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A MENTÁLIS KERESZTÉNYSÉG 
Dömök László élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2021. 05. 02. 
 
Dicsőség Istennek! Hálát adunk az Úrnak, hogy itt lehetünk ma! Emeld fel a kezeidet, és 

adj hálát Istennek, aki megoltalmazott ebben a világban a viszontagságok között, átölelt téged 
a legnehezebb helyzetben is. Ő odamegy hozzád, ha keresed az Ő jelenlétét, segítségül hívod 
az Ő nevét, és Ő ki fog hozni. Ámen! Minden egyes helyzetben, minden egyes időben, ma 
2021-ben ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt. Jézus nevében. Köszönd meg Neki, és adj hálát, 
most is és minden nap Jézus nevében! Mondd velem együtt:  

Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem, és köszönöm, hogy megáldod azokat is, akik körü-
löttem vannak, akik mindennap segítenek, és együtt dolgoznak, együtt munkálkodnak azért, 
hogy a Te dicsőséged minél jobban megnyilvánuljon. Szükségünk van rád, Uram! Jézus 
nevében. Ámen. Dicsőség Istennek. Halleluja!  

Sok mindenen mentünk keresztül az elmúlt időkben, most elsősorban az otthonainkra 
gondolok, a világban lévő életünkre, akár a közérdekben, akár a munkahelyeteken, akár az 
utcákon, villamoson, buszon, interneten. Szerintem nagyon sok minden zajlik, és sok minden 
történt, és mintha minden nap megpróbálna a gonosz rávenni minket, hogy az ő gondolataira 
hallgassunk. Hogy legyen egy jól irányzott mélyütéses véleményünk a másikról, a rendszer-
ről, vagy a világ dolgairól. Nézd meg az evangéliumokban, Jézus mennyit foglalkozott a 
császár hatalmával, mennyit pletykált róla, vagy hány kommentet írt a császár pártjának a 
facebook oldalára, természetesen képletesen, hiszen Jézus nem ezért jött a földre. Úgy vettem 
észre, hogy az utóbbi időben a gonosz erőteljesen támad. Most nyissátok meg a szíveteket, 
mert a mai üzenetet lehet, hogy egy hétig rágni kell, de csak engedjétek, hogy lemenjen.  

Teljes jó szándékból, Isten dicsőségével szeretném mondani, teljes helyreállítás kell az 
elménkben, úgy, hogy Isten Igéje a szívünkig jusson le, tehát ne ragadjon le az elménknél. Az 
utóbbi időben a politikához közelálló emberek tevékenységeit a gonosz megpróbálja arra 
felhasználni, hogy mindenféle hitetlenséget elhintsen, mindenféle eszközzel. Mindig meg kell 
vizsgálni, hogy mennyi hit van abban, amit hallunk. Ha félelemmel teli, akár egy facebook-
üzenet, akár egy bármilyen más üzenet, akkor zárd ki, és tüntesd el a kukádba! Zárd ki mind-
azokat a dolgokat, amelyek nem Isten Igéjéből valók! Ne hagyd, hogy befolyásolja az elmé-
det! Az elménk hihetetlen nagy befolyásoltság alá került az utóbbi időben. Ha megfigyeltétek, 
az emberek, akár keresztény emberek is, az evangélium üzenete helyett azokat a szavakat 
mondják, amelyeket a vezetők mondanak. De az sajnos nem az evangélium! Legalábbis nem a 
tiszta evangélium. Mondhatnám azt is, hogy sokféle evangélium van kint a világban, nekünk 
az egy, tiszta, isteni szeretet által működő evangéliumot kell hirdetnünk, mert az válik áldássá, 
az hoz gyümölcsöt. Mindig. Mindig jönnek az érvek, és jönnek az ellenérvek. Kérlek benne-
teket, hogy hallgassátok meg a következő üzenetet, mert kértem az Urat, hogy segítsen 
nekünk. Tudom, hogy mindazt, amit nekünk akart üzenni, azt leírta a Bibliájában. Ezekben az 
időkben Isten Szelleme által egy megerősítést is kapunk. Sőt, sok megerősítést is kaphatunk, 
ha szívünkkel fordulunk az Úrhoz, az Úr beszédeihez, és nem a gondolataink vezetnek 
minket.  

Így hangzik az Úr üzenete:  
„Forduljatok oda a tiszta evangélium üzenetéhez! Nézzetek rám, az Üzenetet hallgassátok! 

Nagy Ü betűvel kellett leírjam. Az Üzenet fontos!  
Példabeszédek 4,20. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. 
Az én szavaimra figyelmezz! A politika nem hoz megoldást, nem tud megoldást. Fontos, 

hogy a tiszta evangélium terjedhessen! Ez az evangélium fontosabb kell, hogy legyen, mint a 
te saját egyéni véleményed. Hogy milyen véleményt fogalmazol meg, hogy mire adod le a 
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voksod, az mindig rajtad múlik. Nem háríthatsz semmit másra, mert a hit a te döntésed. Az 
evangélium szól hozzád, és te választasz. Ha a hittel ellentétes dolgokat beszéled, és azokról 
szólsz, vélekedsz, elmondod a véleményedet a saját gondolataid, érzéseid szerint, nézd meg, 
milyen gyümölcsöt hozott az elmúlt időszakban! Ha az nem az örömüzenet, amit mondani 
akarsz, akkor ne mondd! Bátoríts és építs! Mert ha nem az én evangéliumom, akkor nem fog 
megállni. Az elmúlt években olyan mértékben elszabadultak a vélemények, az okoskodások, a 
magánvélemények, hogy megakadályozták, hogy mindaz, amit terveztem, győzelemre jusson. 
Most pedig én nem adom fel, te se add fel! Mert ismertettem a kezdettől a véget, és nekem 
megvan a tervem. Attól, hogy néhányan elbuktak, nekem megvan a tervem. Ne állj meg azok-
ban a beszédekben, amelyek torzsalkodnak. Erre nem hívtalak el!” Ámen. 

Istennek ez nagyon fontos üzenete! Istennek van egy terve, és volt is kezdettől fogva. Az 
emberek még jó szándékúan is azt gondolják, hogy ezt befolyásolhatják, és Isten csak velük 
képes azt megtenni. Sokan gondolták ezt így az elméjükben, és nem a szívükben, mert az 
Isten Szelleme által vezetett hívő ilyet nem gondol. De mindig meg kell vizsgálnunk, hogy 
amit gondolunk, az Ige szerint való-e. Legyünk készek ebben az időkben, mert kint nagyon 
furcsa és borzasztó világ van, legyen meg a szívünk és a hajlandóságunk az önvizsgálatra! 
Nem kell magunkat marcangolni, nem azt mondja az Ige. Vizsgáld meg a szavaidat! Vizsgáld 
meg a beszédeidet, mi az, ami kijön rajta. Olyan sok alkalommal volt gyermekkoromban, 
emlékszem, hogy ha rossz gyerek voltam, vagy inkább eleven gyerek voltam, egyébként a 
gyermek rosszaságban nem nagyon tudok hinni, de ez most egy másik tanítás, szóval eleven 
gyerek voltam, akkor mindig azt mondták, hogy viselkedjek rendesen. Viselkedjek jól. 
Mindig elgondolkoztam rajta, hogy miért nekem mondják? A másiknak miért nem mondják? 
Nem értettem, hiszen azok, akik mondták, ők sem viselkedtek jól, és nem vették észre, hogy 
én csak azt csináltam, amit ők csináltak. És ők felnőtt emberek voltak, de én kikaptam azért, 
mert azt tettem, amit ők is. És tőlük kaptam ki! Ugye érted?  

Ez most sincs másképp. A világ szemében sosem tudunk felnőni, mert mindig azt mond-
ják, majd megtudod akkor, ha…! Mikor kisgyermek voltam, azt mondták, hogy megtudod 
majd akkor, hogy ha tíz évet dolgoztál! Dolgoztam tíz évet. Majd megtudod, ha húsz évet 
dolgoztál! Most lassan húsz éve dolgozom, de még mindig nem tudom, és szerintem, ha majd 
nyugdíjas leszek, azt fogják mondani, magának még más világ volt, maga ehhez nem ért! 
Biztos vagyok benne, hogy így lesz. Ezt nyugodtan megtanulhatod, a világ szemével te úgyse 
fogsz érteni semmihez. De ez nem baj. Ez egyébként egy jó dolog. Ha valakik föl akarnak 
figyelni Isten dicsőségére az életedben, Isten segíteni fog, hogy felfigyeljenek. Akik pedig 
ellenállnak Neki, azok nagy valószínűséggel bölcsesség híján az utolsókig ellen fognak állni. 
Ezért a te dolgod az, hogy ne az elméddel gondolkozz azokon az embereken, akik neked 
ellenállnak, hanem Isten szívével! Hányszor jutottál már olyan helyzetbe, hogy szükséged lett 
volna arra az erőre, egy konfliktus helyzetben, hogy irgalmat és kegyelmet gyakoroljál? 
Lehet, hogy egy ideig ment is, aztán jött egy következő helyzet, amikor már nem ment. 
Magam példáját tudom elmondani. Fölkeltem reggel, sikerült a gyerekeket úgy elindítani a 
reggeli oktatáshoz, hogy nem borultam ki. Egész jól viseltem. Büszke voltam magamra az 
Úrban. Dicsőség Istennek! Elindultam a munkába, és az első útkereszteződésnél elkiáltottam 
magam, hogy: Mi van, te mazsola? Milyen jól sikerült! Olyan büszke voltam magamra! De jó 
nektek, mert veletek ilyen sose fordul elő, gondolom! Dicsőség Istennek!  

Az egyik dolog, amiben nagyon gyakorolnom kell a hitemet, az a közlekedés. Mert renge-
teg ostobaságot látok. Különösen az utóbbi időben. De! Észrevettem, hogy ez magamtól nem 
megy. Szükségem van arra az erőre, amit Krisztus tud nekem megadni ahhoz, hogy az irgal-
mat gyakoroljam. Mert az ember a saját természetéből, nem az újjászületett természetéből, 
hanem az úgynevezett hústest természetéből csak egy ideig képes ellenállni. Az előbbi eset 
ezt jól bizonyította. Az elme evangéliuma nem képes irgalmat gyakorolni, csak annyira, 
amennyire meg van újítva. Ezért figyelnünk kell arra, hogy az elménkből a szívünkbe lejus-
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son. A mai tanításnak ezt a címet adtam: A mentális kereszténység. Mert most egy ilyen vilá-
got élünk. Egy mentális keresztény világot élünk. Egy érzelem vezette keresztény világot 
élünk. És hála az Úrnak érte, ebből jövünk most kifelé! A szív keresztény világa felé. Dicső-
ség Istennek! Sokak által ismert igevers következik, kérdés, hogy lejutott-e már a szívbe?  

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. 
Ez a hit, ami itt szerepel, ez a Márk 11,22 szerinti hit. Bennetek Isten hite, isteni fajta hit 

van. Erről szól.  
Márk 11,22. 
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. 
Ez nem az elme szintjén van. Ha az elme szintjén lenne, akkor miért mondaná nekünk ezt a 

Római levél: 
Róma 12,1–2. 
1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 

testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. 
Álljunk meg itt egy pillanatra! Ez az én részem, nekem kell megtennem. A keresztény 

életünk nem annyiból áll, hogy beülünk az imaszobánkba, és naphosszat, órák hosszat 
imádkozunk. Ebből is áll, de sok olyan dologból is, aminek oda kell szánnod magad. Nézzünk 
csak egy egyszerű példát. Tehát nem történik ilyen senkivel, Jézus nevében, de most ez egy 
példa. Defektet kap az autód. Akkor várod az autómentőt, vagy kiszállsz és a legjobb tudásod 
szerint lecseréled a kereket? Ezt ugyanúgy megkérdezték tőlem húsz évvel ezelőtt, mikor a 
jogosítványomat szereztem, hogy mit fogsz csinálni? Már csak azért se mondtam azt ifjúként, 
hogy ki fogom cserélni a kereket, pedig ki tudtam volna cserélni, azt válaszoltam: én 
megvárom az autómentőt! Tudni kell, hogy ez egy olyan környezet, hogy ha Eger és Péter-
vására között a Bükkszék tetőn lerobban az autóm, akkor ott aztán várhatom az autómentőt, 
mert délután öt óra után oda senki nem fog jönni. Ha este kapom a defektet, úgy ki fogok 
szállni, mint a huzat, és mint a kisangyal, úgy le fogom cserélni! Képzeljétek el, hogy egy kis 
Polskim volt, tényleg meg is történt ez az eset, mint a kisangyal, tényleg úgy szálltam ki. És 
lecseréltem. Ez az én szolgálatom. Imádkozhattam volna 2-3 hetet, hogy Isten jöjjön le a 
mennyből, és cserélje ki a kereket. Az Úrnak nagy humorérzéke van, biztos keresett volna rá 
lehetőséget, hogy meg is tette volna, de ugye az én hozzáállásom kellett ahhoz, hogy 
kicseréljem, megtegyem, és hálákat adjak. Isten végül is javamra fordította, mert rekord 
sebességgel javították meg azt a gumit, és meg is adta rá a költséget, hogy tudtam vásárolni 
egy új gumiszettet az autóra.  

Van egy saját odaszánásod. A te hozzáállásod. Szánd oda magadat! Azt mondja:  
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek meg-

újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 
Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, 

hogy megvizsgáljátok, és ez itt nagyon fontos, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 
megengedő és tökéletes akarata. Ámen.  

Vizsgáld meg, amikor jön a gondolat, a világból egy információ, akkor vizsgáld meg, hogy 
mit kelt benned? Félelmet kelt? Akkor már mehet is a kukába rögtön. Dobd is ki abban a 
pillanatban! Ha nem hitet generál az életedben, akkor mi dolgod lehet vele?  

Szánd oda magad! Oda kell, hogy szánjuk magunkat, először is az elménket, és addig 
forgatni az elménkben az Igét, amíg lejut a megértés a szívünkbe. A Róma 10,17-ben a rhéma 
Isten kijelentett Igéiről beszél, hogy a hit ebből van. Ez a különbség az elme és a szív között. 
Neked és nekem szükségünk van a szívünkben való hitre. Meg is mondom, hogy miért, Na-
gyon fontos! Akik nem hallgatják az Igét, azoknak nem lehet ismeretük róla. Tehát ez alap-
vető, hogy hallgatnunk kell az Igét. Emlékezzetek csak rá, annak idején Nasir Siddiki mit 
mondott, amikor a felesége szklerózis multiplex beteg lett. Napi 24 órában ment Kenneth 
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Hagin gyógyulás kazettája a felesége ágya mellett. Folyamatosan, folyamatosan, azt mondja 
egy évig hallgatnia kellett, és hallgatnia kellett. Mondott még valamit, amire talán azt mond-
hatod, hogy radikális dolog, de nagyon kedvemre való volt, ugyanis azt mondta, aki nem hitte 
azt, amit én a Bibliából, azt kitiltottam a házamból. Dicsőség Istennek! 

Mi is elcsodálkoztunk rajta, hogy miért nem jártak hozzánk vendégek évekig. Komolyan! 
Az volt – mondjuk úgy – a heppem, hogy az angyalokat odaállítottam a kapuba, és aki úgy 
jött volna be, hitetlenséggel, arra azt mondtam: nem, nem engedtek be ide senkit! Növekedés 
szintjén voltunk, nekem is voltak fizikai problémáim akkoriban, és nem volt egyszerű az 
anyagi helyzetünk sem, és szükségem volt arra, hogy mást ne halljak, épp elég volt elmenni 
dolgozni, és hallani a rengeteg moslékot. Szükségem volt arra, hogy otthon legalább építkez-
zünk, épüljünk. Egyszer csak évek múlva előjött, hogy elkezdtem panaszkodni a feleségem-
nek, hogy hozzánk miért nem jön senki látogatóba? És ő mondta, hogy hát te imádkoztál, 
hogy ne jöjjenek! Hosszú évek után még a szívem most nyílik afelé, hogy talán elkezdhetünk 
fogadni embereket. Mindig tisztában voltam azzal, hogy ha ideje előtt történik meg valami, az 
nem biztos, hogy jól sül el, ezért mindig inkább kétszer óvatosabb vagyok, és vigyázok, mint 
hogy elhamarkodjak valamit, és akkor az árokban kössek ki.  

Nekem volt szerencsém jó pár alkalommal ittas, részeg embereket hazakísérni az árokból. 
Nem egyszerű helyzet kikecmeregni onnan egy megtévelyedett állapotban. Még akkor sem, 
hogy te jó markos legény vagy. Nem egyszerű segíteni neki. Képzeld el, hogy a világ egy 
ilyen bódult állapotban van, és fekszik az árokban. Neked segítened kell onnan kijönnie. 
Először is rá kell venned arra, hogy akarja. De mivel te ezt nem tudod megtenni, Isten segít 
neked. Nem olyan régen volt egy ilyen eset, a munkahelyem felé menet, ahol két gyermek 
küzdött azzal, hogy az apukát így észhez térítsék, és végül is, mondhatjuk úgy, hogy Isten 
kegyelméből, de sikerült hazajuttatni. Amikor hazaértünk, az a kenet, amit az Úr küldött, 
annyi helyreállítást hozott, hogy már nem a bódultabb, alvó állapotában volt, hanem már 
elkezdett beszélgetni. Nem tudom, mi a rekordja a leggyorsabb kijózanodásnak, de ez 
mindenképpen annak számít. Láttam a tekintetében, amikor betettük az autóba, láttam azt a 
bódult szemet, és láttam azt a tiszta szemet, amikor kijött onnan. Ez történik a világgal is, 
amikor megszűnik a világ befolyása, és Isten tisztasága kezdi az ő bensőjét átjárni. Fontos, 
hogy a szívünk legyen olyan, fontos, hogy a szívünkbe érkezzen le mindaz, amit olvasunk, 
amit hallunk, mert Isten kezdeni szeretne valamit vele.  

Ha rossz, vagy nem megfelelő információ jut el hozzánk, akkor tévesen hihetünk, és 
bizony rossz vágányra kerülhetünk. Ez az információ lehet sokszor egy internet alkotta 
vélemény. Ha el akarunk jutni egy sokkal magasabb hitszintre a szívünkben, akkor egyetlen 
dolgot mindenképpen meg kell, hogy tegyünk. Azokat a dolgokat, amelyek lehúznak, és 
visszafelé visznek, a torzsalkodásokat, és azt, hogy leállunk mindenféle ostobasággal verseny-
re szállni, azt el kell engedni! Képtelenség az Úrral is egyszerre futni, meg futni még minden 
irányba. Elég nekünk az Úrral futni! Ámen! Elég nekünk az az út, amit az Úr kijelölt, és azon 
fussunk Ővele. Ő megy előttünk, mögöttünk, meg velünk is. Ámen. Dicsőség Istennek!  

Szükségünk van a hitre, és nincs szükségünk az okoskodásra. Ez nagyon jó hír. Dicsőség 
Istennek! A hitre, a jó hírekre van szükségünk. Dicsőség Istennek! Halleluja! Szükségünk van 
a hit útra, a Jézusi hit útra, mert Ő az út. Ez a fajta hit látást ad, reményt ad a jövőre. Kiindul-
ván ezekből az Igékből, a Római levélből, az iskolában a gyerekeknek azt tanítjuk, hogy majd 
a tantárgyi tudásuk megfelelő legyen, mondjuk úgy, versenyképes legyen majd a világ 
számára. Mert mindenki mindenkivel versenyezni akar. Egy diák mondta nekem nem olyan 
régen, hogy tanár úr, nekem az is jó, ha békén hagynak nyugodtan. Nem akarok versenyezni 
senkivel! Milyen igaza van, tizennégy éves, és tudja, hogy milyen jó, ha békén hagyják, 
nyugodtan. Mikor észrevettük azt, hogy milyen hiányokat szenved az ő életük, akkor 
bizonyos órákon nemcsak a tananyagot tanítjuk néhányan, hanem az életre készítjük fel őket. 
Tudom, hogy nevetségesnek tűnik, de megtanítjuk megcímezni egy borítékot, megírni egy 
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levelet, egy önéletrajzot megírni, beszélgetni, kimondani egy értelmes mondatot, amit este 
hét-nyolc óra után nekem se mindig sikerül. Amikor arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy négy-
öt nyelven beszéljenek. Ha valakinek ez a tálentuma Istentől, legyen! Dicsőség legyen az 
Istennek! De tudjátok, hogy még milyen érdekes az, hogy háromgyerekes családapák, család-
anyák este hat-hét-nyolc óra után azt sem tudják értelmesen kimondani magyarul, hogy kérem 
a távirányítót. Mert el vannak fáradva. Mi az, amit nekünk elsőképpen szem előtt kell tartani? 
Azt az irgalmasságot, amit a Példabeszédek 3-as fejezetében ír. Erről nem szabad elfeledkez-
ned! Ez az irgalmasság, amit itt ír az Ige, a szív hitéről szól.  

Példabeszédek 3,1–6.  
1. Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a 

te szíved; 
2. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és bőséges gazdagságot hoz-

nak néked. 
3. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be 

azokat szívednek táblájára; 
Ez az az irgalmasság, amelyet nekünk is gyakorolnunk kell! Semmi nem borzaszt el 

jobban, mint mikor látom, hogy valakikkel rosszul bánnak. Velem nagyon sokáig rosszul 
bántak, ezért mindig különlegesen figyelek arra, hogy én senkivel ne bánjak rosszul. Meg-
figyelhetitek, vagy ha nem, akkor figyeljétek majd azt meg, hogy bizonyos emberekkel 
négyszemközt beszélgetni teljesen más, mint amikor van ott valaki, vagy valakik. Van, aki 
beadhatná a pályázatát a Thália színházba egy színjátszás szakra, mert teljesen máshogy visel-
kedik. Amíg az ember tinédzser, addig tudom fegyelmezni, amíg tanítom, tudok vele beszélni. 
Tudom arra tanítani, hogy legyen őszinte, a hitéből szóljon és készüljön az életre, mert az nem 
lesz egyszerű, de Krisztussal nagyon sok mindenen lehet fordítani. Ez az irgalmasság, ami 
nem szabad, hogy a szívünkből elfogyjon soha, senki irányába!  

Visszautalok a legelső dologra, amit mondtam: Ha nem a szívünkben van az a hit, akkor 
nem tudjuk stabilan gyakorolni. Meg kell engednünk, hogy Isten rajunk keresztül működjön 
az emberek felé, és az Ő hozzáállását tudjuk megmutatni mások felé. Meg kell engednünk 
Istennek, hogy rajtunk keresztül azt a másikat megszeresse, átölelje. Ehhez rád és rám is 
szükség van. Választhatsz, hogy okoskodással levezeted a helyzetet, mint egy egyenletet, 
vagy pedig hagyod, hogy Isten szeretete átölelje a másikat. Hogyan lehet ezt megtenni? Minél 
több szívben való kijelentéssel. Van, hogy mondanod kell valamit, de van, hogy a legjobb, ha 
csöndben maradsz. Volt, hogy éves karbantartáson volt az autóm és busszal mentem dolgozni. 
Reggel a buszmegállóban vártuk a buszt, és akkor egy illetővel elkezdtünk beszélgetni. 
Igazából ő kezdett el beszélgetni, én hallgattam és szerintem soha ilyen sokáig nem késett az a 
busz. De tizenöt-húsz percig csak beszélt és beszélt és csak beszélt és beszélt. Eltelt azóta sok 
év, és ha találkozunk, mindig azt mondja: Nem felejtem el, hogy akkor meghallgattál! 
Mondom: Tudod, hogy nem azért hallgattalak meg, hanem azért, hogy nekem elmondtad és 
meg van írva a Zsidó 4,16-ban, hogy a kegyelem királyi trónja elé járulunk – oda vittük az 
ügyedet és az megoldódott. Nem miattam, én voltam a közvetítő.  

Ugyanilyen közvetítő vagy akkor, amikor Istentől jön a válasz kifelé. Amikor nem 
befogadod azt és átadod az Úrnak a rengetegféle panaszt és rengetegféle akármit, ami a trón 
előtt ott van, hanem Istentől jön a válasz és rajtad keresztül megy kifelé, mások felé. Ez nem 
feltétlenül a „mit csinálsz már megint” című kifejezés, hanem egy segítség: Hogyan tudok 
segíteni? Hogyan tudom megoldani? Még egyszer fölolvasom: 

3. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be 
azokat szívednek táblájára; 

4. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. 
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támasz-

kodjál. 
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6. Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat. 
Figyeld meg itt, hogy bár feltételez egy megújított elmét, mégis mit mond? Hogy az Úrban 

legyen a bizodalmad és ne a magad értelmére támaszkodjál! Nem szükséges az okoskodás. 
Dicsőség Istennek! Menjünk innen tovább, mert nem fogok végezni. Hálákat adunk az Úrnak! 

Amikor hitről beszélünk, a szív hitéről beszélünk, és ezek nem romantikus elképzelések, 
hanem ezekben sokszor kőkemény munka van. Amikor meg kell állnunk egy munkahelyen, 
amikor gyermeknevelésről van szó, vagy kimész, kihajtasz az utcára, vagy okoskodásokkal 
találkozol vagy bármivel, ebben kemény munka van. Amikor segítesz valakinek és az az illető 
elér egy fejlődést a hitben, amögött igen kemény munka van. A hit munkája nem olyan, hogy 
álldogálunk és nézzük. Mi vagyunk a brigádvezetők, támaszkodunk a lapáton és nézzük, hogy 
a többiek hogyan dolgoznak. Mindenféle menedzser, ilyen menedzser, olyan menedzser, amo-
lyan menedzser, de csak egy van bent a lyukban a lapáttal, ő a Sanyi, neki nincs más pozíció-
ja. Elnézést kérek, ha valakit Sándornak hívnak! Volt egy ilyen példa, hogy ott álltak tízen 
menedzserek lapáttal, így nézték és csak egy dolgozott a lyukban, neki nem volt menedzseri 
pozíciója, ő volt a Sanyi. De ő volt az egyetlen, aki dolgozott, kőkemény munkával. Nem azt 
jelenti, hogy a menedzserek nem dolgoznak, félre ne értsd, hanem azt, hogy olykor a legegy-
szerűbbnek látszó munkában is nagyon kemény meló tud lenni. Nem szoktam soha különb-
séget tenni szellemi és fizikai munka között, mert mindkettőt végeztem és végzem a mai na-
pig, és mind a kettő nagyon fárasztó tud lenni, ha az ember tényleg szívvel, lélekkel csinálja.  

De a mi vigasztalásunk az Úr! A hitre szert tenni – ez a kijelentés is egy munka. Az, hogy 
ez belénk épüljön, nem csak annyiból áll, hogy beülünk a szobánkba, olvassuk az Igét és 
esetleg kapunk egy csodálatos kijelentést. Jön a következő szakasz, megtenni, amiről már 
tudjuk, hogy az úgy a helyes! Nem azt mondom, hogy ismeretem van felőle, hiszen ismeretem 
van a Toldi első fejezetéről is, Arany Jánosról. Ismeretem van jó néhány költő és író élet-
rajzáról, de sokra nem megyek vele azon kívül, hogy megtanítom az iskolában, mert kötelező 
tananyag. De amikor elkezdek egy ismeretet használni, és így például a gyerekeknek ezt 
szoktam hozni például, itt van egy időmértékes verselés az irodalomban. Elkezdünk verseket 
írni arra a formulára, akkor elkezdjük használni mindazt, amit már megtanultunk. Amikor 
kijelentetik Isten Igéje a szívünkbe, akkor el kell indulnunk annak alapján. Ha nem 
gyakorlatoztatjuk, hogy aszerint járunk, amink már van, akkor nem fog fejlődni. A hitünk 
nem az a pozíció, ami stagnálna, és azt mondaná, hogy itt megállok és akkor így maradok 
örökre. Nem, fejlesztened kell és fejlesztened kell! De most jól rám nézhettek, nem itt, hanem 
itt. Dicsőség Istennek érte! Az emberek kalandokat keresnek, utaznak mindenfelé, megtelik a 
talpuk és már mennének különösen ebben az időszakban. Sokszor elgondolkozom ezeken, 
ilyen fajta szabadságra mindenki vágyik, erre a fajta kalandra mindenki vágyik. Van, akik 
sziklákat szeretnek mászni, van, akik síelni szeretnek, rengeteg fajta kalandot keresnek. 

Tudjátok, számomra a keresztény élet is egy hatalmas nagy kaland. A gyermekeim helyes 
nevelése nagy kaland. Egy házépítés, egy családépítés nagyon nagy kaland. Megtartani 
mindazt, amit Isten adott, hatalmas nagy kaland! Dicsőség Istennek! Gondoltál-e már így az 
Istentől kapott életedre, hogy mekkora kalandon mész át? Amikor elmegyünk majd az Úrral a 
mennybe, majd a hosszú életünk után, vagy ha Jézus előbb visszajön, és leülsz az Úrral és 
átbeszélitek azokat. Akkor egy sorozatos panaszkodást fogsz a filmen visszanézni, hogy állan-
dóan panaszkodtál mindenfelé, vagy sok hálaadást, hogy ebből is kihozott, abból is kihozott? 
Hatalmas nagy kaland! Ez a fajta hozzáállás olyan irgalmasság, amit Isten mond abban az 
Igében. Mi az irgalmasság? Isten maga az irgalmasság. Ez a fajta irgalmasság nem csak azt 
jelenti, hogy könnyezve sírunk valaki fölött, vagy valamiért sírunk, hanem az irgalmasság azt 
is jelenti, hogy közbelépek, amikor valakit valami baj érne. Valaki például a drogot választaná 
az Evangélium helyett. Ez helyes dolog? Nem helyes dolog. Közbelépek. Irgalmas vagyok és 
megakadályozom, amíg tehetem. Ha felnőtt, akkor csak elmondhatom neki az igazságot, mert 
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már nincsen rá olyan befolyásom, hiszen nagykorú, szabad döntése van. Még fiatalon is, csak 
akkor nagyobb a ráhatásunk.  

Tudjátok, gyakran észrevettem, hogy a fiataloknak hatalmas bölcsesség adatik, mert sok 
nagyszülő, szülő imádkozik. Nagyon sokat tapasztalom egyébként, és nagyon örülök neki. 
Dicsőség Istennek, hogy a gyerekekért sokan imádkoznak! De ott is kell lenni, hogy amikor a 
gyerek elé a gonosz odatolja a választást, akkor a megfelelőt válassza! Ehhez az a fajta irgal-
masság is szükséges a szívünkbe, hogy látjuk azt a gonoszt és beletesszük a kezünket, hogy 
azt nem. Ez is egy irgalmasság. Az emberek gyakran azért nem találnak, mert vagy nem 
zörgetnek, vagy rossz helyen zörgetnek. Az az Evangélium, melyet Jézus nekünk adott, amit 
küldött nekünk, az egy cseppet sem változott meg. Egyáltalán nem változott meg, ez most is 
ugyanolyan erővel bír, mint akkor. Mi változott meg? A világ változott meg, és a világ 
befolyással van a keresztény elmére is, ha az Ige nincs megfelelő súllyal az életünkben. Ne 
hagyd, hogy megváltoztasson a világ, ne te váljál olyanná, mint a munkahelyeden a pletykál-
kodók! Te maradj az a szilárd ember, maradj az, akit Isten odaküldött! Ne félj tőlük! Hány-
szor hallottál már embereket panaszkodni, szidni például bármilyen kormányt, bármilyen 
vezetőket? Mindig szidják őket. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert a bizodalmuk bennük van! 
Ha elvárással vagyunk valaki felé és az nem teszi azt, akkor csalódás ér minket és elkezdjük 
szidni. A helyzet borzasztóan egyszerű, nem jó irányban van a bizodalmunk.  

Mit mond nekünk a Példabeszédek? Bizodalmad legyen az Úrban. Azok az emberek, akik 
állandóan ezzel foglalkoznak, a bizodalmuk nem jó helyen van. Tudom, hogy ez egy kemény 
dolog, de így van. Mert ha minden áron le akarom trollkodni a másikat, abban semmilyen hit 
nincsen, abban egyedül a hústest játssza a főszerepet, és a meg nem újított elme. Amikor 
mindenáron győzni akarok, az elmémmel tusakodom, kizárt dolognak tartom, hogy Isten arra 
hívott volna bárkit. Hiszen az Igében Ő mást mondott, hogy az Úr szolgájának nem szabad 
torzsalkodni. Legyen mindenkihez kedves, nyájas. Ez azt jelenti, hogy az Evangélium üzene-
tét úgy tárja eléd, hogy az ember megértse és képviselje mindazt, amit Isten Igéje képvisel. A 
hit Igéjének megcselekedését jelenti ez az Ige, Ő azt mondja.  

Mi a helyzet az Evangéliummal? A hit Igéjének a megcselekedését jelenti. A világ hogyan 
szocializálódik? Tegnapelőtt hallottam egy kollégától ezt. Egy programban együtt dolgozunk, 
beszélgettünk és azt mondta nekem, hogy hát tudod, ő ilyen, ki hogyan szocializálódik. 
Mondom, hogy egy terrorista robbantó most ennek a mondatodnak nagyon örülne, mert ő úgy 
szocializálódott, hogy felrobbantja magát, neki az a normális.  Ez egy erős mondat! Azt 
mondják, hogy szélsőséges. Nem, ő úgy szocializálódott. Egy gyermekmolesztáló, ő úgy 
szocializálódott. Akkor kinek, ahogy sikerül, az úgy jó? Van, aki szerint igen, az Ige szerint 
nem! Az, hogy hogyan nevelünk fel valakit és milyen világ lesz. Jaj, mivé lesz a világ! – 
mondja egy szülő. Apukám, rajtad múlik, mert a következő nemzedéket te neveled, meg én! 
Az, hogy milyen világ lesz előttünk, az rajtunk múlik, nem a kormányon meg a mit tudom én 
kin. Olyanokat tudnak mondani! Az azt jelenti, hogy teljesen meg vannak tévesztve, az 
árokban fekvő részeg ember állapotában van a világ. Föl kell ébredniük és ez rajtunk múlik! 
Isten Evangéliuma, Krisztus Evangéliuma kell, hogy áradjon mindenfelé.  

Sok minden történik a világban, de a mentális kereszténységet el kell felejtenünk! A 
mentális kereszténység azt jelenti, hogy valaki sok mindent tud, sok mindenről van ismerete, 
de nem tudja használni, mert nincs a szívben lévő kijelentés. Sok minden van az elménkben, 
rengeteg minden, de ha nincs ott a kijelentés és nem kezdjük el ezt használni, akkor nem lesz 
áldássá senkinek, sem neked, sem a világnak és Krisztusnak végképp nem. Az elménk 
megújítása elképesztően fontos folyamat. Többnek kell lennie a keresztény életünknek annál, 
mint, hogy idézünk kétszáz Igét! Ha kettőt tudsz, de az a szívedben él, akkor végig fog vinni 
téged. Végig fog vinni téged Isten az által a kettő által. De legyen kijelentve! Ismerek olyan 
szolgálatot, aki egyetlen egy Ige alapján, egyetlen egy kijelentésen megállva, azt megcsele-
kedve sikerült Istennek felépítenie. De azt az egyet megragadta. Állandóan oda került vissza, 
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állandóan oda került vissza és állandóan. Legyél bátorítva! Menjünk el a 37-es zsoltárhoz! 
Erre bátorít minket ez a zsoltár is, hogy semmit ne szégyelljünk, hanem ahol tartunk, ott tar-
tunk és onnan fogunk fejlődni.  

Zsoltárok 37,1–3. 
1. Ne bosszankodj az elvetemültekre, ne irigykedj a gonosztevőkre. 
Ez mind a kettő a hústestnek és a meg ne újított elmének a gondolkodásmódja. Bosszan-

kodunk. Már megint mit csinált! Mama, hallottad? Nem hallottad? Kenneth Hagin régen 
azokat a szolgálókat, akiket szállított, vagy mentek egy alkalomra, meg szokta kérni, hogy az 
autóban, legyenek szívesek, ne beszélgessenek, mert az ő füle nem moslékos vödör. Mert 
mindenfélékről beszélgettek, hírekről beszélgettek, pletykáról beszéltek, mindenről beszélget-
tek. Nem azért mondom, lehet beszélgetni. Ő például megkérte, hogy szeretne az alakalom-
mal foglalkozni. Például őt nem érdekelte az, hogy délután mit fognak főzni, azt majd 
beszéljék meg, ha kiszálltak az autóból. Van, aki például arról beszélt: – Hallottad? Megint 
kitört! Ott is egy járvány helyzet volt, valamilyen influenza volt akkor Kaliforniában. Hallot-
tad, mi történt? Azt írja Hagin, hogy már ebből a szóból kiderült számára, hogy az illető be 
van ijedve és az Ige nincs benne. Ott kell, hogy legyen a szívedben! Ne téged félemlítsenek 
meg! Te legyél az, aki megfélemlíted a gonoszt azzal, hogy futásra kényszeríted, de úgy, hogy 
ő fusson előled! Jó? Ez egy lényeges dolog. Sőt itt kiigazítást teszek, nem is tőled, az 
Evangéliumtól.  Mert az örömüzenetet ő nem állja, azt nem bírja. Ő megy onnan. Nézz utána 
bátran, mert Pál is gyakran az igehirdetéssel szállt szembe az ellenséggel. Gyakran azzal, 
hogy szólta azt a kijelentett Igét.  

2. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a zöld fű, elszáradnak. 
3. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; így e földön laksz és biztonságban élsz. 
Mit mond? Bízzál az Úrban. Vagyis a feltevés, hogy neked kellene az aktuális hatalmak-

ban megbízni és a bizodalmadat odahelyezni, az egy abszolút téves nekifutás. Mert ez már a 
harmadik Igénk arról, hogy bízzál az Úrban. Vagyis a helyes sorrend nem az, hogy te mész 
oda koldulni a vezetőkhöz. Nem! Ők mennek oda hozzád segítségért, mert nálad van a hit, 
nálad vannak az ajándékok, nálad van mindazt, ami Isten dicsősége. Ámen? Ezt a dolgot meg 
kell fordítani, mert azok az emberek hozzád mennek. Hát mi bölcsességük van? Isten Igéje 
nélkül semmiféle bölcsességük nem lehet. Honnan lenne? Elismert tudósok, vagy akár akikkel 
én dolgozom, ha néha hallanátok, hogy mit mondanak. Van, hogy azt mondom, hogy na, 
fussunk ennek neki még egyszer, hogy is gondoltad ezt? Szükségük van a bölcsességre. 
Engedjétek meg, hogy megemlítsem például Sir Anthony Flew-t, aki egy brit filozófus volt, 
kilencven évesen ment el a földről. Az érdekes az volt benne, hogy nyolcvankilenc éves 
koráig ateista volt. Aktív ateista. A hívőket gyalázta. Kilencven éves korában kapott egy 
megértést. Elkezdte olvasni a Bibliának egy bizonyos fejezetét, amit kapott egy igehirdetés 
által. Akkor nevetett, de elkezdte olvasni. Elkezdett utánanézni. Istennek a dicsősége, hogy 
megtérve ment el a földről. Halleluja! Ha majd aktuálisan a mennybe kerülünk, akkor kérem 
Jézust, hogy vezessen hozzá, mert lenne hozzá néhány kérdésem. Megkérdezném, hogy 
hogyan sikerült? Mert nem írják le, hogyan sikerült neki ez az utolsó pillanatban?  Mert ez 
egy dicsőséges dolog.  

Isten az Alfa és az Ómega, Ő az Első és az Utolsó. Néztem itt, megihletett itt a kerítésen. 
Kimentem egy kicsit imádkozni, láttam a kerítésen, hogy Alfa és Ómega, Ő a Kezdet és Ő a 
Vég. Dicsőség Istennek! Úgyhogy nyugodjunk meg, mert nem a járvány a vége, hanem 
mindennek Jézus a vége. Övé az utolsó szó. Halleluja! Úgyhogy örvendezzünk! Dicsőség 
Istennek!  

Menjünk csak itt tovább, nézzük meg, hogy a mentális kereszténység mit okoz? A száj 
fegyverét. A száj fegyvere nagyon kártékony dolog tud lenni, egy teljes mértékű hitgyilkos 
tud lenni. A tiéd is, ha nem megfelelő üzenettel van felruházva, és a másé is. Van egy igevers, 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 9 

reggel eszembe jutott, a Zsoltárok 120,6–7 verse, ha odalapozunk, akkor elolvasnám nektek. 
Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyen helyzettel.  

Zsoltárok 120,6–7. 
6. Sok ideje lakozom a békességnek gyűlölőivel! 
7. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. 
Ha így is van, a te osztályrészed a békesség és a hit. Ha egy mentális keresztény életet élsz, 

ami csak a fejedben van, akkor ennek a helyzetnek nem leszel képes csak testből és az 
érzelmeidből ellenállni. Az pedig hosszútávon nem lesz jó. Miért? Mert azok a konfliktusok 
csak rakódnak le, rakódnak. Nem mondod, nem fogod kimondani, nem beszélsz róla, mert jó 
keresztény akarsz lenni. De jönnek a konfliktusok és rakódik lefelé. Eltelik egy év, eltelik két 
év, eltelik három év, és elkezdenek a tünetek megjelenni a testeden. Az elmúlt három éved 
arról szólt, mivel nem kezelted soha, csak rakódott le, lesétáltál a part aljába. Kezelni kell 
kezdettől fogva, azzal a hittel, ami a szívedben van, hogy Isten rajtad keresztül tudjon foglal-
kozni azzal a helyzettel. Isten nem rendelt arra, hogy te foglalkozzál vele, Ő megadta neked 
az erőt arra, hogy azt véghez vidd. Nem így van? De így van. Azt mondta: Veletek leszek 
minden napon e világ végezetéig. Nem azt mondta, hogy hé, öcsém, könnyű dolgod lesz, 
beülsz a Ladába, végighúzol az úton és kész, beérsz a célba! Nem mondta ezt. Azt mondta, 
hogy nehéz lesz, mert lesz vihar, de én vagyok a kőszikla! Ámen! Lesznek nehézségek, de én 
itt vagyok! Én veletek vagyok, küldöm a Vigasztalót! Nem lesztek egyedül! Dicsőség 
Istennek! Nézd meg a szájnak a fegyverét. A Máté Evangélium végén, mikor Jézus meg-
feszítéséről olvashatsz és két lator közül az egyik azt mondja: Ha Isten Fia vagy, akkor 
csináljál már valamit! Nézd meg, mit tett Jézus? Azt mondta: Na, figyelj, öreg, nekem ne 
magyarázzál, mert én vagyok Isten Fia, odamegyek és véged lesz? Nem mondta, ezt. Vagy 
elkezdte az okostojás válaszait mondani? Figyelj, ez azért van, mert jött balról egy busz, én 
nem tankoltam meg. Nem magyarázott meg semmit, nem válaszolt.  

Nézzünk a másikra: Uram, emlékezz meg rólam a te országodban! Mondom neked, ma 
velem leszel! Nézd meg, mire válaszolt a gúnyra vagy a hitre? A hitre válaszolt meg. Dicső-
ség Istennek! Arra a fajta hitre, ami Tőle van, arra megválaszol. Abban, aki mellette meg volt 
feszítve, hit támadt Jézus szavaiból, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit 
cselekszenek. Azokból, amiket már hallott előtte is. Emlékezz meg rólam! Ha te hittel mész 
Elé, hittel fog neked válaszolni.  

Mondhatja valaki, hogy „Hát én kerestem, de nem válaszolt”. Akkor a hiba az ön készülé-
kében van, nem Istennél. Vagy nem jól, nem jó helyen tetted, vagy nem találtad meg a 
módját. Máté evangélium 7. Olvasd el, nézd végig! Isten leír benne, Jézus elmond benne 
mindent. Menj oda! Olvasd el a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetét a 16-os verstől. Nézd át!  

Az elmúlt hetekben a tanítások a gyülekezeteknek az oldalán, ami rám lett bízva, egy olyan 
tanítás sorozat ment végig, hogy az én szavaimra figyelmezz, három alkalommal és minden 
alkalommal a szívemből jött, és ki kellett, hogy mondjam, amit most is mondok, hogy a 
Bibliát, ne úgy olvasd, mint az Egri csillagokat! Ne úgy olvasd, mint egy Tolsztoj regényt! A 
Bibliát hittel olvasd! Hittel kezdd el olvasni, és le fog jutni a szívedbe! Ámen. Ha úgy olva-
sod, mint a Pál utcai fiúkat, vagy mint a Rómeó és Júliát, akkor benne marad az elmédben. 
Esetleg az érzelmeidet el fogja keseríteni, de ne úgy olvasd! Olvasd hittel! Olvasd hangosan, 
mert a hit hallásból van! Ámen. Dicsőség Istennek érte. Halleluja! 

Menjünk tovább. Timótheus első levelének második fejezetére menjünk el! Ha belegon-
doltok, pont akkor volt az ideje, hogy az az egyik lator feltegye az okostojás kérdéseit? Nem 
volt ott az ideje, de a világban is számíthatsz erre a gúnyolódóktól. Amikor minden „always 
happy”, akkor nem fog téged annyira bántani, viszont, amikor már amúgy is féltérden vagy, 
mert valami történik vagy valami megpróbált megsebezni, akkor megpróbál még belerúgni az 
arcodba a gonosz, és valakit fog küldeni. Ne azt az illetőt bántsd, hanem evangelizálj neki! Ne 
őt bántsd, hanem a gonoszt! Takarodj, sátán, a Jézus nevében! Menj el innen, a Jézus nevé-
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ben! Ámen. Dicsőség Istennek! Mielőtt olvassuk az Igét, még annyit engedjetek meg, hogy 
minél többször, minél több minden rakódik le, annál nehezebb lesz majd szembeszállni azzal 
a dologgal, amikor már eleged lesz. Mikor már a testednek és az érzelmeidnek is abból a 
dologból elege lesz, az már nem az a szint, hogy szembe tudsz vele szállni. Engedd meg, hogy 
Isten a szívedben kijelentse azt az Igét, és engedd meg, hogy felépítse benned mindazt, amit Ő 
megígért és elvégzett érted! Ez egy elképesztően fontos dolog, hogy mindig az aktuális 
szinten kell kezelnünk a dolgokat. Nem néhány héttel vagy évvel később. Próbáld ki, egy friss 
ennivalót dugjál be a szőnyeg alá két-három hétre. Az egy izgalmas látvány meg illat is lesz, 
de mondjuk, ha azt nézed, hogy egy csúnya dolgot, például egy gonosz dolog az már 
alapvetően büdös. Egy döglött patkány a szőnyeg alatt három hétig, az már például tényleg 
egy izgalmas, illatos dolog lesz. Az életünkben lerakott sértettség és bántódás és rengeteg 
rossz tapasztalat ugyanilyen hatással van a szellemi életünkre. Ugyanilyen bűzt képvisel, és 
nehezebben tudsz elfogadni Istentől, ezért engedd el magadtól és hagyd, hogy Ő megtanítson 
arra az útra!  

Zsoltárok 32,8.  
8. Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel ta-

nácsollak téged. 
De neked hinned kell! Ámen. Halleluja! 
1Timótheus 2,1–3.  
1. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, köz-

benjárások, hálaadások minden emberért,  
2. Királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet 

élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.  
3. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, 
Ámen. Dicsőség Istennek! Ezt kell tenni a vezetőkkel, mert ez a mi részünk, mint hívők-

nek, ez az útmutatás nekünk szól. A bizodalmad az Úrban, a vezetőkért meg elöljárókért való 
imádság. De mikor majd kimész az épületből, és a buszmegállóban találkozol egy ismerősöd-
del, vagy a villamosmegállóban, ugyanez legyen a véleményed, mint amit most mondtunk itt! 
Ne az, amit éppen akkor olvastál a facebookon meg az interneten! Ugyanazt mondd ki, ami 
helyes, és ha mindig ugyanazt mondod azokban a szituációkban, amikor jön a kísértés, hogy 
meg van írva és ezek a dolgok így rendben vannak, akkor lehet, hogy néhány ember azt 
mondja, hogy vallásos, bigott, bolond vagy. Egészségedre! Más is szokott ilyet tüsszentgetni, 
de ez lényegtelen dolog. Az, amit te kimondasz, az elsősorban téged fog építeni, vagy tönkre-
tenni. Ez egy alapszabály. Fontos dolog!  

Mi akkor a mi bizodalmunk? Ha az elmével áradunk, akkor ne lepődjünk meg, ha nem 
jönnek olyan eredmények, amiket szeretnénk. Honnan derül ki, hogy a szívünkben van-e az 
már? Alapvetően, ha lekerül a szívünkbe az Ige, honnan derül az ki? Onnan, hogy meg fog 
mutatkozni abban, ahogy másokkal kezdesz el bánni, és valahogy mindig ez a vége. Hogyan 
bánsz másokkal? Mindenkinek van rossz napja, nekem is, de alapvető, hogy hogyan bánunk 
más emberekkel, hogyan viselkedünk más emberek társaságában. Ez meg fogja határozni, 
hogy mi lesz a kimenetele annak, amit imádkoztunk. Azt mondja, és talán azt hiszem, hogy ez 
az egyik legnagyobb kísértés az ember számára, hogy mást mondjon, mint amiért imádkozott. 
Ha már imádkoztunk valamiért hittel, akkor azt kell, hogy szóljuk. Ha imádkoztál a rossz 
természetű főnökért, akkor már ne mondjál ki mást. Vannak, akik évekig küszködnek ugyan-
azzal, és ugyanazt a hegyet kerülgetik azért, mert az imádságaikra nem érkezett meg a válasz, 
de nem azért, mert Isten nem küldte el, hanem azért, mert az illető inkább tartott igényt a saját 
eszmefuttatásaira, mint Isten válaszára.  

Amikor a saját véleményünket, vagy mások vélekedéseit kezdjük el hangoztatni, az nem 
Isten kijelentése! Ezért elengedhetetlen az, hogy azt tegyük, ami már a szeretetben kijelen-
tetett. Mi az örökségünk a Krisztusban? Lapozzunk csak vissza a 37-es zsoltárra! Mi a mi 
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örökségünk a Krisztusban? A világban való örökség, és itt visszautalnék a gyerekekre majd, 
nem mindegy, hogy mit fognak kapni. Az ő örökségük lehet az, hogy már megtanulják felnőtt 
korukra azt, amiről most beszélünk. Hogy a szív hitével gyakorlatoztatják és növekednek, és 
megtanulják munkára fogni a hitüket Isten Igéjéből, vagy pedig áradnak az elméjükből. 
Szuperintelligens, okos emberek lesznek, 8-9 nyelven beszélnek, talán mikrocsipnek is 
megvásárolják őket Japánba, nem lehet tudni. Rengeteg mindent fognak tudni, csak éppen 
lehet, hogy az első üzletben le fognak puffantani, mert a számukra az erkölcs éppen itt 
húzódik meg.  

Odajött egyszer hozzám egy középiskolás diák, hogy „Tanár úr, hogyan döntöm el, hogy 
mi a jó és mi a rossz?”. Mondtam, hogy „Kisfiam, ez egy nagyon jó kérdés volt. Rámutattam 
a Bibliára, és azt mondtam, hogy innen. Akkor visszakérdezett, hogy az, aki nem hiszi a 
Bibliát, az honnan dönti el? Mondtam, hogy tedd fel ezt a kérdést majd az evolúció tanárod-
nak! Azoknak, akik úgy magyarázzák, hogy az élet evolúcióval jött létre. Tedd fel neki a 
kérdést akkor, mert az erkölcsünknek kell, hogy legyen egy abszolút hivatkozása, mert Isten 
így rendelte. Ha nincs, akkor hogy húzod meg a határt? Van egy alapszabály. Mire hivatkozik 
az alapszabály? Egy doktori dolgozatnál, egy szakdolgozatnál is kellenek hivatkozások. Mire 
hivatkozol? Az az illető mire hivatkozik? Te mikor megteszel valamit, mire hivatkozol? Amit 
hiszünk, annak van egy abszolút hivatkozása! Nekem például bőven elegendő az, hogy Isten 
ezt már kimondta. Ha én döntöm el, mint amit most nagyon látunk a világban, hogy mi a jó és 
mi a rossz, akkor én eldönthetem azt, hogy figyelj, szerintem te nem vagy ott jó, nyugodtan 
lelőhetlek. Nem! Az utókornak az öröksége az, hogy nem úgy plántálnak, hogy más egye a 
gyümölcsöt. Nem úgy fognak vetni, hogy az a másé legyen, hanem úgy, hogy az Úrnak 
magva teljessé legyen Isten dicsőségére. Amikor imádkozunk a gyermekeinkért, akkor ott van 
az imádságban, hogy a gyermekeink, mint a fák naggyá nőnek ifjú korukban, sőt, szeretném 
idézni, azért hoztam el ezt az imakönyvet. Az imakönyvben megtaláljátok egyébként az Ima a 
gyermekeinkért című imádságban. Egy óriási jelentőséggel bír, és engedjétek meg, hogy ezt a 
hit örökséget felolvassam! Dicsőség Istennek! Itt van. Azt mondja az Ige: 

Ésaiás 65,22–24. 
22. Gyermekeim nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, 

hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz gyermekeim élete, és 
kezeik munkáját élvezni fogják, mert ők az Úrnak választottai.  

23. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak 
magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak.  

24. És mielőtt kiáltanának, az Úr már felel, ők még beszélnek, és az Úr már meghall-
gatta őket. 

Na, ez az ő örökségük! A világ szerinti örökséget nézd csak meg, hogy mi is történik! Ha 
valaki ezt tette, akkor ne érezzen kárhoztatást, nem erről beszélek. Mindjárt meg fogom 
magyarázni. Mi a világ öröksége? Egy családtag meghal, az első dolog, hogy eladják a házat. 
Ez szokott lenni, de nem bűn vagy ilyesmi, csak általában az szokott történni, hogy eladják a 
házat. Ha a papa elköltözik az Úrhoz, akkor eladják a házat. Mi lesz belőle? Pénz. Hova lesz a 
pénz 5-10 év múlva? Ki tudja. Lehet, hogy valaki bölcsen befekteti, de általában a pénz 
inkább ki szokott csúszni a kezekből. Hány olyat hallasz, hogy meghal a nagypapa és azt 
mondják az örökösök, hogy „Nem adjuk el a házat! Ezért a házért ő dolgozott! Ő vállalt 
három munkát, hogy a gyerekeit felnevelje. Ő küzdött érte. Ő a szomszédaival építette”. A 
gyerekeim dédimamája elmondhatja magáról, hogy amíg ő elment dolgozni, addig a többiek 
építették a házat. Amikor meg elköltözik az Úrhoz, akkor azt mondják, hogy add el! Az az 
övék, az egy örökség! Mihez kezd az örökséggel az utód? Ez egy jó kérdés. Ha van isteni 
bölcsesség, akkor jól fogja kamatoztatni.  

A jó örökség munkát, hitet hagy az utókorra, és elsősorban nem feltétlenül pénzt. A pénz 
egy nagyon jó dolog, de csak egy eszköz arra, hogy boldoguljunk. Mit kezdesz vele? Mikor 
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megtanítja neked az édesapád vagy az édesanyád Istentől, hogy mit kezdjél a felnőtt koroddal, 
hogyan járjál bölcsen, na, az az igazi örökség! Az nem kótyavetyél, hanem felépít egy 
birodalmat. Ismerek például egy olyan családot, akik az elmúlt ötven évben, bárki halt meg a 
családban, semmit nem adott el. Négy és fél milliárd dolláros birodalmuk van. „De miért nem 
adod el?” Ő pedig idézi a Példabeszédeket. Zsidó emberről van szó egyébként. Idézi a Példa-
beszédeket és ezzel indokolja a döntését. Isten megáldotta, és egy sem lett köztük szegény. 
Isten nem arra rendelt. Ha most valaki nem így tette, akkor se legyen kárhoztatása! Gondolt 
végig! Neveld arra a gyermekeidet, hogy Isten Igéje szerint járjanak, járjanak Isten szerete-
tében és becsüljék meg azt, amiért már előtte dolgozott és tett valaki.  

Ez a fajta megbecsülés elengedhetetlen, mert ahogy megbecsülsz másokat, és ahogy a 
hiteddel bánsz másokkal, feléd is úgy jön vissza a gyarapodás, a növekedés is úgy érkezik 
hozzád vissza. Ehhez kell egy bölcsesség. Ha a múltban nem tetted így, akkor sincs semmi 
gond. Megtérünk belőle és kezdünk egy új lapot. Minden újonnan kezdhető. Isten nagy áldo-
zatot fizetett azért, hogy ez így lehessen! Ő szeret minket és ezt nem szabad elfelejtenünk! Ezt 
át kell árasztanunk a világra oly módon, hogy megbecsüljük mindazt, amit tőle kaptunk. Az 
örök élet, az üdvösség nem egy olyan kótyavetye, hogy az ember mentális fajta keresztény-
séget játsszon és sokat okoskodjon. Istennek rengeteg munkája, hite és áldozata van benne, 
hogy nekünk ez jó lehessen, hogy az utódainknak ez jó lehessen és ebben egy járványocska 
nem fogja Istent megakadályozni! Ámen.  

Legyetek az életben bölcsek! Mindannyiunknak bölcsnek kell lennünk ebben, mert Isten 
adott hozzá bölcsességet! Amikor a világban egy helyzet van, akkor azt nekünk jól kell kezel-
ni. Kezelnünk kell! Tehát erre oda kell figyelnünk! Dicsőség Istennek.  

A következőt szerettem volna még itt mondani. Fölírtam itt azt a kérdést, hogy mi történik 
az örökölt dolgokkal a világban? A válasz, hogy szépen, csendben elkúsznak. Miben hiszel? 
Ez lenne itt a vége. Én a helyetekben vennék egy papírt és leírnám azt, hogy mi az, amiben 
hiszek, és a határvonalaimat már most kialakítanám. Én meg is tettem egyébként, sőt, 
rendszeresen szoktam ezt ellenőrizni, mert ha valami nem jól megy, akkor azt ki kell igazí-
tani, mert akaratlanul is beszivárog néhány világi ostobaság a gondolatainkba, hiszen ki-
megyünk dolgozni. Azt el kell kapni, és érettnek kell lenni ahhoz, hogy kezdettől fogva 
azokat a dolgokat a megfelelő helyre tegyed, a megfelelő helyén kezeljed. Vennék egy papírt 
és leírnám azt, hogy mi az, amit szeretnék, Uram. Mi az, amit szeretnék elérni Veled együtt? 
Mi az, amit te ebből szeretnél, a te céljaid? Egyébként azt mondom, hogy inkább írjál többet. 
Ami nincs köztük az Úrnál, azokat úgyis a javadra fogja fordítani, de inkább írjál többet! Írjál 
egy hitlistát! Legyen egy terved! Ne hagyd, hogy a gonosz próbáljon meg téged lökdösni és 
sodorni az életben! Eljöhet az idő, hogy jön egy rossz időszak és elkezd téged sodorni. Elő-
veszed a papírt. Itt az Ige hozzá. Nem ebben egyeztünk meg! Jézus nevében ellenállok ennek 
a dolognak! Ellenállok ennek a betegségnek, a félelemnek, a szegénységnek, a rablásnak! 
Ámen.  

Írj egy listát a hitéletedre vonatkozóan! Ez a lista ne arról szóljon feltétlenül, hogy te mit 
szeretnél, hanem írd fel azt, hogy mi az, amiben hiszel! Írd fel, hogy mi az, amit el tudsz hinni 
most! Aztán írj két hónap múlva egyet! Fejlődik a hited, a szívhited. Írjál két hónap múlva 
még egyet! Most miben hiszel? Észre fogod venni, hogy fejlődik a hited, és aztán rá két 
hónapra írj egy újabb listát arról, hogy miben hiszel! Ha jól csináltad, akkor ez mindig bővül-
ni fog, mert a hited szépen növekedni fog. Növekedni és növekedni! Ámen. Nem a fejedben, 
hanem a szívedben. A legnagyobb növekedés abban fog jönni, akkor fog jönni, hogy mindazt 
tesszük, mindazt megtesszük. Tehát nem csak elmében kell irgalmasnak lenni, hanem a 
gyakorlatban is tennünk kell! Végezetül lapozzunk el a 37-es zsoltárhoz, az 5-ös verstől a 7-ig 
olvassuk! 

Zsoltárok 37,5–7. 
5. Hagyd az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti. 
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Ez nem azt jelenti, hogy beülök a nappali szobába és várok ötven évig az Úrra, mert Ő 
majd tesz valamit, nem, hanem a torzsalkodással hagyjál föl és a hitet válaszd! Megint jusson 
eszetekbe a Márk 11,22, hogy legyen benned Isten hite! Legyen isteni fajta hited! „Legyen 
hitetek Istenben.” Ámen. Dicsőség Istennek! Nagyon jó a hit üzenete. Ti is szeretetiek, ugye? 
Halleluja! A Jézustól való hit üzenetét. Ébresztő! Ugye ezt ti is szeretitek? Dicsőség Istennek. 
Mindjárt jön az imádság. Olvassuk tovább az Igét. 

6. Felhozza a te megigazulásodat, mint a világosságot, és a te ítéletedet, miként a 
delet. 

7. Csendesedj el az Úr előtt és várván várjad Őt; ne bosszankodj arra, akinek útja 
szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. 

Szűnj meg a haragtól, hagyd el a mérgedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne! Felkiáltó-
jellel. Csodás igevers! Kicsit elbóbiskoltál, de ne aggódj miatta! Egyébként hadd vigasztal-
jalak egy rövid történettel, zárásul. Keith Moore egy szolgáló társával bementek egy Hagin 
konferenciára és az első sorokban ültek. Egy nagyon jó mexikói ebéd után voltak, és kint 
legalább 35 fok volt, bent is jó volt a klíma. Ebéd után elkezdődött az alkalom és Hagin jól 
belendült, és körülbelül 2-2,5 órát prédikált. Egyszer csak Hagin észrevette, hogy Keith 
Moorék az első sorban kicsit beleszunnyadtak a prédikációba. Lesétált a pulpitusról és megállt 
előttük, de csak aludtak, és akkor elkiáltotta magát, hogy FIÚK! VÁLJATOK IZGATOTTÁ! 
Hatalmasat kiáltott és ők felugrottak, nagy hirtelen ijedtségükben, persze az egész aréna 
nevetett, és Hagin is egy jót nevetett. Úgyhogy az Úrnak van egy nagyon jó humorérzéke. 
Nem kárhoztatni jött a világot, hanem azért, hogy üdvözüljön a világ általa. El tudod ezt hin-
ni, ugye? Ámen.  

A szívünkben hiszünk, és szájjal vallást teszünk, úgyhogy álljunk most fel, mert teszünk 
egy rövid megvallást! Dicsőség Istennek! A bevezetőt én is elmondtam, a többit meg majd 
máskor. Dicsőség Istennek. Halleluja! Megígértem, hogy ha eljövök, akkor integetni fogok, 
úgyhogy üdvözlöm a hazai gyülekezeteket. Áldottak vagytok, és jól van mindenki! Dicsőség 
Istennek. Mondjuk ki együtt azt, hogy: 

Mennyei Atyám, a bölcsességnek útjára tanítasz engem. Te vezetsz engem az igazságnak 
ösvényén, így amikor járok, semmi nem szorítja meg a járásomat. Ha futok, nem ütközöm 
meg. Te vagy az én erősségem, erőről erőre jutok, míg megjelenek Isten előtt a Sionon. Olyan 
vagyok, mint javakorom napjaiban. Isten gondossága borul sátoromra. Jézus nevében. Ámen. 
Dicsőség Istennek!  

Azok számára, akik ma vannak először, vagy most nézik először az adást. Igyekszem úgy 
mondani, hogy lássátok az arcomat, hogy nem hazudok: Isten nagyon szeret benneteket. Na-
gyon! Hatalmas árat fizetett azért, hogy mi egészségben és békességben lehessünk, úgyhogy 
első dolog, hogy ne higgyetek a világnak, sem az azokban található örömöknek, mert bár sok 
mindennel kecsegtetnek, a vége nagyon-nagyon nagy pusztulás lehet! Húzzátok meg azt a 
határt az életetekben, amit Krisztus tud biztosítani a számotokra azzal, hogy kikerültök a 
pokolból az örök életre! Ez egyáltalán nem vicc, és az idők bizony nagyon haladnak. Renge-
teg minden van. Rengeteg kérdés van, és különösen a tinik azok, akik mindenre választ szeret-
nének kapni. Amire nem válaszoltak az iskolákban, a tudomány nem válaszolt meg. De Isten-
nek megvannak a válaszai. Ezért, ha most jöttél először így és most nézed először az adást, 
akkor nyisd meg a szívedet és válaszd Krisztust! Megadja az erőt arra, hogy megszeresd a 
barátodat, a feleségedet, vagy a szüleidet, ha konfliktusban voltatok. Megadja rá a bölcses-
séget, csak keresd Őt és az az első lépés, hogy fogadd be a szívedbe, úgyhogy imádkozzunk! 
Mondd velünk együtt hittel a Jézus nevében:  

Drága mennyei Atyám. Én hiszem, hogy Jézus Isten Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én 
bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból azért, hogy én igaz legyek. Kérlek, Jézus, 
legyél az életem Ura! Töltsd be a szívemet a te életeddel! Legyél a Megváltóm! Gyógyítóm és 
Szabadítóm! Én hittel kijelentem, Jézus, Te vagy az én Uram, a Megváltóm és Gyógyítóm. 
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Örök életet kaptam Tőled és a Te szent véred minden bűntől megtisztított. Örökkön örökké. 
Ámen. 

Dicsőség Istennek! Köszöntelek Isten Királyságában! Halleluja és dicsérjük az Urat! Istené 
minden dicsőség. Most imádkozni fogunk és rátok fogjuk vetni a kezeinket, illetve én rátok 
fogom vetni a kezeimet az Úrral együtt. Gyertek előre, gyógyulásokkal készült az Úr ma is. 
Dicsőség Istennek! Köszönjük a dicséretet! Áldottak vagytok. Dicsőség Istennek! Halleluja! 
Hiszem, hogy kaptunk ma valamit az Úrtól! Hálát adok az Úrnak érte. Nagyon örülök, hogy 
itt láthattalak benneteket együtt, és az volt még előttem és szerettem volna elmondani, hogy jó 
Istennek együtt látni minket. Mikor lementem a gyógyító sorokba, és ahogy imádkoztunk, 
ezzel a szívhittel találkoztam, hogy ez csodálatos és Istennek az öröme van benne és sose 
felejtsétek el, hogy nincs itt az ideje annak, hogy bármit is föladjunk. Nem lehet feladni! Most 
kezdődik a lényeg. Halleluja. Dicsőség Istennek, úgyhogy bátran előre nézünk, és az Úrra 
figyelmezünk! Akármi hangzik el, akármi történik, az Úrra figyelünk, és rá kell figyelnünk 
mindig! Áldott hetet kívánok! Áldottak legyetek egész héten, és minden helyzetből győzedel-
mesen jöjjetek ki! Mielőtt hazamegyünk, az utolsó dalunkkal elbúcsúzunk. Áldott további 
napot! Dicsőség Istennek, halleluja! 

 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 
 


