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BEVEZETÉS
„Ha mindjárt kezdetben Krisztus és keresztje gazdagon
tárul elénk, nagyon gazdag tapasztalatokat nyerünk
keresztyén életünk első napjától kezdve, még akkor is,
ha azok teljes kifejtése csak később történik meg.”
Watchman Nee: A normális keresztény élet
Amikor rábízzuk magunkat Jézus Krisztusra, aki az
Úr, az Isten, a Megváltó és az Élet, egyúttal azt is
kérjük Tőle, hogy vegye át az uralmat akaratunk és
életünk felett. Valójában Ő lesz az életünk. Átváltozunk
- egyénenként változó, hogy ez a változás lassabban
vagy gyorsabban megy végbe, de mindenképp sor kerül
a változásra. Isten Szent Szelleme belép az életünkbe,
teljessé, élővé és hiánytalanná tesz bennünket. Amikor
hitre jutunk és a szívünket Istennek adjuk, életünk
örökre megváltozik.
David Howell

Isten a Mennyben lakozott és emberként eljött a földre.
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Filippi 2:68, János 1:14, Zsidók 1:3, Róma 8:3b, János 10:30, Kolossé 1:15,
Kolossé 2:9, Zsidók 2:11-17, Máté 1:20-21

Csodálatos fogantatása ellenére ugyanúgy asszonytól
született, mint mi, emberek.

Isten azért döntött így, hogy személyes kapcsolatot
tudjunk kialakítani vele, Istenként és emberként egyaránt
megismerhessük Őt, és jobban megértsük Atyai szívét.
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Átélte a gyermekkort és a serdülőkort, szakmát tanult, és
amikor eljött az ideje, megkezdte földi szolgálatát: azért jött
el e világra, hogy bemutatkozzon az embernek, mint Isten és
Megváltó.

3 Máté 3:13-17, Máté 7:28-29, Márk 6:2-3, Lukács 2:40, Lukács 2:41-47, Lukács 2:52

Amikor elvégezte földi küldetését, készen ált kereszthalált halni.

Megalázták és megkínozták, majd egy keresztfára szegezték. Jézus a
lehető legbrutálisabb halálnemet választotta, hogy nekünk ne kelljen
megfizetnünk a büntetést helytelen tetteinkért.
Így azonosulhatunk Ővele és mindazzal, amit
elvégzett értünk. Jézus Krisztus
áldozata és vére képes arra, hogy
elmossa bűneinket, és örökre

megtisztítson
bennünket;
olyan rejtély ez, amit egyedül
Isten érthet teljességében.
Jézust a szeretet indította
arra, hogy vérét ontsa
értünk és megtisztítson
bennünket. Így Isten
már saját gyermekeként
tekinthet ránk, akárcsak
Jézusra.
Máté 26:28-29, Máté 27:57- 61, Róma 5: 6, Róma 8:3, Efézus 1:7,
Zsidók 2:14 -15, Zsidók 9:22, 1. Péter 2:24, 1. János 1:7
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Halála után Jézust eltemették, majd
Isten feltámasztotta a halálból. A
halálát követő napok során többen
látták Őt életben, majd visszatért
mennyei otthonába.
Jézus azért jött, hogy személyes kapcsolatot alakíthassunk ki
Vele, és hogy nekünk adja az örök élet ajándékát. Az örök élet
Krisztus élete. Nincs kezdete, sem vége.
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Lukács 24:1-7, Lukács 24:50-51, János 16:28, Zsidók 1:3

Miért volt szükség minderre? Azért, mert amikor Isten megteremtette az első
embert, Ádámot, csodálatos életet biztosított számára a Paradicsomban,
Ádám azonban engedetlen volt Mennyei Atyjával szemben.

Önző
engedetlensége miatt
Ádámnak el kellett hagynia
Isten jelenlétét, szellemi
értelemben meghalt.

Innentől kezdve az ember testből és lélekből (személyiség) áll, viszont
szellemileg halott az Istennel való kapcsolatra. Többé már nem teljes és
nem tudja megtapasztalni Isten áldásait sem.
1. Mózes 2:8-9, 1. Mózes 3:2-6, 1. Mózes 2:16-17, 1. Mózes 3:23, 1. Korintus 15: 45-46
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Földi szüleinktől születtünk, de Ádámtól származunk. Ádámmal
együtt mi is meghaltunk szellemileg az Édenkertben.

Magunk hordozzuk származásunk terheit és saját bűneink
súlyát, valamint cipeljük azt az érzelmi csomagot, amit földi
életünk során összegyűtjünk. Csomagunk szemeteszsákhoz
hasonlít: szégyen, bűntudat, múltbéli problémák és csalódások,
bűneink és jellembeli hiányosságaink miatt érzett rossz érzések
találhatók benne. Új felmenő ágra és új családra van szükségünk.
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Róma 3:23, Róma 5:12, Róma 5:18a

Egy napon valaki megosztotta velünk Jézus történetét: Ő eljött,
hogy meghaljon értünk és örök életet adjon nekünk, így megmentsen
bennünket az örök haláltól. Halálával Jézus mindnyájunk
számára kiutat mutatott: ezen az úton megtapasztaljuk a
teljes megbocsátást, a feltétel nélküli szeretetet és az örök élet
reménységét.
Ezékiel 36:26-27, Apostolok Cselekedetei 4:12, Róma 5:9, 1. Korintus 15:57,
2. Korintus 5:18a, Galata1:15-16, Efézus 2:8-9, 1. Timóteus 2:5-6
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Jézus eljövetelének célja az is, hogy a Vele való kapcsolaton
keresztül békességünk és bővelkedő életünk lehessen ezen a
világon. Szeretné megmutatni, hogyan tudunk megbirkózni
az élet problémáival. Reményt ad és új tervet mutat az életre.
Természetünkből eredően énközpontúak vagyunk és életünk
zűrzavarban telik. Saját megoldásaink kudarcot vallanak.
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János 10:10, Róma 6:16, Róma 6:21, Róma 8:37, Efézus 2:14, Jelenések 3:20

Istentől elválasztva nem lehet békességünk. Napi szinten
hozott döntéseink énközpontúak és csalódást okoznak, továbbá
elválasztanak minket az Istennel való közösségtől. Mélységesen
vágyunk arra, hogy békés egységben élhessünk Mennyei
Atyánkkal, azonban nincs meg köztünk az ehhez szükséges
szellemi kapcsolat. Jószándékunk és legjobb ötleteink is csak
zűrzavart okoznak.
Prédikátor 3:11, Róma 6:16, Lukács 1:78-79, János 16:33, Róma 5:1-2, Róma 8:6
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Megpróbáljuk áthidalni azt a szakadékot, amely elválaszt
minket Istentől, keressük a módját, hogy újra felvegyük Vele a
kapcsolatot. Próbálkozásaink sorra kudarcot vallanak. Egyedül
a Jézus Krisztusba vetett bizalom által tudunk kapcsolatba
kerülni az Atya Istennel.
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Példabeszédek 14:12, Róma 6:23, Róma 3:23

Ez az a Jézus, aki minden múltbeli, jelenlegi, jövőbeli bűnünkért,
hibánkért és jellembeli hiányosságunkért meghalt. Vére
által megtisztulhatunk és helyreállhatunk Isten előtt. Teljes
megbocsátást és feltétel nélkül szeretetet nyerhetünk az
Atya Istentől. Halálával és az életbe való visszatérésével
Jézus Krisztus áthidalta az Isten és az ember között tátongó
szakadékot. Ezért Ő a Világ Megváltója.
János 3:16, 1. Péter 3:18, 1. Timóteus 2:5-6, Róma 5:1
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Mindenki szabadon eldöntheti, hogy ezt az igazságot elfogadja-e
vagy sem. Bárki, aki igaznak fogadja el ezeket az eseményeket és
Istennek tartja Jézust, Isten gyermekévé válik, és övé lesznek azok
a jogok és kiváltságok, amelyek Jézust megilletik. Örököstársaivá,
testvéreivé válunk az Úr Jézus Krisztusnak. Teljes átadás útján
add át akaratodat és bízd rá életedet az Ő gondviselésére. Bár
nem összetett feladat, mégis lehet, hogy az egyik legnehezebb, amit
életedben tettél. Ha valóban szeretnéd megtapasztalni Isten ígéreteit
és a Vele való közösségből származó örömet, kérd meg, hogy vegye
át az irányítást életed felett. Elegendő az őszinte szívvel mondott
egyszerű imádság... hiszen Isten a szívet nézi. Add át magad Őneki
egy egyszerű imádságban. ENNYI ELÉG IS AHHOZ, HOGY A
BIZALMADAT ŐBELÉ VESD ÉS HIGGY ŐBENNE!
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Efézus 2:13, János 14:6, Zsidók 4:3, Zsidók 4:7

„Mennyei Atyám! Átadom magam Neked;
formálj át engem és tégy velem a Te
akaratod szerint. Vedd át az irányítást az
életem felett, és szabadíts meg engem önző
útjaimtól, hogy a Te akaratodat tehessem.
Adj nekem győzelmet a bűnöm felett,
hogy példa lehessek azok számára, akiket
Hatalmad és Szereteted által szolgálhatok.
Átadom magam az új életmódnak, amit
Te kínálsz. Hadd bízzak Benned és hadd
tegyem a Te akaratodat örökké! Gyere, Úr
Jézus és éld az életedet rajtam keresztül.
Ámen.”
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Mondd ki a száddal és hidd a szívedben, hogy Jézus meghalt,
eltemettetett, és feltámadt. Hidd, hogy Ő a testben megjelent
Isten, légy Isten gyermeke és örököstársa Krisztusnak.
15

János 11:25-26, János 14:6-7, Róma 10:9, Róma 10:13, 1. Korintus 6:17
Efézus 1:5-8, Efézus 2:8-10, Kolossé 2:6-7, 1. János 5:12-13

Amint megkapod a Szent Szellemet, teljes leszel és élővé
válsz Isten számára.
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Amikor Jézus Krisztust behívod az életedbe, földi családod
ádámi felmenőágából átkerülsz Krisztus örök életébe, életed az
örökkévaló múlttól az örök jövőig tart. Átkerülsz a keresztre,
ahol a régi éned meghal Krisztussal.
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Róma 5:18-19, Róma 8:1-2, 1. Korintus 15:22, Galata 5:24,
Efézus 1:13-14, Efézus 3:14-15, 1. Péter 1:18-19

Eggyé válsz Ővele. Egyesülsz Krisztussal, amit semmi sem
változtathat meg többé. Most már Jézus él benned és te Őbenne.
Ahová Ő megy, oda mész Te is. Ahová Te mész, oda megy Ő is.
János 14:20, Róma 6:6, Galata 2:20, Galata 4:4-7, Galata 5:24,
Efézus 1:11, Kolossé 2:10
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Amikor a „régi éned” meghal Jézussal a Kereszten, el is temettetsz
Ővele. Új szellemi éned életre kel Krisztussal és Mennyei
helyekre emeltetik Ővele. Magad mögött hagyod hiányosságaid,
bűntudatod, bűneid és szégyened csomagját. Krisztusban vagy és
Ő benned él. Régi életedet új életre cseréled. Isten
Szelleme most már benned él és az emberi
szellemed helyreállításra került, így
alkalmas az Istennel való életre.
Krisztusban vagy és készen állsz
az örök élet nagy utazására.
ÚJJÁSZÜLETTÉL!
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János 3:6, János 11:25-26, Róma 5:5, Róma 6:4-6, Róma 8:10, Kolossé 2:12-14,
Kolossé 3:1-3, Efézus 1:13b, Efézus 2:6

Ha őszintén imádkoztál, egy új családnak, Isten Családjának a
tagjává lettél. Az Atya Isten saját gyermekévé fogad bennünket,
és Jézusnak, a testvérünknek az örököstársaivá válunk. Ő elfogad
és feltételek nélkül szeret téged, hiszen családtaggá váltál.
ISTEN GYERMEKÉVÉ LETTÉL!
Zsoltárok 16:11, Róma 5:11, Róma 8:15-17a, 2. Korintus 5:17,
Filippi 3:20a, Zsidók 2:11-12, Jelenések 21:2
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Régi éned meghalt a kereszten a Jézus által elhordozott bűnök
terhével együtt. Fellélegezhetsz, mert többé már nem kell, hogy
a bűnök, függőségek, és más önző emberi megoldások foglya légy.
Meghaltál Krisztussal és a halál nem rémít többé, mert Sátán
fegyvere, a félelem nem fog többé rajtad.

Az örök élettel bátorság és újfajta merészség költözik életedbe.
A halál többé nem hat rád és nem uralkodik rajtad. Krisztus
meghalt a csalás, lopás, hazugság és számos hasonló bűn
miatt, amit elkövettünk. Meghaltunk Ővele, hogy feladjuk bűnös
természetünket. Szabadon választhatunk, hogy saját utunkat
járjuk vagy Istenét. Azelőtt, hogy akaratunkat és életünket
Jézus Krisztus által Isten gondviselésére bíztuk, nem volt ilyen
választási lehetőségünk.
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Róma 6:11-13, Róma 8:1-2, Róma 8:15-17a, Galata 5:16, Kolossé 2:6-7,
2. Timóteus 1:7, Zsidók 2:14-15

Nehéz lehet teljesen megérteni az igazságot, mivel a testünk és a
lelkünk (a személyiségünk) továbbra is a földön él. Ugyanakkor
Krisztus Szelleme él bennünk és szellemi lénnyé lettünk. Ha olyan
bővelkedő életet szeretnénk, amit Isten szán nekünk, akkor hit
által kell elfogadnunk ezeket a történéseket. Gondolkozz másként
és képzeld magad elé, hogy ki vagy és hol vagy. A mennyei dolgokkal,
Atyád dolgaival törődj és ne a földi életben jelenlévő szeméttel.
Tiszta örömet fogsz találni abban, hogy Isten Családjába
tartozol. A régi éned meghalt, új életed van Jézus Krisztusban.
Teljesen új gondolkodásmódot nyertél. ÁTVÁLTOZOL!
Róma 8:5-6, Róma 12:2, 1. Korintus 2:16, Efézus 2:6, Filippi 2:5,
Filippi 3:20a, Filippi 4:6-8, Kolossé 3:1-3, 2. Timóteus 1:7
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Örökségünk két helyről származhat: vagy természetes szüleink
és Ádám felmenőágából, vagy Isten Családjából. Harmadik
lehetőség nincsen. Ha valaki nem veti hitét Jézus Krisztusba,
akkor Ádámban marad.

Sok hívő gondolja úgy, hogy egyik lábával Ádám leszármazottja
(vagy földi családja világának tagja) marad, a másikat pedig
megveti Isten Családjában. Ez belső konfliktushoz és szellemi
zűrzavarhoz vezet. Ha nem hozunk határozott döntést, azzal
összezavarjuk önmagunkat és lemondunk arról a győzelemről,
amit Isten tartogat számunkra.
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Máté 7:13-14, Róma 6:16, Róma 7:14-25, Róma 8:1-2,
1. Korintus 15:22, Galata 5:16, Filippi 3:20

Mint ahogyan Isten három személy, (Atya, Fiú és Szent Szellem),
hasonlóképpen az ember is három dimenzióval rendelkezik. Testben
élünk, testünk érzékszerveinken keresztül fogja fel a környezetből
érkező ingereket. A lelkünk (személyiségünk) részei az elme, az
akarat és az érzelmek. Szellemünk életre kel, ha bizodalmunkat
Jézusba vetjük és megismerjük Őt, amikor Vele együtt meghalunk,
eltemettetünk és feltámadunk. Harmadik dimenziónk, a
szellemünk az a részünk, amely Istenhez kapcsolódik.

1. Mózes 2:7, Máté 3:13-17, János 3:6, Róma 8:10, 1. Korintus 3:16 -18,
1. Thessalonika 5:23 -24, Zsidók 4:12
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Feladatunk, hogy teljes mértékben megadjuk, átadjuk magunkat
Jézus Krisztusnak. Ő arra vágyik, hogy élhesse Életét bennünk
és rajtunk keresztül, ezáltal tudja megvalósítani céljait a földön.

Szó szerint mi vagyunk Krisztus Teste és Ő arra vágyik, hogy
rajtunk keresztül elérhessen másokat és sokakat családjába
fogadhasson. Köszöntünk Isten Családjában! Új teremtmény
lettél! Ints búcsút régi énednek és fogadd új énedet, a benned
élő Jézus Krisztust.
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Róma 6:11-13, Róma 8:10, Róma 12:1, Róma 12:4-5,
1. Korintus 3:16, 1. Korintus 6:19-20, 2. Korintus 5:16-21,
Efézus 4:21-24, Filippi 2:5-8, Kolossé 1:27, 1 János 3:1-3,
1 János 3:9-10, 1 János 5:18-19

Isten gyermekeként és Jézus örököstársaként ugyanaz az örökségünk, mint
Őneki, és bepillantást nyerhetünk a bővelkedő életbe. Most, hogy benned él
a Szent Szellem, tudj meg többet Isten útjairól, hogy követhesd Őt. Isten
a legteljesebb módon Fiában, Jézusban mutatta meg Önmagát. Ezért tudj
meg minél többet Jézusról. Szerezz Bibliát és olvasd el az Újszövetséget, ami
Jézus életéről szól. Kezd János evangéliumával az olvasást. Mózes 1. könyve az
Ószövetségben a kezdetekről szól. Ahhoz, hogy jobban megértsd egy adott oldal
tartalmát, keresd ki a Bibliádban a lap alján található hivatkozásokat vagy
olvasd el a bibliaverseket a könyv végén.

• Minden nap beszélgess Atyáddal imádságban. Köszönd meg neki új életedet
és új családodat. Szólj hozzá, ahogy egy barátodhoz szólnál, őszintén és
bensőségesen, mintha melletted ülne. Képzeld magad elé Jézust, akire
testvérként gondolhatsz.
• Olvasd a Bibliát. Most, hogy új szellemed van, a Szent Szellem él benned, új
megértést nyersz az írásokról. A Biblia Isten Igéje, Atyád a Biblián keresztül
szól hozzád. Isten sokkal jobban szeret Téged, mint gondolnád!
• Keress egy keresztény közösséget, gyülekezetet és/vagy bibliatanulmányozó
csoportot, ahol találkozhatsz más hívőkkel, maradj elkötelezett, miközben
növekszel hitedben. Mennyei Atyád gyakran más hívőkön keresztül szól
hozzád.
• Miután átadtad az életedet Jézusnak, a bemerítkezés jelenti a következő
lépést számodra. A bemerítkezéssel Jézus példáját követjük, engedelmeskedünk
Őneki és azonosulunk Ővele.
• Találj valakit, aki támogat keresztény hitedben: valakit, aki tanítványoz,
mentorol téged, akitől tanulhatsz, és aki felé felelősséggel tartozol.
• Oszd meg a hited másokkal, bízz Jézusban!
• Javasoljuk, hogy szerezz saját Bibliát. Szívből ajánljuk a 2011-es revideált
Károli Bibliát (Veritas Kiadó).
Isten áldását kérjük szellemi utazásodra!
Józsué 1:8, Máté 3:13-17, Máté 7:7-8, Máté 10:32, János 14:13-14, János 15:7,
Filippi 4:6-7, Zsidók 4:12, Jakab 5:15-16, 1 János 1:9

26

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok
el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi
Isten jó, kedves és tökéletes akarata.
Róma 12:2 Revideált Károli Biblia
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Mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon
megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti
énbennem, és én tibennetek.
János 14:19b-20 Revideált Károli Biblia
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Krisztussal együtt megfeszíttettünk, eltemettettünk, feltámadtunk,
és most ott ülünk vele Isten jelenlétében.

És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe
Krisztus Jézusban.
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Efézus 2:6 Revideált Károli Biblia

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem
én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig
most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki
szeretett engem, és önmagát adta értem.
Galata 2:20 Revideált Károli Biblia
30

Most hogy Isten gyermekévé lettél . . .

Isten újszülött gyermekeként rendelkezel mindazokkal a
kiváltságokkal, amelyek az Ő fiát vagy lányát megilletik.
Közösségben lehetsz Vele, Atyádnak hívhatod Őt, az ölébe
ülhetsz, kiöntheted Neki a szívedet, Ő lehet a te szerető
Apukád, társad, barátod, támogatód és bizalmasod. Nemcsak
kiváltságaid, hanem több kötelességed is van, amelyek közül
néhányat a következőkben ismertetünk. A Biblia arra hív,
hogy miután elfogadtad Krisztust, menj és mondd el a jó hírt
valakinek.
Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást
teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Máté 10:32
Magunktól nem tudjuk, hogyan kell ezt csinálni, pedig nem nehéz
feladat; a Történeted megosztása címszó alatt olvashatsz erről
a témáról. A lényeg a hajlandóság; ha őszintén imádkoztál
Jézushoz, hogy vegye át az uralmat akaratod és életed felett,
akkor a feladat egyszerű. Ő benned él és ebben a pillanatban
is hatással van gondolkodásodra, döntéseidre és érzéseidre.
Ilyen egyszerű: vak voltam,
Eddig nem törődtem semmivel,
ez azonban megváltozott.
most látok (János 9:25).
Nem tudtam, mi a szeretet, de
most már tudom...
Amikor megosztod másokkal
Változom.
a történetedet, engedelmes
vagy és azt teszed, amit
Isten kér tőled. Nekikezdesz
új életednek. Ne feledd: nem
te végzed a munkát, hanem
Krisztus tebenned, ezért
engedd, hogy Ő beszéljen
általad.
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. . . Add tovább a hírt!

Megbízást kaptunk, hogy Jézus Krisztus rajtunk keresztül
elérhessen és családjába fogadhasson másokat. (Mert azért jött
az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lukács
19:10) Krisztus teste vagy, és a következő pár oldalon található
útmutató segítségével képes vagy minderre. A legfontosabb, hogy
állj rendelkezésre. Legyél elérhető, így Jézus Krisztus élheti életét
rajtad keresztül és el tud érni másokat. Lehet, hogy nem azt kéri,
hogy idegenekkel beszélj, hanem azt, hogy ismerőseidet szólítsd
meg, akikkel napi szinten találkozol. Isten már kiválasztotta őket,
így amikor gondolsz valakire, akinek bizonyságot tehetnél, akkor
elkezdesz Krisztus elméjével gondolkozni. A Tanúságtétel című
bekezdés segítségével megtanulhatsz másokat Jézus Krisztushoz és
békességre vezetni. Az útmutató egyszerű. Csak hajlandóság kell
hozzá és vágy arra, hogy Jézus Krisztus élni tudja az életét rajtad
keresztül.

Arra bátorítalak, hogy imádkozz emberekért. Kérd Istent, hogy
segítse őket: járj közben értük, adj hálát értük. 1. Timóteus 2:1
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Eddig nem törődtem semmivel,
ez azonban megváltozott.
Nem tudtam, mi a szeretet,
de most már tudom...
Változom.

Vak voltam,
most látok.
János 9:25

Történeted megosztása

Keresztény tanúságtétel személyes bizonysággal

A személyes evangelizáció első lépése az, amikor megosztod valakivel személyes
bizonyságodat arról, hogy hogyan ismerted meg Jézus Krisztust és vetetted
bizalmadat Őbelé. A személyes bizonyság kétféle lehet. Az első időrendi sorrendben
halad; ilyenkor megosztjuk, hogy milyen volt az életünk mielőtt, miközben és miután
a bizalmunkat Jézus Krisztusba vetettük, elfogadtuk Urunknak és Istenünknek,
lelkünk Megváltójának. A második a témára szorítkozik; ebben az esetben saját
megtérésünkről beszélünk, illetve arról, hogy milyen lett azóta az életünk. Ez utóbbi
jó lehetőség azoknak, akik gyermekkorukban fogadták el Krisztust, így a megtérés
utáni időszakra tudnak összpontosítani. Alkalmas továbbá azok számára, akik
egész életüket keresztényként élték, azonban egy ponton ráébredtek, hogy nem
ismerik Istent és ekkor jött el számukra a megadás, átadás és a megtérés ideje.
BBIZONYSÁGOD ELEJÉN BESZÉLJ OLYAN DOLGOKRÓL, AMELYEK
KÖZÖSEK BENNETEK; UGYANABBAN A VÁROSBAN NŐTTETEK FEL,
UGYANOTT DOLGOZTATOK, UGYANABBA AZ ISKOLÁBA JÁRTATOK STB. A
KÖZÖS ÉRDEKLŐDÉSI KÖR EMLÍTÉSE IS MEGFELELŐ LEHET.
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Megtérés előtt

A történetmesélés során röviden beszélj arról, hogy milyen
út vezetett ahhoz, hogy megváltoztasd gondolkodásmódodat
és életstílusodat. Mindnyájan hoztunk rossz döntéseket az
életben, amelyeket később megbántunk, és amelyeket szeretnénk
megmásítani. Bárcsak visszamehetnénk
az időben! Van, hogy egy eseménysorozat
gondolkodtat el bennünket, vagy egy
nagyobb hiba vagy váratlan esemény
kapcsán gondoljuk újra életünket.
Bármilyen körülmény, tetteink vagy
viselkedésünk következménye kiválthatja
azt, hogy eljussunk önmagunk végére.
Ilyenkor az ember tudja, hogy nem
folytathatja életét úgy, mintha mi
sem történt volna, valaminek meg kell
változnia, ellenkező esetben súlyos árat kell fizetnie. Lehet,
hogy már eljutottál arra a pontra, hogy vállalnod kell tetteid
következményét. Sokan elértünk oda életünk során, amikor
felismertük, hogy már nem támaszkodhatunk önmagunkra.
Énünk már nem elégséges a feladatra. Fel kell fedeznünk, ki az
igazi Isten, és abba kell hagynunk a szerepjátékot.

Megtérés

Amikor alázatossá válunk és elismerjük, hogy nem körülöttünk
forog a világ, elkezdjük keresni,
hogy milyen lehetőségeink vannak.
Csodálatos módon feltűnik a színen
egy hírvivő, aki egy jobb, örök életről
és Istennel való megbékülésről
beszél. Lehet barát vagy rokon,
gyermek vagy testvér. Lehet,
hogy elhív egy gyülekezetbe vagy
bibliatanulmányozó csoportba.
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Tanúságot tesz (személyes bizonyságát megosztva) és arra
hív, hogy próbálj szellemi szemmel nézni a problémáidra,
keresd először Jézust és ismerd be, hogy nem tudsz tovább
ugyanazon az úton járni. Valami megragadja a figyelmedet,
miközben Istent keresed, és
végül készen állsz megadni,
átadni magad és elfogadni
egy új életmódot. Szeretnél
Isten gyermeke lenni, és
mindent örömmel fogadsz,
ami ezzel jár. Megtörténik a
csoda. Az Úr Jézus Krisztusra
bízod magad és átadod Neki
akaratodat és életedet. Új
élet kezdődik számodra.

Új élet

Isten gyermeke lettél, újonnan született hívő. Megismerted az
Úr Jézus Krisztust, bizalmadat Őbelé vetetted, aki Úr, Megváltó
és Élet lett számodra. Életed megváltozott, másként viselkedsz,
új értékrenddel bírsz. Mennyei Atyád felé tartozol felelősséggel.
Ebben a részben elmondod, hogyan változott meg az életed és a
gondolkozásod, sőt a személyiséged. Meséld el, hogy az Isten kegyelme
miként készít fel téged az élet nehézségeire, hogy a Szent Szellem
miként ösztönöz téged a helyes
cselekedetekre, és hogyan javít
ki téged, ha rossz úton jársz.
Ebben szakaszban a jó és a
rossz dolgok egyaránt sorra
kerülnek. Mindenki tudja, hogy
az élet nem csak jó dolgokból áll.
A lényeg az, hogy a benned élő
Krisztus végzi a munkát és hogy
még befejezetlen alkotás vagy.
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Következő lépés

Itt kezdődik Krisztusban való növekedésünk folyamata.
Van, hogy göröngyös, kátyús az út, de új eszközeink
vannak az akadályok és problémák legyőzésére. Miénk
Isten ereje a bennünk élő Szent Szellem által, aki utat
mutat és megóv minket attól, hogy a régi életre jellemző
rossz döntéseket hozzuk meg.
Tanulmányozzuk
a Bibliát és követjük Krisztus
példáját
azáltal, hogy megismerjük az
útjait és
viselkedését. Ráébredünk és
megértjük, hogy amikor Krisztus
meghalt, régi énünk meghalt Vele
együtt és most új teremtmények
vagyunk. Tudnunk kell, illetve
tisztában kell lennünk azzal,
hogy
Jézus Krisztus bennünk él, és el kell sajátítanunk ezt
az alapvető igazságot, amint megtérésre jutunk és az Ő
hasonlatosságára változunk. Keresztényként egy érési
folyamaton megyünk keresztül, amelynek köszönhetően
egyre inkább hasonlítunk feltámadott Megváltónkra.
Elkezdjük felismerni,
hogy Jézus Krisztus, az
Mert ki érte fel az Úr
értelmét, hogy oktathatná
Élő Isten arra törekszik,
őt? Bennünk pedig Krisztus
hogy életét bennünk és
értelme van.
rajtunk keresztül élje,
1. Korintus 2:16
így tud szíve szerint
cselekedni az Övéivel,
Isten
gyermekeivel.
Egyre inkább Krisztus
képére formálódunk,
magunk mögött hagyjuk
a múltat, és követjük
Őt.
Zsoltárok 40:4, János 9:25, János 12:17, Kolossé 4:5-6, 1. Thessalonika 1:6-8,
1 Peter 3:15, Jelenések 12:11, Jelenések 19:10
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Tanúságtétel

Hogyan mutassuk be Jézus Krisztust egy nem hívő embernek?
Az alábbi tíz javaslat segítségével hatékonyan át tudod
adni a kereszt üzenetét. Figyelmesen olvasd el és kövesd az
utasításokat, és sikerrel fogsz járni. Eredményes magvető
és léleknyerő leszel. Mindenesetre részt fogsz venni Isten
királyságának terjesztésében, ami pedig életed legfőbb célja.
 Gondolj tíz emberre. Lehet köztük barát, rokon, családtag
vagy üzleti kapcsolat, vásárlás, játék során szerzett ismerős
vagy munkatárs.
 Írj le tíz nevet. Miután leírtad a neveket, ragaszd ki a
lapot egy olyan helyre, ahol minden nap szem előtt lehet.
 Kezdj el imádkozni a megtérésükért. Imádkozz azért, hogy
Isten nyissa meg értelmüket és szívüket, hogy meghallják a
Jézusról és az örök életről szóló üzenetet. Ne feledd, nem az a
cél, hogy rossz emberek jó emberré váljanak, hanem az, hogy
szellemileg halott emberek életre keljenek azáltal, hogy felkínálod
nekik az örök élet ajándékát, amit te is ingyen kaptál.
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 Huszonegy napon át imádkozz mind a tíz emberért.
Istennek nem számít, hogy milyen hosszan imádkozol értük,
viszont köztudott, hogy huszonegy nap szükséges ahhoz, hogy egy
tevékenység rögzült szokássá váljon. Imádkozz értük huszonegy
napon át. Így az elveszettekért való imádság erőteljes szokássá
válik életedben.

 Egyenként lépj kapcsolatba mindegyikükkel. Miután eltelt
a huszonegy nap és imában már betakartad őket, itt az idő
a cselekvésre. Hívd fel a listán lévő első embert azzal, hogy
szeretnél neki mutatni valamit és kíváncsi vagy a véleményére.
Hívd meg az illetőt kávézni vagy ebédelni. Addig telefonálj, amíg
valaki igent nem mond.
 Mutasd meg barátodnak a HOGYAN VÁLHATSZ
ISTEN GYERMEKÉVÉ? című könyvet. Oszd meg vele, hogy
ez a könyvecske mély benyomást tett rád, és kíváncsi vagy a
véleményére. Ha nincs nálad a könyvecske nyomtatott példánya,
számítógép, tablet vagy más mobil eszköz használatával
elérheted az e-könyvet vagy megnézheted a videót itt: www.
howtobeachildofgod.com.
 Olvassátok végig az egész könyvet. Olvasd fel a 14. oldalon
található imádságot, de a cél az, hogy végig elolvassátok a könyvet.
Hívd fel figyelmét a könyvecske végén található írásrészekre,
amelyek abban az esetben segítenek, ha nincs a közelben
Biblia. Mutass rá, hogy az igeversek hogyan magyarázzák vagy
bizonyítják a szöveget vagy illusztrációt.
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 Oszd meg a történeted.
Ekkor mondd el történeted vagy
bizonyságod arról, hogy hogyan
ismerted meg Jézus Krisztust.
A bizonyság tartalmazza a
következőket:
MEGTÉRÉS
ELŐTT, MEGTÉRÉS, ÚJ ÉLET.
Ha nincs a megtérésednek olyan
története, amit el tudnál mondani,
A benned élő Krisztus
akkor olvasd el magadban a könyvet,
Kolossé 1:27
majd mondd el a 14. oldalon található
imádságot hangosan és hittel a szívedben.
Ezután már elmondhatod megtérésed történetét. Olvasd el a
TÖRTÉNETED MEGOSZTÁSA CÍMŰ CIKKET: AZ ELŐZŐ
OLDALAKON TALÁLHATÓ KERESZTÉNY TANÚSÁGTÉTEL
SZEMÉLYES BIZONYSÁGGAL CÍMŰ RÉSZ.
 Tegyél fel irányító kérdést. Kérdezd meg, hogy mit
gondol mindezekről. Tedd fel neki a kérdést, hogy szerinte, ha
meghal, a mennybe fog-e menni. Érdeklődj, hogy szerinte mit
jelent az örök élet. Vond be egy szellemi és Krisztus-központú
beszélgetésbe. Isten adja majd a szavakat a szádba, neked
csupán hajlandónak és nyitottnak kell lenned.
 Vezesd Jézus Krisztushoz barátodat. Ha pozitív választ
ad, („Én is szeretném azt, amiről beszéltél. Hogyan lehetek
keresztény? Többet szeretnék tudni erről.”) vezesd Krisztushoz
az illetőt úgy, hogy visszatérsz a HOGYAN VÁLHATSZ ISTEN
GYERMEKÉVÉ című könyv 14. oldalán található imádságra,
és hagyd, hogy barátod hangosan imádkozzon vagy utánad
ismételve mondja el az imát. Miután imádkoztál vele, térj
vissza a 15-20. oldalon található szöveghez és képekhez,
hogy megbizonyosodj arról, hogy teljesen megértette a kereszt
üzenetét. Miután minderre sor került, tudhatod, hogy a barátod
neve fel van írva a Mennyben, hiszen Isten gyermekévé lett!
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Aratás

Ha követed ezt az egyszerű útmutatót, léleknyerővé válsz.
Kétségtelenül, feltételek nélkül. Isten egyedi személyiséggel
és hatáskörrel alkotott téged, így tud használni ismerőseid
elérésére. Csupán imádkoznod kell és lépni feléjük. A többit
pedig Ő végzi el! Nagy az esélye, hogy akiket felírtál, épp azok,
akiket Isten kiválasztott. Csak hírvivőre van szükség, aki pedig
te vagy! Isten téged fog használni arra, hogy szólni tudjon
a barátodhoz. Egyszerűen hinned kell, hogy mindez előre el
volt készítve, és Isten csak arra várt, hogy színre lépj. Állj
rendelkezésre, csak ennyit kér tőled az Atya. Előfordulhat,
hogy még nem jött el a megfelelő idő az illető számára, hogy
Krisztushoz jöjjön.
Ebben az esetben
nem léleknyerő vagy,
hanem
magvető.
Bármelyik légy is,
engedelmes
vagy
Mennyei Atyádnak,
és ez az, amit Ő
kér tőled. Ha Isten
gyermeke
vagy,
akkor a feladatot
nem te végzed el,
hanem
Krisztus
tebenned.
Máté 4:19-20, Máté 10:32, Lukács 9:60, Lukács 10:2, Lukács 19:10, János 15:16,
Apostolok Cselekedetei 1:8, Apostolok Cselekedetei 9:28, 1. Timóteus 2:3-4
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Teljes bibliaversek ábécé sorrendben

Apostolok Cselekedetei 1:8 De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig. 40. oldal
Apostolok Cselekedetei 4:12 Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég
alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. 8. oldal
Apostolok Cselekedetei 9:28 Ezután otthonosan mozgott közöttük Jeruzsálemben, nagy bátorsággal
tanított az Úr nevében, 40. oldal
Efézus 1:11 Őbenne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki
mindent az ő akaratának tanácsából munkál, 18. oldal
Efézus 1:13-14 Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek
evangéliumát, amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel, aki örökségünk záloga,
hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására. 17. és 19. oldal
Efézus 1:5-8 Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által,
akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott
minket a Szeretettben. Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének
gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. 15.
és 16. oldal
Efézus 1:7 Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága
szerint, 4. oldal
Efézus 2:13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a
Krisztus vére által. 13. oldal
Efézus 2:14 Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az
ellenségeskedést az ő testében. 9. oldal
Efézus 2:6 és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, 19.
oldal
Efézus 2:8-10 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten
ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus
Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
8 és15-16. oldal
Efézus 3:14-15 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség
mennyen és földön, 17. oldal
Efézus 4:21-22 ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban.
Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott, 25.
oldal
Ezékiel 36:26-27 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet,
és hússzívet adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint
járjatok, törvényeimet megtartsátok és betöltsétek. 8. oldal
Filippi 2:5-8 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten
formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát
megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában
volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthaláláig. 1-2, 22. és 25. oldal
Filippi 3:20 Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is
várjuk, 20, 22. és 23. oldal
Filippi 4:6-7 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 26. oldal
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Galata 1:15-16 De amikor tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és
kegyelme által elhívott, hogy kijelentse Fiát bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem
tanácskoztam testtel és vérrel. 8. oldal
Galata 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem;
amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és
önmagát adta értem. 18. oldal
Galata 4:4-7 Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született
a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel
pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! Azért
nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. 18. oldal
Galata 5:16 Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez! 23.
oldal
Galata 5:24 Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. 17.
és 18. oldal
1. János 1:7 Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk
van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 4. oldal
1. János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson
minket minden hamisságtól. 26. oldal
1. János 3:1-3 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek,
és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most
Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha
nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben
megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. 25. oldal
1. János 3:9-10 Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva,
és nem vétkezhet, mert Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög
gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét.
25. oldal
1. János 5:12-13 Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket
írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van. 15. és 16.
oldal
1. János 5:18-19 udjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született,
vigyáz magára, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a
gonoszságban vesztegel. 17. oldal
Jakab 5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.
Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. 26. oldal
János 1:14 Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. 1. és 2. oldal
János 10:10 A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bővölködjenek. 9. oldal
János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk. 1. és 2. oldal
János 11:25-26 Ekkor Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem,
ha meghal is, él, és mindenki, aki él, és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? 15-16.
és 19. oldal
János 12:17 A sokaság azért, amely vele volt, amikor kihívta Lázárt a sírból, és feltámasztotta a
halálból, bizonyságot tett mellette. 36. oldal
János 14:13-14 Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a
Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. 26. oldal
János 14:20 Azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és 42

én tibennetek. 18. és 19. oldal
János 14:6-7 Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat
is; mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. 13 és 15-16. oldal
János 15:16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek
titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy
akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 40. oldal
János 15:7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak
akartok, és megadatik nektek. 26. oldal
János 16:28 Eljöttem az Atyától, és a világba jöttem, most pedig elhagyom a világot, és visszatérek
az Atyához. 5. oldal
János 16:33 Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon
nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. 10. oldal
János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Page12
János 3:6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 19. és 24. oldal
János 9:25 Az pedig így felelt: Azt nem tudom, hogy bűnös-e, én csak egyet tudok, hogy noha vak
voltam, most látok. 36. oldal
Jelenések 12:11 De legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük beszédével, 36. oldal
Jelenések 19:10 És leborultam lába előtt, hogy imádjam őt, de azt mondta nekem: Vigyázz, ne tedd,
mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele: Istent
imádd, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. 36. oldal
Jelenések 21:2 És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből,
felkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. 20. oldal
Jelenések 3:20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem. 9. oldal
Józsué 1:8 El ne távozzék e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy
vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban meg van írva, mert akkor leszel eredményes az
utaidon, és akkor boldogulsz. 26. oldal
1. Korintus 15:22 Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik.
17. és 23. oldal
1. Korintus 15:45-46 Így is van megírva: Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám
megelevenítő Lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. 6. oldal
1. Korintus 15:57 De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!
8. oldal
1. Korintus 2:16 Mert ki érte fel az Úr értelmét, hogy oktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus
értelme van. 22. oldal
1. Korintus 3:16-17 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?
Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek
vagytok ti. Senki se csapja be magát. Ha közületek valaki bölcsnek gondolja magát ezen a világon,
legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 24. és 25. oldal
1. Korintus 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. 15-16. és 24. oldal
1. Korintus 6:19-20 Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma,
amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek
azért Istent a ti testetekben. 25. oldal
2. Korintus 5:16-21 Úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt ha ismertük is Krisztust
test szerint, többé már nem ismerjük. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek
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elmúltak, íme, újjálett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával
Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban
megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés
igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk,
béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten
igazsága legyünk őbenne. 25. oldal
2. Korintus 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjálett
minden. 20. oldal
2. Korintus 5:18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által,
8. oldal
Kolossé 1:15 Aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. 1. és 2. oldal
Kolossé 1:27b ...hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy
bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége. 25. oldal
Kolossé 2:10 és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
18. oldal
Kolossé 2:12-14 Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok
az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket, akik
halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített,
és megbocsátotta minden bűnünket. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő
adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. 19. oldal
Kolossé 2:6-7 Azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is őbenne,
meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra
tanítottak titeket. 15. és 16. oldal
Kolossé 2:9 Mert benne lakozik az istenség egész teljessége testileg. 1. és 2. oldal
Kolossé 3:1-3 Azért ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus
van, Isten jobbján ülve. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti
éltetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. 19. oldal
Kolossé 4:5-6 Bölcsen viselkedjetek a kívül lévők irányában, a kedvező alkalmakat áron is megvegyétek.
Beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, kinek milyen választ
adjatok. 36. oldal
Lukács 1:78-79 a mi Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a
magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy
lábunkat a békesség útjára igazítsa! 10. oldal
Lukács 10:2 Azt mondta nekik: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát,
hogy küldjön ki munkásokat az aratásába. 40. oldal
Lukács 19:10 Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. 40. oldal
Lukács 2:40 A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és Isten
kegyelme volt rajta. 3. oldal
Lukács 2:41-47 Szülei pedig évente feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves
lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Az ünnepnapok elteltével, amikor hazafelé
indultak, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, de ezt nem tudták a szülei. Azt gondolták,
hogy az úti társaságban van. Egynapi járóföldet tettek meg, és csak akkor kezdték keresni
a rokonok és az ismerősök között. Amikor nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy ott
keressék. Harmadnapra meg is találták a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, őket
hallgatva és kérdezgetve. Akik őt hallották, mind álmélkodtak értelmén és feleletein. 3. oldal
Lukács 2:52 Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában és az Isten és az emberek
előtt való kedvességben. 3. oldal
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Lukács 24:1-7 A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített
illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr
Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben.
Akkor rémülten földre szegezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a
halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek,
amikor még Galileában volt. Azt mondta: Az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia,
megfeszíttetnie és harmadnapon feltámadnia. 5. oldal
Lukács 24:50-51 Azután kivezette őket Betániáig, majd felemelte kezeit, és megáldotta őket. És
mialatt áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. 5. oldal
Lukács 9:60 De Jézus így válaszolt: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj, és
hirdesd az Isten országát. 40. oldal
1. Mózes 2:16-17 És azt parancsolta az ÚR Isten az embernek: A kert minden fájáról bátran egyél.
De a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. 6.
oldal
1. Mózes 2:7 Ekkor megformálta az ÚR Isten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az
orrába. Így lett az ember élő lélekké. 24. oldal
1. Mózes 2:8-9 Egy kertet ültetett az ÚR Isten Édenben, kelet felől, és abba helyezte az embert, akit
formált. És nevelt az ÚR Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót; az élet
fáját is a kert közepén és a jó és a gonosz tudásának fáját. 6. oldal
1. Mózes 3:23 kiküldte az ÚR Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. 6. oldal
1. Mózes 3:2-6 Az asszony így válaszolt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De annak
a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten: abból ne egyetek, azt meg
se érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak: Bizony nem haltok
meg. Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek,
mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a
fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és
evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. 6. oldal
Márk 6:2-3 Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották,
álmélkodva mondták: Honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy ily csodadolgok
történnek a keze által? Nemde ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és
Simonnak pedig testvére? És nemde itt élnek közöttünk nőtestvérei is? És megbotránkoztak
benne. 3. oldal
Máté 1:20b-23 ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak,
mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az
Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve
Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten. 1. oldal
Máté 10:32 Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei
Atyám előtt. 40. oldal
Máté 26:28-29 mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének terméséből mindama napig,
amikor újat iszom veletek az én Atyám országában. 4. oldal
Máté 27:57-61 Amikor pedig beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint
József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak, felkereste Pilátust, és elkérte Jézus testét. Pilátus
elrendelte, hogy adják ki neki. József magához vette a testet, begöngyölte egy tiszta gyolcsba, és
elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír szájára egy nagy követ hengerített,
és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. 4. oldal
Máté 3:13-17 Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa.
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János azonban tiltakozott, és azt mondta: Nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz
hozzám? Jézus pedig így felelt: Hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk.
János erre engedett neki. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt
neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme, egy mennyei hang
ezt mondta: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. 3. és 26. oldal
Máté 4:19-20 Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket! Azok
azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. 40. oldal
Máté 7:13-14 A szoros kapun menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a
pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út,
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. 23. oldal
Máté 7:28-29 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert
úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 3. oldal
Máté 7:7-8 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 26. oldal
1. Péter 1:18-19 tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága
vérén. 25. oldal
1. Péter 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak
éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. 4. oldal
1. Péter 3:15 Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni
mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet 36. oldal
1. Péter 3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket
Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint, 12.
oldal
Példabeszédek 14:12 Útjaival megelégedett a romlott szívű, és a jó is elégedett a sajátjával. 11. oldal
Prédikátor 3:11 Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek
szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik.
10. oldal
Róma 10:13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. 15. és 16. oldal
Róma 10:9 Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt
a halottak közül, üdvözülsz. 15. és 16. oldal
Róma 12:1 Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent
és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. 25. oldal
Róma 12:4-5 Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése,
úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. 25. oldal
Róma 3:23 mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, 7. és 11. oldal
Róma 5:11 Sőt ezenfelül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most
a megbékélést nyertük. 20. oldal
Róma 5:12 Azért ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál
minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett. 7. oldal
Róma 5:1-2 Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus
által. Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az
Isten dicsőségének reménységével. 10. és 12. oldal
Róma 5:18-19 Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy
egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. Mert amint egy ember
engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká
lesznek. 7. és 17. oldal
Róma 5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a 46

nekünk adott Szentlélek által. 19. oldal
Róma 5:6 Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért.
4. oldal
Róma 5:9 Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a
haragtól őáltala. 8. oldal
Róma 6:11-13 Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a
mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek
kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok
oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság
fegyvereiként Istennek! 25. oldal
Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak
engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek
igazságra? 9. és 23. oldal
Róma 6:21 De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert
annak a vége halál. 9. oldal
Róma 6:23 Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban,
a mi Urunkban. 11. oldal
Róma 6:4-6 Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt
Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig eggyé lettünk vele
az ő halálában annak hasonlósága szerint, akkor még inkább eggyé leszünk vele feltámadásában
is. Mert tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste,
hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 18. és 19. oldal
Róma 7:14-25 Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Mert
magam sem értem, mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.
Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy jó. Akkor tehát már
nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis
az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem
a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem,
amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Magamban tehát
azt a törvényt találom, hogy jóllehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel.
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a
tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének
a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből? Hála az
Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel
a bűn törvényének szolgálok. 23. oldal
Róma 8:10 Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a
megigazulás által. 19, 24. és 25. oldal
Róma 8:1-2 Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert
az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.
17. és 23. oldal
Róma 8:15-17a Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét
kaptátok, aki által azt kiáltjuk: Abbá, Atya! Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt,
hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai
pedig Krisztusnak. 20. és 21. oldal
Róma 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten,
amikor a bűn miatt elküldte az ő Fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a
testben. 1, 2. és 4. oldal
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Róma 8:37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 9. oldal
Róma 8:5-6 Mert a test szerintiek a testiekre törekednek, a Lélek szerintiek pedig a Lélek dolgaira.
Mert a test szerinti gondolkozás halál, a Lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség. 17. és
23. oldal
1. Thessalonika 1:6-8 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadva az igét sokféle
szorongattatás között, a Szentlélek örömével, úgyhogy minden hívő számára példaképpé lettetek
Macedóniában és Akhájában. Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában csendült ki tőletek
az Úr beszéde, hanem mindenhol híre ment Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen
arról bármit is mondanunk. 36. oldal
1. Thessalonika 5:23-24 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze
meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. 24. és 25. oldal
1. Timóteus 1:7 Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét. 21. oldal
1. Timóteus 2:3-4 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. 40. oldal
1. Timóteus 2:5-6 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus
Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. 8. és 12.
oldal
Zsidók 1:3 aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával
fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a
magasságban. 1-2. és 5. oldal
Zsidók 2:11-17 Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem
szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet
közösségében dicsérlek téged. És ismét: Én benne bízom. És ismét: Íme, itt vagyok, én és a
gyermekek, akiket Isten nekem adott. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk
hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a
halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész
életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait
karolta fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap
lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. 1-2. és 20. oldal
Zsidók 2:14 -15 Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek,
hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és
megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 4. oldal
Zsidók 4:12 Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és
léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
24. és 26. oldal
Zsidók 4:3 Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugodalomba, amint megmondta: „Ezért megesküdtem
haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba”, jóllehet a világ megalapításától kezdett
munkáit bevégezte. 13. oldal
Zsidók 4:7 Ismét mának jelöl egy napot, amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogyan előbb
mondtuk: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! 13. oldal
Zsidók 9:22 És a törvény szerint csaknem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs
bűnbocsánat. 4. oldal
Zsoltárok 16:11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség
van. 20. oldal
Zsoltárok 40:4 Új éneket adott a számba: Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és
bíznak benne. 36. oldal
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Az Amazon piacterén vagy keresztény könyvesboltokban
megvásárolható további keresztény irodalom:
 Dan Stone és David Gregory: The Rest of the Gospel
 Bob George: Az igazi keresztyénség
 Charles Solomon: Handbook to Happiness
 Charles Solomon: Ins and Out of Rejection
 Bill Gillham: Egész életre szóló garancia
 Watchman Nee: A normális keresztyén élet
 Watchman Nee: Ülni, járni, állni
 Watchman Nee: Az összetört edény
 David Needham: Birthright
 Andrew Murray: Az igazi Szőlőtő
 Andrew Murray: Maradj Jézusban
 Andrew Murray: Teljes önátadás
 Charles Trumbull: Victory in Christ
 Jack Taylor: The Key to Triumphant Living
 W. Ian Thomas: Krisztus megtartó élete
 Charles Stanley: The Gift of Forgiveness
 Charles Stanley: The Blessing of Brokenness
 Charles Stanley: Adversity
 John Lynch: Truefaced
 Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett (áhítatos könyv)
 Bob George: Forgiven Forever
 Charles Swindoll: The Grace Awakening
 John MacArther: The Sufficiency of Christ
 Dr. and Mrs. Howard Taylor: Hudson Taylor’s Spiritual Secret
 John Woodward: GraceNotes elektronikus áhítatok heti rendszerességgel. A
napi elmélkedések megtalálhatók a www.GraceNotebook.com weboldalon.
 Charles Solomon: For Me to Live is Christ-írásos anyag kiscsoportos
beszélgetésekhez
 Dr. Charles Stanley: The Cross, Your Victory Today című CD sorozata
(valamint Dr. Stanley egyéb prédikációi)
 Lee LeFebre: The Shackling of Grace
 Lee LeFebre: Kicserélt Élet konferencia című CD sorozata
 Tony Evans: Free at Last
 Dr. Tony Evans (legtöbb prédikációja)
 Gregory Dickow (legtöbb prédikációja)
 Római levél 5-8. fejezetei, bármelyik bibliafordítás használatával
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 David Howell: Istenkeresés imádság és elmélkedés útján
 David Howell: Fully Alive and Finally Free
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Prison Evangelism, Inc.

PO Box 571977

Houston

Texas

77257

HOGYAN VÁLHATSZ

n
e
t
s
I e kévé
m
r
e
gy
Tapasztald meg az itt bemutatott egyszerű
igazságokat, és fedezd fel, hogyan vezethet az Istenbe
vetett bizalom és hit teljes, bővelkedő és győzedelmes
élethez.
A KÖNYV HASZNÁLATA:
• Útmutató az Istennel való békességre vezető úthoz
• A megtérés-élmény megértésének eszköze
• Egyéni vagy csoportos bibliatanulmányozás
során használható anyag (223 teljes bibliaverset
tartalmaz)
• 30 napos útmutató: áhítatok és elmélkedések,
illusztrációk és bibliaversek használatával
David Howell, a könyv írója Isten újonnan született
gyermeke. A könyvben szereplő információk azt a
tapasztalatot, erőt és reményt kísérlik meg tükrözni,
amelyet az író Jézus Krisztustól kapott, miután hosszú
éveken át énközpontú és önmaga körül forgó életet
élt. Howell illusztrációk, bibliaversek és szövegek
használatával megmutatja, hogy Jézus Krisztus
ismerete és az Őbelé vetett bizalom, valamint a
megtérés-élmény győzedelmes, bővelkedő élethez és
Istennel való békességhez vezethet itt e földön.

„Krisztussal együtt
megfeszíttettem. Többé pedig
nem én élek, hanem Krisztus él
bennem; amely életet pedig most
testben élek, az Isten Fiában való
hitben élem, aki szeretett engem,
és önmagát adta értem.”
Galata 2:20

