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KÉSZÍTS HELYET AZ ÚRNAK! 
Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 12. 28. 
 
Mindenkit szeretettel köszöntök! Úgy lesz a forgatókönyv, hogy először köszöntések lesz-

nek, karácsonyi és névnapi köszöntések, utána tartjuk az úrvacsorát, aztán jön a dicséretsor és 
a tanítás. A tanítás után pedig szeretnénk meghívni benneteket egy kis szeretetvendégségre és 
egy kis beszélgetésre. A köszöntéshez a gyülekezet tagjai pár szóval átadják az ajándékokat. 

Felkészítjük a szívünket az úrvacsorára. Közben mi is megajándékozunk benneteket, mint 
pásztorok, mert szeretünk benneteket, az Úr Jézus is szeret benneteket és készített nektek egy 
kis ajándékot. Legyünk ennek az ünnepnek az örömében, az Úr örömében és legyünk mindig 
elvárással a szívünkben. Köszönjük Jézusnak, hogy megszületett és eljött a földre. A 
születésében megvan a megváltásunk is. Isten azért küldte Őt, hogy a keresztre menjen és 
értünk elvégezze a kereszt művét, Jézus nevében. Ennek fényében úrvacsorát veszünk.  

Ezt teljes átéléssel az Úrra tekintve tegyük meg, mert várjuk a jeleket és a csodákat. 
Várjuk azt, hogy megtörténjen a testünkben, a lelkünkben a gyógyulás és az úrvacsora által 
ezek mind megtörténhetnek. A hitünk által szólítjuk be ezeket, Jézus nevében. Az 1Korinthus 
11,23-as versét olvasom. 

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,  
Mi is vesszük a kenyeret és magunkhoz vesszük. Azt tesszük, amit Jézus kért tőlünk, mert 

Ő mindenre megtanított minket. Az Ő teste megszenvedte azt, hogy nekünk örök életünk 
legyen és gyógyulást nyerjünk. Kínozták, megfeszítették. Ezért azt mondta Jézus: 

24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 
mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.  

Hálát adunk mennyei Atyám, hogy a testedet nekünk adtad, hogy megverettetett, meg-
kínoztatott és keresztre feszítettek, Te szegeket kaptál a kezedbe, lábadba. Köszönjük, hogy 
ezt elviselted és végigvitted a kereszten, helyettünk és értünk. Jézus nevében. Ámen! Köszön-
jük drága Úr Jézus, a kiontott drága, szent véredet, amely a kereszten folyt. Köszönjük, hogy 
a bűnünket elhordoztad, megtisztítottál minket és minden nap tisztán tartasz minden bűntől. 
Köszönjük, hogy tisztán állhatunk a mennyei Atyánk előtt bűntelenül, mert Te elhordoztad 
ezeket a múlt, jelen és a jövő vonatkozásában. 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.  

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

Ámen! Köszönjük Úr Jézus!  
Uram, mindörökké áldott légy! Köszönjük neked a kegyelmet, amit a drága Fiad elvégzett 

értünk. Hálásak vagyunk, hogy a drága Jézus megszületett, eljött ide a földre, testben élt, és 
megmutatta nekünk az Atyát. Köszönjük, hogy megtanított mindenre minket, megmutatta azt, 
hogy amikor Ő elmegy, eljön a drága Szent Szellem és elvezet minket minden igazságra és 
eszünkbe juttatja azt, amit Jézus tanított nekünk. Hálásak vagyunk ezért! Hálásak vagyunk a 
kereszt munkájáért, a megváltásért. Köszönjük azt, hogy Ő a keresztre ment értünk és helyet-
tünk, hogy végigjárta ezt az utat és értünk odaadta az életét, hogy nekünk örök életünk legyen. 
Ezért született meg ide a földre! Hálákat adunk ezért mennyei Atyám, hogy a Te tervedet a 
drága Fiad véghezvitte. Köszönjük és hálásak vagyunk ezért! Köszönöm az itt jelenlevő 
testvéreimet és azokat is, akik nincsenek itt. Azokat is köszöntöm és hálás vagyok az életü-
kért, akik hallgatnak minket az interneten. Hálás vagyok Uram, az életekért! Köszönjük, hogy 
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a Te családodba tartozhatunk!  Köszönjük, hogy mi vagyunk a Te fiaid és már nem a szolgáid 
vagyunk, hanem a fiaid. Köszönjük ezt a kegyelmet, Uram! Hálásak vagyunk minden jóért, 
amit az életünkben elvégzel, és ami vissza van hátra, azért is. Köszönjük, hogy növekedhe-
tünk szellemi úton. Köszönjük, hogy minél jobban megismerhetünk Téged mennyei Atyám, 
mert ez a célod, hogy megismerjünk Téged és a Te akaratodat véghezvigyük itt a földön. Kö-
szönjük, hogy elmehetünk és hirdethetjük a Te Igédet, a Te szavadat minden népnek a vilá-
gon. Köszönjük, hogy megcselekedhetjük azokat, amiket Jézus cselekedett a Te akaratod sze-
rint, Atyám. Köszönjük, hogy rátehetjük a kezünket a betegekre és azok meggyógyulnak, az 
ördöngösök megszabadulnak. Köszönjük, hogy szólhatjuk a Te a szavadat, a Te Igédet és 
köszönjük, hogy ez életet ad nekünk és életet ad másoknak is, a Jézus nevében. Hálákat adunk 
ezért és köszönjük, hogy összegyülekezhetünk minden alkalommal és szólhatjuk a Te Igédet. 
A mai napon is átadom a drága Szent Szellemnek ezt az alkalmat, hogy Ő szólja rajtam 
keresztül a Te Igédet, a Te üzenetedet. Hiszem azt, hogy itt nyitott szívek vannak, és akik 
hallgatnak minket, azok mind kinyitják a szellemi szívüket, a szellemi fülüket a hallásra és 
befogadják a Te Igédet és az megelevenedik a szívekben, a bensőkben, és belülről kifelé 
kiárad a lelkükön keresztül és gyógyulások, szabadulások történnek minden napon, a Jézus 
nevében. Imádkozunk Uram, azokért közös hittel, akik vigasztalást keresnek a családjukban, 
mert elhunytak a szeretteik, hogy vigasztalást, békességet kapjanak, a Jézus nevében. Mert 
Te, Atyám, Te tudod a szíveiket meglágyítani, és szeretettel átölelni, és megvigasztalni 
mindenkit, a Jézus nevében. Hálás vagyok Uram! Minden emberért imádkozunk a világon, 
minden embernek az életét neked adjuk, Uram, és neked gondod van mindenre. Tudjuk ezt, és 
bízunk benned, hiszünk benned minden nap. Köszönjük, hogy imádkozhatunk és hálát 
adhatunk minden napon az életünkért, a családunkért, a munkahelyünkért, és minden olyan 
dologért, ami tőled származik, Uram. Az ördögnek megparancsoljuk, hogy hagyja el a 
portánkat, mert Ő már le van győzve a Jézus nevében! Nem érinthet bennünket, csak körbejár, 
keresve, kit nyeljen el. De mi ezt nem engedjük, mert benned bízunk, Uram, és rád tekintünk 
minden napon. Az Úr Jézus drága, szent nevében. Ámen! 

Te vagy a szívek vizsgálója, Uram! Te látod a mi szívünket, Te látod a mi szívünk vá-
gyait, ami Tőled származik és Te megadod ezeket nekünk, a Jézus nevében. Ámen! Halleluja! 

 Köszöntelek benneteket! Ma az Úr Jézus születésének a megemlékezése alkalmából 
jöttünk össze. A szívünk fel van öltöztetve ünnepi ruhában és így várjuk az Úr Jézus második 
eljövetelét is. Ünnepi ruhában, felékesítve, mert mi vagyunk a menyasszony. A vőlegény el 
fog értünk jönni! Dicsérjük Őt! Ő megszületett, megváltott minket és vissza fog értünk jönni, 
akik hiszünk Őbenne.   

Jézus nevében ma egy olyan tanítást fogok elétek tárni, amiben benne van az Úr Jézus 
születésének körülménye is és a lelkünk állapota is. Nagyon fontos dolog, hogy a lelkünkkel 
foglalkozzunk, ez nagyon mély téma, és ezzel nagyon sokat kell foglalkozni, mert a lelkünk 
területén vannak problémák. A lelkünk akadályoz mindig bennünket az előrelépésben. Ezt 
szeretném, ha egyre jobban megértenénk mindannyian és a szívünkig hatolna, hogy hogyan 
tudunk ebből megváltozni, és az isteni úton járni.  

A mai tanításunk címe: Készíts helyet az Úrnak!  
Az első igeversünk a Galata 4-ben található. Azt mondja Isten Igéje: 
Galata 4,4‒6. 
4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól 

lett, aki törvény alatt lett.  
5. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.  
6. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szívei-

tekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya!  
Ez egy csodálatos Ige, amiben, ha mélyen megnézitek, benne van a Szentháromság. Ben-

ne van az Isten, aki a Fiát adta, benne van Jézus, aki az Ő Fia, és benne van a Fiának a Szelle-
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me, aki a szívünkben él. Aki a szívünkben van! Ha jobban tanulmányozzátok ezt, meg fog-
játok benne látni és kijelentést kaptok belőle. Bizonyára mindannyiunk életében volt olyan 
élethelyzet már, amire azt mondtuk, hogy ez nem a legjobb pillanat. Ez nem a megfelelő idő, 
ami eljött az életedben. Ha belegondolunk, akkor valószínűleg az sem volt a legalkalmasabb 
helyzet, amikor Isten elküldte a Fiát, hogy megszülessen erre a világra egy asszonytól. Mert 
abban az időben is nagyon rosszul álltak a dolgok azon a földrészen politikailag és gazdasá-
gilag is. Zűrzavaros, nehéz élet volt.  

Akkoriban Róma szinte az egész világot uralma alá akarta vonni, oly módon, hogy 
leigázott több országot, több területet azon a vidéken és az elfoglalt területeken élőkre pedig 
adókat szabtak ki. Tehát elég nehéz világ volt akkor is. Úgyhogy természetes, fizikai szinten 
egyáltalán nem tűnt megfelelő időpontnak Jézus születése. De szellemi szinten viszont igen, 
mert Isten a lehetőséget látta meg ebben. Ha visszamegyünk az Ószövetségbe, ott is, amikor 
Noé bárkája megépült, és Noénak meg kellett tennie, hogy megmenekítse az emberiséget, 
előtte is zűrzavaros élet volt. Isten ezt nem nézhette tovább! Ez az Ószövetségre utal, vagy 
éppen Szodomában és Gomorában, ami történt az emberek miatt, az emberek lelkülete miatt, 
mit műveltek és ott is zűrzavaros volt az élet. Nehéz idők voltak. Az emberek nagyon 
félrementek, és ahogy most látjuk, a mai világban is ez történik.  

Isten látta a lehetőséget abban, hogy megmenekítse az emberiséget. Ekkor volt az idők 
teljessége, vagyis az Isten által elrendelt idő, amikor Isten elküldte a Fiát, mert ezáltal jött el a 
megváltás ideje. Ahogy mondtam, Jézus születésével a megváltásunk is elérkezett. Gondolja-
tok bele, hogy most a mai világban is mi van politikailag is meg gazdaságilag is. Minden 
tönkrement! Most is úgy látszik a jelekből, hogy megint eljött egy újabb időnek a teljessége. 
A Galata 4,4-ből azt lehet látni, hogy Isten pont ilyen zűrzavaros helyzetben küldi el az Ő 
Fiát, ami, ha megnézzük, Jézus második eljövetelére is utal, hogy eljött az idők teljessége.  

Visszatérve Jézus születéséhez, a Lukács 2-ben olvashatjátok a történetet. Ott az van 
leírva, hogy Máriát és Józsefet sehol nem fogadták be. Egyetlenegy Igét elolvasok ehhez a 
Lukács 2,7-et, abban van benne, hogy: 

Lukács 2,7. 
7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá, és helyezé Őt a jászolba, mivelhogy nem 

volt nékik helyük a vendégfogadó háznál.  
Ámen! Ha elolvassátok a történetet, megtaláljátok benne ezt is. Máriát és Józsefet nem fo-

gadták be sehol, hogy Jézus születésének helyet adjanak. Ezért a kisdedet, Jézust, egy istálló-
ban szülte meg Mária. Egy istállóban! Gondoljatok bele, hogy milyen egy istálló. Biztos, 
hogy többen jártatok már istállóban. Az istálló egy rendezetlen, piszkos, szörnyű környezet-
ben lévő hely. Ott állatok vannak, és ahol állatok vannak, ott az ürülékük is ott van és annak a 
trágyának szaga van. Ott született meg az Úr Jézus, az istállóban található a fából készült já-
szol is, amiből az állatok esznek. Látom, meg vagytok lepődve, hogy erről beszélek, de meg 
fogjátok látni, hogy miért is van az, hogy így mutatom be az istállót. Ettől függetlenül, hogy 
ilyen környezetben született meg Jézus, megszületett és emberré lett. Jézus ugyanolyan fizikai 
testben élt, mint a földön élő többi ember. Ha megnézzük, az Atya nem egy győztes 
királyként küldte el az Ő Fiát ide a földre, hanem csecsemőként, aki szűztől született.  

János 1,14.  
14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az 

Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. 
Ámen! Csodálatos igevers! Nézzük meg, hogy Jézus miért született le ide a földre két 

évezrede. Miért született erre a bolygóra? Jézus otthagyta a mennyei jólétet, eljött a földre, 
hogy bemutassa nekünk az Atyát, hogy élő kapcsolatunk lehessen az Atyával, és hogy elhozza 
számunkra a megváltást. Elolvassuk ehhez a Filippi 2,6–8. igeversben, hogy Jézus mit tett. 

Filippi 2,6–8. 
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6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az 
Istennel egyenlő, 

7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett; 
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes 

lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. 
Ámen! Ez a három igevers nagyon sok üzenetet hordoz magában. Jézus letette az isteni 

rangját, és ugyanolyan lett, mint mi, ugyanolyan emberként született meg, ugyanúgy élt itt a 
földön, ahogy az összes többi ember. Amikor ez megtörtént, hogy leszületett ide a földre, 
letette ezt a rangot, akkor Ő alázatos lett és engedelmes, és minden pillanatában a mennyei 
Atya akaratát teljesítette. Ebben az igesorban ez áll benne, de erről fogunk még beszélni.  

A politikai és a gazdagsági körülményektől függetlenül az Atya mégis elküldte a Fiát a 
földre, az Ő isteni tervének megfelelően, a megfelelő időben. Ahogy már mondtam, Jézus egy 
istállóban született, ami egy rendetlen hely volt. Ezt azért ismétlem meg, mert ez nagyon 
fontos, és egy nagyon jó hasonlat ahhoz, hogy milyen a te lelked és a világ. Nagyon fontos 
erről tudni, mert ha újjá is vagyunk születve, és be is vagyunk töltekezve Szent Szellemmel, 
attól még eleinte a mi lelkünk is egy nagyon rendetlen, zűrzavaros hely. Amikor újjászület-
tünk, akkor még egy rendetlen, zűrzavaros hely volt a lelkünkben. Ezt mélyebben el fogom 
majd magyarázni. Lehet, hogy egy kicsit erős ez az anyag, de hiszem azt, hogy érthető számo-
tokra. Az, hogy rendetlenül zűrzavaros a te lelked, ez Istent egyáltalán nem ijeszti meg, sőt, 
még csak nem is visszataszító számára, mert Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. Mit teszünk 
mi ennek ellenére? Nem adunk helyet Istennek a lelkünkben, ahogy a megszületendő Jézus-
nak sem biztosítottak megfelelő helyet Betlehemben. Ez hasonlóan történik a lelkünkben, és 
tudnunk kell azt, hogy a mi lelkünk a fogadó, ahol helyet kell készíteni, hogy befogadjuk 
Istent, hogy befogadjuk az Úr Jézust, befogadjuk a Szent Szellemet. Abban az időben a 
fogadóban nem volt hely, most pedig az emberek lelkében nincs hely. Nézzük meg a világot. 
Megtöltjük a lelkünket minden szeméttel, fizikai vágyakkal, túlhajszolt munkával, élvezetek-
kel, mértéktelen szórakozással. Ilyenek az emberek a világban.  

Mi már tudjuk, hogy ebből változni lehet, mert ismerjük Isten Igéjét, és minél jobban meg 
szeretnénk Istent ismerni, és ezeket a helyeket kiszorítjuk a lelkünkből. Erre szükség van. 
Mivel ennyi minden van az emberek lelkében, emiatt annyi mindent beengedünk az életünk-
be, a lelkünk belsejébe, hogy már nincs ott hely Isten számára. Sokan mondják azt, hogy 
Jézus, tudod, hogy nagyon szeretlek téged, de ne haragudj, most nincs időm rád. Van a 
tévésorozat, ami hiábavaló, értelmetlen beszélgetés azokkal, akik csak a problémáikat sorolják 
nekünk, de amikor mi elkezdünk velük beszélni az Úr Jézusról, akkor őket ez nem érdekli. 
Vannak ilyen emberek. Aztán az órákig tartó facebookozás, vagy éppen a hosszasan tartó 
csetelés, mennyi órát el tud venni az életünkből, és abból, hogy az Úrral foglalkozzunk. Ezek 
azok a dolgok, amelyek kiszorítják Istent a lelkedből, a gondolatvilágodból. Amíg egy soro-
zatfilmet megnézek, az idő alatt helyette elvonulhatnék az imaszobámba imádkozni. Mennyi 
mindent megtehetnénk az Úrnak, az Ő dolgainak, hogy nekünk jobb legyen, mert Isten azt 
akarja, hogy nekünk legyen jobb. Van miért imádkoznunk, mert annyi minden történik az 
életünkben. Van mit kiszorítani a lelkünkből. Ez csak egy példa arra, hogy mennyire fontos 
az, hogy Istennel kapcsolatban legyünk.  

A másik probléma az, hogy sokunknak nincs meg a szívében az a mérhetetlen vágy az Úr 
felé, hogy belemélyedjen az Igébe, hogy jobban megismerje a mennyei Atyát. Pedig, ahogy 
mondom is, ez által változna meg az életünk, ez által változik meg. Biztos vagyok benne, 
hogy ebben nem hisznek az emberek, hogy ez egy csodálatos dolog, és csodálatosan át tudja 
formálni az életünket, ha foglalkozunk Isten Igéjével és belemélyedünk. Nem hiszik el, és 
azért nem akarják a közösséget az Úrral, és ez a szívnek egy rossz állapota, egy rossz, bezárt 
állapota az Úr felé. Nincs meg az Ige iránti vágy, csak a folytonos panaszkodás jön ki a 
szájukon. Mi lenne, ha a panaszkodás helyett Isten Igéjét mondanák ki, pont a problémájukra 
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vonatkozóan? Mennyire jó lenne ez az embereknek. Ezt nem azért mondom, hogy bárkire is 
ráerőltessem azt, hogy az Atyával legyen szoros kapcsolata. Viszont, ha meg akarod az 
életedet változtatni jó irányba, akkor bizony rendszeresen foglalkoznod kell az Igével. De 
nem elég csak hallgatni a tanításokat, nem elég csak olvasni a tanító könyveket, nem elég csak 
imádkozni, hanem saját magadnak el kell vonulnod, az Igében elmélyedni, elcsendesedni, és 
foglalkozni vele. Higgyétek el, ha ezt megteszitek, hogy elvonultok, a Szent Szellem csak 
akkor tud szólni hozzátok. Mert bizony a Szent Szellem tud szólni hozzánk, és megoldást tud 
az életünkre hozni. A lelkedet táplálni kell, mert annak is egy része a szellemi szívhez tarto-
zik. Bizonyára emlékeztek arra, amikor a szellem, lélek, testről tanítottunk, és a három kör, 
ahogy egybe kapcsolódik, és középen van a lélek, ami hozzákapcsolódik a szellemhez és a 
testhez is. Mivel hozzákapcsolódik a szellemhez, ezért a szellemi szívhez hozzákapcsolódik. 
Ezért van az, hogy amikor egy ember földi életének vége, akkor a szellem és a lélek eltávozik 
a testből. Ez fontos. Mert a test akkor elhagyja magát, nem tudja magával húzni a lelket, 
akkor a szellem és a lélek eltávozik. Ámen!  

Galata 4,4–6. Egyszerű fordítás 
4. Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, 

és a Törvény ideje alatt élt, 
5. hogy felszabadítsa a Törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga 

fiaivá fogadhasson. 
6. Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a szívünkbe, aki 

így kiált: „Abbá!” azaz: „Édesapám!” 
Ámen! Ez a fordítás jobban elmagyarázza azt, hogy miről is szól ez az Ige, hogy akkor 

küldte el Isten az Ő Fiát erre a földre, amikor a megfelelő idő eljött. Egy asszonyt talált hozzá, 
aki szűz volt, és aki engedelmes volt ahhoz, hogy befogadja az Úr Jézust, hogy megszülessen 
ide a földre. Azt is tudjuk, hogy a törvény ideje alatt született meg Jézus. Akkor még a mózesi 
törvények éltek, de nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse a törvényt, 
hogy megszabadítson minket a törvény átkától, és a szolgaságból fiaivá válhassunk a mennyei 
Atyának. Mivel gyermekek lettünk, az Ő gyermekei, ezért elküldte Isten az Ő Szellemét, a 
Szent Szellemet, a mi szívünkbe, aki által kiálthatjuk, hogy Abbá, Atyám, hogy drága Édes-
apucikám.  

Ebből az igesorból ezt egy kicsit fölvázoltam, de a legfontosabbat szeretném most ebből 
kivenni, ami ide tartozik, az Abba Atya jelentését szeretném elmagyarázni. Az Abbá egy 
héber szó, annak a jelentése apuka, és még azt is jelenti, hogy bensőséges apai kapcsolat, 
amely minél több együtt töltött idő alatt fejlődik ki. Amiről beszéltem, hogy minél többet 
foglalkozunk Isten Igéjével, annál bensőségesebb lesz a kapcsolatunk az Atyával, annál több 
mindent megtanulunk az Igéből. Az életünk minden napjára a megoldásokat elő tudjuk hozni 
a szoros kapcsolattal, mert Isten velünk van, nem hagy el minket. Mindig velünk van! Amikor 
mi befogadtuk Jézust, és a Szent Szellem a szívünkbe költözött, mert a Szent Szellemet is 
befogadtuk, akkor az onnantól kezdve örökké ott marad. Nem hagy el minket, ott marad a 
szívünkben. Belülről kifelé jön ez a gyógyulás, a békesség, az öröm, minden jó, amit Istentől 
kaptunk, minden a szellemünkből jön a lelkünkön keresztül kifelé. Ez egy csodálatos dolog, 
amikor ezt megérted, hogy mit jelent.  

Jézus korában az izraeli kisgyerekek úgy nevezték az édesapjukat, hogy apuka, apucika. 
Mi úgy mondjuk magyarul, a kisgyerekek is nagyon sokszor szokták kiabálni az apjuknak, 
hogy apucikám, édesapucikám. Ez a kifejezés az apáknak szóló kedvességünket jelenti. 
Ugyanúgy, mi Isten felé kedvességet szólunk, amikor azt mondjuk, hogy Abbá Atyám, drága 
Édesapám. Mivel Isten Fiának a Szelleme ott él a szívünkben, ezért ebből a bensőséges kap-
csolatból kiálthatjuk azt, hogy Abbá Atyám, mert ezt Istentől kaptuk. Az Atya az Ő fiainak 
nevez bennünket, mert helyet adunk neki a szívünkben, befogadjuk Őt abba a fogadóba.  
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Az örök életünk azért vált valósággá számunkra, mert Jézus annyira szeretett minket, 
hogy az üdvösségünk volt az az öröm, amiért elszenvedte Jézus a keresztet, amiért a keresztre 
ment. A Zsidó 12,2. le is írja ezt a részt. 

Zsidó 12,2. 
2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért 

keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült. 
Ámen! Nem tekintette azt a gyalázatot, amin keresztülment. Végigjárta azt az utat, amire Isten 

elhívta Őt. Három és fél év alatt sok minden történt vele, megkísértették, folyamatos támadás alatt 
volt, a farizeusok, a szadduceusok állandóan támadták a kérdéseikkel, sőt a tanítványai is ellene 
fordultak, és a családja sem követte Őt. A földi élete végén ütötték, verték, megkorbácsolták, 
leköpték, megtagadták, és végül megölték. Ebből láthatjuk azt, hogy Ő is szenvedett rengeteget 
lelkileg, amit értünk szenvedett el. De mégsem az érzéseire, nem az érzelmeire fókuszált, nem a 
saját akaratát cselekedte meg, hanem az Atyáét. Az Atya akaratát teljesítette be.  

János 6,38.  
38. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, 

hanem annak akaratát, aki elküldött engem. 
Tehát a mennyei Atyáét. Ámen! Milyen kitartó volt Jézus azért, hogy mi új életet 

nyerhessünk, hogy mit meg nem tett értünk azért, hogy mi újjászülethessünk, új életet 
kapjunk. De nem csak a szellemünknek van szüksége az üdvösségre, hanem a lelkünknek is.  

Az 1Péter 1,8‒9. vers azt írja: 
1Péter 1,8–9. 
8. Akit, noha nem láttatok, szerettetek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek 

Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: 
9. Mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét. 
Tehát ezzel éritek el hitetek célját, a lélek üdvösségét, hogy nem látjátok, és mégis hisztek 

benne. Zsidó 11,-ban is ott van, hogy hinni kell benne, bízni kell benne. 
Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinni kell, 

hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. 
Ahhoz, hogy Isten betöltse, betölthesse lelkünk területét, a mi döntésünkre van szükség, 

mert ezzel biztosítunk helyet Isten számára. Ez fogja meghatározni azt, hogy Istennel éled-e 
az életedet, vagy nélküle. Meg kell tanulnod azt, hogy hogyan lehet megtölteni az akaratodat, 
az értelmedet és az érzelmeidet Isten Igéjével, ami Szellem és igazság, mert Isten Igéje 
Szellem és igazság. Ugyanis, nem csupán az akaratunk, az érzelmünk és az értelmünk 
találhatók a lélek területén, hanem még a képzeletvilágunk is ott van, amely hatalmas erővel 
bír. A képzelőerő egy hatalmas erő. És ha hagynád, hogy Isten Igéje végezze a dolgát, akkor 
elindulna az a folyamat, hogy kitisztítson téged a hiábavaló dolgoktól, belülről kifelé. Jézus 
mindig ott akar lenni a mi zűrzavaros, rendetlen helyeinken, hogy segítsen a lelkünk 
helyreállításában, de ehhez nekünk kell helyet készíteni a számára. Az a probléma, hogy gyakran 
megtöltjük a lelkünket mindenféle nem Istennek tetsző dologgal, és ezáltal nem hagyunk semmi 
helyet a számára a lelkünkben. Jézus azt kéri, hogy adjuk át neki a lelkünkben levő üres helyeket. 
Hogy megértsétek, igyekszem elmagyarázni nektek, hogy mit jelent az az üres hely, mert ezt még 
így nem hallottuk. 

Van jó dolog, ami valójában hiábavaló, üres dolog. Vannak hobbijaink, amiket szeretünk 
csinálni. Például a túlzásba vitt hobbi nem tetszik Istennek, az egy üres dolog, egy földi dolog. 
Elmondom nektek, hogy a munkahely is egy üres dolog, mert nem tudjuk Istennel tölteni az 
életünknek azt a részét, de jó dolog, mert azzal keressük a pénzünket, azzal keressük a 
mindennapi betevőt, sőt, nem csak azt, hanem azon felül tudunk adni másoknak is, mert Isten 
ezt akarja. Tehát az üres hely az, amikor túlzásba viszünk más dolgokat, túlzásba viszünk egy 
jó filmnézést, ha többször nézzük meg, vagy ha folyamatosan, minden hétvégén horgászni me-
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gyünk. Van, aki olyan mélyen belebolondul egy hobbiba, hogy nem tudja, hol a határ, az már egy 
túlzás és egy üres hely a lelkünkben, vagy színházba járás, vagy hasonló. Ezek jó dolgok, de 
mégis üres helyek, és ezeket nem visszük magunkkal a mennybe, erre kell gondolni. Tudjuk, 
hogy vannak rossz üres helyek is, a drogozás, a pornófilmnézés, a testi vágyak, ami az ördögtől is 
származik, és amire hajlunk, hogy ezt tegyük.  

Nézzük tovább az ürességet, hogy milyen ürességek léteznek még? Kétféle üresség léte-
zik. Mielőtt újjászületik egy ember, tejesen üres, mert nincs benne semmi Istentől származó 
szellemi dolog, se a szellemében, se a lelkében, nincs benne az Úr. Egy elveszett emberről 
beszélek, aki még nem fogadta be az Úr Jézust. Miután újjászületsz, a szellemedben már ott 
van az Úr, de ennek ellenére a lelkedet még mindig meg tudod tölteni, hiábavaló, üres 
dolgokkal. Előfordul mindannyiunkkal, még ma is. A hívők lelkében az üresség olyan, mint a 
széna, a fa és a pozdorja, amelyek nem fognak megmaradni, mivel ezek nem igei dolgok, 
ezért ezek el fognak égni, amikor az Úr Jézus visszajön. Odaállunk majd az ítélőszék elé, 
ugyanis a tűz fogja megpróbálni, megítélni, hogy mi lesz a jutalmunk a mennyben. Mindenki, 
aki újjá van születve és hisz az Úr Jézusban, a mennybe kerül, csak nem tett Istennek semmit 
az élete folyamán, nem járta úgy az Ő útját, ahogy Isten elhívja, hogy menjetek el, és hirdes-
sétek az Evangéliumot minden népnek, és ilyenek, amiket meg tudunk tenni az Úr Jézusnak.  

Olvassuk el az 1Korinthus 3,11‒15-ig szóló Igéket. Az Egyszerű fordításból olvasom fel 
nektek. A mi Bibliánkban úgy írja, hogy fundamentum, és az azt jelenti, hogy a ház alapja.  

1Korinthus 3,11–15. Egyszerű fordítás 
11. A ház alapja már készen van: Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki 

sem készíthet.  
Fontos, hogy befogadtuk az Úr Jézust. Ő az alap az életünkben, Ő egy szilárd alap, amire 

építhetünk. 
12. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző 

anyagokat használhat fel: aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát vagy szalmát. 
Az arany, az ezüst, a drágakő, az jelenti azt, hogy ezek nem égnek el. Ezek a drága dol-

gok, ezek a jó dolgok, ami az Úr Jézushoz tartoznak, amik nem égnek el, de felhasználhatunk 
fát, szénát vagy szalmát, amik elégnek. Még egyszer elmondom, ez azt jelenti, ha az Igében 
vagy, és az Atya akaratát teljesíted, azok a jó dolgok, amikor csak az Ő Igéjében vagy, az 
arany, ezüst és a drágakő. A fa, széna, szalma pedig világi dolgok, amik üres dolgok, vagyis 
nem igei dolgok.  

13. Hogy milyen anyagból épített, az az Ítélet Napján fog kiderülni. Mert az a nap 
tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. 

14. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap. 
15. Ha viszont leég a háza, kárt szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, 

mint akit az égő házból mentenek ki a tűzön keresztül. 
Ahogy mondtam is, aki újjá van születve, megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő 

házból mentenek ki a tűzön keresztül. Ámen!  
Itt mondom azt, hogy senki nem akarja senkire ráerőltetni, hogy az Úrral szoros 

kapcsolata legyen, és hogy az Atya akaratát tegye. De higgyétek el, nagyon fontos, mert az 
utolsó időkben élünk, hogy tényleg minél jobban ragaszkodjunk az Úrhoz, és vele legyünk. 
Együtt imádkozzunk, akár család, akár barátok vagy a munkahelyen, bárhol, mert ennek így 
kellene lenni, hogy összekapcsolódva, szorosan az Úrral élni. 

Van, aki először hallotta ezt az Igét, látom egy kicsit az ijedséget az arcán. Nem azt kell 
elképzelni a tűzpróbánál, hogy a testedet bele fogják dobni a tűzbe, mint a boszorkányokat, 
úgyhogy ne értsétek félre, a bensőnkről, a belső házunkról szól, hogy hogyan foglalkozzunk 
az Úrral.  

Az alap a Krisztus, akire építünk, építhetünk örökkévaló igei dolgokat. Még egyszer így 
elmondom, arany, ezüst, drágakő, amit az Igében hallottatok, vagy pedig építhetünk értéktelen 
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dolgokat, amik ideig valók, ilyen a fa, a széna, a pozdorja. Amikor sok üresség van benned, ami 
felemészti a lelkedet, akkor Isten azt mondja, hogy ha nekem adod az üres helyet a lelkedben, 
akkor én csinálok belőle egy szent helyet, betöltöm sok jó dologgal. Ez a lélekről beszél. 

A lelkünk területén még most is előfordul, – ahogy mondtam –, hogy időnként zűrzavar 
támad, de ennek nem kell így maradnia, ezt mi meg tudjuk változtatni. Isten nem riad vissza a 
zűrös helyeinktől, hanem azt mondja, hogy: „add nekem oda azokat, majd én foglalkozom vele.” 

Tehát a lelkedben levő üres, zűrzavaros helyet neked kell átadnod Istennek, mert minden 
olyan dolog hiábavaló, ami nem igei alapokra épül. Mindig legyen az a cél előttünk, hogy 
Krisztus képmására formálódjunk át. Ő azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint Ő. Imádjuk 
az Atyát, legyünk vele szoros kapcsolatban, és amikor kezdünk átformálódni, akkor fel-
ismerjük, hogy nincs szükségünk arra a sok, hiábavaló szemétre, ezért ezeket elparancsoljuk 
az életünkből, és megváltozunk, átváltozunk.  

Pál apostol is beszélt erről a Filippi levélben, az Egyszerű fordításból olvasom fel. Azt 
mondja Pál: 

Filippi 3,7–8. Egyszerű fordítás 
7. Régen ezek nagyon értékesek voltak a számomra. Most már viszont úgy tekintek 

rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. 
Itt a világi dolgokról beszél. 
8. Sőt, ma már nemcsak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek te-

kintek ahhoz a nyereséghez képest, amelyet Uram, a Krisztus Jézus személyes megisme-
rése jelent! Mert Őt igazán megismerni az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb 
és értékesebb! Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam, 
csakhogy Krisztust megnyerjem, 

Ámen! Csodálatos! Benne van az Igében, hogy mit tegyünk, hogy milyen fontos ez és 
mennyire jó.  

Tehát, amikor eltávolítjuk azt a sok szemetet a lelkünkből, azzal helyet készítünk az Úr-
nak, hogy feltölthesse a lelkünket. Nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk, hogy hogyan 
készítsünk helyet Istennek. Viszont ezzel kapcsolatban is két hibába beleeshetünk. 

Az egyik az, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy az ember hármas felépítésű szellemi 
lény. Szellem, lélek, test. Ezt nem tudják a világi emberek sem, mert én magam is itt ismertem 
meg az Úr igazi útját, hogy hármas felépítésű szellemi lény vagyok, pedig a Bibliában benne 
van az 1Thessalonika 5,23. igeversben, hogy szellem, lélek és test az ember. Elolvashatjátok, 
ez minden Bibliában benne van. Ezt mondhatjátok bármelyik vallásos embernek, vagy világi 
embernek, ott megtalálja.  

A másik dolog pedig az, hogy úgy gondoljuk, bőven elég annyi, hogy az Isten szelleme a 
mi szellemünkben lakik, a lélekkel és a testtel pedig nem kell semmit tenni, pedig bizony, 
kell! Mindkettővel foglalkozni kell, a lélekkel és a testtel is. A szellemünk teljesen tiszta, 
amikor befogadjuk az Úr Jézust, de a lelkünket át kell formálni. A lélek megújítása úgy 
történik, hogy Isten Igéjével foglalkozom. Ha a szellem és a lélek összekapcsolódik, akkor le 
tudja uralni a testet, a test kívánságait és minden mást. 

Fontos, hogy ami már a szellemünkben megvan, amit a megváltásban kaptunk, az 
átkerüljön a lelkünkbe is és át tudja formálni. Amikor a szellemed és a lelked összhangba 
kerül, akkor szellemi emberként tudsz járni, és nem testi módon. Megtapasztalhatod azt, hogy 
az érzelmeid megváltoznak, és így az akaratod összhangba tud kerülni Isten akaratával. A 
változás nemcsak a te életedre, hanem rajtad keresztül mások életére is változást hozhat.  

Zűrzavaros lélekkel kezdjük az újjászületett életünket, mert a gondolataink még ellenté-
tesek Isten gondolatával, mert még nem ismerjük Isten dolgait. Az érzelmeink összekuszáltak, 
az akaratunk pedig nem egyezik meg Isten akaratával. Sajnos, sokszor mi még mindig a saját 
akaratunkat akarjuk követni. Nekünk azt kellene imádkozni, amit Jézus imádkozott, amit 
megnézünk a Máté 26,39-es versben, amikor Jézus a Gecsemáné-kertben volt. Ez egy nagyon 
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jó példa, nagyon szeretem ezt az Igét. A második részét olvasnám fel, mert ez kellene nekünk 
is mondanunk az Atyának: 

Máté 26,39/b. 
39/b. …mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te. 
Jézus az egyetlen, akinek nem rendellenes működésű a lelke. Ő minden területen tökéle-

tes. Mindannyiunknak van valami rendellenesség a lelkében, mert mindegyikünk átment már 
néhány dolgon az élete során. Például ilyen a csalódás, a kiábrándulás, ezek is üres helyet 
hoznak létre a lelkünkben, és oda kell figyelnünk, hogy miként dolgozzuk fel ezeket, mert 
ellenkező esetben hosszútávon az életünk részévé válhatnak a csalódások, az elhagyások, meg 
minden olyan dolog, amit beveszünk a lelkünkbe. A rossz dolog végigkísérheti az életünket, 
ha nem toljuk ki a lelkünkből, a gondolatvilágunkból, ha nem tesszük félre. Tehát, ha nem 
helyesen dolgozzuk fel, akkor az egész életünket negatív szemüvegen keresztül fogjuk látni. 
Ez egy másik dolog, hogy nem szabad magunk köré falat építeni és színlelni azt, kifelé azt 
mutatni, holott belül a lelkünkben és a testünkben mardos a fájdalom. Van, aki kifelé azt 
mutatja, hogy minden rendben van. Ez sem jó. Helyre kell tennünk a lelkünket. Kifelé azt 
mutatod, hogy teljes békességben és örömben vagy, holott ez nem igaz. Isten a kezébe akarja 
venni ezeket a sérült helyeket, a lelki sebek helyeit, ezeket az üres helyeket, és teljes átvál-
tozást akar elvégezni benned. Szabadulást akar adni neked, hogy a gyógyulás és az átváltozás 
rajtad keresztül mehessen. 

Az utolsó gondolatsor. Ezzel kapcsolatban azt írja az 1Péter 5,7, hogy az Úrra kell vet-
nünk minden gondunkat.  

1Péter 5,7. 
7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. 
Mit ír Isten Igéje itt? Minden gondunkat vessük Őreá. A minden, az minden, nincs kivétel, 

minden beletartozik. Minden gondunkat vessük Őreá, és neki gondja lesz erre.  
Van egy dolog, amiből most kaptam kijelentést. Azt tanultuk korábban, és azt is szoktam 

mondani, hogy zárjuk már ki a világ dolgait és figyeljünk az Úrra! Jó dolog ezt mondani, 
hagyjuk kint az ajtó mögött ezeket a rossz gondolatokat. De az újabb kijelentés szerint ez nem 
így van, mert ugyanis ezek a gondok, ezek a gondolatok bennünk vannak, a lelkünkben van-
nak. Ezek a problémák bennünk vannak. Nem tudjuk ezt csak úgy, mint egy darab papírt ki-
dobni, ezzel foglalkozni kell. Nem mondhatom azt, hogy úgy gyere be, hagyd kint a gon-
dodat, mikor tele van a lelked gondokkal. Érdekes nagyon, hogy nem lehet ilyet mondani, de 
Jézus azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy, gondokkal tele, gyere úgy, ahogy vagy és 
vesd rám ezeket a gondokat, mert én törődöm veled. Ezt tudatosítsd ott belül!  

Isten el akarja kérni a saját akaratunkat, az érzelmeinket, a gondolatainkat, a képzeletün-
ket, mert meg akarja mutatni az Ő útjait nekünk, el akar vezetni az igazságra, és nem elég azt 
mondani, hogy elfogadom, és tudom a mai üzenetet, amit ma kaptam, hanem azt tudatosítani 
kell magunkban! Nem elég azt mondani, hogy tudom, hogy Jézus megváltott, tudom, hogy ez 
történt, tudom, hogy az történt, tudom, hogy ez van leírva az Igében. De tudatosítottad a 
belsődben? Kaptál belőle kijelentést? Ez azt jelenti, hogy nem elég az elmebeli tudás, hanem 
kijelentést kell venni abból a szellemünkben, mert akkor válik élővé, elevenné az az ismeret, 
az a dolog, amiből kijelentést akarsz kapni, amiből meg akarsz szabadulni. Ha hiszitek, ha 
nem, a változás egyetlen kijelentésen múlik. Elég egyetlen kijelentés és rögtön ott van a 
válasz. Ámen! 

Köszönöm, hogy meghallgattatok! 
 
Bor Ferenc: 
Ahogy a pásztorotok olvasta az 1Péter 5,7-et, emlékeztem arra, hogy nekem ide ki van 

írva a Bibliám szélére a Bővített fordítás, ami nagyon gyönyörűen hangzik, és ezt felolvasom 
nektek: 
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1Péter 5,7. Bővített fordítás 
7. Bízd Őrá az életedet, minden apró és nagyobb gonddal, aggodalommal, nyugtala-

nító üggyel, egyszer és mindenkorra, mert Ő gyengéden foglalkozik a gondjaiddal és 
éberen őrködik felette.  

Szépen ki van bontva ez a Bővített fordítás. 
A Zsidó levélben is mutatott az Úr egy Igét, az alkalom során. 
Először is hálát adunk a mennyei Atyának, hogy megismerhetjük Őt úgy, mint a szerető 

Atya, aki elküldte a szeretett Fiát, és az Ő befogadásával pedig mi a szeretet gyermekei 
lehetünk. Nagyon kedves dolog Isten előtt, ha a gyülekezet megemlékezik az elöljárókról, 
pásztorokról. A Zsidókhoz írt levél 13,7-ben, van itt egy Ige, amit kicsit kibővítve olvasok. 

Zsidó 13,7. 
7. Emlékezzetek meg az elöljáróitokról, [mert ők voltak azok, akik elhozták és], akik 

szólották néktek Isten Igéjét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. 
Mivel a pásztorotokat megajándékoztátok a mai napon, ez az Ige kiugrott itt nekem, úgy-

hogy ezzel az Igével alá van támasztva ez a dolog. Igazából, amit adtatok, az nem más, mint 
különböző eszközökbe becsomagolt szeretet.  

Azért kértem szót, mert pár gondolat idekapcsolódik a szeretet ünnepéhez, és ez a leg-
újabb bibliaiskolai leckékből származik. 

Növekednünk kell Isten irántunk való szeretetének megismerésében. Ugyanis nehéz elfo-
gadni Isten ígéreteit, ha nem hisszük, hogy Ő szeret minket. Isten irántunk való szeretetének 
nincsenek feltételei. A kegyelem is Isten irántunk való szeretetén alapszik. Ha tudjátok, hogy 
Isten mennyire szeret titeket, akkor nem fog érdekelni, hogy mi történik veletek.  

Az egyik leckében egy bizonyságot olvastam, hallottam. Egy pásztort a hitéért bebörtö-
nöztek. Sajnos vannak olyan országok, ahol a kereszténységet üldözik. Rendszeresen össze-
verték, eszméletlenre verték, és ő mindig azt mondta az őt verő őrnek, miután észhez tért, 
eszméletéhez tért, hogy hatalmam van, erre megint bedühödött az őr és megint megverte, és a 
sokadik után megkérdezte, hogy „Mi a te hatalmad, amikor az én kezemben van a gumibot és 
a különböző eszközök, mi a te hatalmad?” Ezt válaszolta: „Az, hogy Isten szeret engem.” Én 
pedig szeretettel vagyok a környezetem iránt! Még az engem verő börtönőr iránt is! Még a 
szőrnyű, mostoha körülmények között is tudta, hogy Isten szereti őt. Mi lett ennek a követ-
kezménye? A börtönőr befogadta Jézust és újjászületett. Ha tudatában vagyunk annak, hogy 
Isten nagyon szeret bennünket, akkor teljesen rábízhatjuk magunkat.  

Az egyik legfontosabb üzenet, hogy Isten szeret minket, amit tanítanunk is kell, és ha nem 
Isten szeretetét hirdetjük, akkor az nem az Evangélium. A hitünk akkor aktivizálódik, amikor 
tudatosul bennünk, hogy Isten milyen nagyon szeret minket.  

Ha tudatában vagyunk annak, hogy Isten szeret bennünket, bátran kérhetünk tőle bármit. 
Nem fog kialudni a mennyben a villany attól, ha nagy dolgot kérünk, viszont a kicsinyes 
gondolkodásunkkal korlátozhatjuk Istent, és ez gyakran előfordul velünk is. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok! Áldás legyen az életeteken! 
 
Horváthné Éva: 
Hálákat adunk, drága mennyei Atyánk, a mai alkalomért. Köszönjük mennyei Atyám, 

hogy kinyíltak a szívek és befogadták a Te üzenetedet, és hisszük azt, hogy megelevenedik 
bennük a mai üzenet. Köszönjük, hogy tanítasz minket minden napon, mennyei Atyám, a Te 
jóságodra, az akaratodra! Köszönjük, hogy mi be is teljesíthetjük ezeket, a Jézus nevében! 
Köszönjük a Te békességedet, a Te szeretetedet, a Te jóságodat a mindennapjainkban. Hálá-
kat adunk neked, Atyám, az életünk minden napján, a Jézus nevében. Ámen! 

Kezünket tesszük a hozott zsebkendőkre és hálákat adunk a mai jelenlétért, kenetért, ami 
ezekbe a zsebkendőkbe beleárad, a Jézus nevében. Ez a gyógyítókenet, ez a szabadító kenet, 
ahogy a testekhez ér, gyógyulást, szabadulást hoz, a Jézus nevében.  
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Hálákat adunk neked Atyám, minden jóért az életünkben. Ámen! 
Hálákat adok az életetekért is, Jézus nevében. Gyógyulást szólítok a testetekre, a fejetek 

tetejétől a lábatok ujjáig, mert Jézus sebeiben gyógyulást nyertünk mindannyian, és ezt kiárasztom 
rátok, a Jézus nevében. A lelketeket újítsátok meg Isten Igéjével, és váljatok szabaddá! Isten Igéje 
igazság és szabaddá tud tenni benneteket, a Jézus nevében. Ámen! 

 
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Azt 

mondja Isten Igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek, és ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ezek Jézus szavai voltak, Ő mondja ezeket, és 
meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hisszük, hogy Ő Isten Fia, meghalt és 
feltámadt, és ma is él. 

 

Mondjuk együtt ezt az imádságot a Róma 10,9–10. alapján: 
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!  
Legyél az én Megváltóm!  
Legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett.  

Jézus, Te vagy az én Uram. 
Te vagy az én Megváltóm.  
Te vagy az én Gyógyítóm.  

Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.  
Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. 
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.  
Köszönöm Neked, drága Jézusom! Ámen!  
Dicsőség az Úrnak! 
 

A Lukács 11-ben, azt írja Isten Igéje, a 11-től olvasom fel az Igét: 
Lukács 11,11–13. 
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád 

néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? 
Tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Mi, itt a földön szeretjük 

a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Képzeljétek el akkor, hogy az Atya, a mi 
szellemi Atyánk mennyire szeret bennünket. 

13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 

Le van írva, feketén fehéren, az Írásban, hogy Istentől, az Atyától kérnünk kell a Szent 
Szellemet, és Ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk, azért, hogy a Szent Szellem 
elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Nagyon fontos, 
hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most a Szent Szellem keresztség imáját mondjuk el!  

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha kérem Tőled a Szent Szellemet, akkor Te 
odaadod nekem. Ezért most, mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően, megkérlek Jézus 
nevében, töltsd be a szívem Szent Szellemmel!  

Köszönöm, mennyei Atyám, betöltekeztem most a Szent Szellemeddel, teljes a szívem a 
Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a 
kiejtést.  

Köszönöm, szent Atyám, drága Jézusom, a Szent Szellem mindörökké bennem és velem 
marad. Ámen! 
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Köszönjük az Úrnak! 
 
Énekkel búcsúzom tőletek. Megáldalak benneteket, a Jézus nevében. A kegyelem vigyen 

benneteket az utatokon! 
 

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

 
 

 
 

 


