
Heti üzenet 2018 június 4 

 

A mag és a gyümölcs 

 

Jn 12:24 Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga 

marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. 

Róm 7:4 Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, 

azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. 

Gal 5:22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti/termi/ meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, hűség, 

Gal 5:23 szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket dolgokat elítélné. 

Gal 5:24 Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették bűnös természetüket 

szenvedélyeikkel és vágyaikkal együtt. 

Hogyan akarsz Krisztus Jézussal mélyebb közösségbe kerülni? Akarod mélyebben megismerni a 

Krisztust? Akarsz gyümölcsöt teremni benne? 

 Ő a testté lett Ige! Ő benne – Krisztus Jézusban lett igenné és ámenné Isten minden Igéje! 

Valóban közösségben akarsz lenni Krisztussal, valóban hiszed, hogy él és megváltott téged? 

Akkor Isten Igéjét kell úrrá tenned az életedben! A tekintélyét visszaállítani a magad számára! 

Mindazáltal a betű - a logosz - megöl, a Szellem megelevenít!  Az Isten Szelleme a Szent Szellem 

kijelenti az Igét, megeleveníti az Igét, azaz Rhémát – élő kijelentést - ad.  

Szent Szellem nélkül halott az Ige számodra, és mindenki számára. Csak csüggedést, fanatizmust, 

depressziót, elhajlásokat, tévelygést, vallásosságot stb. vagyis - halált hoz. Mert ami nem hitből van 

az bűn! 

A hit hallásból van, Isten Igéje által! A Szent Szellem megelevenítő ajándéka által! A hit Isten 

ajándéka! Ő adja, munkálja bennünk! 

Krisztus Jézus mondja:” Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek”! Krisztust a Szent Szellem 

képviseli a földön, e világban. A Szent Szellem nélkül tehát semmi Istennek tetsző dolgot nem tudunk 

cselekedni. Nem a vallási előírások, szokások általi cselekedetek az Atyának tetszők, hanem amik 

Krisztusba vetett(vetés –aratás törvénye ! – milyen jó ez a kifejezés - Krisztusba vetett!) hitből 

fakadnak! 

Minden más csak szalma és pozdorja, olyan éghető anyag, ami Krisztus tüzében pillanatok alatt 

elfüstöl és semmi maradandó sincs benne az örökkévalóságra. 

Szoros kapcsolat Krisztus Szellemével, az Igével! Szoros kapcsolat! Mindennapi áldozat! Mindennapi 

megfeszíttetés, mindennapi iga! Nahát ezt teremje meg valaki önmagától! 

A föld, akármilyen jó termőföld, hiába erőlködik, hogy gyümölcsöt teremjen! Csak a belé hullott jó 

mag tud jó gyümölcsöt teremni! A magot a jó föld befogadja, Isten öntözi és harmincszor, hatvanszor, 

százszor annyit terem! Egyedül nem megy! 

Azért imádkozom, hogy kedves olvasó vágy ébredjen benned a Krisztussal való mélyebb közösségre, 

élő kapcsolatra a Szent Szellemmel, az Igével, hogy az ÚR vezéreljen téged, vezessen a 

mindennapokban, tudd megcselekedni az akaratát, beteljesíteni az elhívását! Amennyiben ez a 



közösség már megvan, akkor mélyüljön el még jobban és az ÚR Dicsősége nyugodjon meg az 

életeden és áradjon ki másokra belőled, hogy megismerhessék rajtad keresztül is az egyedül Igaz 

Istent a Krisztus Jézust!  

Ámen! 
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