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#1 New York Times bestseller-szerzője

EgyÚJ ÉLET
FELFEDEZÉSE

Krisztus elfogadása 
és megértése

HOL FOGOD ELTÖLTENI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT?

Az emberek többsége csak a mai
nap eseményeivel foglalkozik, eset-
leg néhány hónapra előre tervez.
Legjobb esetben is csak a nyugdíjas
évek foglalkoztatják őket. De mi van
a halál utáni élettel? Fel vagy rá
készülve?

Bár a fizikai tested egy nap meghal, a szellemed örökké
élni fog. A döntéseiden múlik, vajon a mennyországban,
vagy netán a pokolban talál otthonra. Ebben a könyvben
Joyce Meyer bestseller-szerző nyújt betekintést szá-
munkra Isten üdvözítő tervébe, megadva ezzel a lehető -
séget, hogy meghozhasd a helyes döntést.

Szeretettel és türelemmel tanít a következőkről:
Jézus története és jelentősége.
Hogyan működik a szívbéli hit, amely nem az elméből fakad? 
Mi az amiben hinned kell, hogy elfogadhasd Krisztust?
Melyek az első lépések az új életedben?

Ne halogasd többé. Most jött el az ideje:
EGy úJ ÉLET FELFEDEZÉSÉNEK!

Ez a könyv a Joyce Meyer Ministries ingyenes ajándéka.

Kereskedelmi forgalomba nem hozható!



JOYCE MEYER: 
EGY ÚJ ÉLET FELFEDEZÉSE
Krisztus elfogadása és megértése
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1. FEJEZET

A LEGFONTOSABB DÖNTÉS, MELYET
VALAHA HOZHATSZ

Elégedetlen vagy az életeddel? Ha így van, nem vagy
egye dül. Az emberek többsége úgy érzi fáradt, kimerült,
üres és elégedetlen. Néhányan megpróbálkoztak a vallás-
sal, abban a reményben, hogy megtalálják a megoldást,
miért éreznek így, ám csupán élettelen és céltalannak tûnõ
szabályokkal lettek megterhelve, amelyeket nem tudtak
betartani. Ha már próbáltad a vallást, az még nem azt
jelenti, hogy Istent is "kipróbáltad", az üres, frusztrált és
bûntudattal teli életed megoldásaként.
Ha szükséged van arra, hogy érezd, szeretnek, ha szük-

séged van egy barátra, arra, hogy a bûneidre bocsánatot
nyerj, és ha szükséged van egy jövõképre, akkor számodra a
válasz: Jézus Krisztus. Õ arra vár, hogy egy új élettel aján dé -
kozzon meg, és hogy egy teljesen új teremtménnyé tegyen.
Ha nem vagy elégedett az életeddel, változtatnod kell

vala min. Ha mindig ugyanazokat a dolgokat teszed, akkor
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ugyan olyan marad az életed, amilyen eddig is volt.
Választanod kell, és ez lesz a legfontosabb döntés, ame-
lyet valaha is hozhatsz. 
Ez az elhatározásod fontosabb annál, hogy milyen kar-

riert választasz, melyik fõiskolára jelentkezel, kivel háza-
sodsz össze, hogyan fekteted be a pénzed, vagy hogy hol
laksz. Ez a döntés az örökkévalóságot érinti. Az örökké-
valóság vég nélküli távlatot jelent, és mindannyiunknak
tudnunk kell, hogy hol fogjuk ezt eltölteni. Van élet a halál
után. Amikor meghalsz, nem szûnsz meg létezni, csak egy
másik helyen élsz majd tovább. Úgy tartják, meghalni
olyan, mint áthaladni egy forgóajtón. Egyszerûen csak
elhagyod az egyik helyet, és továbbindulsz valami más
felé.
Szeretnél kapcsolatot teremteni Istennel már itt a

földön, majd Vele élni az örökkévalóságban? Ha igen,
akkor el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint Megváltódat.
Mindannyian bûnösök vagyunk, és mindnyájunknak szük-
sége van Megváltóra. Isten az egyetlen Fiát küldte el, hogy
Õ fizesse meg a bûneink árát. Keresztre feszítették, és
váltságdíjként az Õ ártatlan vére folyt a mi gonoszsá-
gainkért. Meghalt és eltemették, de a harmadik napon
feltámadt a halálból és most a mennyben, az Atya jobbján
ül. Õ az egyetlen reménységed arra, hogy béke, öröm
köszöntsön rád, és hogy Istennel helyes viszonyba kerülj. 
Annak érdekében, hogy bûneinktõl megszabaduljunk,

a Biblia azt tanítja, hogy azokat be kell ismernünk, és el
kell fogadnunk a tényt, hogy Jézus az Úr, és szívbõl kell
hinnünk, hogy Isten feltámasztotta Õt a halálból.

10
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Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és
szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halál-
ból, megtartatol. – Rómaiakhoz írt levél 10:9.

Ez a fajta hit, mely õszinte és szívbõl jövõ, több mint
holmi mentális felfogás. Nagyon sokan hisznek abban,
hogy van egy Isten, de mégsem kötelezték el magukat
Mellette. Isten létünk szerzõje, és Õ azt akarja, hogy
szabadon és örömmel adjuk át Neki. Isten szabad akarat-
tal ellátva teremtett meg téged, és nem fog arra kénysze -
ríteni, hogy Õt válaszd. Akár Õt választod, akár visszau-
tasítod, ez lesz a legnagyobb hatással a földi életed
minõségére, és ez a döntésed fogja meghatározni azt, hogy
hol töltöd majd az örökkévalóságot.
Jól kormányoztad eddig az életed? Ha nem, akkor

miért nem adod át annak, aki megalkotott, és aki sokkal
jobban ismer, mint ahogy te valaha is fogod saját magad?
Ha veszek egy autót, majd problémáim akadnak vele,
visszaviszem azoknak, akik gyártották, hogy megjavíthas-
sák. Ugyanez az elv Istennel kapcsolatban is. Õ teremtett
téged és nagyon szeret. Ha nem vagy elégedett az életed-
del, akkor vidd oda Hozzá, hogy helyreállíthassa. 
Amint már korábban említettem, semmi sem változik,

hacsak nem hozol döntést ennek érdekében. Szeretnél
keresztény lenni? Készen állsz arra, hogy átadd Istennek
nem csupán a bûneidet, hanem az életedet is? Készen állsz
arra, hogy elfordulj bûnös utadról, és megismerj egy telje-
sen új életet, amit Istennek és Istennel együtt élsz? Ha
igen, folytasd az olvasást, mert egy olyan élet vár rád,
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amely meghaladja a legmerészebb elképzeléseidet is. Ez
mindenki számára elérhetõ. Senki sem marad ki. Isten ezt
mondja a jövõdrõl: 

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az
ÚR –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes
jövõt adok nektek. – Jeremiás 29:11.

Senki sem dönthet helyetted. Ez a kiváltság a tiéd,
egyedül te hozhatod meg ezt a döntést. Milyen minõségû
életre vágysz? Tényleg követni akarod azokat a mintákat,
amelyeket a mai társadalom tár eléd? Isten Igéje azt mond-
ja, hogy nincstelenek voltunk, amikor a világra jöttünk és
semmit sem vihetünk majd magunkkal, amikor meg -
halunk (Timóteushoz írt I. levél 6:7). Isten az Alfa és az
Omega, a kezdet és a vég. Isten ott volt a kezdeteknél és a
végnél is csak Õ lesz. Egyszer minden ember Isten elõtt
fog megállni és számot ad majd a saját életérõl
(Rómabeliekhez írt levél 14:12). Most van itt az idõ, hogy
erre felkészüljünk! Mindig azt mondom: "Aki bújt, aki
nem, Jézus jön." Most készülj fel, most hozd meg a
megfelelõ döntést, mert ha halogatod, lehet, hogy már túl
késõ lesz!
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2. FEJEZET

MINDANNYIAN KÖVETTÜNK EL BÛNT

A bûn szándékos engedetlenség Isten akaratával szemben.
Mindannyian követtünk már el bûnt. Nincs senki ezen a
földön, aki ne vétkezne (Rómabeliekhez írt levél 3:23;
Prédikátor könyve 7:20). Ez a rossz hír. A jó hír ellenben
az, hogy megbocsátást nyerhetünk mindannyian, és
rendbe jöhetünk Istennel. 

Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek az Isten di -
csõsége nélkül. Megigazulván ingyen az Õ kegyelmébõl  a
Krisztus Jézusban való váltság által. – Rómabeliekhez írt
levél 3:23-24

Jézus már kifizette a bûneid árát, neked csak annyit
kell tenned, hogy ezt elhiszed és elfogadod. Ha elismered
a bûneidet, megbánod azokat, és szabad akaratodból telje-
sen elfordulsz tõlük, akkor Isten megbocsát neked, és új
emberré formál.
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Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa
bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. –
János apostol I. levele 1:9

Nem kell arra várnod, hogy Isten tegyen valamit. Õ
már megtette mindazt, amire szükség volt. Az egyetlen
Fiát adta értünk, hogy meghaljon helyettünk, mert csak
egy tökéletes és bûn nélküli áldozat lehetett a fizetség a
rossz, bûnös cselekedeteinkért. Így az igazság betel-
jesedett, és szabadok lehetünk a Jézus Krisztusban való hit
által, és rajta keresztül egy közeli, személyes kapcsolatba
kerülhetünk Istennel. Egyedül nem mehetünk Isten elé –
szükségünk van közbenjáróra. Szükségünk van valakire,
egy közvetítõre, és ez a valaki Jézus. Jézus töltötte be az
Isten és köztünk levõ ûrt, amely a bûneink miatt keletke -
zett, és most Õ vezet el bennünket Istenhez. 
Hasonlóan ahhoz, ahogy egy gyermek magában hor-

dozza az édesapját (a vérét, a DNS-ét, a kromoszómáit,
stb.), Krisztusban ugyanígy jelent meg Isten is, annak
érdekében, hogy megbékéltesse magával a világot. Isten
szereti az embereket, a teremtményeit, és nem akarja õket
a bûn által megkötözött rabszolgaként látni anélkül, hogy
ne adna kivezetõ utat. Ez az út pedig Jézus!

A BÛN ÁTKOT SZÜL

Isten Igéje azt mondja, hogy a bûneink büntetése utolér
bennünket. (Mózes IV. könyve 32:23). A bûn átkot szül, az
engedelmesség áldást hoz (Mózes V. könyve 28). Egy ideig
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úgy tûnhet, hogy az ember megússza a dolgot. Az életünk
ugyanolyan jónak tûnik, mint bárki másé, de végül mindig
nyilvánvaló lesz a helytelen döntések követ kezménye.
Amikor egy bûnnel terhelt életet választunk, ahelyett

hogy Istennek engedelmeskednénk, akkor lelki gyötrõdést
tapasztalunk. Az ember több, mint húsból és csontból álló
test. Az ember egy szellemi lény, lélekkel megáldva, mely
értelembõl, akaratból és érzelembõl áll. Ezek alkotják az
ember személyiségét. A bûnösök gyötrõdnek amiatt,
ahogy gondolkoznak. Tele vannak elmebeli zavarodott -
ság gal, és nem számít, mit tesznek, vagy mit birtokolnak,
semmi nincs a világon, ami igazából megelégítené õket.
Érzelmileg is szenvednek. Mivel úgy döntöttek, hogy
maguk irányítják az életüket, frusztrálttá és dühössé vál-
nak (érzelmileg felbolydulttá), amikor a dolgok nem úgy
alakulnak, ahogy azt elképzelték. Semmit nem tudnak a
hit útjáról. Istenben bízni – egy önmaguknál nagyobb
erõben – érthetetlen számukra. Lelkük soha nem talál
békére, mert Isten nyugalmába belépni csakis a Benne
való hit által lehet (Zsidókhoz írt levél 4:3). 
Igen, a bûnnel teli élet egy átokkal teli élet. Semmi jó

nem származik belõle. Isten a következõket mondja annak
az embernek a sorsáról, aki megkísérli Isten nélkül élni az
életét.

És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok,
mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por,
és testük, mint szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem
szabadíthatja meg õket az Úr haragjának napján, és az õ
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féltõ szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert
véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosá-
nak. - Sofóniás próféta könyve 1:17-18.

Ezek az igeversek félelmetesek, ám nem kell, hogy
félelmet keltsen azoknak az embereknek a szívében, akik
õszintén hisznek Jézus Krisztusban. Azoknak, akik
hisznek Benne, soha nem kell az ítélettel szembenézniük
vagy kárhoztatva érezniük magukat (János 3:18).

BÛNTUDAT ÉS KÁRHOZTATÁS

A bûntudat a bûnös ember állandó társa. Talán külön-
bözõ dolgokat megtesz ugyan azért, hogy ne vegyen
tudomást errõl, de mélyen legbelül tudja, hogy nem
helyes, ahogyan él. Jézus azt mondta, hogy a bûnösök
képtelenek megmenekülni a bûntudattól (János 9:41).
A Biblia két részbõl áll: az Ó- és Újszövetségbõl. Az

Ótestamentum egész egyszerûen az, amit a neve is jelez:
"ó azaz õsi". Egy régi szövetséget képvisel, melyet Isten
arra használt, hogy elfedje az emberek bûneit, amíg Jézus
el nem jött a világba, hogy megalapozzon egy újfajta
szövetséget. A bûnökért való áldozathozatalt követelõ
rendszerben – az Ószövetségben – az emberek bûne el lett
ugyan fedezve, de soha nem lett eltörölve. A bûntudat
mindig jelen volt. Azonban az Újszövetségben tökéletes és
végleges áldo zatunk van, amely nem elfedi a bûnt, hanem
véglegesen eltávolítja azt. Lemossa nemcsak magát a
bûnt, de a hozzátartozó bûntudatot is.
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Kérlek, olvasd el lassan a következõ igeverseket és
gondold végig a jelentésüket! Mind a Zsidókhoz írt levél
10. fejezetébõl valóak.

A mely akarattal szenteltettünk meg  egyszer s mindenkor-
ra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. –
Zsidókhoz írt levél 10:10. 

Õ azonban (Krisztus), egy áldozattal áldozván a bûnökért,
mindörökre ült az Istennek jobbjára, – Zsidókhoz írt levél
10:12.

Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után,
mondja az Úr:  Adom az én törvényemet az õ szíveikbe,
és az õ elméjükbe írom be azokat. Azután így szól: És az
õ bûneikrõl és álnokságaikról többé meg nem
emlékezem. – Zsidókhoz írt levél 10:16-17. 

Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a
kiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettõl, és testük meg
van mosva tiszta vízzel; – Zsidókhoz írt levél 10:22-23.

Ezek az igerészek számos nagyon fontos és gyönyörû
dolgot árulnak el számunkra. Elõször is azt, hogy Jézus
áldozattá lett egyszer és mindenkorra értünk, és ezen kívül
nincs szükségünk semmilyen más áldozatra. Az Ószövet-
ség idején újabb és újabb áldozatokra volt szükség, de
ennek ellenére a bûntudat mindig megmaradt az emberek-
ben. Jézus egyetlen áldozata viszont örökre elegendõ, vég-
leg eltörölte a bûnt és a bûntudatot.

17
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Ugyan a bûntudat törvényesen lett eltávolítva, ám van,
akinek szüksége van arra, hogy megtanuljon szabadon és
bûntudat nélkül élni. Tulajdonképpen a Krisztusért való új
élet megkívánja, hogy az ember ne az érzelmeitõl
vezérelve éljen. Meg kell ismernünk Isten Igéjét, és
engedelmeskedni kell annak, érzelmeinktõl függetlenül.
Ez az engedelmes életmód ajtót nyit azokhoz a csodálatos
áldásokhoz, amelyek semmi mással nem hasonlíthatóak
össze.

18
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3. FEJEZET

ITT AZ IDÕ ÖNMAGAD ÁTADÁSÁRA

Lehet, hogy már elfogadtad Krisztust, és megvetted ezt
a könyvet, hogy segítségedre legyen a Vele való új életed-
ben, vagy valakitõl kaptad ezt a írást, és remélhetõleg
most már készen állsz arra, hogy meghozd ezt a döntést.
A János 3:16 azt mondja: "Mert úgy szerette Isten e vilá-
got, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz õ
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 
Hadd meséljek el egy történetet, amely segít majd

meg érteni ennek az igeversnek a jelentését. Chicago váro -
sában, egy sötét, hideg éjszakán nagy vihar közeledett.
Egy kisfiú újságot árult az utcasarkon. Az emberek már
behúzódtak házaikba a hideg miatt. A kisfiú annyira fázott,
hogy az újságok eladása már nem nagyon foglalkoztatta.
Odament egy rendõrhöz és azt mondta neki: 
"Uram! Nem tudná megmondani, hol találhatna egy

magamfajta szegény kisfiú egy meleg helyet, ahol az
éjsza kát tölthetné? Tudja, én egy kartondobozban alszom
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a sarkon túl, lent a sikátorban, de ott szörnyû hideg van.
Nagyon jó lenne, ha lenne egy jó meleg hely, ahol
meghúzhatnám magam." A rendõr lenézett a kisfiúra és azt
mondta: "Hát, majd én megmondom, mit csinálj! Menj
végig ezen az utcán, ahhoz a nagy fehér házhoz és kopogj
be. Amikor ajtót nyitnak, akkor te csak annyit mondj:
"János 3:16" és be fognak engedni."
Így tett hát a kisfiú. Felment a lépcsõkön egészen az

ajtóhoz és bekopogott. Egy asszony nyitott ajtót. A fiú fel-
nézett rá, majd azt mondta: "János 3:16." Erre az asszony
azt mondta: "Gyere csak be!" Bevitte a gyermeket, leül-
tette egy hintaszékbe egy nagy kandalló elé, majd távo-
zott. A kisfiú egy darabig ott üldögélt, majd elgondol -
kodott… "János 3:16 – Nem tudom mit jelent, de az biz-
tos, hogy felmelegít egy agyonfázott kisfiút." 
Késõbb az asszony visszajött és megkérdezte õt: "Éhes

vagy?" "Hát, éppen csak egy kicsit asszonyom. Nem ettem
az elmúlt néhány napban és talán jól esne valami harapni-
való." Az asszony bevitte õt a konyhába és leültette egy
asztal mellé, mely telis-tele volt ínycsiklandozó ennivaló-
val. A kisfiú csak evett és evett, ameddig csak el nem telt.
Aztán elgondolkodott… "János 3:16 – Nem tudom mit
jelent, de az biztos, hogy jóllakat egy éhes kisfiút."
Az asszony felvitte õt a lépcsõkön egy hatalmas káddal

ellátott fürdõszobába, amely teli volt jó meleg vízzel. A kis -
fiú ott ült és áztatta magát egy darabig. Ez idõ alatt azt
gondolta magában…"János 3:16 – Nem értem mit jelent,
de az biztos, hogy megtisztít egy piszkos kisfiút." Az asz-
szony bejött, majd bevitte a kisfiút egy szobába. Betakarta
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egy régimódi, tollpaplanos puha ágyba. Jól a nyaka köré
igazította a paplant, jóéjszakát kívánt, megcsókolta arcát,
majd lekapcsolta a villanyt. Ahogy a kisfiú ott feküdt a
sötétben, kinézett az ablakon, s látta, ahogy a hó mindent
betemet azon a hideg éjszakán. Azt gondolta magá -
ban…"János 3:16 – Nem értem mit jelent, de az biztos,
hogy megpihentet egy fáradt kisfiút."  
A következõ reggelen az asszony újra levitte a kisfiút

ugyanahhoz az étellel megrakott asztalhoz. Miután a fiú
evett, az asszony visszavitte a jó öreg hintaszékhez a kan-
dalló elé. Kezébe vette a Bibliát, leült, majd azt kérdezte:
"Tudod, mit jelent a "János 3:16?" Nem asszonyom, nem
tudom. Tegnap este hallottam elõször, amikor a rendõr
bácsi azt mondta, hogy használjam." Az asszony kinyitot-
ta a Bibliát a János 3:16 -nál és elkezdett mesélni Jézusról.
Pontosan ott, a kandalló elõtt a kisfiú átadta a szívét és
életét Jézusnak. Csak ült ott és azt gondolta…"János 3:16
– Nem értem mit jelent, de az biztos, hogy biztonságban
érzi magát egy elveszett kisfiú." – (Ismeretlen szerzõ)  
Most, ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet

Istennek azáltal, hogy elfogadod az Õ Fiát, Jézus
Krisztust, mint az egyetlen elfogadható váltságdíjat a
bûneidért, akkor bátorítalak arra, hogy imádkozz velem!
Hangosan mondd ki az alábbi szavakat, és próbáld megra-
gadni mindegyik jelentését, hogy megérinthessék a
szíved!
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Atyám, Istenem, szeretlek Téged. Hittel jövök ma eléd,
arra kérlek Téged, hogy bocsásd meg a bûneimet. Jézus,
hiszek benned. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten.
Hiszem, hogy kiontottad az ártatlan véred értem. Átvetted,
és elfoglaltad a helyem, átvállaltad a büntetésemet, amelyet
én érdemeltem volna. Elhiszem azt, hogy meghaltál, elte -
mettek, majd harmadnapon feltámadtál a halottak közül. A
halál nem tudott fogva tartani. Legyõzted a Sátánt, és
elvetted tõle a halál és a pokol kulcsait. Elhiszem, hogy
mindezt értem tetted, mert szeretsz. Keresztény akarok
lenni. Szolgálni akarlak Téged életem minden napján. Meg
akarom tanulni, hogyan éljem azt az új életet, amelyet
nekem ígértél. Elfogadlak Jézus, és most átadom magam
Neked. Fogadj el engem úgy, ahogy vagyok, és változtass
engem olyanná, amilyenné akarsz. Köszönöm Jézus, hogy
megmentettél. Tölts be a Szent Szellemeddel, és taníts meg
mindenre, amit tudnom kell. Most már elhiszem azt, hogy
megmentettél, hogy újjászülettem, és ha meghalok, a
mennyországba jutok. Atyám, Istenem örömmel nézek az
elõttem álló életemre, és a Te dicsõségedért fogok élni!

Ha õszintén imádkoztál, akkor életed legfontosabb
döntését hoztad meg az imént. Nem érdekes, hogy hogyan
érzel, Isten hallotta az imádat, és már válaszolt is rá. Talán
békét, örömöt, megkönnyebbülést vagy éppen szabadsá-
got érzel, ám lehet, hogy az égvilágon semmit sem. Többé
ne engedd, hogy az érzelmeid, mint diktátorok irányítsák
az életedet! Higgy Isten Igéjében, mert Õ igazságos és
hûséges az ígéreteihez! Azt mondja:
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Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jõ; és azt, a ki
hozzám jõ, semmiképpen ki nem vetem. – János 6:37.

Isten megígérte, hogy mindig veled marad, egészen a
világ végezetéig. Talán nem mindig érzed Õt, de Õ
mindig, mindenütt jelen van. Mindig rajtad tartja a szemét,
és gondosan figyel rád. Õt mindaz érdekli, ami Téged
foglalkoztat, és megígérte, hogy megoldja azokat. Isten
elkezdte benned a jó munkát, és be is fogja végezni, tel-
jessé téve azt. (Mózes I. könyve 28:15; Zsoltárok könyve
138:8; Filippibeliekhez írt levél 1:6).
Gratulálok! Kaptál egy csodálatos barátot! Jézus a

legjobb barát, akit valaha találhatsz. Mindenrõl, akármirõl
beszélhetsz Vele, mert Õ mindig pontosan ért téged
(Zsidókhoz írt levél 4:15). Soha nem utasít vissza, és nem
vádol semmiért. Számára semmi sem túl nagy és semmi
sem túl kis dolog, ami veled kapcsolatos. Azt akarja, hogy
figyelj Rá minden utadon, és hogy bevond Õt életed min-
den területére.
Egy új teremtménnyé váltál. A régi dolgok elmúltak, és

vadonatúj lett minden. (Korintusbeliekhez írt II. levél
5:17.) Tiszta lappal kezdhetsz! 
A jövõben is hibázol majd, mint mindannyian. Sok

még a tanulnivaló, hiszen kezdetét vette egy olyan utazás,
mely életed végéig tart. Amikor majd hibázol, mindig
emlékezz arra, hogy Isten bocsánata és tisztító ereje a ren-
delkezésedre áll. Gyorsan bánd meg a bûneidet, és soha ne
próbálj eltitkolni semmit Isten elõl, mert Õ úgyis tud min-
dent.
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Isten nagyon szeret Téged. Mindig. Nem szeret jobban
azokon a napokon, amikor jól viselkedsz, és nem szeret
kevésbé akkor, amikor rossz passzban vagy. Egész egy -
szerûen csak szeret!
Most itt az ideje errõl az újonnan felfedezett életrõl

tanítani.
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4. FEJEZET

EGY ÚJ ÉLET FELFEDEZÉSE

Ahogy belépsz az Istenért és Istennel való új életbe, úgy
találod majd, hogy sok isteni alapelv pont az ellenkezõje
annak, ami a világban általánosan elfogadott. Tulaj don -
képpen a világ az, ami fenekestül felfordult, és Isten
Királysága az, ami a helyes irányt mutatja. Nem azt szok-
tuk meg, hogy Isten szerint tegyük a dolgokat, ezért ez
kezdetben kissé bonyolultnak vagy nehezen érthetõnek
tûnhet majd.

BEMERÍTKEZÉS

Az elsõ dolgok egyike, amit Jézusban való új hívõként
meg kellene tenned az a vízbe való bemerítkezés. A
bemerítkezés külsõ megnyilvánulása annak a belsõ dön-
tésednek, hogy ezentúl Krisztus követõje leszel. A be me -
rítkezés – amikor valaki a víz alá merül –  azt jelképezi,
hogy a régi életét eltemeti. Vízbõl való kiemelkedése
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pedig az új életre való feltámadást szimbolizálja. Ezt
engedelmességbõl tesszük Istennek.

Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint kereszt-
ség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelki-
ismeret, keresése Isten elõtt, a Jézus Krisztus feltámadása
által. – Péter Apostol I. levele 3:21.

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és merítkezzetek
be mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek
bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. –
Apostolok Cselekedetei 2:38.

A GYÜLEKEZETBE JÁRÁS

Egy másik dolog, amit nagyon ajánlok számodra, hogy
csatlakozz egy helyi közösséghez. A gyülekezetbe járás
nem teszi az embert kereszténnyé, mint ahogy engem sem
változtat autóvá az, ha egész nap a garázsomban csü -
csülök. Nem válunk kereszténnyé csupán azáltal, hogy
gyülekezetbe járunk, de ha kereszténynek valljuk magun -
kat, akkor késztetést kellene éreznünk arra, hogy imádjuk
Istent, és közösségben legyünk más hívõkkel. A gyüle -
kezet egy olyan hely is egyben, ahol Isten Igéjét megta nul -
hatjuk. 
Nem minden gyülekezet jó gyülekezet! Vannak vallá-

sos épületek, amelyek külsõleg jól néznek ki, de semmi
olyan nem történik bennük, ami bárkinek is valódi segít-
séget jelentene. Ha egy olyan gyülekezetbe jársz, amely
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nem táplál téged Isten Igéjével, és nem késztet arra, hogy
napi szinten növekedj a Vele való kapcsolatodban, akkor
keress csak tovább, míg rá nem lelsz egy ilyenre! A
gyülekezetek olyanok, mint az orvosok, nem mind jók, de
nem is mind rosszak. Csak meg kell találnod azt, ami szá-
modra a legmegfelelõbb! Vannak, akik a nagyobb
gyülekezeteket részesítik elõnyben, míg vannak, akik a
kicsiket kedvelik. Vannak, akik kifejezetten ragaszkodnak
a történelmi egyházakhoz, míg mások olyan közösségek
közül választanak, amelyek a bejegyzett egyházakon kívül
mûködnek, ami egyszerûen csak annyit jelent, hogy nem
tartoznak egyik-másik nagyobb vallási szervezethez sem.
A lényeg az, hogy a javadra válik, ha egy közösség oda -
szánt, elkötelezett tagja leszel. Lehetõséget ad arra, hogy
barátokat szerezz, akik hasonló módon gondolkoznak és
hisznek. A közösségbe járás alkalmat teremt arra is, hogy
erkölcsileg megerõsödj, és ez segít elkerülni a világi
kísértéseket. 
Bizonyosodj meg arról, hogy egy olyan gyülekezetbe

jársz, ahol azt érzed, hogy keresztényként növekedsz. Egy
új hívõ számára nagyon fontos, hogy sok mindent megta -
nuljon. Ha nem tanul és nem fejlõdik, akkor az a veszély
fenyegeti, hogy visszaesik, sõt visszatér a régi életmód-
jához.
A kis biblia-tanulmányozó csoportok is nagyon hasz -

nosak az új hívõk számára. Kisebb csoportokban rendsze -
rint lehetõséged van arra, hogy tanulj, kérdezz, imában
részesülj, és hogy Te magad is imádkozz másokért. Re -
mél hetõleg a gyülekezetedben felnõttek részére tartott bib-
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lia-tanulmányozó vagy házi csoportok is mûködnek, ame-
lyekbe te is bekapcsolódhatsz. A gyülekezet nem csupán
egy olyan hely ahol szolgálnak felénk, hanem egy olyan
hely is, ahol fel tudjuk fedezni és ki tudjuk bontakoztatni
az ajándékainkat a Krisztus testében (más szóval a
gyülekezetben). Amellett, hogy másoktól áldásokat kapsz,
arra is szükséged van, hogy te is szolgálj a többiek felé. 

AZ ODASZÁNÁS

Az odaszántság nagyon fontos. Nem az egyszer-egy -
szer elkövetett helytelen cselekedetek okozták életünk
összevisszaságát, hanem a rossz folyamatos elkövetése.
Ha egyszer vagy kétszer valami jót teszünk, az még nem
sokat segít abban, hogy azt az új életet éljük, amit Isten
szánt nekünk.
Kitartónak kell lennünk, és meg kell tennünk, amirõl

tudjuk, hogy helyes, még akkor is, ha az érzéseink mást
diktálnának. Állhatatosságra van szükségünk. Isten neked
adta az erõ és az önfegyelem lelkét, (Timóteushoz írt II.
levél 1:7) és csupán annyi a dolgod, hogy használd ezeket
az erényeket.
Szánd oda magad arra, hogy idõt tölts Istennel!

Tanulmányozd az Igéjét, és olvass olyan könyveket, ame-
lyek segítenek megérteni még jobban a Bibliát! Hallgass
tanításokat kazettán és CD-n, vagy nézz jó keresztény
tévémûsorokat. Szakíts idõt az imádkozásra! Tanuld meg
azt, hogyan kell imádkozva átjutni egy napon! Emlékezz,
Istent minden érdekli, ami veled történik, és az imádkozás
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egyszerûen nem más, mint beszélgetés Vele. Ahogy
keresztényként növekedsz, nemcsak azt tanulod meg,
hogyan tudsz szólni Istenhez, hanem azt is, hogyan kell
meghallanod Õt, amely ráadásként egy izgalmas, egészen
új dimenzióval gazdagítja kettõtök kapcsolatát.
Egy másik nagyon fontos terület, ami elkötelezettséget

kíván, az az adakozás. Isten annyi mindent adott nekünk,
hogy magától érthetõdõ, viszonozni szeretnénk, és ada -
kozunk az Õ munkájára. Amikor segítséget kapsz, akkor
természetes, hogy te is segíteni akarsz másoknak. Az
egyik módja ennek az elkötelezett adakozásnak a
gyülekezeted és más missziós szolgálatok részére való
felajánlás, akik segítettek neked, és akiket hitelesnek ta -
lálsz. Minden, amit Istennek adunk, azt Õ többszörösen
visszaadja nekünk. Isten Igéje azt mondja, azt aratjuk,
amit elvetettünk.
Mielõtt elfogadtuk Krisztust, és Benne új teremtmé -

nyek ké lettünk, nem igazán érdekelt bennünket az adako -
zás. Önzõek voltunk, és azt akartuk, hogy mások adjanak
nekünk, de a szívünk megváltozik, ahogy Jézus szerelme
egyre jobban áthat bennünket.

A SZENT SZELLEMBE VALÓ BEMERÍTKEZÉS

Bemerítkezni annyit jelent, hogy teljesen elmerülni,
alámerülni valamiben. Bármi, ami elmerült, az megtelik, ha
van rajta rés. Ha nyitott vagy, teljesen meg tudsz telni Szent
Szellemmel. A Szent Szellemet már akkor megkaptad, ami -
kor elfogadtad Jézust, mint Megváltódat, de lehet, hogy
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nem álltál készen arra, hogy minden területet megnyiss a
szívedben, és engedd, hogy Õ teljes mértékben betöltsön. 
Befogadtad a Szent Szellemet, de bizonyosodj meg

arról is, hogy Te is átadtad magad Neki teljesen! Isten
használni akar a szolgálatában és az Õ Szellemének hatal -
mára lesz szükséged ahhoz, hogy ebben sikeres és gyü -
möl csözõ legyél. 
Isten természetfeletti ajándékokat is kínál számunkra

(természetfeletti erõvel bíró támogatást), hogy segítse a
mindennapi életünket. A különbözõ ajándékokból minden-
ki részesül, ám vannak, amelyek dominánsabban vannak
jelen mint más adományok. Én a tanítás ajándékában
része sültem, mások a zene, a szervezés, a könyörületesség
vagy a segítségnyújtás ajándékát kapták. Kilenc féle
ajándékot sorol fel a Korintusbeliekhez írt I. levél 12:7-10,
amelyekkel tisztában kell lennünk. Az Ige tulajdonképpen
arra tanít bennünket, hogy vágyakozzunk (sóvárogjunk)
ezekre az ajándékokra. Ezek a következõk: a tudomány
beszéde, a bölcsesség, a hit, a gyógyítás, a csodatévõ erõk
ajándéka, a prófétálás (Isten akaratának és szándékának
tolmácsolása, értelmezése), vagy a képesség arra, hogy
megkülönböztessünk jó és gonosz szellemeket, az isme -
retlen nyelveken való szólás, és képesség ezeknek a nyel -
veknek a magyarázása.
Még akkor is, ha talán nem érted hogyan mûködnek

ezek az ajándékok, bátorítalak arra, hogy imádkozz értük
Istenhez és azért, hogy tanítson meg azok helyes hasz -
nálatára. Sok példát látunk Isten Igéjében, amikor embe -
rek ismeretlen nyelveken beszéltek (egy szellemi nyelv).
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Amikor nyelveken szólva imádkozunk, akkor titkos dol-
gokat mondunk Istennek, miközben ez által mi is épülünk
és fejlõdünk. Pál Apostol azt mondta, hogy bár csak min-
denki szólna nyelveken! (Korinthusbeliekhez írt I. levél
14:2, 4-5).
Különösen a nyelveken szólásról különbözõ nézõpon-

tok alakultak ki a keresztények között az évek során.
Vannak, akik azt gondolják, hogy ezek az ajándékok még
ma is mûködnek, mások pedig úgy vélik, hogy nem.
Személyesen tapasztaltam ezeknek az ajándékoknak a
valóságát az életemben. Már több mint 30 éve szólok
nyelveken, ezért tudom, hogy a mai keresztények számára
is elérhetõ ez az ajándék. Mindenre szükségünk van, ami
segítségünkre lehet.
Az emberek meglehetõsen gyakran visszautasítják azt,

amirõl még nincs tapasztalatuk, vagy amit nem értenek.
Ez hiba. Olvasnunk kellene a Bibliát, és elhinni azt, amit
mond!
Magára a Szent Szellemre összpontosíts és ne az aján -

dékaira! Az ajándékok majd úgyis jönnek. Vannak, akik
több jelentõséget tulajdonítanak a nyelveken szólásnak
vagy más ajándékoknak, mint kellene. Amikor elmegyünk
cipõt vásárolni, nem úgy megyünk be a boltba, hogy
kérünk egy pár cipõnyelvet. Hanem cipõt kérünk, és a
nyelveket megkapjuk a cipõkkel együtt. Ugyanígy van ez
a Szellemmel is. Mindennap kérd, hogy jelenléte egyre
jobban áthassa az életed és a nyelvek, más ajándékokkal
egyetemben, majd a megfelelõ idõben jönni fognak.
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ISTEN JELENLÉTÉT ÁHÍTSD, NE AZ AJÁNDÉKAIT!

Isten szeretné kimutatni a jóságát feléd. Sok áldást
készített számodra, de fontos, hogy önmagáért keresd, és
ne számításból, hogy mit tud tenni érted. Isten összehason-
líthatatlanul csodálatosabb mindennél és mindenkinél, és
az Õ jelenlétében lenni lenyûgözõ élmény. Ahogy az arcát
keresed, megtapasztalod majd, hogy a keze mindig tárva
lesz feléd. Sértõ Számára, ha csak az áldásai miatt keresed
Õt. Senki, még Isten sem akarja, hogy haszonlesésbõl ke -
ressék.
Kérj Istentõl bármit, amit szeretnél, vagy amire szük-

séged van, és ha ez a javadat szolgálja, akkor a szerinte
legmegfelelõbb idõpontban megadja számodra! A leg-
fontosabb dolog, amire mindig emlékezned kell, hogy az
életedben Rá van szükséged egyre nagyobb mértékben. Az
Õ jelenlétére, a jellemére, a bölcsességére, az értelmére,
erejére… stb.
Isten minden, és mi semmik sem vagyunk nélküle.

Jézus azt mondta, "Nálam nélkül semmit sem cselekedhet-
tek". (János Evangéliuma 15:5)

Mert õ tõle, õ általa és õ reá nézve vannak mindenek.
Övé a dicsõség mindörökké. Ámen. – Rómabeliekhez írt
levél 11:36.
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SOK A TANULNIVALÓ

Sokkal több a tanulnivaló annál, mint amit le tudok írni
ebben a kis könyvben. Meg kell ismerned a vezérelveket,
melyek hited alapját képezik, és a kereszténység alap-
tanításait. A legtöbb gyülekezet csoportos foglalkozásokat
biztosít  fiatal keresztények számára, és nagyon bátoríta-
lak arra, hogy vegyél részt egy-egy ilyenen. Megtanulod
majd, hogy Jézusnak egy szûz adott életet. Tudom
hihetetlennek hangzik, de ennek ellenére igaz, és fontos,
hogy megértsed, miért is történt így. Megtanulod majd,
hogy fontos anyagilag visszaadnod Istennek abból, amit
úgy is Tõle kaptál, hogy az Evangélium eljuthasson más
emberekhez is, akik még nem ismerik Õt. Megtanulod
majd a Szentháromság fogalmát, az egy Isten felé való
szolgálat igazságát, aki három személyben nyilvánul meg:
Atya, Fiú és a Szent Szellem. Tanulsz majd az angyalok
szolgálatáról, Jézus vérének fontosságáról, arról, hogy
hogyan hallhatod meg Isten szavát, a megigazulás elmé -
letérõl, bûnbánatról, és még rengeteg más dologról is.
Bár nem tudok mindent megosztani ebben a könyvben,

vannak dolgok, amiket mindenképpen szeretnék a figyel -
medbe ajánlani, amelyek kiemelten fontosak az új életed
számára, tehát folytassuk!
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5. FEJEZET

ÚJ MÓDON GONDOLKODNI

Rendkívül fontos elsajátítani egy teljesen új gondolkodás-
módot. Istennek csodás terve van veled és az életeddel, de
közös nevezõre kell kerülnöd Õvele ezzel kapcsolatban. A
Sátánnak is van egy elképzelése Rád és az életedre vonat -
kozóan, de éppenséggel ez nem egy jó terv. A tolvaj
(Sátán) csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.
(János 10:10). A Sátán az elménkbe táplál mindenféle
rossz gondolatot, azt remélve, hogy elhisszük ezeket, és ez
által egyetértésbe kerülünk vele. Így csapja be az
embereket, és talál belépést az életükbe.

És ne szabjátok magatokat e világhoz,  hanem változzatok
el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok,
mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. –
Rómabeliekhez írt levél 12:2.
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Ez az igerész világosan beszél arról, hogy az életünk
nem tud megváltozni addig, amíg a gondolkodásmódunk
meg nem változik. Ha szeretnél egy új életet, akkor új
gondolkodásmóddal kell rendelkezned. Istennek mind -
annyiunk számára van egy jó terve, de csak akkor valósul-
hat meg, ha megértjük milyen fontos az, hogy helyesen
gondolkodjunk.

TUDOD URALNI A GONDOLATAIDAT

Lehet, hogy te is olyan vagy, amilyen én voltam
valamikor, és azt gondolod magadban, hogy nem tudod
befolyásolni azt, hogy mire gondolsz. Ez nem így van!
Eldöntheted, hogy mirõl akarsz, illetve mirõl nem akarsz
gondolkodni, de légy ebben megfontolt! Amerre a gondo-
latok irányulnak, az ember is afelé veszi az irányt.
Mindannyian tudjuk milyen az, amikor elkezdjük járatni
az agyunkat azon, hogy talán valamit ennünk kéne; fagy-
laltot, fánkot, vagy valamilyen más csábító finomságot.
Minél többet gondolunk rá, annál elszántabbak leszünk
ebben az elhatározásban. Ha elég sokáig morfondírozunk,
akkor talán még kocsiba is pattanunk, hogy elfurikázzunk
kilométerekre, csakhogy megkapjuk kívánságunk tárgyát,
amit késõbb persze majd megbánunk, mert megettük, és
ráadásul elpocsékoltuk az idõnket és a pénzünket.
Ha a múltban megbántott valaki bennünket, és újra

meg újra azon gondolkodunk, hogy mit tettek velünk és
hogyan sértettek meg, akkor érezhetjük, ahogy a harag
egyre inkább felgerjed bennünk és érzelmileg zaklatottá
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válunk. A gondolataink hatással vannak az érzelmeinkre
és azok szavakká formálódnak, amelyeket aztán kimon-
dunk. Legközelebb, ha zaklatottnak vagy lehangoltnak
érzed magad, csak kérdezd meg önmagadtól, min is gon-
dolkodtál addig, és rájössz majd arra, hogy összefüggés
van a gondolataid és az érzelmeid közt!
Az elme egy hadszintér, ahol megküzdjük csatáinkat a

Sátánnal. Pál második levele a Korinthusiakhoz 10:4-5
megtanít bennünket arra, hogy  minden rossz gondolatot,
okoskodást el kell távolítani magunktól és át kell adnunk
Jézus Krisztusnak. Ez azt jelenti, hogy Isten Igéje szerint
kell gondolkodnunk. Bármit, ami nincs egységben Jézus
tanításával, azt ki kell tessékelnünk az elménkbõl, és mint
az ördögtõl jövõ hazugságot el kell utasítanunk. Ha az
ellenséged (Sátán) uralni tudja az elmédet, akkor uralni
tudja az életedet és a sorsodat is. 
Például, ha öngyilkossági gondolataid vannak, akkor

tudnod kell, hogy azokat nem Isten helyezte az elmédbe.
Õ azt akarja, hogy élj, és élvezd az életedet! Ha olyan gon-
dolataid vannak, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy senki
sem szeret, akkor ezek a gondolatok sem Istentõl valóak,
mert nincsenek egységben az Õ Igéjével.

NEGATÍV GONDOLKODÁS

Óvakodjunk mindenféle negatív gondolattól! Istentõl
semmi negatív nem származik, semmiféle negatív terv az
életedet illetõen. Jobb a poharat félig telinek látni, mint félig
üresnek. A pozitív gondolkodás még nem ártott senkinek! 
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Nem számít milyen volt az eddigi életed, szükséged
van arra, hogy egy pozitív jövõképpel rendelkezz. Juss
egyetértésre Istennel és higgy abban, hogy jó dolgok fog-
nak rád köszönteni az életben. Ha eddig pesszimista
voltál, mint valamikor én is, akkor a pozitív gondolkodást
gyakorolnod kell majd. Rendkívül negatív környezetben
nõttem fel és mindig valamilyen bajra vagy szerencsétlen-
ségre számítottam, ám késõbb megtanultam, hogy a prob-
lémáink tulajdonképpen a negatív gondolatainkon keresz -
tül tudnak beáramlani az életünkbe.

Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak (az
aggodalmas gondolatok és baljóslat miatt); a vidám
elméjûnek pedig szüntelen lakodalma van (független azok-
nak körülményeiktõl). – Példa beszédek 15:15

Amikor legelõször vezetett a Szent Szellem ehhez az
igevershez, nem tudtam mit jelent a "baljóslat", de aztán
megértettem, hogy ezek negatív és félelemmel teli gondo-
latok arról, hogy valami rossz dolog fog bekövetkezni. Be
kellett látnom, hogy a legtöbb esetben azt kaptam, amit
elvártam, vagyis gondokat és problémákat. Azt akar tam,
hogy az életem megváltozzon, és nem értettem, hogy Isten
miért nem tesz ennek érdekében. Míg végül rá jöttem arra,
hogy elõször meg kell változtatnom a gon dol  kodásomat
ahhoz, hogy Õ meg tudja változtatni az életemet.
Semmivel kapcsolatban ne legyen negatív a hozzáállá-

sod … sem a jövõddel, de még a múltaddal kapcsolatban
sem! Ha bízol Istenben, akkor a múltad be tud épülni az Õ
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mindent átfogó tervébe. Minden hiba, amit elkövettél egy
jobb és bölcsebb emberré tud formálni. Tanulhatsz belõ -
lük, és dönthetsz úgy, hogy soha többé nem követed el
õket újra. Ne légy negatív az anyagi körülményeiddel, a
barátaiddal,  a családoddal, a kinézeteddel, a munkáddal
vagy a munkanélküli helyzeteddel, a lakhelyeddel, az
autóddal, vagy bármi mással kapcsolatosan! Fejlessz ki
egy pozitív hozzáállást, és ez segíteni fog abban, hogy
felfelé ívelõ és eredményes életed legyen!

NE SZORONGJ ÉS NE AGGODALMASKODJ!

A szorongás és aggodalmaskodás két rossz gondolko -
dás forma. Semmi jót nem eredményez az aggodalmas ko -
dás, ellenben sokat árt. Minden aggodalmad cseréld le az
Isten ben való bizalommal, arra hogy Õ majd mindent
megold! Az aggodalmaskodás öregít, fejfájást és gyomor -
görcsöt okoz, ráadásul ilyenkor nehezen tudnak kijönni
veled az emberek. Ez nem Isten akarata az életedre.
Elhagyni az aggodalmaskodást nehéznek tûnhet elõ -

ször, mert megszoktad, hogy Te gondoskodsz saját magad -
ról, és kifundálod mi legyen a következõ lépés, de
emlékezz csak arra, most éppen azzal ismerkedsz, hogyan
tudsz új módon élni!
Azoknak az embereknek, akiknek nincs kapcsolatuk

Istennel, úgy érezhetik, hogy aggódniuk kell, de neked
nem kell ezt a mintát követned! Isten a te oldaladon áll, és
Õ azt mondja, hogy minden gondodat bízd Rá és Õ majd
gondot visel rád (Péter Apostol I. levele 5:7).
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Aggódni annyit jelent, hogy szorongással töltjük a mát
a holnap miatt. Jézus azt mondta, hogy ezt ne tegyük, mert
minden napnak megvan a maga baja (Máté Evangéliuma
6:34). Amikor elérkezik az idõ, majd tudni fogod, hogy
mit kell tenned, de addig valószínûleg ez nem lesz feltár-
va elõtted. Isten azt akarja, hogy megtanuljunk bízni Ben -
ne. Õ soha nem késik, de általában nem is érkezik korán.
Egy új hívõ számára ez a fajta várakozás nehéznek tûnhet,
egész egyszerûen azért, mert nincs hozzászokva. Bárhogy
is, egy idõ után megszereted majd. Az elméd megnyugszik
majd, szabadon élheted a mindennapjaid anélkül, hogy
aggódnál a következõ nap miatt.
Minden egyes alkalommal, amikor megkísért az aggó -

dás, csak emlékeztesd az ördögöt arra, hogy te Isten gyer-
meke vagy, és Õ megígérte, hogy vigyázni fog rád.
Az elméd megújulásához vezetõ út, az Isten Igéjének

tanulmányozásán és az azon való elmélkedésen alapul. Ez
a jó és rossz gondolkodás közötti különbségtétel képes -
ségéhez vezetõ útvonal. Például, valaki azt gondolhatja,
hogy szegénységre van ítélve egész életében, mert a csa -
lád jában mindig is jelen volt a nélkülözés, de Isten igéjé -
ben felfedezed majd, hogy ez egyszerûen nem igaz. Isten
segítségével, és az Õ alapelveit alkalmazva az anyagi élet-
edre meg tudod törni a szegénység ciklusát, hogy bõség
köszönthessen Rád életed minden területén. Isten Igéje azt
mondja: hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy
egészséges, amint jó dolga van a lelkednek is (János
Apostol III. levele 2). Ahogy lelkileg egyre érettebbé
válsz, és az Úrnak való engedelmességben jársz, Õ min-
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den jót megad neked, amit bölcsen és helyesen tudsz fel-
használni.
Isten betölti a szükségeid, tehát nem kell, hogy

félelemben élj. Ha munkahelyre van szükséged, imád-
kozhatsz, és Õ majd segít találni egyet. Neked kedvez
majd, és minden, amibe belevágsz, sikeres és virágzó lesz. 
Jézus egy jó életet kínál számodra. Azt akarja, hogy

élvezd azt az életet, amiért Õ meghalt. Törekedj az isme -
retre, megértésre, tisztánlátásra és belátásra! Az ember
elvész tudás nélkül, ezért tehát kiálts érte! Jézus Krisztus
az Istentõl származó bölcsességünk (Korinthusbeliekhez
írt I. levél 1:30). Kérd Õt, hogy a bölcsesség növeked-
hessen benned és megvilágítsa az elméd, hogy az Õ útjait
járhasd. "Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél; és
semmi gyönyörûségek ehhez egyenlõk nem lehetnek."
(Példabeszédek 8:11).
A legnagyobb példányszámban eladott könyvem "Az

elme harctere" címet viseli. (Elérhetõ a magyar fordítás az
Immánuel Alapítvány kiadásában – a szerkesztõ meg jegy -
zése). Bátorítanálak, hogy minél elõbb olvasd el! Emlé -
kezz arra, hogy a gondolkodásmódod megújítása küzdel -
mesnek fog tûnni egy ideig, de ne add fel! Azok, akik szor -
gal masan Istent keresik, jutalomban részesülnek.
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6. FEJEZET

ÚJ MÓDON BESZÉLNI

A szavak a hatalom hordozói. Teremtõ vagy romboló
erõket szabadíthatnak fel. Az idõk kezdetén Isten szólt, és
jó dolgokat alkotott, követnünk kellene a példáját.

A férfi szájának hasznával elégedik meg az õ belseje; az õ
beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az
élet a nyelv hatalmában van, és a miképpen ki-ki szeret
azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. – Példabeszédek
18:20-21.

Ennek az igeversnek tüzetes tanulmányozása azt üzeni
nekünk, hogy a szavainknak következményei vannak.
Vannak, amelyek jó, míg más szavak gonosz hatással ren-
delkeznek. Amikor szóra nyitjuk a szánkat, akkor tisz -
tában kell lennünk a szavaink erejével. A gondolataink
szavakká válnak, és ez az egyik fõ oka annak, amiért a
Sátán negatív gondolatokat helyez el az elménkbe. Tisz -
tában van azzal, ha mi azokat a saját gondolatainkként
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kezel jük, akkor elõbb-utóbb ki is mondjuk õket, és így az
életünk ben ajtó nyílik a romboló munkájához.

A ki megõrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomo -
rúságtól. - Példabeszédek 21:23.

A legnagyobb csábítás az a világban, hogy arról beszél -
jünk, hogyan érzünk, mi vesz bennünket körül, de Isten azt
akarja, hogy arról beszéljünk, amit az Õ Igéje mond. Nem
arra szeretnék utalni, hogy ne vedd figyelembe a körül -
ményeidet, hanem azt mondom, hogy lehetõséged van
felülemelkedni rajtuk. Az, hogy miként beszélsz a problé -
máid közepette, nagyban befolyásolja azok kimenetelét és
idõtartamát.
Az izraeliták negyven évet töltöttek a pusztában azért,

hogy túljussanak egy tizenegy napos úton. Minduntalan
körbe és körbe járták ugyanazokat a hegyeket, valódi
elõrejutás nélkül. Nagyon sok problémával küzdöttek, és
ezeknek egyike a panaszkodás volt. Morogtak és zsörtö -
lõdtek minden alkalommal, amikor a dolgok nem úgy
alakultak, ahogyan szerették volna. Isten azt akarja, hogy
akkor is hálát adva dicsõítsük Õt, amikor a pusztában
tartózkodunk, ugyanúgy, mint amikor magaslatokon
lépdelünk. A szavaink, amelyeket baj idején mondunk ki,
determinálja, hogy mennyi idõt töltünk beleragadva abba
a problémába.
Ez lehet, hogy furcsának hangzik számodra, de a sza -

va idnak ereje van. Pál levele a Rómaiakhoz 4:17 azt
mondja, hogy mi egy olyan Istent szolgálunk, amely élet -
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re hívja a nem létezõ dolgokat, mintha azok már
léteznének. Isten már most látja azt, amit meg akar valósí-
tani, és úgy is beszél róla, mintha az már valóban meg is
történt volna. Ahhoz, hogy ezt te is megtedd, a hit szemé -
vel kell látnod. A hit valóságként kezeli azt, amit még nem
lát vagy érez a valóságban. A hit megragadja Isten ígé re -
teit, és úgy viselkedik, mintha az már beteljesedett volna!
Ha problémával találkozunk, és igazán hiszünk abban,

hogy Isten átsegít bennünket rajta, akkor már most, a
jelenben is elkezdhetünk örülni. Nem kell addig várnunk,
amíg a saját szemünkkel látjuk a változást, mert ennek a
hitünk által már most birtokában vagyunk. A szívünk
mélyén tudjuk, hogy Isten a javunkért munkálkodik.
Amikor Ezékiel próféta körbenézett, csak száraz és

élettelen csontokat látott, és Isten megkérdezte tõle, hogy
szerinte életre tudnak-e kelni? Ezékiel azt válaszolta, hogy
"Uram Isten, Te tudod!". Erre Isten azt mondta neki, hogy
prófétáljon (beszéljen) ezeknek a csontoknak, és ismer -
tesse velük az Úr szavát. Ezékiel prófétálni kezdett, ahogy
megparancsolta neki az Úr, és a csontok elkezdtek újra
összeállni. Hússal és inakkal lettek beborítva, és mint egy
erõteljes hadsereg lábra álltak (Ezékiel 37). Milyen
csodálatos példa ez Isten Igéjének erejérõl!

HANGOSAN MONDD KI ISTEN IGÉJÉT!

Mindenhol azt tanítom az embereknek, hogy mondják
ki hangosan Isten Igéjét. Célirányosan tegyék ezt, a min-
dennapi szellemi életük részeként. Ez az egyik legfonto -
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sabb dolog, amire az Úr megtanított és elmondhatom,
hogy ez segített megújítani az elmémet és ezáltal 180
fokot fordult az életem.
Isten Igéje a Szellem kardja. A leghatékonyabb fegy -

ver, melyet a Sátán ellen fel tudsz használni. Õ retteg és
remeg Isten Igéjének hallatán. Lukács Evangéliumának
negyedik fejezetében látjuk, amikor Jézust megkísértette
az ördög. A pusztában volt, már hosszú ideje nem evett és
a Sátán elkezdett gondolatokat sugallni feléje. Minden
alkalommal, amikor az ördög hazudott Jézusnak, Jézus
válaszként azt mondta, hogy "Meg van írva" majd han -
gosan idézett az írásokból, ami cáfolta a hazugságot.
Amikor megtanuljuk az Õ példáját követni, akkor ez a
gyõzelem felé visz bennünket.
Mostantól kezdve figyelni fogod, hogy miket mon-

dasz? Ha igen, úgy találod majd – mint ahogy mi mind -
annyian –, hogy sok olyan dolgot mondasz ki, amelyeket
nem szeretnél, hogy valóban bekövetkezzenek az életed-
ben. Hiszem, hogy növelni vagy csökkenteni tudjuk a
békességünk és örömünk mértékét, csupán az által,
ahogyan beszélünk. Tehát, ha igazam van, akkor miért
nem beszélünk olyasmikrõl, amelyek örömet okoznak,
nem pedig szomorúvá tesznek?
A hit általi beszéd része az új életednek, szóval kezdd

el most. Ilyeneket mondhatsz, mint:

Isten szeret engem és jó terve van az életemmel.
Kedvessé tesz, bármerre megyek.
Minden, amihez nyúlok, arannyá válik.
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Isten a megfelelõ ajtókat nyitja ki számomra, és amin nem
kell, hogy belépjek, azokat bezárja.
Bölcsességben járok.
Békességgel vagyok telve.
Vidám vagyok.
Szeretetben járok. 
Ma valami nagyszerû dolog fog történni velem.
Minden gyermekem szereti és szolgálja az Urat.
A házasságom mindennap jobb és jobb.
Bármerre járok áldás vagyok mások számára.

A lista abszolút végtelen. Csak bizonyosodj meg arról,
hogy amit mondasz, az ugyanaz, mint amit Isten Igéje is
mond! Istennel közös nevezõn lenni egy egészen új vilá-
got nyit meg számodra. Isten tervét hozza mozgásba, és az
ördög semmit sem tehet, hogy ezt megállítsa.
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7. FEJEZET

ÚJ MÓDON TEKINTS ÖNMAGADRA!

Hogyan látod önmagad? Az énképed olyan, mint egy
fénykép, amit a szíved pénztárcájában tartasz. A sokévnyi
emberek felé való szolgálatom ideje alatt azt tapasztaltam,
hogy a legtöbben nem igazán kedvelik önmagukat. Nekem
éveken át nagyon rossz volt a hozzáállásom önmagamhoz,
és ez mindent megmérgezett az életemben. Isten szeret, és
azt akarja, hogy te is szeresd önmagad. Nem önzõ vagy én
központú módon, hanem egészséges hozzáállással. Nem
tudod tovább adni azt, amid nincs. Isten szeret minket, és
azt akarja, hogy ez a szeretet elõször minket gyógyítson
meg, majd rajtunk keresztül mások felé is áramoljon. 
A teljesítményed alapján ítéled meg magad? A legtöb-

bünkre nézve ez igaz, és a véleményünk nem is lehet jó,
hiszen a teljesítményünk sem mindig ugyanolyan. Mi
tökéletlen emberi lények vagyunk, és hibázunk. A helyes
dolgot akarjuk tenni, de mégis valahogy mindent össze -
kuszálunk. Pontosan ezért van szükségünk Jézusra. A mi

46

A new way of living_A new way of living.qxd  2013.07.04.  9:03  Page 46



gyengeségeinken keresztül mutatkozik meg legjobban az
Õ hatalmas ereje.
Isten számára nem vagy meglepetés. Õ már akkor tudta

milyen vagy, amikor elhívott téged, hogy kapcsolatban
lehess Vele. Már most tud minden félresikerült lépé -
sünkrõl, amelyet az életben el fogunk követni, ám ennek
ellenére szeret, és vágyik a velünk való kapcsolatra. Ne
legyél túl kemény magaddal szemben! Tanuld meg napon-
ta elfogadni Isten kegyelmét! Kelj fel minden nap, és tedd
meg a tõled telhetõ legjobbat Isten dicsõségére! Add ma -
gadból a legjobbat, mert szereted Istent, és ne azért, hogy
megpróbáld kiérdemelni a szeretetét! Õ már most annyira
szeret, amennyire ez csak lehetséges, és az Õ szeretete
tökéletes számodra. Minden nap végén kérd meg Istent,
hogy bocsássa meg minden bûnöd és vétked, aludj egy jót
éjjel, és kezdjed frissen a következõ napot!
A Sátán ellened, de Isten érted van. Maradj Isten

oldalán, mert ha Istennel vagy egyetértésben, akkor erõssé
válsz! Isten szemében rendkívül értékes vagy, és sok
képességgel rendelkezel, melyek hasznosak lesznek az Õ
számára. Ne csak azokra a dolgokra nézz, amelyek sze -
rinted nincsenek rendben az életedben! Ne csak azt nézd,
hogy milyen hosszú még az út, amit meg kell tenned,
hanem azt is nézd, hogy már meddig jutottál el! Most már
Jézus Krisztusban hiszel, és ez minden csodálatos dolog-
nak a kezdete az életben.
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A MEGIGAZULÁS MEGÉRTÉSE

A megigazulás (helyes viszonyba kerülni Istennel) a
Jézusban való hiten keresztül érkezik, nem a saját cse-
lekedeteink által. Ez Isten ajándéka, melyet akkor kapsz
meg, mikor Megváltóként elfogadod az Õ Fiát, Jézus
Krisztust. 
Nagyon sok igevers létezik ennek alátámasztására.

Bátorításként felsorolok néhányat:

Mert azt, a ki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy
mi Isten igazsága legyünk õ benne. – Korinthusbeliekhez
írt II. levél 5:21.

NAHÁT! Micsoda igevers! Krisztus bûntelen volt,
mégis, mert szeretett bennünket, magára vette a bûneinket,
hogy egy csodás kapcsolatunk lehessen az Atyaistennel.
Isten most már úgy tekint ránk, mint megigazult és elfo-
gadott gyermekekre, akik helyes viszonyban vannak Vele,
mert elfogadtuk Jézust, mint Megváltónkat. Újra kell
mondanom… NAHÁT!
Ahelyett, hogy attól félnénk Isten csalódott bennünk,

és mérges ránk, bátran megállhatunk elõtte "Krisztusban",
tudva azt, hogy elfogadott bennünket.

Annak okáért a törvénynek cselekedeteibõl egy test sem
igazul meg õ elõtte: mert a bûn ismerete  a törvény által
van. – Rómabeliekhez írt levél 3:20.
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Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által
mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs
különbség. – Rómabeliekhez írt levél 3:22.

Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cse-
lekedeteibõl, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi
is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a
Krisztusban való hitbõl és nem a törvény cselekedeteibõl;
Mivel a törvény cselekedeteibõl nem igazul meg egy test
sem. – Galatabeliekhez írt levél 2:16.

A szellemi növekedésed érdekében fontos, hogy úgy
lásd magad, mint aki megigazulva áll Isten elõtt a Jézus
Krisztusban való hit által. Ez Isten ajándéka. Ha mindig
rossz érzésünk támad magunkat illetõen, és azon jár az
eszünk, hogy vajon Isten haragszik-e ránk, akkor elve -
szítjük azt az erõt, amelyben szeretné, hogy járjunk.
Jézusban való hívõkként hatalmunk van az ördög felett,
de Isten elõtt a megigazultság köntösében kell meg -
állnunk, nem pedig a bûn és a kárhoztatás rongyait
viselve.
Pál az Efézusiakhoz írt levelének 6. fejezete tulaj-

donképpen azt mondja, hogy megigazulásunkat mint egy
mellvértet kell viselnünk. Régen a katonának a szívét
védte a mellvért. Igazából mi az, amit elhiszel önmagad-
dal kapcsolatban? Elhiszed, hogy hit által megigazulva
megállhatsz Isten elõtt? Ezt akkor tudod megtenni, ha arra
fókuszálsz, amit Jézus tett érted, és nem pedig minden
egyes hibádra, amiket elkövettél. Fogsz még hibázni, és
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amikor ez majd megtörténik, bánd meg gyorsan, és fogadd
el Isten bocsánatát! Ez az egyetlen módja annak, hogy
igazságban járjunk. Ez a "viselet" nem a mi igazságunk,
mert a mi igazságunk olyan, mint egy mocskos rongy, de
Jézus Krisztusban való hitünk által mi tudunk és akarunk
is Isten igazságában járni. 
Ez az önmagaddal szembeni csodálatos új hozzáállás

az "új életcsomagod" része Jézus hívõjeként.

ÉLVEZD ÖNMAGAD TÁRSASÁGÁT!

Most már szabadon élvezheted az önmagaddal való
kapcsolatot; ez Isten akarata számodra. Ne az alapján érté -
keld magad, hogy mások mit mondanak vagy mondtak
rólad! Ne arra alapozd, hogyan bántak veled az emberek
vagy, hogy mit értél el az életben! Isten elég értékesnek
talált téged ahhoz, hogy elküldje az egyszülött Fiát, hogy
Õ meghaljon érted, és ez egy igen nyomós indok arra,
hogy örüljünk. 
A Biblia egész egyszerûen azt tanítja, hogy Isten akara-

ta az, hogy élvezzük az életünket, de ez nem lehetséges
úgy, ha önmagaddal nem ápolsz jó kapcsolatot. Egy olyan
lény vagy, aki soha nem fog megszabadulni saját magától,
még csak egy pillanatra sem. Ha nem vagy jóban önma-
gaddal, akkor egy nyomorult élet elé nézel.
Akárcsak én, valószínûleg te is különbözöl a körülötted

élõktõl, de ez így van rendjén. Ez voltaképpen egy olyan
dolog, amit Isten így tervezett. Õ mindenkit kicsit másnak
teremtett. Szereti a változatosságot. Nem fura vagy, hanem
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egyedülállóan eredeti személyiség, sokkal értékesebb,
mint bármi, ami másnak csak az utánzata.
Ne hasonlítgasd össze magad másokkal, és ne töltsd

azzal az életed, hogy velük versenyzel (Pál második levele
a Korintusiakhoz 10:12)! Légy önmagad és élvezd azt, aki
vagy! Szükséged van arra, hogy változás következzen be
életed néhány területén, ugyanúgy, mint mindnyájunknál,
de a Szent Szellem életed végéig el lesz foglalva azzal,
hogy ezeket a változtatásokat kimunkálja benned. A jó hír
az, hogy szabadságod van arra, hogy élvezd azt, aki vagy,
míg ez a munka folyamatban van. 
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8. FEJEZET

CSERÉLD LE A FÉLELMET HITRE!

Mindannyian tudjuk, milyen a félelem. Gyötör bennünket,
és meggátolja az elõrehaladásunkat. A félelem miatt
remegést, izzadást, gyengeséget tapasztalhatunk, és arra
ösztönöz bennünket, hogy elfussunk az elõl, amivel
igazából szembe kellene néznünk.
A félelem nem Istentõl van. Ez a Sátán eszköze arra,

hogy megakadályozzon abban, hogy azt a szép életet
élhessük, amit Isten kínál számunkra. (Timóteushoz írt
második levél 1:7). Isten azt szeretné, ha hittel teljes életet
élnénk. A hit minden idegszállal Istenre támaszkodik és
teljes mértékben bizalmat szavaz az Õ erejének, böl -
csességének és jóságának. A hit azokról a dolgokról való
meggyõzõdés, amit még nem látunk a fizikai valóságban.
A hit a szellemi valóságban mûködik. Valószínû ahhoz

vagy szokva, hogy azt hidd el, amit látsz és érzel, de Isten
gyermekeként meg kell tanulnod egy olyan valóságban
élni, amelyet nem mindig tudsz az érzékszerveiddel
felfogni (a szellemi valóság). Nem látjuk Istent, mert Õ
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egy szellemi lény, de szilárdan hiszünk Benne. Rend -
szerint nem látunk angyalokat sem, de Isten igéje az
mondja, ott vannak körülöttünk, hogy megvédjenek ben-
nünket. Az Istenben és az Õ szavában való hit által beha-
tolhatunk a szellemi valóságba, és kiragadhatunk belõle
dolgokat, amelyekkel Isten szeretne megajándékozni ben-
nünket, de még nincsenek jelen ebben a földi valóságban. 
A Sátán örömmel emlékeztet bennünket a körülmé -

nyeinkre, amivel arra ösztönöz, hogy tartsunk attól, mit
hoz a jövõ. A másik oldalon Isten áll, aki pedig azt
szeretné, ha bíznánk Benne, és elhinnénk, hogy Õ hatal-
masabb minden körülménynél vagy ördögi fenyegetésnél. 
A Biblia tele van nagyszerû példákkal olyan férfiakról

és nõkrõl, akik kétségbeejtõ körülmények között találták
magukat, és ennek eredményeként félelem járta át a szívü -
ket. Ám eldöntötték, hogy bíznak Istenben, és ez által
csodálatos gyõzelmeket tapasztalhattak meg. El kell dön-
tened, hogy a félelem vagy a hit mellett teszed le a vok-
sod! Attól, hogy keresztény vagy, még élhetsz mindenféle
félelemtõl gyötrõdve, hacsak el nem döntöd, hogy a hit
útját választod. Hit által fogadtad el Jézust mint Meg -
váltódat: a következõ lépés az, hogy megtanuld milyen hit
által élni.

Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe,
miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitbõl él. –
Rómabeliekhez írt levél 1:17. 
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Könnyebb lesz hitben járni, ha igazán megértjük Isten
szeretetét, és felismerjük, hogy helyes kapcsolatba kerül -
tünk Vele Jézus halálán és feltámadásán keresztül. Elkez -
dünk hinni abban is, hogy Isten gondoskodik rólunk, ahe-
lyett, hogy úgy éreznénk, ezt nekünk kéne megtennünk. 
A bátorság nem a félelem hiánya, hanem a félelem

megléte ellenére való helytállás. Amikor Isten azt mondta
a szolgáinak, hogy ne féljenek, nem arra utasította õket,
hogy ne érezzenek félelmet, hanem arra kérte õket, hogy
engedelmeskedjenek neki az érzéseik ellenére is. Isten
tudja, hogy a félelem szelleme mindig is vissza akar majd
tartani bennünket attól, hogy növekedjünk a Vele való
járásban. Ezért mondja el újra és újra az Igéjében, hogy Õ
minden idõben velünk van, és ezért nekünk nem kell meg -
hajolni a félelem elõtt. 
Eleanor Roosevelt így fogalmazott: "Mindig erõt,

bátorságot és önbizalmat nyersz, amikor igazán szembe-
fordulsz a félelmeiddel. Azt kell megtenned, amirõl azt
gondolod, hogy képtelen vagy rá."

Legyetek erõsek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek
tõlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy
el téged és nem marad el tõled. – Mózes ötödik könyve:
31:6.

Csak a hit kedves Istennek! Hit által fogadunk el dol -
go kat Tõle. Tehát, rendkívüli fontossággal bír egy
Krisztusban új hívõ életében, hogy tanuljon a hitrõl, és
elkezdjen a tanultak szerint járni. Erõs hitet kifejleszteni
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ahhoz hasonló, mint erõs izmokat formálni. Gyakorold a
hited apróságokban, és minden alkalommal erõsödni fog.
A Máté 17:20 arra tanít bennünket, hogy minden lehet-
séges annak, aki hisz. Még a kis hit is el tudja mozdítani a
problémahegyeket. Valószínûleg egész életedben próbál-
tad megoldani a gondjaidat, és sokszor csalódottnak és
frusztráltnak érezted magad emiatt. Ha így van, akkor a
megtapasztalásnak egy új mezsgyéjére léptél. Most már
beszélhetsz Istennel (imádkozhatsz), beavathatod az ösz-
szes Téged foglalkoztató ügybe, és rá fogsz jönni, hogy
ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. 
Legyen a te hited szerint (Máté 9:29)! Talán eddig

félel mekkel teli életet éltél, de most itt az idõ, hogy le -
cseréljük ezt a félelmet az Istenben való hitre! Idõbe fog
telni, míg megtanulja az ember az új módit, de ne csüggedj
el, és ne add fel! Itt a földön minden a növekedés törvénye
alapján mûködik. Lassan, de biztosan minden megvál-
tozik, ha tovább folytatjuk azt, amit Isten mond nekünk.  
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9. FEJEZET

ÉLVEZD AZ ÉLETED! 

A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon és öljön
és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és
bõvölködjenek. – János Evangéliuma 10:10.

Jézus azért halt meg, hogy élvezhesd az életed. Ez nem
azt jelenti, hogy ezentúl minden úgy lesz majd, ahogy Te
szeretnéd, és soha nem lesznek nehézségeid az életben.
Azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatod segítségé vel
felül tudsz kerekedni a világban jelenlévõ gyötrel me ken,
és egy feltámadott életben járhatsz, amelyet Isten által,
Vele, és Érte élsz a Szent Szellem erejének támogatásával.
Isten a mi igazi életünk! Benne élünk, mozgunk és léte -

zünk. Ha megtanulod élvezni Isten társaságát, akkor
felsza ba dulsz arra, hogy élvezd az életed minden egyes
napját. Leld örömöd az Istennel való kapcsolatodban!
Istent minden olyan dolog foglalkoztatja, amely aggaszt
téged. A Biblia azt mondja, hogy Isten tökéletessé tesz
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mindent, ami Téged ag gó dással tölt el. Õ minden idõben
munkálkodik az életedben, és közben egyre inkább kifor-
málja akaratát az életedben.
Az istenfélelmet rossz módon is lehet értelmezni. Isten

iránt egy tiszteletteljes félelmet kellene éreznünk, ami azt
jelenti, hogy tiszteljük Õt és, tudjuk Róla, hogy Õ minden-
ható, és pontosan úgy gondol mindent, ahogy azt mondja.
Ám soha nem szabad félnünk attól, hogy Õ mérges lesz
ránk minden egyes alkalommal, amikor hibát követünk el,
vagy meg fog büntetni minden esetben, amikor nem  cse-
lekszünk tökéletesen. Isten kegyelmes, nem gerjed egy -
könnyen harag ra. Õ hosszútûrõ, ismeri a korlátainkat,
megérti gyengesé geinket és fogyatékosságainkat.
Neked is, mint mindnyájunknak ezen a földön, sok

minden van az életedben, a személyiségedben, amin vál-
toztatni kell – és Isten munkálkodni fog ezeken. A jó hír
ebben az, hogy aközben is élvezheted Istent és az életedet,
míg Õ elhozza ezeket a változásokat.
Az az élet, amelyet most élsz, nem biztos, hogy olyan,

amilyet életed végéig szeretnél,  de most ez az, ami a ren-
delkezésedre áll, tehát próbálj örömöt találni benne! Találd
meg a jó dolgokat benne! Tulajdoníts nagyobb jelentõ -
séget a pozitív dolgoknak az életedben, és tanuld meg
észrevenni a jót mindenben! Élvezd a családod és barátai-
id társaságát! Ne légy személyválogató, és ne szorgoskodj
azon, hogy megváltoztasd õket! Imádkozz értük, és
engedd, hogy Isten végezze el a változtatásokat bennük!
Élvezd a munkád, élvezd az otthonodat, és élvezd az

egy szerû, mindennapi életedet! Ez lehetséges, ha bízol
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Istenben, és eldöntöd, hogy jó hozzáállásod lesz. Fóku -
szálj Istenre, és ne arra ami nem jó benned, vagy az éle -
tedben, a családodban, a világban. Istennek jó terve van
veled, és Õ már el is kezdte kibontakoztatni az elkép -
zelését. Már elõre örülhetsz, várva azokat a jó dolgokat,
amelyek bekövetkeznek majd!
A legtöbb ember úgy gondolja, hogy addig nem

élvezheti az életét, amíg bármilyen probléma is jelen van
az életében, de ez helytelen hozzáállás! Ne rágódj a múl-
tad hibáin és sérelmein! Inkább folytasd az elmélkedést
azon, hogy milyen nagyszerû új jövõd van Jézus Krisztus
által. Jó móka lehet számodra a közlekedési dugóban való
ücsörgés is, ha éppen úgy döntesz. Emlékezz arra, hogy
egy új életmódra tanítalak, és az élethez való hozzáállá-
sodnak ebben óriási szerepe van!
Én végre megtanultam értékelni azt, ahova eljutottam,

és amit elértem utam során, és azt ahova tartok. Téged is
bátorítalak arra, hogy tanuld meg ezt! Istennek sok ten-
nivalója van az életedben, és nem akarja, hogy ez alatt az
idõ alatt nyomorultul érezd magad. Ugyanúgy, ahogy a
gyermekeknek fel kell nõniük, a keresztényeknek is fel-
nõtté kell válniuk. Ez egy folyamat, mely sokszor tovább
tart, mint szeretnénk, de nincs értelme annak, hogy közben
ne élvezzük az életünket.
Isten nem azt várja tõled, hogy már ma tökéletes légy.

Igazság szerint tudja, hogy sosem leszel teljesen az, amíg
ezen a földön élsz. Ennek ellenére elvárja, hogy mind -
annyian törekedjünk rá. Minden nap fel kell kelnünk, és a
tõlünk telhetõ legjobbat kell nyújtanunk, hogy Istent szol-
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gáljuk. El kell ismernünk a tévedéseinket, és kérnünk kell
az Õ bocsánatát a bûneinkre, törekedve arra, hogy elhagy -
juk azokat. Ha ezt megtesszük, Isten rendezi a többit. Õ
folyamatosan munkálkodik velünk együtt Szent Szelle -
mén keresztül. Tanítani fog bennünket, megváltoztat és
használ majd. Most már ráléptél egy új élet ösvényére, és
hiszem, hogy ezt sosem fogod megbánni. Élvezd Istent,
élvezd önmagad és élvezd az életed, amelyért Jézus
meghalt, hogy Neked adhassa!
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA

Ha még soha nem hívtad be a szívedbe Jézust, mint Uradat
és Megváltódat, akkor kérlek, tedd meg most. Mondd el
ezt az imát, és ha tényleg komolyan gondolod, akkor meg-
tapasztalhatsz egy új életet Krisztussal!

Atyám, Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad, a
világ Megváltója. Hiszem, hogy meghalt értem a keresz -
ten, és elhordozta minden bûnömet. Elment a pokolba
helyettem, legyõzte a halált és a sírt. Hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból, és most az Atya jobbján ül.
Szükségem van Rád Jézus! Bocsásd meg a bûneimet,
ments meg, gyere és lakozz bennem! Újjá akarok születni!

Most hidd el, hogy Jézus a szívedben él! Megbocsátattak
a bûneid, igazzá lettél, és amikor Jézus visszajön, te a
mennybe mész vele.
Keress egy gyülekezetet, amely Isten Igéjét tanítja, és
növekedj Krisztusban! Semmi sem fog változni az életed-
ben, ha nem ismered az Isten Igéjét.

60

A new way of living_A new way of living.qxd  2013.07.04.  9:03  Page 60



AZ ÍRÓRÓL

Joyce Meyer, a világ vezetõ Biblia tanítóinak egyike, aki
1976 óta tanítja az Isten Igéjét, és 1980 óta tölt be teljes
idejû szolgálatot. A New York Times eladási listája alapján
megválasztott legnépszerûbb írónõk egyike közel
kilencven inspiráló könyvet írt eddig, többek között a
Power Thoughts (Erõt adó gondolatok), a 100 Ways to
Simplify Your Life (100 módszer az életed leegyszerû -
sítéséhez) az egész Az Értelem Küzdõtere c. könyvcsalá-
dot, vagy a The Penny (A Penny) címû könyvet, mely az
írónõ elsõ kitérõje volt a regényírás világába.
Emellett több ezer hangformátumú-, illetve rengeteg videó
formátumú tanítást adott ki. Joyce Örömteli Mindennapok
címû rádió- és TV programjait az egész világon közvetítik,
õ pedig rengeteget utazik, és konferenciákon tanít. Joyce
és férje, Dave, 4 felnõtt gyermek szülei, és St. Louis-ban,
Missouri államban élnek.
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Ha szeretné felvenni a kapcsolatot az íróval, akkor a
következõ címek egyikén teheti meg:

Magyarországi elérhetõségek:
email cím: jmsorozat@gmail.com
weboldal: http://tv.joycemeyer.org
Levelezési cím:  2310 Szigetszentmiklós, 

Wesselényi u. 22.
Telefon: 06-24-368-712

Egyéb elérhetõségek:
Joyce Meyer Ministries
P.o. Box 655
Fenton, Mo 63026
Tel: 001-800-727-9673; 001-636-349-0303 (az Egyesült
Államokon kívülrõl)
Internet cím: www.joycemeyer.org

Amikor írsz nekünk, kérlek oszd meg velünk a
bizonyságtételedet, illetve azt, hogy milyen segítséget
nyújtott neked ez a könyv. Szívesen fogadjuk az imakéré-
seidet is.
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JOYCE MEYER EGYÉB KÖNYVEI:

Never Give up!
The Confident Woman Devotional
Power Thoughts
Eat the Cookie… Buy the Shoes
The Confident Woman
Hearing from God Each Morning
The Everyday Life Bible
Straight Talk on Fear
The Love Revolution (A Szeretet Forradalma)
The Secret to True Happiness
Look Great, Feel Great
Battlefield of the Mind (Az Értelem Küzdõtere)
Approval Addiction
How to Hear from God
In Pursuit of Peace
Knowing God Intimately
Seven Things That Steal Your Joy
Any Minute
Secrets to Exceptional Living
Making Marriage Work
Straight Talk on Insecurity
Straight Talk on Loneliness
Straight Talk on Discouragement
Celebration of Simplicity
Don't Dread
How to Hear from God Study Guide
Jesus Name Above All Names
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Life in the Word
Living Beyond Your Feelings ( Ne Engedd, Hogy az Érzé-
seid Irányítsanak!)
Prepare to Prosper
Straight Talk on Depression
Straight Talk on Worry
The Power of Determination
The Power of Forgiveness
The Secrets of Spiritual Power
Weary Warriors, Fainting Saints
Beauty for Ashes
Do It Afraid!
Eight Ways to Keep the Devil Under Your
Feet
Ending Your Day Right
Enjoying Where You Are on the Way to
Where You Are Going
Healing the Brokenhearted
How to Succeed at Being Yourself
Managing Your Emotions
Me and My Big Mouth!
The Battle Belongs to the Lord
The Joy of Believing in Prayer
The Most Important Decision You Will
Ever Make
The Power of Being Positive
The Word, the Name, the Blood
Woman to Woman
A Leader in the Making
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Be Anxious for Nothing
Be Healed in Jesus' Name
Be Your Best
Eat and Stay Thin
Expect a Move of God in Your
Life…Suddenly!
Filled with the Spirit
If Not for the Grace of God
Peace
Straight Talk on Stress
Tell Them I Love Them (Mondd Meg Nekik,
Hogy Szeretem Õket)
The Root of Rejection
When, God, When? (Mikor, Istenem, Mikor?)
Why, God, Why? (Miért, Istenem, Miért?)
100 Ways to Simplify Your Life
Start Your New Life Today
Straight Talk
The Penny
Starting Your Day Right/Ending Your Day
Right Box Set
New Day, New You
The Secret Power of Speaking God's Word
I Dare You
The Power of Simple Prayer
Battlefield of the Mind Devotional
Battlefield of the Mind for Kids
Battlefield of the Mind for Teens
Reduce Me to Love
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21 Ways to Finding Peace and Happiness
Starting Your Day Right
Be Anxious for Nothing: Study Guide
Being the Person God Made You to Be
Never Lose Heart

Joyce Meyer Spanish Titles:
Las Siete Cosas Que Te Roban el Gozo
(Seven Things That Steal Your Joy)
Empezando Tu Dia Bien (Starting Your Day Right)
Books By Dave Meyer
Life Lines
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