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A LÁTHATÓK IDŐLEGESEK 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. 10. 08. 
 
Drága, szeretett mennyei Atyánk, köszöntünk Téged. Köszönjük Neked azt, hogy ma 

összegyűlhettünk. Hálát adunk a testvéreinkért, akik jelen vannak és azokért is, akik 
nincsenek itt. Köszönjük a Te jelenlétedet, a Te áldásaidat, Uram. Köszönjük, hogy vezetsz a 
Szent Szellemed által. Köszönjük, hogy a Szent Szellem templomai vagyunk és a mi testünk 
teljes épségben működik. Köszönjük, hogy bőségben élünk. Köszönjük a Te örömödet, 
békességedet, jelenlétedet, Uram. Köszönjük Neked, Jézus nevében. Most Jézus nevében eléd 
jövünk imádságban azokért, akik betegségben szenvednek. Eléd hozzuk a testvéreinket, 
Uram, akik betegséggel küszködnek, Jézus nevében megtörünk minden gyulladást a 
testekben, megtörünk minden fájdalmat, minden köhögést, levágjuk ezeket a Jézus nevében. 
Elátkozzuk ezeket az elváltozásokat, a gyulladásokat a testekben, a torokban, a lábakban, 
Jézus nevében. Köszönjük mennyei Atyám, hogy Te vagy a helyreállítás Istene. Köszönjük 
mennyei Atyám, hogy a Te véred megmosott minket. A drága Jézus vére megmosott minket 
és minden bűntől mentesek vagyunk. Köszönjük ezt Neked! Hálásak vagyunk a gyógyu-
lásokért, a szabadulásokért, mert az Úr Jézus azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat, 
örömöt, szabadságot és gyógyulást hozzon az embereknek a Jézus nevében. Azért ment Ő a 
keresztre. Köszönjük Neki a megváltás művét. Hálásak vagyunk, Uram, a Te művedért. 
Köszönjük a Te Igédet, amely a szádból kijön. Köszönjük, hogy olyan, mint egy kétélű kard, 
Jézus nevében levágja a rebellis működéseket. Köszönjük, hogy helyreállítja az életünket a Te 
szent Igéd, amivel mi táplálkozunk, a mi mennyei kenyerünk. Köszönjük Neked ezt mennyei 
Atyám! Hálát adunk, hogy a drága Szent Szellem elvezet minket minden igazságra. Köszön-
jük, hogy Ő lakik bennünk! A nagyobb lakik bennünk, és Ő megoldást hoz a mi életünkbe. 
Mert a Te Igédre tekintünk, mennyei Atyám, amiben van a megoldás és épülünk, fejlődünk 
benne. Értelmet, kijelentést kapunk belőle a Jézus nevében. Köszönjük, hogy Jézus vére 
folyik a mi ereinkben, a Jézus élete. Ezért mi gyógyultak vagyunk, szabadok vagyunk, 
áldottak vagyunk a Jézus nevében. Köszönjük mennyei Atyám! Köszönjük, hogy a mai 
alkalmat Neked adhatjuk, drága Szent Szellem. Köszönjük, hogy irányítod, vezeted a szolgá-
lódat, Jézus nevében. Ámen. 

Először is úrvacsorát veszünk. Gyógyulásra, szabadulásra, mindenre jó. Pál apostol mondja 
az 1Korinthus 11-ben, ő nem volt ott az úrvacsorán, de az Úrtól kapta szellemben: 

1Korinthus 11,23–26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az 

éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Köszönjük, drága Úr Jézus a megtört testedet. Ezzel magunkhoz vesszük a gyógyulást, 

szellemi úton a Jézus nevében és fizikailag megcselekedjük. Ámen. 
25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 

pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 
én emlékezetemre. 

Köszönjük drága, szent, mennyei Atyám, a drága szent vért, amely megtisztított minket 
minden bűntől. Köszönjük, hogy a megváltási tervet ebbe bele tetted a Jézus nevében. Ámen. 

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, amíg eljövend. 

Hálát adunk! A mai napon átvesszük együtt a Szent Szellem segítségével a Kenneth 
Copeland napi gondolatok anyagból a 5-eit és a 8-ait. Megbeszéljük, átbeszéljük együtt. 
Változásnak kitéve, ez a címe. 
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2Korinthus 4,18. 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók 

ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
Velünk, emberekkel az a probléma, hogy mindig a láthatókra tekintünk. A láthatókra, 

érezhetőkre jobban tekintünk, mint arra, amit Isten ígér az Ő Igéjében. Ha jön valami 
támadás, jön valami probléma, jön valami betegség, persze érezzük, hogy fáj, nem is 
tagadhatjuk le, de megtagadjuk és Isten Igéjét gyakorolva gyógyulást hoz. Mindig Jézusra kell 
tekinteni, hogy Ő az, aki felment a keresztre és ezt elvégezte a megváltás művében, hogy 
gyógyultak vagyunk. Szellemi síkon igazából minden rendben van velünk, a szellemünk 
tiszta. Az újjászületés által tiszta lett és abban nincs betegség, mert amikor Isten meg-
teremtette Ádámot és Évát, nem volt betegség. A sátán már akkor is létezett és Ádám és Éva 
bűne által bejött a betegség és minden rossz dolog a Földre, amikor elbuktak, elestek, mert a 
sátánra, az ördögre hallgattak. Nem szabad arra összpontosítanunk, ami természetes és fizikai 
szemünkkel látható. Ezt nagyon jól meg kell tanulni, mert minden látható dolog egy átmeneti 
dolog és változó. Változásnak van kitéve az összes látható dolog. Látjuk azt is például az 
évszakokban, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, a fák is változnak. Tavasszal kirügyeznek, kivirá-
goznak, jönnek a levelek, nyáron hozza a gyümölcsöt, ősszel lehullatja a levelét, télen pedig 
kopasz marad a fa. Újra kezdődik az élet, ez egy körforgás, vagyis változó. A hitünket az 
örökkévaló birodalomba kell helyezni. Istenre kell tekinteni és az Ő Igéjére. Csak úgy tudunk 
megoldást hozni a problémáinkra, hogyha Isten Igéjét magunkra vesszük. 

Hétezer ígéret van a Bibliában és minden problémára megvan a válasz. Ha van egy 
problémád, egy pénzügyi problémád, akkor azt írja Isten Igéje, hogy Ő pedig minden 
szükségünket betölti az Úr Jézus Krisztusban, az Ő gazdagsága szerint. Ezeket az Igéket csak 
mondjuk, de ez bele kell, hogy épüljön a szellemünkbe, a szívünkbe, az elménkbe, a 
gondolatainkba, hogy az kikeljen, megérjen, gyümölcsöt hozzon az életünkbe, mert meg fogja 
hozni a gyümölcsét. Azt kell hinni, hogy tényleg gazdaggá tett minket Jézus, hogy igenis 
minden szükségünk be van töltve, akár anyagi, vagyis a pénz, akár ruházat, akár a ház, akár a 
csekkek kifizetése, ebbe minden bele tartozik. Ez ugyanúgy vonatkozik a gyógyulásra is. 
Valakinek vannak tünetei, rosszul érzi magát. Kellemetlen dolog, ha valakinek begyullad a 
torka, vagy a lába fáj, vagy nincs rendben valami a testében, de az nem változik. Azt írja az 
1Péter 2,24, hogy akinek sebeivel gyógyultatok meg, tehát Istennél nincs változás. Nem 
számít, hogy milyen problémák jönnek, nekünk Isten Igéjébe kell vetni a hitünket. Ezt meg 
kell ragadni, összpontosítani kell az igazságra. Nem szabad megelégednünk. Sokan 
megelégedünk azzal, hogy szegényesen élünk, vannak ilyen emberek, hogy Uram, ha te így 
akartad akkor elfogadom. Ez nem helyes, hanem meg kell vizsgálni az Ige tükrében. Írja is 
Isten Igéje a 2Korinthus 4-ben a 8-tól 18-ig, amit fel is olvasok.  

2Korinthus 4,8–18.  
8. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem nyomoríttatunk; kétségek között va-

gyunk, de nem esünk kétségbe; 
Halleluja! Milyen jó, hogy leírja Isten Igéje.  
9. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; 
Tudjuk, hogy Jézusért kapjuk a támadásokat, a szolgálatokért. Amikor Jézus útján járunk 

és ha beszélünk is róla, akkor sokszor támadás ér minket, hogy ne beszéljünk mi erről, mert ez 
úgysem igaz, meg az csak egy könyv. Mi azért vagyunk, hogy igenis magunkhoz vegyük és 
bátran szóljuk az Igét.  

10. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is 
látható legyen a mi testünkben. 

Ezt kéri tőlünk Isten, hogy ez épüljön be a gondolatainkba, hogy Jézus életét hordozzuk a 
testünkben és gyógyultak vagyunk és ez meg is fog látszani a testünkön.   
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11.Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is 
látható legyen a mi halandó testünkben. 

12. Azért a halál mibennünk munkálkodik, az élet pedig tibennetek. 
Itt Pál beszél a korinthusiakhoz, akik még nincsenek újjászületve, hogy ott a halál bennük, 

és akik pedig az Úr Jézust befogadtuk, az élet van bennünk.  
13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: 

Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; 
14. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és 

veletek együtt előállít. 
Itt a Szent Szellemről beszél. Mert, aki Jézus Krisztust feltámasztotta, ugyanaz a Szent 

Szellem lakozik bennünk is.  
15.Mert minden tiérettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást 

bőségessé tegye az Isten dicsőségére. 
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mind-

azáltal napról napra megújul. 
17. Mert a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget 

szerez nékünk; 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók 

ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
Téged tudlak hozni példának, hogyha a külső emberünk, a testünk meg is romol, de belül 

újak vagyunk. Ha Isten Igéjére tekintesz, nem érdekel az, hogy milyen tüneteid vannak. Ez 
nagyon jó hozzáállás, mert Istenbe és az Igébe vetett hitünk kell legyen. Nagyon fontos, hogy 
amit az Ige mond, elhiggyük. Dicsőség az Úrnak! Hiszük azt, hogy teljes felépülést hoz neked 
is. Ámen. A következő, amit hozott az Úr, egy imádság lesz, amit elmondunk együtt, a hit 
magja. Azt írja Isten Igéje a Máté 17,20-ban: 

Máté 17,20. 
Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: 

Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj 
innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. 

Ezt Jézus mondja a tanítványoknak. Mi is Jézus tanítványai vagyunk, nekünk is mondja 
ezt. Azt mondja, ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag. Milyen pici az a mustármag és 
vajon van-e olyan pici hitünk? Mert bizony Isten megadta nekünk a hit mértékét, minden 
embernek. Olvassuk a Róma 12,3-t, az egyszerű fordítást is.  

Róma 12,3. 
3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki 

ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta 
kinek-kinek a hit mértékét. 

Róma 12,3. Egyszerű fordítás 
Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa 

magát többre, mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat, a hiteteknek 
megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. 

Vannak olyanok, akik többre tartják magukat, mert ők mindent tudnak, de vajon azt a pici 
hitet alkalmazzák-e helyesen. Soha ne akarjunk a fölé a hit fölé emelkedni, mint amink van. 
Van, aki okoskodva mondja, hogy én ennyit tudok, én annyit tudok. Mindenki maradjon a 
saját hitszintjén és azt tegye növekedővé a továbbiakban az Ige által. Ez nagyon fontos dolog. 
Copeland azt írja, hogy valaki azt mondta neki, hogy különleges a hite. Erre ő azt válaszolta, 
hogy nem különleges a hite, mert Isten mindenkinek ugyanazt a hit mértéket adta, ugyanúgy 
adta őneki is, mint a másiknak. Azért tűnik különlegesnek az ő hite, mintha jobban működne, 
mert ő használja azt a hitet. Használja és így építi őt. Ha eddig egy hegy, egy probléma 
árnyékában éltünk, és Istenre vártunk, hogy valamilyen különleges hitet adjon nekünk, hogy 
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mi tudjunk változtatni azon a problémán, akkor azt nem jól tesszük, mert nem Istenre kell 
várni, nekünk kell lépni. Ki kell lépni, használni kell azt a hit mértéket, ami bennünk van, 
amit kaptunk Istentől. Akkor el tudjuk mozdítani a szellemi, fizikai, mentális vagy akár 
pénzügyi akadályokat, amit a sátán hozott elénk. Dicsőség az Úrnak, és teszünk erről egy 
megvallást. Mondjátok utánam:  

Köszönöm Mennyei Atyám, hogy a Jézus Krisztusban való hit által, a te természetedet és 
szellemedet osztottad meg velem. Hálás vagyok a hit mértékéért, amelyet, mint hívőnek adtál 
nekem. Ma döntést hoztam, hogy ebben a hitben járok. Használom a különböző 
élethelyzetekben. Elkötelezem magam, hogy hegyeket mozgató hitben fogok járni, mert 
tudom, hogy e nélkül lehetetlen neked tetszeni. Ahogy elültetem ezt a hitet és az Igével 
öntözöm, elvárom, hogy növekedjen és elmozdítsa a hegyeket az életemben és azok életében, 
akikért közbenjárok. 

Köszönöm Atyám, hogy így semmi nem lehetetlen nekem. Jézus Nevében! Ámen! 
Halleluja! 

Istennek, hogyan lehet tetszeni? Nézzük, a Zsidó 11,6 mit ír. 
Zsidó 11,6.  
6. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő 

létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Ez így van, Ámen. Dicsőség az Úrnak! 
Fontos az, hogy isteni hitünk legyen. Minden embernek van hite, de az Istenben való hit a 

fontos. Amikor elé járulunk, akkor elsősorban ezt kell hinnünk, mert Isten láthatatlan. A világ, 
az emberek azzal jönek, hogy mutasd meg nekünk Istent. De Isten szellem. Mi hisszük, hogy 
van Isten, és tudjuk, hogy Ő létezik és a hitünk által megjutalmaz bennünket, mert mi 
szorgalmasan keressük az Igéjén keresztül. Az Igéjén keresztül tudjuk Istent Őt megismerni. 
Jézus is azért volt itt a földön, hogy megismertesse velünk az Atyát és azért adta az Igéjét, 
hogy megismerjük Őt. A mustármagnyi hitről van egy igei olvasmány a Lukács 8-ban.  

Lukács 8,41‒56. 
41. És ímé, eljött egy ember, akinek Jairus volt a neve, aki a zsinagógának feje volt; és 

Jézus lábai előtt leesvén, kérte Őt, hogy menjen be az ő házába; 
42. Mert a leánya egyetlen volt néki, mintegy tizenkét esztendős, és halálán volt. 

mikor pedig Ő méne, a sokaság szorongatá Őt. 
43. És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden 

vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. 
Itt látjuk, hogy a hitünk által tud Isten gyógyulást hozni nekünk. Nagyon sokan vannak, 

akik sok gyógyszert, és sok egyebet megvesznek. Orvosról orvosra járnak az emberek, mert 
abban hisznek, hogy az orvos meggyógyítja. Az jó dolog, ha elmegyek az orvoshoz, és a 
megfelelő kezelést adja. De a legfontosabb, hogy hittel menjünk oda, mégpedig isteni hittel, 
hogy a gyógyulás végbemenjen. Nem mindegy, hogy megfelelő kezelést kapok, vagy csak 
elmegyek, és nem történik semmi. Vannak olyan elgondolások is, hogy felír az orvos egy 
gyógyszert, és de azt mondjuk, úgyse fog segíteni, akkor onnantól kezdve már el van döntve, 
hogy nem fog használni. Ha megfigyelitek, 12 éves volt Jairus lánya, a vérfolyásos asszony 
pedig 12 esztendőtől szenved, valamikor megkapta ezt a problémát és tizenkét éve szenved 
ebben a betegségben.  

44. Hátulról hozzájárulván, illeté az Ő ruhájának peremét; és azonnal elállt vérének 
folyása. 

Odament Jézushoz és megérintette ruhája szegélyét. 
45. És monda Jézus: Ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, 

mondta Péter és akik Ővele voltak: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt 
kérdezed: Ki az, aki engem illetett? 
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46. Jézus pedig monda: Illetett engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő szárma-
zék ki tőlem. 

47. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött és 
előtte leesvén, megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért illette Őt, és hogy azonnal 
meggyógyult. 

48. És Ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békes-
séggel! 

Azt mondta neki: a te hited tartott meg! Nagyon fontos a hitünk munkába állítása. Itt, ez az 
asszony már elindult a jézusi útra, tehát már szolgált az Úrnak, a sokaság előtt megvallotta, 
hogy mi történt és, hogy azonnal meggyógyult. Egy bizonyságot mondott a sokaság előtt, 
hogy ő, az isteni hite által meggyógyult. Abban, hitt, ha megérinti Jézus ruhája szegélyét, 
akkor meggyógyul. Jairus pedig azt mondta, ha eljössz a leányomhoz, ráteszed a kezed, akkor 
meggyógyul. Többféle módon lehet a hitet alkalmazni.  

Továbbment Jézus, itt már Jairus házához odaértek. 
 51. Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a 

leány atyját és anyját. 
52. Sírtak pedig mindnyájan, és gyászolták azt; Ő pedig mondta: Ne sírjatok; nem 

halt meg, hanem aluszik. 
53. És kinevették Őt, tudván, hogy meghalt. 
54. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leány kezét megfogván, kiálta, mondván: Le-

ányzó, kelj fel! 
55. És visszatért annak szelleme, és azonnal fölkelt; és Ő parancsolá, hogy adjanak 

néki enni. 
56. És elálmélkodának annak szülei; Ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne 

mondják, ami történt. 
Van itt néhány érdekes dolog, elmentek Jairus házához, és akiket bevitt magával, azok 

hitben, együtt, egységben tudtak vele imádkozni, egy szívvel-lélekkel voltak vele. A 
hitetlenek pedig kinevették Jézust. Ha már meghalt a lány, hogyan mondhatja azt, hogy alszik. 
De Jézus csak annyit mondott, kelj fel! és visszatért a lány szelleme a testébe. Dicsőség az 
Úrnak, mert Jézus úgy tekintett rá, hogy csak alszik. Itt van az a pont is, amikor azt mondják 
az utolsó idők Igéi, hogy amikor visszajön Jézus, azok támadnak fel, akik elaludtak először. 
Mi csak elalszunk. Igazából Jézus is úgy tekintett a lányra, hogy él, csak elaludt. Dicsőség az 
Úrnak! 

Azt is mondja Isten Igéje, a Róma 10,17. hogyan tudunk növekedni a szellemi tudásban. 
Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. 
Akkor növekszik a hitünk, ha hallgatjuk Isten Igéjét, ha elmélkedünk rajta, ha olvassuk a 

könyvekből. A tanításokat az Igével együtt kell kiveséznünk. Nagyon fontos, hogy épüljünk, 
és meghozza a gyümölcsét.  

A hálaadás nagyon fontos Istennek. Úgy kell kezdeni a napot, ahogy felkelünk, hogy 
hálákat adunk. Mennyei Atyám, hálákat adunk, hogy kinyithattuk a szemünket, hogy meg 
tudunk mozdulni, hogy el tudunk menni dolgozni, és tényleg egész nap csak hálaadásban 
lehetünk. 

Befejezésképpen még felolvassuk a Példabeszédeket. A Példabeszédekben is minden napra 
megvan egy rész, a hónap minden napján lehet olvasni. Dicsőség az Úrnak, hogy vannak ezek 
a napi gondolatok is, mert ezeken is nagyon jó elgondolkodni és megbeszélni. A 
Példabeszédek 8-ban a bölcsesség hív, ezt írja Isten bölcsességéről. Az Egyszerű fordítást 
olvasom: 

Példabeszédek 8,1‒36. Egyszerű fordítás 
1. Figyeljetek! Bölcsesség hív benneteket, az értelem szól hangos szóval, figyeljetek! 
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2. Megáll a hegyek tetején, az utak mellett, ott, ahol ösvények találkoznak, 
3. kiált a kapuknál, a város bejáratainál, nyitott ajtóknál nyilvánosan szól: 
4. Férfiak, hozzátok kiáltok, minden ember hallja meg szavam! 
5. Tanuljatok tőlem bölcsességet, tudatlanok, szerezzetek értelmes szívet, öntelt 

ostobák! 
6. Hallgassatok rám, mert életbevágóan fontos, amit mondok, és igazat mondok, ha 

megszólalok! 
7. Szájam igazságot mond, ajkam utálja a gonoszságot. 
8. Minden szavam egyenes és igaz, nincs bennük sem hamisság, sem torzítás. 
9. Mind világos az értelmeseknek, aki bölcsességre vágyik, mind megértheti. 
10. Fogadjátok meg tanácsomat, mert ezüstnél többet ér, válasszátok tudásomat, 

inkább, mint az aranyat! 
11. Mert a bölcsesség drágább a gyöngyöknél, kívánatosabb a drágaköveknél. 
Milyen csodálatos, hogy a tudatlanoknak, az elveszetteknek, a világnak kiált Isten! Itt van 

benne, hogyha bárki elolvassa, hogy neked kiáltok, értsd meg, hogy nem számít, hogy mennyi 
aranyad van, mennyi ezüstöd, mennyi ékes gyöngyöd van, az Ő bölcsessége többet ér. Milyen 
csodálatosan leírja! 

12. Én, bölcsesség, az értelemmel lakom, nálam van a tudás és a tervezés. 
13. Aki tiszteli és féli az Örökkévalót, gyűlölje a gonoszt! A büszkeséget, a dicsekést, a 

gonosz utat, a hazug beszédet mind gyűlölöm! 
14. Nálam a bölcs tanács, és a helyes ítélet, enyém az értelem, az erő és a hatalom. 
15. Általam uralkodnak a királyok, és hoznak a vezetők igazságos törvényeket. 
16. Minden uralkodó általam gyakorolja hatalmát, általam hoznak igazságos ítéletet a 

bírák. 
1. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak, akik igazán keresnek. 
18. Gazdagság van kezemben, és megbecsülés, maradandó vagyon és igazságosság. 
19. Ami tőlem származik, többet ér, mint az arany, drágább, mint a színarany. Amit 

én adok, értékesebb a tiszta ezüstnél. 
20. Az igazságosság ösvényén járok, a jogosság útjának közepén. 
21. Gazdag örökséghez juttatom, aki engem szeret, házát kincsekkel töltöm meg. 
22. Elsőként engem formált az Örökkévaló, réges-régen, minden más munkája előtt, 
Itt egyértelműen Jézusról szól! 
23. öröktől fogva felkent, és helyemre állított, kezdetben, még a Föld kezdete előtt. 
24. Mikor megszülettem, még tengerek sem voltak, vízforrások sem csörgedeztek. 
25. Előbb születtem, mint a hegyek a helyükre kerültek, s a dombok megállapodtak, 
26. előbb, mint az Örökkévaló a Földet s a mezőket teremtette, vagy a világ legelső 

porszemét. 
27. Ott voltam, mikor az Örökkévaló a Mennyet teremtette, mikor kimérte az óceán 

partjait. 
28. Ott voltam, mikor megerősítette fönt a fellegeket, és lent a mélység forrásait. 
29. Ott voltam, mikor parancsolt a tengereknek, hogy át ne lépjék a határt, amit 

nekik szabott. Ott voltam, mikor lefektette a Föld alapjait. 
30. Mellette nőttem fel, mint gyermek az apja mellett, naponta bennem lelte örömét, 

előtte játszottam és örültem szüntelen. 
31. Játszottam mindennel, amit a Földön teremtett, és gyönyörködtem az embe-

rekben. 
32. Ezért hát, fiaim, hallgassatok rám, hogy ti is boldogok legyetek: kövessétek az én 

ösvényemet! 
33. Bölcsek legyetek, fogadjátok meg tanácsaimat, ne utasítsatok el, ne vonakodjatok! 
34. Boldog, aki hallgat rám, s ajtóm előtt vár engem naponta, aki rám vár, kapuim előtt. 
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35. Mert aki megtalál engem, életet talál, és az Örökkévaló jóindulatát.  
36. De ha nem keres meg, magának árt vele. Akik engem gyűlölnek, szeretik a 

halált!” 
Ámen! Milyen szépen leírja, hogy Jézus, már öröktől fogva van! Dicsőség az Úrnak, hogy 

bele van írva! Így, az Egyszerű fordítás szerint jobban megértettem ezt. Ámen. 
Nem topogunk egy helyben, mert növekedünk, tanulunk. Tanulnunk kell azért, hogy 

megváltozzon az életünk. Hiszem azt, hogy meg fog változni az enyém is és a tiétek is, 
minden területen, mert nekünk gyarapodni kell, de legfőképpen az igei tudásban. Ha a mi 
életünk megváltozik, akkor még jobban tudjuk a többieket fölbuzdítani és mesélni azokról, 
hogy mi és hogyan változott meg az életünkben. 

Akármilyen nehezen is fogadják, ha csak két mondatot mondasz, már elvetetted a magot és 
az ki fog kelni, hisszük, hogy mindenkinél! 

Hálákat adunk a mai alkalomért, és köszönjük, hogy együtt áradhattunk veled, Uram, Jézus 
nevében! Halleluja! 

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
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