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AZ ÚRVACSORA – 7. A tökéletes mű
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 01. 08.

Halleluja! Kihirdetjük, hogy Jézus az Úr az életünk felett, a helyzetek felett! Nagy
szeretettel köszöntünk benneteket!
Folytatjuk Az Úrvacsora című sorozatunkat, mert ebből igen sok világosságot nyerhetünk.
A 7. rész címe: A tökéletes mű
Isten tökéletes megváltási művét jelenti ki a kiontott vér minden egyes formája. Jézus
szenvedésében hét különálló esemény van, amikor kifolyt a drága szent vére. Erről már
tanultunk egy előző sorozatban, de mivel ebben az anyagban újabb kijelentések vannak, most
ismét találkozhattok ezzel.
1. Verejtékezés
Lukács 22,42.44.
42. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én
akaratom, hanem a tiéd legyen!
44. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan volt,
mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
Jézus itt kezdte a megváltás művét beteljesíteni. A homlokáról lecsurgó véres verejtékben
ott van a lélek minden fájdalma, és szenvedése feletti győzelem. A lélek. Tehát hogyha
valakinek lelki terhei vannak, akkor a verejtékkel együtt csorgó vért szólítsa és imádkozza
magára. Itt található meg az az erő, amely alárendeli akaratunkat Isten akaratának. Jézus is azt
mondta, ahogy olvastuk a versben, hogy ne az én akaratom legyen meg, Atyám, hanem a tiéd.
Ihatunk e cseppekből, amely által megtörik minden vágy, amely ellentétes Isten akaratával. A
testi kívánságok, függőségek és minden olyan dolog, ami nem tetsző Istennek. Sőt még lehet,
hogy káros is némelyik. Vannak olyan vércseppek, amelyek felemelnek a közbenjárás eddig
nem ismert szintjére, és odavonzzák Isten angyalait. És ezen mondat alapján kaptam
világosságot a múlt heti tanításban egy mozzanatra, amikor arról volt szó, hogy a vér
elgördítette a követ Jézus sírjának a szájáról. Hát nem a vér volt az, hanem a vér oda vonzotta
az angyalokat. Nagyon sok kijelentés van ebben a tanításban. Az angyalok segítenek abban,
hogy megöldököljük a test akaratát és kívánságait. Az Úr Jézus vére és az angyalok segítsége
nélkül, nem tudnánk átmenni ezen.
2. Ütések és pofonok
Máté 26,67.
67. Akkor szemébe köpdösének, és arcul csapdosták Őt, némelyek pedig botokkal
verték,
Van egy prófétikus kijelentés ehhez.
Mikeás 5,1/b.
1/b. …pálcával verjék arcul Izrael bíráját!
Ez egy előkép arra, hogy mi fog történni Jézussal. Ez a vér győzelmet ad nekünk a
büszkeség, a kérkedés felett, valamint kiszabadít minket a kárhoztatás, az önvád és az
elutasítottság igájából. Erőt ad ahhoz, hogy el tudjuk hordozni azt, ha megaláznak és
kigúnyolnak bennünket. Továbbá segít meglátni az isteni, vagy más néven mennyei oldalt,
amikor az Úr szépsége ragyogja át a lényünket. Amikor a lelkünk és a szellemünk megtelik
ezzel a szépséggel, akkor már nem lesz többé fontos az, hogy az emberek mit mondanak
rólunk. Isten kérte Ana Mendeztől, hogy szeresse azokat, akik tönkretették őt a
gúnyolódásukkal, és a megvetésükkel. A vér ivása volt az, amely megerősítette a szívét, hogy
olyan módon szeressen, ahogy a természetes ember képtelen rá. Itt egy gondolatot
hozzákapcsolok a szeretet témájával kapcsolatban. Szombaton, ahogy szolgáltunk, és Évi a
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szeretetről tanította a hallgatóságot, a könnyek elkezdtek csorogni a szemükből. Nem is
gondoltam volna, hogy a szeretet téma ennyire meg tudja érinteni a szíveket. A következő
Igét egy másik fordításból olvassuk.
3. A szakáll kitépése
Ésaiás 50,6. Más fordítás
6. Hátamat odaadtam a verőknek, arcomat azoknak, akik tépték szakállamat, nem
rejtettem el orcámat a gyalázat és a köpdösés elől.
Amikor tépték Jézus szakállát, ismét kifolyt a vére. A szakáll a papság jelképe. A
Zsoltárok 133,2. vers már ismert előttetek, de azért olvassuk el.
Zsoltárok 133,2.
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán;
amely lefoly köntöse prémjére;
Figyelitek, hogy az olaj a fejtől folyik alá? Mert az ószövetségben, amikor valóban illatos
olajat öntöttek a felkentekre, akkor fizikailag is a fejtől folyt alá. Jézus kenete a szakálláról
folyik alá Krisztus egész Testére, ahogy ez megtörtént Áron főpappal is. Tehát a mai napon is
a kenet a fejtől folyik alá, és végigfolyik a köntöse prémjére. A vér által visszakérhetjük az
elveszített papságot, amely lehetővé tette nekünk azt, hogy az Úr jelenlétében álljunk és
szolgáljunk.
4. Ostorozás
Egy másik fordításból olvassuk.
Ésaiás 53,4–5. Más fordítás
4. Bizonyosan Ő hordozta el betegségeinket, és elszenvedte fájdalmainkat. Mi azonban megbüntetettnek tartottuk, akit Isten sebesít és aláz meg.
5. Pedig átszúrták a lázadásaink miatt, összetörték tudatos gonoszságaink miatt.
Rajta volt békességünk büntetése, és sebei hoztak nekünk gyógyulást.
Jézusnak az ostorozás által megszaggatott hátából kifolyt a vér. Inkább úgy mondhatom,
hogy ömlött a vér. Amikor isszuk ezt a vért, akkor a testünk minden betegsége feletti
győzelmet isszuk. Amikor Jézus hordozta a bűneinket, azt is el kellett szenvednie, hogy a
maga testében hordozza el valamennyi betegségünket, és fájdalmunkat. Jézus a földi élete
során soha nem volt beteg. Tudjátok, hogy miért? Ő bűn nélkül volt, és ez csodás oltalmat
adott a testének, amit az ördög nem tudott megtámadni. Ugyanis az ördög csak a bukott
természetnek tud ártani a bűn alapján. Az ördög el akarta pusztítani Jézust mindenféle
betegséggel, de nem sikerült neki a bűntelenség miatt. Isten a megváltás során Jézusra
helyezte az emberiség bűneit, továbbá Jézus magára vette az összes betegséget, és a halálával
elvitte mindezt a pokolba. Dicsőség Neki! Ez egy erőteljes dolog, ami a Golgotán történt, és
lehetővé teszi számunkra, hogy egészségben éljünk.
Most egy nagyon fontos gondolat következik. Bizony-bizony mondom néktek, a Jézus
vérével folyamatosan megmosott test nem betegedhet meg. Ebből az következik, hogy ez a
gondolat ösztönözzön mindenkit arra, hogy naponta vegyen úrvacsorát. Isten arra hívott el
minket, hogy belépjünk, és birtokba vegyük mindazt, amit Jézus szerzett meg számunkra az
áldozata által. A megváltásban mi egy örökségcsomagot kaptunk. Mert a megváltás háromszoros. A betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától kaptunk megváltást. Erről már
hallottatok tanítást Évitől. A szellemünk Jézus befogadásakor újjáteremtődött. Azzal csak
annyi teendőnk van, hogy tápláljuk Isten Igéjével, hogy fel tudjon növekedni. A lélek
területével már más a helyzet, mert a gondolkodásunkat nekünk kell megújítani oly módon,
hogy tanulmányozzuk Isten Igéjét. Isten Igéje fogja átformálni a gondolatmintáinkat világiról
az istenire. A testünknek pedig meg van ígérve a megváltás, ami akkor fog bekövetkezni,
amikor megdicsőült testet kapunk. Onnantól kezdve aztán a betegség nem tudja támadni.
Most jött ehhez a gondolat, amit az előbb mondtam, hogy Jézus teste bűntelen volt, és ezért
nem tudta az ördög megtámadni betegséggel. Ámen.
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Amikor Ana Mendez és a férje testét támadás éri, akkor nem szoktak azonnal orvoshoz
futni, hanem ragaszkodnak ahhoz a hatalomhoz és győzelemhez, amely Jézus testében és
vérében van. Az úrvacsorához fordulnak. Jézus sebeire és kiontott vérére tekintenek, és teljes
hittel kijelentik, hogy Jézus szörnyű sebei nem voltak hiábavalók a számukra. A sebek és a
vér hatástalanított minden betegséget. A mi dolgunk már csak az, hogy ezt elhiggyük, és
megigyuk a vérben a győzelmünket minden betegség felett. Szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy amikor Jézus vérét isszuk, akkor a fény, a világosság növekszik bennünk,
mert Isten dicsősége benne van Jézus vérében. A világosság növekszik bennünk, majd kiárad
és elégeti a gonosz minden csíráját. Ez nekem nagyon tetszik és alkalmazom is.
5. Töviskorona
Máté 27,29–30.
29. És tövisből font koronát tettek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet
hajtva előtte, csúfolják vala Őt, mondván: Üdvöz légy, zsidóknak királya!
30. És mikor megköpdösék Őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala.
A töviskorona által kibuggyant vér koronázta Jézust királyok Királyává és urak Urává. Ez
adott neki teljes győzelmet az ördög birodalma felett. Jézus megszerezte a föld feletti
kormányzást, más néven a hatalmat, amit végül nekünk adott. Ez adja meg nekünk a királyi
pozíciónkat, hogy uralkodjunk és kormányozzunk Jézussal együtt ebben a földi életünkben.
Ez a vér győzte le az erősségeket a szellemi világban és az emberek elméjében. Másik
fordításból olvassuk:
2Korinthus 10,5/a. Más fordítás
5/a. Foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, a szellem
fegyverei által.
Nem árt, hogyha időnként más fordítást használunk, hogy nagyobb legyen nektek is a
megértésetek, és világosságotok. Amikor ezt a vért isszuk, győzelmünk van a gondolatvilágunkban, és Krisztus értelme lakozik bennünk. (1Kor. 2,16.) Mert van egy Ige, ami azt
mondja, hogy Krisztus értelme az enyém, és mindent tudok a szükséges időben. Jézus
mindazt ismerte és hitte, ami róla megíratott. Jézus tudta azt, hogy mindannak, amit Isten
eltervezett a megváltásban, azt neki meg kell valósítania, hogy a kereszten Krisztussá
válhasson.
Tehát addig csak Jézus volt. Onnantól kezdve Krisztus. Ehhez képezte az értelmét, hogy
alávethesse magát Isten akaratának, és úgy lássa magát, mint Messiás. Ő volt az elküldött
Krisztus, az Isten Fia. Hasonló módon az igazság vérével való közösségünk által
megengedjük, hogy mindez olyan mértékben járja át az értelmünket, amíg szó szerint
mindazzá válunk, ami rólunk megíratott.
6. A szegek sebei
János 19,37.
37. Másutt ismét így szól az Írás: Néznek majd Őreá, akit általszegeztek.
A szegek ütötte sebekből vér folyt ki. Ez a vér ad nekünk győzelmet az eredendő és az
elkövetett bűn felett. Tehát két fajta bűn van. Amit örököltünk a vérvonalon keresztül
Ádámtól, meg amit mi követtünk el. De Jézus vére mindegyikre gyógyír. Ez a vér nem
engedi, hogy mellék ösvényre térjünk. Ez a vér megnyitja előttünk az igazságosság útját, és
helyreállítja az elhívásunknak az ösvényét. Tehát, ha valami letért volna, vissza tud állni a
helyes útra. Megnyitja az utakat, hogy oda is elvigyük az Evangélium örömhírét, ahová nem
vezet út, ahová nem jutnánk el soha.
7. Dárdadöfés
János 19,34.
34. Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az Ő oldalát, és azonnal vér és víz
jött ki abból.
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A Jézus oldalából kifolyt vér belépést biztosít nekünk a Szentek szentjébe. Megnyitja az
egeket és bevezet Isten szívének a belsejébe. Jézus vérével való közösségünk lehetővé teszi,
hogy személyesen és meghitt módon ismerjük meg Őt.
Továbbá, a vérrel való közösség annyira átformál, hogy elérhetjük Isten szívének a legérzékenyebb pontját. Ez a legnagyobb kívánságok egyike, amire emberi lény valaha is vágyódhat. Isten csak azok előtt nyitja meg lényének ezt a részét, aki menyasszonyának számít. A
menyasszonya pedig az, aki mindennél jobban vágyódik utána és bárhová követi Őt. A
menyasszony az üdvözülteket jelenti a Bibliában.
A tanítványok közül egyedül Jánosnak adatott meg az a kegyelem, hogy elérje ezt a
mélységet. Ő jobban szerette Jézust, mint bárki más. Ő követte Jézust a keresztig, amíg a
többiek az életüket féltve elrejtőztek. Jánost nem tartotta vissza a római katonák miatti
félelem. Ő közel akart maradni a szeretett mesteréhez. A jelenlétével adta Jézus tudtára, hogy
nem vagy egyedül, itt maradok veled a végsőkig, még ha az életembe is kerülne.
Az úrvacsora során jó elmélkedni Jézus kiontott vérének különböző formáin, és magunkra
alkalmazni azt. Mondtam egy-két példát, de végül is ezt egy papírra tényleg ki lehet írni, hogy
melyik esetben melyik fajta vért használjuk. Mérhetetlen gazdagságot találunk a keresztben.
Az Istennel való találkozás csodás kapui nyílnak meg ott, amit szavakkal nem lehet
elmondani.
Amikor ott hagyjuk a keresztnél a terheket, akkor belépünk oda, ahol minden tökéletes. Ott
egyesülünk az Úrral, ahol minden imánk meghallgatásra talál és mindent megkapunk. Az Úr
jelenléte a legkívánatosabb hely, ami létezik. A mennyei helyeken különböző szintek vannak,
ahol Isten dicsőségét láthatjuk és megtapasztalhatjuk, mint ahogy Mózes a szikla hasadékban.
Jézus vére által hasonlókká válunk Isten szívéhez, hogy feltárja előttünk a királyságának
végtelen gazdagságát.
Ismét végigvehetjük, hogy melyik fajta vér, mire alkalmazható.
 Az első volt a verejtékezés. Tehát a verejtékezéskor kihullott vér a lélek fájdalmára és
szenvedésére alkalmazható.
 A második az ütések és a pofonok. Győzelmet ad a büszkeség, a kárhoztatás, és az
elutasítottság igájából.
 A harmadik, a szakáll kitépése által kifolyt vér a szolgálatok védelmére használható. A
vér – mint királyoknak és papoknak – lehetővé teszi, hogy az Úr jelenlétében álljunk és
szolgáljunk.
 A negyedik az ostorozás. A legütősebb mondat az, hogy Jézus vérével folyamatosan
megmosott test nem betegedhet meg. Tehát hogyha a Jézus hátából kifolyt vért alkalmazzuk
magunkra, akkor a testünk nem betegedhet meg. Ha jön egy tünet, akkor megvalljuk, hogy a
Jézus ostorozása során a hátából kifolyt szent vért szólítom, és árasztom ki az én testem felett,
mert így megtartom az egészségemet. Jézus nevében.
 Az ötödik a töviskorona által kifolyt vér, ami segít bennünket abban, hogy királyi
pozícióban uralkodjunk Jézussal. És folytatom. E vér által győzelmünk van a gondolatvilágunkban.
 Hatos, a szegek sebeiből kifolyt vér győzelmet ad a bűn felett, és a helyes úton tartja a
lábainkat.
 Hetes, a dárdadöfés. A dárdadöfés helyén kifolyt vér belépést biztosít a mennybe.
Egyébként más tanításokban hallhattátok, hogy amikor a katona megdöfte Jézus oldalát a
dárdával, az jelképezi a gyülekezet születését is. Mivel újjászületettek vagyunk, beléphetünk a
mennybe. Halleluja!
Így könnyebben át tudjátok tekinteni, könnyebben tudjátok alkalmazni, hogy mikor melyik
fajta vért imádkozzátok magatokra, vagy a helyzetekre. Ezt most mutatta az Úr, hogy foglaljuk össze.

4/6 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető.

Horváthné Évi:
A Szent Szellemnek milyen hatalmas munkái vannak mostanában! Azt érzékelem, hogy a
szolgálók között is nem számít a távolság, nem számít semmi a bárányok között sem, de a
Szent Szellem megjelent dolgokat. Közös dolgokat, és napi szinten érzékelem ezeket is.
Például, amikor voltunk szombaton szolgálni az egyik börtönben, az Úrnak hatalmas
kegyelme és könyörülete volt ott azon a helyen. A szeretetről tanítottunk és nagyon nyitott
volt a szívük, így nagyon mélyen megérintette őket. Azt mondhatom, hogy Istenből kaptak
egy darabot. Magukhoz vették, és nagyon mélyen érintette őket, és ez által megnyílt a menny
számukra. A másik dolog, amikor az Igét előhozta az Úr, az Efézus 2,8-at, hogy nem
cselekedetekből kaptuk az üdvösséget, hanem hit által, mert azok az emberek azt hiszik ott
bent, hogy ha most ők rosszat tettek, ezért ők a pokolba kerülnek, vagy ha rosszat cselekedtek,
akkor őket nem szereti Jézus. És amikor elmagyaráztuk nekik, hogy ez egy hatalmas munkája
az Úrnak, hogy Jézus mindenkit szeret, és Isten mindenkit egyformán szeret, és a nap és a
fény, a meleg példáját hoztam fel nekik. Annyi mindent megértettek a szívükben, és hiszem
azt, hogy meg is érintette mélyen őket. Nem a fizikai cselekedet miatt fognak a mennybe vagy
a pokolba kerülni, és hogy szívvel, hittel ki kell mondani ezeket a dolgokat, az Igét, a hitüket
össze kell kapcsolni, és sok kérdésük is volt. Köszönjük az Úrnak, hogy hatalmas munkája
van ebben, mert azt a könyörületességet, ami ott kiárad, együtt élhetjük át velük. Ahogy Jézus
átérezte sok embernek a bensőjét, hogy mit érez, ugyanúgy mi is átéreztük, és együtt
potyogott a könnyünk vele, hogy mi lesz vele, hova fog menni, ki fog segíteni neki. Nagyon
sokan a világból megveti ezeket az embereket, de ezek az emberek, nem hiszitek el, hogy
milyen nyitott szívűek, és teljesen ugyanolyanok, mint mi, mert Isten egyformán teremtett
minket és egyformán szeret, hogy őket is megérinti az Úr, tehát ők is csak emberek. És
köszönjük az Úrnak, hogy segíthettünk a szent Igéjével, hogy kimondtuk az Igét, és ott élővé
vált azon a helyen, és amikor ez a könyörületesség megjelent, és potyogott a könnyük.
Eszembe jutott, amikor vasárnap hallgattam és néztem a videón a drága szolgáló testvérünket,
az Antal Csabát, amikor imádkozott, és ugyanúgy megérintette az Úr, és ugyanúgy
imádkozott, és rögtön eszembe jutott a szombati napunk. És mondtam, hogy Uram köszönöm,
hogy a Szent Szellem így munkálkodik, hogy nála is megjelentette az Úr ezt, hogy valakinek
erre szüksége van, és ezek olyan hatalmas dolgok. Köszönjük az Úrnak, hogy ilyenek
megtörténnek, és hálásak vagyunk azért, hogy nagyon sok mindent megmutat. Nagyon sok
mindent az életünk minden napján, de ha nem is a mi életünkbe, a gyerekeinkében, vagy bárki
máséba, és amikor visszahalljuk, csodálatos dolgok ezek. Megindul az ember szíve rá.
Pásztor:
Olvastam egy bizonyságot. Amerikában történt. Egy fiatal nő a barátjával drogos állapotban brutális módon meggyilkolt egy párt. A hatóság elfogta a nőt, börtönbe került, és valakitől
kapott egy Bibliát. Elkezdte olvasni, befogadta Jézust, újjászületett, és annyira megérintette
Isten szeretete, hogy a börtönben elkezdett szolgálni, Isten szeretetét prédikálta, amerre csak
ment. A tárgyalás nagyon sokáig húzódott, 17 évig. Ez alatt ő Isten szeretetéről prédikált, és
azt kérvényezte, hogy a halálbüntetést változtassák inkább életfogytiglanra. Egész életében
bent lesz a börtönben, csak tudja Isten szeretetét prédikálni. A kegyelmi kérvényét elutasították, és mielőtt sor került volna az ítélet végrehajtására, riportot készítettek vele. Újságcikk
jelent meg, és ő azt mondta, hogy még abban a helységben is, ahol beadják a méreg injekciót,
ő ott is Jézus szeretetéről fog beszélni, és tudja, hogy ő a mennybe megy.
Ezt is nagyon el kell magyaráznunk mindig, hogy nem a cselekedetek határozzák meg,
hogy a mennybe jutunk vagy nem, hanem, hogy benne volt az illetőbe Jézus, vagy nem. Mert
a vallások ezt másképp tanítják. És a végeredménye az lett, hogy a hóhér másnap felmondott,
mert minden bizonnyal olyan hatással prédikált Isten szeretetéről ez a férfi, hogy befogadta
Jézust. És felmondott, és nem tudta tovább csinálni a munkáját. Isten szeretete ilyen hatalmas.
És ezt, amit szombaton láttunk, hogy a könnyei gördültek le – mert megborzongtak, ugye?
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Horváthné Évi:
Folyamatosan teljes mértékben ott volt Isten ereje és kenete. Amikor mondják, hogy
megborzongtam, meg hogy milyen jó, meg folyt a könnye, mondtam, hogy látjátok, ez Isten
szeretete, ilyenkor ölel meg benneteket a Szent Szellem. Mert Ő van itt a földön, Ő képviseli
Istent, azt a szeretetet. Ez Istennek a jelenléte, hogy érezzétek, hogy itt van veletek. Ott
erőteljesebben jött elő ez a dolog, mert vágytak rá biztos. Vágytak egy ilyen megnyugvásra.
Úgyhogy nagyon nyitottak voltak, és nagyon köszönték az Úrnak, hogy beszélgettünk velük,
és tanítunk nekik.
Pásztor:
Először elimádkozzuk az immunrendszerünk felett az imádságot, utána pedig egyéni
kérésekért imádkozunk majd. És ezt kiárasztjuk a szentek felett, a hozzátartozók felett,
Krisztus teste felett Jézus nevében. A Szent Szellem árad, végzi a helyreállításokat tetőtől
talpig, fogászati területeken, ízületekben munkálkodott az Úr.
Néhány apróság van még a szívemen:
A múlt héten szó volt arról, és ha jól emlékszem Évi hozta a Jób 22,28. Igét, hogy rendeld
el és meglesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Azt, hogy rendelt el, kétféle módon
kell alkalmazni. Egyszer elimádkozzuk szellemben, és ha szükséges, akkor tevőlegesen is kell
szólnunk a környezetünknek, vagy akinek szükséges. Tehát a rendeld el, az nem mindig csak
szellemi. Tehát van, amikor elég csak szellemi síkon elrendelni, van, amikor fizikálisan is
meg kell tenni. Tehát, hogy kétirányú a rendeld el, erre szeretnék csak rávilágítani.
Megjelent a ságvári helyi újságunk. A címoldalon az újévvel kapcsolatos üzenetek vannak,
egy kis prófécia, aztán a növekedés, az elhívással kapcsolatos kis üzenet. A belső oldalon egy
új sorozat kezdődött az imafajtákról, amit ti már hallottatok, de a lényeget nem árt újra
átismételni. A hátoldalon pedig van a Lana Vawser próféciája, illetve abból egy kicsi részlet,
és a fontossági sorrend, a rangsor, amit a múlt heti tanításban is hallottatok, itt pedig le van
írva, hogy legyen a szemünk előtt az a kísérlet, mert nagyon jól szemlélteti a fontossági
sorrendet, hogy azt nekünk kell felállítani.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai napon is velünk volt és soha el nem hagy
bennünket. Megköszönjük a nyitott szíveteket, a halló fületeket, a látó szemeteket, és hogy az
elvetett magok jó földbe estek, és növekedést hoznak. Ámen!
Mára elbúcsúzunk, jövő héten találkozunk.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

Elvégeztetett!
Ján. 19,30.
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