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A JÓ PÁSZTOR – 1. Kövér legelő 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2021. 01. 11. 
 
Dicsérünk és magasztalunk téged Atyám! Köszönjük neked a te Szent Fiadat, az Úr Jézus 

Krisztust, akit a megváltásod terve szerint elküldtél a Földre a megfelelő időben, a megfelelő 
helyre. Köszönjük, Uram, hogy te bevégezted a munkát a kereszten! Lementél a pokolba és 
legyőzted az ellenséget! Föltámadtál és felmagasztaltattál az Atya jobbjára, és bennünket is 
felemeltél oda. Veled együtt ülhetünk a királyi széken, az Atya jobbján, a győzedelmes helyen, 
a világegyetem legmagasabb pontján. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te minden átoktól meg-
váltottál bennünket. Te szabaddá tettél a betegségtől, a szegénységtől, a szellemi haláltól. 
Örök életünk van általad. Te voltál az útnyitó a számunkra és mi követünk téged. Meghallot-
tuk a hangodat, mert Te vagy a jó pásztor, aki legelteti a juhait. Dicsérünk és magasztalunk, 
Uram! Köszönjük a szükségeink betöltését szellemi, lelki, fizikai és anyagi téren egyaránt. A 
gonosz minden munkáját és tervét megtörjük és levágjuk az életetek felett, a szeretteitek felett, 
a távol levők felett is, Jézus nevében! És köszönjük a Szent Szellemed vezetését, hogy 
elkerüljük a csapdákat. Köszönjük a te szerető ölelésedet és hálát adunk neked, hogy a 
Nagyobb lakozik bennünk. Ezért mindenre van erőnk a Krisztusban, aki bennünket megerősít 
mindenkor, minden helyzetben. Hálát adunk neked, Uram, mert tudjuk, hogy bármilyen 
helyzetben is vagyunk, Te fel tudsz emelni bennünket, ki tudsz hozni minket abból a helyzetből, 
abból a problémából, a Jézus hatalmas nevében. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat egy jelképes öleléssel és mondd meg neki, hogy Jézus a jó 
Pásztor! Halleluja! Dicsérjük az Urat és köszönjük, hogy eljöttetek. Szeretettel köszöntünk 
benneteket! Épp mondtam a feleségemnek, hogy úgy néz ki, hogy valóban két napra „főztem” 
eledelt a számotokra. Két alkalomra „főztem”, pedig nem hosszabb ám, mint a szokásos 
tanítások. Így fog akkor jól kijönni a lépés, hogy most kétszer tanulunk a Jó Pásztorról! A Jó 
Pásztor az jó pásztor.  

Megkérdezném, hogy Ságváron van birkanyáj, amit legeltetnek valamerre kint a hegyol-
dalban? – Gyülekezet: Igen, van! Egyébként sem kell messze menni, mert sokfelé, úton-
útfélen lehet találkozni juhpásztorokkal. Visszatért ez a mesterség. A tanítás kapcsán fontos, 
hogy példát vegyünk a földön levő birkanyájról, és hogy az ő képük legyen mindig előttünk, 
amikor tanulunk a Jó Pásztorról, mert ez alapján fog adni az Úr Jézus megértéseket. Kezdjük 
az Ószövetséggel az Ezékiel 34-ből a 11-16-os versekkel. Ugye azt hiszed, hogy „jaj de jó, 
megtaláltam az Urat”, de nem biztos, hogy így van. Nézzük meg, hogy mit ír az Ige.  

Ezékiel 34,11–16. 
11. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, Én magam keresem meg nyájamat, és magam tu-

dakozódom utána.  
12. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai 

között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova 
szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.  

13. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő 
földjükre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységeikben s a föld minden lakóhelyén.  

14. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein lészen akluk, ott feküsz-
nek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.  

15. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;  
16. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözge-

tem, s a beteget megerősítem; és a kövéret s a keményszívűt elvesztem, és legeltetem őket 
igazsággal. 

Nos, akkor ki talált meg kit? Te találtad meg az Urat vagy az Úr talált meg téged? 
Halleluja! Köszönjük neki! Mennyire keresett minket, de szerencsére előbb-utóbb megtalált. 
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Természetesen kellettünk mi is hozzá, hogy rábólintsunk: Igen, Uram, akkor Hozzád jövök! A 
Biblia ír a kiszabadításról is, és ez az Újszövetségben úgy fogalmazódik meg, hogy átvitt 
bennünket a sötétség országából a világosság királyságába. (Kol. 1,13) Egybegyűjtött bennün-
ket. Nem kell csak a ságvári gyülekezetre gondolni vagy az egyházunkra, hiszen határon túl 
is, sőt már az interneten és rádión keresztül a világ bármely pontján közösségek alakulnak is.  

Interneten és internet-tévén is lehet követni az adásokat, tehát Isten egybegyűjti az Övéit. 
Bennünket, benneteket egybegyűjtött az általa elrendelt helyre, de ez egy külön tanítás témája 
lehetne. Erről tanítottunk már korábban. Tehát nem mindegy, hogy hol vagyunk. Azon a he-
lyen a legjobb lennünk, amit Isten rendelt a számunkra, mert ott van a szent védelmünk és ott 
van a szellemi táplálékunk és a fizikai ellátásunk, úgyhogy fontos az embereknek megkeresni 
az Isten által rendelt helyet. Majd erről még szólunk később, hogy hogyan is keressük a 
helyünket, vagy hogyan ne.  

Maradjon a könyvjelzőtök az Ezékiel 34. fejezeténél, de most lapozzunk a Lukács 4,18-
hoz. Amíg odalapozunk, addig megkérdezem, hogy figyeltétek-e, hogy milyen legelőről 
beszél az Ige? Jó legelőről, kövér legelőről, ahol nagy a fű és ahol jó a fű. Ahol van elemózsia 
és a barikák meg tudnak hízni és vastag gyapjút tudnak növeszteni. És ki a legeltető? Ki a 
pásztor? Azt mondta az Úr, hogy Ő maga legeltet. A Lukács 4,18-at olvassuk: 

Lukács 4,18. 
18. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat. 

Ugye, mennyire egybecseng itt az előbb olvasott Igével? Menjünk vissza az Ezékiel 34-re 
és nézzük a 23. verset:  

Ezékiel 34,23. 
23. És állítok föléjük egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgámat, Dá-

vidot, ő legelteti őket s ő lesz nékik pásztoruk. 
Tehát egy pásztor van. Ez a jó pásztor az Úr Jézus, akinek a Földön vannak megbízottai. 

Az egyházunk vezetője igazából nem szereti azt, amikor azt mondjuk neki, hogy főpásztor. 
Nem ő a főpásztor, hiszen ismeri az Igét. Az Úr Jézus a főpásztor. Az egyházunk vezetője a 
vezető pásztor megnevezést használja inkább, mert véletlenül sem akarja az Úr Jézustól a 
titulust elvenni. Az egyház vezetője alatt pedig vannak alpásztorok, azaz a helyi gyülekeze-
teknek a pásztorai. Talán így lehet felállítani ezt a „pásztori” rangsort. Az Ige megemlíti 
Dávidot. Az gyakorlatilag már az Úr Jézust jelenti, mert Jézus Dávid gyökereiből fakadt a 
testi születését illetően, tehát ez már utalás az Úr Jézusra. Nézzük meg a 30-31-es verseket: 

Ezékiel 34,30–31. 
30. És megismerik, hogy én, az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők népem, Izráel 

háza, ezt mondja az Úr Isten;  
31. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istene-

tek, ezt mondja az Úr Isten. 
Milyen jókat mond az Ige! Istent hogyan tudjuk tehát megismerni? Azt tudjuk az Igéből, 

hogy Isten szellem, tehát nem mehetünk oda, hogy bemutatkozzunk, mint a vicces 
történetben. „Szevasz, Jézus! Pityu vagyok!” Ki nem hallotta még ezt a viccet? Na, jó, akkor 
elmondom. Volt egy kicsit tréfás kedvű fiú, aki mindig, amikor elment a templom előtt 
bekiabált, hogy „Szia Jézus! Pityu vagyok!”. A plébános ezért megszólta, hogy „Hát azért 
nem kéne így csúfolódni!”. Hát ez a Pityu egy kicsit ütődött volt és legközelebb is bekiabált a 
templomba, hogy „Szia Jézus, Pityu vagyok!”. Ezt követően egy óvatlan pillanatban átment a 
zebrán kellő körültekintés nélkül és nagy fékcsikorgások és dudálások következtek. Mindenki 
befogta a szemét, hogy ne is lássa, mi lesz a Pityuval. A végén Pityu ott állt sértetlenül és 
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megkérdezték tőle, hogy „Hát ezt hogy úsztad meg?”. Hát – felelte – jött egy ember, aki azt 
mondta, hogy „Szia Pityu, Jézus vagyok!”.  

Tehát Istent az Igéből ismerjük meg, mert nem egy fizikai lény.  Ahogy tanulmányozzuk 
az Igét és annak mélységét, ahogy a mai napon is tanulunk a Jó Pásztorról, úgy jobban 
megismerjük Isten jó tulajdonságait, ugyanis Isten egy jó Isten. Őt csakis a téves szemléletek 
miatt vádolják és feketítik be különböző dolgokkal. Mindig azt mondom, hogy gondolj egy 
családra, vagy gondolj arra, hogy szülőként vannak gyermekeid. Ugye, te sem vagy egy go-
nosz szülő? Persze néha fegyelmezni kell a gyerekeket, de ez is az ő javukat szolgálja. Olyan-
kor nem elpusztítani akarod őket, hanem csak fegyelmezni.  

Mi, emberek, Jézus juhai vagyunk, tehát Ő az, aki bennünket igyekszik terelgetni, hogy ha 
figyelünk rá, és ha hallgatunk rá. Fontos Istentől hallani! Nem a szó szerinti beszédhangra 
gondolok, hanem egyszerűen a belső „hangra”. Az első vezetési módja Istennek a belső bizo-
nyosság. A legutolsó vezetési szintje pedig az álom, mert amikor az ember elméje zakatol, 
akkor nem tud másképpen Isten szólni hozzá. Ilyenkor Isten azt mondja, hogy „Hát most 
éppen alszik, most tudok szólni hozzá”. (Jób 33,15–16)  

Tanítottunk már régebben róla, hogy hogyan vezet Isten Szelleme. A Szellem vezetésére 
szeretnék kitérni egy apró bizonyság kapcsán. Volt egy mikulás ünnepség Szántódon, amikor 
a telefonom bent maradt a kabátomban, és a nagy sürgés-forgás közben elfelejtettem lehalkí-
tani. Egyszer csak, mint egy csettintésre, kigyulladt a képzeletbeli lámpa, hogy le kell halkíta-
nom a telefonomat! Pont arra jártam a kabátomnál. Lehalkítottam és visszaraktam. Fél percen 
belül elkezdett rezegni és örvendeztem az Úrban, hogy meghallottam az Úr hangját. Most 
akkor térjünk vissza az Igére.  

Ezékiel 37,21–22. 
21. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok kö-

zül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre.  
22. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király 

lesz mindnyájuk királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé 
két királyságra.   

Ki a mi Urunk? Ki a mi királyunk? Természetesen Jézus, akit az életünk Urává tettünk. Ezt 
meg is vallottuk a Róma 10,9–10 alapján, tehát Jézus Krisztus az urak Ura, Ő a királyok 
Királya. Tudnunk kell, hogy Isten jelen pillanatban három népcsoportot lát a földön. Ez a 
három csoport a következő: (1) elsőként a zsidók, Isten választott népe; (2) aztán az újjá-
született, Gyülekezethez tartozó szentek; (3) harmadszor pedig a pogányok, az istentelenek, 
vagy más néven a nemzetek. Tehát amikor a Bibliában ezt a kifejezést látjuk, hogy nemzetek, 
pogányok és istentelenek, akkor tudnod kell, hogy ugyanazt jelentik.  

Hoztam egy jó segédanyagot, amelynek a címe: Bibliai panoráma. Ebből az egyik oldalt 
szeretném veletek megismertetni. Itt gyakorlatilag a teremtéstől az elragadtatásig ábrásan és 
grafikusan szemlélhetjük a történeteket, tehát időben könnyű elhelyezni, hogy ki mikor élt és 
mit tett. Nézzük a pátriárkákat. Első volt Ábrahám, azután Izsák, majd Jákób, aki később az 
Izrael nevet kapta és neki lett tizenkét fia. Ők lettek a tizenkét törzs. Ez a tizenkét törzs alkotta 
Isten népét. Aztán egy idő múlva a tizenkét fiú leszármazottai nagy nép lettek.  

Itt következett a mózesi időszak, amit a józsuéi időszak követett és így tovább. Amikor a 
nép Istentől királyt követelt, akkor jöttek a királyok. Egyébként nem volt helyes és nem kellett 
volna nekik király, de Isten azt mondta, hogy mivel a zsidók királyt kívánnak, akkor legyen 
királyuk. Ekkor jöttek sorban Saul, Dávid és Salamon. Salamon egy kicsit eltért az isteni úttól 
és emiatt ítélet következett. Ment hozzá egy próféta és azt mondta, hogy a tizenkét törzsből tíz 
ki fog szakadni. De a lázadás, az ellenszegülés és a szakadás nem Istentől van!  

A szakadás miatt, láthatjuk a grafikonon, hogy a tíz törzs gyakorlatilag lemegy a semmibe, 
mondjuk az asszíriai elhurcolásba. Gyakorlatilag azok az ágak megszűntek. A piros vonal jelen-
ti Jézus ígéretét. A királlyal két törzs maradt: Júda és Benjámin törzse, akikhez később csat-
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lakoztak a léviták. A térképen is megvan, hogy a tizenkét törzs hol helyezkedett el, és láthatjuk, 
hogy amikor kettészakadtak, akkor keletkezett Izrael királysága északon és Júda királysága 
délen. Az ezt követő hatvan évben egymás ellen háborúskodtak, és ezzel töltötték az idejüket.  

Tudjuk, hogy Izrael királysága 250 évig állt fent, Júda királysága pedig 385 évig, egész 
Nabukudonozor megjelenéséig, aki bement Jeruzsálembe és lerombolta azt. Ezzel vége lett 
Isten népénél a királyságának. Nagyon szeretem ezt a segédanyagot, mert láthatóvá teszi a 
történéseket. Lapozzunk kicsit visszafele a Bibliánkban a Jeremiás 31,31-hez. Amíg kikeresi-
tek, elmondom, hogy tudjuk azt, ha áldjuk Izraelt, akkor áldottak leszünk. 

Jeremiás 31,31. 
31. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget  kötök az Izráel házával 

és a Júda házával. 
Látjuk az Igéből, hogy Isten tudta, hogy Izrael királysága és Júda királysága két külön 

királyság. Nézzük a 33-as fejezetben a 6-7-es verseket:  
Jeremiás 33,6–7. 15–16. 
6. Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom né-

kik a békesség és igazság bőségét.  
7. És visszahozom Júdát és Izráelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt. 
Látjuk az Igéből, hogy Istennek az volt a szándéka, hogy ismét az Ő népét, a választott 

népét egyesítse, és újra egyként lássa. A 33-as fejezetben tovább megyünk a 15-16-os ver-
sekhez. Ez itt már a Messiásról szóló jövendölések egyike. Itt azt olvassuk, hogy Dávid 
ágából fog születni a Messiás. 

15. Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és 
jogot és megigazulást szerez e földön.  

16. Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és 
így hívják majd őt: Az Úr a mi megigazulásunk. 

Hát ez egy nagyon kellemes Ige! Nagyon jó, hogy ez az ígéret már akkor is megvolt. Per-
sze sokkal korábban is volt már ígéret a Messiásról. Isten a népét mindig biztatta az ígérettel. 
Körülbelül 300-400 körüli ígéret van az Úr Jézus eljöveteléről. Ez sokszor olyan burkolt, 
hogy az ember nem is veszi észre első olvasásra, hanem átszalad rajta. Istennek az egyesítési 
szándéka továbbra is fennállt és tudjuk, hogy 1948-ban létrejött Izráel állama.  

Jeremiás 50,19. 
19. És visszaviszem az Izráelt az ő lakhelyére, és Básánban legel és a Kármelen, és az 

Efraim hegyén és Gileádban megelégszik az ő lelke. 
Valóban visszavitte. 1948-ban csodálatos módon létrejött Izrael állama. Azért történt cso-

dálatos módon, mert szinte mindenki ellene volt. Utána is támadták, de egyik háborúban sem 
tudták legyőzni Isten népét. Van egy könyvem, amelyik nagyon csodálatos bizonyságokat ír 
ezekről a háborúkról. Egyszer megkérdezték az Izrael támadásában résztvevő egyik ellensé-
get, hogy miért is vonultak vissza? Azt mondta, hogy egy hadsereget láttak. Egy hatalmas 
hadsereggel kellett szembenézniük. De valójában csak néhány izraeli katona volt, a többi 
pedig angyali sereg volt. Angyalokat mutatott Isten az ellenség számára, és azok visszavonul-
tak. Túlerőben volt az ellenség, mert harckocsikkal meg lőfegyverekkel rendelkeztek, de az 
ellenség így sem tudta legyőzni Izraelt. Ha ez nem csoda, akkor mégis mi?  

Pontosan azon a földön jött létre Izrael állama, amit Isten rendelt Izrael népe számára. Ma 
is olvashattuk az Igékben, ha egy kicsit visszaemlékeztek, hogy a pásztor arra a bizonyos 
helyre, arra a kijelölt helyre viszi a nyáját, amelyet nekik szánt, de ezt nem emeltem ki 
különösebben. Ez azt jelenti, hogy megvan az a hely, amit Isten rendelt az ő népe számára, és 
látjuk azt is, hogy a világban szétszóródott izraeliták már régóta szivárognak vissza Izrael 
államába. Tehát 1948 óta ismét van egy állam, amit Isten rendelt el, és pontosan azon a 
helyen, ahova Isten rendelte.  
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Gondolom, hogy ti sem nagyon néztek híreket velem együtt, mert a keresztényeknek megvan 
a véleményük a médiáról, amit én csak úgy hívok, hogy „dobozhírek”. Most éppen az van 
napirenden, hogy Jeruzsálemet fel kellene osztani. Magyarország ellene van ennek a tervnek és 
ennek hangot adtak Izraelben. Nagyra értékelik, hogy Magyarország kitart és a helyes szem-
szögből látja ezt, és a helyes szemszögben foglalt állast, vagyis hogy Jeruzsálemet nem szabad 
felosztani. Ez áldást jelent az országunkra, mert aki Izrael mellett van és Izraelt támogatja, az 
áldott lesz. Elismerést is adtak át azoknak, akik támogatták Jeruzsálem egyben maradását.  

Most nézzük meg a Mikeás 5,2-t. Még mindig arról szól, hogy fog jönni fog egy Messiás, 
egy megváltó. Az történelemben, az időben előre haladunk.  

Mikeás 5,2. 
2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled szárma-

zik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. 
A lényeg az, hogy Betlehemből fog származni Izrael királya és tudjuk, hogy az Úr Jézus 

Betlehemben született meg. Ez nem egy olyan látványos hely, mint ahogy mi gondolnánk. 
Azt gondolhatjuk, hogy Jézus születési helye egy nagy szenzáció. Úgy tudom, van ott egy 
templom és egy sötét lyuk, meg egy mécses. Van ott lekövezve egy csillag, abban van a mé-
cses, ami azt mutatja, hogy az volt Jézus születésének a helye. Konkrétan semmi pompa, sem-
mi extra nincs Betlehemben.  

Most elérkeztünk az Újszövetséghez. Nézzük meg a Máté evangéliumának a 2. fejezetében 
a 4-6-os verseket. Itt már megszületett Jézus és a lényeg, hogy Heródes király és az emberek 
tudakozódnak és érdeklődnek utána.  

Máté 2,4–6. 
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol 

kell a Krisztusnak megszületnie?  
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a 

próféta, 
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi 

városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, 
az Izráelt. 

Itt már megszületett az Úr Jézus, és az uralkodó osztály nagyon érdeklődött, hogy hol is az 
a bizonyos király, aki a zsidók királya és pontosan mit is akar itt? Most ugrunk egy nagyobbat 
a János evangéliumhoz. János evangéliumának a 10. fejezetének 1-2-es verseit olvassuk:  

János 10,1–3. 
1. Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem 

másunnan hág be, tolvaj az és rabló.  
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. 
A második vers egyértelműen a Jó Pásztorról szól, de nézzük itt meg ezt az első részt, mert 

nagyon érdekes dolgok fognak kiderülni. Be lehet lépni a földre legálisan (törvényesen), és be 
lehet lépni illegálisan (törvénytelenül). A kölcsönzős füzetekben van egy anyag erről, amely 
az Úr Jézus születéséről, a természetfeletti fogantatásról ír részletesen. Címe: Hatalom három 
világban – Gordon Lindsay-tól. A legális belépés a földre az, amikor valaki megszületik test-
ben. Tehát mi legálisan léptünk be a földre, mert testben megszülettünk, és aki testben megszü-
letik, annak van hatalma és joga használni a Krisztus által kapott hatalmat az ellenség felett.  

Egyébként Jézus létezett a kezdetek óta, csak nem fizikai testben. Azért kellett testet 
öltenie, hogy Ő jogszerűen és legálisan beléphessen a Földre és bevégezze a megváltás tervét. 
Ki az, aki nem született meg testben és itt van a Földön? Az ördög. Ő a hátsó ajtón jött be, és 
nem legálisan jött be. Nagyon fontos ezt látni a hatalom gyakorlása szempontjából. Mivel te 
testben vagy itt a Földön legálisan, ezért neked van hatalmad afölött, aki illegálisan van itt. Ez 
még egy kis adalék a hatalom gyakorlásához. Nekünk nem kellett a hátsó ajtón bejönni. A 
hátsó ajtón a tolvaj jön, a besurranó. Menjünk át a 3-as vershez:  
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3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juha-
it nevükön szólítja, és kivezeti őket.  

A könyvjelző maradjon ennél az Igénél, mert most ellapozunk az Ésaiás 43,1-hez. Amit az 
előbb olvastuk, a lényege az, hogy a bárány figyelmez a Jó Pásztorra, az Úr Jézusra. Olyan 
engedelmesen, mint a gyermekek figyelnek a szülőkre. Gondolom, hogy a te gyermekeid is 
figyelmeznek rád és engedelmeskednek neked, amikor szólsz nekik.  

Van még egy lényeges dolog, mégpedig az, hogy a pásztor a nevükön szólítja a juhokat és 
ismeri őket. Megnevez, hogy ismerlek ám! Marika, ismerlek ám! Andi, ismerlek ám! Tibi, 
ismerlek! Persze a többieket is felsorolja. Olvassuk az Ésaiás 43,1-et: 

Ésaiás 43,1. 
1. És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd és a te Alkotód: Izrael, ne félj, 

mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! 
Egyértelmű. Név szerint szólított valakit úgy, hogy gyere a sárga iskolába. És hallgatott a 

bárány a jó pásztor hangjára, mert elment a sárga iskolába, ahol a gyülekezet működött. 
Visszamegyünk a János evangéliumba. A 10. fejezet 4. verse következik. Nagyon tanulságos 
ez a fejezet ebből a szempontból.  

János 10,4. 
4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az 

ő hangját. 
Hát ez lényeges dolog! Egyrészt, hogy előttünk megy. A Zsidó 6,20-ban úgy olvassuk ezt, 

hogy útnyitó lett az Úr Jézus. Emlékszel, amikor úttörők voltunk, akkor is elöl ment a csapat-
kapitány, taposta az utat, mi meg mentünk utána. Számunkra Jézus lett az útnyitó, mert Ő volt 
az elsőszülött a halottak közül. Ő született újjá először Isten Szellemétől. Mindenkinek 
megvan a lehetősége, aki elfogadja az Úr Jézust, hogy újjászülessen, kövesse Őt, és a menny-
be jusson. Nézzük meg a Zsidó 6,20-at. Tehát Jézus előttünk megy, és szólongat. Azt mondja 
az Ige, hogy halljuk a hangját. Mint a tyúkanyó a csibéit, úgy hívogatja: Ne kóricálj el, kis 
csibém, csak gyere az én keskeny ösvényemen! 

Zsidó 6,20. 
20. Ahová előfutárként bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek 

rendje szerint 
Tehát Jézus az útnyitó.  
János 10,5. 
5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek 

hangját. 
Halleluja! Mégis előfordul olyan eset, amikor nem jól hallanak a drága bárányok. Most azt 

hozza az eszembe az Úr, hogy megint csak az lehet a probléma, hogy zsörtölődés van a 
családban, a házaspárok között is. A legszorosabb kapcsolat a családban a párkapcsolatok. 
Zsörtölődés van, vitatkozás, civódás van, és ezért nem hallanak az Úrtól. Pedig azt mondja az 
Ige, hogy Jézus szól, és ha mi hallunk az Úrtól, akkor követjük az Úr Jézust.  

Fölmerült a kérdés, hogy vajon miért van az, hogy sokáig járnak egy bizonyos gyülekezet-
be, és egyszer csak azt mondják, hogy nem jó a pásztor. Eddig jó volt? A többieknek jó? Mi 
történt? Rossz hangra figyeltek. Mert ha a sátán ott van, aki becsapja őket, kétségtelen, hogy 
ez megeshet. De hogyan történik ez?  

A múltkor elővettük már a Példabeszédek 13,20-at, hogy nem bölcsekkel jártak, nem olyan 
barátot fogadtak maguk mellé, aki bölcs. Ha történetesen egy olyan barátot fogadsz magad 
mellé, aki lázadó, ellenszegülő – elég, ha ez csak a szellemében van és nem is nyilvánítja ki. 
De igazából ezt valahol ki is nyilvánítja, mert a gyümölcs előbb vagy utóbb, de megterem. 
Ugye? Láthatóvá válik, hogy a cselekedeteink alapján milyen gyümölcsöket termünk. Akkor 
ez a szellemiség átragad arra, aki barátjául fogadott egy ilyen embert. Akkor ez a lázadó 
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szellemiség kezdi átitatni, és innentől kezdve a pásztor a probléma. Mondják, hogy nem jó a 
pásztor! Ez a hibája, az a hibája. Ezt nem tette, azt nem tette.  

A másik fő probléma, hogy senkitől ne várjál semmit, mert akkor nem fogsz csalódni. 
Senkitől ne várjál semmit! Ha megteszi, megteszi, ha nem teszi, nem teszi. Még azt se várd el, 
hogy valaki köszöntsön, mert abból sérelem keletkezhet a szívedben: Na, ez is bejött, aztán 
rám se nézett! Nem is intett, nem is küldött egy puszit sem! Például ha egy nagy teremről van 
szó, ahol nem is láthatott. Tehát egyszerűen, amikor valaki egy ilyen barátot fogad maga 
mellé, ráadásul otthon is van nézeteltérés, akkor bezáródik a szív, nem hall Istentől, és elkezd 
ugrálni. De a bárány nem ugrál.  

A réten levő bárány azon a réten legel, ahova a pásztor viszi. Az a bárány nem próbálja ki a 
20 km-re levő iregszemcsei gyülekezetet egyszer, és utána pedig a 40 km-re levő balatonke-
nesei gyülekezetet. Esze ágában sincs neki, mert ő meg van elégedve azon a kövér legelőn, 
ahova az ő pásztora viszi. Sajnos, a rossz hang, meg a rossz barát, illetve a rossz barátnak a 
rossz szellemisége elviszi arról a helyről, ahova Isten rendelte őket. Ez úgy hangzik Copeland 
tanításában, hogy a te bőséges helyed. Ez minden tekintetben, szellemi és fizikai értelemben 
is a te bőséges helyed. Isten hatalmas dolgokat tud tenni, amikor a helyünkön vagyunk.  

Talán még nem tettem bizonyságot itt nálatok, egy régebbi pásztorkonferencián az adósság 
eltöréséről volt szó, és az Úr kegyelméből pár hete a bőrünkön tapasztaltuk meg ezt. A ko-
csink vásárlása kapcsán egy családi kölcsön állt fenn, amit készültünk visszafizetni. Illetve, a 
feleségem megkérdezte, hogy te nem gondoltál arra, hogy vissza kéne fizetni? Én mondtam 
magamban, hát persze, hogyne! Csakhogy én ezt a tanítást megragadtam, ezt az adósság 
eltörlést, és az Úr elé mentem ezzel a dologgal. Amikor a feleségem felhívta a rokont, vagy ő 
hívott bennünket, és elkezdtek erről a témáról beszélni, akkor azt mondta a rokon, hogy az el 
van felejtve, az el van törölve! Úgyhogy működik, dicsőség Istennek, amikor az ember az 
Isten által elrendelt bőséges helyén van.  

Most pedig a családot fölkértem, hogy nagyban adjunk hálát Istennek. Mert az Úr mutatott 
egy nagy összeget, ami hitben már a miénk, és valahonnan be fog jönni. Konkrét számmal 
meghatározta, hogy mennyi. Fölébredtem. Óh, Uram, halleluja, köszönöm, ez megvan! És 
akkor most hálát adunk. Ugyanis a hithez több mindent lehet kapcsolni. A hit és a szeretet 
kombinációja működik. Illetve csak így működik, mert szeretet nélkül a hit nem működik. A 
szeretettel minden, a hit, a türelem, a kitartás, a hosszútűrés megint csak működik. Most hal-
lottuk, hogy Jessie Duplantis-nél tizenöt év múlva jött valóságba, amit ő óhajtott. Jó, hogy 
hosszan tűrt!  

Aztán a harmadik dolog pedig a hit és a hálaadás, amiről gyakran elfelejtkezünk. Ebben az 
esetben is a hit, a hálaadás, a hosszútűrés hiszem, hogy meg fogja hozni ezt az összeget. De 
csak azért működik ez, mert azon a helyen vagyunk, ahova Isten elhívott. Ahova elrendelt, az 
a te bőséges helyed. Nem lehet ezt másként megfogalmazni. Tehát szükséges, hogy azon a 
helyen legyünk, ahova Isten elrendelt bennünket, legalábbis a mi érdekünk ezt kívánja. A 
700-as klub műsorában is hallottam egy bizonyságot, hogy valami anyagi problémából ho-
gyan hozta ki őket az Úr.  

Hogyan keresse a bárány a gyülekezeti helyét? Majd elmegyek, beszimatolok – gondolják 
sokan. Egyébként a pásztornak az Úr megmutatja, hogy na, ő is csak azért jött, hogy körülnéz-
zen. Elmegyek oda is, meg amoda is, meg mindenfelé. Én azért nem járok ide, mert itt női 
pásztor van, ezt nem fogadom el! Én azért járok oda, mert az a pásztor milyen vidám! Az Ige 
nem azt mondja, hogy a láthatók szerint kell választanunk, meg az értékeink szerint, hanem: 
Uram, Te melyik gyülekezeti helyet rendelted a számomra? Akkor odamegyek, mert én 
hallom a Te hangodat. Meghallom a Te vezetésedet, és odamegyek.  

Hadd hozzam most példának Andit, aki a szomszéd faluból jár a gyülekezetbe. Ha Andi 
falujában lenne egy olyan keresztény, aki – mondjuk – jár 30 km-re fekvő Tamásiba gyüle-
kezetbe, akkor milyen kényelmes lenne csak beülni az autóba, és Tamásiban. Ugye? Elvileg 
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kényelmesnek tűnik. Mert ide busszal kell jönni, fizetni kell érte, időre kell menni, sötét van, 
esik, mit tudom én, mennyi minden probléma van ezzel. De ott, a másik gyülekezetben azt az 
áldást nem tudná megkapni, mint itt, ahova Isten rendelte. Isten jelen van mindenhol. De ha 
rossz a címzés, a posta visszaküldi, hogy a címzett ismeretlen. Isten ide, ebbe a gyülekezetbe 
fogja címezni azoknak az ajándékait, akiket ide rendelt. Amikor ide címezi, és nincs, aki 
átvegye, mert a címzett ismeretlen, akkor megy vissza. Bocsánat, hogy veled példálóztam, 
csak most ez így kapóra jött, hogy érthető legyen a történet.  

Ha Andi azt választja, hogy Tamásiba jár gyülekezetbe, mert az neki milyen kényelmes, 
akkor elesik az áldástól. Nem is kell áldozatot hozni, mert lehet, hogy az ismerős elvisz 
ingyen, nem kell kiállni az esőben a buszhoz, nem kell a sötétben mászkálni, nem kell a 
kutyákat zavarni az esernyővel. De mivel így nincs áldozat, Isten nincs, amit megáldjon. Ma 
is biztos hoztatok áldozatot, mert korán kezdtetek a mai műszakhoz, de itt vagytok. Lehet, 
hogy egy kicsit fáradtabbak vagytok, de Isten az áldozatot meg tudja áldani. Most legyen az 
anyagi áldozata is, ha Tamási és Ságvár példájánál maradunk. Tehát látjuk a fontosságát 
annak, hogy áldozatot szükséges hoznunk, mert Isten azt tudja megáldani? Ha ahhoz a 
keresztényhez csatlakoztál volna, akkor gyakorlatilag ő kilopott az áldásból téged. Ez a 
helyzet. Példákat mondunk csak, az Andit neveztük most a nevén, és utána bűnbocsánatot 
gyakorolunk. ☺  

Úgy, hogy ezt a 4-es, 5-ös vers hozta ki úgy, hogy előttünk megy. Ő az útnyitó, követjük a 
hangját, de az idegen hangjára nem figyelünk. Az ördögnek vannak elterelő hadműveletei is, 
és ő azt akarja, hogy a keresztényeket az ott-helyéről kirángassa, kiszaggassa, hogy ne 
legyenek áldottak. Ha a keresztény ezt nem veszi észre, akkor beleszaladt a csapdába. Van 
lehetősége bárkinek még javítani és korrigálni a dolgot, aki letért az útról. Nagy szolgálók 
voltak, például Kathryn Kuhlman, a DVD-n valamennyit láttunk belőle. Még a Hagin DVD-n 
van, azt hiszem, egyik DVD-n van egy kevés róla. Hatalmasan használta őt Isten. Utána 
családi zűrjei támadtak, lehet, hogy el is vált. Lett egy barátja, a kapcsolatot nem szentesítette 
házassággal az Úr előtt. Gyakorlatilag a védőernyőn kívülre került, és súlyos helyzetbe keve-
redett. Egészségi állapota nagyon megromlott, és amikor visszatért a szolgálatba, akkor 
minden helyre állt.   

Több hasonló történet van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos az ott-helyünk, mert 
ott van a védelmünk, az ellátásunk, és mindenünk. Az a védőernyőnk. Ha az ott-helyünkön 
vagyunk, akkor Isten be tudja tölteni a szükségünket. Döbbenet, de a krumpli szükségletünket 
Ásotthalomról, Szeged mellől küldi az Úr! Mert a címzettet megtalálja a helyén. De amikor 
nem találja meg a címzettet, azt szoktam erre mondani, hogy amikor a kombájnnak a kiömlő 
csöve nem a pótkocsi fölött van, lefolyik a földre, és elveszik. Jönnek a madarak, fölkapkod-
ják, vagy kicsírázik, megrothad, elázik, mindenféle történik azzal a maggal. 

Folytatjuk ezt, mert ez nagyon érdekes tanítás a jó pásztorról. A Jó Pásztor az életét adja a 
juhokért. Az Úr Jézus az életét valóban értünk adta, mert ez volt az ára a szabadulásunknak és 
a megváltásunknak. De amikor ezt emberre vonatkoztatja az Ige, akkor nem a szó szerinti 
életemet adom, hanem odaszánom az életemet az Úrnak, azt jelenti. Odaszánom az Úr Jézus 
szolgálatára. Mert ha szó szerint adnám az életemet, akkor nem tudna Isten használni. Tehát 
nincs értelme idő előtt eltávozni az élők sorából. Ezért itt ez az odaszánást jelenti. 

Imádkozunk értetek, mert a kézfejben gyógyító kenet van, az ízületekre. Sokat dolgozta-
tok? Vegyétek el! Gyomor, belek területén, csontokban is van gyógyító kenet. Köszönjük az 
Úr Jézusnak, hogy gondoskodik rólunk! Mert Ő a Jó Pásztor. 

A Máté 12,28-ban azt írja, hogy a Szent Szellem által űzte ki Jézus az ördögöt. Itt a lényeg 
az volt, hogy nem saját maga, nem emberként, hanem a Szent Szellem által cselekedett. A 
tanításnak az a része arra vonatkozott, hogy a Szent Szellemre kell hagyatkozni, illetve a 
szellemi ajándékok működésére kell figyelmezni. 

Máté 12,28. 
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28. Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül 
elérkezett hozzátok az Isten országa. 

A mondat így kezdődik, hogy Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöt. Tehát ezt tette 
Jézus, és mi is ugyanígy kell, hogy kövessük az Ő példáját. Mert jó tanulók vagyunk, és 
követjük az Úr Jézust. 

 
Kezünket tesszük a hozott zsebkendőkre, szövetekre: Kiárasztjuk Jézus nevében a gyógyí-

tó erőt, a szent kenetet. Hálát adunk, drága Jézus, hogy Te megváltottál a betegségtől, a 
fájdalomtól, minden átoktól, a Te sebeid által nyertünk gyógyulást. Ez a gyógyulás a miénk, 
ezt megragadjuk, elvesszük a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy ez a kenet bejut az ott-
honokba, és a betegek testéhez érve kiárad, és megtöri, megsemmisíti az igát, az ördög igáját, 
a betegségeket, a problémákat, és a test helyreáll. Szólunk a testhez, hogy figyelmezzen az 
Igére, és az Igének megfelelően cselekedjen! Hogy öltözze fel magára az Úr Jézus Krisztust a 
maga tökéletességében, a Jézus nevében! Köszönjük az Úrnak, hogy gondoskodik rólunk. 

Bevesszük a gyógyszert, elmondjuk együtt a hitmegvallásunkat: Amint Ő van, úgy vagyok 
én is a világban. Jézus nevében bevesszük a gyógyszert a kórokozók ellen, az ördög minden 
betegsége ellen, mert nekünk nem árthat. Emlékeztetjük a pusztítót, hogy Jézus megfosztotta a 
királyi székétől, ezért nincs ereje, hogy ellenünk jöjjön. Jézus nevében! A gondolataimat 
összekötöm az Úr Jézus gondolataival. Az útjaimat összekötöm az Úr Jézus útjaival. Az 
akaratomat összekötöm az Úr Jézus akaratával. Testem gyógyulásra rendelt minden sejtjét és 
szervét összekötöm az Úr Jézus szent sebeivel, amit Isten akaratából és rendeléséből az Úr 
Jézus az én gyógyulásomra szenvedett el. Hogy minden cselekedetem Isten dicsőségére 
legyen, minden utamon áldott legyek, és áldás lehessek. Az Úr Jézus keze az én kézrátételem, 
így a vakok látnak, a süketek hallanak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, és Isten 
Királysága hirdettetik széles e világban. Mert amint Ő van a mennyben az Atya jobbján, úgy 
vagyok én is itt e világban. Isten dicsősége a Krisztus arcán az én örök világosságom és 
kiragyogásom. Az Úr ékességében és dicsőségében haladok előre diadallal az igazságért, a 
szelídségért és jogért, és hatalmasra tanít meg engem az Úr Jézus jobb keze. Ámen. Az Úr az 
én pásztorom, nem szűkölködöm, mert füves legelőkön terelget engem, túlcsorduló mértékben 
ellát engem. Ő az én Jó Pásztorom! 

A környezetünkben egy dédmamit úgy sikerült jobb belátásra bírni, hogy ne adja föl, hogy 
a vő elment a kórházba, megölelgette, megpuszilgatta, és megkérdezte tőle, hogy maga már 
átadott minden tudást az unokáinak? Meg a dédunokáinak? Minden tapasztalatot, amit az 
életében összegyűjtött? Hogy hogyan kell sütni-főzni? Ilyen élettapasztalatokat? Fölcsillant a 
szeme, és azt mondta, hogy még nem! És fölépült. Tehát szükséges időnként egy kis lelki 
ráhatás, vagy egy kis reménysugár, hogy van értelme még az életnek. 

Az emberek azt hiszik, hogy van örökletes betegség, de a Biblia nem ír örökletes betegség-
ről. Ez egy nagy csapdája az ördögnek. Tudnék erre sok példát mondani. 

Egy gondolatot csak még. Szerdán voltam a nyomdában. A nyomdász nagyon kedves 
ember, és elkezdett beszélgetni velünk egy bizonyos készüléknek az ártalmairól. Nem 
mondom meg, melyikről van szó, mert akkor nektek is sutyorog az ördög, hogy ez milyen 
káros. Mi is használunk egy ilyen készüléket, de gyakorlatilag az ördög mindig vissza-
visszavitte a gondolataimat, hogy tényleg, az olyan káros. És akkor mindig ki kellett lőnöm 
azzal, hogy ha halálosat isznak, az se árt meg nekik. A világ ilyennel van tele. Most huszonöt 
ember meghalt. Máskor is meghaltak, akiknek már szövődményei alakultak ki, meg halálos 
betegségben szenvedtek. De ezt nyomja a média a világban. 

Az allergia az utóbbi időben mennyire gyakorivá vált, amióta a média fölkapta. Már van 
pollenjelentés, hogy a mogyoró mikor virágzik, januárban, meg februárban, meg melyik 
allergiát okozó növény mikor nyílik. Innentől kezdve az emberek elkezdenek benne hinni. 
Ebben hisznek, és akkor jaj, most jön a hóvirágnak a pollenje, és akkor én náthás leszek! Azt 
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várjuk. Mert ha arról szólna a hír, hogy semmi nem árt nektek, akkor az emberek meggyó-
gyulnának. De az ördög nem ezt teszi be a médiába. Ha tudnátok, hogy a feleségem milyen 
allergiás volt újjászületésünk előtt! Például összeragadt reggelre a szeme. Augusztusban nem 
tudta kinyitni, mert összeragadt. Ahogy az Úrba kerültünk, ez szép lassan eltűnt. 

Sok keresztény visszamegy a múltba a sérelmek miatt. Márpedig a múlt történelem, a 
történelmet pedig nem lehet megváltoztatni. Ezért írja a Biblia, hogy csak előre tekintsél, csak 
az Úr Jézusra tekintsél! A sérelmekkel és a különböző válfajaival az a probléma, hogy megáll 
a szellemi növekedés, és szellemi süketté válik az illető az Úr irányába. És ez egy nagyon-
nagy probléma, mert nem tudja elkerülni az ördögnek a csapdáit. Ugyanis ha egy ember 
irányába bezárul az illető szíve, akkor az az ajtó zárva van mindenki iránt, Isten felé is. Mond-
hatja valaki azt, hogy hát én mindenkivel szeretetben járok, csak egyedül az anyósommal 
nem! Az épp elég, mert akkor a szíve zárva van, gyakorlatilag mindenki felé zárva van, és 
megtermi a rossz gyümölcsöt. Tehát családon belül, munkatársakkal szemben, a közössége-
ken belül is, és Isten felé is zárva van. Bill Kaiser egyszer tanított arról, hogy nyisd meg a 
szíved, és fordítsd az Úrhoz!  

Most olvastam Gloria Copeland egy rövid kis tanítását, hogy a Máté 6,33 azt mondja, hogy 
keressétek először Istennek országát, az Ő igazságát, aki az Úr Jézus Krisztus, és minden 
megadatik néktek. Tehát lehetőleg minél jobban kell Jézushoz közeledni, vagy Ővele együtt 
járni. Ne felejtsétek el, hogy amikor az ember a legnagyobb bajban van, akkor Jézus nem 
elhagyja, hanem akkor van legszorosabban, és legközelebb hozzá.  

Gloria Copeland tanítását olvastam, ez az üdvösség miatt érdekes. Nagy bajban voltak, 
amikor összeházasodtak a férjével, Kenneth Copelanddal. Copeland repülőgép pilóta volt, 
talán Oral Roberts szolgálatában volt segítő munkatárs. Akkor még Gloria egyetemista volt. 
Összeházasodtak, otthagyta a munkahelyét azzal a célkitűzéssel, hogy majd ők ketten egy 
nagy vállalkozást képesek lesznek beindítani. És az a vállalkozás két héten belül padlót fogott. 
Volt egy kölcsönbe kapott ágyuk, ami a közepén be volt horpadva, egy papírdoboz volt a 
hűtőszekrényük kint az erkélyen, meg egy fekete-fehér tévéjük volt. Felsírt az Úrhoz, hogy 
Uram! Neked adom magam! Átadom magam, Tied vagyok! Az Úr ezt úgy tekintette, mint 
ahogy mi mondjuk az üdvösségi imát. Akkor még nem is tudta, hogy újjászületett, 
gyakorlatilag ezzel a gesztussal kijelentette, átadom neked magam, Uram. Ez már az Úrnál azt 
jelentette, hogy kész, akkor megvan az üdvössége.  

A keménynek látszó szívek is meglágyulnak az utolsó pillanatban. Ha mi úgy tekintünk rá, 
hogy nem mondta el az üdvösség imát, hogy üdvösség nélkül ment el, ezt ne könyveljük el 
így. Mert az elköltözése előtt az utolsó pillanatban megjelenhet neki egy angyal, megjelenhet 
neki az Úr Jézus, amiről mi nem tudunk. Tehát ne könyveljük el azt úgy, hogy aki ismereteink 
szerint nem mondta el az üdvösség imát, az teljesen le van írva, és rossz helyre (pokolba) 
kerül. Az lenne a vége, aki nem fogadja el az Úr Jézust. De Isten mindig ad utolsó lehetősé-
get, meg még egy utolsó lehetőséget. 

A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el. 
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és a szájával kimondja, hogy Jézus 
Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a 
belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem! 
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál 
apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és 
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, és a szívemet 
megnyitom, és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és 
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, 
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított engem minden bűntől. Köszönöm, Úr 
Jézus, az örök életemet! Ámen. 

Áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek. 


