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KARÁCSONY 2018.
Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Krisztus Szeretete Egyház – Ságvár, 2018. december 23.

Pásztor: Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. Kedves gyülekezet, ma ünnepelni jöttünk össze. Az Úr Jézus születésére emlékezünk. Bevezetésképpen néhány gondolatot
engedjetek meg. Jézus azért született, hogy mi újjászülethessünk. Jézus elfoglalta helyét a
jászolban, hogy ez által helyet foglaljon nekünk a mennyben. Isten megjelent testben,
Betlehemben, emberi testet öltött, és azóta sem vetette le. A legnagyobb név a mennyben és a
földön Jézus Krisztusé. A karácsony nem az egymásnak adott ajándékokról szól, hanem arról
a fentről jövő ajándékról, amit Isten adott nekünk. Nem az ám a nagy hír, hogy ember járt a
holdon, hanem az, hogy Isten járt a földön. Jézus a születése által részese lett az emberiség
családjának, hogy mi, emberek, részesei lehessünk Isten családjának. Isten Fia ember Fiává
lett, hogy mi, az emberek fiai, Isten fiaivá lehessünk. Ünnepeljük együtt ezt a szép napot, és
ezzel átadom Évinek a szolgálatot. Fogadjátok szeretettel karácsonyi tanítását tőle:
Éva: Drága, szeretett mennyei Atyánk! Köszönjük a Te drága szent Fiadat, akit adtál
értünk, aki a jászolban született. Köszönjük, hogy a mi életünket megmentette azzal, hogy
feláldozta sajátját, értünk ment a keresztre, és megváltott minket az átoktól. Köszönjük,
mennyei Atyám, az örök életünket, hogy igazként állhatunk előtted, és bőségben élhetünk az
Ige gazdagságában, minden jóban, amit ránk árasztasz. Köszönjük, mennyei Atyánk, az
áldásaidat, mert mindennel megáldottál minket, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, mennyei
Atyánk, ezt a szép ünnepet, hogy együtt ünnepelhetjük Veled a drága Fiad megszületését.
Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy a szereteted is megszületett. Köszönjük, mennyei Atyánk,
hogy elküldted a szent Fiadat, hogy ne maradjuk a halál átkában, hanem hogy újjászülethessünk. Ne maradjunk elveszettek. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy minden teremtményedre
kiárad ez a drága szent jelenlét, a kenet, és megérzik a te jóságodat, és a királyságodba fognak
sorakozni a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy itt vagy közöttünk, hogy a
drága Úr Jézus jelen van és középen áll. Köszönjük a drága Szent Szellemet, aki itt van a mai
napon is velünk, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy veled együtt élhetünk, és
közösségben lehetünk veled ezen a földön.
Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy imádkozhatunk másokért is, Jézus nevében. Eléd
hozzuk ezeket az imákat. A szívekben, amik megteremtek, és kérik Tőled a jóságodat, a
szeretetedet, a megoldásokat. Köszönjük a gyógyító kenetet, amit kiárasztunk minden testre,
akinek szüksége van rá, a Jézus nevében, mert megtörik az iga a kenet alatt. Köszönjük, hogy
a drága szent kenet eljut a testekhez, a Jézus nevében. Megtörünk minden vírust, baktériumot
a testekben. Megtörünk minden elváltozást, minden daganatot és ezek levágatnak a testekről,
a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a krisztusi életet szólíthatjuk a testekbe, és a szent
egészséget, a Jézus nevében. Mert a mi drága Úr Jézusunk teste azért töretett meg, hogy mi
egészségben élhessünk. Köszönjük a felépüléseket. Kiküldjük a kenetet, hogy jelen legyen
minden pillanatban, és segítsen az embereknek, és az angyalokat is kiküldjük a szent kenettel
Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy az országunkra is rátekintesz, és hogy a
harcos angyalokat kiküldhetjük, hogy segítsenek, és győzzék le a gonoszt az emberek és
forduljanak feléd, drága Úr Jézus, és lássák meg a te jóságodat és lássák meg, hogy békében
kell élni ezen a világon, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a kedvezőtlen
helyzetekre is eltervezted a megoldást, és minden családi probléma, anyagi helyzet, ami csak
létezik az életekben, megszűnt a Jézus nevében. Mert az ördög minden erejét eltapostuk a
Jézus nevében. Köszönjük, hogy az Úr Jézus legyőzte az ördögöt a pokolban. Hálásak
vagyunk, hogy a Jézus nevében kapott hatalmunkkal megtörhetjük a gonosz erejét minden
élet felett, minden helyzet felett, a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged,
mennyei Atyánk. Köszönjük, hogy minden nap hálát adhatunk az életünkért, hogy minden
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napon felébredhetünk, hogy minden napon hozzád kiálthatunk, drága mennyei Atyám.
Köszönjük, hogy megőrzöl minket a védőszárnyaid alatt minden napon. Köszönjük, hogy az
igazságodat szólhatjuk, amerre csak járunk. Jézus nevében. Hálákat adunk a mai napért.
Köszönjük, hogy megnyitottad a szíveket, hogy a szent jelenléted végig itt marad a Jézus
nevében. Megáldom a drága testvéreimet, akik itt jelen vannak, a családjukat, az életüket, és
köszönöm, mennyei Atyám, hogy a drága Szent Szellem átformálja az életüket, és
megoldásokat hoz a Jézus nevében. Ámen. Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy vezeti a
szolgálóját, és szavakat ad a számba a mai napon is, Jézus nevében. Ámen.
Úrvacsorával folytatjuk.
Ma van advent negyedik vasárnapja, a várakozás utolsó pillanatait éljük. A holnapi napon
megemlékezünk az Ő születéséről. Mivel ma van az utolsó alkalmunk karácsony előtt, ezért
ma ünnepeljük ezt, és ma emlékezünk meg a drága Jézusunk születéséről. De a szívünkben Őt
minden nap ünnepeljük.
1. Megváltó született
Galata 4,4.
4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól
lett, aki törvény alatt lett.
Lukács 2,11.
11. Mert ma született néktek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Isten terve szerint történt minden. A drága Jézusunk szűztől született az efratai Betlehemben, a szent időzítésben. Ez mind Isten rendelése volt. Ez volt a jel a világ számára. Az előző
alkalommal ezekről a történésekről már beszéltem részletesen. Most csak bevezetőként
hoztam elétek. A drága Úr Jézusunk testben megszületett, és Isten lakozott Őbenne. Isten volt
Őbenne. Isten szent vére csörgedezett az ereiben, az Isten szeretete volt benne. Isten
békessége volt benne, és Istennek minden jó tulajdonsága volt abban a pici csecsemőben.
Akik ezt a kisdedet látták, nem tudták, hogy kit tisztelhetnek benne. Nem ismerték fel, hogy Ő
a Megváltó. Nem tudták a pásztorok sem, a bölcsek sem, még maga Mária sem volt tisztában
vele, hogy kit tart a karjaiban. Bár az angyal neki megjelentette, és forgatta is a szívében, mert
le van írva a Bibliában, de nem tudta, hogy kit tart a kezében. Senki sem tudta, hogy Jézus
miért jött a földre, csak maga Isten tudta. Isten az Ő képmását küldte a földre emberi
formában, hogy mi láthassuk.
Kolosse 1,15.
15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született.
Isten fizikai szemmel nem látható. A mennyei birodalmat se láthatjuk a fizikai szemünkkel,
de Isten kijelenti magát a Fián keresztül, mert leküldte a földre, hogy kaphassunk Istenről egy
képet, hogy így láthassuk meg Őt. Ahogy olvashatjuk a János evangélium 14. fejezetében,
mikor Fülöp mondja Jézusnak, hogy látni akarjuk az Atyát. Azt felelte erre Jézus: nem
láttátok az Atyát? Ha engem láttatok, láttátok az Atyát is. Mi már a szívünkben hordozzuk
Jézust is, a Szent Szellemet is, az Atyát is. A szent Igéből fogjuk megkapni a Szent Szellem
kapcsolódásával az Atyáról alkotott képet.
1János 1,1–2.
1. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről.
2. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek
az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk;
Ez volt a drága Úr Jézus. Ő volt az Ige. Mert az Ige jelent meg a földön. Jézus a Szentháromság második személye. Kezdetekben Isten Fiának Ige volt a neve. Amikor megszületett
itt a földön, akkor kapta meg a Jézus nevet. Akkor már nemcsak Istennél volt az Ige. Akkor
már itt a földön volt az Ige, és most már a te szívedben van, mert befogadtad Jézust. Az Ige is
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a szívedben van. Jézus az örök életet hozta el nekünk. Ez a drága kis csecsemő, aki ott feküdt
a jászolban, akinek megszületését a mai napon is ünnepeljük.
János 3,16.
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Jézus volt az életnek az Igéje.
János 1,1–2.
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
2. Ez kezdetben az Istennél volt.
Ha továbbmegyünk a következő Igékhez: Őbenne volt az élet, és az az élet volt az emberek
világossága.
János 1,3-4.
3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;
Az Ige nélkül semmi se lett, mert kezdetekben is Isten kimondta, és lett. Az Ige nélkül
semmi sincs, mert ha mi nem mondjuk ki az Isten Igéjét egy problémára, vagy betegségre,
hogy megoldás jöjjön, akkor nem jön megoldás. Kell, hogy kimondjuk és higgyünk benne.
Hittel mondjuk ki azt is, hogy hisszük, hogy Jézus Isten Fia, hogy meghalt értünk a kereszten,
és feltámadt. Az Igéből mondjuk ki, mert a Római levélből olvashatjuk azt az Igét. Az Ige
nélkül lehetetlen lett volna, hogy egy elveszett ember üdvözüljön. Hogy egy elveszett ember
helyreálljon, és Isten országába kerülhessen. Az Ige megfogant a földön és testet öltött, és
lakozott közöttünk. Jézus megszületett, és hozzánk hasonlóan hús-vér emberré vált. Ő is húsvér ember volt, mint mi. Akik láthatták, megérinthették, megölelhették, és megtapinthatták.
Jézus Istenember volt. Teljesen Isten, teljesen ember. Az Igének előbb meg kellett születnie,
majd meg kellett váltani az emberiséget a kereszten, hogy az Ige által az ember újra
közösségbe tudjon kerülni az Atyával. Hogy meg tudjon szabadulni az átok alól: a betegség, a
szegénység, és a szellemi halál átka alól. Hogy a megváltás terve megvalósuljon, Jézusnak
meg kellett hajolnia Isten előtt. A Filippi 2. fejezetben olvashatjuk az Igét hozzá, amit az
Egyszerű fordításból olvasok fel.
Filippi 2,6-8. Egyszerű fordítás
6. öröktől fogva Isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő.
Tehát letette isteni rangját.
7. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett.
8. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt
egészen a kereszthalálig!
Jézus emberi formát öltött, ugyanúgy szellem, lélek és test lett, mikor a földre lejött. Mert
Ő szellem volt, Istennel volt egyenlő. Testet öltött, ugyanúgy érző ember volt, mint ahogy mi
itt a földön. Ez egy alázat volt az Ő részéről, hogy engedelmesen letegye a rangját, és
beleegyezzen abba, hogy lejöjjön ide a földre. Olyan alázatot vett magára, hogy már a
születésekor egy kiszolgáltatott helyre született, egy istállóban a jószágok között volt.
Ugyanúgy, mint amikor mondtam, hogy a kisbárányt jászolba fektették, mert az volt az
előkép. Ő is megalázta magát, és ahogy Isten eltervezte neki, úgy kellett megszületnie.
Jászolban kellett feküdnie. Ő is csecsemőként kezdte az életét, ahogy mi is. Az első pillanattól
kezdve úgy élte az életét, mint mi. Ez hatalmas alázat és engedelmesség volt Jézusban, hogy
igent mondott erre a földi küldetésre. A drága Jézusunk nevéről is van írva a Bibliában.
Annyira szépen leírja az Egyszerű fordítás, ha továbbmegyünk a Filippi levélben.
Filippi 2,9-11. Egyszerű fordítás
9. Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki, amely minden névnél
hatalmasabb.
10. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennyen, Földön és föld alatt,
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11. s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére!
Fel kell ismernünk, hogy Jézus nevében nagy hatalom van. Az isteni erő kiárad rajtunk
keresztül, de Jézus nevében is hatalmas erő van, és azt is tudjuk használni, mert ha valaki egy
nehéz helyzetbe kerül, vagy egy hirtelen balesetbe kerül, és ha csak Jézus nevét kiáltja, vagy
ha csak „Jézus, Jézus”, már megtörténik, hogy jóra fordul minden. Vannak ilyen csodák.
Hallottam ilyen csodákról. Jézus neve hatalmas!
2. Jézus növekedése
Nézzük meg, hogy mi történt Jézussal a születése után. A Lukács evangéliumhoz
lapozunk. A drága Jézusunk megszületett, és úgy, ahogy az ószövetségi törvények előírták, 8
napos korában körülmetélték, majd a jeruzsálemi templomban bemutatták az Úrnak.
Lukács 2,21–22.
21. És mikor betelt a nyolc nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az Ő
nevét Jézusnak, amint Őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében.
22. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték Őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
Akkor az Úrnak mutatták be, itt most keresztelés van. Le van írva az Igében, össze lehet
kapcsolni ezeket.
Lukács 2,40.
40. A kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel;
és az Istennek kegyelme volt Őrajta.
Jézusnak ugyanúgy szüksége volt a fizikai, a szellemi növekedésre, mint ahogy más
csecsemőnek. Ugyanúgy. Növekedett szellemben, értelemben, és testileg is. Egy éves korára
természetesen nem tudta befogadni az Isten akaratát az életére vonatkozóan, hogy milyen
küldetése van a földön. Neki is növekednie kellett szellemben. Fel kellett magát ismerni az
Írásokban, amik meg voltak írva róla. Aztán növekedett a bölcsességben, a kijelentésekben, a
megértésekben. Őt a Szent Szellem tanította, mert élő szellemmel született, és így meg tudott
nyílni az Ige számára, és egy idő után megértette, hogy mi van róla megírva a könyvtekercsben. A Zsoltárokban is olvashatunk erről.
Zsoltárok 40,7–8.
7. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
8. Hogy teljesítsem a Te akaratodat; ebben gyönyörködöm, én Istenem, a Te törvényed szívem közepette van.
Jézus, mivel élő szellemmel rendelkezett, folyamatosan közösségben volt a mennyei
Atyával. El kellett jutnia arra a megértésre, hogy engedelmesen elkezdje megcselekedni az
Atya akaratát. De ez sem egy nap alatt történt, hanem 12 éves korára jutott el arra a szintre,
amikor elkezdte az Atya akaratát megcselekedni. Jézus szellemi növekedése a születésétől
egészen a keresztre menetelig folyamatos volt. Jézussal ellentétben a mi szellemi növekedésünk az újjászületésünktől indul el. Amikor befogadjuk az Úr Jézust. Tehát nem csecsemőkortól indul el nálunk a szellemi növekedés, hanem amikor tudatosan befogadjuk az Úr Jézust, és
növekedünk az Ige megértésében. Szellemileg onnantól fogva tudunk növekedni. Amikor
újjászületünk, azonnal mi se fogjuk megtudni, hogy milyen elhívásunk van, vagy miért
születtünk ide a földre. Nekünk is folyamatosan növekednünk kell. Kijelentésre, bölcsességre
és megértésre van szükségünk. Jézusnak a gyermekkoráról keveset tudunk, mert csecsemőkortól 12 éves koráig nincs leírva semmi a Bibliában.
Lukács 2,41–47. Egyszerű fordítás
41. Jézus szülei minden évben följártak Jeruzsálembe a Páska ünnepére.
42. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szokásuk szerint ismét felmentek az ünnepre.
43. Utána hazaindultak, Jézus azonban Jeruzsálemben maradt,
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44. de ezt a szülei nem vették észre. Azt gondolták, hogy a gyermek az útitársaik
között van. Már egy napja úton voltak, amikor keresni kezdték Jézust a rokonaik és
barátaik között.
Gondolom, nagy tömeg ment Jeruzsálembe ilyenkor, és milyenek a gyerekek? Szeretnek a
többi gyerekkel együtt lenni, vagy a rokonokkal beszélgetni.
45. Miután nem találták, visszamentek Jeruzsálembe, hogy ott keressék tovább.
46. Három nap múlva találtak rá a Templom területén a törvénytanítók között. A
gyermek Jézus hallgatta és kérdezgette őket.
47. Aki csak hallotta, mind nagyon elcsodálkozott, hogy milyen értelmes, és milyen
bölcsen válaszol a kérdésekre.
Akkor már Jézus sokat növekedhetett szellemben, vágyakozott arra, hogy Istenről
beszélgessen valakivel. Én így gondolom, hogy megindult a szellemi éhsége, hogy tudni
akarta, mi van leírva a könyvtekercsekben? Kérdezgette ezeket a tanítókat. A tanítók
elcsodálkoztak. Valószínű, ők sem érthették teljes mértékben, amit Jézus válaszolt, mert a
szellemi birodalomból vette a megértéseket. Bizonyára kapta folyamatosan a kijelentéseket.
Nem értették meg ők sem, gondolom, mert ők szellemileg halott emberek voltak. De amit
törvény szerint tanítottak velük úgy, mint mi az iskolában tanultunk, ők is ugyanúgy tanulták
az Írást. Nem tudták megérteni teljes mértékben, mert nem voltak újjászületve. Nagyon
csodálkoztak azon, hogy ezt a Jézust földi ember nem tanította. A földön erre nem tanították,
honnan vehette ezeket? A drága Szent Szellem tanította erre. Őáltala nyílt meg számára ez a
mennyei birodalom az Ő szívében.
Tovább megyünk. Három nap múlva találtak rá a templom területén, a törvénytanítók
között. A gyermek Jézus hallgatta, és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mind nagyon
elcsodálkozott, hogy milyen értelmes, és milyen bölcsen válaszol a kérdésekre. Amikor a
szülei meglátták Jézust, megdöbbentek. Ebből nem kaptam még kijelentést, hogy miért
döbbenhettek meg a szülők? Nem tudom, hogy ők hallották-e, hogy Jézus mit beszél? Vagy
csak azon csodálkoztak, hogy ott van a templom területén, és beszélget az idősebb
emberekkel.
Lukács 2,48–52. Egyszerű fordítás
48. Amikor a szülei meglátták Jézust, megdöbbentek. Anyja pedig ezt mondta:
„Fiam, miért tetted ezt velünk? Apád és én nagyon aggódtunk érted, és mindenhol
kerestünk!”
Milyenek a szülők? Aggódnak a gyermekért.
49. Jézus így válaszolt: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom?”
50. De a szülei nem értették, miről beszél.
Ez az Ige nagyon megragadott engem, mert egy kijelentést kaptam róla, hogy Jézus itt már
tudta, hogy ki az Ő Atyja. Ki az igazi Atyja. Mert az Atyám dolgaival kell foglalkoznom.
Ezalatt azt értem, hogy Jézus hallgatta a tanításokat és elmélyedt benne. Tizenkét éves
korában már tudta, hogy Isten dolgaival kell foglalkoznia. Amikor a Jordán folyónál megkeresztelkedett, onnantól kezdte megcselekedni az Atya akaratát. Mert a „foglalatoskodni” azt
jelenti, hogy növekedünk szellemben. Tehát hallgatjuk, olvassuk az Írást. Imádkozunk,
elmélkedünk, de meg is kell cselekednünk az Igét, amiből van megértésünk. Nagyon szeretem
az Igét olvasni, mert sok kijelentést ad.
51. Ezután Jézus visszatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Mária pedig
a szívében őrizte ezeket a dolgokat.
Több helyen megjelenik, hogy Mária forgatja a szívében, azaz Mária is elgondolkozott
azon, amit Jézus mondott neki, vagy amit a születésénél az angyal mondott Máriának.
Mindezekkel a mennyei dolgokkal Mária is foglalkozott, amennyire csak tudott. Nem értette
meg, mert leírja a Biblia, de gondolkozott rajta, nem felejtette el.
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52. Jézus egyre bölcsebb lett, és felnőtté vált. Isten számára egyre kedvesebb volt, és
az emberek is mind jobban kedvelték.
Jézus mind jobban növekedett, felnőtté vált, és a kedvességet, jóságot, a Szellem gyümölcseit meglátták rajta az emberek. A kedvességet, a bölcsességet, a szeretetet, mert Isten előtt
is, és az emberek előtt is kedvességet mutatott, kedvelték is Őt. Azt írja a Biblia. Jézus azért
élt, hogy betöltse az Igét, és az Atya tervét. Ezt teljes engedelmességben tette.
János 6,38.
38. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem,
hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Jézus szeretetben járt, és mindenben engedelmeskedett Istennek. Tudjátok, hogyan
válaszolt Isten erre az engedelmességre? Mérték nélkül Jézusnak adta az Ő Szellemét, erejét.
Mérték nélkül.
János 3,34.
34. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy neki az Isten nem
mérték szerint adja a Szellemet.
Nem mérték szerint adja Jézusnak, hanem mérték nélkül. Mivel megkapta Jézus a mérték
nélküli erőt, ezt a kenetet, mert a Szent Szellem ereje Isten kenetét jelenti. Ennek eredményeként Jézus legyőzte a sátánt. A gonosz minden tervét lerombolta, bármerre járt, megnyíltak a
vak szemek. A bénák lába meggyógyult, a süketeknek a füle helyreállt. Kiűzte a démonokat,
halottakat támasztott fel. Jézus használta ezt az erőt. Isten arra vágyik, hogy rajtunk keresztül
is tudja ezt az erőt működtetni, ahogy Jézuson keresztül is tette. Követnünk kell Jézus
példáját, és nekünk is meg kell cselekednünk az Igét. Nem elég hallgatni a tanítást. Nem elég
az Igét olvasni. Még egyszer elmondom. Nem elég elmélkedni, nem elég imádkozni, hanem
meg kell cselekednünk az Igét. Ez az, amit sokáig nem értettem.
Ezzel foglalkozni kell. Ha megvizsgáljuk magunkat, amikor megbocsátatlanság van a
szívünkben, amikor dühösek vagyunk, amikor nyomaszt valami minket, akkor nem tudjuk ezt
az erőt munkába állítani. Nem tudjuk ezt a csodálatos mennyei erőt kiárasztani. Szükségünk
van még a szellemi növekedésre. Ez nagyon fontos. Jézusnak is szüksége volt arra, hogy
növekedjen és megértse, hogy mi van róla leírva az Írásokban, hogy az Atyának mi az
akarata? Miért küldte el Őt erre a földre? Ő is egy érző ember volt, amikor a Gecsemáné
kertben azt mondta, hogy múljék el tőlem ez a pohár, ha lehetséges. Ott az érzelmei szólaltak
meg, megijedt, gondolom. Lehetett egy félelem, mert tudta hova megy. Mégis azon át kellett
mennie, mert érző ember volt Ő is. De mégis azt mondta, hogy: Atyám a te akaratod legyen
meg mindenben!
Jakab 1,22.
22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Ez az Ige támasztja alá, hogy nem elég, hogy hallgatjuk, cselekednünk is kell. Az Atyában
kell élnünk. Az Atyában kell lakoznunk. Meg kell vizsgálnunk, hogy az emberi szellem
gyümölcsei, amit majd a Galata levélben felolvasunk, megélednek-e bennünk? Mindegyik
gyümölcsről van Ige a Bibliában. Hú, örülök, hogy megtaláltam a szeretetről. Örülök, hogy
megtaláltam a békességről, vagy a bizalomról. De vajon megcselekszem-e azt? Bizalmam
van-e Istenben? Voltam egy próba alatt most nemrég. Bíztam-e Istenben? Mondtam én azt,
mondtam folyamatosan: Bízom Uram, benned. Tudom, hogy Te vagy az én segítségem.
Megadta a választ, mert megkaptam belőle a békességet. De ahhoz egy időnek el kellett telni,
hogy ez megbizonyosodjon a szívemben. Folyamatos megpróbáltatások alatt vagyunk,
amiben meg kell állnunk. Azt gondolom, hogyha az emberi szellem gyümölcseit gyakoroljuk,
és folyamatosan ezekben az Igékben élünk, akkor Jézusban lakozunk. Úgy tudunk lakozni, ha
engedelmesek vagyunk, mert a lakozás az engedelmességet és a cselekvést jelenti, így tudunk
előrébb jutni. Csak az az Ige él bennünk, amit megcselekszünk, ezt tudni kell. A János 14-es
fejezetéhez lapozzunk:
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János 14,21. 23.
21. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig
engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet:
és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.
János 15,10. 12.
10. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében.
12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
Jézus mit mond itt? Amiképpen én megtartottam az én Atyám parancsolatait – ugyanúgy
kéri tőlünk, hogy mi is tartsuk meg azokat a parancsolatokat. Egyetlen parancsolata volt, hogy
szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket. Ez csodálatos! Nagyon fontos, hogy kijelentésünk legyen az Igéből, a szeretetről elsősorban, mert Isten maga a szeretet. Isten maga a
szeretet. Mi ennek a szeretetnek a szeretet gyermekei vagyunk. Ezt tudjuk, és ezt is
gyakorolnunk kell, hogy minél nagyobb megértésünk legyen ebből. Amikor engedelmesen
cselekszünk, akkor tud Isten szeretete kiáradni belőlünk mások felé.
1János 2,5.
5. Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete.
Erről tudjuk meg, hogy Őbenne vagyunk;
Ebben az igeversben a „marad” szó azt jelenti: Aki szeretetben lakozik, az valójában
Istenben lakozik és Isten is őbenne. Szoros egységben vagyunk Istennel és Jézussal. Nagyon
régen olvastuk a szeretet jellemzőit, és szeretném most ezt újra felolvasni. Vagyis régen volt
tanításban, így mondom inkább, mert valószínű, hogy ti gyakoroljátok ezeket a szeretetről
szóló igeverseket. Az 1Korinthus 13-ban 4-től 8-ig. Ezt azért jó minél többször olvasni,
elgondolkozni rajta, hogy ezt meg tudjuk cselekedni egy idő után, amikor már szellemben úgy
felnövekedünk, hogy ezeket a lépéseket meg tudjuk tenni. Milyen a szeretet?
1Korinthus 13,4–8.
4. A szeretet hosszú tűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel.
5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem
tartja számon a gonoszt,
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy
akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mennyire megváltozna az életünk csak attól, hogyha engednénk, hogy ez az isteni szeretet
irányítson bennünket! Minden lépés, ami a szereteten kívül van, kívül esik az Istennel való élő
és létfontosságú kapcsolaton, és az már engedetlenség. De ne aggódj azon, ha nem tudtál
eddig szeretetben járni! Ezt saját erőnkből úgy sem tudjuk megtenni, mert az emberi szeretet
önző, de Isten szeretete nagyobb. Tudnunk kell azt, hogy nem vagyunk egyedül, mert a
nagyobb él bennünk: a drága Szent Szellem. Tudjuk, hogy a Róma levél 5,5 azt mondja, hogy
Isten szeretete a szívünkben él a Szent Szellem által, mert kitöltetett a szívünkbe. A Szent
Szellemmel való közösségünk nagyon fontos, és az által jönnek elő ezek a gyönyörű tulajdonságok a szívünkben. A drága Szent Szellem ereje tesz minket győztessé. Ha Jézusban
maradunk, akkor lehetővé válik számunkra, hogy az emberi szellem gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben. Ebbe beletartozik a szeretet, mert az emberi szellem első gyümölcse a
szeretet. A Galata 5,22-ben olvashatjuk ehhez az Igét.
Galata 5,22–23.
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség.
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Ezek az emberi szellem gyümölcse [amit a Szent Szellem által terem, ezért is nagybetűvel
van a Bibliában].
23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
Ezt nem tudják büntetni. Ezt Isten csak megjutalmazni tudja, ha mi szeretetet árasztunk ki,
békességet, hosszútűrést és mindent, ami jó tulajdonság. Ez a kilenc gyümölcs mind benned
van, amióta újjászülettél. Ezeket nem tudod kivenni magadból, mert benned van Jézus. A
szellemi újjászületéseddel kaptad meg ezeket a gyümölcsöket a szívedbe. Mindig is az újjászületett szellemed része lesz, mert Isten képére lettünk teremtve. Ő a saját természetét
helyezte beléd, mert az Ő természetének a részei vagyunk. Ezek csak úgy tudnak megnyilvánulni az életünkben, ha együtt lakozunk Vele. Ezek a gyümölcsök tudnak növekedni a
szívünkben. Csak rajtunk múlik, hogy kezdünk-e valamit ezekkel? Kezdünk-e valamit a
szeretet természettel? Jézusnak van egy példázata, amit már hallottatok többször is, és
ismeritek az igesort a János 15-ben a szőlőtőről. Ez most a szeretettel kapcsolatosan jött elő,
hogy lássuk meg azt, hogy milyen fontos, hogy hozzá kell kapcsolódnunk Istenhez. Folyamatos kapcsolatban kell lenni Vele, mert ha elszakadunk, akkor elsorvadunk. Az nem jó. Nekünk
örökké élő kapcsolatban kell lenni Vele, és örökké az Igéjén keresztül segít minket.
János 15,1. 4. 5.
1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
4. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet
gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanem ha én
bennem maradtok.
5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…
A szőlővessző nem tud a saját erejéből teremni. Nem a saját erejéből tudja megteremni azt
a szőlőt, hanem azért, mert a szőlőtőkéhez kapcsolódik. A szőlőtőhöz kapcsolódik, és onnan
táplálkozik az a szőlővesző. Az az élet, ami keresztüláramlik a vesszőkön, az fog gyümölcsöt
hozni. Ha nincsen rendszeres élő kapcsolatod Jézussal, akkor nem lehetsz sikeres keresztény.
János 15,6/a.
15,6/a. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad;
Az elszárad azt jelenti, hogy kiszáradt, energiát, erőt, és frissességet veszít. Tehát abban a
pillanatban, amikor az a vessző letörik a szőlőtőről, abban a pillanatban az a szőlő haldokolni
kezd. Nem számít, hogy milyen közel vannak egymáshoz, mert ha letörik, hiába teszed a
szőlőtő mellé lefektetve, az már nem fog újjáéledni. Teheted akárhova, akkor sem fog. Ez így
van a szeretettel is. Köszönjük az Úrnak, hogy megmutatja nekünk ezeket a gyönyörűséges
példákat, amit Jézus mindig példázatként hozott. Nagyon sok van belőle és köszönjük, hogy
megláthatjuk ennek az értékét, az Ige mögé láthatunk, és megláthatjuk a vele való közösségünket, hogy benne maradjunk. A szeretet maga él bennünk, ezért tudunk szeretetben járni
másokkal is. Tegyük ezt, és növekedjünk is ebben! Ne csak hallgassuk, hanem cselekedjük is
meg az Igét! Nagyon fontos, hogy cselekedjük az Igét, hogy beleépüljön a szívünkbe minél
mélyebben.
Pásztor: Köszönjük az Úr Jézusnak ezt a fenséges ünnepi tanítást! Néhány gondolatot
szeretnék hozzáfűzni. Szó volt érintőlegesen a békességről. Két Igét adott az Úr:
Lukács 2,14.
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jóakarat
az emberekhez.
Valahol ezt az Igét úgy magyarázzák, hogy békesség a jó akaratú emberhez, de valójában azt
jelenti, hogy Isten békessége minden emberhez eljutott, mert Krisztusban Isten megbékélt az
emberiséggel. Ez egy nagyon fontos karácsonyi kijelentés, mert ezt az angyal mondta. A másik
Ige a János 14,27. Jézus búcsúbeszédében olvassuk ezt.
János 14,27.
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27. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én
néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Számtalan békességgel kapcsolatos Ige van. Ebből akár egy tanítást is össze lehet állítani.
Most ezt a sort nem folytatom. Illetve még egy gondolat kapcsolódik ehhez. Nem régen volt az
egyik pesti tanításnak egy olyan címe, hogy Felelősség. A felelősséggel foglalkozott. Mi
felelősek vagyunk azért, hogy ezt az isteni békességet, a szeretettel együtt árasszuk ki a környezetünkre. Felelősek vagyunk azért, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, milyen szavakat
bocsátunk ki feléjük, hogy megmaradjon az ő békességük. Ezt csak így zárójelben említem
meg, hogy nem egy visszajelzést kaptam már, akikkel beszéltem vagy személyesen, vagy
telefonon, hogy olyan jó veled beszélni, mert egy békesség árad a szavaidból. Ezt már
újjászületésem előtt is mondták, amikor tartottam előadásokat. Úgyhogy ez az Úr kegyelme.
Szeretnék adni egy összefoglaló képet Jézus születésével kapcsolatban. Belenéztem a 2013as pesti tanításba, és nagyon érdekes dolgok álltak össze, sőt még ehhez jöttek kijelentések.
Még útközben is jött egy kijelentés Áginak, amikor utaztunk ide hozzátok. Most időrendi
sorrendben próbálom összeállítani. Jézus fogantatása december 25-én volt. Ekkor mondta az
angyal Máriának az üzenetet, és amikor ő válaszként azt mondta, hogy legyen nekem a te
beszéded szerint, akkor történt a fogantatás, abban a pillanatban. Jézus születése szeptember
hónapban volt. Kilenc hónap akkorra jön ki, ha kiszámoljuk az időt, de van ennek másik
alátámasztása is. Istállóban született, jászolba fektették, ahogy erről tanítást hallottatok. Az
Egyszerű fordításban van egy lábjegyzet, ahonnan megtudhatjuk, hogy a szülő nő tisztátalannak
számított, és nem mehetett be a házba. A másik dolog, ami alátámasztja, hogy Jézus szeptemberben született, mert azon a vidéken a nyájak tavasszal és ősszel vannak kint. És mivel ezek a
nyájak szeptemberi időszakban kint voltak a legelőn, a pásztorok nagy gyorsasággal meg tudták
látni az Úr Jézust.
Következő lépés, amiről olvashatunk, hogy nyolcnapos korában körülmetélték Jézust a
törvények szerint. Erre azért volt szükség, mert így lehetett a szövetség tagja. A következő
lépés, hogy Jézust felvitték Jeruzsálembe, a templomba és bemutatták az Úrnak. Ez
feltételezhetően egy hónap múlva történt, mert szintén az Egyszerű Bibliában olvashatjuk azt,
hogy a szülő nő tisztulásának az ideje negyven nap, és ezt ki kellett várni, mert ezt írja a Biblia.
Miután letelt Máriának a tisztulási ideje, utána mentek Jeruzsálembe. A fogantatást követően
két év múlva december 25-én a keleti bölcsek meglátogatták Jézust. Ekkor Jézus 15 hónapos
volt. Ezt a csillagászati tudomány meg tudja állapítani, hogy milyen csillagállások voltak akkor.
De ezen túlmenően egy természetfeletti vezetésnek, fénysugárnak is kellett lenni, ami
közvetlenül vezette a keleti bölcseket. Miután a keleti bölcsek meglátogatták Jézust Betlehemben, és a házban, ahogy van az Ige – itt már házról ír, és nem jászolról – mert addig letelt
Máriának a tisztulási ideje és bemehettek a házba. A keleti bölcsek hírül hozták azt, hogy
Heródes tudakozódik Jézus után. Megjelent az angyal, és Józsefnek mondta, hogy
meneküljenek Egyiptomba, mert Heródes halálra keresi a Megváltót. Milyen rendeletet hozott
Heródes? Hogy a két év alattiakat kell megölni. A két éveseket, és az alattiakat. Ha figyelembe
vesszük a számokat Jézus ekkor 15 hónapos volt. A keleti bölcsek látogatása nem a következő
egy-két héten történt, ahogy megszületett Jézus. Heródes ezt tudhatta, hogy Jézus körülbelül
mikor született. Le van írva az Írásokban, hogy tudakozódott afelől, hogy mikor született meg
hol született, utána összehívta az írástudókat, hogy Jézusnak hol kell megszületni és azt
mondták, hogy Betlehemben. Nem véletlen, hogy a két év, és két év alatti gyermekeket ölette
meg Heródes. Ez idő alatt Jézus és a szülei Egyiptomban voltak, és amikor hírt kaptak arról,
hogy Heródes meghalt, akkor tértek vissza Názáretbe, József lakóhelyére.
Még egy pár számadat. Az adventi tanításban hallottátok, hogy Názáret és Betlehem 160 kmre vannak egymástól. Térképen is megmutattam. Ma elhangzott a pesti tanításban, hogy ennek
az útnak a megtételéhez két hétre volt szükség. Jézusnak és a családjának Betlehemből
Egyiptomba kellett menekülnie, pontosan nem tudni, hogy Egyiptom melyik részére, de
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feltételezhető, hogy a Nílus környékére, mert csak ott volt élet. Egyiptomban nem esik eső, csak
a Nílus környékén van eső a vízhiány miatt. Ma is a Nílus környéke, a Nílus menti rész az, ami
termékeny, és ahol élet van. Ha most azt vesszük, hogy Jeruzsálem és Egyiptom fővárosa, Kairó
távolsága légvonalban 425 km. Ez mai útvonalon 700 valamennyi km, de azért, mert a gázai
övezet le van zárva, és nagyon nagyot kell kerülni, akkor minden bizonnyal a rövidebbik úton
átmehettek, de akkor is olyan 500 km, vagy afölötti. Visszafelé Egyiptomból Jeruzsálemen
keresztül Názáretbe minimum 600 km, és ezt az utat 2 hónap alatt tudták megtenni. Nem is
gondoltunk bele – én magam sem –, hogy milyen fárasztó utakat kellett megtenni akkor. Nem
volt más, csak a kettesjárat, lépegettek, hogy egy-kettő, egy-kettő, meg a szamár. Izrael népének
évente fel kellett mennie Jeruzsálembe, mert oda volt elzárva a Szentek Szentjébe a Szent
Szellem. Tehát ezt a 150-200 kilométeres utat évente meg kellett tenniük. Egy ilyen úton Jézus
úgymond elveszett, pontosabban visszamaradt a templomban, Jeruzsálemben. Én azt hiszem,
hogy ez egy érdekes kiegészítő. Ezt a térképet el is küldtem nektek, meg fogjátok találni. Rajta
van Kairó, besárgítottam, meg Jeruzsálemet, meg Názáretet, és fogjátok látni ezeken a térképeken az arányokat, hogy mennyit kellett gyalogolniuk. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen, és érdekességképpen hozzáfűzni.
Reinhard Bonnkénak van egy karácsonyi, rövid üzenete, ezt még szeretném veletek megosztani: „Az örökkévaló dolgok a földön dőlnek el. Ez az a világ, ahova Isten Fia eljött, és ez
lesz az, ahova vissza fog térni. Jézus a földön született meg, de nem innen származik. A
dicsőséget hátrahagyva meghasította az eget és leszállt a földre.” Ezt az Ésaiás 64,1-ben
megtaláljátok. „Jézus második eljövetele a történelem második legfontosabb mérföldköve. Első
alkalommal egy feladatot végrehajtani jött, a második eljövetelével ezt fogja teljesíteni. A
történelem ebbe az irányba halad. A második advent egy sorsdöntő esemény lesz, amely
minden más eseményt meg fog változtatni. Igaz, hogy karácsony napjai itt vannak közel, és el is
fognak múlni, de a szívünkben az adventi várakozás a második visszajövetelre élő marad.”
Dicsérjük az Urat!
Most kézrátétellel fogunk imádkozni. Fülre volt gyógyító kenet, deréktájon, boka területén,
az ízületek területén, és a torokra.
Ima: A szeretet győzelmében járok.
Áldott és boldog karácsonyt kívánok mindannyiótoknak!
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az
örök életemet. Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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