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Téged magasztalunk, Uram! Téged áldunk! Leborulunk Előtted, meghajolunk Előtted az 
egész lényünkkel, Uram! Térdet hajtunk! Imádunk Téged! Köszönjük az életünket! Köszön-
jük, hogy a mai napon is itt lehetünk közösségben, együtt és egységben Veled. Hálásak 
vagyunk a drága Fiadért, aki itt áll középen, és velünk van, bennünk van, bennünk él, és 
velünk jön mindenhova a drága Szent Szellemed is. Hálásak vagyunk ezért, Uram! Ezért a 
gyönyörűséges, mennyei, szellemi életért, ami a mi életünkben minden napon itt van, és mi 
ezt gyakoroljuk. Köszönjük az Igédet! A drága, szent Igédet, ami a Te igazságod, Uram, ami 
Te magad vagy. Köszönjük Neked, hogy minden napon szólhatjuk a Te Igédet! Kiszólhatjuk a 
Te igazságodat, és ez az igazság az életünkben bizonyságot tesz. És ezért hálásak vagyunk, 
hogy a Te utadat járjuk, és nem térünk el, se jobbra, se balra, hanem ezen a keskeny úton 
járunk. Bármilyen ellenség is jön, egyenest előre haladva tekintünk Terád, Uram, mert Te az 
ellenséget lefegyverezted, és az ellenség nem árthat nekünk. Köszönjük ezt Jézus nevében! A 
drága Jézusunk vére tisztára mosott minket. Megszabadultunk a bűntől, örökre el lett törölve! 
Köszönjük a gyógyulásunkat, ami a kereszten bevégeztetett. Köszönjük mennyei Atyám, 
hogy a drága sebeidben gyógyulást nyertünk a Fiad által. Köszönjük Jézus nevében, hogy Ő 
feláldozta az életét értünk és helyettünk. Megszerezte nekünk a Te jóságodat, a Te szerete-
tedet, a Te irgalmadat, azt a hatalmas kegyelmet, amit Te elterveztél az életünkre, mennyei 
Atyám. Hálásak vagyunk ezért! Hálásak vagyunk, hogy megnyithatjuk a szánkat az imára, 
hogy szólhatunk Hozzád, és imádkozhatunk másokért is, Uram. Köszönjük, Uram, hogy Te 
vagy nekünk, és a Te családodba tartozhatunk! Minden aggodalmaskodást levágunk a 
testvéreink életéről Jézus nevében, minden félelmet, minden aggodalmat. A Jézus nevében! 
Mert annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanaz a drága 
Szent Szellem megeleveníti a testünket, és minden drága testvérünknek a testét Jézus 
nevében, és megújítja minden napon. Köszönjük, hogy adtad az Igédet azért, hogy megújítsuk 
a gondolkodásunkat, és az igazi bölcsesség útján járjunk. A Te utadon Atyám, a Jézus 
nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemedet, aki jelen van a kenete által. Átadjuk a Szent 
Szellemnek a mai napot is, a mai istentiszteletet is Jézus nevében, és hisszük, hogy olyan 
szellemi dolgok jönnek elő a mai napon, amit el sem képzelnénk, és el sem gondolnánk. A 
Jézus nevében hálákat adunk Neked! Jézus nevében, ámen.  

A hozott zsebkendőkre tesszük a kezeinket, és hittel mondjuk ki, hogy ezekbe a zsebkendők-
be, amelyek itt vannak, beletárolódik a jelen levő kenet és amikor a beteg testekhez ér, azok a 
beteg testek meggyógyulnak. Szabadulásokat, gyógyulásokat szólítunk, a Jézus nevében. Ámen. 

Hálát adunk az Úrnak a nyitott szívetekért, mert amikor megnyílunk Isten felé, megnyílik a 
szívünk, akkor megjelenik az Úr. Velünk van mindig, de ilyenkor jobban előjön. Kiárad 
rajtunk keresztül, és ez egy dicsőséges dolog.  

A Szent Szellem segítségével úgy indítanám a mai alkalmat, hogy kérlek, az imakönyvedet 
vedd elő. Az elmúlt alkalommal az Atya szeretetéről, az Atya jóságáról beszéltem, Ő magáról, 
hogy milyen kegyelmes és milyen jóságos velünk szemben, akik Őt keressük, Őt szeretjük, és 
mindent a javunkra fordít, ha mi figyelünk rá, és az Ő útján járunk.  

Az Úr azt az imádságot tette a szívemre, hogy az Úr mindent a javukra fordít az Őt szere-
tőknek. Dicsérjük az Urat! Köszönjük, hogy Ő mindig, mindenkor velünk van, és meghallgat 
minket.  

Tehát azzal kezdjük a mai alkalmat, hogy egy megvallást teszünk a mi életünkre is, és 
mások életére is ezt kiárasztjuk, azokra, akik hisznek és szeretik az Urat. Kezdjük el az imád-
ságot. Szeretném, hogyha hangosan, mindenki együtt vallaná meg, hittel ezt a megvallást. 
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  Akik Isten szeretik, minden a javukra van. – „Uram, ha igazak kiáltanak, Te 
meghallgatod, és minden bajukból kimented őket. (Zsolt. 34,17.) Atyám, sok baja van az 
igaznak, de ahogy írva van, Te valamennyiből kimented mindazokat, akik beléd vetik  
bizodalmukat. Én szent hittel hiszem ezt, és megköszönöm, hogy meg is cselekszed az 
életemben, ha az ellenség haragja felgerjed ellenem. Mert az ellenségeim haragja ellen Te 
kinyújtod a kezedet, és a Te jobb kezed megment engem. Mikor kiáltok, Te meghallgatsz 
engem, bátorítasz engem, lelkemből erő támad. (Zsolt. 34,19. 138,7. 3.) Magasztallak Téged 
teljes szívemből, szent templomod felé hajolok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és 
igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a Te Igédet, és a Te Igéd tart meg 
engem. (Zsolt. 138,1–2.) Uram, Te vagy az én Kősziklám, és kőváram, és Te vagy Szaba-
dítóm nékem. Te vagy az én erősségem, Tebenned bízom én; pajzsom vagy nékem, és 
üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Te vagy az én Üdvözítőm, aki megszabadít 
az erőszakosságtól. Uram, Hozzád kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellensé-
geimtől. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam, és meghallotta lakó-
helyéről szavamat, és kiáltásom eljutott füleibe. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, és a 
mélységes vizekből kihúzott engem. Az Úr gyámolom volt nékem, tágas helyre vitt ki engem; 
kiragadott, mert jóakaróm nékem. Mert Te vagy az én szövétnekem, Uram, és az én sötét-
ségemet Te világosítod meg. Mert Veled harci seregen is átfutok, és az én Istenemmel kőfalon 
is átugrom. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, akik 
Őbenne bíznak. Istenem, Te vagy az én erős kőváram, aki vezérled az utamat, mint az igaznak 
útját. Lábaimat olyanná teszed, mint a szarvasé, és magas helyekre állítasz engem. Üdvössé-
gednek pajzsát adtad nékem, és kegyelmed naggyá tett engem. Lépéseimet kiszélesítetted 
alattam, és bokáim meg nem tántorodtak. Mert Te erővel öveztél fel engem a harcra, le-
nyomtad azokat, akik ellenem támadtak. Él az Úr, és áldott az én Kősziklám, magasztaltassál 
Istenem, üdvösségem Kősziklája! Te vagy, aki megmentesz engem ellenségeimtől, Te ma-
gasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, és az erőszakos embertől megszabadítasz 
engem. Dicsérlek ezért Téged, Uram, a pogányok között, és nevednek dicséretet éneklek. 
Nagy győzelmet adsz a Királynak, irgalmasságot cselekszel a Te felkenteddel, Dáviddal, és az 
ő magvával, mindörökké. (2Sám. 22,1–51.) Bizodalommal járulok a kegyelmed királyi trónja 
elé, hogy amint írva van, irgalmasságot nyerjek és kegyelmet találjak, a szükség idején 
segítséget kapjak; mert tudom, Uram, hogy szemeid az igazakon vannak, a Te füleid pedig 
azoknak könyörgésein, és a Te rettenetes orcád pedig a gonoszt cselekvőkön. (Zsid. 4,16. 
1Pét. 3,12.) Atyám, áldom azokat, akik engem üldöznek, áldom őket és nem átkozom őket. 
Így helyet adok ama haragnak, mely Tőled jön ki, Atyám, az igazságos Bírótól. Megbocsátok 
azoknak, akik ellenem fordultak és rám támadtak. Mert azt mondtad, Uram: adjuk át neked a 
problémáinkat. (1Pét. 5,7.) Mindazt, amit az ellenség ellenem tervezett, Te, Uram, azt jóra 
fordítod a számomra. (1Móz. 50,20.) Meg van írva: Azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak. Minden megpróbáltatásban több mint 
győztes vagyok általad, Jézusom, aki engem szeretsz. Teljes biztonsággal tudom, és ki-
jelentem, hogy semmiben meg nem szégyenülök, mert minden helyzetet, amit az ellenség a 
vesztemre tervezett, Isten a javamra fordítja azt, és előhozza mindebből az én igazságomat, 
amely Tőled van, Jézusom. A Te győzelmed jön elő, mert megragyogtatod rajtam a Te orcád-
nak fényét, és felragyogtatod rajtam a Fenséges dicsőségét. (Róm. 8,28. 37.) A Te szerelmed 
tüze ég a szívemen, és tudom, hogy semmi nem szakaszthat el engem a Te szerelmedtől, mely 
van az én Uram Jézus Krisztusban. Teljességgel meg vagyok győződve, a Szent Szellem 
bizonyságtétele és vigasztalása által, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el engem, drága Istenem, a Te örök 
szerelmedtől, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 8,38–39.) Bennem Krisztus 
értelme van, ezért csak olyan gondolataim, érzéseim és céljaim vannak, amelyek az Ő szíve 
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szerint valók. A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. (1Kor. 2,16. Róm. 8,6.) 
Hit van a szívemben és nem kételkedem. Kitartok és ragaszkodom a hitem megvallásához, 
mert Jézus a hitem szerzője, fejedelme és bevégzője. (Zsid. 4,14. 12,2.) Nagyobb Ő, aki 
bennem van, mint az, aki a világban van. Az Ige birodalmában maradok, mely a Felségesnek 
rejteke, így a gonosz nem illethet engem. Az Ige világosságában járok. (1Ján. 4,4. 16. 5,18. 
Zsolt. 91,1.) Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot. (1Ján. 5,4.) Jézus 
hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenség minden erején; 
és semmi nem árthat nekem. (Luk. 10,19.) Felöltöm a hit pajzsát és az ellenség minden tüzes 
nyilát kioltom. (Ef. 6,16.) Kiszabadultam e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.) Isten engem 
Jézussal együtt feltámasztott és együtt ültetett a hatalom helyére, a mennyei trónra. (Ef. 2,6.) 
Krisztusnak Igéje lakozik bennem gazdagon, minden bölcsességben. (Kol. 3,16.) Isten velem 
van, az én oldalamon áll. (Róm. 8,31.) Meghallom a Jó Pásztor hangját, és az idegen hangját 
nem követem. Minden dolgomat az Úr Jézusra bízom, mindenben az Úrra hagyatkozom, így 
az én gondolataim és útjaim az Ő akarata szerint valók; terveim megvalósulnak, és útjaim 
sikeresek lesznek. (Ján. 10,27. 5. Péld. 16,3.) Én Isten alkotása vagyok, újrateremtetvén Krisz-
tus Jézusban. Isten az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést az Ő jóked-
véből. (Ef. 2,10. Fil. 2,13.) Mennyei Atyám, aki elkezdte bennem a munkálást, be is végzi a 
Krisztus Jézusnak napjáig. (Fil. 1,6.) Isten Igéje igaz és beteljesedik az életemben. Ámen.” 

Tehát ahogy mondtam, ez a megvallás nagyon jó és kell is gyakorolni a megvallásokat és 
hittel kell ezeket megvallani, hogy hisszük azt, hogy az ellenség nem tehet ellenünk semmit, 
mert Jézus él bennünk, a Nagyobb lakik bennünk, Isten Szelleme és ha mi Isten Igéjére 
figyelünk, akkor kiment bennünket minden bajból, mert azt mondja, hogy ne féljetek. Ne félj, 
csak higgy. Amikor Őrá tekintünk, akkor végig tudunk menni az Ő útján együtt, kézen fogva. 
Ámen. 

  

Tehát az elmúlt alkalommal, ahogy mondtam, Isten jóságáról tanítottam. Az Ő hatalmas 
kegyelme, szeretete és könyörületessége minden ember felett ott van. Megvan a lehetősége 
minden embernek, hogy Őfelé forduljon és Őrá figyeljen, és az Ő útján járjon. Akkor Ő meg 
tud jutalmazni bennünket. Az első igeversünk a mai napon a Titus 2,11. 

Titus 2,11. 
11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek  
Ez azt jelenti, hogy minden embernek – a mindenben mindenki benne van. Tehát minden 

embernek megjelent az Ő kegyelme. A 2Péter 3,9-ben is meg van ez írva. 
2Péter 3,9. 
9. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják; hanem 

hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki 
megtérésre jusson.  

Az Úr, amit ígér, azt beteljesíti. Hogyha Ő megígérte azt, hogy az embert megmenti, akkor 
az a kegyelem, az ott van minden ember felett. Mert az Úr Jézust elküldte, az Ő Fiát, akiről 
lemondott. Ahogy mondtam az előző tanításban is, Ő lemondott az Ő Fiáról, miértünk, hogy 
az embert megmentse. Tehát képes volt arra, hogy a Fiáról lemondjon, mert minket jobban 
szeretett, mert előbb szeretett minket. Ez is le van írva az Igében! 

 Ezt is lehet többféleképpen értelmezni. Hogy ha kérünk valamit az Úrtól, és azt nem adja 
meg rögtön, azt késedelemnek tartjuk. Tehát ha nem azonnal kapjuk meg a választ, akkor 
várakozni kell rá. Az Úrnak az időzítésében kell járni. Kicsit eltérek attól, amit ma akartam 
mondani, de egy Ige nagyon sokrétű, és nagyon sok mindent akar elmondani nekünk. Tehát 
mi akarjuk mindig sürgetni Istent, de Isten arra kér minket, hogy figyeljünk Rá. Neki megvan 
az időzítése. Istennek van egy rendje, és oda kell figyelni rá, hogy ne sürgessük. Ő mennyit 
várt ránk, amíg újjá nem születtünk, amíg be nem fogadtuk Őt?  

Gondolkozzunk el ezen, hogy mennyit várt ránk. A földi életünk során hány évet. Rám 
negyven évet várt. Ő megvárta, kivárta, amíg meg tudott engem érinteni, meg tudott engem 
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szólítani, ahogy Jézus is megszólította a vámszedőt. Engem is megszólított, én odamentem, 
meghajoltam előtte. Ha tudtam volna előtte, hogy ilyen van, akkor előbb meghajolok, és előbb 
odatérek Istenhez. Akkor megtanultuk az útját valamilyen szinten, de mégis sürgetni akarjuk, 
amikor jön valamilyen támadás, mi akarunk változtatni azon a dolgon. Ha kérünk valamit 
Istentől, és sürgetjük. Ő meghallja az imánkat, nem süket. Nem késik el vele, meg fogja adni a 
választ. Ennek a kulcsa a mi hitünk. Ennek a kulcsa a hitünk, hogy miben hiszünk, mert mi 
akadályozzuk Istent. Nem Ő késik, mi akadályozzuk azzal, hogy nem engedjük, hogy az a 
dolog valóságot öltsön. Ahogy mondtam is, hogy hosszan tűr érettünk. Mennyi ideig tűr 
értünk? Amíg oda nem érünk Hozzá. Nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy 
mindenki megtérésre jusson. Mindenki. Mindenki! 

1Timótheus 2,4. 
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. 
Az az, Aki a jó Isten, az a mennyei Atyánk. Itt is azt írja, hogy minden ember. Tehát azt 

akarja Isten, hogy mindenki üdvözüljön, mindenki Hozzá forduljon, és megismerje Őt. Nem 
elég csak újjászületni, Istent meg kell ismerni. Csak az Igéjén keresztül tudjuk megismerni, 
hogy ki Isten, és mit akar, mi a jó akarata felénk, mit akar szánni nekünk.  

Titus 3,4. 
4. De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete meg-

jelent, 
Isten jó, Ő szeret minket és a kegyelme megjelent. Itt ugyanúgy leírja, hogy nem cseleke-

detek által van az üdvösségünk, hanem hit által. Nagyon jó ez a tanulmányozás a Biblia-
iskolában, mert most az Ószövetséget tanulmányozva hozta Ábrahámot, a hit ősatyját. Az 
ószövetségben nem volt lehetőség arra, hogy újjászülessenek az emberek, mert akkor még 
nem történt meg a megváltás, de hit által odafordulhattak Istenhez. Az emberek hitét nézte, és 
ha visszajön Jézus, akkor is a hitet fogja nézni, amikor eljön a felhőkön és elragad bennünket.  

Tehát nagyon fontos a hit, hogy miben hiszünk. Istenben hiszünk, vagy abban, ami most a 
világban megy? Minden nap tömik belénk a rossz híreket. Jó híreket nem igazából hallunk a 
mai időben, sajnos. Csak a rossz, csak a rossz, és csak a rossz. Tömik, tömik belénk, hogy az 
elménk forduljon a sátán felé. Nem szabad hagyni, hogy az Úr kegyelméből kiessünk, mert 
Isten úgy tud munkálkodni az életünkben, ha mi engedjük, és nem korlátozzuk. Nagyon 
fontos, hogy erre odafigyeljünk. És ha minden embernek megjelent, akkor nekünk is 
megjelent az Ő üdvözítő kegyelme. És ezt hinni kell. Mindenkinek felkínálja ezt a kegyelmet. 
Mindenkinek, akit Ő megteremtett. Mert minden embernek megjelent az Ő üdvözítő kegyel-
me. Erre figyelnünk kell. 

Nagyon jó ez a Bibliaiskola. Újra és újra ismétlem, hogy egy emberről egy nagyon jó kis 
történetet mond el, aki megtapasztalta Isten kegyelmét. Igyekszem elmondani ezt a történetet 
úgy, hogy megértsétek, és hogy érthető legyen mindenki számára. Tehát aki tanít, ez a 
szolgáló, ő mondja, hogy volt egy ismerőse, aki Mauritius szigetéről származott, ott élt. Ez az 
ember még kisfiú volt azon a szigeten, és olyan közegben élt, ahol a boszorkányság volt a 
jellemző, boszorkánydoktorok voltak. Ők ezzel foglalkoztak ezen a szigeten. Ennek az ember-
nek, akivel történt ez az eset ennek az apja megbántotta az egyik boszorkánydoktort, és emiatt 
ez a boszorkánydoktor kimondott rá egy átkot. Azt mondja, hogy úgy emlékszik, hogy a 
nővére meg is halt, és ez a Parmius, ő is már a halálos ágyán volt. Abban az időben megpró-
báltak mindent, segítségül hívtak mindenféle dolgot, mindenféle kántálást mondtak, minden-
féle füstölést elvégeztek, végigcsináltak egy egész rituálét, hogy meggyógyuljon. De egyre 
csak gyengébb lett ez az ember és úgy tűnt, hogy ugyanaz lesz a sorsa, mint a nővérének, 
hogy meg fog halni. Ennek az embernek a sógora rendőr volt itt, Mauritius szigetén. Ezen a 
szigeten egyszer ott járt egy evangélista Franciaországból. Azért jött a szigetre, hogy 
evangelizációkat tartson, hogy újjászülessenek az emberek, de nem volt neki engedélye. Ezért 
kitoloncolták erről a szigetről, nem engedték, hogy evangelizáljon. Ez azt jelenti, hogy el 
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kellett hagynia a szigetet. Az úton a repülőtér felé ez a rendőr sógor kísérte ezt az embert a 
repülőtérre. Ez az evangelista, akit kísért a sógor, egyfolytában Jézus Krisztusról tett bizony-
ságot, egészen a repülőtérig. A repülőtérig végig mondta a rendőr sógornak a bizonyságokat. 
Nem hagyta abba, csak beszélt, beszélt egész úton. Azt is elmondta ennek a rendőrnek, hogy 
Jézus mit tud tenni az életében, hogy az élete meg tud változni, ha Jézusra figyel, és 
befogadja. Kijutottak a repülőtérre és látta a rendőr, hogy felszáll a repülőre, és elhagyja az 
országot. Addig ott kellett lennie, amíg fölszáll a repülő, és látták, hogy tényleg eltávozott ez 
az evangelista. Aztán ez a rendőr sógor elment Parmisuaékhoz, aki már a halálos ágyán 
feküdt. Elmondták ennek a rendőrnek, hogy most már mindent kipróbáltunk és mégsem akar 
az állapota jobbá válni. Ez a rendőr sógor azt mondta, hogy figyeljetek ide! Hallottam egy új 
Istenről, tehetnénk vele egy próbát. Kipróbálhatnánk, hogy hogyan hat ez az egész a testére, 
az egészségére, hátha történik valami. Hívjuk segítségül Jézus nevét, és akkor majd 
meglátjuk, hogy mi történik. Imádkoztak is Jézus nevében, és Parmisua felkiáltott a halálos 
ágyán, hogy te új Isten, te Jézus! Ha tudsz segíteni, kérlek, tedd meg!  

Képzeljétek el, hogy ez az ember azonnal meggyógyult. Olyan hit lett a szívében, hogy 
azonnal meggyógyult. Ez ugyanolyan, mint a vérfolyásos asszony története. Végiggondoljuk 
a történetet, hogy mi volt vele, hogy már az orvosok is lemondtak róla, már az összes pénzét 
az orvosokra költötte, már nem volt semmi megoldást, nem látott semmi kiutat a betegségé-
ből. Amikor meghallotta, hogy létezik ez a Jézus, aki gyógyít, aki csodákat tesz, akkor a hite 
megindult, és belekapaszkodott. Azt mondta, hogyha csak a ruhája szegélyét is érinthetem, 
akkor is meggyógyulok. Ezért fontos a hitünk. Tehát ez a Parmisua rögtön meggyógyult. A 
halálos ágyából fölkelt, és volt egy látomása Jézusról. Elkezdett látomásban látni igehelyeket. 
Jézus igehelyeket mutatott neki. Nagyon érdekes, hogy nem is gyakorolta Isten Igéjét, talán 
nem is tudta, hogy létezik a Biblia. Mégis igehelyeket mutatott neki az Úr. Majd elkezdett 
körbe járni a szigeten, és erről a Jézusról beszélt mindenkinek. Tehát bizonyságot tett. Ahogy 
a vérfolyásos asszonnyal is megtörtént az eset, hogy meggyógyult, utána ő is rögtön 
bizonyságot tett az emberek előtt. Ez a Parmisua is körbe járt a szigeten és bizonyságot tett 
Jézusról, hogy csodát tett vele, hogy meggyógyította. Az Igék csak úgy jöttek elő belőle, és 
mondta az Igéket.  

Majd egyik nap Isten Szelleme szólt hozzá: Parmisua, elhívtalak arra, hogy hirdesd az 
üzenetemet, viszont fel kell készülnöd, ezért azt akarom, hogy Bibliaiskolába járj.  Képzeljé-
tek el, hogy egy ilyen üzenetet kapott ez az ember. El se gondolta, hogy mi az az iskola. Ő 
még azt sem tudta, hogy mi az a Biblia, nem azt, hogy mi az az Bibliaiskola. Tovább kereste 
az Urat és az Úr azt mondta neki: azt akarom, hogy menj ki a repülőtérre, és állj oda, ahol az 
emberek sorbaállnak a jegyért. Figyeljük meg részletesen, azt mondja: Azt akarom, hogy állj 
oda, ahol az emberek sorbaállnak a jegyért. Teljesen mindegy, hogy volt pénze, nem volt 
pénze, mije volt, mije nem volt. Ennek az embernek szólt az Úr és ez az ember elment a 
repülőtérre, és beállt a sorba. Azt mondta neki, csak csomagolj be a bőröndbe, menj a 
repülőtérre, állj oda, és figyeld a sort. Úgyhogy ez az ember kiment, és ott állt. Egy másik 
ember odament hozzá a sorból és azt mondta neki: Tudja, van egy nagyon furcsa érzésem. 
Egy olyan érzésem van, hogy magának oda kell adni az én jegyemet, a saját jegyemet. És ez 
az ember odaadta Parmisuanak a repülőjegyét. Ez a jegy Texasba szólt. A texasi Dallasba 
szólt ez a jegy. Parmisua a gyermeki hitével semmit sem tudott, csak volt egy találkozás 
Jézussal. Ennyi volt az életében. Odament, felszállt a repülőre, és elutazott Dallasba, ahol 
leszállt a repülő. Képzeljétek el, hogy ez az ember tudatlanul elindult valahova, ahova ment a 
repülő. Ehhez megkapta a jegyet. Kiszállt a repülőből a repülőtéren. Gondoljuk el, hogy jó 
nagyok a repterek. Én is, ha leszállnék egy dallasi repülőtéren, azt sem tudnám, hogy merre 
induljak. Tehát kisétált a repülőtérről, és akkor egy taxis odaállt hozzá. Ugye a taxisok azt 
lesik, hogy kik jönnek ki a repülőtérről, és kiket lehet vinni a megadott címre. Tehát kiment ő 
is, és odaállt mellé egy taxis, aki azt kérdezi tőle: Elvihetem? Erre azt válaszolja, hogy nem 
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tudom. A taxis megkérdezte tőle, hogy elviheti-e, de Parmisua nem tudta, hogy most elviheti, 
vagy nem viheti el. Kérdezte tőle a taxis, hogy miért jött ide? Az Úr mondta, hogy a 
Bibliaiskolába kell járnom. Tud egyet valahol? – ezt kérdezte a taxistól. A taxisofőr éppen az 
egyik Bibliaiskolában tanult. Ez sem véletlen, hogy egy olyan taxis ment oda hozzá, aki egy 
Bibliaiskolába járt. Azt mondta: Szálljon be, elviszem önt egy Bibliaiskolába. Elvitte a 
Bibliaiskolához és miután kiszállt, azt mondta neki, hogy örülünk, hogy itt van. Elkezdett 
előadásokra járni. A második vagy a harmadik napon eligazítás volt, és tájékoztatták, hogyha 
még nem fizette be a tandíjat, akkor el kell intéznie hétvége előtt. Az első hét az egy 
úgynevezett kegyelmi idő, mert kapnak a tanulók kegyelmi időt. Erre elkezdte kérdezni a 
hallgatóktól, hogy mi az a tandíj, mert ő azt sem tudta. Elmondták neki, hogy fizetned kell 
ahhoz, hogy ide járhass az iskolába. Mire ő azt mondta: Ja ,úgy, akkor jó! Hogyan? Hol kell? 
Mondták neki, hogy át kell mennie a regisztrációs irodába. Úgyhogy átment az irodába, 
odament a pulthoz, és elkezdte mondani a hölgynek, hogy nem tudja, hogy mit kell tennie 
ezzel a tandíjjal. Nem tudja, hogy egyáltalán mi az a tandíj, és hogy mit kell tennie. Mondta 
neki a hölgy, hogy igen, be kell fizetni. Mi a neve? Parmisua Tipsu! – ez volt ennek az 
embernek a neve. A hölgy kikereste, majd így szólt: Önnek a teljes összeg be van fizetve.  

Úgyhogy Istennek hatalmas, mérhetetlen csodái vannak. Mérhetetlen csodái. Először is 
mert elátkozták, beteg lett, meggyógyult. Aztán már érintőlegesen azon a szigeten járt egy 
evangélista, aki elszórta a magot a rendőrsógorának. A rendőrsógora elmondta, hogy van egy 
új Isten, kiáltott hozzá, és meggyógyította azonnal. Aztán látomása volt, és szólt is hozzá az 
Úr, hogy menjen el a repülőtérre, és álljon be a sorba. Álljon ott, és figyelje a várakozókat. 
Egy ember odamegy hozzá, és azt mondja, hogy olyan érzésem van, hogy magának oda kell 
adnom a jegyemet. Milyen fantasztikus! Aztán felszáll egy olyan repülőre, ami a texasi 
Dallasba megy. Kiszáll a repülőből, és odaáll mellé egy olyan ember a taxival, aki Biblia-
iskolába jár. Elviszi a Bibliaiskolába, és ott azt mondják neki, hogy ki van fizetve a tandíja, 
csak tanuljon. Fantasztikus, hogy Istennek milyen csodája van. Ez egy igaz történet, mert aki 
a Bibliaiskolában tanítja ezeket a részeket, ő mondta el, hogy ez az ember az ő barátja volt. 
Tehát ez egy igaz történet volt. Milyen csodálatos az, amikor az Úrra figyelünk, és hiszünk 
Benne, hogy Ő meg tudja cselekedni azt, amit el sem gondolnánk, vagy el sem képzelünk. 
Biztos, hogy fontos dolog, hogy ilyen történeteket is halljunk, hogy mindnél minél jobban 
megragadja a szívünket, hogy minél nagyobb hit generálódjon bennünk Isten felé, Jézus felé, 
hogy Ő meg tudja tenni azt is, ami számunkra lehetetlen.  

Azt írja Isten Igéje, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Csak a mi számunkra szokott az 
lenni, hogy nincs bizodalmunk annyira Istenben, hogy tényleg Rá vessük minden dolgunkat.  
Ha jön egy támadás ellenünk, vagy egy olyan probléma, amit kilátástalannak látunk, hogy 
ebből nem tudunk kimenekedni, nem lesz ebből semmi, akkor oda kell neki adni, hogy igen, 
Atyám, Te vagy, és Nálad nincs lehetetlen, meg tudsz oldani mindent. Ezek nagyon fontosak! 
Igazából ez a történet nagyon szívbe markoló. Isten azt mondta, hogy minden embernek 
megjelent a kegyelmem. Tehát akkor minden embernek, mindannyiunknak megjelent, és ezért 
hálásak vagyunk az Úrnak. Ámen! Nem szeretnék többet beszélni a mai napon, hanem 
átadom a szót nektek, mert igazából azért jöttünk össze, hogy beszélgessünk Isten Igéjéről. 

 

INTERAKTÍV BIBLIAÓRA 
Horváthné Éva: Nem tudom, ki szeretné folytatni a beszélgetést? Judit, jött-e neked valami 

most megértésként? 
Judit: Én kinyitottam a Bibliámat itt az 1Jánosnál a 4. fejezetben a 15-ös Igénél, és 

valahogy arra vetült a tekintetem, és itt az van megírva, hogy: 
1János 4,15. 
15. Aki megvallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban és ő is az 

Istenben. 
Horváthné Éva: Hallelúja! Ez így van. Ámen. 
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Judit: Ez a történet most, pont ide illik. Kiegészítés. Beszéltél arról, hogy Isten nem késik, 
csak mi tartjuk késedelemnek. Már többször is benne volt a tanításokban, hogy Isten nem 
késik, de nem is jön túl korán, hanem mindig a maga idejében érkezik. Ezért van szükség arra, 
hogy kitartsunk hitben, és ne szalasszuk el azt az időzítést, ami Istennél van. Ámen. 

Lali: Olvastam azt az Igét, hogy:  
Róma 8,28. 
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. 
Ámen. Halleluja! 
 

Bor Ferenc: 
Szeretettel köszöntelek benneteket én is, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok egy-két 

szóra. A pásztorotok a mai napra interaktív bibliaórát hirdetett, ezért nem készültem egy 
összefüggő tanítással. Viszont ószövetségi kis forgácsokat szeretnék átadni nektek. Éppen 
most kezdtük el az Ószövetséget tanulmányozni a Bibliaiskolában.  

� Egy külön tanítást érdemel majd az, hogy az Ószövetség minden egyes könyvében 
megtalálható Jézus. A János 5,39. mondja ezt, hogy ti azért kutatjátok: 

János 5,39. 
39. Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök 

életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam; 
Ezt mondja Jézus. Tehát itt fel van sorolva – de tényleg, ez egy külön tanítást érdemel –, 

hogy minden könyvben ott van Jézus előképe. Erre most nem kívánok kitérni.  
� Tudjátok, hogy a Bibliában két szövetség van, az Ószövetség és az Újszövetség, és 

mindkét szövetség a Golgota keresztjénél találkozik. Ott kapcsolódik össze. Ez egy nagyon 
fontos és érdekes kijelentés.   

� A teremtés nagyon érdekes. A teremtés fázisai: előkészítés, kettéválasztás és feltöltés. 
Érdekes módon a Teremtés Könyve – az ember nem is gondolt volna bele –, kétezer-
háromszáztizenöt évet ölel fel. A teremtés – valószínű –, hogy nem egy csettintésre történt, 
hanem ott több idő telt el. Az előkészítés alatt azt kell érteni, hogy Isten megtervezte az Ő 
tervező asztalán, hogy megteremti a világot, a földet. A kettéválasztás, hogy elválasztotta a 
sötétséget a világosságtól, a mennyet és a földet. Amikor már elkészült a föld, akkor 
feltöltötte élőlényekkel. Ezek a fázisok figyelhetők meg a teremtésnél. 

Abból a csodálatos történetből, amit a pásztorotok elmondott, gyakorlatilag abból is az 
látható, hogy nem tudni, hogy Isten kegyelme milyen formában, mikor és hol nyilvánul meg. 
Ennél az embernél nagyon sok módon megnyilvánult. A repülőjegytől kezdve a taxisig, a 
Bibliaiskola, a tandíj, és minden, ez mind Isten kegyelme.  

� Noé esetében is, az 1Mózes 6,8-ban olvashatjuk a kegyelmet, hogy 
1Mózes 6,8. 
8. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. 
Kegyelmet talált Isten előtt, és ez a kegyelem ebben az esetben, a Noé esetében a bárka 

volt. A bárkán keresztül mentette meg őt és a családját, mert ők istenfélők voltak. A többi 
ember, illetve az emberiség viszont teljesen kicsúszott, elfordult az Isten útjáról, és őrájuk 
ítélet szállt. Az 1Mózes 6,6-ban, a mi fordításunkban azt olvassuk, hogy: 

1Mózes 6,6. 
6. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön 
Van egy bibliai széljegyzet, amit a Bibliaiskola tanára elmondott, az pedig úgy szól, hogy: 

„Elszomorította az Urat, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében.” En-
nek van egy újszövetségi vonzata, az pedig az, amikor azt olvassuk az Újszövetségben, hogy: 

Efézus 4,30. 
30. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsé-

telve a megváltás napjára. 
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A pásztorotok által elmondott történetben az a fiatalember maximálisan engedelmes volt 
Istennek. Amit Isten mondott, azt megtette. Hasonló történt Ábrahámmal is, amikor Isten azt 
mondta, hogy menj ki a földedről, és menj ide vagy oda. De Ábrahám nem tudta, hogy hova 
megy, tehát hitből tette ő is. Ez az ember is hitből tette. Amikor Isten Noénak szólt, hogy 
építsen bárkát, akkor ez gyakorlatilag egy kegyelmi lehetőség volt a megmenekülésre. Hozott 
egy hitbéli döntést Noé, és elfogadta Isten kegyelmét, hogy megmenekülhessenek, illetve az 
emberiség általuk, rajtuk keresztül megmenekülhessen. Azt is látnunk kell, hogy a kegyelem 
és a hit kéz a kézben jár, mert Noénak egy hitlépése volt az, hogy elkezdett bárkát építeni. Azt 
sem tudta, hogy mi az a bárka. Azt sem tudta, hogy mi az a vízözön.  

De ugyanúgy engedelmes volt, mint ez a fiatalember, aki kiment a repülőtérre, és elment a 
Bibliaiskolába. Noé, amikor elkezdte építeni azt a bárkát, akkor gyakorlatilag ezzel megcsele-
kedte a hitét, kimutatta a hitét. Van egy érdekes dolog. A Biblia írja, hogy Isten megadta az 
utasítást, hogy hogyan kell megcsinálni a bárkát. Hosszúság, szélesség, milyen fából, tehát 
minden részletet megadott, és benne szerepel az is, hogy kívülről kenje be szurokkal. Én 
nagyon párhuzamba tudom állítani ezt azzal a fiatalemberrel, aki elment a Bibliaiskolába, azt 
tette, amit Isten mondott. Noé is azt tette, amit Isten mondott neki. Nem vett el belőle, nem 
tett hozzá, hanem engedelmesen megcselekedte. 

A szurok, az egy kátrányfajta, fontos a hajóknál, hogy külső részük vízhatlan legyen. De 
van itt egy érdekes dolog, hogy a héber szó azt jelenti, hogy engesztelés, engesztelő áldozat. 
Tehát a szuroknak ez a jelentése, hogy „az élet ára”, mert ezzel a szurokkal bekent vízi jár-
művön keresztül tudta Isten megmenteni az emberiséget.  

A Titus leveléhez kapcsolódva a pásztorotokkal mi is sokat beszélgettünk erről, hogy mi 
van azokkal az emberekkel, akik soha nem hallottak Jézusról? Mert csak az tud a mennybe 
jutni, aki elfogadta Jézust a szívében. Igazából itt a Titus leveléből az derül ki, és ezt a Biblia 
tanár is hiszi, számára egyértelmű, hogy mindenki, aki valaha élt a földön, kapott lehetőséget 
a kegyelem elfogadására. Hallottam olyan bizonyságokat a korábbi években, hogy olyan 
területen, ahol nem lehet evangelizálni, olyan vallásos területen, például a Közel-Keleten, 
ahol nem lehet evangelizálni, a kereszténységet nem lehet gyakorolni, mégis újjászületnek 
vagy egy tévécsatorna által, amit néznek, vagy egyszerűen álmukban megjelenik Jézus.  

Úgy kezdődött, hogy Igéket kapott az Úrtól ez a fiatalember, voltak látomásai, olyan 
dolgokat tud a Bibliából, amiket nem ő olvasott ki a Bibliából. Tehát ehhez hasonló módon 
Isten meg tudja találni azokat, akik keresik Őt. Én el tudom ezt fogadni.  

Folytatom Noéval: amikor megszűnt a vízáradat, akkor Noé kiküldte a galambot, három 
esetben. Ennek van újszövetségi párhuzama, mégpedig a Szent Szellemnek a három megnyil-
vánulása. Először visszajött a galamb, a második esetben hozott egy olajágat, és a harmadik 
esetben nem tért vissza a galamb. Ezeknek röviden elmondom a jelentését.  

Amikor visszajött a galamb, akkor gyakorlatilag nem talált újjászületett embert, és nem 
tudott lakozást venni az emberek szívében. Az ószövetség alatt voltak különleges helyzetek, 
amikor bizonyos emberek, királyok, papok, próféták különleges megbízást kaptak, akkor a 
Szent Szellem azért velük volt és velük munkálkodott, de mivel nem voltak újjászületve, ezért 
a Szent Szellemet nem fogadhatták be.  

A második szakasz, amikor a galamb olajágat hozott: az olajág – tudjuk –, hogy a békes-
ségnek a jelképe, és ez azt jelenti a mai korra vetítve, hogy az ítélet véget ért. Ott is véget ért a 
vízözön, és Isten megbékélt az emberrel, békességet hirdetett az ember felé, és nincs ítélet 
már az ember felé.  

A harmadik korszak pedig az, amikor nem jött vissza a galamb, talált már lakhelyet. Tehát 
voltak már újjászületett emberek, akiknek a szellemébe be tudott költözni.  

� Azután Isten szövetséget kötött Noéval, miután elmúlt a vízözön, akkor egység volt az 
emberek között. Isten akarata az volt Noé leszármazottaira nézve is, hogy széledjenek szét, 
népesítsék be a földet, és beszéljenek Istenről. Beszéljenek arról, hogy lehet kapcsolatban 



Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

9/11 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

lenni Istennel, és hogy Ő egy megmentő, mint a fiatalember esetében is. Hallhattátok! A 
referencia ehhez 5Mózes 32,8-ban van: 

5Mózes 32,8. 
8. Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: 

megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint, 
Hasonló, ami itt van, egy másik fordításban:  
5Mózes 32,8. HUNB 
8. A Felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a 

népek határait, Izráel fiainak száma szerint. 
 Ez azt jelenti, hogy Isten megmondta, hogy melyik nemzet melyik földrészen lakjon. 

Abból a célból rendelte el a hol lakozásukat, hogy hirdessék, megismertessék Istent a világ 
népeivel. Igazából „a népek határait”, mikor itt olvastam az ugrott be, hogy a migráció nem 
Istentől van, mert minden népnek, minden nemzetnek megvan a kijelölt helye. Hallgassuk 
meg az Egyszerű fordítást! 

5Mózes 32,8. Egyszerű fordítás 
8. amikor a Felséges örökséget osztott a nemzeteknek, mikor Ádám fiait szétválasz-

totta, a földjük határait kijelölte, Izráel fiainak száma szerint, 
Itt az „Ádám fiai” az ősatyákra utal, ez az én meglátásom ebben az esetben. Itt láthatjuk 

már az evangelizációnak az előképét. Isten először egyéneken, aztán családokon, nemzeteken, 
majd a társadalom szintjén lépett, hogy Őt megismertessék a világ embereivel.  

� Mint említettem, egység volt Noé vízözöne után, Isten szövetséget kötött Noéval, és 
egység volt. Istennek az volt az elvárása, hogy menjenek el, és szóródjanak szét a világban, 
töltsék be a földet, mert akkor még csak nyolcan voltak, és hirdessék Isten dolgait, Isten 
csodálatos dolgait. De az akkori emberek egy kicsit másképp gondolkoztak, nem akartak 
elmenni. Elkezdtek építeni egy tornyot Bábelben, hogy ők ott együtt maradnak. Egy a nyel-
vük, ők mindent meg tudnak csinálni, amit csak akarnak, és egy égig érő felhőkarcolót 
akartak építeni. Gyakorlatilag ezzel a dicsőséget maguknak akarták megszerezni.  

A mai gyülekezeti korszakban is sajnos kevesen mennek el, kevesen mennek ki, inkább azt 
mondják, hogy gyertek hozzánk! Ez is fontos dolog, hogy a gyülekezetbe, a Krisztus Testébe 
behozni az elveszetteket, de először ki kell menni. Engem egy nagy öröm ért, amikor 
megtudtam, hogy itt, Ságváron az egyik szent hatvan asztali naptárt, hatvan kártyanaptárt 
rendelt, és osztogatja itt, a faluban. Ez a „menjetek el, menjetek ki” kategória!  

Aztán erre a bábeli építményre jött Isten ítélete. Összezavarta a nyelvüket, és ennek 
következtében muszáj volt szétszóródniuk. A németek Németország területére jöttek, az 
angolok Anglia területére, sorolhatnám a különböző nyelveket, és elvitték Isten hírét. Tehát az 
evangelizációnak az előképe már ott van az ószövetségben.   

Azt említettem, hogy az ószövetségben nem voltak újjászületve az emberek, nem lehetett 
újjászületés még, mert Jézus még nem volt a kereszten. Az ószövetségi emberek a lelkükben 
éltek, az érzelmeik, az elméjük, az akaratuk határozták meg a tetteiket. Ezt is jó tudni!  

� Itt van még egy fontos dolog. Amikor arról beszéltem, hogy Isten meghatározta, hogy 
melyik népcsoport melyik földrészen lakjon. A következő leckében ismét visszatér erre a 
dologra, amikor Izsákról van szó. Az 1Mózes 26-ban az 1-es, 2-es vers, nézzük, mi ez! Isten 
sok emberének mondta az ószövetségben, hogy hagyja ott a jelenlegi lakóhelyét, és menjen át 
egy másik helyre. Ábrahámnak is mondta, Izsáknak is mondta.  

1Mózes 26,1–2. 
1. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében volt. 

Elméne azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba. 
2. Mert megjelent néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Egyiptomba! Lakjál 

azon a földön, melyet mondok tenéked. 
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Volt egy éhínség, vagy rossz gazdasági helyzet, így is mondhatom mai nyelven, és úgy 
gondolta Izsák, hogy elmegy Egyiptomba. Egyiptom pedig a világnak az előképe, és ez egy 
kísértés is a mai nap is az emberek számára. Hogy ha baj van, akkor támaszkodjanak a 
világra, ne pedig Istenre. Ezért mondta azt Isten, hogy ne menj Egyiptomba! Ne menj ki a 
világba! Éntőlem is kérdezik időnként, hogy a mostani gazdasági helyzetben, meg az 
inflációban, meg áremelkedések mellett hogy tudtok megélni? Hát úgy, hogy nem a világra 
tekintünk, hanem arra az ellátóra, akit befogadtunk a szívünkbe. Illetve kétféle gazdasági 
rendszer van: Isten gazdasági rendszere, meg a világ gazdasági rendszere. A világ gazdasági 
rendszere labilis, de, ha mi vetettünk Isten gazdasági rendszerébe, Isten gazdasági rendszeré-
ben működünk, akkor megvan a biztos alapunk.  

Visszatérve ehhez az Igéhez, itt azt mondja egy másik fordítás: 
1Mózes 26,2. Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája 
2. … hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked! 
Nem bántani akarom azokat, akik külföldön dolgoznak, de a nagy részük nem Isten 

vezetése szerint teszi ezt. Hallottam olyanokról, akik vissza is jöttek, mert egyszerűen nem 
működött nekik, nem érezték jól magukat, honvágyuk volt. Ez a távoli rokonságban nálunk is 
megtörtént. Tehát nem veszik figyelembe azt, hogy Isten mit mond. Megvan az újszövetségi 
utalása is, az Apostolok cselekedetei 17,26-ban. Régebben foglalkoztam ezzel a témával, 
úgyhogy most nekem összeállt ez a kép. Nézzük az Igét! 

Apostolok cselekedetei 17,26. 
26. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek 

egész színén, meghatározván előre rendelt idejüket és lakásuknak határait; 
Az egy vérből – az ádámi vérvonal erre utal. Itt is hasonló van leírva, mint az Ószövetség-

ben, hogy Isten meghatározta, hogy melyik népcsoport hol lakjon, ezen belül az emberek. Van 
olyan eset, amikor valakit Isten azért visz ki külföldre dolgozni, hogy ott szolgáljon és 
evangelizáljon, az egy teljesen más dolog. Hogyha mi azon a helyen vagyunk, ahol Isten akar 
bennünket látni, és azt csináljuk, amit Ő mond – és itt vehetjük Noé példáját, vagy a fiatal 
szolgáló példáját –, akkor Isten sikerre tud vinni bennünket. Mert Izsák idejében mi történt? A 
szárazság idején? Izsák azután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az eszten-
dőben, úgy megáldotta őt az Úr. Ez egy másik fordítás, a 12. vers. De csak azért, mert Isten 
akaratában volt. Azon a helyen volt, azt tette, amit Isten mondott. Ez nagyon fontos tanulság a 
mai napra is.  

� Utoljára hagytam ezt a témát, egy dolog nagyon megütötte itt a szívemet. A 2. lecke 
végén azt mondja a tanár, hogy van még pár percünk, ha valaki…, de nem tudta befejezni a 
mondatot. Azt akarta mondani, ha valakinek van kérdése, akkor tegye fel a kérdést, és azért 
nem tudta befejezni a mondatot, mert valaki már feltette a kezét, ott hátul. Azt mondja: „ott 
hátul látok egy kezet, pedig még fel sem tettem a kérdést. Nem gondolod, hogy ez szem-
telenség?” Igazából ennek a mondanivalója az, hogy tiszteletlenség felhatalmazás nélkül 
hozzászólni, beleszólni a szolgálónak a mondanivalójába vagy a szolgálatába. Forgattam ezt a 
szívemben, és jöttek is Igék. A Bibliában Isten több helyen mondja, hogy tanítsd az én 
népemet a jó útra! Ezékiel 44,23, ezt most már nem olvassuk fel, vagy pedig az Ezékiel 33,7. 
„hogy ha szót hallasz a számból”, akkor intsd meg a népet, hogy ne saját maguk alatt vágják a 
fát, azaz ne ártsanak maguknak azzal, amit rosszul tesznek! Sokan azért tesznek rosszul 
dolgokat, mert nincsenek megtanítva. Ez a vége lehet, hogy egy kicsit ütős, de tanulságos, 
amit ott hallottam vagy hallottunk, mert mind a ketten hallottuk ezt az anyagot, mert benne 
van a leckében. Ámen. Köszönöm szépen! 

 

Horváthné Éva: 

Köszönjük az Úrnak, hogy hozott elő a szívünkből nagyon sok jó gondolatot, és hisszük 
azt, hogy jó, hogy ezzel előrébb is jutottunk egy kicsit, és tanulunk mindenből, másoknak a 
bizonyságából is, mert tényleg nincs lehetetlen az Isten előtt, mert az Ő kegyelme hatalmas.  
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Hálákat adunk, mennyei Atyánk, a mai napért. Köszönjük, hogy itt lehettünk együtt, a Te 
jelenlétedben. A Te Igédben gondolkodhattunk, elmélyedhettünk benne egy kicsit, Jézus 
nevében. Tanulmányozhattuk a Te igazságodat, Uram. Hálákat adok a mai napon is azokért, 
akik eljöttek a mai alkalomra, és azokért is, akik nem tudtak eljönni valami oknál fogva. 
Megáldom az életüket, Jézus nevében. Köszönjük, hogy befogadó a szívünk a Te Igédre, a Te 
igazságodra, a Jézus nevében. Ámen. Ámen. Ámen. 

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

mert olvastuk a „Lázár és a gazdag ember” történetében, hogy fontos ezt megtennünk, mert 
nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Fontos ezt tudni! 
A kettő között nincs átjárás! Ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon 
Jézust Urunknak. A mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam!  

Azt mondja először is a Róma 10,9–10-es Ige: Mert, ha te a száddal vallást teszel az Úr 
Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. 
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Ámen. 

Ez fontos! Mert szükség néktek újonnan születnetek – ahogy Jézus mondta. Tehát 
megvalljuk, drága mennyei Atyánk, 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! 
Ámen.  
 

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

 


