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HOGYAN ŐRIZD MEG A HITEDET VÁLSÁGBAN? 
Kántor Ferenc felvételről elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. május 17. 

 

Szeretett barátom! Kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, 

amint jó dolga van a lelkednek! Jézus szeretetével köszöntelek benneteket. Egy kicsit külön-

leges és a hagyománytól eltérő módon. A szívemben is egy kicsit izgatott vagyok, mert úgy 

nem szolgáltam még, hogy egy kamerával állok szemben, és nincs gyülekezet, nem vagytok 

ti, hívők itt. De hiszem, hogy ez nagyon hamar meg fog változni, és újból együtt lehetünk egy 

szívvel, egy lélekkel, egy közösségben. Dicsérhetjük, és hallgathatjuk Isten Igéjét.  

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és ebben a helyzetben régi emlékek jönnek föl. 

24 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a szolgálatot, akkor ugyanígy, otthon, a négy fal között, a 

bútoroknak prédikáltam, nem volt semmi közönség. Nagyon jól viselték a prédikációt, én meg 

nagyon jól tudtam prédikálni, hisz nem volt ott senki. Most is egy kicsit izgatott vagyok, de 

hiszem, hogy ez le fog jönni rólam, mert egy másik szolgáló is az eszembe jutott, aki szintén 

elmondta, hogy mikor a szolgálatának az elején volt, lement a tópartra, és megvárta, míg az 

emberek elmennek, és elkezdett prédikálni. Azt mondta, hogy így volt ez napokon keresztül, a 

kacsák már nagyon jól ismerték az Evangéliumot, volt, amelyik már meg is tért. Utána kezdte 

el a szolgálatát. Úgyhogy egy kis visszaemlékezés, hogy kezdtem annak idején otthon. Most 

is úgy érzem, hogy hát igen, hiányoztok, de majd az is meg fog történni, hogy szemtől 

szemben fogunk találkozni.  

Amiről szeretnék ma szólni, hogy hogyan őrizzük meg a hitünket, válságban. Azzal 

kezdem, ami legfontosabb, hogy Isten szeret! Isten maga a Szeretet, és amikor Isten 

szeretetére támaszkodunk, és Isten szeretetében bízunk, akkor a félelmek, az aggodalmak, a 

kétségbeesések távol fognak tőlünk maradni. Mert Isten szeretete az, ami állandó, ami nem 

változik, és Ő maga a Szeretet, a természete a szeretet. Ami azt jelenti, hogy nem tud 

megváltozni. Mert a szeretet nem változik, mert Isten sem változik. A másik Ige, ami hiszem, 

hogy megerősítést ad, a 1János 4,4: 

1János 4,4. 

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki ben-

netek van, mint az, aki e világban van. 

Kell, hogy erőt merítsünk ezekből az Igékből, mert ezek az Igék a Szellemmel átitatva 

felemelnek minket, és erőt adnak ahhoz, hogy akármilyen helyzetben, akármilyen körül-

ményekben vagyunk, fel tudjuk emelkedni, illetve szembe tudjunk menni azokkal a nehéz-

ségekkel, válságokkal, körülményekkel, amik egy hegyként megjelenhetnek az életünkben. 

Mert igenis az a nagyobb, aki bennünk van, az legyőzhetetlen, az maga az Élet, az a krisztusi 

élet, az az atyai élet, ami bennünk van!  Ez legyőzhetetlen! Nagyobb az, aki bennünk van, 

mint az, aki a világban van! Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Még egy Ige, ami ide illik, 

hogy mi az, ami legyőzi ezt a világot: 

1János 5,4. 

4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk.  

Ez nagyon fontos, a hit. A hit, amire kell, hogy alapozzuk az életünket, Isten Igéjéből 

merített hiten kell megállnunk életünk minden napján. Egy pár definíció a hittel kapcsolatban. 

A hit jelöli egyben az egyénnek az Istenhez fűződő viszonyát. Milyen kapcsolatunk van 

Istennel? Hogy milyen kapcsolatunk van, azt a hitünk fogja – mint egy tükör – visszatükrözni. 

Mennyire hisszük Isten Igéjét? Mennyire cselekedjük meg? Azt is tudni kell, hogy a hit nem 

tagadja meg a valóságot, de a hit nem is tér ki a problémák, a nehézségek elől, amikor az 

életünkben megjelennek, hanem vesszük a hitnek a szép, és nemes kardját, és megharcoljuk 

azt a kedves és jó harcot, ahogy az Ige is mondja. Az élő hit, ami kell, hogy az életünkben 
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működjön, az nem ad helyet az üldözésnek, a türelmetlenségnek, és vakbuzgóságnak, hanem 

egyben a hit bölcsen is cselekszik, és erről is fogok ma szólni.  

Hallhattuk a hitnek a definícióit, és most rátérünk, amiről szeretnék ma szólni, a Jakab 

apostol első fejezetére, amiből erőt meríthetünk, ha az életünkben nehézségek adódtak.  

Jakab 1,1–2. 

1. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét 

nemzetségnek; üdvözletemet. 

Jakab apostol szól a tizenkét nemzetségnek, akik elszórtan voltak a nemzetségek között. 

El voltak szóródva. Mi is lakhely szerint el vagyunk szóródva, a mostani időszakban egy 

kicsit elszigetelten is, a körülmények miatt. De engedjük meg, hogy Jakab apostolnak ez a 

levele, ahogy megszólítja a tizenkét szétszórt nemzetséget, a mai napon, és nemcsak a mai 

napon, megszólítson minket is. Szólítson meg minket is ez az Ige, hogy ugyan elszórtan, vagy 

elszigetelten vagyunk is a jelen pillanatban, de kiáltsunk föl, és kiáltsunk egymásnak, hogy 

megvagyunk! Hogy itt vagyunk! Hogy együtt vagyunk! Mert az Úr Jézus Krisztusban 

vagyunk. Ezt köszönjük az Úrnak, és ez kell, hogy egy egységet adjon, még annak ellenére is, 

hogy rég láttuk egymást. De szellemben össze vagyunk kapcsolva, és együtt tudunk kiáltani, 

hogy itt vagyunk, megvagyunk, élünk az Úr Jézus Krisztusban! Az üzenetet, amit Jakab 

apostol küldött, ragadjuk meg mi is ezen a napon, és engedjük, hogy a szívünk teljes 

mértékben átitatódjon, és a szellemünkkel együtt, szinte egész lényünket átjárja. Menjünk a 2. 

Igére, mely így hangzik: 

2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 

Teljes örömnek tartsátok, amikor kísértésekbe estek. Első gondolatra az emberben felötlik, 

hogyan tudna örülni, amikor különféle kísértések vannak az életében? Amikor kísértések 

jönnek, akkor hogyan tudnék én annak örülni? Miért kellene nekem örülni? Ugye? Pedig 

Jakab apostol azt mondja, a szétszórt nemzetségének is, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor 

különféle kísértések vannak. Ha nekik ezt mondja, akkor vegyük el mi is ezen a napon, hogy 

örüljünk! Legyünk boldogok! Akárhogy is állnak a dolgok, akárhogy is vannak a körülmé-

nyek, akármilyen helyzet vesz is minket körül, szabad, és kell, hogy örüljünk! Engedjük meg, 

hogy ez az öröm áthasson minket! Mi ez az öröm? Ott van a szívünkben, ott van a szelle-

münkben az öröm, úgy, ahogy a Galata 5,22-ben olvassuk. A második gyümölcs a szeretet 

után az öröm. Az isteni fajta öröm ott van bennünk, és amikor engedjük, hogy ez az öröm 

felemelkedjen az életünkben, felemelkedjen a szellemünkből, és átjárja a lényünket, akkor 

igenis, lehetnek ugyan kísértések, problémák az életünkben, de mikor a szellemi dolgokat 

vesszük elő, akkor elő fog jönni az öröm, és fogunk tudni örülni a nehézségek idején is. Jakab 

nem azt mondta, hogy szomorkodjatok. Könnyű szomorkodni, és nem is akarom megszólni 

azokat, akik esetleg egy kicsit el vannak szontyolodva, sőt, azt szeretném, hogy ahogy hallják 

ezt a prédikációt, engedjék magukat át az örömnek! Engedjék magukat át annak, hogy 

fölszabaduljanak attól a tehertől, attól a nyomástól, ami esetleg egy ideje ott van az életükön. 

Jakab apostol sem azt mondja a nemzetségnek, hogy szomorkodjatok, hanem örüljetek, még 

akkor is, ha a körülmények nem túl örömteliek. Nem azt mondja, hogy jajveszékeljenek, nem 

azt mondja, hogy szomorkodjanak, nem azt mondja, hogy bánkódjanak, hanem azt mondja, 

hogy örüljenek. Buzdítja őket. Buzdítja őket, és én hiszem, hogy a Jakab levele minket is 

buzdít, és megfogjuk azt az örömet, megfogjuk azt a vidámságot, ami ezen a levélen keresztül 

átjön. Mit mond itt Jakab apostol? Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle 

kísértésbe estek. Hoppá! Mikor örüljek? Mikor különféle kísértésekbe esek? Igen! Sőt, az 

1Thesszalonika levél 5. fejezetében még megemeli a tétet, azt mondja: 

1Thessalonika 5,16. 

16. Mindenkor örüljetek. 

Mindenkor. Tudjátok, ezek csodálatos dolgok. Menjünk a 3. Igére.  

Jakab 1,3. 
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3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 

Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Azt mondja itt a 3. Ige, hogy a ti hiteteknek. De ahhoz, 

hogy a külső körülmények ellenére öröm, egy öröm által jött békesség legyen az életünkben, 

szükséges a hit. Az a hit, amit kaptunk az újjászületésünkkor. A hit nélkül nem tud Isten 

Szelleme áradni bennünk. Tudjátok, nagyon sok ember vigasztalja magát, nemcsak magát, 

másokat is próbál vigasztalni, de akkor, amikor nincs ott a hit, akkor az nem lesz más, mint 

csak egy jó tanács. Ha az illető nem hisz benne, akkor ez nem képes arra, hogy az életében 

megnyilvánuljon. Miért? Mert magunktól nem tudunk örömöt gerjeszteni, ehhez szükség van 

ahhoz, hogy az Atyára támaszkodjunk, a drága mennyei édes Atyára! Csak Őáltala, Őrajta 

keresztül tudunk a körülmények ellenére is örvendezni a nehéz időkben. Mert különben marad 

a panasz, marad a sopánkodás, és maradnak a rossz és a hitetlen megvallások. Menjünk a 4. 

Igére, amely így szól: 

Jakab 1,4. 

4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek. 

Jakab apostol elmondja nekünk, hogy van győzelem a kísértések felett, úgy higgyünk, 

mint Jézus Krisztus. A János evangéliumban Jézus szavai: azokat fogjátok cselekedni, amiket 

én cselekedtem, sőt, még nagyobbakat is fogtok cselekedni. A hitedet, amikor üdvözültél, 

Jézus Krisztusba helyezted, hisz befogadtad Őt, mint megváltódat, és életed Urát. Elindultál a 

kereszttől, elindultál a jézusi úton. Mi az, ami még jobban előre fog téged vinni, és egy 

folyamatos haladásban fog téged segíteni ezen a jézusi úton? Az, hogy úgy fogsz hinni, ahogy 

Jézus Krisztus hitt. Ahogy Ő hitte. Ez a hit fog téged előrevinni. Ez a hit fog téged, mint egy 

mozgatórugó, előrevinni a hegyekkel szemben, a problémákkal szemben, és így, ahogy Isten 

Igéjével erősíted, és táplálod a szellemedet, az elmédet megújítod, így fogsz tudni ellenne 

menni ezeknek a hegyeknek, amik megjelennek az életedben. Mert az Ige elmondja nekünk, 

hogy semmi hiányt ne szenvedjünk. Ez Isten akarata, és ahogy a hitben épülünk és erősödünk, 

meg fogjuk tapasztalni azt, hogy a kitartásban tökéletesek legyünk, ez a kitartás azt mutatja 

nekünk, hogy nem adjuk föl. Nem adtam föl, ha nem látom azonnal a változást. Nem adtam 

föl, mert egy nap múlva nem láttam a változást. Nem adom föl, mert eltelt egy hét, és még 

mindig nem látom a változást.  

A hit különben is elmondja nekünk, hogy nem a láthatókra tekintek, hanem a láthatat-

lanokra, mert a láthatatlanból fogom tudni valóságba hozni a láthatót. Köszönjük ezt Istennek! 

Tehát a kitartásban legyünk erősek, és ahogy Isten Igéjéből egyre jobban megújítjuk az 

elménket, ez a kitartás így fog erősödni. Egyre jobban kitartóbbak leszünk, nem fogjuk 

föladni. Nem fognak a gondolataidban megjelenni azok, hogy á, ez nekem nem működik! Á, 

már eltelt ennyi idő, és még mindig nem láttam a változást! Mert a hit elmondja neked, hogy 

megvan. Evvel te rendelkezel! Nézzük meg az 5. Igét.  

Jakab 1,5. 

5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek 

készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki. 

Csodálatos Ige! Csodálatos, és nagyon sokat mond el nekünk ez az Ige. Ha pedig 

valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől! Halleluja! Azt mondja, hogy kérjen 

Istentől. Nem azt mondja, hogy fordulj a világhoz. Szaladj a világba, és menjél szaktanács-

adókhoz. Kapcsold be a médiát, és nézd meg, hogy milyen bölcs dolgot fognak neked monda-

ni. Nem különböző könyvekhez fogsz szaladni, hogy megnézd, mi az, ami a te problémádra 

éppen jó megoldás. Hanem elmondja nekünk Jakab apostol, hogy ha bölcsességre van 

szükséged, akkor kérjed az Atyától! Ez nagyon fontos. Kérd Istentől! Mit kérjél tőle? Azt is 

elmondja. Bölcsességet. Mégpedig az isteni bölcsességet fogjuk megkapni. Mi az a isteni 

bölcsesség? Tanács az Úrtól. Egy útmutatás az Úrtól. Egy olyan útmutatás az Úrtól, amely az 

élet különböző helyzeteiben megmutatja a helyes utat. Azt a megoldást, amit meg kell 
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tennünk ahhoz, hogy az az áldás megnyilvánuljon az életünkben, hogy az, amit szeretnél az 

életedben, megvalósuljon. Tehát kérjük. Ha nincs, kérjük. Ugye? Hányszor volt az életünk-

ben, hogy melléfogtunk, eltévesztettük, tanácstalanok voltunk. Most itt az idő, hogy ne 

tegyük, ne éljünk ebben, hanem azonnal forduljunk Isten Igéjéhez és kérjük az Úrtól a 

bölcsességet. Kérjük tőle! Halleluja! 

Itt az 5. Igében még azt is mondja, hogy kérjetek Istentől, aki mindenkinek készségesen, 

és szemrehányás nélkül ad. És megadatik néki. Egy szerető Urunk van! Egy csodálatosan 

szerető Istenünk van, aki arra kér minket, arra bátorít minket, arra buzdít, hogy ha megakadtál 

az életedben, ha tanácstalan vagy, hogy mit tegyél, vagy mit ne tegyél és akarod, hogy a 

dolgok jól alakuljanak, akkor kérd Istentől a bölcsességet, és azt mondja, hogy Ő 

mindenkinek ad. Kinek? Mindenkinek. Nem kell, hogy azt mondd: Ó, ez biztos, hogy csak 

egy szolgálónak adatik meg! Ez biztos csak bizonyos személyeknek adatik meg! Itt Isten Igéje 

azt mondja, hogy mindenkinek. Miért mindenkinek? Mert Ő nem személyválogató. Az Ige 

elmondja nekünk, hogy aki kér, kap. Legyél te! Legyél benne a mindenkiben! Legyél benne, 

bízzál az Atyában, mert Ő szeretettel odaadja neked, amit kérsz tőle. Azt mondja, hogy 

készségesen, szemrehányás nélkül. Nem fog megróni téged. Nem fogja a szemedre olvasni, 

hogy jaj, édes gyermekem, ezt se tudtad? Hát ehhez is tőlem kérsz bölcsességet? Ebben is 

tőlem kérsz tanácsot? Nagyon jól teszed, ha az Úrhoz fordulsz!  

Tudod, Isten gyönyörködik a hitben. Az Ige is elmondja nekünk, hogy hit nélkül 

lehetetlen Istennek tetszeni. Ha tetszeni akarsz Istennek, akkor higgyed, hogy Ő létezik, Ő 

van, és azt is higgyed, hogy ha bármi problémád van az életedben, és akarsz egy jó megoldást, 

akkor kérheted Istentől a bölcsességet. Mert Ő mindenkinek személyválogatás nélkül 

megadja, készségesen, szemrehányás nélkül. Nem úgy, mint a világban, amikor odamész 

valakihez, és kérsz tőle egy tanácsot: Jaj, mi van, hát ezt se tudtad? Ugye? De Istennél nincs 

ilyen. A szerető Isten kinyúl feléd, és átadja neked. Odaadja neked azt a bölcsességet, ami az 

életednek arra a területére éppen kell. Azt is tudnod kell, ha Isten ad neked egy útmutatót, ad 

neked egy irányt, abban biztos lehetsz, hogy az egy áldott út. Abban áldás van. Megadatik 

néki, és ezt köszönjük az Úrnak. Aki kér, az kap. Tehát mindenkinek, és ebben a mindenkiben 

legyél te is benne! Halleluja!  

De van még, ami fontos ahhoz, hogy a hitünk erősödjön, és működjön. Itt a 6-8. Igék a 

következőket mondják: 

Jakab 1,6–8.  

6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger 

habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. 

7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;  

8. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember. 

Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, ahogy a 6. Ige kezdődik. De kérje hittel, semmit sem 

kételkedvén. Nagyon fontos a hit, ami itt szerepel. Kétszer szerepel ebben a három Igében, 

hogy kételkedik. Mi az, hogy kételkedik? Nagyon sokszor előfordul, még hívő keresztények-

nél is, hogy jaj, vajon meghallgat-e engem az Úr? Vajon megválaszolja-e az imámat? Vajon 

nem kértem-e tőle olyat, amit nem biztos, hogy megválaszol nekem? Elmondja nekünk az Ige, 

hogy ez a kételkedés. Ne kételkedjél! Ne gondold azt, hogy imakérésedhez vajon mit fog 

szólni az Atya! Hiszen az előbb mondtuk, hogy kérjed, és Ő oda fogja neked adni. Hidd el! 

Ne kételkedjél, mert itt Jakab apostol elmondja, hogy kérjed hittel. Mert ha kételkedsz, nem 

fogja neked adni az Úr, bármennyire szeretné odaadni neked, mert Isten csak a mi hitünkön 

keresztül tud megnyilvánulni, a mi hitünkön keresztül tudja mindazt odaadni, amit kérünk 

tőle. Ezért mondja Jakab apostol, hogy kérjed hittel, semmit sem kételkedvén. Tehát elmondja 

nekünk az Ige, ha ma hiszed, akkor holnap is hiszed, holnapután is hiszed, és akár egy év 

múlva is hiszed azt a dolgot, amíg nem jött valóságba. Meddig kell hinned? Addig kell 

hinned, míg valóságba nem jön. Addig ki kell tartanod a hitedben. Hogy hogyan? Úgy, hogy 
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dicsőséget adsz az Úrnak, hogy azzal te már rendelkezel, megvan neked. Amikor jönnek a 

kétségek avval kapcsolatban, amit kértél az Úrtól, na, ezeknek kell ellenállni, hogy köszönöm, 

Uram, ez nekem megvan, hálát és dicsőséget adok neked! Így működik a gyógyulás, bármi, 

amire szükségünk van az életünkben. Lehet, hogy még ott van a tünet. Lehet, hogy még érzed 

a testedben. De amikor kijelentetted, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, és ahhoz a 

hazugságtünethez szóltál, és elparancsoltad a testedtől, akkor onnantól kezdve csak egy 

dolgod van, hogy hálát és dicsőséget adjál az Úrnak, hogy te meggyógyultál Jézus Krisz-

tusban. Így működik a hit. Lehet, hogy még két nap múlva is érzed. Vagy másnap, vagy egy 

óra múlva. De a hit azt mondja, hogy megvan nekem. Én rendelkezem vele, és köszönöm 

neked, Uram! Ne engedd, hogy a kétségek, a kételkedés, a bizonytalanság megjelenjen az 

életedben. Ezért szükséges, ahogy a Róma levél 10,17. Ige is mondja: 

Róma 10,17.  

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. 

A hit hallásból jön. Isten Igéjének a hallásából. Ez nagyon fontos. Hallanod kell Isten 

Igéjét, mert az fog benned megerősödni, amire hajtod a füleidet. Amit hallasz, amit hallgatsz 

egész nap. Ha egész nap a szomszédot hallgatod a panaszaival, akkor magával fog téged 

ragadni, és a hitedet fogja kikezdeni. Ha elmondod a szomszédasszonynak, hogy te most 

miben állsz hitben, lehet, hogy ki fog nevetni téged. Lehet, hogy le fog róla beszélni. Ne 

engedd meg, nem kell! Ez a te dolgod, és Istennek a dolga. Legyen a kettőtök dolga. Táplál-

kozzál Isten Igéjével, hajtsd a füleidet az Ő Igéjére, mert a hit onnan fog jönni! Sehonnan 

máshonnan. Dicsőség az Úrnak! Megvan a recept, hogyan tudunk megállni hitben. Menjünk 

tovább. Nézzük meg a 9–11. Igéket.  

Jakab 1,9–11. 

9. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával; 

10. A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert mindez elmúlik, mint a fűnek virága. 

11. Mert felkél a nap perzselő hőségével, és megszárítja a füvet; és annak virága 

elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útjaiban.  

Elmondja nekünk a 9. vers, hogy dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő 

nagyságával. Hát, tudjátok, nem biztos, hogy mindenkinek fényesen vagy jól megy a sora a 

mai világban. Lehet akár keresztény is. Nem megy esetleg úgy a sora, ahogy szeretné, nem 

tart azon a szinten, ahol szeretné, de elmondja nekünk a Biblia, hogy nem is azzal kell 

dicsekednünk, hogy mink van, hanem azt mondja a Biblia, hogy avval dicsekedjünk, aki – 

ahogy itt mondja az Ige – a nagyobb bennünk. Dicsekedjünk az Úrral! Dicsekedjünk az Úr 

Jézus Krisztussal! Avval dicsekedjünk, aki elvégezte bennünk a munkát, és ma is végzi azt a 

munkát bennünk. Ővele dicsekedjünk! Ne az számítson valakinek, hogy neked mid van! 

Hanem az igazi érték, ami benned van, a szellemedben, a szívedben: az Úr Jézus Krisztus. Ez 

az Ő nagysága. A többi mind mellékes dolog. Ezért mondja itt Jakab apostol, hogy a gazdag 

pedig az ő alacsonyságával, mert mindez elmúlik, mint a fűnek virága. Jakab apostol 

elmondja, hogy igen, a gazdagság elmúlik, a gazdagság múlandó. Ahogy az Ige is mondja, 

hogy a gazdagok nem fogják tudni magukkal vinni a gazdagságukat oda, ahova tartunk. 

Elmondja nekünk Isten Igéje, hogy milyen kincset gyűjtsünk. Mi az igazi kincs? Amit Isten 

Igéjéből merítettünk, és elültettünk a szívünkben, mert egy nap, amikor elhagyjuk ezt a földi 

világot, kiköltözünk ebből a földi testünkből, átmegyünk az örökkévalóságba, mindent itt 

hagyunk. Minden itt marad. Az Ige is mondja, porból lettünk, porrá leszünk, semmit nem 

hoztunk magunkkal, és semmit nem tudunk kivinni. Nem is fogunk.  

Ezért inti Jakab apostol a gazdagokat, hogy ne a gazdagságban bízzanak, hanem bízzanak 

az Úrban, mert az az örökkévaló, mert a gazdagság, ahogy itt mondja a 11. vers, úgy el fog 

múlni, mint mikor a hőség megperzseli a füveket, a növényeket, és láttátok már, hogy 

kiégnek, felégnek. Így lesz ővelük is. Tehát dicsekedjünk az Úr Jézus Krisztusban, az Ő 
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nagyságával. Mi az, amit elvégzett az életünkben, és tesz a mai nap is. Köszönjük ezt az 

Úrnak! Megyünk a 12. Igére. 

Jakab 1,12. 

12. Áldott (boldog) ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbál-

tatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.  

Áldott ember. Áldottak vagyunk, mert olvassuk az Efézusi levélben: 

Efézus 1,3. 

3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 

minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. 

A drága mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban már megáldott minket minden 

szellemi áldással. Áldottak vagyunk! Igen, de ezek az áldások nem jelennek meg az életünk-

ben automatikusan, hanem ezek az áldások, hit által fognak valóságba jönni. A hitünket kell 

mozgásba hozni. A természetfeletti, isteni fajta hitet kell mozgásba hozni, amely ott lakozik a 

szellemünkben. Azt mondja az Ige, hogy áldott az az ember, aki a kísértésben kitart. Szent-

jeim, sokan úgy gondolják, hogy ha én az Úr Jézus Krisztusban vagyok, akkor nekem már 

semmi problémám, semmi megoldandó dolgom nem lesz ezen a földön. Sokan úgy gondolják, 

hogy az a krisztusi élet úgy történik, ahogy a kés, amikor átmegy a vajon, sutty, könnyen. 

Akkor nem kaptuk volna a hitet. Akkor nem mondta volna a Jézus Krisztus azt, hogy szólni 

kell a hegyhez. Szólni kell a problémához. Mert ha így lenne, akkor nem lenne ez az Ige 

benne. Igenis, ezt a hitet azért kaptuk, hogy a hittel hegyeket mozgassunk meg, hogy a hittel, 

ami bennünk van, szembeforduljunk a feladatokkal, a körülményekkel, a problémákkal, amik 

megjelennek az életünkben. Arra buzdít minket Jakab apostol, Isten Igéje ez, hogy igenis, a 

kísértésben kitartunk, és tartsunk is ki! Mert amikor kitartunk a kísértésben, megpróbáltatunk 

– bizony megpróbáltatunk, ki így, ki úgy, ki ilyenben, ki olyanban, és amikor ezek 

megtörténtek, elveszi az életnek koronáját. Szentjeim! Amíg ebben a világban élünk, a 

hitünket mindig használni kell, mert mindig lesz az életünkben olyan dolog, aminek a hittel 

kell nekimenni. Az élet koronáját elnyerik. Mikor fog ez megtörténni? Az élet koronáját akkor 

fogjuk megkapni, amikor kilépünk ebből a világból, és átmegyünk az örökkévalóságba, 

átmegyünk a mennyei Atyához a mennyek országába, és végül eljutunk a Paradicsomba, ott 

kapjuk meg az élet koronáját.  

Ott már nem lesznek olyan problémáink, olyan nehézségeink, mint amik ebben a világban 

vannak. Az élet koronája ott lesz meg. Elmondja az Ige, hogy amit az Úr ígért az Őt 

szeretőknek. Akik szeretik az Urat, azok kitartanak, elfogadták Őt életük Urának, igen, azok 

átkerülnek majd az Ő országába, és egy napon az élet koronája odakerül az életükre. 

Jakab 1,13–18. 

13. Senki se mondja amikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonosz-

sággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. 

Halleluja! Isten Igéje vigasztal, békességet, nyugodalmat ad, és az elménket megújítja. 

Senki se mondja, amikor kísértetik – ezt mondja nekünk a 13. vers. Mi az, hogy kísértetik? Az 

a pillanat, amikor egy döntés előtt állunk, és kinek fogunk engedelmeskedni? Kérjük Istennek 

a bölcsességét, engedünk az Úr vezetésének, vagy pedig engedünk a saját akaratunknak, a 

saját elképzelésünknek? Úgy lesz, ahogy én gondoltam, ahogy én elképzeltem, úgy fogom 

tenni. Meg vagyunk kísértve, hogy vagy az Úrnak a vezetésében maradunk, vagy megyünk a 

saját fejünk után, a saját elképzelésünk után. De biztos vagyok benne, hogy ti is úgy 

gondoljátok, hogy jobban járunk, ha kérjük Istentől a bölcsességet, és követjük az Ő 

vezetését. Mert elmondja nekünk, hogy amikor kísértetünk, akkor igazából nem Istentől 

kísértetünk. Isten a szeretet, Ő nem fog minket kísérteni. A szeretet nem kísért, a szeretet ott 

van, és arra vár, hogy segítsen, hogy támogasson. Sokunknak voltak kicsi gyermekei.  Amikor 

a gyermekek megszülettek, mit tett a szülő? Segítette, támogatta, bátorította, és buzdította 
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őket. Nem próbák elé állította, nem próbákkal kísértette meg, hanem segítette, hogy előre 

jusson, növekedjen, épüljön, és fejlődjön az a gyermek.  

Isten is így van. Ő nem kísért minket, az Ő szeretete kell, hogy átöleljen minket. Nem 

mondhatjuk azt, ha valami kísértés van az életünkben, hogy: Isten kísért engem. Sajnos 

sokszor lehet hallani ilyet, hogy Isten evvel és evvel próbál engem. Igazából nem ismerik 

Isten természetét, hogy milyen Isten. Isten a szeretet! Sokszor – sajnos még a keresztények 

szájából is – elhangzik, hogy „Isten ezzel próbál meg engem, Isten ezt rakta rám, hogy ezzel 

is tanítson”. Nem, nem, édeseim, meg kell érteni, hogy Isten a szeretet, és Ő nem fog terhet 

rakni rád. Ő nem fog neked különböző gátakat szabni, hogy evvel tanítson téged. Ő az Ő 

Igéjén keresztül, a Szelleme által tanít téged. Elmondja, hogy Ő nem fog téged kísérteni. Ő ott 

van, és ha kell, Ő fölemel téged, a tenyerén hordoz, hogy meg ne üssed a lábadat a kőben. Sok 

baja van az igaznak, de mindegyikből kimenti az Úr. Ha hétszer is elesel, Ő mindig fölsegít 

téged, mert Ő a szerető Édesatyád. Ő az, aki nem kísért téged, hanem ott van, bátorít, buzdít, 

és segít. Ő nem fog téged kísérteni, mert Ő maga a szeretet. Semmi gonosz nincs nála, és nem 

is áll meg benne. Akkor mi történik velünk? Elmondja az Ige: 

14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 

Hoppá! Mit mond itt Jakab apostol? Igenis kísértetik, amikor vonja, és édesgeti a tulajdon 

kívánsága. A saját, a testből fakadó, az elképzelésemből fakadó kívánságom. Tőlem jön – ezt 

mondja az Ige. Tehát mit teszek? Saját magamat kísértem meg a kívánságokkal, és különböző 

dolgokkal, nem Isten. 

15. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált 

nemz. 

Fokozatai vannak. Látjátok, fokozatokat olvasunk itt a Bibliából. Elmondja nekünk az Ige, 

hogy van a kísértés a kívánságból, aztán az, ha megfogan, akkor bűnt szül. A bűn fogalma 

pedig, hogy szándékosan, és teljesen eltökélt szándékkal szembe menni Isten akaratával. 

Tehát amikor tudatosan megtagadom Isten akaratát az életemben, és szembe megyek vele. 

Elmondja az Ige, hogy ez bűn, és a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Szellemi halálról 

van szó. 

16. Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! 

Tehát ne tévelyegjünk, ne menjünk jobbra, ne menjünk balra, hanem maradjunk meg az 

Úr útján. Maradjunk meg az Ő vezetésében, mert megvan nekünk az a csodálatos 

lehetőségünk, hogy Isten akaratában mozogjunk. Ahogy az Ige is mondta, hogy kérjük Tőle a 

bölcsességet, azaz az Ő vezetését, az Ő útmutatását kérjük, és Ő készségesen odaadja nekünk. 

És biztos lehetsz benne, ha ezen az úton indulunk el, akkor ott csak jó dolgok történhetnek. A 

saját életemben is többször megtapasztaltam, amikor kicsit türelmetlen voltam, hiszen az 

előbb olvastam, hogy a hit nem türelmetlen. Ebben a mai szaladó, rohanó világban, ahol 

mindenhol minden azonnal, vagy már tegnapra kellett volna, bizony meg kell tudnunk úgy 

állni, le kell úgy lassítanunk, hogy időt adjunk arra, hogy elcsendesedünk, és meghalljuk az 

Úrtól azt, hogy Ő mit mond a mi kérésünkre. Lehet, hogy idő kell, hogy meghalljuk ezt a 

vezetést. De fontos, hogy időt szakítsunk rá. Ebben a mai, rohanó világban bizony könnyen el 

tudunk szaladni, el tudjuk véteni, és el tudjuk hibázni. De meg kell tanulnunk lelassítani, 

elcsendesedni, lecsendesedni, hogy meghalljuk, az Úr mit mond nekünk.   

Nem egyszer volt az életemben, amikor ezt nem tettem meg, mentem a saját fejem után, a 

saját elképzelésem után, hogy biztos jó lesz. Szépen kidolgoztam előre a terveket. Ment is egy 

darabig, de egyszer csak zsákutcába érkeztem, és rájöttem, hogy úgy látszik, itt valamit 

elrontottam. Amikor lenyugodtam, lecsillapodtam, az Úr elé mentem, és megvártam, amíg az 

Úr mutatja, hogy mit lépjek, hogy lépjek, miként tegyem. És úgy is tettem. Csodálatos módon 

a dolgok olyan szépen össze voltak szerkesztve, össze voltak rakva, hogy jobban nem is 

lehetett volna. Ez az Úr! Ilyenkor egy nagy békesség, egy nagy nyugalom van az ember 

szívében, mert tudja, hogy az Úr gondoskodása, gondviselése sokkal magasabb szintű, mint a 
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mi elképzelésünk. Ha Őbenne bízunk, akkor jó dolgok fognak történni az életünkben. Ne 

tévelyegjünk! Igen, sokszor rá kell magunkat kényszeríteni, sokszor rá kell magunkat venni 

arra, hogy igen, odamegyek az Úr elé, hogy időt töltsek vele. Tudjátok, idő mindig arra van, 

amire szakítunk. Szakítsunk az Úrra időt, mert az egy csodálatos dolog, hogy az Úrral töltött 

idő nem csak a mi szellemünket, nem csak minket fog felemelni. Hanem meg fogjuk látni, 

hogy az előttünk álló út, amin megyünk, sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, és sokkal 

boldogabban fogunk tudni menni ezen az úton. 

17.   Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok 

Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 

Mivel Isten a szeretet, onnan csak jó dolgok jönnek. Elszomorodik a szívem, amikor azt 

hallom emberektől, hogy: Isten engem betegséggel sújtott, hogy evvel tanítson, stb. 

Elszomorodik a szívem, mert ez abból fakad, hogy nem ismerik Isten szeretetét. Ha én valakit 

szeretek, akkor annak nem fogok ártani, és nem is tudok neki ártani. Isten maga a szeretet, 

nála nincsen semmiféle gonoszság, még a szikrája sem fogan meg annak, hogy nekünk ártson. 

Ő nem egy nádpálcás Isten, aki figyel minket, és azt nézi, hogy: Na, ki hibázta el? – és 

lecsapjon ránk, és elagyabugyáljon minket, hogy: Kisfiam, ez így nem jó! Tudjátok, ha Ő meg 

akar minket fenyíteni, azt is szeretetteljesen fogja tenni, olyan gyengéden, olyan lágyan, olyan 

selymesen fog minket segíteni, ami nem durva, nem sértő lesz. Hanem azt fogod mondani, 

hogy: Uram, csodálatos, ahogy hozzám szóltál! Lehet, hogy kicsit szigorú volt, de akkor is azt 

fogod mondani, hogy: Ez csodálatos, és tedd meg, Uram, máskor is, mert ez kell, hogy az 

úton maradjak! Ahogy Jézus mondta, Ő az élet, az út, és az igazság, és ezen kell, hogy 

haladjunk. Minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről való. Köszönjük az 

Úrnak!  

Megajándékozott minket Jézus Krisztusban, a menny minden szellemi áldásával, többek 

között megkaptuk a hit szellemi ajándékát.  Megkaptuk azt a kilenc gyümölcsöt: szeretet, 

öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Ezek mind 

ott vannak a szellemünkben, mintegy szellemi ajándékként, és ezekből kell csemegéznünk. 

Ezekből kell elővennünk, hogy megnyilvánuljon az életünkben. Hisz Jézus is tanít minket 

arról, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát. Legyünk jó gyümölcsök, teremjünk jó 

gyümölcsöt, legyünk egy jó fa, mert igenis ott van bennünk a jó adomány, és a tökéletes 

ajándék. Mert ami Istentől jön, az csak tökéletes, az csak jó lehet, és ez ott van. Nála a 

változásnak még az árnyéka se áll fönn. Ez egy csodálatos dolog. Nem kell attól félnünk, nem 

kell attól tartanunk, hogy ha Isten ma fölkel, vajon jó kedvében lesz-e?  És lehet, hogy ha 

holnap felkel, nem lesz jó kedvében. Nem, Istennél nincsenek érzelmi hullámok, Istennél 

nincsenek ilyen változások. Isten egyenletesen, folyamatosan, mindig ugyanaz. Isten szeretet, 

Isten szeret téged. Őt nem tudjuk rávenni arra, hogy jobban szeressen, és nem tudjuk rávenni 

arra sem, hogy kevésbé szeressen minket. Csak mi vagyunk, emberek, sokszor olyanok, mert 

érzésből fakadó szeretet által úgy gondoljuk, hogy ha rosszat, vagy hibát követtünk el, akkor 

most Isten biztos nem szeret, biztos haragszik ránk. Nem, amióta Ő létezik, azóta az a szeretet 

fönnáll. Ahogy az Ige is mondja, a változás, a változásnak még csak az árnyéka sem áll fönn. 

Ezért bízhatunk Benne, ezért bízhatunk az Ő állandóságában, mert a változásnak az árnyéka 

sem áll fönn. Köszönjük ezt az Úrnak! Ez egy csodálatos dolog, ebben bízhatunk.  

Bízz Őbenne, Ő mindig szeret! Ha jól teszed a dolgod, akkor is szeret. Ha elhibázod, 

elvéted, akkor is szeret téged. Nem tudod befolyásolni az Ő szeretetét. Köszönjük az Úrnak! 

Mit fog tenni ez a szeretet benned? Amikor megértjük, hogy Isten szeretet, és szeret engem. 

Jézus is, amikor lejött, nem győzte hangsúlyozni a tanításaiban, hogy: Ahogy az Atya szeret 

titeket, én is úgy szeretlek titeket. Az akkori emberiségnek is meg kellett tanulnia, hogy Isten 

maga a szeretet, mert bizony nem volt egy jó Isten-képük, féltek Istentől. Féltek, hogy jaj, 

nehogy lecsapjon rájuk! Féltek. Nem kell! Mi nem szolgák vagyunk, mi a fiai vagyunk 
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Istennek, tehát nincs mitől félnünk. Isten a szeretet, meg kell, hogy értsük! Ő szeret téged, 

akár elhibázod, akár nem.  

Gondoljunk csak bele, hogy még nem voltunk az Övéi, még nem születtünk újjá az Úr 

Jézus Krisztusban, már akkor is szeretett minket, különben nem tudtunk volna újjászületni. Az 

Atya szeretete hogyan nyilvánult meg? Krisztuson keresztül nyilvánult meg. Azt mondta: Ha 

engem láttatok, akkor láttátok az Atyát. És én úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya szeret 

titeket. Nem győzte hangsúlyozni, hogy az Atya szeretet. Ma is az első fontos dolog, hogy a 

hitéletünk működjön, ahogy az Ige is mondja a Galata levélben, hogy: A szeretet által mun-

kálkodó hit. Nem az én szeretetemről beszél itt Isten Igéje, hanem az isteni fajta szeretetről, 

amely bennem van. Amikor bízok Istenben, hogy Ő a szeretet. Jézus a földi szolgálatában is 

így működött, az élő hittel, és avval működött, hogy tudta, hogy az Atya szereti Őt, és mindig 

bizalommal fordult Hozzá. Tudta, hogy az Atya szeretete ott van mellette, benne van, és kíséri 

minden útján. Akármilyen nehézséggel került szembe, tudta, hogy az Atya szeretete ott van, 

és ezért a hite is működött. A mi hitünk is úgy fog működni, amikor hiszünk Isten 

szeretetében. Isten szeretete ott van benned, és engedd, hogy átjárjon a fejed búbjától a 

lábujjad hegyéig! A szeretet ott van benned, az atyai szeretet. Ez fogja segíteni, hogy a hited 

olajozottabban működjön, hogy a hited erőteljesebb legyen, hogy a hited ki tudjon áradni 

mindarra, amit szeretnél, hogy megváltozzon az életedben. Így működik! Jézusnak sem 

minden úgy volt, hogy csak úgy lett volna. Neki is voltak megpróbáltatásai, neki is voltak 

nehézségei, Őt is meg akarták kövezni, le akarták lökni a szakadékba, üldözték Őt. De két 

dolog vitte mindig előre: az Atya szeretete, és az élő hit. Minket is ez fog előre vinni, nekünk 

is ez fog segíteni a mindennapjainkban. Köszönöm, Atyám, hogy szeretsz engem! Köszönöm, 

Atyám, hogy a szeretet bennem van. Köszönöm, Uram, hogy a hit, amelyet adtál nekem, ha 

kell, hegyeket mozgat meg. Így lépünk, így beszélünk, így szólunk, és így gondolkodunk.  

Nem akkor leszünk áldottak, amikor fölkerülünk a mennybe, már most áldottak vagyunk 

az Úr Jézus Krisztusban! Most, ebben a pillanatban. Mindegy, hogy a külső körülmény 

milyen, te már most áldott vagy! Mi, akik Krisztusban vagyunk. Így tekints magadra. Így 

nézzél magadra, és így is beszélj magadról! Nagyon sokszor olyan szavak szaladnak ki a 

szánkból magunkról, hogy: én szerencsétlen, én ostoba! És ilyenkor Isten azt kérdezi: Miről 

beszélsz, drága gyermekem? Az én szememben áldott vagy, és tekints magadra így, hogy te 

Isten gyermeke, áldott vagy! És minden szellemi ajándékkal fel vagy ruházva, meg vagy 

áldva. Köszönjük ezt az Úrnak!  

Még egy csodálatos dolog, hogy ezeket az áldásokat, ezeket Isten nem veszi vissza tőled, 

nem veszi el tőled, mert az Ő áldása, az Ő ajándéka megbánhatatlan. Nem veszi el tőled, nem 

vonja vissza. Ez ott van veled. Nekünk nem az érzésekre kell építeni, mert sokszor azt valljuk 

meg, hogy „úgy érzem”, hanem arra kell építeni, hogy mit mond Isten Igéje. A hitre kell 

alapozni! A hitre, Isten Igéje által. A hitnek rendíthetetlennek és szilárdnak kell lennie az 

életünkben. Ahogy olvassuk az Igében, hogy Jézus Krisztus egy olyan alapkő, egy olyan 

sarokkő, egy olyan rendíthetetlen fundamentum, amire bátran építhetünk. Amikor a bölcs 

ember építette a házát, és erre a fundamentumra, Isten Igéjére építette az életét, voltak 

viharok, voltak külső körülmények az életében, de megmaradt ez a ház. A másik ember, 

amelyik fövenyre építette az életét, a saját elképzeléseire, a saját véleményére, a világ 

dolgaira építette, jött a vihar, jött a szél, és elfújta azt a házat. Azt hiszem, hogy ez az Ige a 

mai napon is, főleg az elmúlt hetekben, hónapokban, amiben élünk, még jobban megerősít.  

Meg kell, hogy erősítsen minket, hogy igenis, az a fundamentum, amin állunk az Úr Jézus 

Krisztusban, bármi van is kint, bármilyen vihar lehet, bármilyen válság lehet, ha megállunk 

Isten Igéjén, akkor onnan győztesen fogunk kijönni. Győztesen! Ezt köszönjük az Úrnak! 

Minden dicsőség és hála az Ővé! 

18. Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk 

az Ő teremtményeinek. 
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Az igazságnak Igéje. Sokféle igazság van a világban, de egy igazság van, ami mindörökre 

fennmarad, az Isten Igéje. Ez az igazság nem csak itt a földön lesz velünk, ez az igazság 

velünk lesz akkor is, amikor egy nap elhagyjuk ezt a földi birtokot, és átkerülünk a mennyek 

országába. Ott is evvel az igazsággal fogunk találkozni. Azt az igazságot, amit elültettél most 

a szívedbe, azt a kincset magaddal fogod vinni. Ahogy mondtam: minden más itt marad, de az 

igazi kincs, Isten igazsága, Isten Igéje, amit elültettél, elplántáltál a szívedben, azt magaddal 

viszed, és ott tovább fogunk épülni, és gyarapodni. Isten Igéje az igazság, ahogy Jézus is 

mondta: Én vagyok az élet, az út, és az igazság. Ne álljunk meg ezen az úton, menjünk előre! 

Örülj, örvendj, Isten népe, mert Jézus Krisztusban mindenre van erőnk, mindent meg tudunk 

tenni Krisztuson keresztül. Az Ige bátorít és buzdít minket, hogy Jézus nevére minden térdnek 

meg kell hajolnia. Ez a név egy olyan csodálatos név, hogy amikor használjuk, az a hatalom, 

az az erő, ami ebben a névben van, működésbe lép az életünkben, és elkezd munkálkodni, az 

Úr dicsőségére. Használd ezt a nevet, mert ez a név nekünk adatott!  

Olyan csodálatos gyermekei vagyunk az Úrnak, olyan kiváltságosai vagyunk az Úrnak, 

hogy megkaptuk ezt a nevet, hogy használjuk. Ahogy Jézus mondta: még nagyobb dolgokat is 

fogtok cselekedni. Miben? Az Ő nevében. A Jézus nevében. Ezt köszönjük az Úrnak! 

Használd ezt a nevet! Nem csak ma, hanem holnap, holnapután, mindörökké. Mert ez a név 

örökkévaló. Örökkévaló ez a név! Ebben a névben van az örök életünk. Sokan, én is így 

voltam annak idején, hogy volt egy slágerem: Egyszer élünk, ihaj, csuhaj, húzzunk bele! 

Teljesen tudatlan voltam.  Most már tudom, Isten Igéje elmondja nekünk, hogy igazából, az 

igazi életünket ott fogjuk elkezdeni, amikor átlépünk ebből a természetes világból a 

természetfelettibe. Ott kezdődik az igazi életünk! Itt lent, ezen a földön azért vagyunk, hogy 

megismerjük Istent, és egyre szorosabb kapcsolatba kerüljünk vele. Ebben segít Isten Igéje, az 

Úr Jézus Krisztus, és a drága Szent Szellem. Azért, hogy megismerjük, hogy közösségbe 

kerüljünk, hogy üdvözüljünk Őáltala, és a Szent Szelleme által, az örök élet el legyen 

pecsételve a szívünkben, mint egy foglaló.  

Mert igen, amikor befejeztük ezt a földi életünket, van élet a halál után, az örök élet. Amit 

föl se tudunk fogni az elménkkel, hogy örökkön örökké élünk. És ez is kell, hogy adjon 

nekünk egy reményt, egy lendületet, egy örömöt, ha itt vagyunk, ebben a világban, és 

körülvesznek ezek a dolgok, amik itt vannak. De örülj, örvendj, Isten népe, mert velünk van 

az Úr, és vár a csodálatos országa! Azokra vár ez a csodálatos ország, akik segítségül hívják 

az Úr Jézus Krisztust, és befogadják a szívükbe. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember 

újjászülessen. És ne csak újjászülessen, de az igazság ismeretére is eljusson. Tehát Isten azt 

akarja, hogy újjászülessünk, új teremtések legyünk Krisztusban, és az Ő igazságával kezdjünk 

el táplálkozni. Mert az Ő igazsága fogja az elménket megújítani. Ahogy az Ige is mondja, 

hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem újítsátok meg az elméteket Isten Igéje 

alapján, mert ez az igazság. Ami belénk épül, ami a szellemünkbe épül, az egy drága 

kincsként fog tovább menni.  

Tehát Isten azt akarja, hogy egyre közelebb kerüljünk Őhozzá, egyre többet megismerjünk 

Belőle. Igazából nekünk már nem is úgy kell Őt szólítani, hogy Isten, az olyan távolinak, 

kicsit olyan ridegnek tűnik, hanem úgy, hogy Édesatyám. Igen, így fog ez feljönni a 

szívedből, amikor az Ő gyermekévé válsz. Ahogy az Ige is mondja, ehhez csak az kell, hogy a 

száddal vallást tegyél, és a szívedben higgyed. Így lehet Isten gyermekévé lenni. A drága 

mennyei Édesatya kitárja a két karját, és azt mondja, hogy: Gyertek mindnyájan énhozzám! 

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Minden ember! Ezt bármikor megteheted, 

bárhol megteheted, bármelyik pillanatban. Semmiféle előkészület nem kell hozzá, semmiféle 

ceremónia, hanem a szánkkal szólni, és a szívünkben ott kell, hogy legyen a hit. Ahhoz, hogy 

szólni tudjad, már a hitet is megadod, az Atya látja az életedet, látja a szívedet, és tudja, hogy 

az újjászületéshez kell a hit. És abban a pillanatban, amikor újjászületsz, az a hit ott van a 

szívedben, hogy ki tudjad mondani.  
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Én köszönöm az Úrnak mindazt az igazságot, amit megismerhetünk az Ő Igéje, az Ő 

Szelleme által. És köszönöm azt is, hogyha most velem együtt ezt az imádságot elmondod. Ez 

a belépő a mennyek országába. Nagyon egyszerű. Drága Úr Jézus! Kérlek Téged, és hívlak 

Téged, hogy jöjj a szívembe, légy az életemnek az Ura, légy a Megváltóm, és légy a 

Gyógyítóm! Drága Úr Jézus, én most hittel megvallom, hogy Te lettél a Megváltóm, a 

Gyógyítóm, Te lettél az életem Ura. Örök életet kaptam. Köszönöm Neked, édes Atyám, és 

kérem a Szent Szellemet, hogy költözzön a szívembe, és pecsételje el azt az örök életet a 

bensőmben! Köszönöm, Uram, hogy a Te gyermeked lettem. Köszönöm az örök életemet a 

Jézus Krisztus szent nevében, mindörökkön örökké. Ámen. 

Zárszóként szeretném azt az Igét még egyszer felolvasni, amivel kezdtük az alkalmat: 

3János 2. 

2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egész-

ségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.  

Köszönjük az Úrnak! Azért imádkozom, hogy mindez megvalósuljon az életetekben, hogy 

mindenben jó legyen a dolgotok. Köszönjük az Úrnak, a Jézus nevében. Ámen. 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 


