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KÜLDETÉSÜNK 
Mark P Six élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 10. 03. 
 

Varga István: 
Szeretném bejelenteni vendégünket, Mark Six-et, és Robint, és nagyon köszönjük Németh 

Ildikónak, hogy vállalta a fordítást. 
Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk nálunk Mark és Robin. Nem először vannak nálunk, 

már ismeritek Őket. Köszönjük az ő életüket, az ő szolgálatukat az Úr Jézus Krisztusnak. 
Mark be fogja mutatni nektek a Destination Bibliaiskolát. Ők Európában már több helyen 
vezetnek bibliaiskolát, és Magyarországon is hamarosan fognak indulni, de erről majd ő 
bővebben be fog számolni nekünk. Nagyon megköszönjük a szolgálatot, és amit a Szent 
Szellem rajtuk keresztül szólni akar ma hozzánk, azt elfogadjuk az Úrtól. 

Mark Six: 
Halleluja! Jó reggelt! Mondjátok még egyszer: Jó reggelt! Ámen! Legközelebb majd kávét 

teszünk a kis úrvacsorás poharaitokba. J Halleluja! Jó nálatok lenni újból. Csak egyszer 
voltam még itt nálatok, de nagyon csodálatos volt, és köszönöm, hogy visszajöhettem. 
Halleluja! Várjunk el ma nagy dolgokat. Tegnap jöttünk vissza Robinnal, a feleségemmel 
Európába. Amerikában most hajnali 2 óra 40 perc van. Ha az üzenetem közepén elalszom, 
akkor majd tudni fogjátok, hogy miért lesz. Azt hiszem, tegnap tizenkét órát aludtam. 
Halleluja! A pásztorotok elmondta már nektek, hogy elindítjuk itt, Budapesten a Destination 
Bibliaiskolát. Huszonnyolc éve már, hogy elkezdtük, és a feleségemmel körülbelül hatvan 
nemzetnek prédikálunk. A bibliaiskolák mindig a szívünkön voltak. Többen hallottatok már a 
Rhema Bibliaiskoláról. A nyolcvanas években, amikor mi oda jártunk, akkoriban még Ken-
neth Hagin élt, és ő volt az egyik tanárunk.  Amikor Robinnal, a feleségemmel elrendelt min-
ket a szolgálatba az Úr, akkor Hagin a kezét tette ránk. A Rhemánál töltött éveink teljesen 
megváltoztatták az életünket. A Zsidókhoz írott levél 4,12. vers, Isten Igéje azt mondja: 

Zsidók 4,12. 
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a 

léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait. 

Az Ige élesebb, mint a kétélű kard. Van abban valami, hogy az Isten Igéjében benne va-
gyunk. Amikor bibliaiskolába jártunk, újból és újból hallottuk az Igét. Néhány ember az egész 
életét azzal tölti, hogy megpróbál megváltozni. Néhány férj a feleségéről, és néhány feleség a 
férjéről azt gondolja, hogy már olyan régóta várom, hogy megváltozz. De Isten Igéje tényleg 
megváltoztatja az életedet. Ezért gondolom azt, hogy a bibliaiskola nagyon erőteljes.  

Emlékeztek a Mózes 4. könyvében arra a történetre, hogy elküldték a kémeket az ígéret 
földjére? Ez egy nagyon érdekes történet. De nincs jó vége, mert nem tudtak bemenni az 
Ígéret Földjére. De tudjátok, Káleb és Józsué mások voltak. Míg a többi kém azt mondta, 
hogy olyan kicsik vagyunk, nem tudjuk megtenni. Azt mondták, hogy óriások vannak azon a 
földön. Mindannyian szembesülünk különböző „óriásokkal” az életünk során. Káleb először 
is azt mondta az embereknek, hogy maradjanak csendben. De azután azt mondta, hogy men-
jünk be egyszerre, mert képesek vagyunk bemenni az Ígéret Földjére. Utána a 4Mózes 14-es 
fejezetében ott Isten azt mondja, hogy Kálebben másfajta szellem volt. 

4Mózes 14,24. 
24. De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más szellem volt vele, és tökéletességgel 

követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő 
magva. 

Mi volt az? A hit szelleme volt. Ez nem úgy megy, hogy egyszer hiszek Istenben, mert 
valamit megtesz nekem. Amikor rajtad van a hit szelleme, akkor olyan, mintha más ruhát 
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viselnél. Akkor hitben élsz. Akkor hitet beszélsz. Akkor hitben jársz. És akkor győzelem, 
győzelem után következik. Mert Isten azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. 
Ennek a bibliaiskolának a célja nem más, minthogy a hit szellemét adja át nektek. Ámen.  

Mi hisszük, hogy a Destination Bibliaiskolában minden tanuló megtalálja a célját az 
életére nézve. Tényleg meg fogtok változni ott. Ha érdekel benneteket és szeretnétek erről 
még több információt, néhány szórólapot tudunk adni. Ámen. Dicsőség Istennek! Valaki 
Kiosztja a jelentkezőknek? Akihez nem jutott el a szórólap, az a weboldalunkon tud tájéko-
zódni: www.destinations.life/hu  

Október 15-én tartunk egy nyílt, ingyenes bibliaiskolai napot. Nyílt napnak, nyitott háznak 
hívjuk ezt, bejöhettek, kérdezhettek az Úrról, az Úrral kapcsolatban, ennek egyáltalán nincs 
költsége. A szomszédos épületünkben, a 70-es szám alatt találkozunk, október 15-én 18.00 
órai kezdettel. Kérdéseket tehettek fel, és megtudhatjátok, hogy miről is szól ez a bibliaiskola 
pontosan. Köszönjük. Szuper! Ezek a szavak mindenhol működnek. Minden országban 
működik az, hogy ámen, halleluja, szuper, és Coca-Cola. J Ámen! Halleluja! Dicsőség 
Istennek! 

Isten egy jó Isten. Ámen! Azt szeretném, ha felállnátok, emeljétek fel a kezeiteket, és 
dicsérjétek az Urat még egy percig. Dicsőség! Szeretünk Téged! Halleluja! Köszönjük Uram 
mindent, minden jóért köszönetet mondunk, hálát adunk, köszönünk mindent, ami tökéletes. 
Halleluja! Dicsérünk Téged! Dicsérünk Téged! Magasztalunk Téged! Halleluja! Te egy jó 
Isten vagy. Ugyanaz vagy ma, tegnap és mindörökké. És dicsérünk Téged. És magasztaljuk a 
te nevedet. Halleluja! 

Tudjátok-e, hogyan omlottak le Jerikó falai? Emlékeztek? Úgy, hogy kiáltottak. Most 
kiáltani fogunk egy perc erejéig. Azt szeretném, ha elképzelnétek egy falat az életetekben, 
ami létezik. Mi azt szeretnénk, hogyha az a fal leomlana. És az hit által fog leomlani. Amikor 
használod a hitedet, akkor Isten ereje megnyilvánul, hogy azok a falak leomolhassanak. 
Ámen! Háromig számolok, és utána halleluját kiáltunk. És azt szeretném, hogyha elképzelnéd 
a te faladat, hogy leomlik. Készen állsz erre? Rendben. 1-2-3! Hallelúja! Hallelúja! Dicsőség 
Istennek! Hallelúja! Kiáltunk Istenhez! Hallelúja! Dicsőség! Dicsőség! Hallelúja! Hallelúja! 
Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen! Dicsőség Istennek! 

Egy gyors imát szeretnék elmondani. Van egy üzenetem, amit szeretnék megosztani 
veletek. Szeretitek Isten Igéjét? Ámen! Néha meg kéne ölelnetek a bibliátokat. Ámen! Én 
nagyon szeretem Isten Igéjét. Szeretem Istent, és nem tudjátok szétválasztani Istent az Ő 
Igéjétől. Úgy gondolom, hogy Isten mosolyog, miközben ti megölelitek a bibliátokat. Ámen! 

Mennyei atyám, neked adjuk most ezt a szolgálatot. Szeretnénk Téged felemelni, és 
szeretnénk megdicsőíteni a Te nevedet. Ezért Atyám, köszönöm a Szent Szellemet a mai 
napon, és úgy hiszem, hogy Ő megtanít, elvezet minket minden igazságra, és megismerjük az 
igazságot, és az igazság szabaddá fog minket tenni. Ezért odaadjuk, odaajánljuk neked ezt a 
mai alkalmat, dicsőítünk Téged, és megköszönjük neked, Jézus nevében. Ámen. 

Nagyon örülök, hogy itt lehetek a csodálatos feleségemmel, már negyven éve vagyunk 
házasok. Ámen! Tudom, hogy nem úgy nézünk ki, nem nézünk ki elég öregnek ahhoz, hogy 
már negyven éve házasok lehessünk. Én igen, de a feleségem nem. Dicsőség Istennek! 

Hogyha nálatok van a Biblia, akkor lapozzátok fel János evangélium negyedik fejezeténél. 
Azt hiszem, hogy néhányatok okos telefont, vagy tabletet használ, az is rendben van, de akkor 
használjátok, kérlek. Menjünk, lapozzunk a János evangélium 4. fejezetére. Tudom, hogy 
olvastátok már ezt a történetet. De ebben a fejezetben Jézus a kútnál lévő asszony felé szolgál. 
A tanítványok bemennek a faluba, hogy ételt szerezzenek. Visszajönnek, és látják, hogy Jézus 
ezzel az asszonnyal beszél, és meg vannak lepődve, mert ő egy szamaritánus [akiket messzire 
elkerültek a zsidók]. 30-as verstől kezdjük el olvasni. 

János 4,30−34. 
30. Kimenének azért a városból, és hozzá menének. 
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31. Aközben pedig kérék Őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél! 
32. Ő pedig monda nékik: Van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. 
33. Mondának azért a tanítványok egymásnak: Hozott-é néki valaki enni? 
Az elkövetkező mondatok nagyon-nagyon fontosak. Kicsit másként hangzanak más fordí-

tásokban. Az én fordításom azt mondja, hogy az „én húsom” az. A mi fordításunk azt mondja: 
34. Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki 

elküldött engem, és az Ő dolgát elvégezzem. 
A régi King James Biblia a „hús” szót használja. Néhány angol fordítás pedig az „étel” 

szót használja. Más fordítások „tápláléknak” fordítják.  
És itt van az, amit az Úr erről nekem tanított. Ha elmész egy étterembe, ott szerezhetsz 

magadnak húst, zöldségeket, krumplit. Lehet, hogy hoznak neked salátát az étkezés előtt. Az 
étkezés után pedig jégkrémet vagy desszertet hoznak nektek. De itt Jézus azt mondja, 
mindegy, hogy ki vagy, ez az üzenet neked szól most. Mindenkinek, aki itt, ebben a teremben 
van. Mert mindnyájatokat elhívott Isten.  

Az életetek nem a tiétek. Jézus a vérével fizetett érte. Jézus azt mondta, hogyha meg 
akarjátok tartani a ti életeteket, akkor el fogjátok veszíteni azt. De hogyha énértem elveszítitek 
az életeteket, akkor megtaláljátok azt. Gyerekkoromban nem szerettem volna misszionárius 
lenni. Megvoltak a saját terveim, mérnöknek tanultam, és megvolt a saját látásom. 

Robin a szívére azt kapta az Úrtól, hogy menjünk el a Rhema Bibliaiskolába. Otthagytuk a 
munkahelyünket és elköltöztünk tizenkét órányi távolságra, csak azért, hogy ő elmehessen 
bibliaiskolába. Miközben ő bibliaiskolába járt, nekem munkahelyem volt, dolgoztam, és 
akivel együtt dolgoztam, beszéltem neki a Bibliáról. Miközben beszéltem neki a Bibliáról a 
Szent Szellem szólt hozzám: Ezt szeretném tenni a te életeddel. Azt szerette volna, hogy 
tanítsam a Bibliát, de ez nem az én tervem volt.  

Néha megvannak a saját terveink. Több mint harminc éve volt ez. Elmentem tehát én is a 
bibliaiskolába, elmentünk a helyi gyülekezetbe, ott szolgáltunk a helyi gyülekezetbe és végül 
1993-ban Isten Európába hozott el minket, Belgiumban pásztoroltunk egy gyülekezetet. 
Elvesztettem az életemet, de megtaláltam azt az életet, ami Isten terve volt a számomra. Ez 
sokkal, sokkal jobb, nem cserélném el semmire a világon! Ámen! Ezt az életet, amit én 
Robinnal élek, semmire nem cserélném el! Ámen!  

 Jézus azt mondja itt Isten akaratáról, hogy ez az én ételem, nem az én salátám. Néhány 
keresztény számára ez csak saláta. Hogyha hozzád beszélek, akkor lehet, hogy azt gondolod, 
hogy rólam beszélsz. Néhány embernek az Istennel való járás csak a desszert: ha van időm, 
akkor elmegyek majd a gyülekezetbe, mert van a munkám, megvan a karrierem, megvannak a 
hobbijaim. De miért vagy itt?  

Hányan tudjátok, hogy újjászületettek vagytok és majd mennyországba mentek? Ámen? 
Úgy néz ki, hogy mindenki! Hogyha mégsem tudnátok, akkor később majd imádkozunk 
értetek. Ámen! Odaadtátok az életeteket Jézusnak, de még mindig itt vagytok. Még mindig itt 
vagytok, nem vitt benneteket haza. Miért vagytok itt? Nem azért vagytok itt, hogy újjá-
szülessetek újból, hanem azért, mert Istennek terve van az életetekre nézve.  

Az a kérdésem, hogy az Isten terve az életedre nézve a fő táplálékod? Desszert nélkül meg 
lehet élni, nem szükséges magatokhoz venni desszertet, és saláta nélkül is élhetsz, de ételre 
szükségetek van. Ámen!? Szükségetek van ételre, és ezt mondja itt Jézus. Azt mondja itt 
alapjába véve, hogy a legfontosabb az életemben az, hogy Isten akaratát cselekedjem, és azt 
elvégezem. Ámen.  

Hányan tudjátok azt mondani, hogy befejezni, elvégezni? Mindenki mondja azt a szót, 
hogy elvégezni! Ámen! Ahhoz, hogy ezt a munkát be tudd végezni, Isten tervét az életedre 
nézve, van egy nagyon fontos dolog, amit tenned kell. Hányan szeretnétek bevégezni ezt? 
Mindenki be akarja végezni ezt. Mit kell ehhez tennetek, hogy be tudjátok ezt végezni? El kell 
kezdenetek! Ámen!  
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A legtöbb keresztény életében ez a kérdés, hogy mit tegyek az életemmel? Az emberek 
keresik Isten tervét az ő életükre nézve. Isten nem tartja ezt titokban, nem titkolja előttetek. 
Azt kívánja, hogy tudjátok az Ő céljait az életetekre nézve. Van olyan időszak, amikor meg 
kell magunkat ítélni, és megkérdezni magatoktól, hogy mennyire fontos ez az én számomra? 
Mennyire fontos a számotokra, hogy összejöjjetek a helyi gyülekezetben?  

Tudom, hogy a Covid ideje alatt nagyon sokan otthon maradtak a keresztények közül, de 
most itt az ideje, hogy vissza gyertek! Ámen! Valaki azt mondta – csak meg szeretném ismé-
telni valakinek a szavait – hogy AZ OTTHONÜLŐ SZÜLÖK NEM FOGNAK GYÜLEKEZETBE JÁRÓ 
GYEREKEKET NEVELNI. Ámen? Mennyire fontos a számotokra, hogy megtaláljátok Istennek az 
akaratát és abban járjatok? Jézus azt mondta: Az én ételem, az én húsom, az én táplálékom az, 
hogy Isten akaratát cselekedjem, és azt bevégezzem, elvégezzem.  

Az 1Korinthus 9. fejezetéhez szeretném, ha lapoznátok. Ha papír alapú Bibliátok van, 
akkor kérlek, jelöljetek be dolgokat, az elektronikus Biblián is tudtok bejelölni és kiemelni 
dolgokat. Ebben a fejezetben Pál a korinthusi gyülekezethez beszél, és azt tanítja, hogy akik 
az Evangéliumot hirdetik, azoknak az Evangéliumból kell élniük. Azt mondja, hogyha a 
szellemieket vetettem nektek, akkor nem természetes az, hogy én a fizikaiakat arassam tőle-
tek. A legfontosabb az, mondja Pál itt, hogy megkapjátok az általam hirdetett üzenetet. A 16-
os verstől szeretném, ha olvasnátok. 

1Korinthus 9,16. 
16. Mert ha az Evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít 

engem. Jaj ugyanis nékem, ha az Evangéliumot nem hirdetem. 
Az én Bibliám azt mondja, hogy jaj, nektek, ugyanezt mondja a ti Bibliátok is. Mit 

gondoltok, mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy számomra a legfontosabb dolog az, hogy az 
Evangéliumot hirdessem. Mit gondolsz, mit mondana Pál, ha azt mondanád neki, hogy Pál, te 
többé már nem hirdetheted az Evangéliumot! Mit gondoltok? Azért élt, hogy ezt tehesse, hogy 
Jézusnak a jó hírét, az örömhírét hirdesse. Hogyha azt mondanád Pálnak, hogy Jézusról többé 
nem beszélhetsz, mit csinálna ő?  

Egyszer volt is lehetősége Pálnak, hogy „hazamenjen” és Jézussal legyen, amiről azt 
mondja Pál, hogy az sokkal inkább jobb. De végleg elment? Nem, mert azt mondta, hogy 
szükségesebb az, hogy itt maradjak veletek. Nem azért maradt itt, hogy különböző fizikai 
munkákat végezzen el, összerakjon dolgokat, munkálkodjon a világban. Egyébként Pál 
sátorkészítő volt. Értitek, amit mondani akarok? El kell döntenem, e között a kettő között 
vívódom, hazamehetek a mennybe és Jézussal lehetek, ami sokkal inkább jobb, vagy veletek 
maradjak? Miért maradt ott velük? Hogy tanítsa Isten Igéjét.  

Én mit akarok ezzel most mondani? Hogy Pálnak AZ ELHÍVÁSA VOLT A LEGFONTOSABB 
DOLOG AZ ÉLETÉBEN. Igaz az, hogy ti nem mindannyian arra vagytok elhívva, hogy Pálhoz 
hasonlóan az Evangéliumot hirdessétek. Mindenkinek az elhívása egyedülálló. Ámen. De azt 
akarom ezzel mondani, hogy a te elhívásod az, hogy ezen a földön, ezen a bolygón vagy, 
annak a célja a te számodra legyen a hús, a te táplálékod, a te ételed.  

Pál azt mondja, hogy jaj, nekem, hogyha nem hirdetem az Evangéliumot. Most mondok 
egy mondatot és abban az üres helyet szeretném, hogyha ti magatok behelyettesítenétek: Jaj 
nekem, ha én nem…. Mivel töltöttétek meg ezt a kis üres helyet? Jaj nekem, ha nem láthatom 
a következő focimeccset. Jaj nekem, ha nem ehetem meg azt az almás pitét. Lehet, hogy nincs 
is bennetek semmi, amivel ki tudnátok tölteni ezt az üres helyet, de kellene, hogy legyen. 
Mindannyiótoknak kellene, hogy legyen. Mindannyiótoknak van egy elhívása, és a ti hozzá-
állásotoknak annak kell lennie, hogy jaj, nekem, ha az elhívásomat nem töltöm be! Ott vagy-
tok? Ámen.  

Máté 16,24. 
24. Ekkor monda Jézus az Ő tanítványainak: Ha valaki én utánam akar jönni, ta-

gadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 
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Hangsúlyozni szeretném, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy vegyétek fel a keresztet, 
mert a kereszt Jézusnak volt a végzete, és senkinek nincs ugyanolyan elhívása, mint amilyen 
Jézusnak volt. Egyikőtöknek sem, itt ebben a teremben nem kell szenvednie a világnak a 
bűneiért. Nincs is meg hozzá a lehetőségetek, a tudásotok, nem vagytok képesek erre, még a 
saját bűneitekért sem.  

Bűnhődni, szenvedni a bűneitekért, ennek nincs értelme, mert nem ti vagytok az áldozat, 
de Jézus az! Ámen! Halleluja! Hányan szeretnétek Jézust követni? Mindannyian követni 
szeretnénk Jézust. Hát, akkor azt mondja, hogy vedd fel a keresztedet! Az emberek, ha a 
keresztre gondolnak, akkor szenvedésre gondolnak. Nem arra vagy elhívva, hogy azt tedd 
meg, amit Jézus tett, de van egy elhívás az életedre, egy célja az életednek. Követned kell 
ahhoz Jézust, hogy megtaláld a célját az életednek és kijárd azt. Mindenki értette ezt? Ámen! 
Nagyon fontos ez, nagyon, nagyon fontos.  

A legeslegjobb dolog, amit én és a feleségem Robin megtettünk, a legeslegjobb az, hogy 
befogadtuk Jézust, a következő pedig az volt, hogy összeházasodtunk, de mi egyszerűen csak 
engedelmesek voltunk Istennek. Az volt a legeslegjobb dolog, hogy engedelmeskedtünk.  

Nyolc dolgot fogok itt elmondani Jézus elhívásával kapcsolatban, és ez rátok is vonat-
kozik, én úgy gondolom. Ámen! Hányan tudjátok, hogy Jézus befejezte a futását? Ámen? 
Nem azt mondta Jézus a kereszten, hogy bevégeztetett? A János evangélium 17. fejezetében 
azt mondja Jézus, hogy befejeztem a futásomat, megdicsőítettem az Istent. Ez a lényege a mi 
elhívásunknak is.  

Ezt a fiatalembert, itt a szélén, mire hívta el Isten? Arra, hogy dicsőítse Istent! Ámen! 
Hogy ő hogyan teszi ezt meg, ez közte és Isten között zajlik. Ez a fiatalember is itt mosolyog, 
őt mire hívta el Isten?  Hogy dicsőítse Istent! Azt akarom, hogy mindannyian emeljétek fel a 
mutatóujjatokat és mutassatok magatokra és mondjátok: Engem arra hívott el Isten, hogy 
megdicsőítsem Őt! Ámen! Az, hogy hogyan dicsőíted meg Istent az rád tartozik és Istenre, 
kettőtök közt zajlik.  

Most Jézus elhívásával kapcsolatban nyolc dologról fogok beszélni: 
1.) Jézus elhívása Istentől származik.  
A te elhívásod Istentől van. Ha nem tudod, hogy mi az elhívásod, akkor Istennel kell ezt 

megbeszélned, Ő el fogja neked mondani, meg fogja neked mutatni. 
2.) Jézus így született.  
Amire te el vagy hívva, azzal születtél meg. 
3.) Az elhívás hatással volt más emberek életére.  
A te elhívásod is meg fog érinteni más embereket. Hogyha te arra lettél elhívva, hogy egy 

bankban dolgozzál, lehet, hogy az a te elhívásod, de ott megérintesz embereket, ott hatással 
leszel más emberek életére. 

4.) Áldozatokkal jár, amikor engedelmeskedsz Istennek.  
Lesznek áldozatok, de emiatt ne aggódjatok, mert a mi Istenünk nagyon jó! Mi misszioná-

riusként állandóan áldozatokat hozunk. De az igazság az, hogy ti mindannyian misszionáriu-
sok vagytok, mert a menny a ti otthonotok és Magyarország a missziós területetek. 

5.) Az elhívásotoknak örökkévaló következménye van.  
Ahogyan megérinted az embereket, annak az örökkévaló hatása lesz. 
6.) Jézus azért élt, hogy betöltse azt, amire elhívták.  
Ő a mi példaképünk! Kövessük az Ő példáját! Találjuk meg Isten tervét és azért éljünk! 

Ámen.  
7.) Jézus nagyon jó volt abban, amit csinált.  
Én még hozzáteszek egy gondolatot, én azt hiszem személy szerint, hogy Jézus szerette 

azt, amit csinált. Én azt hiszem, hogy amire téged elhívott Isten, azt élvezni fogod. Nem 
hiszem, hogy amikor odament Jézushoz valaki, Ő azt mondta volna, hogy jaj, már megint. 
Amikor odament az embertömegekhez, Ő nem mondta, hogy ah, már megint egy üzenet, 
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unalmas. Azt hiszem, hogy szerette, amit csinált. Én azt hiszem, hogy Jézus élvezte azt, hogy 
meggyógyíthatott embereket, és hiszem, hogy Ő szerette az Írásokat tanítani. Ámen. Ő jó volt 
ebben! 

8.) Minden útja győzelemmel végződött.  
Addig nem fejeződik be, amíg meg nem szerezted a győzelmet. Néhány igeverset fogok 

olvasni. 
Én más leszek! Annyira engedelmes akarok lenni Istennek, és annyira akarom az Ő tűzét, 

hogy más legyek, de sok ember nem akarja ezt. Pál azt mondja Timótheusnak: 
2Timótheus 3,1–2. 
1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. 
2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, 

káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 
Menjünk a 2Péter 3. fejezetének a 3-as verséhez! A Biblia elmondja nekünk, hogy mi fog 

történni: 
2Péter 3,3. 
3. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik mindenből 

gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint járnak, 
Én úgy hiszem, hogy most az utolsó napokban élünk és úgy hiszem, hogy ezek az ige-

versek valóságba fognak jönni. Ha nem teszünk ellene valamit, akkor elsodródunk az összes 
többi emberrel együtt. Hányan tudjátok azt, hogy nem az árral úszni, hanem az árral szemben, 
az működik? Ha nem munkálkodunk, akkor megyünk az árral, mindenki mással. De az utolsó 
időben én nem leszek a saját magam szeretője, én Istent akarom szeretni mindennél jobban. 
Istennek akarok engedelmeskedni, mindennél jobban.  

Emlékeztek az Apostolok cselekedeteiben Pál úgy érezte, hogy azt a vezetést kapta, hogy 
Jeruzsálembe menjen. Az Apostolok cselekedetei 20-ban van ez leírva, úgy érezte, hogy oda 
hívta el őt Isten. Sokan mondták neki, hogy Pál ne menj! Pál ne menj! Próféciát mondtak 
neki, hogyha elmész, megkötöznek téged ott. Elolvasom nektek az Apostolok cselekedetei 20-
as fejezetéből a 24-es verset: 

Apostolok cselekedetei 20,24. 
24. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvé-

gezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, 
hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról. 

Szeretem, ahogy ezt mondta itt, a 22-es versben van jól leírva: 
Apostolok cselekedetei 20,22. 
22. És most ímé, én a Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, 

mik következnek ott énreám. 
Sok rossz dolog kényszeríthet minket, de ha a Szent Szellem „kényszerít”, az nagyon jó 

dolog. Tudjátok, hogy mit jelent az? Történt-e már ilyen veletek? Volt-e olyan, hogy a Szent 
Szellem kényszerített benneteket, és semmi nem tántoríthatott el attól? Mindenkihez szólok 
ebben a teremben! Meg kell engednünk a Szent Szellemnek, hogy kényszerítsen bennünket a 
céljaink felé, amit Ő tervezett az életünkre! Semmi nem állíthatta meg Pált, hogy elmenjen 
Jeruzsálembe. Semmi, de semmi! Mert a Szellem kényszerítette őt, mennie kellett.  

Mindenki ébren van még? Ámen. Tíz ember, ez jó. Halleluja! Csak, lökdösd meg a kö-
nyököddel a szomszédodat és mondd neki, hogy ébredjen fel! Mondd neki, hogy most szüksé-
ged van rá, hogy ezt halld! Filippi levél 3-as fejezet 12-es vers: 

Filippi 3,12. 
12. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyeke-

zem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. 
Nagyon tetszik, ahogy ide le van ez írva: nem értem még el, nem vagyok tökéletes még, 

de igyekszem, keményen munkálkodom, hogy elérjem azt, amiért Krisztus Jézus megragadott 
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engem. Más szóval, ISTENNEK A KEZE MEGRAGADTA PÁLT, ÉS ELSZÁNT VOLT, HOGY Ő BE 
FOGJA VÉGEZNI, AZ Ő FUTÁSÁT. Halleluja! 

Meg szeretnélek áldani titeket. Nem szeretnélek elítélni benneteket, vagy nem szeretném, 
hogy rosszul érezzétek magatokat, csak egy kicsit meg szeretnélek benneteket rugdosni Isten 
áldásainak az irányába. Hányan tudjátok azt, hogy ÁLDOTTABBAK VAGYTOK ISTEN AKARATÁ-
BAN, MINT AKKOR, HA NEM ISTEN AKARATÁBAN VAGYTOK? Ámen. Én voltam már Isten aka-
ratában, voltam már Isten akaratán kívül, de Isten akaratában lenni jobb. 2Timótheus 4-es 
fejezet, a 6-os verstől kezdjük: 

2Timótheus 4,6–7.  
6. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 
7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam: 
Ámen. Két dologról beszél itt Pál. Az egyik az, hogy ő befejezi a futását és meghal, és a 

mennyországba megy. Ezáltal ő azt mondja, hogy az ő futásának a befejezése és a menny-
országba menetele, ugyanakkor történik meg. Ámen. Mert soha nem mész nyugdíjba Isten 
elhívásából a te életedre nézve. Lehet, hogy módosítja majd, lehet, hogy egy kicsit meg-
változtatja az Ő elhívását, de te szolgálni fogod Őt addig, amíg meg nem halsz, vagy amíg 
Jézus, vissza nem jön. Ámen. Halleluja!  

Tehát mindig van valami, amiért éljél! Mindig van az életednek célja. Te nagyon fontos 
vagy, mert Krisztus Testének szüksége van rád! Az elveszett világnak szüksége van rád! 
Szüksége van az imáidra! Borulj arcra Isten előtt, és kérdezd meg Tőle, mit kellene tennem 
Atyám? És engedelmes vagy neki. Ezért jelent nekem és Robinnak olyan sokat a bibliaiskola, 
mert a mi célunk az, hogy ti megtaláljátok Istennek a tervét a ti életetekre nézve, és hogy meg 
legyen minden ehhez szükséges eszközötök, hogy sikeresek legyetek a ti elhívásotokban.  

Pál azt mondta, hogy megharcoltam a hit harcát, futásomat bevégeztem. Mindenki mond-
ja, hogy bevégeztem. Ámen. Ez, a cél! Amikor szemtől szemben látjuk majd Jézust, akkor 
fogjuk tudni, hogy bevégeztük-e a futásunkat. Mikor van itt az ideje, hogy elköltözz az Úr-
hoz? Amikor bevégezted! Ámen. Ezzel az Igével fogok zárni most. Ez az utolsó Ige, a Zsi-
dókhoz írt levél 12. fejezet 1-es vers. Halleluja! 

Zsidó 12,1. 
1. Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve 

minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küz-
dőtért. 

Ámen. Vannak olyan dolgok az életünkben, amiket el kell engednünk. Isten nem azt sze-
retné, ha csupán lesétálnánk a futásunkat, hanem hogy fussuk meg a futásunkat, Jézusra te-
kintvén, aki a hitünk szerzője és bevégzője. Az öröm miatt, ami előtte állt. Ámen. Ez a leg-
jobb élet. Mi azt szeretnénk, ha nektek meglenne ez a legjobb élet. Mindannyian nagyon 
fontosak vagytok Isten tervében. Istennek megvan a terve az egész földdel kapcsolatban. Te a 
részese vagy ennek! Ámen. 

Nem teszem ma rátok a kezemet, de most szeretnék értetek imádkozni. Szeretném, ha 
eljönnétek és megnéznétek a bibliaiskolánkat október 15-én. Semmi elkötelezettséggel nem 
jár ez, csak gyertek el és nézzétek meg, hogy miről is van itt szó! Mondjátok a barátaitoknak 
is, hogy jöjjenek el! Mondjátok az ellenségeiteknek is! Ámen.  

Mennyei Atyám, köszönetet szeretnék mondani ezért a csodálatos gyülekezetért! Köszö-
nöm a vezetéstőséget ebben a gyülekezetben. Tudom, hogy keresztül mentek sok különböző 
dolgon, és még a Covid járvány alatt is hűségesek maradtak, hogy utána egybegyülekezzenek 
és tanítsák Isten Igéjét, hogy a betegek felé szolgáljanak. Atyám, nagyon hálás vagyok a ter-
veidért és a céljaidért erre a gyülekezetre nézve. Uram, én most imádkozom mindenkiért, aki 
most a hangomat hallja, hogy szólj hozzájuk Uram, a céljaikkal kapcsolatban, amiket számuk-
ra készítettél, hogy egy személy se maradjon úgy, hogy nem tudja a célját! Köszönöm, Atyám, 
hogy a Szent Szellem által beszélsz hozzájuk! 
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Egy percig szóljunk nyelveken és hallgassuk mit mond Isten! Halleluja! Köszönöm, 
Atyám, hogy az igazságot mondhatom, szólhatom, és hogy a Te terveidet megmutattad a 
számomra! Egy személy sem fog elveszni ebben a teremben. Azért imádkozom, hogy száz-
százalékosan Isten tervében legyen az életetek, Jézus nevében. Ámen. Hadd mondjam ezt 
nagyon gyorsan! Isten terve az életetekre itt az egyházban kezdődik, találj egy helyet és találd 
meg azt, ahol áldás lehetsz az egyház számára! Nézd csak meg, hogy majd hogyan fog téged 
vezetni Isten, és hogyan fog megáldani ezért! Ámen. 

Köszönöm, hogy ilyen jó hallgatóság voltatok! 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 
 


