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ISTEN MAGA A SZERETET 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 12. 25. 
 
Pásztor: Köszöntünk mindenkit a karácsonyi istentiszteletünkön. Köszönjük az Úrnak, 

hogy ilyen szép számban egybeszerkesztett bennünket. Megáldjuk ezt az otthont, meg az itt 
lakókat, mivel az Úr számára helyet biztosítottatok. Ma is dicsérettel kezdünk. Karácsonyi 
énekeket készített Évi, majd a szeretetről hallhattok tanítást. Évi fog ma szolgálni felétek. 
Utána úrvacsora következik, ezt követik az imakérések, illetve személy szerint gyógyulásért 
és áldásért imádkozunk, kinek mire van szüksége. A záróének után következik az ajándék-
osztás, vendéglátás.  

 
Pásztor: Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úrnak 

szenteltétek. Mint a bevezető imában hallottátok, karácsonykor az Úr Jézus születéséről 
emlékezünk meg. Őt ünnepeljük, nem a karácsonyfát, nem magunkat, hanem azt a személyt, 
aki eljött közénk a mennyből. Az istenségből leszületett a földre, Isten terve szerint. Elvégezte 
azt a megváltási tervet, amit Isten rábízott. Jézus születésének a történetét gondolom, 
mindannyian valamilyen szinten ismeritek. Általában karácsonykor az istentiszteleteken erről 
van szó. Én egy érdekességet hoztam el nektek, bevezetésképpen ezt szeretném elmondani.  

Mit jelent az arany, a tömjén és a mirha? A Magyar Bibliatanács fordításából olvasom: 
Máté 2,1. 11. Magyar Bibliatanács fordítása 
1. Amikor Jézus megszületett a Júdai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, 

bölcsek érkeztek napkeletről.  
11. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva 

imádták Őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént, 
és mirhát.  

A bölcsek háromféle ajándékkal érkeztek Jézushoz. Nagyon lényeges az, amit magukkal 
vittek. Mindhárom ajándék Jézus életének és szolgálatának egy-egy aspektusát emeli ki. 
Azonban a többi nélkül egyik sem teljes. Tehát szükség van mind a háromra. Az arany 
általában királyi ajándék. Előrevetíti, hogy a gyermekben egy hatalmas király született meg, 
akinek királyi ajándék jár. Ezzel tisztelték meg a bölcsek az Úr Jézust. A kis Jézust. Jézus 
valóban királyi családba született, Ő ugyanis Dávid leszármazottja. Ezen kívül a második 
eljövetelekor királyi dicsőségben fog megjelenni, és ezt minden szem meglátja. A másik 
ajándék a tömjén. Ez egyfajta gyanta. Templomi szertartások során füstölőszerként 
használták, és a legtöbb vallásban azt jelképezi, hogy a hívek lelke és szelleme, illetve 
imádságai felszállnak Istenhez. A tömjén tehát papi ajándék, amit Jézusnak, mint Főpapnak 
ajánlották fel. A Zsidó levél ír arról, hogy Jézus a Főpapunk.  

A harmadik ajándék pedig a mirha. Ez is több alkalommal megjelenik a Bibliában, 
egyrészt illatszerként, másrészt orvosságként. Elsősorban fájdalomcsillapító és stressz oldó 
hatása miatt volt ismert, mint orvosság. Amikor Jézus a kereszten függött, neki is mirhás bort 
akartak adni, hogy a fájdalmát csökkentsék. A halála után pedig a bebalzsamozáshoz is 
használtak mirhát. Jézus király és főpap volta mellett Ő a szenvedő Messiás, akinek a 
sebeiben nyertünk gyógyulást. Összefoglalva: a teljes megváltáshoz, és Jézus személyéhez 
mindhárom ajándék üzenete hozzátartozik. Az arany annak a Királynak jár, aki uralkodni fog, 
és az uralmat nem önkényesen, katonai haderővel ragadta magához, hanem a szeretetével 
nyerte meg az alattvalóit. A tömjén a Főpapé, aki engesztelést végzett értünk, egyszer és 
mindenkorra. Ő volt az áldozati Bárány. A lelkünk, szellemünk bebocsátást nyert Isten 
országába az Ő véráldozata által. Ehhez el kell fogadnunk Jézust életünk Urának és 
Megváltójának. A mirha pedig a szenvedő Messiást illeti meg, aki vállalta a kínhalált azért, 
hogy mi élhessünk. Ez a három ajándék az Evangélium magvát foglalja össze. A múlt héten is 
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érintettük már a szeretet kérdését. A tanítás vége erről szólt. Most pedig kimondottan egy 
szeretetről szóló tanítást fogtok kapni. Átadom a szót a pásztortársamnak. 

Évi: Én is szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, drága rokonaim! Szeretett 
Istenünket ünnepeljük, és a drága Úr Jézusunkat. Köszönjük, hogy Isten elküldte Őt a földre. 
A mai napon a szeretetről fogtok hallani, mert Isten maga a Szeretet. Ez a Szeretet leküldte a 
Fiát, hogy megmutassa az Atya szeretetét. Ezt karácsonykor ünnepeljük. Ekkor emlékezünk 
meg Róla. Az 1János 4,9. igeverset hozta az Úr elsőnek. 

1János 4,9. 
9. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát 

elküldte az Isten e világba, hogy éljünk általa.  
Jézus az Atya szeretetét az által mutatta be a földön, hogy szolgált az emberek felé. 

Szabadokká tette őket. Meggyógyította őket. Megtanította a tanítványokat arra, hogyan 
működtessék az isteni fajta szeretetet. Majd feláldozta értünk a kereszten a saját életét. Isten a 
szeretet. Az Ő szeretete akkor kerül az ember szívébe, az ember szellemébe, amikor 
befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe. Ilyenkor az isteni szeretet is élővé válik bennünk. Egy 
dolgot itt megismételnék, mert már tanultunk arról, hogy az ember hármas felépítésű szellemi 
lény. Nem olyan szellemekre kell gondolnunk, amik például a filmekben fehér lepedőben 
mászkálnak, mert a világ eltorzította ezt az emberek előtt. Helytelenül beszél erről a világ. 
Szellem, lélek, test az ember hármas felépítése. Istennel a szellemünk által vagyunk 
kapcsolatban. Az elménk az az érzelem, értelem, akarat világa, és a testünkkel vagyunk 
kapcsolatban a fizikai világgal a szaglás, látás, ízlelés, hallás, tapintás által. Isten szellemi 
lény az eredeti fordítás szerint. Az Ő Szellemét Szent Szellemnek nevezzük. A magyar 
fordításokban Szent Léleknek írják. Csak azért mondtam el, hogy tudjátok megkülönböztetni. 
Tehát az Ő szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által.  

Róma 5,5. 
5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.  
Amikor megszülettünk ebbe a világba, akkor bukott emberként születtünk meg, mert e 

világ istene a sátán. Tehát a szellemünk a sötétség birodalmához tartozott. Az Úr Jézus azért 
jött el a földre, hogy nekünk életünk legyen. A kereszten elvégezte a munkát, ami lehetővé 
tette, hogy befogadhassuk Őt a szívünkbe, így újjászülethessünk, és örök életünk lehessen. Ez 
által újra közössége lehet az embernek az Istennel. Ez a legfontosabb, ez a mennyei 
útlevelünk a mennybe az Atyához. Mert két út van: a menny és a pokol. Nagyon fontos ezt 
tudni. Szabad akaratunk van a választásban. A szeretet az emberi szellem első gyümölcse.  

Galata 5,22. 
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, mértékletesség.  
Az emberi szellem első gyümölcse a szeretet. Azért szerepel első helyen a szeretet, mert ez 

a legfontosabb az életünkben. A legfontosabb, hogy az isteni fajta szeretetet kiárasszuk mások 
felé, és használjuk. Ez mind Isten szeretetéből fakad, mert Isten a Szeretet, és mi a Szeretet 
gyermekei vagyunk.  

1Korinthus 13,13. 
13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig 

legnagyobb a szeretet.  
Nagyon fontos helyen szerepel a szeretet. Mert az maga Isten. Van az emberi önző 

szeretet, és van az isteni fajta szeretet. Az emberi önző szeretet milyen? Az egyik pillanatról a 
másikra átcsap gyűlöletté. De ha mi szidjuk is a másik társunkat, vagy bármi rosszat 
megteszünk, Isten akkor is ugyanúgy szeret minket. Ő akkor is azt mondja, hogy porold le a 
ruhádat, menj tovább! Bármi is történik velünk, Ő kiemel minket minden bajból az Ő 
szeretetével. A mai napon is a drága Szent Szellem itt van a földön, aki helyettesíti Istent. 
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Mert a Szent Szellem a Szeretet, és amikor megborzongunk a dicséret alatt, vagy ha halljuk az 
Igét, akkor Isten szeretete ölelget minket. Ő érint meg minket a szeretetével. A szolgálók 
témakörönként rendszerezve szoktak tanítani. Például az Úr Jézus nevéről, a hatalomról, a 
gyógyulásról. Sajnos a szeretetről és a szeretetben járásról is csak egy témaként tanítanak. De 
ez nem helyes, mert a szeretet nem egy téma, és nem egy tulajdonság, hanem maga Isten, 
ezért a szeretet mindennek az alapja és a gyökere. Minden témának Isten szeretetéből kell 
fakadnia. Ezt a szeretetet, az Isten drága szeretetét, magát Istent a legfényesebb bolygó, a Nap 
példáján keresztül fogom nektek bemutatni. Amikor felnézünk az égre, látunk egy bolygót. A 
legfényesebb bolygót. Mégis három különálló dologról beszélünk. Három különálló dolgot 
foglal magába. A Napot, a fényt, és a meleget. Az istenség is három személyből áll. Az Atya, 
a Fiú, és a Szent Szellem. Amit Szentháromságnak is nevezünk.  

1János 5,7. 
7. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige és a 

Szent Szellem; és ez a három egy.  
Jelképesen az Atya a Nap, a Fiú a fény, és a Szent Szellem a melegség. Ahogy az Atyától 

származik Jézus és a Szent Szellem, ehhez hasonlóan a Naptól származik a fény és a meleg. A 
Nap egyformán árasztja a sugarát a melegét mindenkire. Egyformán árasztja a gonoszokra, a 
jókra, a szegényekre, a gazdagokra, a fehérekre, a színes bőrűekre, a kicsikre, a nagyokra. 
Mindenkire egyformán árasztja a melegét, a sugarát. Egyforma a fénye, egyforma a melege. 
Rajtunk múlik, hogy mennyit engedünk magunkhoz belőle. Kétféle módon fogadhatjuk a nap 
melegét és a fényét. Vannak, akik szeretik a napfényt. Alig várják, hogy jöjjön a tavasz, 
kiüljenek a napra, hogy a nap melege megérintse az arcukat, és élvezik, örömöt ad nekik, 
hogy végre kisütött a nap. Napról napra melegebb lesz. Vannak, akik napkollektor 
segítségével fogják be a nap erejét, és ez által biztosítják maguknak a meleg vizet és a fűtést. 
Vannak, akik üvegházat építenek, és abban a megélhetésükre és az ellátásukra növényeket 
termesztenek. Ezek az emberek felismerik a nap melegét, a fényét, és az örömét. Mert a nap 
örömöt ad. Meleget ad, fényt ad. De mi van azzal az emberrel, aki nem ismeri fel a nap 
áldásait? Az az ember azt mondja, hogy elhúzom a sötétítőt, leengedem a redőnyt, hogy ne 
süssön be a nap, mert károsítja a bőrömet, ráncos leszek tőle, és napszúrást kapok. Vagy azt 
mondja: Annyira perzsel ez a nap, hogy állandóan locsolnom kell a növényeimet, magas lesz 
a vízszámlám. Ez az ember nem tudja élvezni a napnak az áldásait. Ehhez hasonlóan a 
mennyei Atya is ugyanúgy sugározza a szeretetét minden ember felé, mint ahogy a nap 
sugározza a melegét és a fényét. Isten szeretete is válogatás nélkül kiárad mindenkire, mert ez 
a lényéből fakad. Ez le is van írva. 

Róma 2,11. 
11. Mert Isten előtt nincs személyválogatás.  
Mert Isten mindenkire ugyanúgy ráengedi a melegét, a fényét. Kiárassza a szeretetét és 

minden embert megölel, ha beteg, ha szegény, ha gazdag, Ő mindenkit egyformán szeret. De 
rajtunk múlik, hogy elzárkózunk-e, vagy megnyílunk-e ennek a drága isteni szeretetnek? 
Vannak olyanok, akik visszautasítják Istent, mert tudatlanságból ellenségnek tekintik. Ezért 
félnek tőle, és hitetlenségben élnek tovább. Mert azt tanultuk az újjászületésünk előtt, 
szokásképpen, hogy megver Isten. Majd meglátod, ha ezt teszed, vagy azt teszed, Isten 
megver! Isten nem ver meg. Isten a jó Istenünk. Ő csak a jót adja. A mi szabad akaratunk által 
tesszük meg a rosszat, mert beengedjük a gonoszt. A gonosznak az a dolga, hogy a szeretet 
útjáról eltérítsen. Kitartó, ez a legjobb tulajdonsága. Kitartó, és keresi a rést, hogy hol 
engedjük be. A gondolataink a legalkalmasabbak erre. Ahogy Istentől hallunk, ugyanúgy a 
gonosztól is lehet hallani. Csak tudni kell, hogy melyik oldalról hallunk. Meg kell 
különböztetni. Ha az ördögtől, akkor azt le kell zárni, és el kell kergetni. Tőlünk függ, hogy a 
szeretet felé fordulunk-e? Fogadjuk-e? Megismerjük-e? Használjuk-e ezt a szeretetet? Ha 
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elfogadjuk Isten csodálatos szeretetét, amit Ő minden pillanatban felénk sugároz, akkor a 
szívünkben ez a szeretet gyökeret fog verni, és eggyé válunk Istennel.  

1János 4,7–8. 
7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki 

szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 
8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.  
Az Ige azt mondja, hogy Isten szeretetével szeressük egymást. Isten szeretetével kell 

egymáshoz viszonyulnunk. Meg kell ismernünk ezt a szeretetet, hogy tudjuk használni a 
másik felé, és ez nem egyik napról a másikra történik. Itt is el kell egy bizonyos időnek telni, 
mire az ember fölnövekedik a szívében oda, hogy ezt megértse, és meg tudja tenni, hogy ki 
tudja árasztani. Ki képes Isten szeretetével szeretni? Aki ismeri az Istent. Azért, mert valaki 
újjá van születve, az Úr Jézus a szívében van, az nem azt jelenti, hogy ismeri az Istent. 
Amikor újjászületünk, megkapjuk a hit mértékét, megkapjuk a szeretetet a szívünkbe. 
Megkapjuk a békességet, az örömöt. Rajtunk múlik, hogy ezt növeljük-e, megtanuljuk-e, 
hogyan kell használni, hitben akarunk-e növekedni, hogy kitartunk-e egy probléma fölött? 
Mert Isten minden problémába belehelyezte a megoldást. Rajtunk múlik, hogy Istenhez 
kiáltunk-e, hogy segítsen? Mert ha nem szólunk Istenhez, nem tud majd segíteni. 
Tapasztalatból mondom, mert nagyon sok mindenen át kell mindannyiunknak menni, és 
imádkozunk mindenkiért, hogy Isten segítse ki a bajból az embereket. Minden embert a 
világon. Mert minden ember az Ő teremtménye. Az Ő szeretetéből születtünk. Senkit nem 
akar elveszíteni. Nem akarja Isten, hogy elvesszünk, hanem Őhozzá tudjunk majd 
visszamenni – ha eljön az idő –, az otthonunkba. De amíg itt vagyunk a földön, addig meg 
kell futni a futásunkat. Át kell menni helyzeteken Isten szeretetével, és egymás segítségével át 
is tudunk menni rajta. Ez a legfontosabb. Sokan azzal hozzák összefüggésbe, hogy ismerik az 
Istent, hogy azt mondják: én templomba járok, megkeresztelkedtem és bérmálkoztam, még 
ministráltam is, sőt egyházi adót fizetek. Sokan, akik újjá vannak születve és fizetik a tizedet, 
vagy tesznek a perselybe, vajon szívvel teszik-e? Mert Isten azt tudja megáldani, aki szívvel 
hisz, és szívvel cselekszik. Szívvel szeret.  

Az Ige itt mást mondott. Azt mondja az Ige, hogy nem úgy ismerik meg Isten szeretetét, 
ahogy az imént felsoroltam. Ezek a cselekedetek nem azt jelentik, hogy általuk meg lehet 
ismerni Istent. Azt mondja az Ige, hogy Istent az ismeri, akiben ott van az Ő szeretete, de ez 
nem elég. Képesnek kell lennünk arra, hogy ezt a szeretetet működtessük.  Mi van azzal, aki 
nem jár szeretetben? Nagyon keményen fogalmazta itt meg az Ige. Az nem ismerte meg az 
Istent. Miért nem ismerte meg? Mert nincs Istennel szorosabb ismeretségben. Az a hívő, aki 
nem fejleszti Istennel való kapcsolatát, mert nem tanulmányozza az Igéket, nem tudja 
megismerni Istent, mert nem veszi a kezébe a Bibliát, mert nem hallgatja a tanításokat, mert 
nem olvassa a tanító könyveket. De szeretne Istentől valamit kapni. Úgy nem tud kapni, ha ezt 
nem gyakorolja, ha nem növeli az ő szívében az Isten ismeretét. Nem is tud szeretetben járni, 
aki ezt nem teszi meg. Az elkövetkezendő napokban, ha tudtok egy kicsit pihenni, ha nem 
mentek dolgozni, nézegessétek meg a Bibliában a szeretettel kapcsolatos Igéket! Ha Isten 
nevét behelyettesíted a szeretet szóval, meg fog nyílni számodra az az igazság, hogy Isten 
maga a szeretet. Mi van azzal, aki kívülről tudja a Bibliát? Ő sem ismeri az Istent. Mert nem 
elég azt csak kimondani. Mi van azzal, aki órákat és napokat imádkozik nyelveken, de nem 
működteti a szeretetet? Az Ige szerint nem ismeri az Istent. Mi van azzal, akinek akkora hite 
van, hogy hegyeket mozdíthat meg, de nem működik a szeretet nála? Ő sem ismerte meg az 
Istent. Az 1Korinthus 13. fejezetben az első három igevers ezt alá is támasztja.  

1Korinthus 13,1–3. 
1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énben-

nem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 
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2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek 
is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, 
szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok. 

3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig 
nincs énbennem, semmi hasznom abból.  

Egy fontos igazságot elmond nekünk a Galata levélben az 5,6. Ige. 
Galata 5,6. 
6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmeté-

letlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.  
A hit csak szeretet által képes működni. Ahogy az autó nem működik a benzin nélkül, 

ugyanúgy a hit sem működik szeretet nélkül. A hitet a szeretet élteti. A hitet a szeretet 
mozgatja. Hiába van hitünk, ha nem járunk szeretetben. Hiába van hitünk a gyarapodásban, 
hiába hiszünk a gyógyulásban, ha nincs megértésünk az isteni szeretetről, akkor nem fog 
működni. Ha eljutsz oda, hogy megértést kapsz Isten szeretetének a mélységeiből, akkor tudsz 
magasabb szintre lépni a hitéletedben. Isten vágyott arra, hogy a szeretetét megoszthassa 
valakivel, és megalkotta az embert. Belelehelte az élet leheletét, élővé tette az embert, mert 
úgy vált élővé.  

Az ember az egyetlen, aki egy osztályba tartozik Istennel. Például az állatok másik 
osztályba tartoznak. Isten végtelen szeretetének az a célja, azért alkotott meg minket, hogy 
bennünk munkálkodjon, és szeretete kiáradjon rajtunk keresztül. Ha mi elfogadjuk Isten 
szeretetét, amit a mi mennyei Atyánk sugároz felénk minden pillanatban, akkor a szívünkben 
annak gyökeret kell vernie. Elgondolkodtál már azon, hogy milyen lenne az életed, ha ezt a 
csodálatos isteni fajta szeretetet tudnád működtetni az életedben? Vagy a céljaidnak az 
elérésében? Akkor nem lennél beteg, nem szűkölködnél, nem lennél irigy, nem lenne viszály 
az életedben. Nem lennél megkötözöttségben. Sajnos az ember olyan, ha történik valami az 
életében, valaki megbetegszik, vagy ő talán saját maga is meghallja a legrosszabb hírt a 
betegségről, akkor vagy feladja, vagy Istenhez kapaszkodik, és kimenekedik abból a bajból. 
Nem gyötri magát állandóan, hogy én most napról napra betegebb leszek. Hanem azt mondja 
ki a száján, hogy én minden nap jobban leszek. Vagy azt mondja, hogy holnap nem leszek 
rosszabbul, mint ahogy ma vagyok. Amikor már följebb növekedett hitben és megtörténik 
vele az, hogy tényleg nincs rosszabbul a következő napon, akkor megvallhatja, hogy holnap 
jobban leszek, mint a mai napon. Vagy azt mondja, ha üres a pénztárca, hogy tudom, Uram, 
hogy minden szükségemet betöltöd, mert meg van írva, és én ezt hiszem. És mutasd meg, 
drága mennyei Atyám, hogy mit tegyek, mert te látod az én szívem vágyát, benned van a 
bizodalmam, és tudom, hogy segítesz. Mindenre kiárad ez a segítség. Bármi gondod van is az 
életedben, de fel kell addig növekedni, hogy tudjál benne hinni. Én is, amikor először 
hallottam ezeket a szavakat, nem igazán hittem, nem tudtam, hogy működhet. Hogy működik 
ez? Hogy lehet ez? Nem értettem, mert nem láttam semmi változást. De ha az ember az idejét 
rászánja, hogy Isten Igéjével foglalkozzon és elgondolkodjon rajta, belemélyedjen, akkor az 
változást hoz az életében.  

Ha kinyitom a számat, nem tudtam imádkozni, nem tudtam, hogy hogy szóljak a 
Miatyánkon kívül és megtanultam. Az Úr megtanított imádkozni. Dicsőség Neki. Tehát a 
szeretet mindennek a gyökere. A hitnek, a gyógyulásnak, a gyarapodásnak és még a 
békességnek is, és utána elmondhatjuk, amit az 1János 4,16-os Ige ír. Én az Egyszerű 
fordításból fogom nektek olvasni. 

1János 4,16. Egyszerű fordítás 
16. Mi pedig megismertük és tapasztaljuk meg Isten irántunk való szeretetét, ezért 

bízunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben 
éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne.  
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Azt mondja az Ige, ha a szívünkben élő a szeretet, akkor megismertük Istent. Ha tudjuk 
működtetni, ha élővé válik bennünk a szeretet, akkor megismertük Istent. Ezáltal 
megismerjük Isten jóságát, a végtelen szeretetét. Megtapasztalhatjuk, hogy Ő képes kimenteni 
minket minden bajunkból. Őnála akkor is van megoldás, mikor a földi lehetőségek csődöt 
mondtak. Amikor az orvos lemond a betegről, vagy mikor azt mondja az ember, hogy már 
nem bírom tovább ezt az életet a családomban, vagy a munkahelyemen, Istennél ott van a 
megoldás. Ő segít, hogy jó irányba változzanak meg a problémás helyzetek.  

Jézus a saját szolgálatán keresztül mutatta be nekünk a szeretetben járást. Mert azok felé is 
szeretetet gyakorolt, akik Őt leköpdösték, megkínozták, ütötték, verték, keresztre feszítették 
és ezt úgy tette, hogy megbocsátott az ellenségeinek, mert az utolsó pillanataiban a kereszten 
azt mondta, hogy: Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek.  Tudatlanságból 
tették, mert csak úgy ismerjük meg Isten Igéjét, ha a szívünkbe befogadjuk az Úr Jézust, és a 
Szent Szellem is csatlakozik ehhez. Amíg nem ismerjük ezt az utat, amíg a szellemi halál 
állapotában vagyunk, amíg a szellemünk nem válik élővé addig kódolva van előttünk Isten 
Igéje. De ha a szellemünk újjászületik, élővé válik, akkor dekódolja az Írást. Megértjük, hogy 
mit akar nekünk Isten üzenni. Jézus a mi példaképünk. Ahogy Ő cselekedett, nekünk is úgy 
kell tenni, mert Jézus mindig az Atya akaratát cselekedte meg a földön. Mindig azt mondta: 
Atyám, legyen a Te akaratod szerint. Amikor a Gecsemáné kertben kiitta a poharat, az azt 
jelenti, hogy a bűn poharát itta ki. Tudta, hogy mi fog történni vele, de azt mondta, hogy 
Atyám legyen a te akaratod szerint! Minket, mint gyermekeit Isten azért hívott el, hogy mi is 
az Ő akaratát cselekedjük meg. Járjunk szeretetben. Ez a legelső, mert akkor tudunk 
előrelépni. Amikor azt mondja valaki, hogy nem vagyok képes szeretni a másikat, akkor neki 
az illető mögött álló Jézusra kellene tekinteni, mert igazából nem azzal az emberrel van baj, 
hanem a gonosz erővel, aki őt használja. Mert ezek mind szellemi dolgok. Van a jó és van a 
rossz oldalról való szellemi birodalom. Vagy Istentől kapjuk az erőt, vagy az ördögnek 
engedjük meg, hogy használjon a gonosz terveiben. Nagyon kell figyelnünk, mert nagyon 
gyorsan be tud csapni minket más embereken keresztül. Ha csak egy kicsi tüskét szúr is valaki 
a szívünkbe a bántó szavaival, akkor is meg kell tanulnunk, hogy nem arra az emberre 
tekintünk, aki megbántott. Ne csináljunk egy nagy ügyet belőle magunknak, mert saját 
magunkat károsítjuk, saját lelki világunkat tesszük tönkre. Amikor ezt tesszük magunkkal, 
akkor jönnek a betegségek, a gondok. Ha mindennél jobban fókuszálunk arra, hogy a másik 
ezt mondta, és így tett velem, akkor csak magunknak ártunk, a másik pedig nevetve tovább 
megy. Ha imádkozok a másikért, aki megbántott, parazsat gyűjtök a fejére, hogy az a szent 
tűz égesse ki a gonoszt a szívéből, akkor hiszem azt, hogy az az ember meg fog változni. Mert 
kiküldöm a szent kenetet rá, kiküldöm az angyalokat, hogy munkálkodjanak az életében, 
irányítsák őt, szorongassa meg a szívét a Szent Szellem, hogy változzon át, lépjen az Úr útjára 
és higgyen. Tehát nem arra a testvérünkre kell haragudni, mert ez a hívők között is sajnos 
előfordul nagyon sűrűn, hogy egymást megbántjuk. Minden napon meg tudjuk egymást 
bántani, ha csak egy rossz szóval is, ami kicsúszik az ember száján. Igyekeznünk kell a 
meggondolt beszédre, arra, hogy ne bántsuk a másikat. Erre mondják, hogy számoljunk el 
tízig és utána szólaljunk meg, mert jó, ha megtesszük. Tehát Jézusra tekintsünk, ne az illetőre, 
mert Jézus maga a szeretet. Jézus egyetlen parancsolatot hagyott ránk, a szeretet 
parancsolatát. A János evangélium 13. fejezetében azt mondta a drága Úr Jézusunk: 

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

titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 

fogjátok. 
Ahogyan Jézus megmutatta az Atya irántunk való szeretetét, nekünk is úgy kellene 

egymást szeretnünk, mert azt mondja az Ige, hogy amint én szerettelek titeket, úgy 
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szeressétek ti is egymást, mert akkor fogtok szeretetben járni egymással. Erről fogja 
megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Nem arról, hogy csodák történnek 
rajtunk keresztül, hanem Isten szeretetéről. Hogy viszonyulunk a másikhoz, ha találkozunk 
valakivel, hogy szólunk a másikhoz? Ezt a testvért nem szeretem annyira, azt is inkább 
kikerülöm. Jézus nem válogatta meg, Jézus mindenkit egyformán szeretett a földön. Még azt 
is szerette, aki Őt bántotta. Mi Isten gyermekei vagyunk, és másként szeretjük egymást, mert 
Isten szeretete bennünk van. Másként szeretjük egymást, mint a világban élő emberek, akik 
nincsenek újjászületve, akikben nincs ott az Úr Jézus, akikben nincs Isten szeretete. Rajtunk 
meg kell látnia a világnak, hogy Jézushoz tartozunk, és Isten szeretete kiárad rajtunk 
keresztül. Ugye, könnyebb azokkal szeretetben járni, akiket csak látásból ismerünk és ritkán 
találkozunk velük? Ezek a távoli rokonok, régi osztálytársak. Osztálytalálkozókon találkozunk 
tízévente vagy ötévente. Milyen örömmel fogadják egymást. Vagy mindenszentekkor azzal a 
rokonnal, aki csak évente egyszer jön el. Vagy esküvő, temetés alkalmával.  

A tapasztalatok szerint nehezebb azokkal szeretetben járni, akik a köreinkben vannak, 
akikkel folyamatosan közösségben vagyunk, mert őket sokkal jobban ismerjük és fenntartás-
sal lehetünk irántuk. Ismerjük a jó és a rossz tulajdonságaikat. De ezek a családtagjaink, a 
munkatársaink, barátaink, szomszédjaink, gyülekezeti testvéreink, akikkel szorosabb közös-
ségben vagyunk. Akikkel ritkán találkozunk, például Pesten a nagy gyülekezetben, azokat 
öleléssel, puszival üdvözöljük, és az isteni fajta szeretet valóban ki tud áradni.  

De hisszük, hogy most már a családtagjainkkal és mindenkivel szemben, akik a 
közelünkben vannak, tudjuk gyakorolni az isteni fajta szeretetet. Ez a nehezebb dolog, pedig 
az lenne a cél, hogy Isten szeretetét, amely szívünkbe kitöltetett, kiárasszuk a szeretteinkre, a 
környezetünkben levőkre. Nem csak azon személyek felé kell megtenni, akiket ritkán látunk. 
Nézzünk egy példát arra, hogy miként viszonyulhatunk a másikhoz. Egy nagyon általános 
példa: a feleség dolga általában az, hogy adjon enni a családnak. Ezt megteheti több módon. 
Megteheti úgy, hogy vagy odavágja az ételt az asztalra, itt van, nesztek, egyetek. Adott nekik 
enni? Adott! Jól lakhattak? Jól lakhattak. Ez az egyik módja. Vagy pedig veszi a fáradságot, 
megfőzi az ételt, hogy finom legyen és szereti a család. Szépen megteríti az asztalt és mondja 
nekik, hogy megfőztem a kedvenc ételeteket, gyertek, egyetek! Tehát lehet durván, és lehet 
szeretettel szólni másokhoz.  

Hasonlóképpen van ez, amikor figyelmeztetünk valakit valamire. Nem mindegy, hogy 
milyen stílusban tesszük, akár a szeretteinkről, a gyermekeinkről, barátunkról vagy egy ke-
resztény testvérünkről van szó. Mikor azt látjuk, hogy rossz irányban haladnak, figyelmeztet-
nünk kell őket. Nem lehet a saját akaratunkat ráerőltetni senkire. Mindenkinek van szabad 
akarata. Istenhez kell fordulni, imádkozni kell az illetőért. Nem mindegy, hogy hústestből 
durván odavágunk valamit valakihez, vagy Isten szeretete által kedvesen szólunk hozzá. Nem 
kárhoztatni és a földbe döngölni kell valakit, hanem szeretettel kell utat mutatni neki, mert 
amit tesz, az nem kedves Isten előtt. Mielőtt segítenénk valakit a helyes útra vinni, 
imádkozzunk és figyeljünk a Szent Szellem vezetésére! Ez nagyon fontos, mert nem biztos, 
hogy mi vagyunk azok, akiket Isten használni akar egy adott esetben. Istennek megvan a 
megfelelő személye arra, aki segíti őt a helyes útra terelni.  

A Szent Szellem vezetését kell figyelembe venni éppen úgy, amikor üdvösségre szeretnénk 
vezetni valakit. Én sem tudtam a családtagjaimat üdvösségre vezetni. De megvolt rá a 
megfelelő személy, aki elmondta velük az üdvösség imát, és tudom, hogy a mennybe jutnak. 
Teljesen mindegy, mit csinálnak, de tudom azt, hogy ott leszünk együtt szeretetben, amikor 
majd eljön az ideje. Azt kell kérni Istentől, hogy drága Istenem, a megfelelő személyt vidd 
oda hozzá, és ő segítsen ebben a fordulásban neki. Amennyiben a Szent Szellem megmutatja, 
hogy ez a mi feladatunk, akkor a segítő és tanácsadó szavakat szeretetben adjuk át. Ezzel a 
hozzáállással csak egy útmutatást adunk és nem kötelezzük a másikat semmire, mert 
meghagyjuk a szabad akaratát. Szeretettel szólunk és ráhagyjuk, hogy mit választ. A mi 
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Bibliánkban az Efézus 4,15 azt írja, hogy az igazságot szeretetben kell szólnunk. Most a 
Bővített fordításból olvasom fel nektek.  

Efézus 4,15.  Bővített fordítás 
15. Ehelyett, az életünk [minden területen] szeretetteljes módon fejezze ki az igazságot 

[igaz módon szóljunk, igaz módon intézzük az ügyeinket, igaz módon éljünk.] És mivel be 
vagyunk burkolva a szeretetbe, minden tekintetben és minden dologban növekedjünk fel 
Őbenne, Aki a Fej [maga] a Krisztus (a Messiás, a Felkent.)     

Tehát, ha nem úgy bánsz valakivel, ahogy az Úr Jézus tette, ahogy Isten szeretete tenné, 
akkor nem a Szent Szellem szerint, hanem test szerint, a hústested szerint cselekedtél, ami az 
önző emberi szeretetet és az önző emberi természetet mutatja. Az is hústest szerint való járás, 
ha próbálunk a másik felé szeretetet mutatni. Ha csak próbáljuk, hogy szeretetet mutatunk, de 
közben teljesen mást gondolunk róla. Odamegyek hozzá, megölelem, puszit adok neki, azt 
mondom, hogy szeretlek, ahogy meg van írva, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal. 
Utána elfordulok és a háta mögött kibeszélem. Ez nem szeretetben járás. Vagy kritizáljuk a 
másikat. Tehát minden meg van írva, hogy szeretetben járást kell gyakorolni. 

Róma 12,9–10. 
9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodja-

tok a jóhoz. 
10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelő-

zők legyetek. 
Minden le van írva az Írásban, minden. Köszönjük az Úrnak! A képmutatás nem az isteni 

szeretetben való járást mutatja. Ilyenkor nincs bennünk az Isten szeretete [de bennünk van, 
mert újjászülettünk, csak nem abban járunk, hanem a hústestben]. Azért, mert nem ismertük 
meg magát a szeretetet. Sokan gondolják és mondják, hogy szeretetben járnak, de amíg 
neheztelést éreznek a másik iránt a szívükben vagy leuralnak másokat, addig nem fog 
működni sem a hitük, sem a gyógyulásuk, sem a gyarapodásuk, mert szeretet nélkül nem 
működik semmi. A gyülekezetben is fontos az, hogyan jut el hozzátok az Ige, hogy a 
szolgálók milyen szeretettel prédikálnak felétek. Nem mindegy, hogy milyen módon adják át 
nektek az Úr üzenetét. Erre két ellentétes példát mondok. A szolgálók vagy törvényszerűen 
odavágják az Igét és azt mondják, ha nem tartod be, akkor átok alá kerülsz, akkor a pokolba 
jutsz, mert van, aki azt mondja. Ha betartod, akkor áldottá válsz, és a mennybe jutsz. A 
második, hogy úgy juttatják a szívetekhez az Úr üzenetét, hogy az ott gyökeret verjen, 
felnövekedjen, gyümölcsöt teremjen és egy változást hozzon az életetekben. Az 1János 3,14-
es igevers következik. 

1János 3,14. 
14. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk-

fiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad. 
Honnan tudjuk azt, hogy általmentünk a halálból az életbe? Onnan, hogy tudjuk idézni a 

bibliai Igéket? Nem onnan. Hanem onnan, hogy Isten szeretetével szeretjük a testvéreinket, 
Isten szeretetével szeretjük egymást. Isten szeretetével szeretjük a munkatársainkat és a 
környezetünkben levőket. 

Az Ige második fele nagyon keményen fogalmaz: aki nem képes szeretni a testvérét, azon 
még mindig a halál természete uralkodik! Ez azt jelenti, hogy hiába vagy újjászületve, mert 
ugyanúgy viselkedsz, mint a világban élők. Mert nem újítod meg az elmédet Isten Igéjével, 
nem gyarapodsz az igei ismeretben, nem gyarapodsz Isten szeretetében. Mert ha az Igét 
megismered, akkor folyamatosan megismered Istent is. Ha nem engedjük meg, hogy Isten 
szeretete uralkodjon felettünk, akkor nem fog működni a hitünk, nem fog működni az 
imádságunk, nem fog működni a kérésünk, és a megvallásunk. Mondok egy példát: a szeretet 
olyan, mint az elektromos vezetékben az áram. Kiépítjük a vezetéket, felszereljük a 
kapcsolókat, és azután felkapcsoljuk a villanyt. De ha a kiépített vezetékben nincs meg az 
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áram, akkor az a lámpa nem fog működni. Hasonlóképpen, ha az Ige által kiépítettük a 
hitünket, azután megvalljuk az Igét és hitben maradunk, de nincs ott a szeretet, nem fog 
működni. Mindez, amit elmondtam, nem fog működni. Hiába nyomkodod a gyógyulás kap-
csolót, hiába nyomkodod a gyarapodás kapcsolót, ha nincs ott a szeretet, egyik sem fog 
működni. Ha valami nem működik megfelelően az életedben, akkor vizsgáld meg, hogy hol 
tartasz a szeretetben járás útján! A szeretetnek meg kellene nyilvánulnia mindannyiunk 
életében, mert az békességet és boldogságot ad. Kívánom tiszta szívemből, hogy megéljétek 
az isteni fajta szeretet működését! 

Efézus 3,18–19. 
18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden 

szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság,  
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 
Még egy dolgot szeretnék mondani. Az isteni fajta szeretetnek nem csak karácsonykor 

kellene megnyilvánulnia, hanem az évnek minden napján. 
Filippi 1,9. 
9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban bővölködjék 

ismeretben és minden megértésben; 
Pásztor: Köszönjük az Úrnak ezt a gyönyörűséges, mélyenszántó tanítást. Igazából azt kell 

látnunk, hogy Isten maga a szeretet. Tömény szeretet. Ezért volt a tanításban az, hogy az Isten 
szavakat ki lehet cserélni a szeretet szavakkal. Tehát, hogyha Isten a szeretet, akkor Jézus a 
szeretet Fiú. Aki befogadja Jézust a szívébe, abból szeretet gyermek válik. Kétféle szeretet 
létezik.  Az emberi szeretet, ami önző, és az isteni fajta szeretet, ami mindig azt keresi, hogy 
hogyan segíthet a másikon, mit adhat. Az isteni fajta szeretet adakozó. Ez történt Jézus 
születésekor is. Isten a mennyből leküldte a Fiát a földre, ahol a sátán az úr. Bérleti joga van – 
ami le fog járni hamarosan –, mert Ádám átadta a föld feletti uralmat. De Jézus megtörte az 
átkot. Régebben íródott ez a kis táblácska, amit mutatok. Ezt kaptam az Úrtól, hogy olvassam 
fel nektek. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. 
Szeresd az embertársaidat! Szeretet legyen a szívedben, és ne gyűlölet! Megbocsátás, és ne 
harag. Alázat legyen, ne büszkeség! Öröm, és ne keserűség. Békesség legyen, és ne 
háborúság! Szelídség, és ne felgerjedés. Hűség legyen, és ne hűtlenség! Jóság, és ne 
gonoszság. Mértékletesség legyen, és ne mértéktelenség! Ilyen szívvel fordulj az emberekhez! 
Ez a szeretet égjen a szívedben és engedd, hadd folyjon át rajtad keresztül mások felé! Az 
embereket felsegíteni kell, és nem eltaposni. Nyújtsd feléjük a segítő kezed! Szeresd 
ellenségeidet! Áldd azokat, akik téged átkoznak! Jót tegyél azokkal, akik téged gyűlölnek! 
Imádkozz azokért, akik háborgatnak, kergetnek téged! A szeretet megváltoztatja az életedet, 
és azokét, akik a környezetedben vannak. A szeretet az ember éltető ereje. Száműzi a bűnt, a 
bánatot, az aggódást, és a gondot, amelyek felőrlik az életed erejét. A szeretet nyugalmat, és 
gyógyító, éltető erőt ad neked is. Keresd a forrását! Hol van az isteni szeretet forrása? Az Úr 
Jézusban. 

 
Szeretnélek benneteket egy közös imára meghívni. Jézus befogadása a szívünkbe egy 

nagyon fontos dolog. Innentől kezdődik a keresztény élet. Én azt hittem egész életemben, 
hogy keresztény vagyok, mert a szokásos szertartásokon részt vettem. De aztán rá kellet 
jönnöm, hogy csak 44 éves koromtól számít az, hogy keresztény vagyok, mert akkor 
fogadtam be az Úr Jézust a szívembe. 
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Pál apostol azt írja a Római levélben, hogy aki a szívében hiszi és a szájával kimondja, 
hogy Jézus testben megszületett, meghalt, feltámadt és ma is él, az üdvösséget nyer, örök 
életet, mennyei állampolgárságot. Tehát két feltétel van: a szívünk és a szánk. Ezt a döntést 
csak a földi életünkben tudjuk meghozni. Ha valaki már meghalt, nem működik a szája. Tehát 
csak a földi életünkben tudjuk Jézust befogadni a szívünkbe. Ezt mondhatom úgy is, hogy ez 
élet-halál kérdése. Jézus nélkül pokol az élet. A Hiszekegy imáját erre szerkesztették, csak 
amikor hittanos voltam, akkor senki nem mondta el nekem, hogy miért kell megtanulni. 
Tehát, aki hittel elmondja a Hiszekegyet – és tudok ilyen pásztortársat, aki így született újjá, 
így nyerte el az üdvösségét –, az is működik, csak tudni kell, hogy miért tesszük.  

Álljatok föl, legyetek szívesek, és aki szeretne becsatlakozni az imádságba, az most 
megteheti. Tehát nem mindegy, hogy úgy gondoljuk, hogy Istennel van kapcsolatunk – ahogy 
hallottátok Évitől, hogy templomban jártam, megkeresztelkedtem, megbérmálkoztam, nem az 
a lényeg, hogy van-e papírunk róla, hanem az a lényeg, hogy Jézus benne van-e a 
szívünkben? Tehát ez az imádság, amit most fogunk elmondani közösen, ez az elsőáldozásnak 
megfelelő kategória. A következőképpen szól: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, 
hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Kérlek, Jézus, költözz a 
szívembe, és teremts újjá engem! 

Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm, és Szabadítóm! Úrrá teszlek, 
Jézus, az életem felett. Köszönöm a kiontott drága szent véredet. Köszönöm, hogy igazként 
megállhatok Isten előtt. Tisztán, szeplőtelenül és köszönöm az örök életemet. Ámen. 

Istennek van még egy ajándéka, a Szent Szellem keresztség. Mi azért használjuk a Szent 
Szellem szót, mert a görög is ezt használja. A magyar fordítások többsége a Szent Lelket 
használja. 

A Lukács 11,13 azt mondja, hogy Jézus szólt a körülötte állókhoz, hogy ha ti a gonosz 
létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad Isten Szent Szellemet 
azoknak, akik Tőle kérik. Amikor befogadtuk Jézust, akkor ezt a házat, a földi sátorházunkat, 
az edényünket, a testünket a szent vér megtisztította. A Szent Szellem csak tiszta házba 
költözik. A második lépés a Szent Szellem keresztség. A Szent Szellem egy ajándéka 
Istennek. Azt mondja az Ige, hogy mindenkinek odaadja, aki kéri. Nem kell mást tenni, csak 
kérni. Ez pedig a bérmálásnak megfelelő imádság. A következőképpen hangzik az 
imádságunk: 

Mennyei Atyám! A Te Igéd alapján Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd 
be a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent Szellemmel! Köszönöm, hogy 
meghallgattad az imámat, és megkereszteltél a Szent Szellemmel. Jézus nevében 
beteljesedtem, csordultig teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken 
fogok imádkozni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. A Szent Szellem örökké bennem él, 
velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen. 

Évi: Maradjatok is állva, mert úrvacsorával folytatjuk. Amit a kezetekben tartatok, 
jelképesen az Úr Jézus drága teste, amely megtöretett értünk. Végigment a Kálvárián, ütötték, 
verték, kínozták az Ő drága testét. Minden egyes betegségcsoportot Ő elhordozott a sebeiben. 
Egy ép bőr nem maradt a testén. Teljesen elhordozott minden betegséget. A múltban, a 
jelenben, és a jövőben levő betegségeket is. Felolvasom a drága szent Igét, ami ehhez tartozik. 

1Korinthus 11,23–26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 

az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
24.  És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Az Úr Jézus meghagyta, hogy ezt cselekedjük. Amikor vesszük az úrvacsorát, a szellemi 

oldalát kell nézni az Úr Jézus életének, mert Ő az életét adta, és a mi szellemünknek adott 
életet. Ahogy a drága Istenünk a teremtéskor abba a megformált agyagba, az ember formájába 
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belehelte az életet, ugyanúgy az Úr Jézus feltámadt a halálból, örök életet kapott, és általa mi 
is. Ádám bukásakor az embernek nem a teste halt meg, hanem a szelleme. Az Úr Jézus azért 
jött, hogy ezt élővé tegye. A megváltásban szerepel a gyógyulás, a gyarapodás, a szabadulás. 
Ezt úgy vegyétek magatokhoz, hogy ez a szabadulás a gyógyulás szellemi úton! Köszönjük, 
Úr Jézus, a megtört testedet, amit magunkhoz veszünk, és a gyógyulásunkat elfogadjuk ezzel 
a Jézus nevében. Ámen. 

Törjétek meg a kenyeret, és vegyétek magatokhoz! 
A drága szent vér kiontatott értünk a kereszten, és megtisztított minket minden bűntől. 

Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy tisztán állhatunk előtte bűntelenül, mert bármi bűnt 
elkövettünk a múltban, ahogy az Úr Jézust a szívünkbe fogadtuk, az mind eltöröltetett. Azt 
mondja az Úr Jézus, hogy ne vájkáljunk a múltban. Ami megtörtént, az történelem. Innentől 
kezdve új lapot vegyünk elő, és menjünk előre! Mert a drága szent vér minden napon lüktet az 
életünk felett. A drága szent vérrel mindennap meghinthetitek az életetek ajtófélfáit. A 
szellemeteket, a lelketeket, a testeteket, az értelmeteket. Az indulataitokat, az akaratotokat 
hintsétek meg a szent vérrel minden napon, és az lefedi az életeteket, és segít benneteket. 

25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 
pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 
én emlékezetemre. 

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

Mert a mi drága Úr Jézusunk halála az üdvösségünket foglalja magába, mert Ő volt az első 
újjászületett, és mi jövünk utána a sorban. 

Köszönjük, Úr Jézus, a drága kiontott szent véredet, amely kifolyt értünk a kereszten. 
Köszönjük! Ezt magunkhoz vesszük a Jézus nevében. Ámen. 

Pár gondolatot engedjetek még meg. Először is megköszönöm, hogy a 2017-es évben 
együtt haladhattunk előre, és velünk tartottatok. Bízom benne, hogy a 2018-as év még 
kiteljesedettebb lesz. Növekedést hoz minden területen, mind a gyülekezetben, mind a 
magánéletben. 

A szeretet énekkel lezárjuk a mai alkalmat! 
 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


