
Isten meg akarja menteni az életed!

Isten szeret téged és egy csodálatos, 

dicsőséges terve van számodra. Ám néha nehéz 

elhinni, hogy Istennek személyre szabott célja 

van veled. Ha megsérültél a múltban, vagy 

méltatlannak érzed magad, akkor lehet, hogy 

nehezen tudod elfogadni Isten feltétel nélküli 

szeretetét. Isten arra vágyik, hogy még ma 

kapcsolatba lépj vele. Ragaszkodj a reménységedhez... ebben a 

könyvben megtalálod a választ. 

Ezeken az oldalakon, Joyce Meyer felfedi, hogy úgy tekints 

magadra, ahogy Isten lát, és ne úgy, ahogy eddig láttad magad. Ha 

elhiszed azt, amit Isten mond rólad, akkor a jelened, a jövöd, egy 

szempillantás alatt megváltozik, és Isten tervét fogja visszatükrözni. 

Le fogod győzni a félelmet, és olyan békességed lesz, ami csak akkor 

adatik, ha teljesen Istenre bízod a jövőd.

Engedd, hogy Isten Igéje elkezdjen benned dolgozni még ma. 

Engedd meg Isten végtelen szeretetének, hogy megérintsen, és 

meggyógyítsa az összetört szíved!

Ez a könyv a Joyce Meyer Ministries 
ingyenes ajándéka. Kereskedelmi 
forgalomba nem hozható!
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BevezeTÉs

IsTen IGÉJe

Elküldte igéjét, meggyógyította és a sír 
mélyéről kimentette őket. 

Zsoltárok 107:20

Isten Igéje meggyógyít és megment minket. Megvál-
toztatja az életünket.

Az Isten Igéje megváltoztat téged!
A Zsoltárok 1:1-3ig terjedő versekben Dávid azt írta,

hogy boldog az az ember, aki Isten Igéjén elmélkedik éjjel-
nappal, mert olyan lesz, mint a folyó mellé ültetett fa, és
mindenben sikeres lesz.

A folyó mellé ültetett fa azt jelenti, hogy stabil, kiegyen-
súlyozott. A jó helyre ültetett fa stabilan és szilárdan fog
állni. Te is lehetsz stabil és kiegyensúlyozott, és minden,
amibe belefogsz, sikerülni fog. Hogy ez így legyen, annyit
kell tenned, hogy az Isten Igéjén elmélkedsz.

Elmélkedni Isten Igéjén, annyit jelent, hogy azt folya-
matosan forgatod az elmédben, gondolkozol rajta, mondo-
gatod magadnak, úgy ahogy Isten parancsolta Józsuénak:

Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását,
arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mind-
azt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon,
és boldogulsz. Jozsué 1:8

Az 5 Mózes 30:14-ben azt írja az Ige: Sőt inkább na-
gyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van,
teljesítsd hát azt!
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Az Ézsaiás 55:11-ben az ígéri az Úr, hogy ilyen lesz az
én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen [anélkül, hogy ne érne el eredményt, haszontala-
nul], hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért
küldtem. 

A 2 korinthus 3:18-ban Pál apostol azt tanítja, hogy
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben
szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre
formálódunk át az Úr Szelleme által dicsőségről dicső-
ségre.”

Az Úr dicsőségében lenni, azt is jelenti, hogy tudjuk mi
az Ő csodálatos terve a számunkra, és el is hisszük azt.

Isten szeret minket és van egy jó terve, egy csodálatos
terve a mi életünkre. Pál azt mondja az efézusiakhoz írt le-
velében, hogy Isten eleve eltervezte a megváltásunk krisz-
tus által, hogy megmutassa azt a hatalmas szeretetet, amivel
szeret bennünket.

Ez azt jelenti, hogy Isten szeret téged, és van egy cso-
dálatos terve az életedre nézve. Szükséges, hogy higgy
ebben, és ezt meg is valljad.

Az ördög megpróbálta romba dönteni az Isten tervét.
Egész életedben azon munkálkodott, hogy értéktelennek
érezd magad. Miért? Mert nem akarja, hogy elhidd, hogy
Isten mennyire szeret. A sátán jól tudja, hogyha hallod az
Isten Igéjét újra és újra, és hagyod, hogy a bensőd és a gon-
dolkozásmódod részévé váljon, akkor az megváltoztat
téged. És ezt nagyon nem akarja.

Ezért írtam ezt a könyvet. Olyan Igéket tartalmaz, ame-
lyek hiszem, hogy megváltoztatják az énképedet és ezáltal
a jelenedet és a jövődet is.
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A Biblia azt írja, hogy Isten képmására lettél teremetve.
(1 Mózes 1:27) 

Ha elhiszed azt, amit Isten mond rólad, akkor megvál-
tozik a hozzáállásod és a véleményed is magadról. kérdezd
meg magadtól: Mit gondolok magamról? Mi a vélemé-
nyem magamról? Utána azt kérdezd meg, hogy Mit gondol
rólam Isten? Mi az Isten véleménye rólam?

Isten Igéjében le van írva, hogy Ő mit gondol és mond
rólad. Azon Igék alapján, melyeket idézek, Isten szerint
látod majd magad és nem úgy, ahogy az ellenség. Lehet,
hogy eddig elhitted az ördög összes hazugságát. Itt az ideje,
hogy ezután Istennek higgy.

A János 17:17-ben Jézus azt mondja, hogy Isten Igéje
igaz, és a János 8.32-ben, hogy Isten Igéje igaz és az Igazság
szabaddá tesz. Az Isten Igéje, ami maga az Igazság nem csak
szabaddá tesz, hanem megváltoztatja az életfelfogásunkat, a
jellemünket is. Ezért kell olvasnod, tanulmányoznod, elmél-
kedned rajta, és engedni, hogy meggyökerezzen benned.

Amint egy keresztény énekünk is mondja: „krisztusban
magabiztos lehetsz, örömmel teljes, egy győztes, hűséges,
Isten barátja, aki Isten arcát keresi”.

Valld meg magadra vonatkozóan mindazt, amit Isten
mond rólad az Ő Igéjében. Ahogy ezt megteszed, Isten el-
kezd munkálkodni az életedben.

Isten megszabadít a félelmeidtől, meggyógyítja össze-
tört szívedet és a sebeidet, és hűséges barátjává válsz, akit
Ő szeret, és aki nagyon szereti Őt.

Az Ézsaiás 61:1-3 azt mondja:
1, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert fel-

kent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a sze-
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gényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást
hirdessek (testi és szellemi) a foglyoknak, és szabadon bo-
csátást a megkötözötteknek.  

2, Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk
bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. 

3, Hamu helyett fejdíszt (vigaszt és örömöt) adok Sion
gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés
helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket (magas,
erős, káprázatos), az Úr ültetvényének: őt ékesítik.

Igen, Isten megváltoztat. Megváltoztatja a jellemedet.
Megváltoztatja az életedet. Isten szeret téged. különleges
vagy. Az ellenség nem akarja, hogy szeretettnek érezd
magad. Ellenben Isten igen!

A következő fejezetekből megtudod, hogy Isten nem
csak azt akarja, hogy felfogjad az Ő irántad való hatalmas
szeretetét, hanem azt is, hogy biztos legyél a jövődben, a
megigazultságodban (hogy ki vagy krisztusban), és hogy
megtanuld, hogyan győzd le a félelmet, ami megakadá-
lyozza, hogy Isten ki tudja rád árasztani az áldásait, a neked
szánt csodálatos terve szerint.

Isten áldjon meg ebben a folyamatban ahogy megtanu-
lod megvallani Isten Igéjét, ami nem tér vissza üresen,
hanem elvégzi az Ő célját és akaratát az életedben.



1.

IsTen szereTeTÉnek 
MeGTapaszTaLása

37De mindezekkel szemben diadalmaskodunk
az által, aki szeret minket. 
38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 
39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle
más teremtmény nem választhat el minket az
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban.

Róma 8:37-39

Ebben az igeszakaszban Pál apostol arról beszél, hogy
bármivel is találjuk szembe magunkat az életben, a győze-
lem már a miénk krisztusban, aki annyira szeretett minket,
hogy értünk adta az életét.

A János 3:16-ban Jézus maga mondja, hogy „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött [egyetlen] Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne [bízik, kapaszkodik, rá támasz-
kodik], el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Jézus annyira szeret téged, hogy az életét akkor is felál-
dozta volna érted, ha csak te lettél volna az egyetlen ember
a földön.

János, a szeretett tanítvány ezt mondja: „A szeretetben
nincs félelem, sőt a teljes [tökéletes] szeretet kiűzi a félel-
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met; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem
lett tökéletessé a szeretetben.” 1 János 4:18.

Ha még van félelem az életünkben, akkor az azt jelenti,
hogy nem értettük meg, hogy Isten mennyire szeret min-
ket. Ha megismerjük Isten szeretetének a teljességét/nagy-
ságát, akkor az összes félelmünk elillan.

A János 16:27-ben Jézus azt mondja: „hanem maga az
Atya (nagyon) szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és
hiszitek, hogy én az Istentől jöttem.”

Nehéz neked elhinni, hogy Isten ennyire törődik veled?
Sok éven keresztül nem tudtam elfogadni Isten szere-

tetét, mert azt hittem, ki kell érdemelnem azt. De ma már
tudom, hogy szeret engem, annak ellenére, hogy még nem
vagyok tökéletes.

A János 14:21-ben Jézus emlékeztet minket: „Aki be-
fogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret
engem, aki pedig (igazán) szeret engem, azt szeretni fogja
az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki
magamat.

Jézus valósággá akar válni számodra.
Az engedelmesség az az igaz szeretet egyik gyümölcse,

de sose fogod tudni annyira szeretni Istent, hogy engedel-
meskedj neki, hacsak el nem fogadod előbb az Ő szeretetét.
Az Ő szeretetét nem tudod kiérdemelni, nem tudod meg-
váltani jó cselekedetekkel, vagy megvenni jó magaviselettel.

Isten szeretete ingyen ajándék; feltétel nélküli. Jézus ke-
reszthalálának köszönhetően lehetett a miénk.
Fogadd el Isten szeretetét most. Emeld fel a szíved Isten-
hez és mond: „Hiszem, hogy szeretsz engem Uram, és el-
fogadom a szereteted.”
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Az 1 János 4:19-ben azt olvassuk: „Mi tehát azért sze-
retünk, mert ő előbb szeretett minket.

Lehet, hogy fordítva gondoltad ezt, mint ahogy én
is évekig. Lehet, hogy próbálod Istent szeretni és pró-
bálsz jó dolgokat tenni érte, hogy Ő majd ezért, viszon-
zásképpen szeressen. De nézzük csak meg újra a János
4:19-et; „Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szere-
tett minket.”

Dávid biztos volt Isten szeretetében, amikor azt mondta
a Zsoltárok 36:7-ben: „Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek.”

Szeretném, ha megnéznétek velem együtt a 139. zsol-
tárt. Dávid egy különleges módon kommunikált Istennel,
és ezt olyan jól tette, hogy követendő a példája. Valld meg
te is a száddal ezt a zsoltárt:

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.; Uram,
megvizsgáltál engem, és ismersz.
2 Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről
érted gondolatomat.
3 Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden 
útamat jól tudod.
4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár 
egészen érted azt Uram!
5 Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem
tartod kezedet.
6 Csodálatos előttem [e] tudás, magasságos, 
nem érthetem azt.
7 Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől
hova fussak?

12



17 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid,
oh Isten! Mily nagy azoknak summája! >>
18 Számlálgatom őket: többek a fövénynél; 
felserkenek s mégis veled vagyok. >>

Zsoltárok 139:1-7; 17, 18

Ez erőteljes!
Ézsaiás próféta azt mondja, hogy Isten várja, hogy jót

tehessen velünk: „De még vár az Úr, [vágyik rá] hogy meg-
kegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert
bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne re-
ménykednek.” Ézsaiás 30:18.

Gondolj bele, hogy Isten időt akar veled tölteni, mert
különleges vagy a számára.

Isten annyira szeret téged, hogy számon tartja a bolyon-
gásaid. Tömlőbe gyűjti könnyeid, és feljegyzi a könyvébe.
(Zsoltárok 56:9.)

A János 14:18-ban Jézus azt mondta a tanítványoknak:
„Nem hagylak titeket árván [vigasztalanul, gyászolva, el-
hagyatottan], eljövök [visszajövök] hozzátok.”

A Zsoltárok 27:10-ben Dávid azt írja: „Ha apám,
anyám elhagyna is, az Úr magához fogad [gyermekeként
örökbe fogad] engem.”

Lehet, hogy nincs meg az életedben az a természetes
szeretet, amit mindenki kíván és keres; és lehet, hogy a saját
családod is elhagyott. Isten azt akarja, hogy tudd, hogy az
Ő szeretete feléd olyan erős és hatalmas, hogy felülmúlja
az összes olyan ember szeretetét, aki elhagyott téged. En-
gedd, hogy megvigasztaljon, és meggyógyítsa az összetört
szíved.
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Isten a családjába fogadott. Te a gyermeke vagy, és Ő
szeret téged.

Az Efézus 3:17-19-ig terjedő versekben Pál apostol
imádkozik érted és értem:

„hogy a krisztus lakjék [letelepedjen, állandó otthonává
tegye] szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve
és megalapozva képesek legyetek felfogni és (igazán) meg-
ismerni minden szenttel együtt: mi a szélessége, hosszú-
sága, magassága és mélysége krisztus minden ismeretet
meghaladó szeretetének, hogy eképpen teljességre jussatok.
Az Isten mindent átfogó teljességére [Isten legteljesebb je-
lenlétét megtapasztalva, hogy legyetek olyanokká, akit az
Isten teljességgel áthat, eláraszt].”

Igen, Isten szeret téged, és vigyáz rád. Folyamatosan fi-
gyel rád.

Az Ézsaiás 49:16 azt mondja, hogy van rólad egy képe,
belevésve, rátetoválva mind a két tenyerére.

A János 15:9-ben Jézus azt mondta: „Ahogyan engem
szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok
meg az én szeretetemben.”

Mennyire szeret téged az Isten?
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki

életét adja barátaiért.” ( János 15:13)
Senki sem szeret ennél jobban.
Jézus a barátod akar lenni. Az életét adta érted, hogy

megmutassa, mennyire szeret.
A Róma 5:6-ben Pál azt mondja: „Mert amikor

még erőtlenek [akik nem tudnak segíteni magukon]
voltunk, a rendelt időben halt meg krisztus értünk, is-
tentelenekért.”
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A megfelelő időben Isten kimutatta az irántunk érzett
szeretetét, azáltal, hogy elküldte értünk krisztust meghalni,
mikor még bűnösök voltunk. 

Azután a 7. versben Pál azt mondja: „Hiszen még az
igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vál-
lalja valaki a halált.”

Végül az 8. versben Pál azt mondja: „Isten azonban
abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy krisztus [a
Messiás, a Felkent] már akkor meghalt értünk, amikor bű-
nösök voltunk.”

kedves barátom, Isten nagyon szeret téged. A Szent
Szellem meg akarja mutatni Isten szeretetét számodra.
Nyisd meg a szíved és fogadd el Isten szeretetét. Ő úgy
fogad el, ahogy vagy. Soha nem utasít vissza és soha nem
vádol. ( János 3:18)

Az Efézus 1:5-6-ban Pál azt írja: „Előre el is hatá-
rozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus krisztus által, aka-
rata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges
kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett
Fiában.”

Így folytatja a 7. versben: „Őbenne van – az ő vére
által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; ke-
gyelme gazdagságából.”

Az Ézsaiás 54:10-ben azt olvassuk: „Mert a hegyek
megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád
való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége
nem inog meg - mondja könyörülő Urad.”

Az 1 korinthus 1:9-ben Pál arra emlékeztet, hogy: „Hű
[megbízható, szavahihető, hű az ígéretéhez, lehet rá szá-
mítani] az Isten,  ...”



Megígérte, hogy amíg hiszel krisztusban, soha nem
utasít vissza, és azt is megígérte, hogy szeretni fog téged,
és Ő megtartja az ígéreteit.

A János 17:9-10-ig terjedő versekben Jézus azt mondja,
hogy Ő maga imádkozik értünk, mert hozzá tartozunk.
Isten neki adott téged és Ő megdicsőíti magát benned. 

Isten szeret téged. Fogadd el ezt a szeretetet.

Valld meg a zsoltáros Dáviddal együtt:
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő
szent nevét! 
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi
jót tett veled! 
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja
minden betegségedet, 
megváltja életedet a sírtól, szeretettel és 
irgalommal koronáz meg.”

Zsoltárok 103:1-4.

A Zsoltárok 103:5, 6, 8, 11-13, 17-ben az írja a Biblia:
5Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod,
mint a sasé. 
6Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan
bánik az Úr. 
8Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú,
szeretete nagy. 
11Mert amilyen magasan van az ég a föld
fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. 
12Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messzire veti el vétkeinket. 
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13Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan 
irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. 
17De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel
van, és igazsága még az unokáikkal is; 

Dávid azt mondja a 32. zsoltár 10. versében: 
„de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi
körül.”

A Zsoltárok 34:2-8-ig terjedő versekben a következőt
olvassuk:

2Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt 
dicséri szám. 
3Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az
alázatosak, és örülnek. 
4Hirdessétek velem az Úr nagyságát, 
magasztaljuk együtt az ő nevét! 
5Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,
megmentett mindattól, amitől rettegtem. 
6Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul
az arcuk. 
7Kiáltott a nyomorult; az Úr meghallgatta, 
és minden bajából kiszabadította. 
8Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, 
és megmenti őket. 

Tegyétek próbára Istent és lássátok meg milyen kegyel-
mes és kedves! Lássátok meg, hogy kiönti kegyelmét
mindazokra, akik bíznak Benne.
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Péter arról beszél, hogy a szeretet sok bűnt elfedez.
(1 Péter4:8) Isten szeretete befedez téged. Élj ezalatt a be-
fedettség alatt. Engedd, hogy megáldja az életed. Valld meg
újra és újra, hogy „Isten szeret engem!”

Elmélkedj az idézett bibliai verseken. Ez az engedel-
messég segít majd elfogadni mindazt, amit Isten neked
akar adni: az Ő túláradó szeretetét!
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2.

a JövőrőL vaLó BIzonyossáG

Nézzünk meg pár igeverset arról, hogy Isten milyen
jövőt szánt neked. Szeretném, ha tudnád, fontos vagy Is-
tennek és már volt egy terve veled akkor, amikor megte-
remtett.

Abban a dalban, aminek az a címe, hogy „Van egy ren-
deltetésem”, arról ír a szerző, hogy tudja, hogy neki van egy
rendeltetése, és be is fogja azt tölteni, amit Isten szánt neki,
aki kiválasztotta őt, és hatalmasan munkálkodik az Ő Szel-
lemén keresztül. Azzal a megrázó vallomással végződik a
dal, hogy „Van egy rendeltetésem, ami nem csak egy üres
kívánság, hisz nem hiába születtem ebben az időben, nem
hiába születtem ebben az időben.”

Mi a helyzet veled? Hogyan látod a jövődet? 
Isten azt akarja, hogy legyél reményteljes, az ördög meg

azt, hogy reménytelen. Isten azt akarja, hogy várd azt, hogy
az életedben jó dolgok történjenek minden nap. A Sátán
meg azt akarja, hogy folyton a rosszat és a pusztulást várd.

A Példabeszédek 15:15-ben azt írja: „A csüggedőnek
mindig rossz napja van (aggódó gondolatok és baljós fé-
lelmek miatt), a jókedvűnek pedig mindig ünnepe (a kö-
rülményektől függetlenül).”

A baljós félelem tulajdonképpen azt jelenti, hogy
rosszra számítunk, rossz dolgokra számítunk, mielőtt be-
következnének! Az Ige világosan írja, hogy a baljós félel-
mek miatt végződik szenvedéssel a napunk.
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A Zsoltárok 27:13-ban azt írja Dávid:
„[Mi vált volna belőlem, ha nem hiszem] 
De én hiszem, hogy még meglátom az Úr
jóságát az élők földjén. A következő versben
arra buzdít, hogy „Reménykedj az Úrban, 
légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!”
Igen, várj és reménykedj az Úrban.

A Jeremiás 29:12-ben Isten felfedi a szándékát velünk
kapcsolatban: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek -
így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és re-
ményteljes jövőt adok nektek.”

Emlékezz, az ördög azt akarja, hogy reménytelen legyél.
Azt akarja, hogy reménytelennek nézz ki, reménytelenül
gondolkozz, reménytelenül beszélj, és reménytelenül cse-
lekedj.

De nézzük meg ezeket az erőteljes szavakat, amiket
Dávid ír a Zsoltárok 42:11-ben: „Miért csüggedsz el, lel-
kem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még
hálát adok neki, szabadító Istenemnek!”

Ha ilyen igék vannak elrejtve a szívünkben, akkor tele
leszünk reménységgel és örömteli elvárásokkal. Remény-
teljesnek fogsz tűnni, reményteljesen gondolkodsz, re-
ményteljesen beszélsz, és reményteljesen cselekszel majd.

A Róma 5:5-ben Pál apostol azt írja: „A reménység
pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten
szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által.”

Más szavakkal, tudjuk, hogy Isten szeret, mert erről tesz
tanúbizonyságot a Szent Szellem. Istenbe vetjük a remény-
ségünk, mert tudjuk, hogy szeret és egy fantasztikus jövőt
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tervezett számunkra. Ha a mi reménységünk és elvárásaink
Őbenne vannak, akkor sosem csalódunk, nem leszünk be-
csapva és megszégyenülve sem. 

A Zsoltárok 84:12-ben azt olvassuk: „Mert nap és pajzs
az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg
javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.” 

A Filippibeliekhez 1:6-ban Pál azt írja: „Éppen ezért
meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a
jó munkát, elvégzi a krisztus Jézus napjára.”

Az Efézusbeliekhez 2:10-ben Pál így indokol: „Mert az
ő [saját] alkotása vagyunk, akiket krisztus Jézusban [újjá
születve] jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre (el-
tervezett) elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk [me-
lyeket ő előre eltervezett nekünk].”

Lehet, hogy azt kérdezed magadtól: „Ha Istennek jó
terve van az életemre nézve, akkor mikor látom ezt meg-
valósulni?”

A választ a Prédikátor könyve 3:17-ben találjuk: „...mert
minden dolognak eljön [megvan] az ideje, és ő ügyel min-
den cselekedetre.”

Isten véghez fogja vinni a tervét az életedben, az Ő ide-
jében. A te dolgod csupán úgy tenni, ahogy Péter javasolja:
„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt,
hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” (1 Péter 5:6)

A Habakuk 2:2-ben az Úr adott egy látomást az Ő pró-
fétájának a jövőről, és megparancsolta, hogy írja le, hogy
azt mások is elolvashassák. A következő versben pedig ezt
írja: „Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik,
hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd tü-
relemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.”



A Zsidókhoz írt levél 6:18-19-ben az szerző arról ír,
hogy ezek a dolgok azért írattak meg, hogy: „... erős báto-
rításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy beleka-
paszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a
reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely be-
hatol a kárpit mögé.”

Pál azt mondja, „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent sze-
retik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket el-
határozása szerint elhívott.” (Róma 8:28). később, az
Efézusiakhoz írt levelében Pál emlékeztet arra, hogy van
célunk, mondván, „Aki pedig mindent megtehet [hatalma
által véghezvigye a tervét] sokkal bőségesebben, mint
ahogy mi (merjük kérni) kérjük vagy gondoljuk [sokkal fe-
lettébb mint az imáink, vágyaink, gondolataink, reménye-
ink, vagy álmaink], a bennünk munkálkodó erő szerint.”
(Efézus 3:20).

Isten azt akarja, hogy legyünk reményteljesek, mert Ő
kész arra, hogy reményeiden felül cselekedjen. De, ha re-
ménytelen vagy – ahogy ezt az ördög akarja – akkor nem
teszed meg azt a részt, amit Isten kér tőled, vagyis, hogy a
reményedet és az elvárásaidat belé veted, bízva abban, hogy
jót tervezett az életed felől, és hogy ez a terv épp a betel-
jesülés fázisában van.

Az Efézus 1:11-ben Pál azt mondja Jézus krisztusról,
„Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk
[előre kiválasztottak] erre annak kijelentett végzése sze-
rint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cse-
lekszik.”

Emlékezzünk Isten Józsuénak tett parancsára, „Ne
hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem
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tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mind-
azt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon,
és boldogulsz.”

Emlékezzünk, hogy mi van megírva az 5 Mózes 30:14-
ben, „Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban
és a szívedben van, teljesítsd hát azt!”

Az Ézsaiás 55:11-ben az Úr elmondja, hogy mennyit
segít abban, hogy az Ő terve megvalósuljon az életünkben,
ha megvalljuk az Ő Igéjét: „Ilyen lesz az én igém is, amely
számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen [anélkül,
hogy hatást érne el, haszontalan], hanem véghezviszi, amit
akarok, eléri célját, amiért küldtem.”

Add oda Istennek a szád, legyen az Övé. kezd el be-
szélni az ő Igéit, mert egy jó jövőt, egy jó célt, egy jó tervet
szánt neked. Istennel egyetértésben beszélj, és ne az ellen-
ség szerint.

Ne feledd, hogy mindannyiunknak van egy Istentől
rendelt végzete.

Mit gondolsz, milyen leszel majd a jövőben? Az ördög
azt akarja, hogy azt gondold, hogy te egyre rosszabb vagy,
ahelyett hogy javulnál. Azt akarja, hogy arra gondolj,
hogy mennyi mindent kell még elérned, és nem azokra,
amiket már eddig elértél. Bosszankodsz néha azon, hogy
te már sosem fogsz megváltozni? Légy reményteljes, hi-
szen Isten épp dolgozik rajtad. Az Igéje folyamatosan
dolgozik benned.

Az 5 Mózes 7:22 arra hívja fel a figyelmünket, hogy
Isten segít legyőzni az ellenségeinket, lépésről lépésre.

A 2 korinthus 3:18 azt mondja, „Mi pedig, miközben
fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicső-



ségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr
Szelleme által dicsőségről dicsőségre.”

A Róma 12:2-ben az olvassuk, hogy a gondolkozásmó-
dunk megváltoztatása által változunk meg, és ezeknek az
új gondolatoknak, hozzáállásnak köszönhetően bizonyítjuk
a magunk számára, hogy „...megítélhessétek: mi az Isten
akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

A kolossé 1:27-ben Pál azt mondja, hogy a titok az,
hogy krisztus bennetek van; reménysége az eljövendő di-
csőségnek. A Mennyei Atyád megigazultként tekint rád.
Úgy néz rád, mint megigazultra, akinek elküldte a Szelle-
mét, hogy lakjon benne, és biztosítsa azt, hogy akarata
megvalósuljon az életedben.

A „dicsőség” szót úgy határoznám meg, hogy Isten ki-
válóságának megtestesülése. Vesd belé a hited és hidd el,
hogy az Ő Igéje érted van.

Tanulj meg pozitív, hittel teli, Igére alapozott megval-
lásokat tenni. Mondd ki hangosan, „Isten képmására vál-
tozok, dicsőségről dicsőségre.” (2 korinthus 3:18).

A bennem élő krisztus a reményem a változásra. Az Is-
tennek a Szelleme változtat meg engem, napról napra, lé-
pésről lépésre. Az életemnek van célja. Istennek jó terve
van számomra.

Ne feledjük, hogy a Róma 4:17 szerint, olyan Istent
szolgálunk, aki létre hívja a nem létezőket.

Mit mond Isten Igéje rólunk?
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent

nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdes-
sétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos
világosságára hívott el titeket.” (1Péter 2:9).
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Istennek az a szándéka, hogy előhozza, életre hívja, ki-
hozza a világosba – hogy mindenki láthassa – azokat a cse-
lekedeteket, jó tulajdonságokat, és tökélyt, amit eltervezett
számodra.

Tanuld meg azt mondani, hogy „Engem isten hívott ki
a sötétségből, az Ő dicsőséges fényébe.”

Ha rossz az önképed, akkor még sötétségben vagy. Ha
nem szereted magad, akkor még sötétségben vagy. Ha azt
gondolod magadról, hogy értéktelen vagy, akkor még sö-
tétségben vagy.

A Malakiás 3:17-ben azt olvassuk, hogy mi Isten kin-
csei vagyunk, az ő különleges tulajdona. Igen, értékes vagy,
és van célja veled. Van egy elhívásod. Istennek különleges
terve van veled. Szerepet szánt neked a történelemben, de
ezt el kell hinned, hogy a tied lehessen.

Mondhatod, de Joyce, oly sokszor elbuktam. Oly sok
hibát vétettem, tudom, hogy elkeserítettem Istent.”

A Filippi 3:13-14-ben Pál arról beszél, hogy még nem
érte el a tökéletességet, de azt is mondja, hogy nem adja fel:

„Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már
[még nem] elértem, 

de egyet teszek [arra törekszem]: ami mögöttem van,
azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve
futok egyenest a (mennyei) cél felé, Isten mennyei elhívá-
sának a krisztus Jézusban adott jutalmáért.”

Istennek jó terve van az életedre. Ne élj a múltban.
Halld meg, mint mond az Úr az Ézsaiás 43:18-19-ben:

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tű-
nődjetek! 
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Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd
megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatag-
ban folyókat fakasztok.”

Végezetül, figyelj arra, amit Isten mond az Ézsaiás
43:24-ben: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat
önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.”

Isten annyira szeretné, hogy mindazzá válj, amit ő szánt
neked. Azt szeretné, hogy maximálisan élvezd azt az életet,
amit neked készített. készen áll arra, hogy az ő kegyelme
által minden rosszat elmozdítson, amit a múltban elkövet-
tél. Sőt, előre gondoskodott azoknak a hibáknak a megbo-
csátásáról is, amiket még el sem követtél.

Nem kell bűntudatban élned a múltad miatt, sem a je-
lenben, sem a jövőben. Isten szeretne segíteni neked bár-
miben, amire csak szükséged van.

Ézsaiás 40:31: „De akik az Úrban bíznak [várnak rá,
számítanak rá, keresik], erejük megújul, szárnyra kelnek
[fel az égig, Istenhez közel], mint a sasok, futnak, és nem
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

Micsoda fantasztikus ígéret Istentől az ő túláradó sze-
retetéről, és természetfeletti gondviseléséről, bármivel is
néznél szembe.

Isten csodálatos ígéreteivel és tervével az életünkre, bát-
ran nézzünk szembe a jövővel, tudván, hogy amit megígért,
azt biztosan teljesíteni is fogja. (Róma 4:21).

Ne nézz hátra, nézz előre! Lépj ki hitben.
Ne feledd, egy isteni elhívás van az életeden, amit be

kell töltened!
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3.

MeGIGazuLTnak LennI 
krIszTusBan

Szeretnék megosztani néhány Igét a megigazultságról.
Az ének, amely így szól, „Megigazultam Istenben”, arról

beszél, hogy Isten örökbe fogadott a családjába, és úgy ál-
lunk trónusa előtt, mint a királyi család tagjai, mint trón-
örökösök Jézussal, bűn nélkül, akiket az Ő drága vére által
vettek meg.

Te Isten igazságossága vagy, ahogy Pál írja a 2 korin -
thus 5:21-ben: „Mert (Isten) azt, aki nem ismert bűnt
(krisztust), bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága
legyünk őbenne. [Az Ő igazságával felruházottan, igaz-
nak nyílvánítottan, ... amilyennek - az Ő jóságából faka-
dóan - kell lennünk; elfogadottnak, jó kapcsolatban
Ővele].”

A Zsoltárok 48:10-ben azt mondja az Úr: 
„Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén,
Istenünk, jobbod csupa igazság.”

Isten igazságos kezeit kitárja feléd.
Az 1 korinthus 1:8-ban Pál Apostol arról ír, hogy „aki

meg is erősít titeket mindvégig [álhatatossá tesz, garantálja
a védelmed, Ő lesz a biztosítékod minden vádlás ellen],
hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus krisztus
[a Messiás] napján.”
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Tudod, hogy ez mit jelent? Azt, hogy Isten már igaznak
lát téged. Már ma ott vagy, ahol akarja, hogy legyél. készen
áll arra, hogy a Sátán összes hazugságától megvédjen, aki
a testvéreink vádlója. ( Jelenések 12:10).

Ha Jézus krisztusba veted a hited, akkor Isten nem
bűnösként tekint rád. készen áll ártatlanságod bizonyí-
tására.

A Hegyi beszédben Jézus ezt mondta a követőinek:
„Boldogok [ szerencsések, áldottak és szellemileg virág-
zóak] [ahogy Isten újjászületett gyermekeként élvezik ke-
gyelmét és a megváltásukat], akik éheznek és szomjaznak
az igazságra [egyenesek és megigazultak Istenben], mert
ők megelégíttetnek.” (Máté 5:6).

Jézus szerint, mint újjászületett gyermek, úgy élhetsz,
hogy élvezed Isten jóságát és kegyelmét. Jogod van élvezni
az életet. Ez Isten ajándéka számodra.

kezd el megvallani a következőt: „Isten igazságossága
vagyok Jézus krisztusban.”

Lehet, hogy magadra vetted azt a terhet, hogy megpró-
bálj Isten igazságossága lenni önerőből. De nem így mű-
ködik ez. A megigazultság, olyan mint a megváltás, nem
lehet megdolgozni érte; egy ajándék. Add fel az erőfeszí-
téseidet, és bízz Istenben, hogy ő részesíthessen téged a
megigazításban, krisztusban. 

„Vesd az Úrra terhedet [engedd el], és Ő gondot
visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon
[megbotoljon, elessen, elbukjon] az igaz.” 

(Zsoltárok 55:22).



A Róma 4:1-3-ig Pál Ábrahám igazságáról beszél: 
„...Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi test

szerinti ősatyánk a saját erejéből? [Hogy érinti ez Ábrahám
helyzetét és mit nyert ezáltal?]”

„Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna
meg [csupán bűnök alól felmentve], akkor lenne mivel di-
csekednie [amit megtett, akkor], de nem Isten előtt.”

De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám az Istennek
[bízott benne], és Isten ezt számította be neki igazságul
[Istennel összhangban élt].”

Utána a 23-as és 24-es versekben Pál a következőkre
mutat rá:

„De az, hogy „beszámította neki igazságul”, nem egye-
dül érte van megírva,  hanem értünk is, akiknek majd be-
számítja, ha hiszünk abban [bízunk benne, ragaszkodunk
hozzá, erre támaszkodunk], aki feltámasztotta a halottak
közül Jézust, a mi Urunkat.”

Más szóval Pál itt azt mondja, hogy a megigazulást hit
által kapjuk és nem cselekedetek által.

Ha hiszünk Jézus krisztusban, Isten már igaznak lát.
Szó szerint. Hoz egy döntést, hogy igaznak lát minket
Őelőtte, Jézus vére miatt. Ő egy szuverén Isten, és jogában
áll ilyen döntést hozni, ha úgy akarja.

A Róma 5:1-ben Pál összefoglalja az eddigieket: „Mivel
tehát megigazultunk [felmentett, igaznak nyílvánított, és
Istennel jó viszonyban lévő] hit által [ragadjuk meg ezt a
tényt], békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus krisztus
[a Messiás, a Felkent] által.”

A megigazulás nem a mi esendő tetteinken keresztül
érkezik hozzánk, hanem Jézus bevégzett műve által.
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A Zsoltárok 37:25-ben Dávid azt írta, 
„Gyermek voltam, meg is öregedtem,
de nem láttam, hogy elhagyatottá lett a 
(rendíthetetlen) igaz, sem azt, 
hogy gyermeke koldussá vált.”

Hiszem azt, hogy szülőkként, meg tudjuk ragadni a
megigazulásunkat Istenben, krisztus által, akkor a gyer-
mekeink is magukévá tudják tenni ezt az igazságot.

Azok a gyerekek, akiket olyan szülők nevelnek, akik bű-
nösnek, elítéltnek és értéktelennek érzik magukat, könnyen
teszik magukévá ezeket az érzéseket.

Ugyanúgy, ha a szülők megértik és elhiszik, hogy Isten
szereti őket, fontosak a számára, jó terve van az életükkel,
hogy igazak lettek Jézus vére által, akkor a szüleik hite be-
folyásolni fogja a gyermekeiket; elfogadják Jézust, és összes
ígéretét magukra nézve.

A Példabeszédek 20:7 azt mondja, „Feddhetetlenül él
az igaz, még a fiai is boldogok [áldottak, szerencsések]
lesznek.”

A Zsoltárok 37:39-ben azt olvassuk, 
„Az [kitartóan] igazak segítséget kapnak 
az Úrtól, erőt a szükség idején.”

Az Úr a te oldaladon van. Az Ő Igéje igaz; békességet,
megigazulást, biztonságot ad, és győzelmet ígér a gonosz
felett.

Tanuljuk meg megvallani, amit Isten ígér az Ézsaiás
54:17-ben, „Célt téveszt minden fegyver, amit ellened ko-



vácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvény-
kezni mer veled. Ez az öröksége [békesség, megigazultság,
biztonság, és győzelem a gonosz felett] az Úr szolgáinak
[akik Istennek igaz szolgái], így szolgáltatok nekik igazsá-
got [ezt adom nekik megigazulásként] - így szól az Úr.”

A Zsoltárok 34:15-ben Dávid azt mondja:
„Az Úr szeme látja az (a kompromisszumot
nem kötő) igazakat, füle meghallja kiáltásukat.”
Ez azt jelenti, hogy Isten figyel és meghallgat
téged, mert szeret.

Utána a 17-es, 19-es és a 22-es versekben Dávid azt
mondja:

„Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és ki-
menti őket minden bajból.

Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.
Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie

senkinek, aki hozzá menekül.”

Attól kezdve, hogy elfogadod Jézust, mint megváltódat,
folyamatosan növekedsz Benne. Azt is mondhatnám, hogy
egy utazáson veszel részt. Amíg úton vagy, követsz el hi-
bákat. Lehet, hogy a teljesítményed nem tökéletes, de ha a
szíved a helyén van az Úrral, akkor ő tökéletesnek lát az
utazásod során is.

Az Ézsaiás 54:14-ben, azt mondja az Úr: „Igazság által
leszel erős [összhangban Isten akaratával és parancsolata-
ival], nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled,
sem a rettentéstől: nem közelít hozzád.”
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A Példabeszédek 28:1 azt mondja, hogy a meg nem al-
kuvó igaz emberek bátrak, mint az oroszlán. Amikor tudod,
hogy megigazultál krisztus által, amikor kijelentésed van
erről, akkor nem fogsz többé félelemben élni, mert az igaz-
ság bátorságot szül.

„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni
erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kí-
sértést szenvedett mindenben, de mégsem vétkezett.”

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához [az
Isten kegyelmi trónusához, nekünk, bűnösök számára], hogy
irgalmat nyerjünk (a kudarcaink miatt), és kegyelmet talál-
junk, amikor segítségre van szükségünk [megfelelő segítsé-
get, a megfelelő időben, épen mikor szükségünk van rá].

Zsidókhoz írt levél 4:15-16

Bátran mehetünk Isten kegyelmi trónusához, nem azért
mert tökéletesek vagyunk, hanem mert, „...már most meg-
igazított minket az ő vére által, még inkább meg fog men-
teni minket a haragtól.” (Róma 5:9)

Lehet, hogy egész életedben azt kérdezted magadtól,
hogy „Mi a baj velem?”

Ha így van, akkor hadd mondjam el a jó hírt: igazzá
lettél téve!

Valami nagyon is stimmel veled.
Ez egy olyan dolog, amire mindig bátorítom az embe-

reket, hogy vallják meg állandóan, hogy: „Lehet, hogy még
nem tartok ott, ahol kéne, de hála Istennek, már nem va-
gyok ott, ahol voltam. Jól vagyok, és a jó úton!”

Ne feledd, a változás az egy folyamat, és nálad éppen ez a
folyamat zajlik. Isten igaznak fogad el, a változás közben is.
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Igaz vagy. Ez egy olyan állapot, amibe Isten helyezett,
Jézus vére által.

Azok a változások, melyek az életedben történnek,
annak a megnyilvánulásai, hogy Isten már megigazított hit
által.

Dicsőség Istennek!
Ez hatalmas dolog!
Ahogy elfogadod Isten szeretetét és igazságát, úgy

megszabadulsz a bizonytalanságtól és a visszautasítástól
való félelemtől.

Most álljunk meg egy pillanatra, és valljuk meg, hogy
„Én Isten igazságossága vagyok krisztusban.” Bátorítalak,
hogy ezt valld meg, naponta többször.

A Róma 14:17-ben Pál apostol azt mondja, „Hiszen az
Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és
Szent Szellemben való öröm.” Az igazság békességhez
vezet, a békesség meg örömhöz.

Ha hiányt szenvedsz békességben és örömben, akkor
lehet, hogy nincs kijelentésed arról, hogy Isten megiga-
zított téged. Isten meg akar áldani, fizikálisan és anyagi-
lag is.

Az önváddal teli, magukat bűnösként látó emberek nem
tudnak igazán bővölködni. A Biblia azt mondja, hogy az
igazak, akik tudják magukról, hogy igazak, azok bővölköd-
nek és biztonságban vannak.

Tudod, mit mond rólad az Úr? A Zsoltárok 1:3-ban,
aki gyönyörködik az Úr törvényében és útmutatásaiban az
„Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejé-
ben megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja.
Minden dolgában sikeres.”
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Azon elmélkedj, hogy Isten megigazított Őbenne és ne
azokon, amik még nem stimmelnek veled.

Ahogy olvashattuk a Józsué 1:8-ban, „Ne hagyd abba
ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd
éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben
meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.”

Emlékezzünk, hogy a Zsoltárok 1:2-3-ban azt mondja
az Ige, hogy „ha az Úr törvényében gyönyörködsz, és az
ő törvényéről elmélkedsz éjjel-nappal, akkor olyan leszel,
mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi
gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Mindenben sike-
res leszel.”

Elmélkedj az Igén, és mond ki hangosan. Amikor a
Sátán támadja az elméd, támadj vissza Isten Igéjével. Em-
lékezz, hogy Jézus legyőzte az ördögöt azzal, hogy azt
mondta neki: „Meg van írva.” (Lukács 4:4; 8; 10).

A Példabeszédek 18:10 azt mondja, hogy „Erős torony
az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.”

A Zsoltárok 72:7 azt írja, hogy „...virágozzék napjaiban
az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik
a hold.” Fogadd el az Istentől jövő megigazulást, és virá-
gozzék benned a békesség. 

Azt gondolhatod, „Mi van azzal a sok rosszal, amit
tettem?”

Hadd emlékeztesselek arra, hogy Isten hogyan nyilat-
kozik, az ő népéről a Zsidókhoz írt levél 10:16-18-ban. 

„Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok
múltán”, így szól az Úr: „Törvényemet szívükbe adom, és
elméjükbe írom [a legbelsőbb gondolataikba]; bűneikről és
gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. 
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Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó [megbocsátás és
a büntetés eltörlése], ott nincs többé bűnért bemutatott ál-
dozat.” 

Más szavakkal, a bűneidet, és az értük járó büntetést el-
törölték. Mivel Jézus egy alapos és tökéletes munkát vég-
zett, így nincs is mit felajánlanod a bűneidért cserébe. Az
egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy Isten kedvében járj,
hogy elfogadod hit által, azt, amit ingyen neked akar adni. 

A Zsidókhoz írt levél 10:19-20 azt mondja Jézusról,
hogy az Ő áldozata által, „... pedig, atyámfiai, teljes bizal-
munk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus krisztus
vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg
előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által.”

Többé már nem kell ott lenni egy elválasztó kárpitnak
közted és Isten közt.

Micsoda jó hír ez!
Jöhetsz bátran, és közösségben lehetsz Istennel, mert

felmentett a bűneid alól, eltörölte azokat és el is feledkezett
róluk.

Örvendezz! Te vagy Isten igazságossága krisztusban!
(2 korinthus 5:21.)
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4.

a fÉLeLMeId LeGyőzÉse

Vannak félelmeid magaddal kapcsolatban?
Abban a dalban, aminek az a címe, hogy 
„Ne félj gyermekem” Isten ezeket mondja rólad:
„Ne félj gyermekem,
Mindig veled vagyok.
Érzem minden fájdalmad,
Látom minden könnyed.
Ne félj gyermekem,
Mindig veled vagyok.
Tudom, hogy hogyan gondoskodjam
Arról, ami az enyém.”

A 2 Timóteus 1:7-ben Pál apostol azt írja a fiatal tanít-
ványának, hogy ne féljen, és gyakorolja a szolgálatát: „Mert
nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az
erő, a szeretet és a józanság lelkét”

Ne felejtsük el ezt a verset. Tanuljuk meg, és mondjuk
el mindig, amikor az aggódás és a félelem megkörnyékez.

A félelem nem Istentől van. A Sátán akarja megtölteni
a szíved félelemmel. Istennek terve van az életeddel. Fo-
gadd el az Ő tervét, és vesd Őbele a hitedet. De ne feledd,
hogy a Sátánnak is terve van az életeddel. Ezt a tervet
pedig a félelem hozza el az életedbe.

Dávid azt írta a Zsoltárok 34:4-ben, hogy „Az Úrhoz
folya modtam és ő meghallgatott, megmentett mindattól,
amitől rettegtem.”
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Jézus a szabadítód. Ha szorgalmasan keresed őt, akkor
megment minden félelmedből. A János 14:27-ben azt
mondta az ijedt tanítványainak: „Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek [ne engedjétek, hogy aggasszanak és megzavarja-
nak dolgok, és ne engedjétek meg magatoknak, hogy féle-
lemben és gyáván éljetek], ne is csüggedjen.”

Ez azt jelenti, hogy erőteljesen ellen kell állnod a féle-
lemnek. Hozz ma egy döntést, hogy nem engeded a féle-
lemnek, hogy uraljon és domináljon az életedben.

A Zsoltárok 56:3-4-ben azt mondja Dávid az Úrról:
„Ha félek is, benned bízom!
Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben
bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?”

Az Ézsaiás 41:10-ben azt mondja az Úr az Ő népének:
„Ne félj [nincs mitől félned], mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is se-
gítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

A Zsidókhoz írt levél 13:5 azt mondja, hogy ne kíván-
juk a földi javakat és biztonságot, és emlékeztet arra, hogy
„Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; eléged-
jetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagy-
lak el, sem el nem távozom tőled [biztosan nem]”.

A 6. vers ezt mondja: „Úgy hogy bízvást mondjuk: Az
Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én
nékem?”

A félelem nem más, mint igaznak tűnő hamis állítás!
Az ellenség el akarja veled hitetni, hogy a mostani helyze-
ted a bizonyíték arra, hogy a jövőben is csődöt fogsz mon-
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dani, de a Biblia azt tanítja, hogy bármi legyen is most a
helyzeted, nézzen ki bármilyen rosszul, semmi sem lehe-
tetlen Istennel. (Márk 9:17-23).

Az Ézsaiás 41:13 azt írja, hogy „Mert én, az Úr, a te Is-
tened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked:
Ne félj, én megsegítlek!” Ez azt jelenti, hogy nem kell fél-
ned még akkor sem, ha rossz hírt kapsz. Továbbra is bízz
Istenben. El tudja intézni, hogy minden a te javadat szol-
gálja.

A Róma 8:28-ban Pál apostol azt mondja, hogy „Azt
pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhí-
vott.”

Az Ézsaiás 43:1-3 szerint, „De most így szól az Úr, a te
teremtőd, Jákób, a te formálód, 

Izráel: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólított-
alak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha
folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem per-
zselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok
a te Istened, Izráel Szentje, a te Szabadítód” Tanuljuk meg
megvallani ezeket az Igéket a félelemmel kapcsolatban.
Mondjuk ki hangosan, amikor egyedül vagyunk. Jelentsük
ki a szellemi világ előtt, hogy nem akarunk többé félelem-
ben élni. Isten Igéjének a megvallásával egy üzentet köz-
vetítesz az ördög felé, mégpedig azt, hogy nem akarsz
többé gyötrelmek közt élni.

Emlékezzünk, a Biblia azt mondja, hogy a félelem
gyötrelemmel jár. (1 János 4:18). Jézus azért halt meg, hogy
megmentsen minket a gyötrelemtől, ahogy ezt olvashatjuk
az Efézus 3:12, 13-ban, ahol Pál azt mondja, hogy Jézus
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krisztusba vetett hitünk miatt, „Őbenne van bátorságunk
és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. 

kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el [ne gyengüljetek
el a félelem miatt] az értetek szenvedett megpróbáltatá-
saim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez.”

A Zsoltárok 46:1,2 arra emlékeztet, hogy:
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk 
[áthatolhatatlan a kísértés számára], mindig
biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, 
és hegyek omlanak a tenger mélyébe.”

A Józsué könyvének első fejezetében Isten többször is
bátorítja Józsuét, hogy: „Légy erős [magabiztos] és bátor!”
(6. vers), biztosítva arról, „...mert veled van Istened, az Úr,
mindenütt, amerre csak jársz.” (9. vers). Ezért tehát nem
kell félned. Az Úr ugyanazt üzeni ma neked, mint akkor
Józsuénak. 

Isten veled van. Soha nem hagy el és el nem távozik
tőled. (Zsidókhoz 13:5.) Folyamatosan figyel téged. (Zsol-
tárok 33:18). Tenyerébe vésett téged. (Ézsaiás 49:16). Ezért
nem kell félned. Légy erős és magabiztos, bátorsággal tel-
jes, és ne félj.

A Máté 6:34-ben a Hegyi beszédben Jézus így tanította
a követőit: „Ne aggódjatok tehát a holnap felöl, mert a hol-
nap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga
baja.”

A Máté 8:23-27-ben azt olvassuk, hogy a tanítványok
megrettentek a vihartól, „de ő így szólt hozzájuk: „Mit fél-
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tek, ti kicsinyhitűek?” Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre
és a tengerre, és nagy csend lett [és tökéletes békesség].”
(26. vers). 

A Lukács 12:25, 26-ban Jézus azt kérdi, „De aggodal-
maskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is
meghosszabbítani az életét? Ha tehát a legcsekélyebbre
sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt?”

Az Ézsaiás 54:4-5 azt mondja, hogy „Ne félj, mert nem
vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjú-
korod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem
emlékezel többé. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Se-
regek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit
az egész föld Istenének hívnak.”

Aztán az Ézsaiás 35:4-ben ezt olvassuk, „Mondjátok a
remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön
Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít
benneteket!”

„kérd Istent, erősítse meg a belső embered, hogy be-
töltsön az Ő hatalma és ereje, és hogy ne kerítsen hatal-
mába a félelem.” (Efézus 3:16).

Hadd osszak meg veletek egy kijelentést, amit Isten
adott nekem a félelemmel kapcsolatban. Amikor Isten szól
hozzánk az Igéjén keresztül és azt mondja, hogy „Ne félj”,
nem azt parancsolja, hogy ne érezzünk félelmet. Azt
mondja, hogy amikor félelmet érzel, azaz amikor az ördög
félelemmel támad, akkor ne hátrálj meg, és ne fuss el.
Hanem menj előre, annak ellenére, hogy félsz.

Sok éven keresztül azt hittem, hogy gyáva vagyok, mert
félelmet éreztem. Mára rájöttem, hogy a legjobb módja
annak, hogy legyőzzük a félelmet, az az, hogy szembené-



zünk és leszámolunk vele, és megtesszük amire Isten kér
minket, még akkor is ha közben félelmet érzünk.

A Zsoltárok 34:5-ben ezt mondja Dávid az Úrról, 
„Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,
megmentett mindattól, amitől rettegtem.” 

János is emlékeztet minket az 1 János 4:18-ban hogy,
„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a
félelmet; mert a félelem  gyötrelemmel jár, aki pedig fél,
nem lett tökéletessé a szeretetben.”

Ne feledd, az Isten szeret! Mivel szeret, és gondoskodik
rólad teljes szeretetben, te szabadon élhetsz a félelemtől.
Lehet, hogy sok félelem van az életedben éppen, és a féle-
lemtől mentes élet csak egy vágyálomnak tűnhet. Ha ez
így van, akkor emlékezzetek erre: Isten teljesen meg tud
szabadítani bármilyen problémától, azonnal, egyszerre, de
gyakran ezt apránként teszi meg. Ezért bátorodjék a szíved,
hogy Isten épp dolgozik rajtad. Isten elkezdett egy jó mun-
kát benned és el is fogja végezni azt. (Filippi 1:6).

A Zsoltárok 27:1-ben az írja a zsoltáros, hogy: 
„Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék?
Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?”

Az 5. és 6. versekben Dávid azt mondja, hogy, „Megóv
engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén,
magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok
ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot
az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak.”
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Amit Isten megtett Dávidért, megteszi érted is. Vesd
belé a hitedet. Meg tud szabadítani az összes félelmedtől.

Olvassuk el azokat a sorokat, melyeket Isten angyala
mondott Dánielnek, biztosítva őt arról, hogy az imái
meghallgattattak. „Ne félj, Dániel, mert az első naptól
fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, meg-
alázkodva Istened előtt, Ő meghallotta szavadat, és én a
te szavaid [következményeként] miatt jöttem.” (Dániel
10:12).

Az ördög azt fogja mondani, hogy Isten hallotta az
imádat, de nem fogja megválaszolni. Ne felejtsük el, hogy
az Isten beszéde a Szellem kardja. (Efézus 6:17). A Szellem
kardjával legyőzzük az ellenséget. Rejtsd el ezeket az Igéket
a szívedben, és elmélkedj rajtuk, éjjel-nappal.

Egyedül Isten Igéjével tudjuk legyőzni az ellenséget.
Csak akkor látod meg a Sátán hazugságait, ha ismered
Isten Igéjét. Valld meg Isten Igéjét, és győzelmet aratsz.

Lehet, hogy félsz olyannal beszélni, aki tekintélyben fe-
letted áll. Lehet megvádoltak valamivel, és nem tudod,
hogy hogyan védekezz. Nézd meg Jézus szavait a Lukács
12:11-12-ben: „Amikor a zsinagógákba a hatóság és a fel-
sőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt: ho-
gyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert
a Szent Szellem abban az órában megtanít majd titeket
arra, amit mondanotok kell.” 

Ha úgy érzed, hogy a félelem eluralkodna rajtad, akkor
ismételgesd a Zsoltárok 23:1-6-ig terjedő verseket:
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„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet
engem. 

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő
nevéért. 

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert Te velem vagy: vessződ
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.”
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5.

BefeJezÉs: LÉGy áLLhaTaTos!

Ebben a könyvben Isten szeretetéről, a neked szánt di-
csőséges jövőről, a krisztusban való megigazulásról, és a
félelemtől való szabadságról hoztam fel Igéket. 

Minden, az Igében foglalt ígéret, az Úr egyik szol gá -
ja ként a te örökséged. De tudnod kell, hogy az ördög
majd megpróbálja ezt ellopni. Azt akarja, hogy szolga-
ságban élj.

Ezért mondja Pál apostol a Galata 5:1-ben, hogy:
„krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok
meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a
szolgaság igájába fogni.”

A győzedelmes keresztény élet elengedhetetlen jellem-
zői az állhatatosság, türelem és kitartás:

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy
jutalma van. 

Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten
akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígé-
ret.” (Zsidókhoz 10:35-36.)

A Mennyei Atyátok azt akarja, hogy élvezzétek, amit
Jézus az Ő vére által vett meg. Határozzátok el magatokat.
Hozzatok most egy döntést, hogy soha nem fogjátok fel-
adni. Valljátok meg a következő részben felsorolt Igéket,
addig, ameddig azok nem válnak a bensőtök szerves részévé. 

Mindig emlékezzetek arra, hogy Isten szeret titeket, és
hogy élet van az Ő Igéjében.
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6. 

IGeI MeGvaLLások*

Bevezetés: Isten Igéje

Zsoltárok 107:20: Elküldte igéjét és meggyógyított
engem, és kimentett a sírveremből.

Zsoltárok 1:1-3: Boldog [áldott, szerencsés, gazdag,
irigylésre méltó] vagyok, nem követem a gonoszok taná-
csait [céljait], nem állok [nem követem, nem vetem alá
magam] a vétkesek útján, és nem ülök le [pihenek] a gú-
nyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében [ta-
nácsaiban, utasításaiban, tanításaiban] lelem kedvem, s
törvényét éjjel-nappal eszemben forgatom [meditálok, el-
mélkedek rajta].

Olyan vagyok, mint a folyóvíz mellé ültetett (és gon-
dozott) fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amely-
nek nem hull le a lombja. Boldogulok minden dolgomban
[éretté válok].

Józsué 1:8: Ne távozzék el ennek a törvénynek a könyve
az ajkamról! Elmélkedek róla nappal és éjjel, vigyázok arra,
hogy teljesítsem mindazt, ami abban írva van, és akkor si-
kerrel járom utam és boldogulok.

5 Mózes 30:14: Egészen közel van hozzám a törvény:
a számban és a szívemben, hogy hozzá szabhassam tetteim.
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Ézsaiás 55:11: Úgy lesz az én Igém is, mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül [hatás nélkül],
hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi, amiért
küldtem.

2 korinthus 3:18: Én pedig, miközben fedetlen arccal
szemlélem mintegy tükörben (Isten Igéjében) az Úr dicső-
ségét, ugyanarra a képmásra változok át dicsőségről dicső-
ségre az Úr Szelleme által.

János 17:17; 8:32: Szentelj meg engem az igazságban.
A te Igéd igazság. Megismerem az igazságot, és az igazság
szabaddá tesz.
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1. fejezet: Isten szeretete

Róma 8:37-39: De mindezeken győzedelmeskedek
Azáltal, Aki szeret engem. 

Abban ugyanis biztos vagyok [nem kételkedek], hogy sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelen-
valók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység,
sem egyéb teremtmény el nem szakíthat engem Isten szere-
tetétől, amely krisztus Jézusban, az én Uramban van.

János 3:16: Mert úgy szeretett Isten engem, hogy (még
az) egyszülött [egyetlen] Fiát adta, hogyha, őbenne hiszek
[bízok, kapaszkodok, ragaszkodok], el ne vesszek, hanem
örök életem legyen.

János 16:27: Mert maga az Atya ([odaadóan) szeret
engem, mivel én szeretem Őt, és hiszem, hogy Istentől jött.

János 14:21: Ismerem és megtartom parancsolatait,
mert (igazán) szeretem. Ha pedig (igazán) szeretem, akkor
az Atya is szeretni fog engem, Jézus is szeretni fog, és ki-
nyilatkoztatja [megmutatja] magát nekem.

1 János 4:19: Szeretem, mert Isten előbb szeretett
engem.

Zsoltárok 36:7: Istenem, milyen gazdag a te irgalmas-
ságod! Szárnyaid oltalmába menekülök.

Zsoltárok 139:1-7, 17, 18: 
Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem, 
tudod, ha leülök, és ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat, 
szemmel tartod akár járok-kelek, akár pihenek.
Előre ismered minden utamat.
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Még nyelvemen sincs a szó,
és te már érted egészen, Uram. 
Minden oldalról körülveszel engem,
és fölöttem tartod kezedet. 
Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás:
ésszel föl sem érhetem!

Hová mehetnék Szellemed elől,
hová bújhatnék színed elől?

Milyen tiszteletreméltók előttem gondolataid, 
Istenem, milyen hatalmas a számuk! 
Megszámlálnám őket,
de számosabbak a homokszemeknél,
s ha végükre is érnék,
még mindig csak nálad tartanék.

Ézsaiás 30: 18: Az Úr azonban (komolyan) arra vár [vá-
gyakozik], hogy kegyelmezzen nekem, és ezért fölkel, hogy
irgalmazzon nekem. Mert az ítéletnek Istene az Úr; boldog
(szerencsés, irigylésre méltó) vagyok, mert benne remény-
kedek [győzelmében, kegyelmében, békességében, örömé-
ben, szövetségében].

János 14:18: Nem hagy árván [vigasztalan, segítség nél-
kül], eljön hozzám.

Zsoltárok 27:10: 
Ha apám és anyám el is elhagynának, 
de az Úr fölkarol engem [gyermekévé fogad].

48



Efézus 3:17-19: Mivel krisztus a hit által a szívemben
lakik, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel
tudom fogni és megismerhetem az összes szenttel [Isten-
nek odaszánt emberekkel] együtt, hogy mi a szélessége,
a hosszúsága, a magassága és a mélysége krisztus minden
ismeretet meghaladó szeretetének, így megtelek Isten
egész teljességével [az isteni jelenlét leggazdagabb mér-
tékével].

János 15:9, 13: Jézus úgy szeret engem, ahogy Őt szereti
az Atyja. Megmaradok a szeretetében. Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért,
és Ő ezt tette értem.

Róma 5:8: Isten azonban azzal bizonyítja irántam való
szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnös vol-
tam, krisztus [a Messiás, a Felkent] meghalt értem.

Efézus 1:7: Benne van számomra a megváltás az ő vére
által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfe-
lelően.

Ézsaiás 54:10: Mert a hegyek eltűnhetnek, és a halmok
meginoghatnak, de az Ő szeretete és kegyelme nem távo-
zik el tőlem, és békeszövetsége nem inog meg – ezt mondja
könyörülő Uram.

1 korinthus 1:9: Hűséges [megbízható, szavahihető,
betartja ígéreteit, számíthatok rá] az Isten, aki által meg-
hívást nyertem Fiának, Jézus krisztusnak, a mi Urunknak
közösségébe.

49



Zsoltárok 103:1-4:
Áldjad [odaadóan, hálával dicsérd] lelkem az
Urat,
s egész [legmélyebb] bensőm az Ő szent nevét. 
Áldjad [odaadóan, hálával dicsérd] lelkem az
Urat,
és ne feledd el jótéteményeit.
Aki megbocsátja minden gonoszságomat,
meggyógyítja minden betegségemet; 
megóvja életem a pusztulástól,
irgalommal és kegyelemmel koronáz meg
engem.

Zsoltárok 103:5, 6, 8, 9, 11-13, 17:
Ő betölti javaival kívánságomat:
mint a sasé, visszatér ifjúságom.

Igaz dolgokat cselekszik az Úr,
és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak.

Irgalmas és könyörületes az Úr,
hosszan tűrő és nagyirgalmú. 

Nem tartja meg haragját mindvégig,
és nem haragszik örökké.

Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,
olyan nagy az Ő irgalma azok számára, akik
Őt félik. 
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Amilyen messze van kelet a nyugattól,
olyan messzire veti tőlem gonoszságaimat. 
Mint ahogy az atya könyörül fiain,
úgy könyörül az Úr rajtam, mivel tisztelem Őt.

Az Úr kegyelme öröktől fogva 
és örökké kísér, mivel tisztelem Őt.

Zsoltárok 32:10:
Szeretete körülvesz engem, mivel az Úrban
bízok.

Zsoltárok 34:1-8:
Áldom az Urat minden időben,
dicsérete ajkamon van szüntelen.

Az Úrban dicsekszik lelkem,
hallják meg a szelídek s örvendezzenek.

Magasztaljátok az Urat velem,
dicsérjük együtt az Ő nevét. 
Kerestem az Urat és meghallgatott engem,
minden rettegésből kiragadott engem.

Nézzetek rá és megvilágosultok,
és arcotok meg nem szégyenül.

Hozzá kiáltottam, és Ő meghallgatott engem,
és kiszabadított minden szorongattatásomból.
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Az Úr angyala az Őt félőket körülsáncolja,
és kiragadja őket. 
Megízleltem és megmegtapasztaltam, 
milyen kedves az Úr,
boldog az az ember, aki Őbenne bízik!



2. fejezet: A jövőd

Példabeszédek 15:15: Bajos a reményvesztett ember
minden napja, de mivel derűs a szívem, folytonos ünneplés
az életem.

Zsoltárok 27:13, 14: 
Hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők
földjén. Várakozok az Úrra, jó reménységgel
vagyok, bátor és kitartó a szívem, és bízom az
Úrban!

Jeremiás 29:11: Azt mondja az Úr: Mert én ismerem a
gondolatokat és terveket, amelyeket gondolok rólad; bé-
kességre és nem veszedelemre vonatkozó tervek ezek, hogy
jövőt és reményt adjak neked.

Zsoltárok 42:11: 
Miért vagy szomorú, lelkem, miért háborogsz
bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még 
áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet!

Róma 5:5: A remény pedig nem engedi, hogy megszé-
gyenüljek, mert Isten szeretete kiáradt szívembe a nekem
adott Szent Szellem által.

Zsoltárok 84:11: 
Mert nap és védőpajzs az Úr Isten, kegyelmet
és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg javait
tőlem, mivel ártatlanságban járok.
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Filippi 1:6: Meg vagyok győződve arról, hogy Az Aki
elkezdte bennem a jó munkát, teljessé teszi azt krisztus
Jézus napjáig.

Efézus 2:10: Hiszen az ő műve vagyok, újjá teremtve
krisztus Jézusban jó tettekre, amelyeket Isten előre elké-
szített [előre eltervezet], hogy azokat gyakoroljam.

Prédikátor 3:17; 1Péter 5:6: Azt mondtam magamban:
Az igazat is, a bűnöst is megítéli Isten, mivel mindennek
eljön később az ideje. Megalázkodok tehát Isten hatalmas
keze alatt, hogy felmagasztalhasson engem annak idején.

Habakuk 2:3: Mert amit a látomás mond, meghatáro-
zott időre vonatkozik, s már teljesedéséhez közeledik, és
meg nem hiúsul; ha késlekedik is, hiszek benne, mert biz-
tosan eljön és el nem marad.

Zsidókhoz 6:18, 19: Hogy két megmásíthatatlan dolog
által, melyek tekintetében Isten nem hazudhat, igazán ko-
moly vigasztalásom legyen nekem, mert arra törekszem,
hogy az elém tárt reményt elnyerjem. Ez a remény lelkem
biztos és szilárd horgonya, amely elér a kárpiton belülre.

Róma 8:28: Nem félek, mert tudom, hogy minden a ja-
vamra válik, mivelhogy szeretem Istent, és Ő hívott el
engem akaratának és céljának megfelelően.

Efézus 3:20: Az én Istenem megtehet mindent a ben-
nem munkálkodó erőnél fogva bőségesen, azon is túl, mint
amit kérek vagy gondolok.

Efézus 1:11: Őbenne részese lettem az örökségnek, én,
aki eleve erre rendeltettem [kiválasztattam] Annak végzése
szerint, Aki mindent akaratának megfelelően cselekszik.

Józsué 1:8: Nem távozik el ennek a törvénynek a
könyve az ajkamról! Elmélkedek róla nappal és éjjel, és vi-



gyázok arra, hogy teljesítsem mindazt, ami abban írva van,
és akkor sikerrel járom utam és boldogulok.

5 Mózes 30:14: Egészen közel van hozzám a tör-
vény: a számban és a szívemben, és így meg tudom azt
cselekedni.

Ézsaiás 55:11: Úgy lesz az Úr szava is, mely az én szám-
ból jön ki: nem tér vissza Hozzá eredménytelenül, hanem
beteljesíti tetszésének és akaratának megfelelően, és véghez
viszi, amiért Ő azt küldte.

2 korinthus 3:18: Én pedig, miközben fedetlen arccal
szemlélem az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra válto-
zok át dicsőségről dicsőségre az Úr Szelleme által.

Róma 12:2: Nem szabom magam e világhoz [ehhez a
korhoz] (divatja és elvárásai szerint), hanem átalakulok
(a teljes) értelmem megújításával [új hozzáállással], hogy
felismerjem, mi az Isten akarata, mi a jó, a neki kedves és
tökéletes.

kolossé 1:27: Velem akarta Isten megismertetni ennek
a titoknak dicsőséges gazdagságát a nemzetek között. Ez
a titok pedig nem más, mint a bennem lévő krisztus, a di-
csőség reménye.

Róma 4:17; 1 Péter 2:9: Istenhez hasonlóan, én is
életre hívom a nem létezőket, mint létezőket: kijelentem,
hogy én kiválasztott, királyi papság, szent nemzet, meg-
váltott nép vagyok, hogy hirdessem annak üdvözítő tet-
teit, aki a sötétségből meghívott engem az ő csodálatos
világosságába.

Malakiás 13:17: Mivel az Úr tulajdona vagyok, Ő nyil-
vánosan kijelenti és elismeri, hogy én az Ő féltett ékszere
[különleges tulajdona, speciális kincse] vagyok, és könyö-

55



56

rületes lesz hozzám, amilyen könyörületes az ember a fiá-
hoz, aki tiszteli őt.

Filippi 3:13,14: Pál apostolhoz hasonlóan: Nem kép-
zelem magamról, hogy már teljesen megragadtam volna,
de egy dolgot teszek: elfelejtem, ami mögöttem van, és ne-
kifeszülök annak, ami előttem van. 

Így futok a cél felé, annak az elhívásnak jutalmáért,
amelyet Isten felülről adott krisztus Jézusban. 

Ézsaiás 43:18,19: Nem gondolok a régi dolgokra, és az
elmúltakra nem figyelek! 

Íme, újat cselekszik az Úr, most sarjad, és én tudom ezt.
Igen, utat készít nekem a sivatagban, és a pusztában fo-
lyókat.

Ézsaiás 43:25: Mivel én az Úré vagyok, eltörli álnoksá-
gaimat Önmagáért, és vétkeimre nem emlékezik.

Ézsaiás 40:31: Én az Úrban bízok [Őbenne reményke-
dek, Rá tekintek, Rá várok], ezért új erőre kapok, szárnyra
kelek (közel Istenhez, fel az egekig), mint a sasok, futok,
és nem lankadok meg, járok, és nem fáradok el.

Róma 4:21: Teljes meggyőződésem, hogy Isten be-
tartja az Ő szavát, és van hatalma megtenni, amit ígért
nekem, annak érdekében, hogy a Tőle kapott elhívást be-
teljesítsem.



3. fejezet: KrIsztusBAn vAló 
megIgAzultságod

2 korinthus 5:21:Isten krisztust, Aki nem ismert bűnt,
bűnné tette értem, hogy én Isten igazságossága legyek Őál-
tala [amilyennek kell lennem; elfogadott gyermekként,
rendezett kapcsolatban Istennel az Ő jóságából fakadóan].

Zsoltárok 48:10: 
Mint ahogy Neved, ó Isten, dicséreted is betölti
a föld határait; jobbod igazsággal teljes.

1 korinthus 1:8: Ő meg is erősít majd engem mindvé-
gig, hogy feddhetetlen legyek a mi Urunk Jézus krisztus
(a Messiás) napján.

Máté 5:6: Boldog vagyok (abban az újjászületett álla-
potban, amikor élvezem Isten jóságát és megváltását), és
mivel éhezem és szomjazom az igazságot, ezért megelége-
dettséget nyerek.

Zsoltárok 55:22: 
Az Úrra vetem a gondom, s ő majd gondosko-
dik rólam, és mivel (állhatatosan) igaz vagyok,
nem engedi soha, hogy ingadozzak [megbotol-
jak, elessek, elbukjak].

Róma 4:24: Én érettem íratott meg a bibliában: nekem
is igazságnak számítják be, hogy hiszek Istenben, aki feltá-
masztotta a halottak közül Jézus krisztust, a mi Urunkat.
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Róma 5:1: Mivel tehát megigazultam [igaznak lettem
nyilvánítva, és helyes kapcsolatba kerültem Istennel] hit által,
békességem van Istennel a mi Urunk Jézus krisztus által.

Példabeszédek 20:7: Igaz vagyok, aki tökéletességben
járok, és boldog (szerencsés, irigylésre méltó) gyermekeket
hagyok magam után.

Zsoltárok 37:39: Megsegít engem az Úr, mert (kitar-
tóan) igaz vagyok, Ő a menedékem és erősségem, Aki ol-
talmaz a szorongatás idején.

Ézsaiás 54:17: Minden fegyver, mely ellenem készült,
sikertelen lesz; és minden nyelvet, mely perbe száll velem,
meg fogok cáfolni. Ez az örökrészem, mint az Úr szolgá-
jának, és igazságom, mely Tőle van – mondja az Úr.

Zsoltárok 34:16, 18, 20, 23:
Az ÚR szeme lát engem, mint (rendíthetetlen)
igazat, füle meghallja kiáltásom.
Ha az ÚRhoz kiáltok, meghallgat, és kiment
engem minden bajból.
Sok baj ér engem, de mindből kiment az ÚR, 
mint (állhatatosan) igazat,
Az ÚR megváltotta az életemet, és nem kell
bűnhődnöm, mert hozzá menekültem. 

Ézsaiás 54:14: Igazság lesz az alapom; távol leszek az
elnyomástól, mert nem kell félnem, és a rettegéstől, mert
az nem közelít hozzám.

Példabeszédek 28:1: A gonosz menekül, mikor nem is
üldözi senki sem, de én, az (nem megalkuvó) igaz, bizton
érzem magam, mint a bátor oroszlánkölyök.
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Zsidókhoz 4:15, 16: Mert nem olyan főpapom van, aki
nem tud részvéttel lenni gyöngeségeim iránt, hanem olyan,
aki hozzám hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, ám
mégsem vétkezett. 

Ezért félelem nélkül, bizalommal megyek a kegyelem
trónja elé [Isten végtelen kegyelmi trónusa elé], és irgal-
masságot nyerek (minden hibámra), és kegyelmet találok
az alkalmas időben való segítségre.

Róma 5:9: Azért most, miután az Ő vére által megiga-
zultam, még sokkal inkább megmenekülök Őáltala Isten
haragjától.

Zsoltárok 1:1-3: 
Boldog [szerencsés, bővelkedő, irigylésre méltó]
vagyok, mert nem követem a gonoszok tanácsát
[terveit, elképzelésit], nem állok a vétkesek
útján,
és nem ülök le [nem pihenek meg] a gúnyolódók
gyülekezetében, hanem az Úr törvényében
lelem kedvem, s törvényét éjjel-nappal eszemben 
forgatom [gondolkozok, elmélkedek rajta]. 
Olyan vagyok, mint a folyóvíz mellé ültetett 
(és gondozott) fa, amely idejében meghozza 
gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja.
Boldogulok minden dolgomban.

Józsué 1:8: Nem távozik el ennek a törvénynek a
könyve az ajkamról! Elmélkedek róla nappal és éjjel, és vi-
gyázok arra, hogy teljesítsem mindazt, ami abban írva van,
akkor sikerrel járom utam és boldogulok.
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Példabeszédek 18:10: Az Úr neve erős torony, hozzá
menekülök, mint (állhatatos) igaz, és biztonságban vagyok.

Zsoltárok 72:7: 
Az Ő [Krisztus] napján én, mint (rendíthetetlen)
igaz, virágozni fogok bőséges békében, amíg a
hold el nem múlik.

Zsidókhoz 10:16-18: Ez pedig az a szövetség [egyes-
ség], amelyet Isten kötött velem: a szívembe írta törvé-
nyeit, elmémbe [legbelsőbb gondolataimba] véste azokat.
Bűneimre és gonoszságaimra többé már nem emlékezik
[mindent teljesen elengedett] . Mivel a bűneim teljes el-
törlése megtörtént, ezért nem kell többé áldozatot vinnem
azokért.

Zsidókhoz 10:19, 20: Teljes bizalommal és szabadon
léphetek be a szentélybe Jézus vére által: melyet Ő új és élő
út gyanánt nyitott meg számomra a függönyön, azaz a saját
testén keresztül.

2 korinthus 5:21: Ő [Isten], Azt, aki nem ismert bűnt
(krisztus), bűnné tette értem, hogy én Isten igazságossága
legyek Őáltala.
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4. fejezet: A félelem legyőzése

2 Timóteus 1:7: Hiszen Isten nem a félénkség [gyáva-
ság, reszketés, rettegés] szellemét adta nekem, hanem az erő,
a szeretet, a kiegyensúlyozottság és az önuralom szellemét.

Zsoltárok 34:4: 
Kerestem [kutattam, igényeltem] az Urat és
meghallgatott engem, minden félelmemből 
kiragadott.

János 14:27: Békét hagyott rám, az Ő békéjét adta
nekem. Ne engedem meg, hogy a szívem nyugtalankodjék
és féljen. [Nem engedem meg magamnak, hogy féljek, vagy
zaklatott legyek; sem, hogy ártó gondolataim legyenek.]

Zsoltárok 56:3, 4: 
Ha előfogna is a félelem, én Te benned bízok.
Istenem, dicsőítem Igédet! Te benned remélek,
nem félek, ember mit árthatna nekem?

Ézsaiás 41:10: Nem félek, mert Ő velem van! Nem te-
kintgetek semerre, mert Ő az én Istenem! Megerősít és
megsegít, s támogat engem szabadító jobbjával.

Zsidókhoz 13:5, 6: Isten maga mondta: Nem hagylak el,
s nem távozom el tőled, ezért bizalommal mondhatom: Az
Úr az én segítőm, nem félek, ember mit is tehetne ellenem?

Ézsaiás 41:13: Mert Ő az Úr, az én Istenem, aki megra-
gadja jobbom,és így szól hozzám: Ne félj, Én megsegítelek!



Róma 8:28: Tudom, mivel szeretem Istent [Istennel
együtt működök], így minden a javamra válik, mint aki az
ő végzése értelmében elhívást kaptam.

Ézsaiás 43:1-3: Nem félek, mert megváltott! Nevemen
szólított, az Övé vagyok. 

Ha átkelek a vizeken, Ő velem van, és ha a folyókon,
azok nem borítanak el; ha tűzben járok, nem égek meg, és
a láng nem perzsel meg. Mert Ő az Úr, az én Istenem, Iz-
rael Szentje, Szabadítóm.

1 János 4:18; Efézus 3:12, 13: Nem félek, mert a félelem
gyötrelemmel jár. Ehelyett, bátran, és bizalommal járulok
Istenhez a belé vetett hit által. Ezért nem csüggedek el.

Zsoltárok 46:1, 2:
Isten az én oltalmam és erősségem, igen 
bizonyos segítség a nyomorúságban. Ezért nem
félek, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek 
omlanának is a tenger közepébe.

Jozsué 1:9: Bátor és erős leszek, nem félek, és nem ret-
tegek, mert velem lesz az Úr, az én Istenem minden helyen,
ahová megyek

Zsoltárok 33:18: 
Nem félek, mert az Úr rajtam tartja szemét,
mivel az Ő kegyelmében és jóságában bízok.

Máté 6:34: Nem aggódom tehát a holnapért; a hol-
nap majd aggódik önmagáért. Elég minden napnak a
maga baja.
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Ézsaiás 54:4-5: Nem félek, mert nem szégyenülök meg!
Mert ifjúkorom szégyenét elfelejtem, és özvegységem gya-
lázatára nem emlékezem többé. Mert férjem az én Terem-
tőm, Seregeknek Ura az Ő neve, és Megváltóm Izráelnek
Szentje, az egész föld Istene.

Ézsaiás 35:4: Amikor félelemmel telne meg és remegne
szívem, ezt mondom: Erős leszek, nem félek! Íme, az én
Istenem! Eljön a bosszú, Isten megtorlása, Ő jön el, és
megszabadít engem.

Efézus 3:16: Nem félek, mert megadja dicsőségének
gazdagsága szerint, hogy megerősödjön a benső emberem,
az ő Szent szelleme által.

Zsoltárok 34:3-4: 
Magasztalom az Urat, dicsérem az ő nevét.
Kerestem az Urat és meghallgatott,  minden
rettegésemből kiragadott engem.

1 János 4:18: Nem félek, mert szeretetben nincs félelem.
A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, ami gyötrelemmel
jár. Nem félek, mert teljes érettségre jutottam a szeretetben
[belenőttem a szeretet teljességébe].

Zsoltárok 27:1-3, 5, 6: 
Az Úr az én világosságom és üdvösségem:
kitől kellene félnem?
Az Úr oltalmazza életemet:
kitől kellene remegnem? 
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Ha közelednek felém a gonoszok,
hogy egyék húsomat,
ellenségeim, akik szorongatnak,
maguk botlanak meg és elesnek.

Ha táborok kelnek is ellenem, nem ijed meg 
szívem;
Ha harc támad is ellenem, akkor is reménykedem.

Mert ő elrejt hajlékában a veszedelem idején,
elbújtat sátra rejtekében,
kősziklára emel fel engem. 

Így fölemeli fejemet
ellenségeim fölé, akik körülvesznek.
Én pedig diadalkiáltással áldozatot mutatok be
hajlékában,
énekelek és zsoltárt zengek az Úrnak.

Dániel 10:12: Nem félek, mert az első naptól fogva,
amikor szívemet arra adtam, hogy értelmet nyerjek, és ma-
gamat Isten színe előtt sanyargassam, szavaim meghallga-
tásra találtak, és Isten elküldte az Ő angyalát, aki éppen az
én szavaim miatt jött.

Lukács 12:11: Mikor pedig a zsinagógákba, elöljárók
és hatóságok elé hurcolnak, nem aggódom azon, hogy ho-
gyan és mivel védekezzek, vagy mit mondjak, mert a
Szent Szellem megtanít abban az órában, hogy mit kell
mondanom.

64



Zsoltárok 23:1-6:
Az Úr az én pásztorom,
nem szűkölködöm, 

zöldellő legelőkön ad nekem helyet,
csöndes vizekhez terel engem. 

Felüdíti lelkemet,
és az igazság ösvényein vezet az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy,
vessződ és pásztorbotod megvigasztalnak
engem.

Asztalt terítesz számomra
azok előtt, akik szorongatnak engem.
Olajjal kened meg fejemet,
és kelyhem csordultig töltöd.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem
életem minden napján,
és az Úr házában fogok lakni időtlen időkig.
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összefoGLaLás

áLLhaTaTosnak LennI

Galata 5:1: A szabadságban, melyre engem krisztus
megszabadított, megállok erősen, és nem kötelezem el
ismét magamat a szolgaságnak igájával.

Zsidókhoz 10:35-36: Nem veszítem hát el bizalmam,
mert nagy és dicsőséges lesz annak jutalma. Állhatatos tű-
résre van szükségem, hogy teljességgel bevégezzem Isten
akaratát, s elnyerjem [élvezzem] az ígéretét.

Megjegyzés:
A szerző az olvasó számára személyessé tette a megvallásokat
azáltal, hogy az idézett Igéket egyes szám első személyre írta át. 

károlyi Gáspár revideált fordításából is használtunk idézeteket
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hasznáLT IrodaLoM

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája 
(1990) | Szentírás
www.szentiras.hu/UF
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IMa az ÚrraL vaLó szeMÉLyes
kapcsoLaThoz

Isten szeret, és személyes kapcsolatra vágyik veled. Ha
még nem fogadtad el Jézus krisztust megváltódként, ebben
a pillanatban megteheted. Csak nyisd ki a szívedet és
mondd el a következő imát…

„Mennyei Atyám! Tudom, hogy vétkeztem ellened.
kérlek, bocsáss meg és moss tisztára. Ezennel fogadom,
hogy bízni fogok Jézusban, a Te Fiadban. Hiszem, hogy Ő
meghalt értem, és kereszthalálakor magára vette a bűnei-
met. Hiszem, hogy Ő feltámadt a halálból. Jézus kezébe
adom az életemet. köszönöm Atyám, a megváltás és az
örök élet ajándékát. kérlek, segíts, hogy érted éljek! Jézus
nevében, Ámen.” Ha szívből elmondtad ezt az imát, Isten
magához fogadott téged, tisztára mosott és megszabadított
a szellemi halál rabságából. Tölts időt a Biblia olvasásával,
tanulmányozd a következő Igeszakaszokat a Szentírásból
és kérd Istent, hogy beszéljen hozzád, amint Vele jársz új
életed útján.
János 3:16 1 korintus 15:3-4 Efézus 1:4
Efézus 2:8-9 1 János 1:9 1 János 4:14-15
1 János 5:1 1 János 5:12-13

Imádkozz és kérd meg Őt, hogy vezessen el egy jó Bib-
lia-centrikus gyülekezetbe, ahol segíthetnek a krisztussal
való kapcsolatod elmélyítésében. Isten mindig veled van.
Napról napra vezet téged, és megmutatja, hogyan élheted
meg azt a bővülködő életet amit Ő neked szánt.
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a szerzőrőL

JOYCE MEYER a világ egyik legismertebb Biblia ta-
nítója. Örömteli mindennapok című napi műsorát több száz
TV és rádió csatornán adják világszerte.

Joyce több mint 100 inspiráló könyvet írt. A legnépsze-
rűbbek a következők: Erőt adó gondolatok; A magabiztos nő;
Nézz ki jól és érezd jól magad; Kezdd helyesen a napod; Zárd
jól a napod; Napi Bibliaolvasás; Megfelelési kényszer; Hogyan
halljunk Istentől; Ékességet hamuért; és Az elme harctere.

Joyce rengeteget utazik, és rendszeresen konferenciákat
szervez, ahol több ezer emberhez szól világszerte.
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Joyce Meyer szoLGáLaTának 
És kÜLkÉpvIseLeTeInek cíMeI

Joyce Meyer Ministries
P.O. Box 655
Fenton, MO 63026, USA (636) 349-0303

Joyce Meyer Ministries—Kanada
P.O. Box 7700
Vancouver, BC V6B 4E2 Canada
(800) 868-1002

Joyce Meyer Ministries—Ausztrália
Locked Bag 77   Mansfield Delivery Centre Queensland
4122 Australia
(07) 3349 1200

Joyce Meyer Ministries—Anglia
P.O. Box 1549
Windsor SL4 1GT United kingdom 01753 831102

Joyce Meyer Ministries—Dél Afrika
P.O. Box 5
Cape Town 8000 South Africa (27) 21-7 01-1056
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Nemzetközi weboldal cím: www.joycemeyer.org

Ha magyar nyelven szeretnéd felvenni a kapcsolatot Joyce
Meyer szolgálatával, a következő elérhetőségek egyikén te-
heted meg:

E-mail cím: jmsorozat@gmail.com
Weboldal:   www.szabkerszentmiklos.hu 
és http://tv.joycemeyer.org/magyar/
www.facebook.com/Joyce Meyer Ministries - Magyarország

Levelezési cím: Szabadkeresztény Gyülekezet
2335 Taksony Pf. 39.

Telefon: 06-24-478-975

kérlek, hogy ha írsz nekünk, oszd meg velünk a bizonysá-
godat, a véleményedet erről a könyvről, illetve szívesen fo-
gadjuk az imakéréseidet is. Isten áldjon!



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 küzdőtere)
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
How to Hear from God Study Guide
Jesus Name Above All Names
Life in the WordLiving Beyond Your Feelings 

(Ne Engedd, Hogy az Érzéseid Irányítsanak!)
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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
Don’t Dread
The Power of Being Positive
The Word, the Name, the Blood
Woman to Woman
A Leader in the Making
Be Anxious for Nothing
Be Healed in Jesus’ Name
Be Your Best
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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 Őket)
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
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
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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)
Book By Dave Meyer:
Life Lines
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