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Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy hordozd a dicsőséget! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. A Szent Szellem már munkálkodik az ízületekben, lábszárban, csont 
területén különösen és a szívben. Nyúljatok ki a hit kezével. Tegnap volt mindenszentek, ma 
van halottak napja.  

Egy picit utánanéztem a gyertya jelentőségének. A láng életet jelent. A magyar 
szóhasználatban ma is használják azt, hogy kialudt a gyertyája. Ha nem is olyan túl gyakran, 
de használják. Vagy ha történik egy gyilkosság, akkor azt mondják, hogy kioltották a 
gyertyáját. A láng egy életet képvisel. Aztán az Ószövetségben találtam olyan Igét, amely azt 
mondja, amikor Isten megadta a sátortemplom részletes leírását, hogy hogyan építsék fel, 
milyen berendezéssel lássák el, ott is megtalálható a gyertya, és hogy annak állandóan kell 
égni. Hogyha hisszük azt, hogy a földi templom, akár a sátortemplom és utána majd a 
Salamon temploma, ez a menny képmására készült, akkor a mennyben is van valamilyen 
láng. Mécses, gyertya, valami. Ebből ez következik. De a gyertya jelentheti Krisztust is. Mert 
Krisztus az örök élet. Az Úr előhozott egy Igét. A pásztortársamon keresztül jött ez elő.  

Zsoltár 141,5. 
5. Ha igaz ver engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha drága olajjal kenné 

fejem. Nem vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értük nyavalyájukban.  Ámen. 
Egyszerű fordítás 
5. Mikor az igaz szeretettel figyelmeztet engem, illatos olaj ez a fejemnek, elfogadom! 

De imádkozom a rosszak gonoszsága ellen. Ámen. 
Ez azt jelenti, amikor valakin keresztül az Úr szeretne bennünket kiigazítani. Van egy 

lábjegyzet, ami azt mondja, hogy a vendéglátáshoz hozzátartozott, hogy a vendég fejét és 
haját illatos olajjal dörzsölték be. A nagy melegben ez nagyon felfrissítette az embert. Ez utal 
a Zsoltár 23,5-ös versre.  

Kiküldtem egy próféciát, aminek az első részében arról van szó, hogy van egy démon, 
amelyik azon munkálkodik, hogy az egységet megossza, és szakadást idézzen elő ott, ahol 
egység van, közösség van. Ez lehet család, gyülekezet, munkahely, szent kapcsok, kötelékek. 
Ezt én már megkötöttem, de imádkozunk ezért, hogy ez ne tudja a fejét felütni. Ennek a 
próféciának a végén viszont arról van szó, hogy Isten elvisz bennünket a szeretet kapcsoknak 
a mélységébe. Tehát még mélyebbre, és még szorosabbra.  

Október 31-én volt a reformáció napja. Erről a protestáns egyházak szoktak megemlékez-
ni. Korábbi kis újságunkban volt is valamikor erről egy rövid megemlékezés.  

Megjelent a ságvári kis újságunk. Az első oldalon a Kihirdetem című napi megvallásokat 
tudjátok hasznosítani. Ez a harmadik rész volt. A 2-3. oldalon Isten szeretetéről folytatódik a 
tanítás sorozat. Még az újság hátoldalán van egy dicsőséginvázió. 1909-ben is arról 
prédikáltak, hogy Isten egy hatalmas jelenléte fog kiáradni és ugyanez hangzott el 
Budapesten, illetve egy prófétanő száján keresztül. A szemben is van gyógyulás.  

Amikor hallgatom Pesten a bizonyságokat, azt tapasztalom, hogy nem mindenki tudja az 
egyház nevét, hogy nem is tudja, hogy hova jár. Ez nem mindig jó, nem mindig szerencsés, 
mert sokszor összekevernek bennünket más egyházakkal. Nem árt, ha pontosan tudjátok. 
Egyébként, ha máshol nem, a pesti újság címlapján megtaláljátok, hogy: Krisztus Szeretete 
Egyház. Ez a pontos neve. Ti a Krisztus Szeretete Egyház istentiszteletén vagytok. Az előző 
évről megjött 15ezer forint az 1%-os felajánlásokból. Köszönjük a támogatásotokat.  

Szeretném felkérni a pásztortársamat, a szolgálótársamat, tanítványomat, Évit, hogy a 
tanítást tartsa meg.  



Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a napon is. Jövő héten már 
visszajön szabadságról a pásztorunk, ezért ez az utolsó alkalom, hogy így szolgálok felétek. 

Először is annyit szeretnék mondani, hogy köszönjük a drága mennyei Atyának ezeket a 
gyönyörű dicséreteket, mert nagyon felemelőek, és nagy örömmel fogok nektek tanítani. 
Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy így vezeti a szolgálóját, hogy ilyen szépen összeállítja a 
dicséreteket az alkalomra, mert mindig a tanításhoz hozzákapcsolódnak a dicséretek. Meg 
fogjátok hallani, hogy pont ide tartoznak. Ma a gyógyulásról nem fogok annyit beszélni, de az 
újjászületéssel kapcsolatban fogok tanítani. A másik dolog: az jött az Úrtól, hogy nagyon jó 
így egységben lenni, jó ez a szeretetközösség, és nagyon jól érzem itt magam, biztos ti is, 
ebben a kis közösségben, Krisztus Testében. Tudnotok kell a szívetekben, hogy mindenki, 
minden egyes személy, minden egyes testvér egy gyöngyszem Istennek. Értékesek vagyunk 
Istennek, ezt tudni kell. Mindannyian a szolgálói is vagyunk. Ha csak egy embert vezetünk 
üdvösségre, már Isten örül ott fönt. Gyönyörködik bennünk.  

 
A mai napon Az élet fája sorozat 3. része következik. Címe: Az új teremtés  
Sokat fogtok hallani az újjászületés szóról, de így fog a szívetekbe mélyebben beépülni. 

Az Ószövetségben szellemileg halottak voltak az emberek, mert számukra még nem adatott 
meg az újjászületés lehetősége, mivel Jézus még nem ment a keresztre és nem halt meg, nem 
támadt fel. Az Újszövetség akkor kezdődött, amikor a megváltás megvalósult, és ebben a 
megváltási tervben benne foglaltatik az üdvösség, az újjászületés. Mert a megváltás 
háromszoros. Ez nagyon fontos számunkra.  

Az elveszetteknek először a megváltást kell megnyerniük, hogy Isten gyermekévé 
válhassanak és ez mindennél fontosabb. Ez a legfontosabb, ez az első lépés. Miután a világ 
megismeri az üdvösség lehetőségét, elsőként csak az örök életet képes befogadni és majd 
utána a Szent Szellemet. Erről nagyon sok helyen tévesen tanítanak, hogy először a Szent 
Szellemet kell befogadni és utána az üdvösséget. Ez tévedés. A Szent Szellem végzi el az 
üdvösség és az újjászületés munkáját is. A Krisztus nélküli ember azért van elkülönülve a 
szívében Istentől, mert szellemében az ördögi rossz tulajdonságok vannak. Például egy 
ateista, egy Istent tagadó ember. Biztosan találkoztatok ti is már ilyen emberekkel, akik 
tagadják Istent, mert ők csak a saját kis okos dobozukból [elméjükből] tudnak mindent 
megoldani, hogy a pásztorunk szavaival éljek. De mindig füstbe ment terv a vége, mert nem 
tudnak mindent megoldani Isten nélkül. Ez lehetetlen. De Isten támogatja őket is, mert szereti 
minden teremtményét. Tehát egy ateista úgy válhat szellemivé, úgy válhat hívővé, hogy 
Jézust az élete Urává, megváltójává teszi és csak akkor, ha a hitének megvallásával teszi. 
Mert a hitünket ehhez használni kell.  

1János 4,2. Egyszerű fordítás 
2. Így tudjátok eldönteni, hogy egy szellem Istentől jött-e: ha elismeri és megvallja, 

hogy Jézus a Messiás, aki emberi testben jelent meg a Földön – akkor az a szellem 
Istentől jött. Ámen. 

Tehát más szavakkal mondva: az a szellemi megnyilvánulás származik Istentől, amely 
elismeri azt, hogy Jézus testben megszületett, meghalt és feltámadott.  

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden.  Ámen. 
Az újjászületés egy fentről jövő újjáteremtés a belső emberünkben, ami Isten Igéjének és 

Szellemének működése által jön létre az életünkben. 
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. 



Azt mondja, hogy kegyelemből, Isten ajándékaként kaptuk az üdvösséget és ezért ez nem 
a mi érdemünk, mert cselekedetek által nem lehet újjászületni. A hit cselekedeteként a 
szánkkal kell megvallani. Ez egy hit cselekedet. Nagyon fontos megtanulnunk, hogy mit 
jelent a cselekedet. Nem a fizikai cselekedetek. Természetesen jó, ha adakozunk, segítünk a 
másikon. A hit cselekedet, amit kimondunk a szánkkal és megvalljuk az Igét. Ezt nagyon 
fontos tudni. Az újjászületés a legnagyobb csoda, ami az életünkben valaha is megtörténhet és 
megtörténhet mások életében. Teljesen megváltozik az élete annak az embernek, aki Istenhez 
fordul. Dicsőség Istennek, mi már új teremtmények vagyunk a Krisztus elfogadásával. Az 
üdvösség az első és legfontosabb lépés, ami abban a pillanatban történik meg, amint az illető 
kimondja, megvallja, befogadja az Úr Jézust. Tehát megvallja. A következő Igét biztos 
tudjátok mindannyian. 

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. 
A Szent Szellem tesz bizonyságot a szellemedben arról, hogy Isten gyermekévé váltál, 

tehát ezt is a Szent Szellem végzi. Isten lett a te mennyei Atyád. Ő minden lépésedet szerető 
figyelemmel kíséri. Nagyon fontos tudni azt is, hogy még örömét is leli ebben. Egy Atya – 
gyermek kapcsolat. Szeretne vezetni mindenben, hogy az életed minden lépése áldás legyen, 
áldássá váljon. Négy lépés kell az elveszett ember újjászületéséhez: 

• fel kell fedeznie, hogy Isten nélkül elveszett; 
• el kell ismernie, hogy Krisztus érte és helyette ontotta ki a vérét, hogy megváltsa;  
• be kell hívnia az életébe Krisztust és meg kell vallania, hogy Jézus az ő Ura és ez által 

fog újjászületni;  
• hinnie kell a szívében és meg kell vallania, hogy a szent vér tisztító ereje által a bűnei 

eltöröltettek, és ez által válik Isten előtt igazzá.  
Minden embernek joga van hinni és Urává tenni Isten előtt az Úr Jézus Krisztust. Nagyon 

fontos az újjászületés, és ez egy tudatos döntés. Ezt a döntést tudatosan kell meghozni. Az 
oldás-kötés hatalmáról szóló Ige már régen hangzott el, de nagyon jól kapcsolódik ehhez a 
tanításhoz. 

Máté 18,18. 
18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; 

és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ámen. 
Itt, ebben a részben az oldás-kötés hatalma alapján az elveszett ember az ördöggel 

megszakítja a kapcsolatot, és új teremtéssé válik akkor, amikor befogadja Jézust. Megoldja az 
ördöggel a kapcsolatát és megköti az Úr Jézussal a kapcsolatát. Új teremtéssé válik. De, ha 
fordítva működteti egy hívő, aki már újjá van születve, és tudatosan fordítva használja az 
oldást-kötést, és megtagadja Jézust, akkor elveszíti az üdvösségét.  

János 1,12–13. 
12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá 

legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; 
13. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem 

Istentől születtek. Ámen. 
Akik befogadják Jézust, azok Isten Szellemétől születnek újjá, és ez által hatalmat és 

örökséget kapnak Krisztusban. Mi már ezt megkaptuk, akik újjá vagyunk születve.  
2Korinthus 4,16. 
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső 

mindazáltal napról napra megújul. Ámen. 
Napról napra megújul a szellemünk, a belső emberünk az Isten Igéjének a használatával, 

mert ha nem használjuk Isten Igéjét, nem gyakoroljuk, nem olvassuk hittel – mert nagyon 



fontos a hit –, akkor a szellemünk egy helyben topog. Annak működnie kell, annak 
növekedni, gyarapodni kell. A belső emberedről tudni kell, hogy az az igazi lényed, az az 
igazi valód. Az ember csak az újjászületést követően ismerheti meg önmagát. Sok esetben az 
a baj, hogy ezt fizikai szemszögből tekintik az emberek. Fizikai szemszögből tekintenek 
ezekre a dolgokra, pedig szellemi lények vagyunk. Ezt tudja mindenki. Minden problémára, 
betegségre, megpróbáltatásra a megoldás a szellemi birodalomban van. Tehát a szellemben 
megfogan, hogy az ember, ha netán beteg, hogy én gyógyult vagyok, akkor annak fizikai 
szinten is helyre kell jönni. A hitével meg kell ragadnia és a gyógyulás valóságba fog jönni. 
Aki nincs újjászületve, annak a lelkiismerete megengedi, hogy bármit megtegyen, és bármit 
gondoljon. Ez az állapot az ember bukott természetéből fakad. Ennek az az oka, hogy 
képtelen megváltani önmagát. Lehetetlen. Az új teremtés lelkiismerete viszont biztos vezetést 
ad. De csak abban az esetben, ha felismeri azt, és ennek megfelelően cselekszik. Fontos az 
Igét megcselekedni. Az újjászületés megértésének a hiánya az egyik legnagyobb ellensége a 
hitnek, az ember hitének, ami akadályt képez az életünkben. Ugyanis nem lehetséges azon 
felül hinni, mint amennyi a tényleges igei ismeretünk. Kudarchoz vezet az, ha valaki az igei 
ismeretén túl próbál hinni.  

János 6,37. 
37. Minden, amit nékem ád az Atya, énhozzám jön; és azt, aki hozzám jön, semmi-

képpen ki nem vetem. Ámen. 
Jézus szavai csodálatos alap a hitre. Azt mondja, hogy nincs olyan, hogy valaki Jézushoz 

megy, és Ő azt kivetné. Minden embert egyformán szeret. Minden embernek egyformán 
lehetősége van az újjászületésre, az üdvösségre.  

Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt 

más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Ámen. 
Nincs más név az ég alatt, amely által üdvözülni lehetne, csak Jézus neve. Nincs más 

Megváltó, csak az Úr Jézus Krisztus.  
János 3,15–18. 
15. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 

hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
17. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, 

hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 
18. Aki hiszen Őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, 

mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ámen. 
Aki hisz Jézusban, az nem veszik el, hanem örök életet nyer. Átkerül a sötétségből a 

világosság országába. Isten annyira szerette a világot és a benne levő teremtményét, hogy 
képes volt az egyszülött Fiát feláldozni értünk. Jézus viszont nem azért jött, hogy elítéljen 
bennünket, hanem hogy üdvözüljünk, és általa megmenekülhessünk a szellemi halálból. Aki 
hitre jut Jézusban, az nem jut kárhozatra, hanem a mennybe kerül. Dicsőség az Úrnak.  

Jeremiás 13,23. 
23. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Úgy ti is 

cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt.  
Itt hasonlat olvasható. Az ember nem tudja megváltoztatni saját természetét, de Isten igen. 

Mert új életet és új természetet képes adni neki. Isten nem a testedet, hanem a szellemedet 
teremtette újjá, ezért a test kívánságainak féken tartásához neked saját magadnak kell 
megtenni a lépéseket. Sok esetben nagyon nehéz, de meg lehet tenni. Isten mindenre képes. 
Mindig a megvallásod szintjére fogsz emelkedni, ez által az új belső ember fogja uralni a 
hústestedet. A test, a szellem és a lélek kapcsolatáról már beszéltünk. Ha a szellem és a lélek 



összekapaszkodik, akkor a testet le tudja uralni. De ahhoz az embernek a lelkét, vagyis az 
elméjét meg kell újítani az Ige által.  

Róma 12,2. 
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 

megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes 
akarata. Ámen. 

Ez nagyon jó kis Ige és sokszor kell gyakorolni, hogy beépüljön az ember szellemébe, és 
meg is tudja ezt cselekedni, mert nagyon fontos. Azt is rendszeresen meg kell vallani, hogy új 
teremtés vagyok Krisztusban. Ez által csökkenni fognak a problémáid a világgal, a 
hústesteddel és az ördöggel szemben. Most az újjászületés vizéről fogok nektek nagyon-
nagyon sok Igét felsorolni, de nem olvassuk el mindet.  

Az újjászületés vize 
Az újjászületés vizéről azt írja nekünk az Ige: 
János 3,5. 
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és 

Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ámen. 
A vízkeresztség nem vált meg téged. És most nézzük meg, hogy mit jelent az újjászületés 

vize, illetve az újjászületés fürdője. Az imént olvasott igeversben a víz Isten Igéjét jelenti. Ezt 
az állítást, az alábbi igerészekkel bizonyítsuk be:  

Efézus 5,26.  
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige (Rhema) által. 
Itt az Ige az a víz.  
János 6,63. 
63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket 

én szólok néktek, Szellem és élet. 
Tehát itt Isten beszédei az Ige, és az Ige a víz. 
János 15,3. 
3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. 
A beszéd az Ige, tehát az Ige megtisztít. 
János 17,17. 
17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és 

nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 
A Te Igéd igazság. Az Ige az igazság. 
1Péter 1,23. 
23. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, 

Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. 
Az Ige által születtünk újjá. Az Ige az Jézus. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez nem a 

vízkeresztség. Nem a vízkeresztség által születtünk újjá, hanem az Ige által.  
Jakab 1,18.  
18. Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk 

az Ő teremtményeinek.  
Megszülettünk az Ige által. Egy kicsit soknak tűnhetnek ezek az igeversek sűrűn egymás 

után, de ez vezeti le, hogy az Ige az a víz, az Ige fürdője pedig a beszédek. Összefoglalva 
elmondom nektek, hogy az Ige Isten beszéde, az Ige az igazság. A víz az Ige. Az Ige 
megtisztít, az Ige Jézus és általa van az újjászületés.  

János 4,14. 
14. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz őbenne. 

Jézus a kútban lévő víz példázatát adja az újjászületésre. A másik Ige: 



Márk 2,22. 
22. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szét-

szakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell 
tölteni. Ámen. 

Ez egy másik példája az újjászületésnek. Az új és az ó tömlők. Ahogy az újborhoz új 
tömlő kell, ugyanúgy a Szent Szellem kitöltéséhez is újjáteremtett emberi szellem, belső 
ember szükséges. Isten Szelleme elsőként az új teremtést hozza létre a bensőnkben. Miután 
megértjük az újjászületés lényegét és fontosságát, másokat is képesek leszünk az Úrhoz 
vezetni. Mi már megtesszük, mert újjá vagyunk születve és van róla megértésünk. Az 
embereknek el kell hinniük, hogy Isten Igéje mit mond róluk. Mert az igazság, Isten Igéje 
igaz. Krisztus meghalt, hogy a bűnt eltörölje. Isten Igéje és Jézus vére által a Szent Szellem 
mindazok életét át fogja alakítani, akik Őt befogadták. Az Élet könyvében hétezer ígéret 
található. Az újjászületés kulcs ahhoz, hogy ezeket elvehessük, mert ezek mind jog szerint 
hozzánk tartoznak. Neked viszont meg kell tanulnod azt, hogyan vedd birtokba hit által ezeket 
az áldásokat.  

Tények az új teremtményről 
1. Isten gyermeke vagy 
Az atyai gondoskodásról szól ez a rész. A Bibliában a legfontosabb tény az, hogy az Isten 

a mi Atyánk, aki gondoskodik rólunk. Mindannyian személyesen érdekeljük Őt, 
mindannyiunkat egyformán szeret és ez nagyon jó érzés, mert amikor megismerjük a mennyei 
Atyát, az Ő szeretetét, az Ő gondviselését az Igéjén keresztül, ez felemel minket. Én most egy 
hasonlatot mondok. Akinek már nincsenek szülei, az valami kapaszkodót keres. Amikor 
megtalálja az Úr Jézust és a mennyei Atya szeretetét megismeri, ezt az isteni fajta szeretetet, 
ezt a szeretet közösséget, akkor ez egy hatalmas kapaszkodó. Azért ez valamilyen módon 
pótolja a szülői szeretetet, ami hiányzik életéből. Ezt az űrt csak ez a szeretet tudja betölteni. 
Az isteni fajta szeretet. Ez a gondoskodás. Isten a te Atyád, te az Ő gyermeke vagy, ezért 
biztos lehetsz abban, hogy Ő be fogja tölteni a gondoskodó apa szerepét. Ismerd meg Őt az 
Igéjén keresztül, a szeretetét, természetét, gondviselését, és hidd el, hogy a mennyei Atyánk 
megteszi mindazt, ami az Ő Igéjében le van írva, amit ígért, hogy megteszi értünk.  

2. Új teremtmény 
Új teremtés vagy. Tudjuk azt, hogy a szellemünkben minden újjá lett. Van, aki nem érez 

először semmit, amikor újjászületik, amikor elnyeri az üdvösséget, de van, aki érzi, hogy 
valami történt belül. Például megszabadul valami tehertől, valami nyomástól. A szellemi 
ember láthatatlan a fizikai szem számára. Senki sem látja a valódi énünket, a belső 
emberünket. Mi valójában a testünkből, tehát belülről nézünk kifelé. Csak a testünket, a földi 
sátorházunkat, más néven a külső embert látjuk. Tehát halljátok a hangomat, látjátok a fizikai 
testemet, de nem látjátok a belső, szellemi emberemet. Ez ugyanígy rátok is vonatkozik, mert 
belül, a bensőnkben az ember szelleme lakik. 

A valódi ember a mi szellemünk, ez az egy, ami a fizikai halállal nem hal meg, hanem 
tovább él és ez jelenti az örök életet. 

3. Egyek vagyunk Krisztussal 
S azért vagyunk egyek Krisztussal, mert szellemben össze vagyunk kapcsolódva az Úrral 

– az 1Korinthus 6,17-es verse írja. A következő igeverset viszont felolvasom a János 
evangélium 15. fejezetéből. A hívő és Jézus egyek, amint mondtam, szellemben össze 
vagyunk kapcsolva, ahogy a szőlőtő és a szőlővesszők is egyek. 

És akik ezt nem ismerik fel, azok leszáradnak a szőlőtőről, vagyis Jézusról. Most fogom 
ezt a két igeverset felolvasni, amelyben felismeritek ezt. 

János 15,5–6. 
5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az 

terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 



6. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és 
egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ámen. 

Van egy példa, hogy amikor ránézel egy fára, nem tekinted az ágait különállónak, hanem 
a fa részeiként látod. Tehát egységes a fa az ágakkal, ugyanúgy a mi szellemünk egy Jézussal, 
Ő a fej, mi pedig a test.  

4. Minden lehetséges neked 
Máté 19,26. 
26. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Emberekkel ez lehetetlen, de Istennel 

minden lehetséges. 
Tehát mindazt, amit el tudsz hinni, hogy Isten megcselekszi az életedben, hogy képes 

megcselekedni, akkor hatalmas hited van már. Isten képes arra, hogy minden jót 
megcselekedjen az életedben. Az Ige szerint Istennel minden lehetséges.  

Senki nem vitatkozik a következő Igével, ami a Máté 19,26-ban van, hogy Istennél 
minden lehetséges. A következő Ige a Márk 9,23 viszont azt írja, hogy minden lehetséges a 
hívőnek.  

Márk 9,23. 
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. 
Amikor reménytelen helyzetben vagy és hittel megvallod a következőt – mondjuk is ki, 

hogy: minden lehetséges nekem, mert én hiszek. Ámen. 
5. A hatalmasabb lakik bennünk 
Az a győztes Jézus lakik bennünk, akit az Atya feltámasztott a halálból és ma is él, ma is 

csodákat cselekszik. A Róma levélhez lapozunk, mert ott írja az Ige:  
Róma 8,11. 
11. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó 
testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. Ámen. 

Ez egy gyönyörűséges Ige.  
6. Ti az Istentől vagytok 
Ez egy másik kifejezési módja annak, hogy Istentől újjászülettünk. Sajnos sok üdvözült 

még nem tudjaazt, hogy újjászületett a szelleme és örök élete van. Vannak, akik járnak 
felekezetekbe, és újjá vannak születve, csak nem tudnak róla. Sajnos vannak ilyen 
keresztények is. Sokan úgy gondolják – tévesen –, hogy csak a bűnök eltörlését kapták meg, 
és az örök életet majd később nyerik el. Akikkel nem tanítják meg, hogy Isten természete van 
a szellemükben, azokon a sátán továbbra is uralkodik. 

Isten a nagyobb, aki bennünk lakik.  
1János 4,4. 
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki 

bennetek van, mint az, aki e világban van. 
Tudjuk, hogy Isten szelleme nagyobb, mint a sátán, nagyobb, mint a démonok, nagyobb, 

mint a betegség és a fájdalom. Nagyobb bármely erőnél, amely szembe szállhatna vele. Ő 
mindennél nagyobb. Mindennél nagyobb a Nagyobb, aki bennünk lakik. Isten szelleme a 
leghatalmasabb.  

A keresztényeknek tudatosítani kellene magukban, hogy ők Istennek a szent templomai, 
és Isten őbennük él, ez az 1Korinthus 6,19-ben van, hogy Isten szent templomai vagyunk. Túl 
sokáig voltak a hívők gyengeség, betegség, szegénység, probléma és kisebbségi érzés 
tudatúak. A most felsoroltakról addig beszéltek és addig gondolkodtak, míg végül a kétség, a 
hitetlenség és a kudarc nehezedett rájuk. A hitetlenség megrabolja a hitünket. Amikor a hitünk 
így meggyengül, akkor az ördög könnyen megrabolja az egészségünket, megrabolja a 
gyarapodásunkat és a Jézus által megszerzett áldásokat. 

A következő Igét Bővített fordításban fogom felolvasni. 



János 10,10. Bővített fordítás 
10. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én pedig azért jöttem, 

hogy életük legyen, és hogy ezt az életet teljes bőségben és túlcsorduló beteljesedésben 
élhessék és élvezhessék. Ámen. 

Tehát az ördögegy tolvaj, rabló, pusztító. A drága Úr Jézus pedig az, aki megszabadított 
minket, Ő egy szabadító és életet adó. Amikor tudatosul bennünk, hogy Jézus lakik bennünk, 
akkor a mi valós lényünk isteni életet fog sugározni. 

Eltörlés és megbocsátás 
Amikor egy elveszett Jézushoz jön, a bűnei egyszerűen eltöröltetnek a szent vér tisztító 

erejének köszönhetően. Abban a pillanatban eltöröltetnek a bűnök. Az már a múlté, teljesen 
eltörölte. Isten onnantól kezdve semmit nem vesz figyelembe az újjászületés előtti életünkből, 
mert az eltöröltetett. Nekünk sem kell a múlt dolgaival foglalkozni, hanem mindig csak előre-
nézve haladni pozitívan, és a régi dolgokat ne vegyük elő soha. A bánatot, a tíz-húsz évvel 
ezelőtti problémákat ne vegyükelő, mert a megbocsátás annál fontosabb, annál hatalmasabb.  

Különbség van a bűneltörlés és a bűnbocsánat között. A bűnös ember az újjászületés 
pillanatában a múlt bűneinek eltörlését kapja, nézzük meg ehhez a Zsidó 8,12-es verset. 

Zsidó 8,12. 
12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról 

többé meg nem emlékezem. Ámen. 
Tehát ez a bűnös ember. Az újjászületett hívő viszont bűnbocsánatot nyer, ha elvéti. Ne 

felejtsük el. Az 1János 1,9-et Egyszerű fordításban olvasom el, mert itt érthetőbb. 
1János 1,9. Egyszerű fordítás 
9. Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és 

igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ámen. 
Tehát Jézus vére az újjászületéskor mindenkit tisztára mos minden bűntől, ami új 

teremtménnyé változtatja, és minden nap megújul.  
Az újjászületett hívő éppen olyan ártatlan, mint egy újszülött csecsemő. Egy újszülött 

csecsemőnek sincs múltja. Ránézünk és egy ártatlan kis csecsemőt látunk. Nincs neki múltja. 
Amikor újjászülettünk, attól a pillanattól kezdve nekünk sincs múltunk, ez nagyon jó 
összehasonlítás, ha megérti valaki.  

Ha visszaemlékeznél a múlt hibáira, az akadályozná a hitedet. Terhet éreznél mindig 
magadon, és azt ne hordozzuk magunkkal, mert az már a múlt. Elmúlt, azzal már nem kell 
foglalkozni.  

A Római levél 10. fejezetének 17-es versében az áll, hogy azért a hit hallásból, a hallás 
pedig Isten Igéje által működik. A hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit ehhez 
hallanunk kell, az a Krisztus beszéde, egy szent beszéd. 

A szellemünk és a hitünk növekedését az Ige fogja biztosítani.  
Ha nem ismered az újjászületés igazságát, az is akadályozhatja a hitedet és visszatart az 

áldások elfogadásától, amit Isten neked készített, neked szánt. Akik újjászülettek, azokban 
Isten jelenléte, dicsősége lakozik, amit nem lehet eltitkolni, mert Isten dicsősége kiragyog 
rajtunk.  

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

hogy azon növekedjetek. Ámen. 
Tehát Isten újonnan szült gyermekének, aki még csecsemő, hinnie kell Isten Igéjét, és 

azon kell növekednie, aszerint is kell járnia. Akik újjá vannak születve és még szellemi 
csecsemők, azoknak el kell kezdeni tanulmányozni a Bibliát, mert Isten elvárja tőlünk, hogy 
az Ige által felnövekedjünk, és sikeres kereszténnyé váljunk. Vágyakozni kell a szentírás 
Igéjének megismerésére és megértésére. Minél többet használjuk, minél többet halljuk, minél 
többet olvasunk a szent Ige megértéséről, annál jobban ki fog épülni bennünk a felismerés, a 



megértés, a kijelentés, mert kimeríthetetlen kincseket tartogat számunkra Isten Igéje, ahogy 
megismerjük fokozatosan, folyamatosan. Ahogy növekszik majd az igei ismereted, úgy fog 
növekedni a hited is, mert ez a kettő nagyon össze van kapcsolva – a hit és az igei ismeret.  

A hited növekedésével egyretöbb áldást tudsz majd átvenni. Az újjászületésnél a szellem 
örök életet ültet az elveszett szívekbe és megkapja a szellem kilenc gyümölcsét. Isten 
természete a Galata 5,22-ben van. Írjátok fel az igeverset: Galata 5,22. És az újjászületésünk-
kor megkapjuk a hit mértékét is. Erről a Róma 12,3-ban olvashatunk. A Biblia tanításától nem 
kell tartózkodni. Hiszen az egész könyv Jézusról szól. Csodálatos élet van benne, ami a mi 
életünk. 

A Biblia magyarázatot ad arra is, amit Krisztusban kaptál, és amit Krisztus tett érted. Most 
odalapozunk az Apostolok cselekedeteihez. 

Apostolok cselekedetei 8,5. 12. 16. 
5. És Fülöp lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.  
12. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és Jézus Krisztus nevére 

tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind 
asszonyok. 

16. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr 
Jézus nevére. Ámen. 

Tehát az elveszett világ számára Krisztust kell prédikálni. Fontos, hogy a hívők 
beszéljenek arról az elveszetteknek, hogy létezik az üdvösség, mert nem tudják az emberek, 
de mi, akik tudjuk, nekünk ezt hirdetni kell. 

Fülöp prédikációja is megnyitotta a hallgatók szívét. Hittek és mindannyian 
megkeresztelkedtek, úgy férfiak, mint asszonyok, mindenki Jézus nevére, és ez az üdvösség. 

A Szent Szellem az, aki a prédikáció által a szíveket Krisztushoz fordítja. A Szent Szellem 
cselekszi meg.  

Az Apostolok cselekedetei 5,14 azt írja nekünk, hogy: 
Apostolok cselekedetei 5,14. 
14. A hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint 

asszonyoknak sokasága. Itt is leírja az Ige. 
Ahhoz, hogy valaki újjászülessen, és megmeneküljön a pokolban rá váró szörnyűségektől, 

óriási szükség van az evangelizációs munkára. Lehet plakátozni, szórólapozni, vagy utcai 
evangelizációt tartani. Evangélista szolgálót is szoktunk hívni majdnem minden évben. 

Az Apostolok cselekedetei 2,47-hez lapozzunk. 
Apostolok cselekedetei 2,47. 
47. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden 

napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ámen. 
És hisszük azt, hogy a mai napig így van és ezután is így lesz, hogy naponta lesznek 

üdvözültek, hacsak egy is, az Úr már abban gyönyörködik. Az elhívásunk betöltése által tudja 
építeni ezt az Úr. Így tudja szaporítani Isten a helyi gyülekezeteket is, és mindenhol az egész 
országban, világban. 

Jim Sanders elöljárónknak viszont volt egy álma. Elmondom nektek. Az volt az álmában, 
hogy sokan újjászülettek és meggyógyultak a gyülekezetekben, de voltak, akik az 
újjászületésük után csak rövid ideig maradtak itt a földön. Odafenn a mennyben ők azon 
sajnálkoznak, hogy itt a Földön csak keveset tettek meg az Úrért. Mert onnan föntről ezt már 
nem tudják bepótolni. Fentről úgy látják, hogy többet kellett volna munkálkodniuk a 
királyságért, amíg itt voltak a Földön. Itt a Földön van meg az a vissza nem térő lehetőségünk, 
hogy az evangelizációs munkát elvégezzük az Úrnak. Ez nagyon fontos és ezt megírja Jézus is 
a Márk 16,15-ben, ez az utolsó Igénk, amimindannyiunkra vonatkozik, nemcsak a felkent 
szolgálókra. Azt mondja Jézus: 

Márk 16,15. 



15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 
teremtésnek. Ámen. 

Hát ezt is lehet szórólap formájában, hogy szórjuk a szórólapokat, közös erővel, kis 
csapattal, újságokat adunk az elveszetteknek, kártyanaptárakat osztunk. Annyi lehetőség van, 
és ezt tegyük meg közös erővel, közös hittel. Ámen.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. 
Köszönöm szépen a szolgálatodat. 
Egy Igét mutatott az Úr, az 1János 4,1 verset, mert a 2-est már hallottátok, most az 1-est 

hozzá olvasom. Így hangzik az 1János 4,1. 
1János 4,1. 
1. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szelleme-

ket, ha Istentől vannak-é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. 
Nagyon meg kell vizsgálni, hogy amit mi vételezünk szellemben, a Szent Szellemtől van-

e, vagy máshonnan van, és azt is, ha valakin keresztül – egy tanítón, egy pásztoron vagy csak 
egyszerűen egy internetes információt találunk –, meg kell vizsgálni, hogy az Istentől van-e? 
Van-e hozzá Ige? Ennyi. Tehát ez egy óvatosság. 

 
Gyógyító sor következik. Kezünket tesszük rátok és fogadjátok az áldást. 
Haginról beszéltem, hogy a napi sorozatokra fel lehet iratkozni. A mai üzenet arról szól, 

hogy a hitet hogyan lehet felszabadítani. A Békeváron is megtaláljátok az egész éves anyagot, 
mind a 365 napra. Haginnek egyszer szólt az Úr, hogy a Márk 11,23-ban láttad azt, hogy 
háromszor szerepel az, hogy mondani, mondani, mondani, és egyszer szerepel az, hogy hinni? 
Tehát a kimondásnak nagyon nagy szerepe van, nagyon nagy súlya van, mert a hitünket úgy 
tudjuk felszabadítani, hogy kimondjuk. 

Isten hogyan teremtette a világot? Kimondta! Azt mondta, hogy legyen ez, legyen az, ott 
van a Biblia elején. Tehát nekünk is nem azt kell kimondani, hogy mit látunk, mert az sokszor 
siralmas, hanem azt kell kimondani, hogy mit szeretnék elérni. Hát ehhez kell a hit, és addig 
kell a hit, amíg meg nem valósul.  

Valakinek fáj a háta? Ott érzékelek gyógyító kenetet, középtájon. 
A múlt héten a pesti összefoglaló úgy zárult, hogy kincsek vannak bennünk és ezeket a 

kincseket el kell vinni másokhoz, s akkor le volt írva a papíromon, de átugrottam véletlenül, 
és elfelejtettem mondani, hogy főképp azoknál, akiknél már most is működik, mondjuk a 
gyógyítások ajándéka vagy valamilyen ajándék, nagyon figyelmesen vagy nyitott szemmel 
kell nézni, hogy hol nyílik ehhez ajtó. Milyen szolgálat, pulpitus melletti szolgálat, vagy 
egyenként kell az emberekhezeljutni. Akár üdvösség, akár gyógyulásért ima, hol nyitja meg 
az Úr az ajtókat? Tehát ahhoz, hogy a kincseket el tudjuk vinni, azt kell figyelni, hogy a Szent 
Szellem milyen csatornákat nyit meg. Ezt akartam még csak hozzáfűzni. 

A múlt vasárnapi pesti tanítás címe: Isten dicsőségének hordozói. 
Isten királysága hit és szeretet által működik, mert a hitnek az üzemanyaga a szeretet, 

mégpedig az isteni fajta szeretet. Amikor hívogatjuk az elveszetteket és visszautasítanak, nem 
szabad feladni. Mindenkinek meg kell adni a következő lehetőséget.  

Isten akarata az, hogy növekedjünk dicsőségben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a 
bennünk lévő dicsőség, amikor kiárad, illetve kiárasztjuk, akkor Isten elbánik az 
ellenségeinkkel, és soha többé nem fogjuk őket látni. S ezt minden nap meg is lehet vallani, 
vagy szükség esetén meg is lehet vallani, mondjuk együtt: Az Úr elbánik az ellenségeimmel, 
és soha többé nem látom őket. Ámen. Ez a beszéd. 

Isten a Bibliában azt mondja – egy-két igeversben –, hogy kiálts hozzám, és én 
megfelelek. De Mózesnek azt mondta, hogy eljött az idő, hogy ne kiálts többet. Mert 
imádkoztál, megprófétáltad a győzelmet, és már csak a hitlépést kell megtenni, hogy meglásd 



az áttörést. Isten ugyanis Mózesnek is megadta a megoldást, a mikéntet. És Mózes ugye a 
botjával kettéválasztotta a Vörös tengert és a nép át tudott menni.  

Amit Isten elé teszel, azt ő felruházza az erejével. Nem véletlenül mondja az 1Péter 5,7, 
hogy minden gondotokat Őreá vessétek, és ne vegyétek vissza, hogy én jobban tudom és majd 
meg akarom oldani. Uram, majd segítek én Neked, visszaveszem és megoldom.  

Engedelmesség esetén tudnak a csodatévő erők megnyilvánulni. Mert ha Mózes nem 
nyújtja ki a pálcáját, mondván, hogy hát ettől a pálcától hogyan fog szétválni a víz? – akkor 
nem történik csoda. A csoda létrejötte hitlépést követel. Ugyanis Isten a megoldást átadta, 
megmondta, hogy mit kell tenni. És nekünk engedelmesen azt meg kell lépni. 

Amikor a papok a Jordánon keresztül akartak átmenni Józsué idejében, ha nem lépnek 
bele a vízbe, akkor nem nyílik meg a Jordán. Tehát ez volt a hitlépés az ő esetükben, hogy 
Isten azt mondta, hogy lépjetek bele! Beleléptek és a víz megnyílott.  

Az Igéből látást kell meríteni, és a hitlépést ez alapján megtenni. A Szent Szellem erős 
széllel hajtja az életünket. Isten szelleme elsöpri az ellenséget, és közben utat nyit, valaki 
felett ezt ma imádkoztam, nem tudom, ki volt.  

Csodák sora történt, például a tengert Isten kettéválasztotta, aztán az egyiptomi szekereket 
lelassította, mert üldözték Isten népét. Utána a tenger összezáródott és az üldöző hadsereg 
elpusztult. Úgy emlékszem, hogy erről is küldtem ki egy e-mailt, hogy régészeti leletek 
alapján megtalálták a tenger fenekén a szekereknek a kerekét. Tehát megvannak a régészeti 
bizonyítékok, hogy ott volt az átkelés. És mindössze csak nyolcszáz méter mély a tenger ott, 
máshol meg több mint ezerhatszáz.  

Szólítsd Jézus Úr voltát a helyzeted felett! Ha van egy problémád, jelentsd ki, hogy Jézus 
az Úr ezen helyzet felett! Mózes a pálcáját kinyújtotta, Józsuénak pedig a frigyládát kellett 
vinni. Tehát nincs egyforma vezetés, ezért ne másold le valakinek a Szent Szellem vezetését, 
mert bajba kerülhetsz. 

Hagin egyik könyvében azt írja, hogy ő a Szent Szellemtől vette, hogy az autóját 
ajándékozza el és kapott az Úrtól egy másikat, egy újabbat. A tanítványai pedig elkezdték 
utánozni és egész évben gyalog jártak, mert hústestből tették, hogy elajándékozták az 
autóikat.  

A papok vitték a szövetség ládáját, az elöljárók mentek elöl, hogy mindenki láthassa őket. 
Tehát az elöljáróknak elöl kell menni, hogy láthatók legyenek, hogy lehessen őket követni. 
Ezt lehet jelképesen is érteni. 

Amikor beléptek a Jordánba, a folyó kettévált. Nagyon fontos dolog, és a mai tanításban is 
elhangzott, hogy a múlt dolgai bekorlátoznak. Ha a múlttal foglalkozunk, akkor saját 
magunkat korlátozzuk le. Nekünk Isten látását kell megragadni, mert az visz sikerre. 

Egy személyben vagyunk papok és királyok, mondja a Biblia. Szent papság vagyunk, és a 
ládánkban hordozzuk Isten dicsőségét. Mert az Ószövetségben ugye a frigyládában volt Isten 
dicsősége, most pedig a mi edényünkben van. Ha a helyünkön vagyunk és megyünk előre, 
akkor Isten tud cselekedni. Királyként uralkodunk, mert ezt írja a Biblia, és a király szava 
hatalmas, ne felejtsétek el. Tehát, hogyha te hitben szólsz, elimádkozol egy Igét, akkor az 
hatalmas erővel bír. 

Ha a papság szellemi áldozattal megy elöl, azaz dicsérjük Istent, magasztaljuk Őt azért, 
mert valamit megtett, vagy hisszük, hogy valamit meg fog tenni, akkor a dicsőség árad és 
Isten elsöpri az ellenségeinket. Hogyha a papok jól végezték a szolgálatukat, a királyok 
könnyen uralkodtak. Hogyha a bárányok imádkoznak az alkalmakért – ami benne van az 
imakönyvben is –, akkor a pásztorok könnyen szolgálnak, mert meg van olajozva a szolgálat. 

A jó ereje hatalmasabb, mint a gonosz ereje, mert a Biblia azt mondja, hogy a gonoszt 
jóval győzd le. Képesek vagyunk parancsolni és az ellenség pedig engedelmeskedik, és ehhez 
a Jézus nevét használjuk.  



Tudnod kell, hogy mi van megírva, mert Jézus mit mondott az ördögnek, amikor 
megkísértette a pusztában? Meg van írva. Ez is meg van írva, az is meg van írva, de ahhoz 
tudnod kell, hogy mi van megírva a gyógyulásra, az anyagiakra és minden területen. 

Az Úr végzésénél nincs erőteljesebb. Az Újszövetség Jézus végrendelete. Egy 
végrendeletet a világban igyekeznek az emberek, a hátramaradottak betartani. Figyelembe 
veszik azt, hogy rendelkezett, vagy legalábbis szóban elmondta, hogy mi a kívánsága, hogy 
milyen temetése legyen az illetőnek, milyen síremléke legyen, mi legyen a családdal, az 
örökséggel, akkor a hozzátartozók ezt igyekeznek maradéktalanul betartani. Akkor nekünk, 
hívőknek Jézus végrendeletét nem ugyanilyen pontosan, precízen be kellene tartanunk?  

Minden utadra oltalom van kirendelve. Jézus neve által hatékonnyá válnak az útjaid. Én azt 
a példát kaptam már régen, tudjátok ősszel, amikor a szőlő érik és jönnek a seregélyek, lehet, 
hogy elég egy csettintés és elrepülnek, de ugyanez a helyzet, ha kimondjuk azt, hogy Jézus 
nevében, ördög, takarodj, az körülbelül annyit jelent, mint amikor a seregélyeknek csattintasz 
vagy kalapálsz különböző fém dolgokkal, hogy elmenjenek. Tehát Jézus neve ilyen hatalmas. 

Dicsért az Urat! Ha jól mennek a dolgaid, akkor azért, és akkor is, hogyha reménytelen a 
helyzeted, mert nála van a megoldás és ő képes kinyúlni a hatalmas és erős kezével. 

Jézus neve kiöntött olaj, a kenet pedig utat tör. Akik Istent szeretik, minden a javukra 
fordul. Ezt is megvallhatjuk: Én Istent szeretem, ezért minden a javamra fordul. Ámen. 

Rád felemeltetés vár, uralkodásra vagy elhívatva és a dicsőség trónjára vagy ültetve. 
Ezeket úgy forgasd a szívedben, és képzeld el, hogy milyen hatalmi pozícióban vagy.  

És végül: dicsőségre alkotott edénye vagyunk, mert az Atya Jézusnak adta a dicsőségét, 
Jézus pedig nekünk adta, így ez a dicsőség bennünk van. Ámen. Halleluja. 

Megköszönjük a figyelmeteket, jövő héten találkozunk. 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


