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A SZENTÍRÁS IHLETETTSÉGE 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 01. 08. 
 
Horváthné Éva: 
Hálát adunk Neked, Uram! Magasztalunk, dicsérünk, áldunk Téged minden napon, 

mennyei Atyám. Hálákat adok Neked, mennyei Atyám, a mai alkalomért. Köszönöm a drága 
testvéreimet, akik az Úrban Tehozzád jöttek, Teeléd, hogy hallgassák a Te üzenetedet. 
Megáldom a Te szent népedet, Uram, akik itt állnak előtted. Köszönjük Úr Jézus, hogy Te itt 
állsz középen és ránk tekintesz és felemelkedünk előtted, Jézus nevében. Köszönjük Atyám! 
Köszönjük a Te szeretetedet, a jóságodat, a békességedet, örömödet, amelyet kiárasztod 
minden szent felett, Jézus nevében. Köszönjük mennyei Atyám, a drága Úr Jézusunkat, akit 
adtál nekünk, hogy mi üdvözülni tudjuk Őáltala, hogy megváltott és tisztára mosott minket a 
kereszten. Köszönjük, hogy megváltott minket a betegségtől, a szellemi halál átkától és 
bőségben élhetünk Őáltala. Köszönjük ezt neked, Uram! Köszönjük az Ige bőségét is, amely 
ránk árad, és ami a szánkból kijön, Uram. Köszönjük, hogy nekünk adtad a Te Igédet, amiben 
megalapoztál minket, hogy tanulmányozzuk azt, hogy tudjuk szólni más emberek felé, Jézus 
nevében. Hálákat adunk mennyei Atyám, a drága Úr Jézusunkért, a Te drága Szent 
Szellemedért, aki bennünk él és elvezet minden igazságra. Köszönjük Neked Atyám és a 
drága Jézusnak, hogy nem hagytál minket egyedül, nem hagytál árván, hanem elküldted a 
drága Szent Szellemet, aki bennünk él és igazgat minket, tanít minket és jófelé fordítja a 
szívünket, Jézus nevében. Köszönjük mennyei Atyám, ha eltávolodtunk volna tőled, 
kiigazíthatjuk magunkat. Köszönjük mennyei Atyám, hogy a Te utadat járhatjuk, Jézus 
nevében. Hálákat adok mennyei Atyám, mindenki családjáért, minden emberért a földön. 
Hálákat adunk a vezetőkért, mennyei Atyám, hogy a Te szíved által vezetik az országot, a 
munkahelyeken az embereket és mindenütt, Jézus nevében. Hálákat adunk az előjáróinkért is, 
mennyei Atyám! Köszönjük az ő szívüket és köszönjük, hogy Te vezeted, Te irányítod őket 
és egyben tartják a gyülekezetet, Jézus nevében. Köszönjük, hogy mi is itt élhetünk ezen a 
földön így, hogy a Szent Szellem bennünk van és Isten elhívott minket, hogy az Ő munkáját, 
az Ő akaratát teljesítsük be. Köszönjük, hogy mi nyitott szívvel, engedelmességgel, 
alázatossággal tesszük ezt mennyei Atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged. Hálákat 
adunk és köszönjük, hogy annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézus 
Krisztust a halálból. A drága Szent Szellem megeleveníti a mi halandó testünket is az Ő 
bennünk való lakozása által. Köszönjük, hogy ezt minden napon megélhetjük, Jézus nevében. 
Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged! Békességet szólítunk az emberek szívébe, ahogy 
Jézus is megígérte, és az embereknek a békességet hozta el. Hisszük, hogy olyan arató-
munkásokat tudunk kiküldeni az Úr Jézus szíve által, akik üdvösségre vezetik azokat, akik 
még elveszettek. Ahogy újjászületnek, rögtön megváltozik a szívük és meglátják a Te igaz-
ságodat, Jézus nevében. Ámen. Dicsőség az Úrnak! 

Szeretettel köszöntelek benneteket és hálákat adunk a mennyei Atyának, hogy ennyien 
összejöhettünk az Ő jelenlétében, az Ő szeretetében. Átadjuk a Szent Szellemnek ezt az 
alkalmat és megkérjük, hogy Ő vezesse végig, ahogy akarja rajtunk keresztül.  

A Szentírásról szeretnék nektek szólni, Isten Igéjéről. Milyen csodálatos, hogy ez az Írás a 
rendelkezésünkre áll, követhetjük és táplálhatjuk vele magunkat. A 2Timótheusból olvasom, 
mit mondott Pál. 

2Timótheus 3,14–17. 
14. De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amikről meggyőződtél, tudván kitől 

tanultad. 
15. Mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent Írásokat, amelyek téged bölccsé 

tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. 
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16. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre, 

17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 
Azt mondja a 14. vers, hogy de te maradj meg azokban. Maradjunk meg Isten Igéjében és 

ne felejtsük el azokat, amiket már tanultunk és még, amikről fogunk tanulni. Arról van 
meggyőződésed, hogy mit tanultál, az már a mag gyökerében van. Amit megtanultunk, az 
minél jobban meggyökerezik bennünk. Nagyon fontos a gyökérzet, amiről már tanítottam 
korábban. Fontos, hogy a gyökér legyen erős, mert ha meggyökerezünk Isten Igéjének az 
alapjában, akkor tudunk segíteni másokon. Fontos, hogy maradjunk Isten Igéjében. Tudjuk 
azt, hogy kitől tanultuk. Isten Igéje, Isten szava és Istentől tanulunk. Azt írja, hogy mivelhogy 
gyermekségedtől fogva ismered a Szentírásokat. Újjászülettünk és attól a gyermekségtől 
kezdve már tanulmányozzuk a Szentírást, tanulmányozzuk Isten Igéjét és onnantól kezdve 
épülünk és növekedünk benne. Ezek bölccsé tehetnek minket az üdvösségre. Tudjuk, hogy az 
üdvösség mit foglal magába. Meg kell értenünk, mi a gyógyulás, mi a megváltás, az üdvösség 
igazából. Mit foglal magába az, hogy bőségben élhetünk? Mit foglal magába az, hogy tisztává 
tett minket, megigazulttá tett Isten, megmosott a vér bennünket? Ezeket kell mélyen 
tanulmányozni, hogy az Ige alap legyen az életünkben, hogy alapot verjen a szívünkbe. Ezt 
hogyan tudjuk megtenni? Jézus Krisztusban való hit által, ahogy írja Isten Igéje. Azt mondja 
az Ige, hogy a teljes Írás Istentől ihletett. A teljes Írás, a Biblia Istentől ihletett. Úgy is 
mondhatjuk, hogy Isten lehelete, Isten szava. Isten belelehelte azoknak az embereknek a 
szívébe az Ő Igéjét, az Ő szavát, akik ezt leírták, amit Ő mondott. Ezt be is bizonyítom egy 
másik Igével. A 2Péter 1,21-ben írja. 

2Péter 1,21. 
21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szel-

lemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. 
Isten Igéje úgy íródott meg, hogy Isten szent emberei leírták. Isten diktálta nekik, Ő lehelte 

beléjük a Szent Szellemtől indíttatva és ők leírták. Ez mind a mi javunkat szolgálja, ami az 
Írásokban van. Ámen. Azt írja, hogy a teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Elsődleges a tanítás. Fontos, hogy 
folyamatosan hallgassuk Isten üzenetét és olyan tanításokra van szükségünk, ami a Szent-
írásból ered. Nem más forrásokból, nem emberi elképzelésből, hanem ami a Szentírásból ered 
és istenfélelemhez vezet. Olyan tanításokat kell hallgatni, ami a Szentírásból ered, például az 
isteni szeretetről, Isten öröméről. Olyan tanításokat kell hallgatnunk, ami nem kárhoztat 
bennünket. Ezek mind istenfélelemhez vezetnek és Istenhez általuk mindig közelebb 
kerülünk. Bent van a szívünkben, itt van közel hozzánk, de a megismerése által még közelebb 
kerülünk Őhozzá és még jobban megismerjük Őt. Fontos, hogy ilyen üzeneteket hallgassunk. 
A tanulmányozás folyamán mindig fontos, hogy ne csak egy Igét emeljünk ki a Szentírásból, 
hanem vizsgáljuk meg annak a szövegkörnyezetét. Vizsgáljuk meg azt, hogy kiről szól, miről 
szól, mi van előtte, utána és mit foglal magába. Általában ha egy Igét elolvasok, akkor az 
egész fejezetet hozzáolvasom. Például, a Máté 5,24-et elolvasom, akkor az ötös fejezetet 
elolvasom hozzá. Szeretem a szövegkörnyezetét látni, hogy miről szól, kiről szól, kinek szól, 
és mit mond. Fontos ezt megérteni és nem szabad az egyik Igét vagy a másik Igét kiragadni a 
szövegkörnyezetéből, ahogy teszik némelyek. Van erre egy példa, amit már halottatok és 
viccesnek is véljük, de a Máté 27,5-ben azt írja, hogy „elmenvén felakasztá magát”. Ez az, 
amikor Júdás elment és felakasztotta magát. A Lukács 10,37. pedig azt írja, hogy „eredj el és 
te is akképpen cselekedjél”. A két Ige olyan messze van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. 
Az egyik Júdásról szól, aki elárulta Jézust, és amikor rájött, hogy mit tett, felakasztotta magát. 
A másik meg az irgalmas szamaritánusról szól, abban a történetben van, hogy eredj el és 
cselekedd meg. De vannak, akik kiveszik ezeket az Igéket. Fontos az, hogy milyen tanítást 
hallgatunk, és mit nézünk meg az Igében, megnézzük-e a szövegkörnyezetét, mert ezek 
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elfordíthatnak bennünket hamis tanításokra, amikor valakitől ilyeneket hallunk. Van, akik el 
is hiszik, mert nem néznek utána. Meg kell vizsgálni az Ige tükrében, hogy mit hallottunk. Ez 
nagyon fontos hogy ezzel foglalkozzunk!  

A következő a feddés. A feddés azt jelenti, hogy az Írás megmutatja az embereknek, hogy 
mi a helytelen, mit tesznek helytelenül. De nem csak azt mutatja meg, hogy mit tesznek 
helytelenül, hogy mi a rossz abban, amit tettek, hanem kijavítja őket, megmutatja a helyes 
utat, a helyes irányt. Hasznos a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Az egyszerű 
fordításból is elolvasom a 2Timótheusból a 16-os verset. 

2Timótheus 3,16. Egyszerű fordítás 
16. Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Al-

kalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, helyreigazítson és helyreállít-
son bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tet-
szése szerint. 

Itt megint látjuk, hogy Istentől ihletett. Nagyon jól kifejezi az Egyszerű fordítás, hogy 
hatékonyan használható a tanításra. Mondhatjuk azt is, hogy Isten Igéje rávilágít, ha elvé-
tettem valamit, ha valamit nem jól tettem. Ami rosszat teszünk, azt úgy fejezi ki, hogy 
rávilágít a bűneinkre. Azt is megteszi Isten Igéje, hogy helyreigazít és helyreállít bennünket. 
Isten Igéje még engedelmességre is meg tud tanítani minket, meg tud nevelni minket. Mindez 
pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben 
felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára. Itt is benne van, hogy Istentől csak jó dolgok 
származnak, mert jó munkát tud velünk elvégeztetni.  

Tanulmányozzuk tovább az igazságban való nevelést. A 2Korinthus 5,21-ben írja Isten 
Igéje, hogy a szellemünkben igazak vagyunk Krisztus igazsága szerint.  

2Korinthus 5,21. 
21. Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává té-

tessünk Őbenne. 
Mi Isten igazsága vagyunk Krisztus Jézusban. Ez egy nagyon jó és fontos dolog, hogy 

igazak vagyunk, de attól még szükségünk van tanításra ahhoz, hogy az Isten szerinti életet 
éljük. Tudnunk kell, hogy mi az Isten szerinti helyes út. 

Az Ószövetségben Józsué és Dávid is azt mondta, hogy gyönyörködöm a Te Igédben, a Te 
szavadban, és erről gondolkodok éjjel és nappal. Jób azt mondta, hogy többre becsülöm a Te 
szavaidat, amelyek a Te szádból származnak, mint az ételt, amelyre szükségem van. Aztán 
Jézus azt mondta a Máté 4,4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten Igéjével, 
amely Isten szájából származik. Minden Igével, amely Isten szájából származik. Az 1Péter 
1,23. azt mondja: 

1Péter 1,23. 
23. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten-

nek Igéje által, amely él és megmarad örökké. 
Nem romlandó mag, romolhatatlan mag. Isten Igéje romolhatatlan. Mit mond még? Hogy 

Istennek Igéje örökké megmarad. Amíg itt a földön élünk akkor is, meg a mennyben is romol-
hatatlan mag marad. Isten Igéje megmarad mindörökké.  

1Péter 2,2. 
2. Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, 

hogy azon növekedjetek; 
Vágyakozzunk Isten Igéje után, hogy tudjunk azon növekedni. Tudjunk az Ige megismeré-

se által növekedni, az Ő megismerésében. Szükségünk van Isten szavára, mert segít nekünk 
növekedni. Istennek egyetlen Igéje már megváltoztathatja az életedet. Amikor az az Ige 
lepottyan a te szívedbe és értelmet találsz belőle. Jézus Krisztus, amikor a főpapi imájában 
imádkozott az Atyához, a János 17,17-ben: 
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János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. 
Mi tesz minket különbözővé a világtól? Isten Igéje által vagyunk megszentelve, azzal, 

hogy hiszünk az Igében, elhisszük Isten Igéjét. Mi másban hiszünk, mint amiben a világ hisz. 
Azt írja, szenteld meg őket, különítsd el őket a te igazságoddal. Mi el vagyunk különítve Isten 
igazságával a világtól, mert mi ismerjük az igazságot. Nekünk szolgálnunk kell a világ felé az 
elveszettek felé, hogy ők is megismerjék az igazságot. Dicsőség ezért a Krisztusnak, hogy Ő 
megváltott minket, és van ilyen lehetőségünk. A szívünk nyitott arra, hogy hirdessük az Igét, 
és segítsünk más embereknek.  

Mondok egy mai megtapasztalást. Hiszem azt, hogy nem csak megnézte a képet az az 
ember, akinek adtam ma egy naptárt Jézus képpel és rajta az üdvösség imájával, hanem, hogy 
el is olvassa, mert lehet látni az embereken, ha hisznek. Lehet, hogy vallásosak, sőt előfordul-
hat. A vásárban ajándékoztam egy ilyen kártyát, mert a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, 
Jézus szava, és hogy bekerüljön az emberek szívébe. Hiszem azt, hogy ő hittel és szívvel 
fogja fogadni. Nagyon örültek neki. A vallásos emberek, mikor meglátják a Jézus képet, 
akkor már rögtön nagyon megörülnek neki. Hiszem azt, hogy a szívük nyitott lesz az Úr Jézus 
Krisztus befogadására.  

Ott tartottunk, hogy szükségünk van Isten Igéjének az alapjára az életünkben, hogy választ 
tudjunk adni az embereknek, amikor kérdeznek minket, hogy valami hogy van megírva. 
Amikor megkaptam azt a támadást, hogy: Mit akarsz te a Bibliából? Én is tudok ilyen 
könyvet írni, az ember szíve megfájdul ilyenkor, de imádkoztunk érte, és bocsánatot kért az 
Úrtól és tőlem is, amikor Isten Szelleme megformálta őt. Azt mondta, hogy bocsánatot kérek 
Istentől, nem akartam Őt bántani. Dicsőség Neki! Fontos, hogy az emberek felé tudjunk 
szolgálni. Ha erős alapjaid vannak, akkor arra tudsz építeni pozitív dolgokat, és jó dolgokat, 
amelyek az egész életedben, és az örökkévalóságban is megmaradnak. Jézus is azt mondta a 
Máté 24-ben, hogy az én beszédeim – vagyis Isten Igéje, Isten szava – megmaradnak örökké.  

Máté 24,35. 
35. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. 
Beszéljünk egy kicsit a törvényről és a kegyelemről. A törvény azért adatott, hogy 

elvezessen minket Jézus Krisztushoz. A törvény volt a mi nevelőnk. Ezekhez meg is nézzük 
az Igéket.  

Galata 3,23–24. 
23. Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit 

kinyilatkoztatásáig. 
24. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. 
Ez is le van írva Isten Igéjében. Dicsőség Neki! Jó volt az a törvény, amit Isten adott az 

Ószövetség alatt. Amit igaz, hogy nem tudtak betartani, de volt egy kaptafa, ez elvezetett 
Krisztushoz. Elvezetett ahhoz, hogy már nem kell a törvény alatt élnünk, mert mi most 
kegyelem alatt élünk, mert Jézus Krisztus megváltott minket. Akinek tiszta szíve van, és 
tanulmányozza Isten Igéjét, akkor meg fogja látni, meg fogja tudni a szívében, hogy mi a jó és 
mi a rossz. Ahogy Ádám és Éva is megtudta, hogy mi a jó és mi a rossz, ugyanúgy mi is 
tudjuk, először tudtuk, mi a rossz, de most már tudjuk, mi a jó, és tudunk minél jobban a jó 
felé haladni. A Római levélhez lapozzunk, és ott is néhány Igében alátámasztom, hogy a hit 
által való megigazulás, az életet ad. A Róma 3,20-tól, ha elolvassátok Isten Igéjét, az egész 
hármas fejezetet, meg a négyest is, mert ott Ábrahám hitérő beszél, akkor a hitből való 
megigazultságot tudjátok tanulmányozni.  

Róma 3,21–22. 
21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizony-

ságot tesznek a törvény és a próféták; 
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22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által, mindazokhoz és mind-
azoknak, akik hisznek. 

Róma 3,24. 
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
Ha csak a kivastagított igeverseken, ha átfuttok, és csak azokat olvassátok el, már abból 

meglátjátok, hogy mit ír le Isten Igéje a megigazultságról. Azt tartjuk, hogy az ember hit által 
igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Azt mondja az Efézus 2,8, hogy nem cselekede-
tekből, hanem kegyelemből hit által igazulunk meg. 

Efézus 2,8‒9. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 
Róma 4,5. 
5. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent meg-

igazítja, annak hite szolgál megigazulására. 
A hitből való megigazulás megigazítja az istentelent, ha odafordul és hisz. A hitünk a 

mozgatórugója mindennek. Arról is beszél Isten Igéje, hogy folyamatosan munkálkodik az 
életünkben, ahogy magunkhoz vesszük Isten Igéjét. Amikor Jézus is kiment, gyógyított, 
szabadított, jelek és csodák követték. A tanítványokat is, amikor kiküldte Jézus, jelek és 
csodák követték, és a mai napig így működik. Ha mi Isten Igéjével megyünk ki szolgálni az 
emberek felé, akkor azt jelek és csodák követik. Nekünk elsősorban az Igét kell követni, nem 
a jeleket és a csodákat. Ezt nagyon fontos tudni, hogy elsősorban ne a csodát várjuk mindig, 
ne arra vágyjon a szívünk. Kellenek a jelek, csodák, de elsősorban Isten Igéjét kell követnünk, 
mert azt fogják követni a jelek és a csodák. Amikor a tanítványokat kiküldte Jézus, azt írja 
Isten Igéje a Márk 16,15-től: 

Márk 16,15–18. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 

új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Márk 16,20. 
20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igé-

vel, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! 
Amikor kimegyünk szolgálni, az Úr jön velünk, és megerősíti az Ő Igéjét, amit hirdetünk 

jelek és csodák által, mert együtt munkálkodik velük az Úr. De még ebben sem hittek az 
emberek. Olvashatjátok a kenyérszaporítást, amikor átkeltek a tengeren, és vihar keletkezett. 
Mit mondtak Jézusnak az emberek? Mutass nekünk csodát! Hány csodát láttak már addig? 
Milyen jelet, csodát várnak az emberek? Várják a jelet és a csodát, de ők nem tesznek érte 
semmit. Szüless újjá, fogadd be az Igét, fogadd be az Úr Jézus Krisztust! A Szent Szellemet 
elküldte a drága Jézus, mert azt mondta, hogy nem hagylak titeket árván, elküldöm hozzátok a 
Vigasztalót, a Segítőt, a Megmentőt. Az Úr Jézus volt a megmentőnk, Ő is a szívünkben van. 
Akkor milyen jeleket, csodákat várunk? Isten Igéjét kell hirdetni! Emlékeztek, a Lukács 
evangéliumban meg van írva a gazdag és a szegény Lázár története. A gazdag ember mondta 
Ábrahámnak, hogy küldj oda valakit a földre a családomhoz, hogy megtérjenek hozzád, 
hozzád forduljanak, de akkor már késő volt. Mit mondott rá az Ige? Ott volt Mózes törvénye 
és a próféták üzenetei, ha azoknak nem hittek, gondolod, ha én most a halottak közül valakit 
odaküldök, majd annak hisznek? Ilyenek a hitetlenek. Ha hiszel Isten Igéjének, akkor 
megtapasztalhatod Isten hatalmának a jeleit, és Isten életét az életedben. Erő és élet van Isten 
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Igéjében! Erő és élet! Hiszem azt, hogy a szíved mélyébe fog ez behatolni, és gyökeret fog 
verni. Élet van benne! Isten élete! Az orvostudomány is alátámasztja. Azt írja a 3Mózes: mert 
a testnek élete a vérben van. A vér az, ami életet ad. A vér. Az a jóvátétel az életért. 

3Mózes 17,11. 
11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy 

engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. 
Tudtátok-e azt, hogy képes a test saját magát meggyógyítani? Mi a különbség az isteni 

gyógyítás, és az orvosi gyógyítás között? Az, hogy az orvosi gyógyításban az orvosok csak 
kijavítani tudják, mint amikor elvisszük az autót a szerelőhöz, mert elromlik valami, akkor 
javítanak rajta. Itt egy csavar, ott egy csavar, ott egy kis gyógyszer, amott egy kis gyógyszer. 
Az orvos gondozni tudja a beteget, javítgatni tudja, kicsit stabilizálni tudja, de teljesen nem 
tudja meggyógyítani. Ezt tudja az orvostudomány. Egy kicsit ápolja a benned lakozó élet-
energiát, de semmit nem tudnak megtenni azért, hogy az igazán megváltozzon.     

Vannak pszichiátriai kezelések, ott nem tudják, hogy Isten kell ahhoz, hogy a lényünket 
helyre tegye. Isten Igéje kell ahhoz, hogy a lelkivilágunkat helyre tegye. Semmilyen terápia 
nem tud segíteni. Az, hogy kibeszéli magát valaki, a problémáit elmondja, az egy nagyon jó 
dolog, de mivel tud válaszolni az orvos? Isten Igéje a válasz rá! Az Isten pirulát kell 
bevennünk. Isten Igéje a jó pirula. Isten Igéje orvosság. Az isteni gyógyításban Isten életét 
infúzióban kapjuk meg. A tested meggyógyítja önmagát, mert a test élete a vérben van. 
Dicsőség az Úrnak! 

Az utolsó gondolatok. Isten szava tartja fenn a világot is, ezt tudjuk. Isten teremtett minket, 
az eget, a földet, és mindent, ami rajta van. Ő tartja fenn a világot, de Isten Igéjének hatalma 
van arra, hogy az életünket megváltoztassa. Isten Igéjének van arra hatalma, hogy mi azt 
használjuk. A Példabeszédek 4-ből még elolvassuk a 20-tól 23-ig. Ismert Igék ezek is. 

Példabeszédek 4,20–23. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad a füledet. 
Isten szavára figyelmezzünk, és halljuk meg, amit Isten szava mond, amit olvasunk hango-

san. Halljuk meg, hogy mit olvasunk! 
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. 
Mindig tartsuk a szívünkben Isten Igéjét! 
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 
Másik fordítás azt mondja, hogy az egész testüknek orvosság. 
23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden 

élet.  
Ámen! A tisztelet figyelmet szül. Oda kell figyelnünk Isten Igéjére, és vigyáznunk kell 

arra, hogy mire figyelmezünk, mit hallgatunk, mit nézünk! Amikor táplálkozunk a médiával, 
a hírekkel, a napi hírekkel tömjük magunkat, a sok rossz dolgot halljuk, ezzel az a legnagyobb 
probléma, hogy ki is mondjuk. Ne kapcsold be a tévét! A legnagyobb hírek Isten Igéjéből 
származnak, és abból táplálkozzál! A Zsidó 4,12. az utolsó Igém. 

Zsidó 4,12. 
12. Mert az Isten Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a 

léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait.  

Ámen! Az Ige által képesek vagyunk megmondani, hogy mi származik a szívünkből, és mi 
származik az elménkből. A Szellemünkre hallgatnunk kell! Úgy kell élnünk, hogy a 
Szellemünkre hallgatunk! Nagyon fontos, hogy milyen szavak hagyják el a szádat. Isten Igéje 
vagy a világ szava? Amikor Isten száját hagyja el a szó, akkor az az örökkévalóságba megy, 
és ott gyümölcsöt terem, és ha mi is Isten szavát szóljuk ki, akkor az a mennybe megy, az 
örökkévalóságba megy és gyümölcsöt terem. Ha te hiszel abban az Igében, amit kimondtál, 
akkor részesedtél belőle, és életet fog teremni az életedben. Ámen.  
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Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak. Őt is 
hallgassátok nyitott szívvel, szeretettel! 

 

Bor Ferenc: 
Kegyelem és békesség néktek! Az év első alkalmán boldog új évet kívánok nektek! Ez 

legyen hitben erős, és kegyelemmel teljes! 
Én is hasonló gondolatokat kaptam, mint a pásztorotok, és azon gondolkodtam, hogy ez 

miért van így. Azért, mert Isten meg akar erősíteni benneteket bizonyos dolgokban, hogy még 
egyszer halljátok.  

Először én is imádkozni fogok, röviden: Hálát adunk Atyám, a vezetőkért, a hatalmi 
pozíciókban levőkért, és kihirdetjük felettük, hogy nyitott a szívük az isteni tanácsokra, és így 
a legjobb döntéseket hozzák a mi érdekünkben. Kihirdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a 
szemükről, és szabadok mindenféle megkötözöttségtől. Ugyanúgy kihirdetjük az elveszettek 
felett, hogy nyitott a szívük az Úr Jézus befogadására, lehullott a sötétség leple a szemükről, 
és a Szent Szellem vonzza őket a Krisztus Testébe, a gyülekezetbe. Ámen. 

Elmondjuk az új évi megvallást. 
Drága, édes Atyám! Jézus nevében kérlek, segíts felismerni a forrásokat, amiket belénk 

helyeztél! Segíts meglátnom az embereket, akiket az életembe helyeztél, hogy segítsenek 
nekem! Segíts meglátni a forrásokat, a lehetőségeket, ötleteket, amik továbbvisznek engem az 
isteni rendeltetésem felé! A Nagyság magvai vannak bennem. Feleannyi időben kétszer annyit 
keresek. Óriásokat fogok legyőzni, kevesebb felszereléssel. Célokat fogok elérni, kevesebb 
forrással. Az óriás ereje lehet nagy, de a Mindenható Isten ereje, ami bennem van, sokkal-
sokkal nagyobb. Nehézségeken fogok felülemelkedni, kevés forrással. Álmokat fogok beteljesí-
teni, amikről azt gondoltam, hogy lehetetlenek. A Mindenható Isten számomra ajtókat nyit ki, 
amiket senki emberfia nem tud bezárni. Egy új szintre fogok emelkedni az elhívásomban, a 
munkámban. Itt az ideje, hogy felemelkedjek, hogy körülnézzek. Kirobbanásszerű áldások 
kerülnek az utamba, áldások, amik szinte továbblöknek egy új szintre. Hiszem ezt és 
kijelentem Jézus nevében. Ámen. Halleluja! 

Várjátok-e az ébredést? Minden bizonnyal! De ez nem fog az ölünkbe hullani, csak akkor 
fog ébredés jönni a földre, amikor a hívők elvégzik a rájuk bízott feladatot, Isten parancsa 
szerint, vagyis elkezdenek evangelizálni a saját környezetükben. Ezt előbb nagyon fontos 
imával megalapozni! Régen tanítottam arról, hogy az ima hasonlíthat ahhoz, amikor egy 
fóliasátorban vagy és nyilakat lövöldözöl felfelé, az kilyukasztja a sátrat, és azon már be tud 
jönni az eső, illetve szellemi értelemben az áldás. Egyébként erről szólt a legutóbbi pesti 
tanítás is. A decemberi Örömhíradó újságban segítségképpen megtalálhatjátok az üdvösségre 
vezetés öt lépését. 

Az ébredés egyik fontos tényezője az elveszettek felé való szolgálat, viszont léteznek 
akadályozó tényezők is. Például, a testi módon élő és visszataszító, megbotránkozó magatar-
tást tanúsító keresztények. Sajnos vannak ilyenek is, és ők rossz példák a világ szemében. 
Továbbá, ha keresztény körökben betegséget vagy szegénységet látnak a világiak, akkor az 
sem vonzó a számukra, mert azt mondják: „minek legyek keresztény, ha ők is csapások alatt 
vannak”. Ugyanígy Jób sem vonzó a számukra, ha csak a csapásokra néznek, de Jóbnak volt 
egy nagyon áldott élete is. Nekünk a szellem gyümölcseiben kellene járnunk, és a krisztusi 
életvitelünkkel bevonzani a gyülekezetekbe az elveszetteket. 

Az előző alkalmon elhangzott részemről az Efézus 4,30-as Ige, amelyik azt mondja: 
Efézus 4,30. 
30. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsé-

telve a megváltás napjára. 
Ehhez kaptam egy utalást, ez pedig az 1Thessalonika 5,19., ami egy nagyon rövid Ige, 

annyit mond: 
1Thessalonika 5,19. 
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19. A Szellemet ki ne oltsátok. 
A görögben az oltsátok szó azt jelenti, hogy megfékez, elfojt, megakadályoz, csillapít. Az 

Egyszerű fordítás sokkal érthetőbben hangzik. 
1Thessalonika 5,19. Egyszerű fordítás 
19. A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze! 
Akit a Szent Szellem arra indít, hogy valaki felé szolgáljon, ahogy a pásztorotok mondta, 

akár a vásárban, én meg a futár felé, aki jött a héten, akkor ne oltsuk ki, ne akadályozzuk a 
Szent Szellem munkáját, hanem legyünk engedelmesek. Ez volt a bevezető. 

� Jób története 
Jób félelmével kapcsolatban szeretnék világosságot önteni a szívetekbe, hogy ezt jobban 

megértsétek, mert vannak benne félreérthető részek, és a bibliaiskolai leckékből mi is kaptunk 
világosságot, és ezt szeretném megosztani veletek. 

A keleti országokban abban az időben Jób volt a leggazdagabb. Tisztelte Istent, áldozato-
kat mutatott be, istenfélő életet élt. Egy idő után sorozatos csapások érték a gazdaságát, majd 
később elveszítette a családját. Jób nem látta tisztán, hogy mi áll ez mögött, de az őt ért 
katasztrófák ellenére sem fordult el Istentől, és nem átkozta Istent. A börtönmissziónk során 
gyakran megkérdezték, hogy Isten tette Jóbot beteggé és sújtotta katasztrófákkal? Ők 
szemellenzősen csak a Jób első fejezetére koncentráltak, mert az első fejezet írja le ezeket a 
katasztrófákat, és ez alapján téves következtetésekre jutottak. A Bibliában lejegyzett dolgokat 
nem mind Isten mondta, de Ő azt akarta, hogy azok is benne legyenek a Szentírásban, a mi 
tanulságunkra, hogy tanuljunk belőle. Így előfordul az is, hogy a Biblia hazugságról ír. 
Például Anániás és Szafira esetében. Nem Isten hazudott, hanem rögzítette a Szentírás, hogy 
az a házaspár hazudott egy bizonyos dologban. Jób belső harcot vívott magával, és próbált 
rájönni, hogy miért került ilyen helyzetbe? A tények a következők: maga Jób nyitott ajtót az 
ördögnek a félelmeivel. Ő ugyanis azt mondta a Jób 3,25-ben: 

Jób 3,25. 
25. Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. 
Már a 3. fejezetben megkapjuk a kulcsot, és az egyszerű fordítást olvasom most: 
Jób 3,25. Egyszerű fordítás 
25. mert utolért, amitől féltem, amitől rettegtem, bekövetkezett. 
Valószínű, hogy nem csak félt, hanem ezt ki is mondta. A szavainknak pedig teremtő ereje 

van, és meglesz nékünk, amit mondunk, és nem csak a jó dolgok, hanem a rosszak is. De van 
egy jó hírem a számotokra, a ki nem mondott gondolatok, elhalnak, azok nem hoznak 
gyümölcsöt. Amikor megnyitjuk az orrunk alatti nyílást, akkor nagyon meg kell vizsgálni, 
hogy ott mit engedünk ki. Jóbon sem Isten csapása volt, hanem az ördög lopta meg őt. Erre 
néhányan azt mondják, hogy de Isten adott neki engedélyt rá. Isten azonban nem rendelte el 
Jób nyomorúságát. Óriási különbség van az elkövetés és az engedélyezés között. Az elkövetés 
egy cselekvés, hogy én megteszem valakivel, például nyakon csapom az egyik barátomat, ha 
rosszul viselkedik. Az engedélyezés, az meg eltűrést jelent, vagy elnézem, hogy valaki 
szenved valamiben, mert nem kér segítséget. Az Alapigazságok 3. füzet 10. oldalán ez nagyon 
szépen le van írva, utánanézhettek. Igazából még az is szóba jöhet itt a téves értelmezésnél, 
hogy az eredeti héberben van megengedő nyelvtani igeidő, mivel a magyarban nincs erre 
alkalmas formula, okozati igeidőben fordították le. Ez azt jelenti, hogy amíg a héberben úgy 
van, hogy Isten megengedte, elnézte, tétlenül nézte, hogy Jób szenved az ördög elnyomása 
alatt, addig a magyarban úgy fordították, hogy Isten tette ezt. Mondok egy példát: Isten meg 
fogja engedni nekünk a szabad akaratunk folytán, hogy például kiraboljunk egy benzinkutat, 
de nem fogja elrendelni, hogy ezt megtegyük, mert ez az Igével ellentétes lenne. Ez a szabad 
akarat következménye, hogy Isten tétlenül elnézi, hogy valaki belefutott a kábítószerbe, és 
súlyos drogos lett, de amikor Istenhez kiállt, megragadja a grabancát, és kiemeli. Nem Isten 
mondta, de a Jób 3,25-ben világosan le van írva, hogy amitől félt, rettegett, és minden 
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bizonnyal erről beszélt is, meglett néki, amit mondott. Isten csak a te hozzájárulásod alapján 
ad engedélyt, jóváhagyást az ördögnek, mert ha te megengeded a sátánnak, hogy megtámad-
jon téged, akkor ezt Isten tétlenül fogja nézni, mert a szabad akaratunkat, meg a te, szabad 
akaratodat nem fogja felülbírálni. Legfeljebb csak kopogtat a buksidon, hogy hoppá, nem jó 
úton vagy! Isten ezt meg fogja engedni, mert a sátán e világ istene, ahogy írja a 2Korinthus 
4,4, te pedig és mi mindannyian ezen a területen élünk, ahol a sátán e világ istene, mert, mint 
tudjuk, Ádám ezt akkor, az elején elrontotta. 

A Jób 1,21-ben, amit nagyon félreértenek, és még talán temetésen is használnak: Az Úr 
adta, az Úr vette el. 

Jób 1,21. 
21. És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből és mezítelen térek oda 

vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! 
Az biztos, hogy Jób száját ez elhagyta, mert le van írva, de nem volt világossága arról, 

hogy milyen erők munkálkodnak a háttérben. Jóbot nem a Szent Szellem indította arra, hogy 
ezt mondja. Mi hibát követünk el azzal, ha csak ószövetségi képünk van egy dologról. Jézus 
kereszthalála, eltemetése, feltámadása mindent megváltoztatott. A talpunk alá helyezte az 
ellenséget, legyőzte és megbénította. Tanácsos elolvasni a Bibliában a szövegkörnyezetet is, 
hogy kinek, mikor íródott, és milyen más esemény volt akkor, és más Igék fényében láthatjuk 
meg, hogy Isten semmit sem vett el Jóbtól.  

Most képzeljetek magatok elé egy mérleget, egy hagyományos, kétserpenyős mérleget. Az 
egyik serpenyőbe beletesszük Jób megpróbáltatásait, a másik serpenyőbe a következő Igéket, 
és utána vizsgáljuk meg, hogy melyik a súlyosabb! Merre billen a mérleg? Az 1Péter 5,8. 
világosan elmondja, hogy ki a mi ellenségünk. 

1Péter 5,8. 
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító orosz-

lán szerte jár, keresve, kit nyeljen el; 
Azt mondja: a ti ellenségetek, az ördög. A János 10,10. igevers mit mond az ördögről? 

Hogy ő a tolvaj.  
János 10,10. 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 

jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. 
Nem Isten a tolvaj! Nem Jézus a tolvaj! Jakab 1,17. azt állítja, hogy az Atyától csak jó 

dolog származik. 
Jakab 1,17. 
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok 

Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 
 Ezt még utólag kaptam hozzá szellemből, a 2Mózes 15,26. vége azt mondja: „én vagyok 

Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.” Vagyis nem a megbetegítőd, és ezt már az Ószövet-
ségben mondja Isten. Istennek van hét neve. Az egyik neve a Jehova Raffa, én vagyok az Úr, 
a te gyógyítód. Az El Shaddai a másik neve, én vagyok a bőség Istene. Viszont Isten hét neve 
között nincs olyan, hogy megbetegítő Isten, csapással sújtó Isten és kirabló Isten. Visszatérve 
a mérlegre, lelki szemeink előtt az egyikben Jób csapásai, a Jób első fejezetében. A másik 
felében pedig ez a négy Ige, amit most elmondtam. Számomra ez a súlyosabb, mert ez nem 
szűklátókörben mutatja meg a helyzetet, hanem egy távolabb látó körben. Más Igék fényében 
látjuk az igazságot. A négy Ige világosan tükrözi, hogy Isten jó, az ördög pedig egy gonosz 
ellenség. Viszont tanulhatunk Jób életéből. Abból, hogy mit tett helyesen, és abból, hogy mit 
tett helytelenül. Valójában az egész Bibliában nem találunk utalást a szenvedés elfogadásáról. 
A Biblia sehol sem mondja, hogy fogadd el a szenvedést. Azt mondja, hogy állj ellene az 
ördögnek! Az összes vallás beletörődést követel, beletörődést tanít, hogy törődj bele, mert 
Isten ezzel a betegséggel, meg ezzel a szegénységgel téged tanítani akar. A Biblia viszont 
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szembeszegül a betegséggel, a fájdalmakkal, a szűkölködéssel. Az Evangéliumokban Jézus 
támadást indított a fizikai betegségekkel szemben, amelyeket az ördög megnyilvánulásainak 
tulajdonított. Nem mindegy, hogy milyen tőről táplálkozunk, ahogy hallottátok a pásztoro-
tokat is. Jób nem a szenvedéssel kapcsolatban volt állhatatos, hanem Isten felé. Istennek ez a 
kiváló embere egy pillanatra sem vált bizalmatlanná az Úrral szemben. Persze, olykor 
zavarodott volt, mert nem látta tisztán, hogy mi történik körülötte. Az elméje is zakatolhatott, 
amikor sorozatos veszteség érte, meg amikor az összes gyermeke egy viharban meghalt. 
Megkérdőjelezett dolgokat, de soha nem kritizálta Istent. A Biblia néhány kedvelt idézete is 
Jóbtól származik. Kettőt olvasok fel. Jób 23,10-ből: Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, 
mint az arany. 

Jób 23,10. 
10. De Ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mit az 

arany. 
Jób ennyire feddhetetlen volt Isten előtt. A másik pedig a 19. fejezetben a 25-ös, 26-os ver-

sek, és ennek a tartalmát figyeljétek meg! 
Jób 19,25–26. 
25. Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és végül itt áll majd a földön. 
26. És miután ezt a bőrömet megrágják, mégis testemben látom meg az Istent. 
Jób 19,26. Más fordítás  
26. És ha ez a bőröm lefoszlik is, testem nélkül látom meg az Istent.  
Az ószövetségben Jób már képben volt a megváltásról, az elragadtatásról, mert ebben 

benne van minden, hogy testem nélkül látom meg az Istent. Milyen szépen el van rejtve? Ha 
Jóbnak nem a megpróbáltatásait ragadjuk ki szemellenzősen, hanem az egész életét 
megnézzük, akkor vehetünk belőle példát. Sok bibliakutató megegyezik abban, hogy Jób 
megpróbáltatása mindössze kilenc-tizennyolc hónapos időszakot ölel fel, és nem az egész 
életét. Egyébként hosszú életet élt, mindjárt fogom olvasni az Igét erről. Láthatjuk, hogy 
végül Isten megszabadította Jóbot az ördög fogságából, a betegségtől, a veszteségektől, és 
kárpótolta őt, és kétszeresen visszaadta neki azt, amit elvesztett, amit az ördög ellopott tőle. 
Ez a helyreállítás jellemző Istenre, mert Ő a helyreállítás specialistája. A Jób könyvében a 
42,10-et olvasom a King James fordításból.  

Jób 42,10. King James fordítás 
Azután az Úr megszabadította Jóbot fogságából, miután imádkozott vala az Ő bará-

taiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilye volt.  
Egyébként, ha az első fejezetet nézitek, ott le van írva szám szerint, hogy hány kecskéje, 

barma, meg mije volt. Az utolsó fejezetben, a 42-ben úgyszintén. Lehet matekozni, hogy 
valóban megkapta-e a kétszeresét? Az utolsó Igénk a Jób 42-ben a 16–17. 

Jób 42,16–17. 
16. Jób pedig él vala ezután száznegyven esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit 

negyedízig. 
17. És meghala Jób jó vénségben és betelve az élettel. 
Kétségtelen, hogy volt egy rövid időszakban megpróbáltatása, vesztesége, de ha összessé-

gében nézzük ezt a száznegyven évet, akkor egy áldott ember volt.  
Köszönöm szépen, hogy megoszthattam veletek! 
 

Horváthné Éva: 
Az Úr Serege, a csapat együtt van, Jézus nevében. Az Úr adott a szívemre, egy rövid imát, 

mindannyian imádkozzunk, mert a Szent Szellem mindig munkálkodik a szívünkben, és az 
immunrendszerért fogunk imádkozni, amit az Úr mutatott: Az immunrendszerem Jézus nevé-
ben tökéletesen működik. Az élet szavainak erejével szólok az immunrendszeremhez. Megtil-
tom a téves és hibás működést. 

Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Nagyon örülök ennek a csapatnak, Jézus nevében. 
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Bor Ágnes: 
A Máté és a Lukács Evangéliumban is megtalálható az a példázat, hogy a bölcs ember a 

kősziklára építi a házát. A Mátéban a 7,24-27-ig található, és a Lukácsban a 6,47-49-ig. Arról 
szól, hogy a bölcs ember, aki hallgatja az élő Igét, és megtartja és megcselekszi, az a 
kősziklára építi a házát, és nem dől össze a szélviharban és az árvízben. A Lukácsban úgy van 
megfogalmazva, hogy leás és mélyre hatol. Ez utal arra, hogy a zsidók úgy építkeztek abban 
az időben, hogy a homokot meg a szemetet eltávolították, és mélyen megtalálták a kősziklát 
és arra építették a házat, és így az szilárdan meg tudott állni. Az egyik helyen azt mondja, ha 
megtartjuk az Igét, a másikban pedig, hogy megcselekedjük az Igét. Az, hogy megtartjuk az 
Igét, számomra azt jelenti, hogy mélyen beépítjük a gondolatunk legmélyére, és megőrizzük a 
szívünkben. Ennek az lesz a következménye, hogy ebben hiszünk, ezt mondjuk ki, és ez 
alapján döntünk, ez alapján cselekszünk. Mi vagyunk a ház, mi vagyunk az élő Isten temp-
loma. Ha leásunk, akkor mélyen a szellemünkben megtaláljuk az élő Igét, és ha arra építjük a 
gondolkodásunkat, az életünket, a szavainkat, a hitünket, akkor győztesen tudunk előre 
menni, és szilárdan megállunk a nehéz helyzetekben. A homok azt jelenti, ha eltávolítjuk a 
helytelen gondolkodást az elménkből, a gondolataink mélyéről, és mélyen beépítjük az Igét, 
akkor meg tudunk állni az Ige kőszikláján. A bolond ember pedig pont az ellenkezője ennek. 
Ő nem ásott le mélyre, nem kereste meg a kősziklát, nem arra építette a házát, hanem csak a 
homokra, az ő háza összedőlt. Fontos, ha meg akarunk állni szilárdan a hitben, akkor mélyre 
kell ásnunk. El kell távolítanunk a nem igei gondolkodást, mélyre kell ásnunk, és a 
szellemünkben, mélyen, ott van az Ige, azt kell felhoznunk. Ámen. 

 

Horváthné Éva: 
Ez azt mutatja, hogy akik hisznek Istenben, a kősziklára építkeznek, a világ pedig a 

homokra, ahol összedől a ház. 

 
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. 



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

12/12 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

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. 
 

 
 

 


