
Nem kell sok évet élnie valakinek ahhoz, hogy 
felfedezzen a szíve mélyén egy bizonyos ürességet, 
egy hiányt, vákuumot, amit ennek a világnak a dol-
gai soha nem képesek betölteni. Sem a pénz, sem az 
utazás vagy a hírnév, a címek, a rangok, a drogok, a 
szex, a javak, vagy más emberi dolgok nem képesek 
betölteni ezt az ürességet. 

Ez a vákuum egy „Isten számára fenntartott 
hely” az ember szívében. Ez a bizonyos üresség 
egyedül a Világmindenség Teremtője számára van 
fenntartva, hogy személyesen lakjon mindegyi-
künkben. 

(Manny Brotman alapján) 

Istentől csak hit által nyerhetsz el bármiféle 
jó dolgot. A hitre azért van szükséged, hogy az 
imakéréseidet a mennyből előszólíthasd a fizikai 
valóságba. A hitünk hullámzó, és egyes területe-
ken különböző mértékű lehet. A hit minden téren 
kifejleszthető, és az isteni fajta szeretet által mű-
ködik. Ha kitartó vagy, akkor a hittel kimondott 
szavaiddal meg tudod változtatni a körülményei-
det. A hited felszabadítása a kimondott szavakkal 
történik, ezért az imádságot ne csak magadban 
mondd el! Mindig az Igéről és a megoldásról gon-
dolkodj és beszélj, ne a kudarcról! A hittel teljes 
szavaid teremtő ereje hozza meg a kívánt ered-
ményt. Az Ige mögött álló Úr Jézus fogja megcse-
lekedni azt, amit hittel kimondasz.

 
♥ FELNÖVEKEDÉS — Miután az újjászü-

letés által Isten országához csatlakoztál, a meny-
nyei Atyád gondoskodni szeretne rólad. Szeretne 
megtanítani arra, hogyan veheted birtokba a téged 
jog szerint megillető krisztusi áldásokat. Isten 
meg akarja ismertetni veled, hogy hit által ho-
gyan tudod elvenni a kereszten megszerzett szent 
örökséget (a mennybéli örök életet, a gyógyulást, 
a gyarapodást, a békességet, a terhektől való sza-
badulást). Ezek elnyeréséhez bibliai ismeretre van 
szükséged, s meg kell tanulnod működtetni a szel-
lemi törvényszerűségeket. Csak úgy tudsz az ál-
dások teljességében járni és boldog életet élni, ha 
időt fordítasz a hited táplálására. Az első legfonto-
sabb dolog, hogy megújítsd az elmédet Isten Igéjé-
vel. Ne világi módon, hanem Jézushoz hasonlóan 
kezdj el gondolkodni! Ehhez az Igét el kell ültet-
ned az elmédbe és a szellemedbe. Az isteni fajta 
szeretetet helyezd az első helyre, mert Isten orszá-
gában mindennek ez a mozgatórugója. 

Ahogy a testünk tápláléka az étel, a szellemünk 
tápláléka Isten Igéje. Bőséges ‘mennyei kenyérre’ 
lesz szükséged ahhoz, hogy a hited felnövekedhes-
sen. Helyes tanítás hiányában szellemi csecsemő 
maradsz. Az élet nehézségeit annak függvényében 
fogod megélni, hogy mennyire növekedtél fel az Igé-
ben. A Biblia azért íródott, hogy hitben növekedhess, 
és szabad lehess. Vágyakozz Isten megismerésére, és 
naponta csillapítsd a szellemi éhségedet az Igével! 

Mi a helyes étrend? A teljes menü, azaz a teljes 
Evangélium. Mivel mi az új szövetségben élünk, 
elsősorban az Újszövetséget olvasd. Ezen belül is 
a legtöbbet az apostoli levelekben időzz, mert ez 
Isten országának örökérvényű igazsága, amely tit-
kokat tár fel számodra.

♥ ÁLDÁSOKBAN JÁRNI — Az „áldani” 
szó jelentése: átadni, ráhelyezni valakire a képes-
séget, hogy gazdag és teljes életet éljen. Az áldás-
sal Isten élete és ereje száll ránk, hogy az áldás 
valósággá válhasson. Az igazság megismerése 
tesz szabaddá! Az üdvösséggel egymagában is a 
mennybe jutsz majd, de a földön csak akkor lesz 
áldott az életed, ha megismered az Igében rejlő 
igazságokat. Csodálatos dolog meggyógyulni, de 
meg is kell tudni tartani a szent egészséget. Eb-
ben Isten Igéje lesz a segítségedre, ha rendszere-
sen tanulmányozod azt. Isten akarata a számodra 
a szent egészség, a jólét, a boldog élet. Ne érd be 
kevesebbel, ne hagyd magad megtéveszteni, és 
ne engedd, hogy mások kifosszanak az áldások-
ból! Magad győződj meg arról, hogy mit mond 
Isten Igéje egy adott dolog felől! Járj az Ige vilá-
gosságában, mert félhomályban Isten dolgai nem  
működnek! 

♥ NE EMBERRE NÉZZ! — Te hogy vagy 
ezzel? Hagyod, hogy befolyásoljanak és eltánto-
rítsanak az emberi vélemények (hozzátartozók, 
ismerősök, munkatársak Istennel ellentétes né-
zetei), vagy kitartasz hűséggel az Úr mellett? 

Isten a hűséget tudja megáldani. Semmit nem 
kaphatsz Istentől, ha másoknak szeretnél megfe-
lelni és nem Istennek. Ne köss kompromisszumot 
az Úrral való kapcsolatod rovására! Bátran vállald 
fel, hogy Jézus tanítványa és követője vagy!

♥ GYÜLEKEZETBE JÁRÁS — Isten gyü-
lekezeteket hozott létre azzal a céllal, hogy a lel-
kipásztorokon keresztül taníthasson téged, és 
táplálhassa a lényedet az Igével. Ahhoz, hogy 
megismertethesse veled az Ő csodálatos dolgait, a 
napi bibliaolvasáson felül elvárja tőled, hogy rend-
szeresen járj istentiszteletre. Isten akarata így áll a 
Bibliában: „el ne maradjunk az egybegyülekezé-
sekről, amiképpen szokásuk némelyeknek”.

Isten olyan bensőséges kapcsolatban szeretne 
lenni veled, mint egy szülő a gyermekével. Gyak-
ran hallani ilyen mentegetőzéseket, kifogásokat: 
én otthon is tudok imádkozni és Bibliát olvasni! 
Nagyon fontos, hogy félrevonulj az „imaszobád-
ba”, de ez nem pótolja a közösségbe járást, ahol 
összevont hit és Isten jelenléte tapasztalható meg. 
Jobbá válhat az életed, ha mindig Istent teszed az 
első helyre! 

♥ GYŐZELEMBEN JÁRNI — Ne csak ak-
kor fuss Istenhez, amikor bajban vagy, hanem 
mindenkor fordulj hozzá! Ha nem jársz gyüleke-
zetbe, akkor lemaradsz mindarról a jóról, amit a 
mennyei Édesapád tartogat a számodra. Amikor 
elborítanak a hullámok, használd Jézus nevét, állj 
ellen a gonosznak! Jézus győztes nevére a sötétség 
erői térdet hajtanak! Miután Isten kegyelme által 
megszabadultál valamilyen függőségből, lehetőleg 
ne menj vissza a régi társaságodba, mert könnyen 
visszaeshetsz. Keress olyan új hívő barátokat, kö-
zösséget, akik segítenek a helyes úton maradni! 

Szükséged van egy olyan hitközösségére, akik-
hez segítségért fordulhatsz baj esetén. Rendkívül 
fontos a gyülekezetbe járás, mert ott a hívőtársaid a 
hitükkel vesznek körül, s egy akarattal tudnak veled 
imádkozni. Az egységben hatalmas erő rejlik! Ha 
megtiszteled Istent, Ő is megtisztel téged. Ha meg-
teszed a te részedet, Ő is meg fogja tenni az Övét, 
hogy beváltsa a Szentírásban olvasható ígéreteit.

ISTEN NÉLKÜL LEHET ÉLNI, 
DE NEM ÉRDEMES!

Te is oszd meg a rendelkezésedre álló világosságot 
azokkal, akik még a sötétségben élnek! Légy áldás 
mások számára! Isten áldja minden lépésedet!

AZ ÉLETED 
LEGFONTOSABB IMÁJA

Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, 
eléd állok, és tiszta szívből, a hitemet ki-

mondva imádkozom: 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meg-
halt az én bűneimért, majd feltámadt és ma 
is él! Úrrá teszlek, Jézus, az életem felett! 

Köszönöm, hogy megváltottál az életed árán! 
Ámen. (Róma 10,9–10)

Neked Rám van szükséged!

Szeretetet, gyógyulást, hitközösséget és 
bibliahű tanítást találhatsz alkalmainkon:

   Krisztus Szeretete Egyház, 
   Budapest — www.ksze.org
          Helyi gyülekezet: 

..................................................................................
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Kiadja: Békevár Egyesület

Készült: Extra Média Nyomda, Székesfehérvár

HÍVÓ  SZÓ♥ VAN KIÚT! — Jézus a következő bátorító 
szavakat mondta: Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Ná-
lam megnyugvást találtok. Miután befogadtad Jé-
zust, leteheted Elé a terheidet. Az ima az a pillanat, 
amikor a terhek vállat cserélnek: a mi vállunkról 
átkerülnek Istenére. A Biblia így biztat erre ben-
nünket: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert 
néki gondja van reátok.” (1Pét. 5,7) A kereszt Isten 
válasza a világ problémáira! Isten csak akkor tud 
segíteni nekünk a problémáink megoldásában, ha a 
megkérjük rá. Isten számára a hívők imája biztosít-
ja a belépést az ügyeink megoldásába, mert Jézus 
nevében hatalmat kaptunk a gonosz erők felett.



♥  KI AZ EMBER? — Az ember Isten te-
remtménye, aki hármas felépítésű szellemi lény. 
Az Isten Szellem, és ennek következményeként a 
teremtménye, az ember is szellem, akinek van lelke 
és testben él. Az ember szelleme a szellemi világgal 
van kapcsolatban. A lélek az érzelem-, az értelem-, 
az akarat- és a gondolatvilággal áll kapcsolatban. A 
fizikai testünk az érzékszerveinken (látás, hallás, 
szaglás, ízlelés, tapintás) keresztül a fizikai világhoz 
kapcsolódik. A földi életünk során a szellemünk a 
testünkben lakozik. Amikor a fizikai test meghal, 
a szellem és a lélek együtt kiköltözik a testből. A 
szellemi világban két hely létezik: a dicsőséges 
menny és a gyötrelmes pokol. Isten teremtményei 
közül egyedül az ember kapott szabad választási le-
hetőséget arra, hogy itt, a földi élete során eldöntse, 
hogy a halála után a mennyben vagy a gyötrelmes 
pokolban kívánja-e eltölteni az örökkévalóságot.

♥ AZ ÚJJÁSZÜLETÉS CSODÁJA — Éreztél 
már a bensődben olyan ürességet, amit nem tudtál 
semmivel sem betölteni? A lényed mélyén ez az 
űr Isten számára van fenntartva! Isten elsődleges 
akarata az, hogy az Ő teremtményei újjászületés 
által üdvözüljenek, örök életet nyerjenek, és ezál-
tal a mennybe kerüljenek. A mennybe jutás egyet-
len módja az ember szellemének az újjászületése! 
Jézus így utal erre: „Szükség néktek újonnan szü-
letnetek!” (Ján. 3,7) Az újjászületés a Jézus nevére 
történő keresztség. (Csel. 8,16) 

Újjászületni élet-halál kérdése! Miért fontos a 
szellemi újjászületés? Azért, mert az Édenkertben 
Ádám és Éva bűnbe esett, emiatt a szellemi halál ál-
lapotába kerültek, megszakadt a szellemi közösségük 
a Teremtőjükkel. Az első ember bukása által bejött a 
földre az átok, így minden az ördög uralma alá került. 
Ádám bukásának következményeként minden ember 
örökli az ördögi természetet. Az újjászületéskor az 
ember szelleme Jézus befogadásával egy szempil-
lantás alatt újra élővé válik. Ekkor átkerül a sötétség 
hatalmából a világosság országába. Az ádámi bűnös 
természet helyett az isteni természet részesévé válik. 

♥ ÜDVÖSSÉG — Az újjászületéssel nyerhető el 
az üdvösség, az örök élet és a megigazultság. A Biblia 
azt írja, hogy a Krisztusba vetett hitedet hangosan ki 
kell mondanod éppúgy, mint az esküvőn a boldogító 
igent: „Igen, Jézus, én hiszem, hogy Te Isten Fia vagy, 
meghaltál és feltámadtál az én megváltásomért. Áta-
dom az életemet neked, Te légy az életem Ura!” (Róm. 
10,9–10) A vízkeresztség és a jó cselekedet önmagá-
ban nem ad üdvösséget! Csak Jézus elfogadásával 
válhatsz kereszténnyé, azaz „Krisztus követőjévé”, s 
ekkor megkapod a ‘belépőt’ a mennybe. Beleszületsz 
Isten családjába, s elnyered a kereszten megszerzett 
szent örökséget, jogokat és kiváltságokat. 

Isten az üdvösséget kegyelemből adja, és nem 
cselekedetek által nyerhetjük el. (Ef. 2,8–9) Az üd-
vösség jelentése: megvált, megszabadít, megvéd, 
meggyógyít, megőriz, éppé és teljessé tesz. Az üd-
vösség jogot ad az áldások birtokba vételére, ame-
lyeket hit által ragadhatsz meg. Jézus új életformát 
kínál. Tanításai által új reményt és új életcélt kapsz, 
ami a hit útja egy csodálatosan megújult életbe.

♥ MEGIGAZULÁS — Az újjászületésedkor 
Jézus vére tisztára mos minden bűntől, ezért Isten 
előtt igazként megállhatsz. Senki nem tud saját 
erejéből tiszta lelkiismeretűvé válni. Csak Isten 
kegyelme által vagy képes igazzá válni Jézus véré-
nek tisztító ereje által. Az Istentől származó megi-
gazulás a kárhoztatás ellentéte. A megigazulás 
jelentése: az ember tiszta, bűntől mentes állapotá-
nak visszaállítása Isten előtt, ami lehetővé teszi a 
mennyei örök élet elnyerését.

♥ SZENT SZELLEM KERESZTSÉG — A 
Szentháromság három személye: az Atya (Isten), 
a Fiú (Jézus) és a Szent Szellem (Szentlélek). Jézus 
a mennybemenetele után elküldte a Szent Szelle-
met, aki ma Isten képviselője a földön. Minden 
újjászületett hívő részesülhet Isten ajándékában, 
a Szent Szellem keresztségben, ha azt kéri az  
Istentől. (Luk. 11,13) Isten akarata az, hogy betöl-
tekezz, és teljes legyél az Ő Szellemével. Ahogy 
a Szentháromság harmadik személye beköltözik a 
szívedbe, a tested Isten ‘templomává’ válik. Ettől 
kezdve Isten ereje lakozik benned, ami a rendelke-
zésedre áll minden pillanatban, hogy az életed jó 
irányban meg tudjon változni. Miután betöltekez-
tél Szent Szellemmel, az Írások elkezdenek mind-
jobban érthetővé válni a számodra. Ez a kulcs a 
Biblia megértéséhez! A Biblia nem egy vallásos 
könyv, hanem egy szellemi mű, amelyet Isten ihle-
tésére írtak le Isten szent emberei. 

♥ SZERETET — Isten jó, Isten szeret, és egy 
jó terve van veled! Isten nem akar rosszat egyetlen 
gyermekének sem. Ő nem bánik gonoszul a teremt-
ményeivel. Fontos tudni, hogy a jó dolgok Istentől 
vannak, a rossz dolgok pedig az ördögtől. A Biblia 
kétféle szeretetről beszél. Van isteni fajta szeretet és 
van természetes emberi szeretet. Az isteni fajta sze-
retet önzetlen, mindig a mások érdekeit tartja szem 
előtt. Az emberi szeretet viszont önző, csak a saját 
érdekét nézi. Az emberi szeretettel a születésünk 
óta rendelkezünk, az isteni fajta szeretetet pedig  
Jézus Krisztus befogadásakor kapjuk meg. 

A szívünkben levő szeretetmagocskát táplál-
nunk kell, hogy fel tudjon növekedni. Rajtunk 
múlik, hogy ezt a magasabb rendű szeretetet ki-
árasztjuk-e a környezetünkre. És ha szeretetet 
vetünk, akkor szeretetet fogunk learatni, amerre 
csak járunk.

♥ KÖZÖSSÉGBEN ISTENNEL — Élheted 
az életedet Isten útjai szerint, de mehetsz a saját 
fejed után is. Tudnod kell, hogy az Isten útján 
való járás sokkal sikeresebb! Képes vagy Istennel 
járni, csak nyújtsd ki felé a kezedet! Függetlenül 
attól, hogy bármi rosszat is tettél, Isten szeret té-
ged. Az isteni fajta szeretet az alapja mindennek. 
Amikor elfogadod Jézust életed Urának, akkor az 
Ő kiontott drága vére téged is tisztára mos min-
den bűntől, és Isten előtt elfogadott vagy! Ezt kö-
vetően átadhatod a terheidet Neki, hogy Ő hozzon 
megoldást a számodra.

Meg kell értened, hogy az Úr akkor áll hoz-
zád legközelebb, amikor a legnagyobb szükséged 
van rá. Csak annak tud segíteni, aki Hozzá fordul. 
Ne csak vészhelyzetben szaladj Istenhez, hanem 
folyamatosan légy vele kapcsolatban! Isten soha 
nem hagy el téged, az emberek azok, akik eltá-
volodnak Tőle. A legfontosabb dolog az Istennel 
való kapcsolatod. Keresd Istennek az életedre vo-
natkozó tervét, és figyelj az Ő útmutatására! Isten 
akarata az életed minden területére az, hogy kitel-
jesedett, áldott és örömteli életet élj. 

♥ FELEKEZETEK — Két nagy csoportra 
oszlik a vallásos világ: akik elfogadják az Úr Jé-
zust, illetve akik visszautasítják Őt. A Krisztust 
követő keresztény valláson belül számtalan fele-
kezet létezik. A keresztény hívők összessége al-
kotja Krisztus gyülekezeti Testét, amelynek feje 
Jézus Krisztus. Ebbe valamennyi Jézust követő 
egyház beletartozik. A sorsdöntő nem az, hogy 
melyik felekezetbe tartozol, hanem az, hogy tagja 
vagy-e az Isten családjának! A múltban sok vallá-
si vezető volt, de közülük egyedül Jézus Krisztus 
támadt fel, a többiek mind halottak. Csodákat vi-
szont csak a feltámadt Úr Jézus képes tenni ma is, 
a hitünk által!

♥ A HELYED — Isten neked is elrendelt egy 
gyülekezeti helyet, ahol táplálni akar az élő Igé-
vel. Azt a gyülekezetet, ahová kapcsolódnod kell, 
a Jóisten hozza a tudtodra, és ezt a szíved mélyén 
fogod megkapni. Ő időt ad arra, hogy megtaláld 
és elfoglald az általa kijelölt helyedet. Ha huza-
mosabb ideig elmaradsz a gyülekezetből, meg fog 
keményedni a szíved Isten dolgai felé. Ha kima-
radsz, akkor lemaradsz, és a hitszinted vissza fog 
esni! 

A kereszténység egy élő kapcsolat Istennel. A 
vallás pedig túlnyomórészt emberi rendelkezé-
seken alapul. Az Evangélium teljességét hirdető 
gyülekezetben tanulhatod meg, hogyan élhetsz 
áldott életet, hogyan lehetsz szabad a betegségtől, 
a szegénységtől, a félelemtől, a sötétség gonosz 
erőitől, és hogyan járhatsz a Krisztus által meg-
szerzett győzelemben.

♥ A BIBLIAI HIT — Az újjászületéskor 
mindenki egyforma mértékű hitet kap Istentől. 
Ezt fejlesztened kell, hogy az élet viharaiban 
szilárdan meg tudj állni. A hited növelésének 
egyetlen módja az, hogyha bibliai tanításokat 
rendszeresen hallgatod vagy felolvasod, mert a 
hit egyedül az Ige hallásából nyerhető! A hited 
mértéke a bibliai ismereted mértékétől függ. 
Nem tudsz jobban hinni, mint amennyi az igei 
ismereted. Ha megérted, hogy minden a hited 
szerint működik, akkor azt is látni fogod, miért 
olyan fontos a hit növelése! 


