések, mint te. „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!”
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Amikor látsz valakit
szegénységében, ne tartsd vissza javaidat, hanem segíts rajta Jézus
nevében!
Jézus eljön hamar! Amíg a földön volt, ezt mondta övéinek: „Az én
Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam
volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha
majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”
„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik
odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az
odafennvalókkal törõdjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti
életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor
Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek
dicsõségben.”

Isten Igéje
Isten írott Igéje, a Biblia az alapja és fundamentuma ennek az egész
könyvnek. Ami csak meg van írva ebben a könyven, az az Igazságon
alapul, ahogy föl van jegyezve Isten Igéjében. A Biblia Isten írott
följegyzése, beszámolója és kinyilatkoztatása önmagáról az
emberiségnek.
Sok szakasz van a Szentírásból, a Bibliából ebben a könyvben. Ezek
mindvégig vastagon szedett betûkkel jelennek meg. Amint újból
olvasod, fordíts különös figyelmet a Bibliából vett Igékre, Isten Igéjére.
Íme néhány üzenet, amit a Biblia mond önmagáról:
„Mindenekelõtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem
ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából
származott a prófécia, hanem a Szentlélektõl indíttatva szólaltak meg
az Istentõl küldött emberek.”
„Mivel gyermekségedtõl ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé
tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A
teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
Azok az emberek, akiket Isten kiválasztott, hogy írják és mondják el Isten
Igéjét, ténylegesen a Szentlélek által mûködtek, és Isten ihlette bennük az
õ Igéjét. A Biblia Isten Igéje, nem emberi szó még akkor sem, ha Isten
emberi eszközöket használt Igéjének följegyzésére. Ez soha el nem múlik.
Ez örökkévaló, mint ahogy Isten örökkévaló.
„URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.”
„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”
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„Elszárad a fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre
megmarad.”
„Az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá
menekülnek.”
„Mert Isten igéje élõ és ható, élesebb minden kétélû kardnál, és
áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velõk szétválásáig, és
megítéli a szív gondolatait és szándékait.”
Isten Igéje a legfontosabb, amit valaha olvashatsz. Amint újból és újból
olvasod és tanulmányozod ezt a könyvet, elkezdesz építeni az Írásból vett
Igazság fundamentumára, ami vastagon szedett szöveggel jelenik meg
az egész könyvben. Bátorítunk, hogy szerezz magadnak egy példányt az
Újszövetségbõl, ami a Biblia egy része, és ami Jézus Krisztus születésén
kezdve jegyzi fel Isten írott Igéjét.
Ez a könyv, az „Igazán boldog lehetsz!” nem Isten Igéje, még ha sok
idézetet tartalmaz is a Bibliából.
Találsz a következõ oldalon egy megrendelõ lapot. Kérjük, töltsd ki és
küldd el nekünk. A megrendelõ lapon találsz egy helyet, ahol több
példányt is megrendelhetsz ebbõl a könyvbõl, és osztogathatod
családtagjaidnak, barátaidnak és azoknak, akikkel naponta találkozol. Ha
ez a könyv segített neked, másoknak szintén segít majd. Ez egy eszköz,
amit arra használhatsz, hogy segíts másoknak Krisztus megismerésében.
E könyv két utolsó lapja tartalmazza Isten megváltásra vonatkozó
tervének sûrített változatát. Ez lehetõséget nyújt számodra is, hogy segíts
valaki másnak megbékélni Istennel, Jézus Krisztus elfogadásával, aki
Urává és Megváltójává lesz. A legjelentõségteljesebb idõ lesz keresztyén
életed során, amikor segítesz másoknak, hogy helyreálljon helyes
kapcsolatuk Teremtõjükkel, Fia, Jézus Krisztus által. Áldjon meg igazán
Isten, amint segítesz másoknak megtalálni az igazi boldogságot, amit te
már megtaláltál!

Megrendelõlap
Kérem, küldjenek még __________ példányt ebbõl a könyvbõl:
Igazán boldog lehetsz! (Annyi példányt kérj, amennyit fel tudsz
használni és megküldjük neked leszállított áron.)
Név: _______________________________________________
Lakáscím: ___________________________________________
Város: ______________________________________________
Postai irányítószám: ___________________________________
Ország: __________________________ Életkor: ___________
Vágd ki a szaggatott vonal mentén és küldd el ezt a megrendelõ
lapot a következõ címre:
Magyarországon: ITM Magyarország
1068 Budapest, Benczúr u. 31
Tel./Fax: (1) 351-9495
E-mail: ITMHu@elender.hu
Romániában: ITM- Románia
Oradea (Nagyvárad) Str. Albacului Nr. 12
410080 Románia
Tel.: (+4)-0259-419950; Fax.: (+4)- 0259-410854
E-mail: itm@rdsor.ro
internet: www.itm.ro
Kérjük, használd e megrendelõ lap másik oldalát, amiben
elmondod, hogy miként jutottál ehhez a könyvhöz, és hogyan
kaptál belõle segítséget. Azt is mondd el, hogyan és hol tervezed
felhasználni e könyv megrendelt példányait, hogy segíts
másoknak Krisztus megismerésében.
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Isten megváltásra vonatkozó terve
Isten, a világmindenség Alkotója, téged azzal a képességgel teremtett, hogy
igazán boldog légy a vele való bensõséges bizalmas kapcsolatban. Mégis,
te és az egész emberiség a maga útjára tért, megtörte ezt az Istennel való
bizalmi kapcsolatot és úgy döntött, hogy a Teremtõtõl függetlenül él.
Az ördög, a Sátán megkísértette az embereket, hazudott Isten jellemérõl,
és arra ösztönözte az embereket, hogy ne bízzanak Istenben és
vétkezzenek ellene. A bûn, a hitetlenség és az engedetlenség megfosztotta
az emberi fajt attól az örömtõl, a békétõl és az igazi boldogságtól, amit
Isten eredetileg minden embernek szánt.
Az ember Istentõl való elszakadása, amit a bûn okozott, az embereket
üressé, hiányossá tette, és ezt a hiányt csak maga Isten tudja betölteni. Az
emberek évszázadokon át próbálták betölteni ezt az ûrt mindennel, amit a
világ kínál, jó és rossz dolgokkal, még magával a vallással is, de üresek,
félénkek, magányosak, megterheltek és nyugtalanok maradtak.
Isten mindig szerette az embereket, akiket a maga képére teremtett! Fia,
Jézus Krisztus által utat készített az embernek, hogy a reá vonatkozó,
eredeti tervnek megfelelõen visszatérjen hozzá.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten
nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvözüljön a világ általa.”
Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
„Mert azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi Isten
igazsága legyünk õbenne.”
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, az Igaz a nem
igazakért, hogy Istenhez vezessen minket.” „Mert én elsõsorban azt
adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus
meghalt a mi bûneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak
az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon.”

90

Isten megváltásra vonatkozó terve

Jézus Krisztus meghalt érted, hogy bûnbocsánatot nyerj, hogy helyes
kapcsolatban légy Istennel, Teremtõddel, és átéld az igazi boldogságot,
most és örökké, Jézus által.
Jézus mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sõt bõségben
éljenek.”
Jézus mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok,
és alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek.”
Jézus mondta: „Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz
énbennem, ne maradjon a sötétségben.”
„Mert a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök
élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében.”
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten
feltámasztotta õt a halálból, akkor üdvözülsz.”
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”
Segítségül hívhatod az Úr nevét most azonnal, és elfogadhatod Jézus
Krisztust, mint személyes Megváltódat és Uradat ennek az imádságnak az
elmondásával:
Drága Istenem!
Hiszem, hogy Jézus meghalt bûneimért, és hogy feltámasztottad õt a
halálból. Köszönöm, hogy Fiadat értem adtad. Most azonnal segítségül
hívom Jézus nevét és befogadom szívembe mint Megváltómat és életem Urát.
Köszönöm, Istenem, hogy megváltasz bûneimtõl és helyreállhat a veled
való jó kapcsolat. Segíts megismernelek jobban mindennap és olyan életet
élnem, ami kedves elõtted minden tekintetben. Bízni akarok benned életem
minden területén és engedelmeskedem neked. Szeretlek téged!
Jézus nevében, ámen!

