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TEREMTÉS – 1. A világ teremtése
Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 01. 16.

Pásztor: Mai üzenetünk úgy szól, hogy az élők csomójába vagy kötve! Halleluja! Szeretettel
köszöntünk benneteket, és köszönöm szépen a megemlékezést. Egy régi szolgáló azt mondta,
hogyha valakitől ajándékot kapok, az dupla örömöt jelent. Az egyik az, hogy valamivel
megajándékoztak, a másik, ami a legfontosabb, hogy gondolt rám valaki. Az egyik pásztortársam
pedig azt mondta, hogy vegyem már észre, hogy az ördög annyira fél tőlem és a szolgálattól, amit
végzek, hogy megpróbálja azt a részt blokkolni, amivel szolgálok, a számat. De nem lesz jó
szerencsés. A következőt írta: ez lehet, hogy benne van az imakönyvben valahol, hogy az élők
csomójába vagyok kötve. Emlékszem, gyerekkoromban a felnőttek az aprópénzt a zsebkendő
sarkába belekötötték, hogy el ne veszítsék. Mi, akik újjászületettünk, így vagyunk bekötve az élők
csomójába. Volt egy érdekes jelenség pénteken este. Úgy éreztem, hogy kezdek belázasodni és
jött egy felismerés. Igaz, hogy náthás és rekedt a hangom, de a láz nem az enyém. Ez egy kenet,
amit kiárasztottam a bárányaim felett, és ez a láz tünet le is ment rólam. Évi mai szolgálata előre
eltervezett volt. Hamarosan átadom neki a szót, de a jövő héten folytatja, mert egy olyan tanításba
kezd, amit nem lehet ma befejezni.
Évi: Az előzőekhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor mentünk Veszprémbe, akkor az
én hangom is teljesen elment. Nem fájt semmim, csak egyszerűen elment a hangom. Közösen
szoktunk szolgálni, és mire szólnom kellett volna, nem volt hangom. Hihetetlen! Nagyon sok
támadásról lehet hallani. Az ördög megkeresi a rést. Mi a Szent Szellem temploma vagyunk, és
hallottátok az imában is, ha valaki naponta megfürdik az Igében, naponta be van töltekezve, azt
nagyon utálja az ördög. Nem szeret a közelünkben lenni, de keresi a rést, ahol valamilyen módon
megtámadhat. Folyamatosan ezt teszi. Erről sokat lehet hallani. Nagyon keményen ellen kell
állnunk ennek, mert mindenben győztesek vagyunk az Úr Jézus által. Sok történetet olvashatunk a
Bibliában Jézus győzelmeiről, és mi is ugyanúgy győztesek vagyunk vele együtt.
Pásztor: Azt tudjuk, hogy az angyalok is teremtett lények. Az a tanítás, amit fogtok hallani a
két alkalom során, gyakorlatilag kapcsolódik ehhez a témához, mert a teremtésről fog szólni.
Kiterjed a legmélyebb részleteire. Fogadjátok szeretettel Évi szolgálatát.
Évi: Szeretettel köszöntelek benneteket! Ma teremtéséről szóló tanítás első részét fogjátok
hallani, ami a világ teremtéséről szól.
1. Az Ádám előtti világ
Amint a pásztorunk jelezte, a teremtésről fogok nektek tanítani. Nagyon érdekes téma és
részletesebben fogunk beszélni róla, mint eddig, mert nagyon fontos, hogy a teremtésnek ezt a
részét megértsük ugyanúgy, ahogy a megváltást is meg kell értenünk. Minél erősebben be kell
épülni a szívünkbe, a tudatunkba, hogy mit jelent a megváltás műve, és hogy mit jelent a teremtés.
A világ keletkezésével kapcsolatban a tudomány nagyon sok mindent igazolni akar. Többek
között kutatják az ember és az élővilág teremtését. De nem tudják bizonyítani, hogy az a kicsi sejt
miből lett? Vagyis a saját elképzeléseiket, de mondhatjuk úgy is, hogy a saját tanításaikat nem
képesek hitelesen bizonyítani. Egyedül Isten ad erre magyarázatot a szent Bibliában.
A teremtés első lépéseként a Szentháromság összeült tanácskozni – ezt jelképesen mondom –,
és megtervezte az univerzumot. Jelen volt az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem már a teremtésnél. A
világ keletkezésénél. A Szentháromság egy Isten, mindig létezett. A Biblia legelső versében a
kezdetben szó az időtlen múltra vonatkozik. Az 1Mózes 1. fejezet 1-2 verse között hatalmas időkülönbség van. Részletezni fogom. Tehát a legelső versben, amint mondtam, a kezdetben szó az
időtlen múltra vonatkozik. Amikor megteremtette Isten a mennyet, más néven az eget és a földet.
Az Ő akarata által lett megteremtve.
1Mózes 1,1.
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1. Kezdetben teremtette Isten (Elohim) a mennyet és a földet.
Azt mondja az Ige, hogy a mennyet és a földet teremtette kezdetben. Hogy megértsük jobban
az Éden kertben történt eseményeket, az Ádám előtti korra vissza kell tekinteni. Isten jó. Ezt
mindenki tudja, aki az Úr Jézusban jár. Ő jóságos, ezért csak jót teremtett. Majd a végén föl fogom
olvasni nektek a teremtés első részéből, hogy Isten csak jót teremtett. Ebben a jóban benne voltak
az angyalok is. Őket is jónak teremtette, és bennük is jóság lakozott. Lucifer is egy jó és magas
rangú arkangyal volt. Olyan, mint Mihály vagy Gábriel arkangyal. Lucifernek a mennyben
dicsőítő szolgálata volt. (Ez. 28,13. KJV) Megnézzük az Igében.
Ezékiel 28,14–15.
14. Felkent oltalmazó kerub voltál; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén
voltál, tüzes kövek közt jártál.
15. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság
nem találtaték benned. Ámen.
Tehát leírja az Ige, hogy jó angyal volt Lucifer, de a végén már azt írja, hogy míg gonoszság
nem találtaték benned. Lucifer egyszer csak fellázadt Isten ellen. Fellázadt, és Isten trónja fölé
akarta helyezni magát. Nagyon sok ember van a mai világban, aki mindig többet tud a másiknál,
mindenkinél okosabb. Isten a leghatalmasabb, a legbölcsebb, de még Nála is többet akarnak tudni,
mert állandóan vitatkoznak az Írással. Ez azt jelenti, hogy felül akarnak kerekedni Isten tudásán.
Tehát a teremtő Isten nem tűrte el Lucifer lázadását, ezért kizárta a mennyből és levetette a földre.
Innentől kezdve sátán és ördög néven vált ismertté. Annyira gonosszá vált, hogy ő lett az ördög.
Ehhez nézzük meg ugyanitt az Igét.
Ezékiel 28,16–18.
16. Nyerészkedésed sokasága miatt bensőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért
levetlek téged mint szentségtörőt az Isten hegyéről, és elvesztelek, te oltalmazó kerub, a tüzes
kövek közül.
17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet ragyogásod
miatt; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére.
18. Vétkeid sokaságával, nyerészkedésed romlottsága által beszennyezted szentélyeidet;
azért tüzet hoztam ki bensődből, ez emésztett meg téged; és hamuvá tettelek a földön
mindenek láttára, akik reád néznek. Ámen.
Isten Lucifert nem teremtette gonosznak, hanem gonosszá vált. Nem mindegy, hogy valaki
gonosznak van teremtve, vagy gonosszá válik. A kettő között hatalmas a különbség. Már ott
megjelent a szabad akarat. Mivel Isten nem vonja vissza az adott szavát, így nem befolyásolhatta
Lucifer szabad akaratát sem. Ezért nem akadályozhatta meg a gonosszá válás útján. Miután
Lucifer a földre vettetett, leuralta a földön élő teremtményeket, mert akkor voltak már a földön
teremtett lények. Abban az időtlen múltban, amikor megteremtetett a föld és a menny, Lucifer
levettetett a földre. Kutatások is igazolták ezeknek a teremtményeknek a létét, mert találtak abból
az időből származó csontvázakat, melyek több milliárd évesek. Ezek a lények azonban nem
emberek voltak. Csak annyit lehet tudni, hogy teremtett lényekről van szó. A földön a mennyből
kivetett, a sátán vezetése alatt levő bukott szellemi lényekre szállt rá Isten ítélete. Tehát az ember
teremtése előtt volt egy ítélet, ami egy katasztrofális vízözönként jött el, amelynek következtében
a föld pusztává és kietlenné vált. Ezt fogjuk olvasni a 2. versben. Ez a vízözön nem azonos a Noé
vízözönével. Az teljesen más, sokkal később történt. Az 1Mózes 1,1-es és 2-es verse között
hatalmas időszakadék rejlik, ami az Ádám előtti világot takarja. Az első versben azt írja, hogy
megteremtette Isten az eget és a földet.
1Mózes 1,2.
2. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten
Szelleme lebegett a vizek felett. Ámen.
Minden pusztává vált. Mindent víz borított. Mélységes sötétség borította a földet.
Vaksötétségnek is szokták nevezni, amikor csak tapogatózva jut előbbre az ember, és nem tudja,
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mi van körülötte. A vízözön miatt a föld lakhatatlanná vált. Azok a lények is, amik itt éltek a
földön, és a gonosszá vált angyalok, akik Luciferrel együtt kerültek a földre, mind elpusztultak.
Istennek tenni kellett valamit, mivel ezek a bukott angyalok a földön élő lényeket leuralták,
megszállták, így minden gonosszá vált. Tehát a föld az ítélet során lakhatatlanná vált. Több
Bibliában a héber hájáh szót úgy fordítják, hogy volt. A helyes jelentése az, hogy vált. A régi
Bibliánk is azt írja, hogy kietlen volt, de helyesen kietlenné vált. Ez a lényeg.
Jeremiás könyvéhez lapozunk, mert neki is megjelentette az Úr. A látomásban visszatekint a
Lucifert ért vízözön utáni állapotra. Ezt megnézzük az Igében. Elég érthetően mondom el?
Megpróbálom lassan mondani, mert nekem is nehéz volt. De mivel megértést kaptam belőle, ezért
szívből átadom nektek, hogy ti is megértsétek, mert nagyon érdekes téma. Tehát Jeremiás
prófétának a látomásban szintén kietlen pusztaságnak mutatja a földet.
Jeremiás 4,23–25.
23. Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága!
24. Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak!
25. Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek.
Azt írja, hogy még egy ember sem volt ott. Isten az elpusztult állapotából újjáteremtette a
földet, hogy lakhatóvá váljon az ember számára, akit teremteni fog. Annyi szép Ige van. A
Zsoltárokban a 104. fejezethez lapozzunk.
Zsoltárok 104,6–9.
6. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak.
Ez még az 1Mózes 1,1-2-re utal.
7. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.
Itt már Isten munkálkodott, kiszólta a szavát. Szétoszlottak a mennydörgéstől a vizek.
8. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik.
9. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Ámen.
Itt Isten az Ő szavával újrateremti a földet. Megdorgálta a vizeket, és azok azonnal
szétoszlottak. Noé vízözönénél viszont 150 nap alatt húzódott vissza a víz. Hatalmas különbség
van a kettő között. Hatezer évvel ezelőtt, a föld újjáteremtésekor Isten megteremtette az
élővilágot, majd megformálta az első embert. Az emberiség jelenleg 6000 éves, viszont a régészeti
leletek több millió évesek. Még sincs ellentmondás a kettő között, mert az ember teremtése előtt
volt valamilyen élet a földön. A régészeti leletek is ezt bizonyítják, amelyek több milliárd évesek.
Sokat szoktak vitatkozni ezen, és azt kérdezik, hogy hol van ez megírva? Ez titok. Titokként van
megírva igazából, mert ezeket mind szellemből kapja meg az ember, meg nagyon jó kis
tanításokból. Amikor a bensőjében érzi az ember, hogy ez tényleg úgy van, akkor az biztos, hogy
úgy történt. Isten mindig igazat mond nekünk. Azt jelenti ez, hogy a menny és a föld teremtése
sokmilliárd évvel ezelőtt történt. Az első ember megalkotása előtt csak újjáteremtés történt a
földön. A menny és a föld már megvolt nagyon-nagyon sok milliárd éve, nem tudni az idejét.
Összefoglalva időrendbe az eddig elhangzottakat. A világmindenség, vagyis az univerzum
teremtése, amiről az 1Mózes 1,1-ben olvastunk. Isten elleni lázadása miatt Lucifer kizárása a
mennyből. A földi teremtmények leuralása miatt ítélet szállt rá. Ez volt az Ádám előtti vízözön,
amikor a föld kietlenné, pusztává vált. Az 1Mózes 1,2 írja. Aztán a földet újjá teremtette Isten, és
végül megalkotta az embert.
2. Teremtés szavak által
Most nézzük meg Isten gondolatait a teremtéssel kapcsolatban. Van, aki azt hiszi, hogy Isten a
földet a semmiből teremtette. De ez nem így van. Isten a földet valamiből teremtette, és az a
valami, amit Isten használt, a hit volt. A világi emberek ennél a témánál is leállnának vitatkozni,
pedig hit által történt. Hasonlítsuk össze az 1Mózes 1,1-et a János 1,1-el.
1Mózes 1,1.
1. Kezdetben teremtette Isten (Elohim) a mennyet és a földet.
János 1,1.3.
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1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
Ez bizonyítja, hogy Jézus ott volt. Az Ige volt Istennél, és Isten volt az Ige.
3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
Az Ige által lett minden. Nála nélkül, az Ige nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez egy kissé
bonyolult lehet, de ez így van. Amikor kezdetben teremtett Isten, akkor ott volt az Ige. Mert ezt
bizonyítja a János 1,1. Az Ige Istennél volt, mert Isten volt az Ige. Azt írja, hogy minden az Ige
által lett, mert az Ige nélkül nem lett volna semmi. Ebből láthatjuk, hogy Jézus ott volt a
teremtésnél, és a Szent Szellem is, mert ott lebegett a vizek felett. Tehát mindhárman ott voltak
együtt. Isten parancsszavára állt elő a világmindenség. Megnézzük a Zsoltárokban is, mert van
még egy Ige róla.
Zsoltárok 33,9.
9. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt, és előállott. Ámen.
Bizonyítja az Írás. Isten a földet a szavaival teremtette, amihez a saját hitét használta. Isten úgy
hozta működésbe a hitét, hogy a kimondott szavait szabadította fel annak érdekében, hogy az
egész teremtés előálljon. Például nem voltak égitestek, növények, állatok, amíg Isten azt nem
mondta, hogy legyen, és lett. Mózes 1. könyvében tízszer olvashatjuk: És monda Isten. Ami a
szavak teremtő erejére utal. Isten a saját szavait használta, mint hitének hordozóit, hogy vigyék el
az Ő hitét a teremtés helyszínére. Képes volt a kimondott szavaival teremteni. Isten szavai hittel
voltak teljesek a teremtéskor. A hitét használta, a hittel teljes szavait mondta ki. Mit jelent a hit?
Zsidó 11,1.
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka. Ámen.
Csak hit által érthetjük meg, hogy a világot Isten úgy teremtette, hogy ami látható, az a
láthatatlanból állott elő. A hívő ember számára a hit valóság annak ellenére, hogy nem látjuk.
Néhány ember azt hiszi, hogy a szellemi világ nem létezik, mert nem látja. Mindig azt szokták
mondani, hogy hiszem, ha látom. Ilyen volt Tamás is. De mindannyian emlékszünk Jézus
szavaira, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. De Isten Szellem, aki teremtette a
világot, és mi is szellemi lények vagyunk. Először minden szellemben születik meg, és a hitünk
által jön a valóságba mindaz, amit az Istentől kapott hitünkkel kimondunk. Aztán továbbra is
kitartunk hitben, mert tudjuk, hogy meglesz, ami a szívünkben van és szeretnénk, hogy
meglegyen. A János 4,24 azt írja, hogy Isten Szellem.
János 4,24.
24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
A szellemvilág előbb létezett, mint a fizikai. Az 1Mózes 1. fejezete a szellemi teremtésről szól.
Tehát Isten szellemében megfogant, majd kimondta hittel, amit Ő eltervezett. A fizikai világ a
szellemi világnak a másolata. De amit most látunk, az nem más, mint az eredeti teremtésnek egy
eltorzított képe.
Elmélkedés közben két dolgot hozott elém az Úr. Az egyik, hogy Noé idejében az emberek
Istennek nem tetsző életet éltek, ahogy most is a látjuk a világban. Ezért jött a vízözön, ezért volt
pusztulás. Az emberek nem hajoltak meg Isten előtt.
A másik gondolat: Jézust támadták a farizeusok és a vesztét akarták. Ugyanezt láthatjuk a mai
világban. A keresztényeket üldözik, sőt vannak olyan helyek, ahol meg is ölik őket. Bennünket is
érnek támadások, bántások a hitünk miatt. Sokan szeretnének vitába szállni az Ige miatt, de
Istennel nem lehet vitatkozni, Ő csak igazat mond, és minden meg van írva. A lényeg az, hogy a
gonoszság mindig jelen volt a világban. A régi időkben éppen úgy, mint ma. Lapozzunk a
Bibliánkban az 1János 3. fejezetéhez.
1János 3,8.
8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik.
– és ez így igaz – Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
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Azért teremtett minket Isten, hogy a társai legyünk, és együtt munkálkodjunk vele győztesen a
gonosz ellen is. Pál apostol is azt mondja, hogy tekintsünk a láthatatlan dolgokra, azokra, amiket
csak a hit szemével tudunk látni.
2Korinthus 4,18.
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ámen.
Tehát, amiket a fizikai szemünkkel látunk, azok időlegesek. Egy egyszerű példát mondok. Ha
egy darab vasat kidobsz egy olyan helyre, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak, akkor
elrozsdásodik, tönkremegy, és a végén elporlik, eltűnik. Ilyen a fizikai világ is, amiben élünk. Ezt
a világot látjuk, ez a világ pedig nem az örökkévaló világ, hanem változó és mulandó.
A láthatatlan dolgok örökkévalók, mert ami meg van írva, az soha nem változik, mert Isten
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A világban a törvényeket is mindig megváltoztatják. Az Írás
soha nem változik meg, az mindig ugyanaz marad. A szellemi világ az a valóságos világ, és ebből
állt elő mindaz, ami látható. A Teremtés Könyve kijelenti, hogy kezdetben teremté Isten…
Hogyan teremtett? Még egyszer: az Igével! Semmi sem lett teremtve az Ige nélkül. Isten az Igét
szólta. Később Mózes ezt megkapta szellemből, és leírta a Bibliában olvasható öt könyvben. Tehát
az Ige már akkor elhangzott, amikor még le sem volt írva.
A Zsidó 11,3 és a János 1,3 Ige nagyon összefügg. Egymás után fogom olvasni nektek, hogy
halljátok, mennyire összecseng.
Zsidó 11,3.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami
látható, a láthatatlanból állott elő.
János 1,3.
3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ámen.
Láthatjuk, hogy valóban összefügg a két igevers. Tehát a látható dolgok nem a láthatóból
álltak elő, hanem a láthatatlanból. Nem láthatod a hitet, de a világmindenség mégis Isten hitéből
állott elő.
Mózes könyve Istennek három teremtési szakaszáról beszél.
• kezdetben az egek és a föld teremtése
• a növény- és az állatvilág teremtése
• az ember teremtése.
Tehát fontos tudnunk, hogy az 1Mózes 1. fejezete végig a szellemi teremtésről beszél. A 2.
fejezetben kezd fizikai valósággá válni. Majd a következő tanításbvan fogjuk ezt megnézni.
Most a szellemi teremtés öt napjáról olvasom fel az Igéket az 1Mózes 1,3–25-ig. Ma
megvizsgáltuk, hogy az 1Mózes 1,1-2. verse között hatalmas időszakadék rejlik. A 3-as verstől
olvasva pedig a szellemi teremtésről szól az Ige. A hatodik napot majd a következőkben fogjuk
tanulmányozni.
1Mózes 1,3–25.
3. És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság.
4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől.
5. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának; és lett
este, és lett reggel: első nap.
Az első napon Isten gondoskodott arról, hogy legyen világosság, sötétség, hogy legyen nappal
és éjszaka. A pihenésünkről is gondoskodott már akkor. Folytassuk tovább.
6. És monda Isten: Legyen mennyezet a vizek között, hogy elválassza a vizeket a vizektől.
7. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a
mennyezet felett való vizektől. És úgy lett.
8. És nevezé Isten a mennyezetet égnek; és lett este, és lett reggel: második nap.
9. És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy kitűnjék a
száraz. És úgy lett.
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10. És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És
látá Isten, hogy jó.
11. Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely
gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett.
12. Hajta tehát a föld zsenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő
fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
13. És lett este, és lett reggel: harmadik nap.
Nézzétek meg, mindenhol azt írja, hogy látá Isten, hogy ez jó. Tehát Isten csak jót teremtett. A
nemük szerinti dolgokról majd a következő részben fogtok hallani.
14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt
az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
15. És legyenek ezek világító testek az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy
lett.
16. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy
uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
17. És helyezteté Isten azokat az égmennyezetére, hogy világítsanak a földre;
18. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a
sötétségtől. És látá Isten, hogy jó.
19. És lett este, és lett reggel: negyedik nap.
Ha belemélyedtek egy kicsit láthatjátok, hogy Isten mindent tökéletesre teremtett. Ezért nem
lehetnénk betegek, és bőségben élhetnénk. A keresztre kell tekinteni, hogy mit végzett el az Úr
Jézus értünk. Ebben kell minél erősebben tornáztatni a hitünket, hogy megértésünk legyen erről,
hogy ellen tudjunk állni minden támadásnak.
20. És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat,
amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő
neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
22. És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a
tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
23. És lett este, és lett reggel: ötödik nap.
Az ötödik nap az állatok teremtéséről szólt.
24. Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat,
csúszómászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lett.
25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint,
és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látá Isten, hogy jó.
.Láthatjuk az Igéből, hogy Isten mindent a saját neme szerint teremtett. Az embereknél
tapasztalható leginkább, hogy mennyire eltorzult a világ, amikor naponta szembesülünk azzal a
jelenséggel, hogy semmibe veszik Isten Igéjét, és a természetellenes dolgokért száll harcba a világ.
Például, hogy a „másságot” el kell fogadni. Vannak olyan helyek, ahol törvényt is hoztak a bűn
védelmére. De tudjuk, hogy Isten mindent tökéletesnek teremtett a nemük szerint.
Pásztor: Megköszönjük Évinek a szolgálatát. Azt hiszem, hogy érdekfeszítő volt mindannyiunk számára. A mai tanításban igazából az Ádám előtti világról hallhattatok, és a föld
újrateremtéséről. A következő tanításban pedig jön majd az ember teremtése. Egy gondolatot
kaptam, amikor Évi beszélt arról, hogy Isten megteremtette az angyalokat, Lucifert, és ők is
szabad akaratot kaptak. Tehát Isten senkit nem akar erőszakkal magához kötni. Viszont a szabad
akarat megadásában van egy kockázat. Ezt már látjuk Lucifer bukásánál. A következő tanításban
lesz, amikor az ember is megkapta a szabad akaratot, és nem jól sáfárkodott vele. A mindennapi
életünkben is ott van a kockázat, hogy jól döntünk, vagy rosszul.
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Évi: Drága mennyei Atyánk, eléd jövünk imádságban, összekötjük a hitünket, és kiárasztjuk
mindenki élete felett a Jézus nevében. Hálaadásokat mondunk, drága mennyei Atyánk, minden
jóért, amit elvégeztél az életünkben a testekben, a szellemekben és az elmékben, Jézus nevében.
Köszönjük, mennyei Atyám. Hálákkal teljes a szívünk. Az üdvözítő angyalokat küldjük ki Jézus
nevében, hogy hozzák be az embereket, és az Atyához vezessék őket Jézus nevében, hogy ők is az
élők csomójába kerüljenek. A gonosz minden erejét megkötjük Jézus nevében. Halld meg, sátán,
megkötünk, a lábunk alatt tartunk Jézus nevében, és senki portájára nem teheted a lábad! Amit
elloptál tőlünk, azt százszorosan követeljük vissza a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám,
hogy meghallgattad az imáinkat, és ezek az imák valóságba jönnek Jézus nevében a hitünk által.
Köszönjük, mennyei Atyám, áldunk, magasztalunk, dicsérünk Téged a Jézus nevében! Ámen.
Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent nevében köszönjük a kenetedet. Köszönjük ezt a
drága szent kenetet, ami eltárolódik ezekben a kelmékben, Jézus nevében. Ahogy Pál testéről
elvitték a keszkenőket Jézus nevében, és ahogy rátették beteg testekre, kiáradt a szent kenet, úgy
ezekből is kiárad. Természetfeletti gyógyulások jönnek elő a Jézus nevében. Mert megtörik az iga
a kenet miatt Jézus nevében, és gyógyulások, helyreállítások jönnek elő az életekben, a testekben,
Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám. Áradj, kenet, a Jézus nevében! Köszönjük, mennyei
Atyám, a kegyelmedet, az oltalmadat, a védelmedet az életek felett a Jézus nevében. Ámen.
Két imádságot mindenképpen szeretnénk elimádkozni. Az első címe Isten eleve elrendelte
örök időknek előtte, és a másik az immunrendszerről lesz majd.
Pásztor: Bizonyságot szeretnék megosztani veletek, amely a Szent Szellem vezetéséről szól.
Múlt héten történt, hogy egy ismerősöm nem volt otthon a vízóra leolvasáskor, és utána
kétségbeesett, hogy hogyan kerül majd be a mérőállás a Vízműhöz. Kérdezte, hogy ez hogyan
lehetséges. Mondom, majd kapok valamint az Úrtól. És egyszer csak bevillant – másnapra – a név,
hogy Balázs. Van egy Balázs nevű ismerősöm a Vízműnél, aki vízvezeték szerelő. Másnap
felhívtam, mondtam, hogy mi a helyzet. Megadott egy nevet, hogy valószínű azon a részen ő a
leolvasó, de most vezet, és nem tudja megnézni a telefonszámát. Azt mondta, hogy hívjam fel az ő
feleségét, aki bent van a központban és rögzíti a vízóraállásokat. Tehát közvetlenül neki diktáljuk be.
Ha az ember nem figyel egy ilyen apró jelzésre, ebben az esetben egy névre, akkor lecsúszik erről a
jó kis csatlakozásról. Tehát ilyen hétköznapi dolgokban is meg kell látni a Szent Szellem vezetését.
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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