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Szeretettel köszöntünk benneteket, ebben a szeretet közösségben, örülünk, hogy ilyen 
nagy számban jelen vagytok, és külön köszöntjük azokat, akik ma jöttek elıször. Az elsı 
énekkel egy Édenkerti sétára hívunk benneteket.  

Köszönjük Uram, hogy egységben, szeretetben lehetünk! Hálát adunk azért, hogy a 
magasabb rendő szeretettel rendelkezünk. Azért fohászkodom Uram, hogy azt az üzenetet, 
amit Te elkészítettél a mai napra, azt úgy sikerüljön átadni, hogy ne legyen bántó, kioktató, 
hanem szeretettel szóljon a szívekhez. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó 
szemeket. A szellemi éhséget, és szomjúságot árasztjuk ki, és köszönjük Uram, hogy a mai 
napon is felemelsz bennünket a következı szintre. Hálát adunk Uram azért a békességért, ami 
a szívünkben lakozik, és ezt nem engedjük senkinek és semminek, hogy ezt megzavarja. 
Köszönjük Uram a szellemi kenyeret, amit nekünk adtál, ami alapján táplálhatjuk a 
bensınket, ez visz bennünket elıbbre, ez tesz bennünket erısekké és szilárdakká, hogy meg 
tudjunk állni az élet viharaiban. Minden dicsıséget neked adunk, mindörökkön örökké. Ámen. 

Miközben köszöntöd a szomszédodat, emlékeztesd arra, hogy a szeretet erıs! Hoztam 
táplálék-kiegészítıt, a januári tanítások itt vannak CD-n, kölcsönözhetık. Tegnap volt a 
Házasság Világnapja. Ez a hét pedig a Házasság Hete. Ehhez a Békevár Egyesület is 
csatlakozott és négy helyen tartunk összejövetelt, az elsı tegnap volt Kaposújlakon. 

Tavaly ısszel jelent meg a Békevár – Családi fészek és mentsvár címő könyvnek az elsı 
kötete. A második kötet most van nyomdai elıkészítés alatt, terveink szerint márciusban 
várható a megjelenése.  

Az elsı kötet a párválasztás és házasságról szólt, a második kötet a problémakezelés a 
házasságban. Ezen belül a problémakezelés, helyreállítás, és a válás újraházasodás kérdésével 
is kell valami szinten foglalkozni. Lesz egy harmadik kötet is a tervek szerint, az pedig a 
családi élet, házasélet, gyermekszületés, gyermeknevelés és idıskor témakört tartalmazza. Ez 
a három kötet a születéstıl az elmúlásig felöleli az ember életét.  

A mai tanítás címe: Helyreállítás a házasságban. A második kötetbıl ragadtam ki egy kis 
részt. Egy ízelítıt fogtok kapni a mai napon arról, hogy a szeretet mindenre megoldás. A 
szeretet mindenre képes.  

De elıször is kezdjük azzal, hogy hány féle szeretetet ismertek? Kétféle szeretet létezik.  
1./ Amit ismertünk gyermekkorunk óta, ez az általános emberi szeretet, a természetes emberi 

szeretet, amely bármelyik pillanatban átcsaphat győlöletbe. Nem kiszámítható. Nem stabil. Azt a 
példát szoktam hozni, hogy ha elkészíted a csoki tortát, és kirakod a konyhaasztalra, s a nap besüt, 
abból a tortából mi lesz? Szépen le fog folyni a csoki róla. A természetes emberi szeretet is ilyen, 
hogy nagyon hamar elillanhat, ha éppen valaki megbántott, megsértett, rosszul nézett rád.  

2./ Magasabb rendő szeretet. A görög azt mondja: agapé. Ez úgy fordítható, hogy isteni 
fajta szeretet, amely soha nem vall kudarcot, soha nem múlik el. Hagin tiszteletesnek van egy 
könyve, amelynek az a címe: Szeretet: az út a gyızelemhez.  

Ha valamilyen területen gyızelemre szeretnél eljutni, akkor használd ezt az agapé szeretetet, 
mert ez elvisz a célba. Az önzés nem, kizárólag a szeretet. Mégpedig amikor a szeretetrıl 
szólunk, akkor a magasabb rendő szeretetrıl szólunk, mert ez stabil. Soha nem változik, úgy 
ahogy a világon létezı egy bizonyos alkotmány sem, amit nem fognak módosítani.  

Tudjátok melyik az? Ez, amit úgy hívnak, hogy Biblia, vagy Szentírás. Az Isten alkotmánya 
soha nem fog változni. Minden más változik. Különbözı rendeleteket módosítanak, folyama-
tosan, ilyen javítás, olyan módosítás, mert a világban minden változik.  
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A weboldalunkon, rögtön az elsı oldalon van egy apró betős mondat, ami úgy szól, hogy: 
Ugyan bibliai elveket vallunk, de vallástól függetlenek vagyunk. Ha ez valaki számára 
megnyugtatás, akkor ezt most elmondtam.  

A helyreállítás. Kezdjük a Zsoltár 133-al. Van itt két szempont, ami lényeges minden 
ember számára. Csak az lehet áldott, ami a Jóisten tervével azonos. Istennek mindenki 
számára van egy terve. Ez még az énekben is elhangzott.  

Amikor megtaláljuk azt a helyet, elfogadjuk, elfoglaljuk, akkor ott nagyon jól érezzük 
magunkat. Tudjuk, hogy ez a mi helyünk. Ott van meg a táplálásunk, és ott vagyunk a legnagyobb 
biztonságban. Ezt szakmai zsargonnal úgy hívják, hogy ott hely, vagy Isten által elrendelt hely.  

Én, mikor 44 éves koromban megtaláltam a helyemet, onnantól kezdve nagyon jól érzem 
magam, nem mintha addig nem, de most különösképpen. Tudjátok, sokan vágynak arra, hogy 
olyan munkájuk, munkahelyük legyen, ami a szívük kívánsága.  

Ami megegyezik a szívük indíttatásával. Ez nagyon kevés embernek adatik meg. Én most 
azt csinálhatom, amit szívbıl szeretek végezni. Taníthatok, és ebben teljesedek ki, ha szabad 
ezt a szót használni.  

Zsoltár 133,1-3 
Ímé, mily jó és mily gyönyörőséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!  
Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; 

amely lefoly köntöse prémjére; 
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az 

Úr és életet örökre! Ámen. 
Mikor lesz egy házasság áldott? Vonatkoztassuk ezt most a házasságra, a családra. Létezik két 

nagyon fontos egység. Egyik a házasság, család, a másik pedig a gyülekezet. Ahol egységben 
tudnak lenni emberek, ott tízezerszeres szellemi erıt tudnak mozgósítani, munkába állítani.  

Mert emlékeztek, az Ószövetségben van írva, hogy egy megfutamít ezret, kettı tízezret. Itt 
látható a nagyság rendje. Ha legalább két ember összefog, egy akaraton van, megvan a hitük 
abban a dologban, hogy az mőködni fog, akkor egy gigantikus erı áll a rendelkezésükre.  

A két egység közül melyik volt elıször? A házasság vagy a gyülekezet? A házasság. Azt 
mondja itt az Írás, hogy hatalmas áldás száll azokra… Mi a két feltétel? Hogy együtt vannak, 
és egységben vannak! Nem elég együtt lenni. Mert két ember tépheti a haját is, ha együtt van, 
és akkor nem jutnak semmire.  

De ha együtt vannak, és egységben vannak, az nagyon erıteljesen mőködik. Kapnak egy 
olajat. Az olaj pedig nagyon hasznos dolog. Még a gépészetben is használják, mert különbözı 
súrlódó részeket meg kell kenni, hogy ne kopjanak el. De ık egy szent olajat kapnak.  

Azt mondja az elsı sor, hogy mily jó. Ez a jó a héberben jelenti azt is, hogy termékeny. Ha 
együtt vannak, és egységben vannak, akkor ık termékenyek. Termékeny az életük és ez alatt értsetek 
mindent. A szeretetet, a boldogságot, az anyagi elımenetelt. Mindent, ami szükséges egy családban.  

Az együtt és egységben pedig jelenti a felvirágzást és a sikert. Tehát, már ha ketten 
összefognak, akkor ott a tízezerszeres erıt mőködésbe állíthatják. Ez egy szellemi erı, nem 
bokszmeccs. Az ellenség tudja, hogy az egységben milyen erı van, ezért próbálja támadni és 
aláaknázni egyrészt a házasság egységét, másrészt pedig a gyülekezet egységét.  

A házasságban általában ketten vannak. Ha már van család, akkor lehetnek hárman, 
négyen, öten. De egy gyülekezetben, lehetnek tízen, húszan, ötvenen, vagy 1500-an. És 
amikor ennyi ember egységben van, a hitük összekapcsolódik, s akkor ott csodák történnek.   

Most találkoztunk Siófokon egy bevásárlóközpontban egy régi ismerıssel, egy 
fiatalemberrel, és azt mondja, hogy este átment Tihanyba. Érzett egy indítást, hogy fölmenjen 
a templomhoz – igaz, hogy az már zárva volt –, hogy imádkozzon.  

Elindult haza kocsival, és egyszer csak látott egy sötét foltot maga elıtt. Gyorsan fékezett, 
és három szarvas 10 cm-el kilépett elıtte. Azt mondta: én tudom, hogy van Isten, s ezt nekem 
nem kell, hogy mondja. Mondom: Ez egy csoda volt! Kimondtad az igazat! – mondta. 
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Bekapcsolódtak a szellemi ajándékok: gyógyulás van bokában, keringésben. Hittel 
kinyúlhattok: Ez az enyém, köszönöm Uram, elveszem, megragadom, és egészségesen 
megyek haza! Tegnap egy olyan csoda volt, amikor mentünk végig mindenkire áldást osztani.  

És épp egy új elıttire tettük a kezünket és imádkoztunk, áldást mondtunk az élete felett, 
amikor a tudás szava által jelent meg, hogy kézfejben, ízületekben jött a gyógyulás. 
Megszólalt a mögötte levı új asszony, hogy az én kezeim fájnak. Az ı kezével volt probléma. 

Ott tartottunk, hogy az ellenség nem szereti az egységet. Hozza az éket, és be akarja verni 
akár a házasok közé, akár bármilyen csoport közé. Munkahelyi közösség vagy bármilyen 
közösség közé, mert szakadást akar. Errıl volt szó tegnap.  

Szakadást akar létrehozni, eltávolítást, de ezt nem kell megengedni. Fıképp, ha tudjuk, 
hogy a sötétség erıi ezen munkálkodnak. Nyomatékosan szól az Írás arról, hogy a házas-
ságban a gondoknak a legnagyobb forrása, az „ö” bet ővel kezdıdik. És ez nem más, mint az 
önzés. Ez a vers, amit most fogunk olvasni, errıl szól.  

1Korinthus 13,5 
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

tartja számon a gonoszt.  
Ez a vers az agapé szeretetrıl szól, az isteni fajta szeretetrıl, amely nem keresi a maga 

hasznát. Tehát az emberi természet az mindig a maga hasznát keresi. Még a magyar 
közmondás is azt mondja: Minden szentnek maga felé hajlik a keze. De az isteni fajta szeretet 
mindig azt nézi, hogy mit tehetnék a másikért. Ez a különbség a kettı között.  

Az isteni fajta szeretetben nincs jelen az önzés. Ekképpen magunkat is le tudjuk ellenıriz-
ni. Ha önzı módon viselkedünk, akkor nem vagyunk isteni fajta szeretetben. Nagyon sokan itt 
vétik el, mert az Újszövetségben van egy parancsolat, az pedig a szeretetben járásról szól.  

Akik voltak hittanosok, ott tanították velük a 10 parancsolatot. És valószínő, hogy veletek 
is a 10 parancsolatot tanították. De a 10 parancsolat kétezer éve nincs. Mert be lett töltve a 
kereszten. Lezárult az ószövetség és ez a parancsolat jött a helyébe. A szeretet parancsolata 
lépett a helyébe. 

János 13,34-35 
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, 

úgy szeressétek ti is egymást.  
Err ıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 

fogjátok. Ámen. 
Ez a parancsolat mindössze egy darab, de magába foglalja az összes ószövetségit, a 10-et 

is. Mert aki az isteni fajta szeretetben jár és él, az nem fog lopni, nem fog ölni, stb. Az isteni 
szeretet mindig a másik érdekeit tartja a szeme elıtt.  

Elmondom még egyszer azt a történetet, amit tegnap megsirattak. A történet szomorú, de 
nagyon jól bemutatja a megváltásnak a tényét. Valahol, távoli földrészen történt, hidegben, 
havazásban, -20 fokban. Két ember haladt el egy híd közelében.  

Az egyik fölfigyelt egy nagyon vékony gyermeksírásra. Mondja a másiknak: Állj meg, ezt 
meg kell néznünk. Nem akarta a másik elhinni, hogy itt, ilyenkor egy gyermeksírást hall. De 
mégis megállt, és lementek a híd alá, és találtak ott egy anyukát egy újszülött babával.  

Az anyuka az összes ruháját leszedte magáról, hogy megóvja a pici babát, becsavarta 
abba, és a kisbaba így túlélte. Megtalálták és felnevelték. Az anyuka az életét adta azért, hogy 
a másik éljen. Az ı fia éljen.  

Mikor a fiú megnıtt, akkor kérte, hogy mutassák meg, hogy hol találták meg ıt. Ha 
valakinek szeretnél a megváltásról beszélni, hogy Jézus miért halt keresztet, használd ezt a 
történetet. Igazából İt nem meggyilkolták, hanem İ ezt bevállalta. İ letette az életét azért, 
hogy mi élhessünk.  

Sokszor jövök vasutas példával. Ha tekintünk egy vágányt, ezt a dél-balatoni pályát, a 
vége a déli pályaudvaron egy ütközıbakban végzıdik. Láttam olyan régi felvételt, még a 
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gızözök idejébıl, mikor kitörte a mozdony az ütközıbakot, és a Vérmezıre lógott le a 
mozdony. A kocsik tartották meg. Igazából lógott a szakadék fölött, mert nagy színkülönbség 
van a sínek és a Vérmezı között.  

Ha egy ember a saját életében nem változtat ezen a „vágányon”, akkor oda jut az ütközı-
bakba és a szakadékba. Mindenki számára adatik egy váltó útközben. Ezt a váltót átállítja, ha 
hoz egy tudatos döntést és elfogadja Jézust élete Urának és Megváltójának. 

Erre hívatott egyébként a sokak által ismert „Hiszek egy” ima. Csak én is gépiesen 
mondtam el, amikor iskolás koromban megtanították velem. Pál apostol azt mondja, hogy két 
feltétele van ennek a „váltóátállításnak”:  

1./ Hinnünk kell a szívünkben, hogy Jézus meghalt és feltámadt; 
2./ A Krisztusba vetett hitünket ki kell mondani a szánkkal.  
És a váltó átállítódik, s nem az ütközıbakban, nem a szakadékban fog végzıdni az ember 

élete, hanem egy dicsıséges királyságba kerül. Így lehet átkerülni a sötétség országából a 
világosság királyságába. De ez mind a Szeretetnek köszönhetı.  

Annak köszönhetı, hogy volt egy Ember – akit Isten Fiának neveznek –, eljött, az életét 
adta azért, hogy nekünk legyen lehetıségünk İt elfogadni. Az İ útját választani. Ehhez kell a 
váltóátállítás, ehhez kell egy tudatos döntést hozni: Én a jézusi úton akarok járni!  

Ezt a döntést csak itt a földi életben lehet meghozni! Mert ha már valaki elköltözik a földi 
életbıl, ki tudja-e mondani a Krisztusba vetett hitét? Van-e szája? Nincs. Belemerültünk itt a 
szeretetbe. A Biblia tényként rögzíti: Isten = Szeretet! 

Következı igeversünk a Példabeszédek 30,15. Az önzésnél tartottunk, meg a szeretetben 
járásnál. A kettı között igen nagy különbség van.  

Példabeszédek 30,15 
A piócának két leánya van: add ide, add ide! E három nem elégszik meg; négyen 

nem mondják elég.  
Kicsit furcsán hangzik, de elmondom mit jelent, most a házasságra vetítve. Az angol 

Biblia azt mondja, hogy: Adj! Adj!  Tehát az önzés az követel. Pontosabban felszólít, hogy 
nekem adjál! A Káldi Neovulgata katolikus fordítás szintén felszólító módban mondja, hogy: 
Ide vele! Ide vele! Ez nem jól hangzik egy házasságban, ugye?  

A pióca mit csinál? Élısködik, szipolyoz. A héber nyelv azt mondja, hogy szívó. Én még 
gyerekkoromban találkoztam a Balatonban piócával, ott voltak a kövek között. Nem tudom, 
ma létezik-e pióca, vagy azok is kihaltak.  

De a pióca egy élısködı. Mi van még, ami élısködik? A nyáron a szúnyog, mert más 
vérébıl él. De élısködik a gyönyörő fagyöngy. Az is élısködik, mert a másik fának az 
életébıl él.  

Alapvetıen két típus van: az élısködı és a vetı. Az élısködı az mindig azt mondja, hogy 
add ide, mindent csak nekem. A vetı, az mindig adni akar valamit a másiknak. Kiönti a szívét, 
a lelkét. Ez a két típus jellemzi a kapcsolatokat. Az élısködı egy olyan lény, amely másnak az 
életébıl él. Folyton követel.  

Nagyon sok szellemi törvény van, és a vetés-aratás törvénye is egy egyetemes törvény. 
Nemcsak a kiskertben lehet elvetni magot, lehet elvetni ajándékot, tanácsot, útmutatást, és 
szeretetmagot. A kapcsolatokban nagyon sok szeretetmagot kellene vetni, mert ki mint vet, azt 
fogja learatni. Tehát ha szeretetet vetünk, akkor szeretetet fogunk learatni. Ez az aranyszabály. 

Jelenések 2,4-5 
De az a mondásom ellened, hogy az elsı szeretetedet elhagytad.  
Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az elıbbi cselekedeteket 

cselekedd; ha pedig nem, hanem eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom 
helyébıl, ha meg nem térsz. Ámen. 

Valójában ez a gyülekezeti Testnek szól, a globális Egyháznak. Sok mindenre lehet 
vonatkoztatni, de a mai napon nézzük meg, hogy mit üzen ez a vers a házasoknak. Ha valaki 
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most éppen nem házas, akkor ne gondolja, hogy ez a mai tanítás fölösleges a számára, mert 
vannak a környezetében olyanok, akiknek szükségük lehet ezekre a tanításokra.  

Hogyan kezdik a házaspárok. Kezdetben ott van a szenvedély és a tőz. Minden csodálatos. 
Ha visszagondolunk pár évvel ezelıttre, ugye… Ha a tőz kialszik, mi történik? Eltávolodnak 
egymástól, netán külön utakra lépnek.  

És ebbıl fakad az, hogy elkezdenek kapcsolatról kapcsolatra ugrálni. Elhagyják a 
házastársukat, és próbálkoznak X-nél, Y-nál, Z-nél, de igazából nem akar összejönni semmi. 
Mondhatni úgy is, hogy az életük el kezd zőrzavar lenni.  

A probléma oka tudjátok hol keresendı? Hogy semmi nem képes új maradni. Még a 
házasság sem képes új maradni, meg a házasfelek sem. Mert az idı múlik, és az idınek van 
látszata felettünk. Pál apostol ugyan vígasztal bennünket, hogy a szellemünk napról-napra 
épül, a testünk ugyan öregszik.  

De a hívı embernek még gondolkodni sem lenne szabad egy új társban, ha éppen házas. 
Isten gyermekeként fel kellene ismerni, hogy a házasság egy örök szövetség. Isten nem 
válásra tervezte a házasságot. Isten szótárában nincs ilyen szó, hogy válás. Az édenkerti 
bukás után az ellenség betette a lábát a földre, és próbálja szétpiszkálni, szétrombolni az 
egységet, amirıl már korábban szóltam.  

Vannak, akik csupán elviselik a házastársukat, ahelyett, hogy élveznék a házasságot. Kettı 
közül melyik a jobb? Azt hiszem, egyértelmő. A Prédikátorok 9,9-et, ha felírjátok 
magatoknak, akkor otthon utána nézhettek. A mi fordításunk azt írja, hogy: Éld az életedet a 
feleségeddel, akit szeretsz…  

Nekem sokkal jobban tetszik a református fordítás, ami azt mondja, hogy: Élvezd az életedet a 
te feleségeddel, akit szeretsz… Mert különbség van élni egy életet, vagy élvezni egy életet.  

Nem kell egy házasságnak unalmasnak lenni, megszokottnak lenni, kötelességszerőnek 
lenni, nem kell a házasságnak felhígítottnak lenni, és nem is kellene lakótársként élni egymás 
mellett. Mert az már egyfajta elhidegülést jelent.  

Van egy jó hírem. Minden megváltoztatható, és nagyon gyorsan jóra fordítható. Mármint 
az elhidegülni készülı házasságra gondolok. Lehet olyan a házasság 10-20 év után, vagy 30 
év után, mint kezdetben? Hát más lesz, de akár jobb is lehet.  

Többségetek tudja, hogy tavaly ısszel ünnepeltük a 35 éves házassági évfordulónkat, a ti 
jóvoltotokból. Más lesz, a helyreállítás után, de lehet sokkal jobb. Mert közben növekedtetek, 
és a szövetségetek is fejlıdött. Ennek köszönhetı, hogy jobbá lehet.  

Három lépést fogok mondani, az elhidegült házasságnak a helyreállítására. Az I. kötet 
hátulján is fel van írva, hogy aki ezt elolvassa, az még nem garancia arra, hogy az élete 
megváltozik. Aki viszont ez alapján él és cselekszik, ı várhatja el a változásokat.  

Mondtam nem olyan régen, pár hete kaptam egy visszajelzést, hogy egy Lászlónak a 
felesége olvassa a könyvet, és kezd visszaállni a jó vágányra. Látja az életében a változást. 
Mert nemcsak elolvasta, hanem annak a szellemében is él.  

Néha cikkek is jelennek meg a Békevár Egyesületrıl, és az egyik Somogyi Hírlapban 
megjelent cikk tartalmazza azt a mondatot: hogyha valakinek valamilyen nagy szüksége 
támadna, akkor én a Bibliát, az Igét adnám a kezébe, mert a pénz az hamar elfogyna, de az 
erıvel felkent Ige az képes mindent megváltoztatni.  

Tegnap kaptam egy e-mailt. Egy észak-magyarországi területen van egy hozzám hasonló 
korú ember, aki azt mondja, hogy: nem gondoltam volna, hogy létezik interneten valóságos 
munka. Mert amivel eddig találkozott, az mind kamu volt, hogy ennyit fizessél be és utána 
nem kapsz semmit.  

Több évtized után összefutott az internet jóvoltából egy osztálytársával, és megmutatta a 
számláját, hogy mennyi dollár van rajta. Most ı is csinálja azt az üzletet. És igen örül, hogy az 
imái meghallgattattak, tud munkát végezni és van bevétele.  
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Rövid ez az idı elmondani azt, hogy az Ige Isten erejét hordozza. Ahol ezt hittel 
elimádkozzák, ott gyökeres változások jönnek létre. Jakab apostol figyelmeztet bennünket arra, 
hogy az Igének ne csak hallgatói, hanem cselekvıi legyünk, mert úgy várhatunk el gyümölcsöt.  

Ha egy kiskert tulajdonos tavasszal kimegy a kertjébe, és azt a nagyon kevés magot 
berakja a tenyerébe, és végigmegy az ágyások között, és szorítja a tenyerében a magot, 
nehogy elszóródjon. És ha visszajön az összes maggal, akkor ı fog-e ebbıl valamilyen aratást 
nyerni? Isten Igéjét ugyanígy magként el lehet vetni, de errıl kellene egy hosszabb kiképzés.  

Maradjunk ott, hogy van három lépcsı az elhidegült házasság helyreállítására. A felolvasott 
Igerész a Jelenések 2,4-ben azt mondja, hogy elhagytad az elsı szeretetet! Nagyon fontos 
felismerni azt, hogy én hagytam el az agapé szeretetet, és nem a szeretet hagyott el engem.  

Ha gondod van a kapcsolatodban, akkor vizsgáld meg ezt az elsı lépést. Mert azt mondja 
az Ige, hogy te hagytad el az agapé szeretetet, és nem a szeretet hagyott el téged. Ezen a 
ponton van a megoldás, ezen a ponton van a gyógyír az omladozó házasságra.  

Kézenfekvı megoldás visszatérni az elsı szeretethez. Ugyanott folytatni, ahogy a 
kezdetben. Az ötös vers alapján a három lépés a következıbıl áll össze, és a házasságotok 
egyre és egyre jobb kell, hogy legyen.  

1./ Emlékezz, honnan estél ki? Azaz, kiestél a szeretetbıl. A gyógyír az, hogy vissza kell 
menni a szeretetbe.  

2./ Térj meg! Ez nem azt jelenti, hogy siránkozni kell, meg kárhoztatni önmagadat, hogy 
elvétettem itt és ott, hanem fel kell ismerni, hogy hol történt a kisiklás, és vissza kell térni a 
helyes útra. A megtérés azt jelenti, hogy hozok egy döntést, hogy a helytelen útról 
visszafordulok. Tehát felismerem, hogy a rossz úton vagyok, megfordulok, visszajövök, és 
ráállok a helyes útra.  

3./ Cselekedd a kezdeti tetteket! Vessél szeretetet, és tedd azokat, amiket kezdetben tettél. 
Miért történt a kisiklás? Mert abbahagytad az elsı szeretetet cselekedni. Mert a szeretet 
alapjába véve nem csak szavakból áll, hanem tettekbıl és cselekedetekbıl.  

A cselekedetek által tudjuk kimutatni a szeretetet. Mai összejövetel elején mindenki 
kimutatta a szeretetét a másik felé, mert megöleltétek egymást. Akik elhagyták a kezdeti 
szeretetet cselekedni, közülük mégis sokan szeretnék ugyanazokat a boldog pillanatokat 
learatni, mint kezdetben. De ha nincs vetés, nincs aratás sem.   

Vannak, akik már nem imádkoznak, de szeretnék az Úrnak az útmutatását ugyanúgy 
elnyerni. Vannak, akik nem táplálkoznak a szellemi kenyérrel, de szeretnének hitben erısek 
lenni és az élet viharaiban megállni. Vannak, akik nem cselekszik az elsı szeretetet, de 
szeretnék azt a szenvedélyes izzást, ami volt a randevú és az udvarlás idején. Hát, ha nem 
tesszük meg a vetés lépéseit, akkor ez soha nem fog mőködni.  

Van egy tévhit, amely azt mondja, hogy a jó házasság automatikusan terem. Ezért sokan, 
miután összeházasodnak, úgy gondolják, hogy már ı az enyém, mert elvettem, akkor most már 
nem kell csinosan öltöznöm, nem kell minden nap borotválkoznom, nem kell egy szál rózsát 
hoznom. Tehát azok a dolgok elmaradnak, amik a megnyerés idıszakában elıfordultak.  

Nagyon sok minden, mondhatom, szinte minden valamilyen tanfolyamhoz, vizsgához van 
kötve. Egyedül a házasságról nem kell vizsgát tenni, és sajnos nem is oktatják mindenütt 
kellıképpen. Bízom benne, hogy ez a három kötetes kiadvány sokat fog segíteni.  

Ha nem táplálod a házasságodat, az el fog laposodni, el fog gyengülni és a végén meghal. 
Ezt tisztán kell látni. Nem a kapcsolat hagy cserben, hanem te nem táplálod az elsı szeretetet. 
Te nem ragaszkodsz az elsı szeretethez, mert elhagytad.  

A Biblia elmondja, hogyan lehet visszaszerezni a kezdeti lángolást. Rám ez nagy hatással volt 
egyébként, a felismerés erejével hatott. Elsıként emlékezz vissza, idézd fel, hogyan viselkedtél 
régebben. Majd, ha szükséges – és általában szükséges –, változz meg. És itt jön a neheze. Sokan 
azt mondják, hogy hát 30 év után én már ezt megszoktam, hogy a 20 éves melegítımben járok, 
otthon ez még jó, igaz, hogy van rajta 1-2 folt, de hát… És ehhez hasonlók.  
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Beállnak egy kerékvágásba, és abban döcögnek. Rajtad múlik, hogy lesz-e változás. 
Ahhoz, hogy legyen változás, neked akarnod kell és döntést kell hozni. Naponta hozunk 
döntéseket, kisebbeket és nagyobbakat.  

De amíg nem hozunk döntést, addig a Nagyobb nem tud mellénk állni, és nem tud 
bennünket támogatni, mert vacillálunk még, hogy jobbra menjünk vagy balra menjünk. Ha 
változást szeretnél, akkor másképp kell viselkedned.  

Fel kell ismerni a hibáidat, emlékezned kell, majd abból megtérni és újra cselekedni a 
kezdeti cselekedeteket. Hangsúlyozom, hogy döntés nélkül nem fog mőködni ez a dolog. A 
döntést meg kell hozni, ha változást szeretnél.  

Tedd azt újra, amit kezdetben tettél, amit az udvarlás idején tettél. Ugye voltak elızetes 
események. Volt randevú, majd döntés, mielıtt az oltár elıtt kimondtátok a boldogító igent. 
Gyakorlatilag elköteleztétek magatokat, egymás iránt.  

Volt egy szenvedélyes lángolás, mert mindenki így kezdi. Hogyan juthat el egy kapcsolat 
odáig, hogy megvetik egymást, elkülönülnek egymástól? A házasság elıtt és a házasság elsı 
éveiben még királyfi, utána varangyos béka. Találkozni ilyennel is.  

Azért, mert abbahagyták, ami összehozta ıket. Abbahagyták az elsı szeretetet. Helyette 
olyat tesznek, ami megosztja ıket, ami szétválasztja ıket. Ha egy házaspár külön programot 
tervez rendszeresen, egyik a meccsre megy, a másik meg plázázni, és ez rendszeresen így 
történik, akkor ez egy elkülönülést fog hozni.  

Említettem azt, hogy Kenneth Copeland repülıgépet vezetett és gyakran ki kellett menni a 
hangárba a gépet ellenırizni, átvizsgálni. A feleségnek ez nagyon unalmas volt. İ viszont 
nem szeretett a feleségével járni shopingolni.  

De mikor megértették, hogy ez rossz irány, ez elkülönülést hoz, akkor elkezdtek 
érdeklıdni egymás hobbyja iránt. Nyugodtan kikísérheti a meccsre a feleség a férjet, egy-egy 
bevásárlásra elkísérheti a férj a feleséget, és ezzel erısítik az egységet.  

Ha valaki sokáig folytatja ezt a külön utakon való járást, akkor egy szakadék keletkezik 
közöttük. És ez a szakadék egyszer csak akkora lesz, hogy nem látnak már megoldást arra, hogy 
együtt tudjanak élni. Persze van megoldás, csak nem látják, mert mindezeket tanítani kellene.  

Aki hajlandó erıfeszítést tenni, hogy ezt a három lépést megtegye, akkor az ı kapcsolata 
helyre fog állni. Mondok még néhány szempontot, de az egész könyvet nem tudom elıadni. 
Az ı kedvét keresd, legyen hálás a szíved a házastársad iránt, a hőségrıl nem is beszélve. Kéz 
a kézben járni.  

Záró Igeként az Ámós 3-ból olvasunk, mert nagyon fontos, hogy amikor kitőzik a célt, az 
közös legyen. Meg tudjanak benne egyezni. El kell dönteni egy családban adott esetben, hogy 
egy autót vesznek, vagy hőtıgépet. De ezt úgy kell eldönteni, hogy mindenkinek békesség 
legyen a szívében. Azután, hogy milyen legyen az autó színe, azt is megegyezéssel el lehet érni.  

Ámos 3,3 
Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?  
Hogyan tudtok együtt haladni az úton, ha nincs egység, megegyezés köztetek. Sehogy! 

Tehát ahhoz, hogy elıre tudjatok menni, haladni tudjatok az úton, közös célokat kell kitőzni, 
meg kell egyezni ezekben. Így lehet egyesített erıvel elıre haladni.  

Nagyon fontos az egység! Ismétlésképpen: együtt és egységben lenni, mert azon van 
áldás. Ez olajozza meg az életeteket, hogy tudjatok elıre haladni. Megkeni azokat a kis 
fogaskerekeket, amelyeket lehet, hogy már belepett a porszem.  

Szükség van az együtt járásra, az együtt gondolkodásra ahhoz, hogy elıre lehessen jutni. 
Képzeljétek el, ha egy hajón két hajóskapitány lenne. Egyik kiadja a parancsot a 
kormányosnak, hogy észak, a másik azt mondja, dél. Erre a kormányos kijelentené: én most 
leteszem a munkámat, mert nem tudom, merre menjek.  

Ez van a házasságban is. Elıször meg kell egyezni, és lehet, hogy az észak és a dél 
irányból valami délkelet, vagy délnyugat lesz. De lesz egy közös nevezı, egy megegyezés, 
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hogy melyik irányba haladjanak. De akkor mind a kettınek ott kell lenni a szívének, hogy ez 
az, amiben megállapodtam a társammal, és ezt meg tudjuk csinálni.  

Én a végére értem a mai üzenetnek. Meg a figyelıképesség is azért véges. Kaptatok-e 
valami hasznosat, újat a mai napon? Második kötet terveink szerint márciusban megjelenik, 
abban részletesen tudjátok majd mindezt olvasni.  

Egy biztos, hogy Isten jó. El is mondhatjuk együtt: Isten jó, Isten szeret, és egy jó terve 
van velem! Hallelúja! Tudjátok mit jelent a hallelúja? Az egy rövidítés. Hallelu Jahve, azaz 
dicsérd Istent. Az ámen meg azt jelenti, hogy igen, úgy legyen. Jövı héten folytatjuk a 
hitépítı tréningünket. Szokásos idıben, szokásos helyen.  

Az elızı két alkalommal Isten orvosságáról szóltunk, és aki netán nem volt itt, és nem 
hallotta, ajánljuk szíves figyelmébe. Mert Isten orvosságot rendelt a számunkra. De nemcsak 
orvosságot rendelt, hanem használati utasítást is adott. És erre nincs ráírva az, hogy kérdezze 
meg kezelıorvosát és gyógyszerészét, mert ennek az orvosságnak nincs mellékhatása, és nem 
lehet túladagolni.  

Ma is kértek tanácsot telefonon, és az jött föl a szívembe, hogy elmondjam, hogy amikor 
Kenneth Hagin a betegágyán feküdt, nagyon sokáig ı a völgymenetben volt. Látta, hogy egyre 
rosszabbul lesz, látta a temetését, sokszor lepörgött ez a szemei elıtt. Mígnem egyik 
alkalommal olvasva a Bibliáját, kapott egy kijelentést abból a pici szakaszból, hogy Isten 
Igéje orvosság az egész testünk számára. Illetve, ez ne távozzon el a szemünk elöl!  

Innentıl kezdve úgy látta magát, mint Isten. Úgy látta magát, mint ahogy a Biblia mondja, 
olyan egészségesnek. És ha jöttek a rohamok, akkor is kinevette a rohamot, mert a szívében a 
róla szóló Írások erısebbek voltak az egészség mellett, a gyógyulás mellett, mint a tünetek. És 
elkezdett fölemelkedni.  

Természetfeletti módon gyógyult meg három gyógyulhatatlan betegségbıl. Öt kiváló 
orvos mondott le róla. Ha van egy célod, annyira higgyél abban, hogy az megvalósul, hogy 
azt vázold fel a szemed elıtt folyamatosan. És ne a kudarcot lásd, hogy ez miért nem fog 
összejönni. Hol fogják megtorpedózni, hol fog elbukni ez a gondolatom, tervem. Ha a szemed 
elıtt van, és hiszel benne, akkor el fogod érni a célod. Ez mindenre igaz. Még a házasságra is.  

A „Hiszek egy” imájára visszatérek egy pillanatra. Ez egy nagyon fontos imádság, ha 
tudják az emberek, hogy miért mondják. Pál apostol azt írja a Róma 10. fejezetben, hogy ha 
valaki a szívében hiszi, és a szájával kimondja, megvallja a Krisztusba vetett hitét, akkor 
üdvösséget nyer. Azaz a Menny állampolgára lesz.  

Én 44 éves koromig azt hittem, hogy keresztény vagyok. De kiderült, hogy csak 44 éves 
koromban váltam kereszténnyé. Mert nem lehet más módon kereszténynek lenni, csak úgy, ha 
valaki befogadja Jézust és élete Urává teszi. Átadja az életét Jézusnak.  

Két szellemi nagyhatalom létezik: a sötétség és a világosság ereje. A Biblia errıl számos 
helyen beszámol. Egy közös imádságra hívunk most benneteket, és ha valaki úgy gondolja, 
hogy velünk imádkozik, most megteheti.  

Mindenkinek megadjuk a lehetıséget, hogy behívja az életébe Jézust. Átadja a 
stafétabotot, a gondokat, a problémákat Neki, és İ legyen az élete Ura a munkájában, a 
családjában és mindenhol.  

A következıképpen hangzik az „Hiszek egy” imája Pál apostol levele alapján: 
Teremtı Istenem. A hívásodra válaszolva, eléd állok, és fennhangon imádkozom.  
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus, meghalt az én bőneimért, a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus, feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
Kérlek Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem.  
Kérlek, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.  
Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom: 
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!  
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Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.  
Az İ szent vére megtisztított minden bőntıl.  
Köszönöm Úr Jézus az örök életemet. Ámen. 
Ha most lenne egy matrjosa babám, legalább három részes, akkor nagyon könnyen be 

tudnám mutatni azt, hogy az ember hármas felépítését. Az ember szellem, van lelke és testben 
él. Az igazi valónk a szellemünk, ami a bensınkben él és nem látjuk. Ti nem engem láttok, 
hanem csak azt az edényt, amibe az én szellemem lakik.  

Amikor valaki befogadta Jézust élete Urának és Megváltójának, akkor a bensı embere, a 
szelleme újjá teremtıdik, újjá születik és Isten tulajdonságaival rendelkezik. Így kerül belénk 
az a magasabb rendő szeretet, az isteni fajta szeretet. Az isteni természet részeseivé válunk, és 
váltunk akkor, amikor befogadtuk Jézust, életünk Urának és Megváltójának.  

A dualizmus (Arisztotelész filozófiája) idején a háromból kettı lett: a lélek és a test. De a 
szellem akkor is létezik, és igenis van. Amikor az ember földi életének a végéhez ér, akkor a 
szellem és a lélek együtt eltávozik, arra a helyre, amit itt választott az illetı. Menny vagy a pokol 
– az a kettı van. És a kettı között nincs átjárás. A test marad itt, ami szétporlik, elporlad.  

Tehát az igazi valónk a szellemünk. A szellemünk tartja a kapcsolatot Istennel, a lelkünk 
területén vannak az érzelmeink és a gondolatvilágunk, s a fizikai testünk pedig a fizikai 
világgal tartja a kapcsolatot az 5 érzékszerven keresztül. Tehát tudunk tapintani, látni, hallani, 
és a többi. Lehet, hogy ez elsıre nagyon furcsának tőnik, emésztıs, de ez az igazság.  

Én elköteleztem magam jó pár évvel ezelıtt, hogy az igazság mellett maradok, az igazságot 
hirdetem, és igazán nagy öröm, mikor a hallgatóság issza az igazság szavait. Mert az igazság 
megismerése fog mindenkit szabaddá tenni. Nem pusztán az igazság. A Bibliában van ugyan az 
igazság, és ha valaki évente csak kétszer veszi elı, a húsvéti és a karácsonyi nagytakarításkor, 
akkor hiába van az igazság a lakásában a polcon, az igazság nem fog tudni rajta segíteni.  

Hanem az igazság megismerése tesz szabaddá! Ezt a János Evangéliumban találjátok a 8,32-
ben. Az igazság megismerése szabadokká tesz titeket! Bizony, a Róma 12,2 szerint a 
gondolkodásunkat meg kell újítani, mert több értizeden keresztül a világi tananyaggal láttak el 
bennünket. De a Biblia ismeretének a függvényében elkezdhetünk Istenhez hasonlóan gondol-
kodni. Lépésrıl-lépésre. Gondolatmintáinkat ki tudjuk cserélni, ahogy megismerjük az igazságot.  

Most pedig az fog következni, hogy imádkozunk azokért, akik szeretnének áldást, 
gyógyulást, és ehhez hasonlókat. Mert a Biblia azt tanítja a Márk Evangélium végén, hogy 
akik hisznek, ha betegekre teszik kezeiket, azok meggyógyulnak. Hogyan mőködik ez?  

Elıször is vissza kell kanyarodni ahhoz, hogy Jézus földi emberként született meg, isteni 
rangját lerakta, és amikor elment a Jordán folyóhoz, keresztelı Jánoshoz, gyakorlatilag akkor 
kapta meg az isteni felkenetést, a természetfeletti erıt, és onnantól kezdve tett csodákat. 
Gyógyulásokat és egyéb más dolgokat.  

Amikor Jézus felment a Mennybe, pontosabban felvitetett az Atya jobbjára, akkor azt 
mondta, hogy neki nincs szüksége a természetfeletti erıre és hatalomra, mert a Mennyben 
békesség van és szeretet, s én ezt itt hagyom a hívıknek, a gyülekezeti Testnek, a globális 
Egyháznak. Tehát a hívıket felruházta azzal a hatalommal, hogy azokat a cselekedeteket 
cselekedjék, amit İ.   

Erre szokták mondani, hogy te nem vagy Jézus. Illetve én nem vagyok Jézus. Nem, 
kétségtelen, de ugyanaz a mennyei természetfeletti erı áll a rendelkezésünkre is, amivel Jézus 
végezte a földi szolgálatát és a csodákat tette. Mert Jézus szó szerint azt mondta: ti is 
cselekszitek azokat a cselekedeteket, amelyeket én tettem, és még nagyobbakat is azoknál!  

Aztán eljött az elsı pünkösd. A Szent Szellem (Szent Lélek) kiáradása, az elsı 
pünkösdkor történt meg, húsvét után 50 napra. A görög azt a szót használja, hogy a Szent 
Szellem. A magyar fordításokban Szent Léleknek olvashatjátok, de meg kell különböztetni a 
kettıt, mert van szellem és lélek is. Ezért muszáj mindegyiket a nevén nevezni.  
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Ha lenne egy Gábor fiunk és egy Gabriella leányunk, és kikiabálnánk az udvarra, hogy 
Gabi gyere, melyik jönne? Vagy mindkettı, vagy egyik se. Mert nem tudnák, hogy kinek szól.  

A Szent Szellem nem más, mint a Szentháromságnak a harmadik személye: az Atya, a Fiú 
és a Szent Szellem. Maradjunk az eredeti szövegnél, és azt hiszem, sokan úgy vannak, hogy 
szeretik az eredetit. Eredeti formában használni és nevezni a dolgokat.  

Az elsı pünkösdkor pedig a Nagyobb, Istennek a Szent Szelleme, a Szent háromság 
harmadik személye költözött be a hívık szívébe. Az az erı, ami mőködött Jézus szolgálatában. 
És eljutottunk oda, hogy mi történik akkor, mikor a hívık kézrátétellel imádkoznak másért.  

Ha bennünk lakozik a Nagyobb, akkor az az erı, amit úgy nevezünk, hogy kenet, az kiárad 
a másik irányába, s átjárja a testét. És ez a kenet egy olyan erıvel bír, hogy megtöri az igát, 
azaz a betegséget, a problémát, a fájdalmat. Ezeket kivezeti a testbıl. Nem biztos, hogy 
azonnal, ebben a pillanatban, amikor ez megtörténik. Légy annak tudatában, hogy ez a 
természetfeletti erı benned munkálkodik. Este is, éjszaka is, holnap is, meg a jövı héten is.  

Ha ebben valaki kiárasztja a hitét, akkor megtörténik az, ami az egyik nagymamával, aki 
rosszul látott, és hazafelé menet vette észre, hogy tisztán látja a toronyórát. Azért, mert 
kilépünk az ajtón, a kenet mőködése nem áll meg. Az isteni erınek a mőködése továbbra is 
munkál bennetek.  

Isten ereje olyan hatalmas, hogy nem mindig tudnak megállni az erı jelenlétében az 
emberek. Aki imádkozik, az gyakorlatilag olyan, mint egy rezsózsinór. Van konnektor, abban 
van benne az erı. A másik végén van, aki az imát kéri, az imádkozó meg összeköti az erıt a 
személlyel. Így mőködik ez.  Nem mőködik a készülék zsinór nélkül, hiába van erı.  

Azt hiszem, nagyon jók ezek a példák. Tegnap is örültek, hogy nagyon sok példával 
sikerült szemléletessé tenni ezeket a dolgokat. Tehát a gyógyító sor következik, és a kezünket 
tesszük rátok. Aki szeretne áldást, gyógyulást, bármit Istentıl, akkor az jöjjön ki.  

Amikor a természetfeletti találkozik a természetessel, akkor bizonyos jelenségek történnek. 
A természetfeletti az Isten ereje, a természetes meg a te tested. Mikor a kettı találkozik, akkor 
olyan erı-megnyilvánulás történhet, hogy nem tud megállni a lábán. Erre van a Bibliában 
számos példa. Hagyd magad Jézus karjaiba dılni. Ma nagyon sok új elhangzott, azt hiszem, 
elég ezeket feldolgozni. De idıvel minden kitisztul. 

Jézus nevében éld a szeretet életét. Járj az isteni fajta szeretetben és megnyílnak számodra 
az ajtók, a göröngyös utak kiegyenesednek. Szíved kívánságai valóságba jönnek. Köszönjük 
Uram a Te gyermeked életét, megáldjuk, és a világosság jöjjön hozzá. Jézus nevében! 
Szeretet gyızelemre visz minden területen, gyógyulás területén, anyagi területen. Áradj kenet 
és törd meg az igát.  

Megparancsoljuk Jézus nevében, hogy ebben a testben egyedül Jézus ereje áramolhat, és 
minden más munka leállítva, a Jézus Krisztus Szent nevében! Hálát adunk Uram mindazért a 
sok jóért, amit elkészítettél a számára. Dicsérünk és magasztalunk Uram. Köszönjük, hogy az 
isteni fajta szeretet a szívébe költözött, és ez áthatja az életét, a környezetét, a családját, a 
munkahelyét és elımenetelt ad az ı számára. Megkötjük a sötétség minden erejét, és 
kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyen a segítségére mindenben az életében, a Jézus 
Krisztus Szent nevében. Ámen.  

Természetesen hit alapján mőködik, mert Istentıl csak hit alapján tudunk elvenni bármit is. 
A hit pedig a szívünkben, a szellemünkben, a bensı emberünkben van. Illetve úgy kerül oda, ha 
mi tápláljuk a bensı emberünket a szellemi kenyérrel, az Igével. Tehát amekkora a bibliai 
ismeretünk, akkora a hitünk. Errıl mi magunk tehetünk, hogy hogyan is állunk ezen a területen.  

A hit az hullámzó, hiszen ilyen-olyan hatások érnek minket naponta. És egyik területen 
esetleg magasabb, a másik területen alacsonyabb. Tehát lehet, hogy valakinek a gyógyulásban 
nagyobb a hite, mint az anyagiakban, vagy fordítva. Azért mondom, hogy ne lepıdjetek meg, 
ha ilyennel találkoztok.  Köszönjük Uram, az imáink megválaszolását.  
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Megáldjuk a házaspárok egységét, a házassági szövetséget a szent vér oltalma alá 
helyezzük ıket, hogy az ellenség ne tudja ıket támadni. Megkötjük a sötétség minden erejét 
felettük és kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségetekre mindenben! 
Áttörést szólítunk elı, isteni fajta szeretetet szólunk, hogy az mőködjön az életetekben. 
Elıszólítjuk a nagyobb boldogságot és az egymáshoz való ragaszkodást. Köszönjük Uram az 
egységet, ami tízezerszeres erıt eredményez számukra. Köszönjük, hogy a Te szent olajad – 
mint Áron szakállán a szent olaj –, folyik le és az életük olajozott lesz a továbbiakban is. Jézus 
Krisztus szent nevében. Ámen! 

Ahhoz, hogy az élet viharaiban meg tudjunk állni, hogy meg tudjatok állni, ahhoz egy 
kiképzıtáborra van szükség. Azaz, ahogy az interneten is látjátok, hitépítı tréning. Amikor a 
betörı az ajtózárban matat, akkor már késı elıvenni a súlyzót, hogy az izmaidat erısítsd.  

Mert ha galléron akarod ragadni a betörıt és kipenderíteni, akkor sokkal elıbb el kell 
kezdeni az izmokat erısíteni. Ugyanilyen igaz a hitizmokra is. Nem akkor kell nekiállni a 
hitizmot kiépíteni és erısíteni, mikor baj van. Hanem sokkal elıtte. Tehát a bölcs ember elıre 
felkészül, és kiképzi magát, hogy ne valljon kudarcot.  

Minden dicsıség és hála az Úr Jézus Krisztusnak örökkön örökké. Ámen! 
 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


