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Isten kegyelme nevelő trénerünk 
 
 
Mert Istenünk megmentő kegyelme minden ember számára felragyogott. S ez (a 
kegyelem) arra NEVEL bennünket, hogy az istentelenséget, és a világi vágyakat 
megtagadadjuk, hogy ép ésszel, igazságosan, és istenfélelemmel éljünk e mostani 
korban. S úgy várjuk a boldog reménységet, hogy a nagy Istennek és 
Megmentőnknek, a Krisztus Jézusnak dicsősége felragyogjon. Aki magát odaadta  
értünk, hogy a törvény mindenfajta megrontásából megváltson bennünket, és így 
egy gazdag, nemes munkában buzgó népet tisztítson magának.  
(Titus 2:11-14 Csia ford.)  
 
Csodálatos, hogy annak idején a mi életünkben is eljött egy különleges nap,  melyen 
találkozhattunk Isten megmentő kegyelmével. Ez az isteni kedveltség, mentett meg 
bennünket, ugyanakkor naponta meg akar nyugodni, rajtunk, bennünk, hogy megkenje a 
személyiségünket, és Nevelje a benső embert, azt a személyt akik legbelül vagyunk.  
Isten akarata hogy kegyelme neveljen tréningezzen bennünket egy olyan életre  mely nem 
vállal közösséget a világi függőségekkel & melyben józanság uralkodik  & igazságosság & 
isten- félelem. 
 
Isten valóságos kegyelme mindig kijózanítja az embert. Rávilágít arra hogy mit jelent a 
valóságos megigazultság illetve a valóságos istenfélelem.  Imádkozom hogy 
valamennyien kerüljünk ebbe a tanulási folyamatba, legyen Isten kegyelme tréner egész 
hátralévő életünkben. Soha ne féljünk nevén nevezni bűnöket, utána pedig megtérni 
belőlük.  
 
Az igeszakasz melyet idéztem kiemeli számunkra hogy az életünknek Krisztus várásában 
kell telnie. Ez a fajta Krisztusvárás normális esetben nem irreális félelmekbe, passzivitásba 
sodor bennünket. Sokkal inkább kézen fog, és olyan felüdítő, felfrissítő reménységbe 
vezet, mely meghatározza motivációinkat, életünk korrekt irányvonalát.  Ez a várakozás 
nem egyebet, mint egészséges istenfélelmet kell gerjesszen bennünk.  
Mikor felébredünk így kéne szólni: "Hallelujah, közel az én Uram! Ma is mindent jól fogok 
csinálni! Ma is van  gazdag, nemes munkám. Sáfár vagyok!" Ez energiával kell hogy 
feltöltsön minket. :) 
Azonban, sajnos, ma kevesen gondolják úgy az Egyházban, hogy létezik számukra egy 
gazdag és nemes munkakör. Amennyiben kisszerű gondolkodás jellemző egy hívőre az 
azt jelzi hogy Isten kegyelme nem mutatta meg számára isteni értékét, illetve azt hogy 
milyen isteni képességeket birtokol. Tehát, mindenki számára van gazdag, nemes 
munkakör, melyet nem lehet úgy betölteni egyrészt, ha nem kapunk rá kinyilatkoztatást, 
másrészt pedig, ha ennek függvényében nem engedjük hogy Isten kegyelme (nevelő 
trénerünk) felkészítsen rá. 
Minden nap, be kell töltekeznünk azzal hogy Isten szeret bennünket, és ezáltal 
fogékonynak lenni a változásokra, változtatásokra életmódunkat illetően. Tulajdonképpen, 
nekünk, csak akkor van okunk a félelemre, ha nincs bennünk a megtérésre való 
hajlandóság. Azonban, ha szívünk lágy engedelmes, és engedi hogy Krisztus megtisztítsa, 
akkor a mennyben óriási öröm van! 
 
Mondom nektek, hogy (ugyanígy) nagyobb öröm lesz az égben is egy bűnös 
gondolkodásmód megváltoztatásán (észretérésén) mint a kilencvenkilenc 
megigazulton, akinek nincs szüksége a gondolkodásmód megváltoztatására.  



(Luk 15:7 Vida ford.) 
 
De nem csak a mennyben szabadul fel öröm, hanem bennünk is, hiszen Isten körülvesz 
minket a szabadítás örömével!!!   
Isten kegyelme tehát kész nevelni, tréningezni és tanítani bennünket. Munkája nyomán 
megszentelődés, öröm, erő, boldog reménység támad. Ő  ilyen felkészült népet kíván 
maga elé állítani, mely végsősoron kész beállni, és buzogni azért a gazdag és nemes 
munkáért melyre elhívást kapott. 
Imádkozom, hogy ebben a 2018-as esztendőben Isten kegyelme gyomláljon ki belőlünk 
minden elvetettséget, és tisztítson meg szent elhívásunkra. 
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