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Bevezetés

Te is izgatottan vártad gyermekként a Karácsonyt? Vártad milyen ajándékokat kapsz? Reménykedtél abban,
hogy megkapod azt a babát, azt az autót, azt a labdát, azt
a játékot, amivel már nagyon szerettél volna játszani? Mit
szóltál volna hozzá, ha átadták volna az ajándékodat, de
csak egy kis részét nyithattad volna ki? Ha a babának
csak a karjával játszhattál volna, ha az autónak csak az
ajtaját vehetted volna a kezedbe, amit még gurítani sem
lehet. Nem lettél volna csalódott? Hát persze, hogy az
lettél volna. Kiverted volna a balhét, igaz? Sírtál volna,
hisztiztél volna és megsértődtél volna.
De nézzük meg a másik oldalát! Mit szólnál hozzá, ha
nagy örömmel vennél egy ajándékot a gyermekednek, és
a gyermeked csak egy kis töredékét bontaná ki, vagy ki
sem bontaná. Egyszerűen csak betenné a sarokba. Meg
sem nézné, hogy valójában mi is van a csomagban, holott
te a szívedet is belecsomagoltad. Pedig olyan ajándékot
vettél neki, aminek nagyon örülne. Rosszul esne, igaz?
Játsszunk most egy kicsit a fantáziánkkal! Képzelj el egy
hatalmas ajándékot! Szép nagy csomag. Nagyobb, mint te
vagy. Gyönyörűen be van csomagolva színes csomagolópapírral, nagyon szép masnival átkötve. De te mégsem
bontod ki. Meg sem nézed, hogy mi van benne. Fogod és
beteszed a sarokba.
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Így vagyunk mi is sokszor a kegyelemmel. Ezt a könyvet
azért írtam, hogy végre megismerhesd Isten hatalmas és
gyönyörű ajándékait. Hogy végre azt a csomagot, amit
akár tudatlanságból, akár félelemből, bármilyen okból
betettél a sarokba, kinyisd! Ugyanis azt látom, hogy a
keresztények nincsenek tudatában azoknak a titkoknak,
amelyekkel hegyeket lehet megmozdítani. De minél jobban beleásom magamat Isten Igéjébe, a kegyelem témakörébe, minél többet beszélgetek más keresztényekkel,
annál nagyobb a felismerésem, hogy fogalmunk sincs,
hogy Isten milyen és mekkora ajándékot adott a kezünkbe. Egyszerűen nem bontjuk ki a csomagot.
Isten sokkal többet adott, mint azt el tudunk képzelni.
Azt látom, hogy a mai keresztények nagyon gyengék velem együtt – abszolút nem használjuk ki azt az erőt,
amit kaptunk. Nem ismerjük, és nem tudjuk megragadni
Isten valódi kegyelmét. Itt az ideje, hogy Te is kibontsd
ezt a csomagot!
A kegyelem nemcsak arról szól, hogy Jézus meghalt a
kereszten és megváltotta a bűneinket. Ne érts félre, az is
benne van és nagyon fontos és elengedhetetlen része! De
a kegyelem, hogy jobban megértsd egy csomag, amely
több elemből áll. Ezt a kegyelemcsomagot ki kellene végre bontanunk!
Ebben a könyvben megnézzük mi a valódi kegyelem,
milyen összetevői vannak. Rávilágítok arra is, hogyan
tudod megragadni ezt a kegyelemcsomagot. Hogyan tudod birtokba venni az örökségedet. Megmutatom, hogyan tudsz megszabadulni a depressziótól, a félelmeidtől
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vagy bármilyen függőségtől. Hogyan tudod megragadni
a lelki és fizikális gyógyulást, az anyagi bőséget.
Na, hogy döntesz? Hagyod, hogy porosodjon a sarokban
ez a csomag, vagy végre felbontod, hogy milliónyi áldás
szálljon rád? Te döntesz! Én azt javaslom, hogy bontsuk
ki most közösen ezt az ajándékot! Gyere velem erre az
izgalmas, gyönyörű és szeretettel teljes útra!
A könyvet itt tudod megrendelni:

http://ronyka.unas.hu/keresztenykonyvek
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1. fejezet
Most Isten kegyelmes vagy mégsem?

Te is találkoztál már olyan tanítással, amely félelmet keltett benned? Amely hatására nyomorultnak és bűnösnek
érezted magadat? Előfordult már veled is, hogy egy Istentiszteletről feldúlt állapotban jöttél ki? Régebben velem ez gyakran megesett. Pontosan ez az oka, amiért korábban nem is tudtam megerősödni a hitben.
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2. fejezet
A titok, amit az Ördög nem akar,
hogy megismerj

Gondolkoztál már azon, hogy miért sikeresek és szerencsések a világi emberek és miért sikertelenek és szerencsétlenek a keresztények? Miért van az, hogy a világi
emberek, akik nem törődnek Istennel, sokkal jobban meg
tudják ragadni azokat a bibliai igazságokat, amelyek a
mindennapjaikban sikert hoznak?
Nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban ezen.
Ahogy elkezdtem beleásni magamat a témába és beszélgettem másokkal, egyre több embertől hallottam és hallom, hogy megfogalmazódott bennük is a nagy kérdés:
Miért ilyen gyenge Isten népe?
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3. fejezet
A kegyelem rejtélye, amely
megváltoztat mindent

Te is féltél már Istentől? Féltél, hogy haragszik rád azért,
amit tettél? Veled is előfordult már, hogy nem mertél
imádkozni vagy elmenni a gyülekezetbe, mert hibáztál és
úgy érezted, hogy nem vagy arra méltó, hogy találkozz
vele? Szeretnél jó lenni, de valahogy mindig elkövetsz
valamilyen hibát és szégyelled magadat?
Gyakran érezzük rossznak és bűnösnek magunkat még
apróbb bűnök elkövetése esetén is. Hiszen, nem kell embert ölni, hogy bűntudatunk legyen. Az Ördög nagyon
szeret kárhoztatni minket.
Korábban én is hasonló cipőben jártam. Folyton bűntudatom volt, mindig rossznak éreztem magamat. De amikor
találkoztam a kegyelem üzenetével az életem gyökeresen
megváltozott.
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4. fejezet
Egy csodálatos üzenet,
amely szabaddá tesz

Mit szólnál hozzá, ha mostantól megszabadulhatnál a
félelmeidtől? Ha nem kellene Isten ítéletétől rettegned?
Ha bármikor, bármilyen hibát is követnél el, bátran fordulhatnál hozzá segítségért? Szeretnél te is szabadabban
élni?
Nagyon sok keresztény félelemben éli le az életét, mert
nem ismeri az igazságot. Kb. 20 évvel ezelőtt, én is így
voltam ezzel. Abban sem voltam biztos, hogy van-e üdvösségem és félelmet éreztem mindig, amikor a keresztények az ítéletről beszéltek. Ez a félelem pedig gyakran
úgy elhatalmasodott a szívemben, hogy eltávolodtam
Istentől. Elmaradoztam a gyülekezetből, végül nem is
mentem többet. A félelem valahogy számomra nem volt
vonzó…. A szorongás, amit a rossz tanítás okozott, elhatalmasodott rajtam.
Pár évvel ezelőtt, azonban az Úr megmutatta nekem,
hogy a helytelen tanítás miatt távolodtam el tőle. Rávilágított arra, hogy téves elképzeléseim vannak Róla. Igaz,
hosszú folyamat volt, de megszüntette a szorongásomat
és a félelmemet
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5. fejezet
Az igazság, amit neked is tudnod kell!

Te is ismered azt a szívszorongató és gyomorfacsaró érzést, amikor elveszítesz valakit, akit nagyon szerettél? Ez
lehet akár egy szerelmed, akár egy közeli családtag, akár
egy barát. Megtörtént már veled is, hogy szerettél valakit,
de ő nem viszonozta az érzéseidet? Ugye milyen fájdalmas? Most ezt az érzést szorozd meg százzal! De még ez
a nagyságrend sem elég ahhoz, hogy megértsd Isten szeretetét.
Gondolj bele egy pillanatra! Isten mélységesen szeret.
Olyan szeretettel, amit még soha nem tapasztaltál. Menynyei Apukánknak mély fájdalmat okoz, amikor nem
vagy vele, elfordulsz tőle. Fáj neki, ha téves Istenképed
van, ha helytelen vagy félreértett tanítások miatt eltávolodsz vagy félsz tőle.

14

6. fejezet
Kiút a gyötrelmes depresszióból

Érezted már te is úgy, hogy minden összeomlott körülötted? Kilátástalannak látsz mindent? Nem tudsz örülni
semminek, nincs kedved semmihez, néha még mozdulni
sem tudsz? Talán az öngyilkosság gondolatával is foglalkozol? Isten szeretetéből szinte semmit nem érzel? Folyton csak keseregsz és sírsz? Úgy érzed, senki nem szeret,
nincs kihez fordulnod, senki nem ért meg?
Depressziósan ilyen és hasonló érzések ejtenek rabul. De
vajon hogyan lehet ebből az állapotból kijönni?
Már gyerekkoromban is depressziós voltam. Nem tudtam örülni semminek. A játék is unalmas volt. Folyton
unatkoztam. Az iskolában mindig csúfoltak és kiközösítettek. Nem találtam a helyemet.
Felnőttként ez még rosszabb lett. Az iskolában jó magaviselettel el lehetett bújni. Keményen tanultam, így nem
tűnt fel senkinek sem a depresszióm. De felnőttkorban
már nem lehetett elbújni. Felnőttként a való világban úgy
éreztem, hogy semmihez nem értek. Úgy éreztem, hogy
engem senki sem szeret. Hiába jártam gyülekezetbe, Isten
öröméből semmit sem éreztem. Lehet, hogy te is így vagy
most ezzel.
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Felnőtt fejjel elmentem a pszichiátriára. A pszichiátrián
azt mondták, hogy soha nem fogok meggyógyulni, meg
kell tanulnom együtt élni vele. Aztán szépen lassan elkezdtem megtanulni együtt élni a depressziómmal. De
Isten annál sokkal többet akart nekem adni, minthogy
megtanuljak együtt élni egy betegséggel. Ő meg akart
gyógyítani. Ahogy téged is.
Máté 6:33
„Hanem keressétek először Istennek országát, és az
ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.”
Isten örömöt akar hozni a te életedbe is! Azt szeretné, ha
békességed lenne, ha örülni tudnál. Ahhoz, hogy ezt az
örömet megérezhesd, először neked kell közeledned
hozzá!
Én megtettem ezt a lépést.
Szenvedtem az elején, úgy éreztem a falnak beszélek ima
közben. Eljártam a gyülekezetbe, de „üresen” mentem
haza. Viszont az Úr a háttérben dolgozott. Szépen lassan
bontotta le a falakat. Majd egyszer csak átszökött egy kis
fény.
Elkezdtem meglátni a szépet olyan dolgokban, amiket
mások csúnyának és szürkének látnak. Hogy értsd, hogy
miről beszélek, itt van néhány példa:
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Télen, amikor kopár és szürke minden, szépnek látom a
tájat. Még az Alföldön is gyönyörűnek látom a szürkeséget. Valahogy más árnyalata lett a szürkének.
Esős és ködös időben mindenki panaszkodik, hogy milyen lehangoló. Engem pedig feltölt. Csodálatosan szépnek látom az esős tájat. A fáknak ilyenkor teljesen más
árnyalatuk van, más színekben pompáznak, valahogy
életre kelnek.
A ködöt is nagyon szeretem, hiszen gyönyörű!
Zsoltárok 3:6-8
„Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az
Urat, és távozzál el a gonosztól.
Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te
csontaidnak.”
Érdekes megtapasztalnom, hogy én, aki eredetileg depressziós voltam, akire azt mondta az orvos, hogy soha
nem fogok kigyógyulni a depresszióból, sokszor szebbnek látok dolgokat, mint egy egészséges, nem depressziós ember.
Én, aki annyira pesszimista voltam, most bátorítom az
embereket! Ebből is látszik, hogy kegyelemből van. Én,
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aki korábban egy mondatot sem tudtam magamtól leírni,
most könyveket és hírleveleket írok!
Mindezt úgy értem el, hogy kerestem és kutattam Istent,
rendszeresen hallgattam az üzeneteket és az Ige szépen
átmosta az elmémet, a lelkemet és a szívemet. Vagyis
nem én értem ezt el, hanem a Szent Szellem munkálta ezt
ki bennem. Először megláttam a szépet olyan dolgokban,
amikben más nem lát semmi szépet majd később megjelent az öröm is.
Galata 5:22
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
mértékletesség.”
Az öröm először kicsiben érkezett, apróbb dolgoknak
kezdtem el örülni, majd minél közelebb kerültem az Úrhoz, minél jobban Jézusra koncentráltam, a Szent Szellem
annál jobban betöltött. Ma már akkor is érzem a Szent
Szellemet és az örömöt, amikor nem vagyok gyülekezetben, amikor nem az Igével foglalkozom, például munka
közben vagy reggel, amikor felébredek.
De nekem kellett megtenni az első lépéseket és kitartóan
ragaszkodni az Úrhoz és folyamatosan Jézushoz jönnöm!
Mert Isten soha nem fogja magát rád erőltetni. Ő egy
„Úriember”, tiszteletben tartja a szabad akaratodat!
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Neked kell úgy döntened, hogy nem akarsz többé rabságban élni!
Minél jobban Jézusra fókuszáltam, annál többet kaptam
Istentől. Régen úgy éreztem, hogy nem értek semmihez,
egy nulla vagyok. Ma több dolgot is fel tudok kapásból
sorolni, amihez van érzékem, amiben tehetséges vagyok.
Több dologhoz is értek. Az Úr folyamatosan gyógyítja az
önbecsülésemet is, az önértékelési gondjaimat és a kisebbségi érzésemet is kezelésbe vette. Ma már értékesnek
látom magamat, miközben alázatra is tanít. Tanít arra,
hogy ne essek a ló túlsó oldalára. Néha kicsit megdorgál,
rámutat dolgokra, amin még változtatnom kell. De mindezt szeretettel teszi és nem sértően.
Ahhoz, hogy te is minél előbb és minél erősebben megérezd az örömöt, ahhoz meg kell térned néhány dologból!
El kell engedned az önsajnálatot! Amíg ragaszkodsz ahhoz a nézethez, hogy te szerencsétlen vagy, hogy senki
nem szeret, addig Jézus nem tud áthatolni ezen és nem
tudja meggyógyítani a szívedet! Jézus az, aki meggyógyítja a „bánatodat”! Jézus érinti meg a szívedet, a lelkedet és Ő adja az örömödet is!
Amíg ragaszkodsz a lelki fájdalmaidhoz, a sértettségedhez, az önsajnálathoz, addig sajnos az öröm nem tud
megjelenni az életedben. Ehhez, mint ahogy az előző
könyvemben is írtam, a gondolkodásmódodat kell megváltoztatnod! Meg kell újítanod az elmédet tudatos odafigyeléssel!

19

Az elmédet az Ördög bitorolja. Az Ördög támad a negatív gondolatokkal, ami a súlyos depresszióig, elmezavarig vagy akár az öngyilkosságig is fajulhat. A negatív
gondolatoktól pedig fizikális betegségek is kialakulhatnak. Köztudott, hogy a betegségeknek pszichés, illetve
lelki okai vannak.
Ahogy Joseph Prince is mondja, „Ha te uralkodsz, akkor
az Ördög nem uralkodik az életed felett”. Ha tudatosan
odafigyelsz a gondolataidra és Isten ígéreteire figyelsz, a
megfelelő igéket megvallod, hogy azok érvényesek rád és
az életedre, akkor az Ördög nem tud uralkodni az életed
felett! Ha pedig az Ördög nem tud uralkodni az életed
felett, ha Jézus van a középpontban, akkor a Szent Lélek
gyümölcsei is megjelennek az életedben, ami esetünkben
az öröm lesz, és a bánat megszűnik.
Persze ez egy örökös harc.
Ne gondold azt, hogy én nem szoktam elcsüggedni! Néha még most is vannak olyan pillanataim, hogy nincs
kedvem semmihez. De tudatosan odafigyelek, felismerem a jeleket. Tudatosan Isten Igéjét, Isten ígéreteit és
Jézust helyezem a középpontba. Amikor elcsüggedek,
Isten Igéjéhez és Jézushoz fordulok, aki mindig elmulasztja a csüggedésemet. Így most már bátran gyógyultnak mondhatom magamat és több az öröm érzése az életemben, mint a csüggedésé. Most már tudom, hogy értékes vagyok.
Amikor elkezded ezeket alkalmazni és tudatosan odafigyelsz erre, először nagyon nehéznek fogod érezni. Először még a változást sem fogod látni. Az Ördög pedig
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mondogatni fogja neked, hogy „Nehogy elhidd, hogy ez
működik!”, „Nem történik semmi.”, „Soha nem fogsz
meggyógyulni a depresszióból, a bajaidból, egy lúzer
vagy…”, stb.
De állj ellen és el fog futni tőled!
Mindenből ki lehet gyógyulni ráadásul az önértékelésed
is a helyére fog kerülni, ha Jézust és Isten Igéjét helyezed
a középpontba! Így a Szent Lélek gyümölcsei meg fognak
jelenni az életedben!
Egyszer csak észreveszed, hogy a „gyötrelmes életből”
kigyógyultál és érezni fogod az örömöt!
A könyvet itt tudod megrendelni:

http://ronyka.unas.hu/keresztenykonyvek
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7. fejezet
Alattomos félelem, amely
mindent tönkretehet

Előfordult már veled is, hogy féltél valamitől? Te is ismered azt az érzést, amikor előtted van egy lehetőség, de
félsz elfogadni azt? Te is félsz kilépni a megszokottból és
valami újba belekezdeni? Nem a félelem lelkét kaptuk
Istentől, mégis sokszor félünk kilépni és cselekedni!
Vajon miért van ez így?
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8. fejezet
Ki mondta,
hogy nem fogsz meggyógyulni?

Te is rengeteg időt töltesz azzal, hogy orvosról – orvosra
jársz? Keresed a kiutat, a megoldást a betegségedre? Te is
kipróbáltál már nagyon sok természetgyógyászati módszert, diétát, vitaminokat, de semmi nem használt? A leletek még mindig nagyon rosszak?
Nagyon sokan küszködünk valamilyen betegséggel. Néha a közérzetünk nem is olyan rossz, csak a leletek mutatják, hogy baj van. Sokszor viszont fizikai fájdalmaink
is vannak. Imáinkban folyamatosan kérjük Istent, hogy
gyógyítson meg, pedig gyógyulásunk már elvégeztetett.
De vajon, hogyan gyógyulhatunk akkor meg?
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9. fejezet
Most rajtad múlik vagy sem?

Gyakran beragadunk a pénztelenség csapdájába. Nem
tudjuk kifizetni a számláinkat, el vagyunk adósodva. A
pénzzel nem tudunk megfelelően bánni. A slamasztikában nem látjuk a kiutat és a problémát pedig hatalmasnak látjuk.
Nehezebben hiszünk az anyagi áttörésben, mint bármi
más csodában. Valamiért az anyagi áldást hatalmas dolognak látjuk, pedig Istennek a pénz nem egy hatalmas
dolog. Az anyagi áttörés területén hitetlenek vagyunk,
pedig Istennek nem nagyobb dolog a pénzügyi áldás,
mint egy új munkahely. De vajon mi a titka az anyagi
áldásnak?

24

10. fejezet
Egy egyszerű üzenet,
mégis bonyolult és nehéz

Az előző fejezetekben részletesen végig mentünk a kegyelem csomag részein, megismerhetted az örökségedet.
A következő fejezetekben pedig megnézzük, hogyan tudod mindezeket az áldásokat birtokba venni. Nagyon
izgalmas fejezetek elé nézünk, hiszen gyakorlatiasan fogom megmutatni neked, hogy mit kell tenni, hogyan kell
tenni és mi az, amit nem szabad megtenni.
Megtörtént már veled is, hogy beragadtál egy problémába, amely akár évekig is elhúzódott? Nehéz anyagi helyzetbe kerültél, lebetegedtél, megromlott a kapcsolatod a
családtagokkal? Ilyenkor körbe-körbe vándorolhatunk a
pusztában és nem tudunk bemenni az ígéret földjére,
mert nem szállunk szembe az óriásokkal. De hogyan
szálljunk szembe velük? Mi kell ahhoz, hogy legyőzhessük ezeket az óriásokat és végre az áldásokat birtokba
vehessük?
A könyvet itt tudod megrendelni:

http://ronyka.unas.hu/keresztenykonyvek
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11. fejezet
A hála hihetetlen ereje

Amikor egy problémánk miatt segítséget kérünk az Úrtól, gyakran esélyét sem látjuk annak, hogy kijöjjünk a
pácból. Kilátástalanságunkban elképzelni sem tudjuk,
hogy a semmiből hogyan valósulhatna meg a saját csodánk. Ilyenkor gyakran panaszkodunk és morgolódunk.
Siránkozásunk, közben pedig nem vesszük észre, hogy
saját viselkedésünkkel akadályozzuk meg a csodánkat.
De vajon mi a megoldás?
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12. fejezet
Te is csapdában vagy?

Mielőtt rátérnénk a megoldásra, arra, hogyan tudod
megragadni a kegyelmet és birtokba venni az örökségedet, van még egy fontos dolog, amit meg kell néznünk!
Isten folyamatosan tanít minket. Kisebb - nagyobb próbákon megyünk keresztül, amelyek alatt formálódik a
jellemünk. Minden próba egyedi és személyre szabott,
mindenkinek mást és mást kell megtanulnia. Más talentumot kaptunk, másban vagyunk tehetségesek, más képességeink vannak. Van azonban egy képesség, amely
nélkül senki sem boldogulhat. Ez pedig az elfogadás képessége.
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13. fejezet
Hogyan lehetsz igaz,
amikor most vétkeztél?

Érezted már te is bűnösnek magadat? Megtörtént már
veled is, hogy hallgattad a kegyelem üzenetét, de mindig
találtál ellenpéldát az életedben, hogy rád miért nem lehet érvényes? Úgy gondolod, hogy te nem lehetsz igaz,
hiszen épp most vétkeztél? Most tettél valami bolondságot vagy gonoszat? Úgy érzed, hogy szerencsétlen vagy,
semmihez sem értesz? Mindig mindent elrontasz?
Nagyon sok keresztényt aggasztanak ilyen és hasonló
gondolatok. Sokan úgy érzik, hogy a kegyelem üzenete
rájuk nem érvényes, hiszen olyan rosszak. Azt gondolják,
hogy a bűnük olyan orbitális, hogy azt Isten nem bocsátja
meg.
Lehet, hogy te is folyton jócselekedetekkel akarsz kedveskedni Istennek, azzal akarod jóvátenni bűneidet.
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14. fejezet
Hogyan ragadd meg a kegyelmet?

Az olvasottak alapján bizonyára te is elgondolkoztál
azon, hogy mégis hogyan ragadd meg a kegyelmet? Hogyan vedd birtokba a kegyelem csomagot? Hogyan érd
azt el, hogy kegyelemben élj, hogy az „ellátás” áradjon?
Amikor az Úr, különböző üzeneteken keresztül elkezdte
a kegyelem rejtélyeit megmutatni nekem, bennem is rengeteg kérdés merült fel.
Kutattam, hogyan lehet meggyógyulni Isten Igéje által?
Kutattam, miért nem tudjuk megragadni Isten ígéreteit,
az örökségünket, a kegyelemcsomagot? De elsősorban
azt kutattam, hogy én mit csinálok rosszul?
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Zárszó

Elképzelni sem tudjuk, hogy milyen csodálatos áldásokat
tartogat számunkra a kegyelem. Sajnos nem vagyunk
tisztában a kegyelem valódi tartalmával. Minél jobban
beleásom magamat a témába, minél több üzenetet hallgatok vagy könyvet olvasok a témáról, annál inkább azt
érzem, hogy sokkal, de sokkal több van Istennél, mint
amit birtokba veszünk. Minél többet foglalkozom a kérdéssel, annál több és mélyebb információkat hoz elém az
Úr.
Most már te is látod, hogy a kegyelem nemcsak a bűnbocsánatról szól, hanem sokkal többről.
Nagyon sokan nem vagyunk képesek megragadni a kegyelmet, pedig ha a kegyelem a helyén van, ha sikerült
megragadnod, akkor áradnak az áldások. Az áldások
pedig nem a mi erőfeszítéseinktől függnek…
A könyvet itt tudod megrendelni:

http://ronyka.unas.hu/keresztenykonyvek
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