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MI A KEGYELEM?  
 

„És az apostolok nagy erıvel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; 
és nagy* kegyelem volt mindnyájukon.” — Apostolok cselekedetei 4,33 

Hasonlóképpen nekünk is meg kell tanulnunk 
nagy erıvel bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztus 
feltámadásáról, hogy ugyanaz a nagy kegyelem 
legyen az újjászületettek serege felett, mint amit 
a korai Egyházban megtapasztaltak. S ez akkor a 
mindennapi életükben is megmutatkozott: össze-
jöveteleiken, munkájukon, családjukon.  

„Mert mindnyájan az İ teljességébıl, bıségébıl 
egyik kegyelmet a másik után nyertük, azaz 
részesedtünk az İ teljességébıl, bıségébıl, ellátást 

adott belıle nekünk, egyik szellemi áldás után a másik szellemi áldást nyertük, sıt még 
kegyeltséget is kegyeltségre, és ajándékot ajándékra halmozva.” (Ján. 1,16 Bıvített) 

A Biblia felfedi — hogy a kegyelemnek különbözı mértékei léteznek. A kegyelem 
rétegenként rakódik ránk, többek között az összejöveteleken való részvétel során. Isten 
nekünk adta a kegyelmét, hogy növekedjünk benne hétrıl-hétre. Az Ige rávilágít arra, 
hogy képesek vagyunk növekedni a kegyelemben és Krisztus ismeretében. (2Pét. 3,18)  

A felettünk növekedı kegyelem azt fogja eredményezni, hogy erısebbekké és 
szabadokká válunk, s erıfeszítések nélkül tudunk munkálkodni. Az elegendıen magas 
kegyelem által tudunk elfogadni Istentıl és gyıztesként jöhetünk ki minden helyzetbıl.  

Mi a kegyelem? — A kegyelem Istennek a meg nem érdemelt kegyeltsége 
felettünk! Ez az İ szépsége, gyönyörősége és elıléptetı ereje az életünkben, amely 
kiragyog a belsı emberünkbıl a világra. Ez magába foglalja az isteni szeretetet és 
életet is. Az İ kedvencei lettünk és a jóakaratát mutatja meg felénk.  

Isten azon a helyen tudja a kegyelmét ránk harmatoztatni és a képességeit 
átadni, amelyik gyülekezetbe elplántált bennünket! Kegyelembıl munkálkodhatunk az 
Úr szolgálatában is, mert a kapott képességek által tudjuk betölteni elhívásunkat.  

Isten jelenléte — elıre visz és utat készít számunkra, felkészíti a szíveket és a 
világosság felé vezet. A növekedı kegyelem a mi segítségünkre is van, de rajtunk 
keresztül mások is újjászülethetnek. Isten az üdvösséget is kegyelembıl adja! 

Legyél izgatott az alázatosság által növekedı kegyelem kapcsán. (Jak. 4,6) A görög a  
*‘nagy’ kifejezésére a ‘megasz’ szót használja, amely mega-mértékő kegyelmet 
jelent. Itt az idı, hogy ez megnyilvánuljon Krisztus Testének minden tagján, és Isten 
ezáltal felemeljen bennünket és határainkat még jobban kiszélesítse. 

A mega-kegyelem nagyobb segítséget, hatalmasabb erıt, több képességet biztosít 
számunkra, s így az İ tetszésére lehetünk mind nagyobb mértékben. Az Úr Pál életében 
is mindenre elegendınek tartotta az İ kegyelmét. (2Kor. 12,9) Teljes szívbıl keressük 
mi is az Úr kegyelmét, és adjunk hálát, hogy ennek mértéke növekszik felettünk. 
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AZ ISTEN SZERETET! 
 

„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; 
és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ıbenne.” — 1János 4,16 

Az Isten szeretetérıl szóló állítás a Szentírás 
igazságán alapul. (1Ján. 4,8) A kezdetekben 
Isten embert alkotott, hogy — a földi szülıkhöz 
hasonlóan — kifejezhesse szeretetét, gondját 
viselhesse, és közösségben lehessen vele.  

Miután a szeretett teremtménye felségárulás 
következtében az Éden kertjében elbukott, szeretı 
szíve ekkor sem hagyta sorsára. Csupán az isteni 
gondviselésébıl fakadó megváltó terve kínálta az 
egyetlen lehetıséget, hogy felszabadítsa az 
emberiséget a bőnös természet alól.  

Szükségszerővé vált Jézus testet öltése, hogy a megváltás mőve által visszahelyezhesse 
az embert a kezdeti hatalmi pozíciójába. Jézus az óriási szeretetét úgy bizonyította felénk, 
hogy a földi szolgálata végén önként tette le az életét a kereszten. (Róm. 5,8) 

Két évezrede a Szeretet Fia eljött közénk, hogy teljes körő (bőn, betegség, szegénység 
és a szellemi elkülönültség alól) megváltást, üdvösséget szerezzen az emberiség számára. 
„Mert úgy szerette Isten e világot (benne téged is), hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján. 3,16) 

Angyal adta hírül a világraszóló eseményt: „született néktek az Üdvözítı*” (*görög 
jelentése: szabadító, megmentı, üdvözítı, védı, pártfogó; gyógyító). (Luk. 2,11) 
Kizárólag Jézus elfogadása által üdvözülhet az ember! (Csel. 4,12) 

Isten kifejezett akarata az, hogy „minden ember üdvözüljön és az igazság 
ismeretére eljusson”. (1Tim. 2,4) Az üdvösség minden ember számára elérhetı! 
Mindössze a Krisztusba vetett hitérıl kell megvallást tennie Isten elıtt, hogy 
megtapasztalhassa az újjászületés csodáját. (Ján. 3,3)  

Karácsony alkalmából olyan sok ajándék közül választhatnék, amit a fenyıfád alá 
tehetnék, de úgy döntöttem, inkább emlékeztetlek arra az ‘ajándékra’, 
amit Isten adott Neked: az egyszülött Fiát, Jézust. Fogadd el Tıle ezt az 

‘ajándékot’ úgy, hogy elmondod hangosan az alábbi imát: 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt 

az én bőneimért és feltámadt a halálból az én 
megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, 

Megváltóm és Gyógyítóm! Költözz a szívembe és teremts 
újjá engem. Megvallom: JÉZUS, TE VAGY AZ ÉN URAM, 
MEGVÁLTÓM ÉS GYÓGYÍTÓM! Meg vagyok váltva! 
Újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított 
minden bőntıl és ez örökre szól. Köszönöm, Úr Jézus, az 

örök életemet! Ámen. (Róma 10,9–10 alapján) 
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TANULJUNK EGYÜTT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45 (bejárat a templom felıl) 
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Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások 
Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása! 

 

Kegyelemteljes, békés és meghitt ünnepeket kívánunk! 
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2. KICSODA JÉZUS? 
 

Jézus az Isten Szerelmetes Fia… a királyok Királya és urak Ura… az Istennek 
Kenyere… Csodálatos, Tanácsos… Úr és Megtartó… Alfa és az Omega, Kezdet és Vég. 

Karácsony közeledtével ma is idıszerő Oral Roberts 
1950-es évekbıl származó igei válasza a neki feltett 
kérdésre: „Kérem, mondja meg nekem, milyen ember ez a 
Jézus?” A prédikátor válaszának folytatása következik. 

ÖTÖDSZÖR — Krisztus a nagy Kapitány, üdvösségünk 
kapitánya. Jézus a terheinket az İ vállain hordja, és az 
erınk az İ jelenlétébıl adódik. İ a mi hőséges barátunk. 
Azt mondta: „Nem hagylak el soha, és nem távozom el 
tıled.” (Zsid. 13,5) Vannak barátok ebben a világban, akik 
ragaszkodnak hozzánk akkor is, amikor mások talán 
elhagynak a szükség órájában. Mégis, az emberi 
teremtmények nem mindig olyan erısek, amilyeneknek 
lenniük kellene a barátság kötelékében. De Krisztus a mi 

örökké hőséges barátunk. İ a dicsıséges és mindenre elegendı Megváltó, aki 
megment mindenkit a legeldugottabb zugokból is, akik Istenhez jönnek Általa, akik 
meglátják, hogy İ örökké él, hogy esedezzen mindannyiunkért. (Zsid. 7,25)  

VÉGÜL — Krisztus a gyengéd orvos, aki meggyógyítja minden betegségünket. 
Jézus eljött ebbe a bőnnel, betegséggel és démonokkal teli világba ezt mondva: „Az 
Úrnak Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy az örömhírt hirdessem a 
szegényeknek, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket, hogy szabadulást 
hirdessek a foglyoknak, a vakoknak látásuk visszanyerését, és szabadon bocsássam a 
lesújtottakat.” (Luk. 4,18) Jézus megtört teste által birtokoljuk a gyógyulásunkat! 

Ugyanez a Jézus késıbb azt mondja: „A tolvaj nem másért jön, hanem hogy 
lopjon, öljön, és pusztítson: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bıvölködjenek!” 
(Ján. 10,10) Jézus tudja az orvosságot minden betegségre. Túl jó ahhoz, hogy rosszat 
tegyen, túl bölcs ahhoz, hogy hibázzon. A csodák ideje nem járt le! „Jézus Krisztus 
ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!” (Zsid. 13,8)  

KICSODA JÉZUS? — Jézus Krisztus a legjobb barátunk az összes között. Sok 
barátunk van ezen a világon, de mivelhogy emberek, ezért nem tudnak olyan 
barátaink lenni, mint amilyen Jézus. Én is a barátjuk vagyok, de én sem tudok soha 
olyan barát lenni a számukra, mint Krisztus, mivel İ felülmúl minden emberi 
korlátot. İ minden emberi kudarc fölé emelkedik. 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus nem csupán egy olyan barát, 
aki ragaszkodóbb egy testvérnél, hanem olyan, aki az 
örökkévalóságban is velünk marad. Isten Fia és mindazok 
számára Megváltó, akik hisznek Benne és életük Urává tették 
İt! Mondd ki hangosan a Krisztusba vetett hitedet és 
üdvözülsz, Isten családjához fogsz tartozni! (Róm. 10,9-10) 

Sok mindent mondhatnék Krisztusról, de azt gondolom, nem 
mondhatnék nagyobb dolgot annál, hogy İ a mi Megváltónk! İ a 
mi Gyógyítónk! İ a mi Örökkévaló Barátunk! Ne kételkedj, higgy 
Benne! Mihamarabb, ameddig van rá lehetıséged, fogadd be İt 
a szívedbe. A kegyelem kapuja ezen idıkorszak végén bezáródik! 
(Részlet — Oral Roberts: Kicsoda Jézus? c. válaszlevelébıl.)  

SZELLEMI ÉHSÉG — GYARAPODÁS 
 

„… én [Jézus] azért jöttem, hogy birtokolhassák és élvezhessék az életet, mégpedig 
bıségesen, egészen a túlcsorduló teljességig birtokolják azt.” — János 10,10 Bıvített 

Az Evangélium szabad hirdetését gazdasági fellendülés 
követi — olvashattuk ezt az alapigazságot lapunk októberi 
számában. Hasznunkra válik, ha megvizsgáljuk a címbéli 
összefüggést is. Amikor az Ige hirdetése során felszabadul 
a hitünk, akkor az kiépíti az életünkben a gyarapodást, a 
jólétet, s Isten kegyelmében elkezdünk növekedni. 
���� Dr. Nassir Siddiki — Értékeljük felettébb nagyra az Igét! 

Ha növekedni szeretnél, alkalmaznod kell a Bibliában található alapelveket. 
Akarnod kell megváltozni azokban a dolgokban, gondolkodásban, amik szőkölködésben 
tartanak téged. Jegyezd meg, egyszer s mindenkorra: ha nincsen pénzed az nem Isten 
hibája! Az élet pontosan azt nyújtja neked, amivel te beéred. Az életben minden 
bajra és nyomorúságra — legyen az betegség, depresszió, szegénység, gond, vagy 
lehangoltság — megvan a válasz Isten Igéjében. Ezért légy éhes Isten Igéjére! 

De ha te nem éhezed, és nem szomjazod az Igét, hogy megtudd, mit mond a 
problémádról, akkor soha nem találod meg a választ. Az a hívı, aki sohasem éhezi 
vagy szomjazza az Igét, egész életében csak nyomorogni és küszködni fog. Majd egy 
napon megkérdezi az Urat: „Uram, nagyon boldog vagyok, hogy Te vagy a Megváltóm és 
a mennybe jutottam. De a földön, miért kellett állandóan szőkölködnöm?” Az Úr erre 
azt feleli: „Nem volt fontos neked, hogy tanulmányozd az Igémet. Pedig a Bibliában 
megtalálhattál volna mindent, ami a bıvölködéshez szükséges.”  
���� Kenneth Copeland és dr. Leroy Thompson — A Believer’s Voice of Victory adásából 

L.T.: Hogyha az embereket helyesen tanítják az Igére, akkor az Úr áldó keze lesz 
felettük. Tehát, hogyha ık is megtisztelik Istent, akkor Isten is meg fogja tisztelni 
ıket áldásaival. Megtanítottam a híveknek, hogy mit jelent az elhívás, és mit jelent 
annak beteljesítése, és a gyülekezetem ezért virágzik. 

K.C.: Emlékszem, sok évvel ezelıtt volt egy hitember J. V., aki Harlemben, New York 
legveszélyesebb negyedében szolgált. Egy valóságos ‘erımő’ volt, nagyon erıs volt hitben. 
İ már akkor ott pásztorolt, amikor mi még el sem kezdtük. Hitet prédikált a nincstelenség 
közepette! Nem a láthatókra tekintett, hanem az Úrra! Nagyon nagy szegénységbıl jött ki, 
és azután egy mélyen hívı emberré vált. Elkezdett hinni Istenben, aki maga tanította az 
elhívottját az Igére. Növekedést adott neki egy idı után ott, Harlemben, New York egyik 
legkeményebb helyén. Az Úr által rábízott gyülekezet abból a nyomorúságos környezetbıl 
emelkedett fel. És ebben a gyülekezetben — mielıtt ı hazament az Úrhoz — a hívıké volt 
az összes jó munkahely New Yorkban. Mert egyszer csak felkeltek a szegénységbıl. Isten 
ereje volt ott rajtuk és gyarapította ıket. A felkent Igén alapuló tanítások hallásából hit 
ébredt a hallgatóság szívében és az Evangélium szabad hirdetése — a körülmények ellenére 
— meghozta az áttörést az anyagiak területén! A világ gazdasági rendszerébıl átkerültek 
Isten gazdasági rendszerébe, amelyre nincs hatással a válság. 

L.T.: Ezt az Úr tette velük! Láttam, ahogy lecserélték a ruháikat, az autóikat, a 
munkájukat és örömre fordult az életük. Láttam, ahogy Isten munkálkodott a gyülekezet 
tagjainak az életében. Amikor tudatosítjuk, hogy Isten gyermekeivé váltunk Jézus 
elfogadásával, és mőködésbe hozzuk a bibliai hitünket, az egy igen erıteljes dolog. Elıbb ki 
kell kerülnünk a szegényes gondolkodásból, hogy kijöhessünk a szőkölködésbıl. Az Úr 
felmagasztal a megfelelı helyre, mert az İ akarata az, hogy élvezhessük az életet! 
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