HIGGY A GYŐZELEMBEN!
Antal Csaba 2017. december 31-i istentiszteleten élőben elhangzott
tanításának szövege belső használatra

Halleluja! Ha valaki nem ismerne még, szeretnék bemutatkozni. Antal Csaba vagyok.
Erdélyben születtem, 2000-ben jöttem át Magyarországra. Az Úr indított arra, hogy ezt
megtegyem. Amikor idekerültem Magyarországra, akkor senki nem voltam, és semmim nem
volt, csak adósságom. Az egész életem egy kudarc volt tulajdonképpen, egészen addig, míg az
Úr Jézus meg nem talált. Halleluja! Úgy talált meg, hogy egyik barátom elhívott ebbe a
gyülekezetbe. Először elkezdtem járni, és bevallom nektek, hogy évek teltek el azzal, hogy csak
voltam a gyülekezetben, de igazán az Úr nem érintette még meg a szívemet. Több év telt így
el. Elég zárkózott is voltam, nem nagyon barátkoztam itt a gyülekezetben az elején.
Mindenesetre utána történt valami, most nem akarom ezt elmesélni, az Úr megragadta a
szívemet, megérintett, és utána azt tapasztaltam, hogy folyamatosan egyre följebb, egyre
följebb emelt, egyre jobban és jobban megáldott, és nem büszkeségből, nem nagyképűségből
mondom, hanem ez az igazság, hogy ma mindenünk, amink van, azt az Úrtól kaptuk! Halleluja!
Megáldott csodálatos feleséggel, halleluja! Csodálatos gyermekekkel, hittestvérekkel! Nagyon
hálás vagyok Istennek mindazért, amit idáig tett, és biztos vagyok benne, hogy még vannak
tervei! Halleluja! Ahonnan ez jött, onnan még tud jönni sok! Halleluja! Dicsőség Istennek!
Viszont mi a győzteseknél is többek vagyunk! Ámen!
Ha nem bánjátok, le szeretnék jönni ide hozzátok, és akkor vágjunk bele Isten Igéjébe.
Hogyha kész a szívetek, akkor szeretnék imádkozni, hogy kapjunk kijelentéseket, megértéseket, szóljon hozzánk az Úr.
Drága Atyám! A Jézus nevében felemeljük a szívünket, megnyitjuk a szívünket, Tőled
akarunk hallani, Uram! Atyám, kérlek, adj szavakat a szám megnyitásakor, hogy azt szólhassam
és úgy, ahogy Te szeretnéd, Uram, a Jézus nevében, a Te dicsőségedre! Minden hálát, minden
dicsőséget Neked adunk. Megtöröm a betegség és a halál szellemét ezen a helyen, a Jézus
nevében! Köszönjük, Atyám, hogy Te megerősíted ma is az Igédet jelekkel és csodákkal,
amelyek azt követik, mert Te vagy az út, az igazság, és az élet. Halleluja! Ámen!
Bálint Csilla, az ifi szolgálat vezetője:
Nagyon sok gyerek született mostanában, és szeretnénk őket az Úrban felnevelni. Fontos
erről szólni. Tervezünk olyan közös programokat, amikor csak úgy összejövünk, együtt
vagyunk. A gyerekek ilyenkor megélhetik azt, hogy tartoznak valahová. Egy mély vágy van a
szívükben arra, hogy tartozzanak valahová. Rengeteg lehetőség van a világban is erre, de a
gyülekezetben kell megtalálniuk ezt, mert különben máshová fordulnak. Választanak valamit,
ami nem jó. Itt megtalálják azt, hogy kapcsolódhassanak Istenhez és más emberekhez. Nem
mindegy, hová köteleződnek el.

Higgy a győzelemben!
Nehéz számukra az, hogy úgy élik meg, kétféle életük van: egy gyülekezeti és egy
hétköznapi. Ha rendszeresen elhozzuk őket, akkor az is segíti az otthoni közös hitéletet.
A közeg, ami körülveszi őket nap mint nap, erősen befolyásolja őket. És mivel meg akarnak
felelni a barátoknak, a mindennapi boldogulás is fontos számukra, ezért elmaradnak a
gyülekezetből, mert a másikat választják. Nem lesz valóságos a számukra az a hit, amit a szülő
szeretne, hogy az övék legyen.
Minél több oldalról tapasztalják meg Istent, és hogy mit jelent a hétköznapokban Istennel
járni, annál stabilabb lesz számukra a talaj, és amikor dönteni kell, akkor azt a döntést hozzák,
hogy igen, ebben a világban élek, de úgy, hogy nem ebből a világból való vagyok.
A gyülekezetben szeretettel vegyük őket körül, ne azt érezzék, hogy velük baj van, mert
hangosak, és zavarják a felnőtteket. Így inkább nem hozza el a szülő a gyereket. Súlyos
probléma ez, amit meg kell oldani.
Szükségük van a gyerekközösségekre is, mert kellenek a barátok, hogy érezzék, nincsenek
egyedül a hitükkel. Kell, hogy itt találjanak barátokat. Mert mikor beülnek az iskolába, jobbára
egyedül maradnak a hitükkel. Ezért kellenek a kapcsok a saját korosztályukkal is, mert
erősebben tudnak állni a nyomásokban is. Ha kicsi kortól rendszeresen tudnak ide járni, akkor
a gyülekezet az otthonuk lesz. Fontos, hogy itt mindannyian otthonra találjunk, mert ez a
családunk az Úrban.
Valóban áldozattal jár elhozni a babákat, gyerekeket, de a gyereknek a legjobb, ha a szülővel
van. És ha a szülő magával viszi a gyülekezetbe, akkor ott biztonságban van, és megtanulja
élvezni az Istennel közösen eltöltött időt!
Az Úr biztosan ad majd egy közös látást erről, hogy egységben, egy gyülekezetként meg
tudja ezt valósítani rajtunk keresztül.
Antal Csaba:
Hallgattam Bálint Csillát, ahogy beszélt nektek arról, hogy a gyerekeinket elhozhatjuk, és a
gyerekeink itt nőhetnek fel. Bizonyára sokan tudjátok, de szeretném újra a figyelmetek elé hozni
azt, hogy azt mondják, hogy a gyermekeknek a karakterük, a jellemük az első hét évben alakul
ki. Ez az első hét év kritikus, nem mindegy, hogyan nőnek fel, mi veszi őket körül, hogyan
élnek ebben az első hét évben. Ha körbenéztek, akkor láthatjátok a gyülekezetben, hogy sajnos
a fiatalabb korosztályból kevesen vannak még. Ennek az is lehet az oka, hogy a gyermekeket,
a kicsiket, akik megszületnek, elhozni a gyülekezetbe áldozat, kellemetlen, nehéz, ahogy Csilla
is mondta. De ez nem marad így! Ámen! Eljönnek a szülők, és azt mondják, hogy mit kapok
itt? Le kell csendesítenem a gyermekemet, ott vagyok bezárva egy kis szobába, legfeljebb a
tévén nézhetném, de úgyse hallok belőle semmit. Miért hozzam el a gyermekemet?
Ahogy Csilla is elmondta, azért, mert először is itt fognak felnőni, másrészt hányan tudjátok,
hogy Isten Igéje élő, és ható? Ámen! Ők egy olyan közegben, egy olyan atmoszférában vannak,
ahol Isten Igéje hirdettetik. Hallják az Igét. Nem értik, nem az ő szintjükön van, de attól még
hallják, és az Ige, Isten élő Igéje hatással van még a halott dolgokra is!
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Amikor Jézus mondta Lázárnak, hogy Lázár, jöjj ki, Lázár halott volt, de az Ige az életre
kelti a halott dolgokat, az élőket pedig megeleveníti. Ámen! Amikor itt vannak a gyerekek,
hallják az Igét, és egy olyan közösségben vannak, amely hatással van rájuk. Ámen!
Valaki hallotta már azt, hogy aki vet, az arat? A szülők a gyermekeik életének az első jó
néhány évében vetnek, és vetnek, és vetnek, és újból vetnek, és újból vetnek, és egyszer aratni
fognak. Ámen! Hányan szeretnétek, hogy a gyermekeitek itt üljenek mellettetek? Vagy éppen
az első sorban üljenek, és szolgálják az Urat? Halleluja! Ahhoz, hogy ez megtörténjen, vetni,
vetni, vetni kell az Igét! Áldozatot kell hozni, és ahogy Isten Igéje mondja, Isten nem csúfoltatik
meg, mert amit vet az ember, azt le is fogja aratni. Ámen! Halleluja!
GALATA 6,7.
7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is
fogja aratni.
Arról szeretnék ma beszélni nektek – hiszem, hogy az Úr vezetett, hogy ezt tegyem –, hogy
higgyünk a győzelemben. Higgyünk abban, hogy a magokat elvetettük, és azokat
megsokszorozva le fogjuk aratni! Ámen! Tudom, hogy hallottuk, tudjuk ezt, de hányan
tudjátok, hogy amikor hallod, tudod, ott él Isten Igéje a szívedben, és újra hallod, akkor ez még
inkább csak felgerjeszti azt, ami ott van benned? Tudjátok, időnként meg vagyunk kísértve,
hogy ellankadjunk, hogy tesszük az Igét, megvalljuk az Igét, cselekedjük az Igét, és őszintén
kérdezlek benneteket. Tegyétek fel a kezeteket a maga idejében! Hányan voltatok már úgy,
hogy elgondolkodtatok, hogy van-e ennek értelme, amit csinálok? Lesz ebből valamikor aratás?
Olyan régóta állok hitben, olyan régóta vágyom, hogy valami megtörténjen, és sajnos még nem
látom. Halleluja! Szerencsére csak egyedül vagyok ezzel! De nem baj! Dicsőség Istennek!
Szeretnélek bátorítani, ahogy a Biblia mondja, hogy akár minden ember legyen hazug, Isten
akkor is igaz. Az Ő Igéje akkor is igaz! Ha te hiszel benne, ha én hiszek benne, és ha megállunk
és kitartunk Isten Igéjén, meg fogjuk látni a győzelmet! Ámen!
Kérlek, lapozzatok el a Lukács evangéliumára! Mária, miután Isten csodálatosan
meglátogatta őt, és az angyal csodálatos híreket hozott neki, örömében felkiáltott, és azt mondta,
hogy áldott az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott!
LUKÁCS 1,45.
45. És áldott az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.
Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy mondott-e már neked valamit az Úr? Kerested-e az
Urat, és adott-e neked egy üzenetet a szívedbe, amiről tudod, hogy neked mondta, ez neked
szólt? Isten szólt hozzád. Lehet, hogy elteltek évek azóta, lehet, hogy több év is eltelt, de mit
olvasunk itt? Áldott az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Halleluja!
Dicsőség Istennek! Áldott legyen az Ő neve! Jézus példázatát szeretném olvasni:
Máté 7,24–25.
24. Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat,
hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba
a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
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Halleluja! Tudjátok, Jézus olyan, mint egy csónak, mint egy mentőcsónak. Amikor fúj a szél,
és jön a víz, és árvíz van, mindegy, hogy mekkora a víz, ha te a csónakon belül vagy. Ahogy
növekszik a víz, te annál magasabban vagy. És továbbra is biztonságban vagy, mert Jézus olyan,
mint egy csónak. Fújhat a szél, jöhet a víz, egyre magasabban vagy, biztonságban vagy. Mit
jelent az, hogy Jézusban vagy? Azt jelenti, hogy hallod Tőle, amit Ő mond. De nem elég hallani!
Azt meg is kell cselekedned! Akkor vagy igazából Őbenne, ha mond neked valamit, és te azt
megcselekszed.
Beszéltünk az előbb arról, hogy áldott az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr
néki mondott. Halleluja! Ha az Úr neked mond valamit, általában nem csak biztat téged, hanem
utasításokat is ad. Általában felszólít, megkér valamire. Ámen! Egyetértünk ebben? Ha Isten
szól hozzád, ne félj! Légy bátor, tarts ki! Akkor ott lesz majd a te részed, hogy amit Ő neked
mondott, azt megteszed-e? Mondott nekünk valamit az Úr, eltelt pár év. Szépen lassan kezd a
lelkesedésünk lejjebb és lejjebb engedni. Aztán kezdünk megkeseredni, aztán elkezdjük feladni.
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet
nyerjünk. Ámen! Mi nem fogjuk hagyni, hogy eljussunk arra a szintre, amikor végül azt
mondjuk, hogy én már többé nem jövök gyülekezetbe! Én már többé nem olvasom a Bibliámat,
engem Isten már többé nem érdekel! Hanem amikor meg vagyunk próbálva, mert Isten mondott
nekünk valamit, de az, amit látunk az életünkben, esetleg pontosan az ellenkezőjét mutatja,
akkor van szükségünk arra, hogy megálljunk azon, amit Isten mondott. Hiszem, hogy úgy lesz,
amint nékem megmondatott!
Lapozzunk az Apostolok cselekedetei 27. fejezetéhez! Pál éppen fogságban van, és vitetik
egy hajón. A tengeren nagy vihar támadt, a hajó és a hajósok nagy veszedelemben voltak, és
kétségbe voltak esve. Az életük is meg volt kérdőjelezve, hogy egyáltalán túlélik-e ezt? Erre
Pál azt mondja:
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 27,22–25.
22. Mindazáltal mostanra nézve is kérlek benneteket, hogy jó reménységen
legyetek; mert senki sem vész el közületek, hanem csak a hajó.
23. Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek
szolgálok is.
24. Ezt mondván: Ne félj, Pál! A császár elé kell neked állanod. És ímé, az Isten
ajándékba adta néked mindazokat, kik teveled hajóznak.
25. Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek,
hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.
Halleluja! Hányan hiszitek azt, hogy úgy lesz neked, ahogy megmondatott? Úgy lesz neked,
ahogy megmondatott! Elérkeztünk egy nagyon sarkalatos ponthoz. Hallasz-e Istentől? Hallode, hogy mit mond neked? Van-e személyes kapcsolatod Jézussal? Vagy csak gyülekezetbe
jársz? Olvasod a Bibliát, de lehet, hogy nem szól hozzád még Isten? Jó helyen vagy! Dicsőség
Istennek! Csidei Katalin jön nemsokára, és pontosan erről fog tanítani. Pontosan arról fog
tanítani, hogy hogyan tudunk hallani Istentől. Hogyan vezet bennünket Isten? Hogyan tudjuk
ezt elvenni Istentől ezt a vezetést?
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Ha keresztények vagyunk, nélkülözhetetlen az életünkben, hogy halljunk Tőle, hogy Ő
vezessen. Ha nem Ő vezet bennünket, akkor észrevesszük, hogy mi történik. Ha a saját
ötleteidet kezded megvalósítani, akkor észre fogod venni, hogy mi történik. Magam ezt sokszor
tapasztaltam, sok ötletem volt már, és elég érdekesen végződtek. Voltak dolgok, amiket
szerettem volna én elvégezni, nagyon lelkes voltam, és nekifogtam a saját erőmből, de mindig
kudarc lett a vége. Amikor már majdnem-majdnem, és ezt aláhúznám kétszer, majdnem
feladtam, és azt mondtam, hogy Uram, én ezt nem tudom megoldani – jött az Úr, és megtörtént!
Olyan könnyedén, hogy szinte semmit se kellett tennem. De mindaddig, míg a saját erőmből
próbáltam, addig nem ment. Ezt elkövettem újra meg újra. Kudarcot vallottam újból és újból,
míg eljutottam oda, hogy most már úgy kezdek nekifogni szinte bárminek, hogy ezt csak Veled
fog történni, Uram! Ha Te velem vagy, akkor ez meg fog történni, akkor meg tudjuk csinálni,
ha nem vagy velem, jobb, ha neki se fogok.
Nem tudom, hogy ti már unjátok-e a fölösleges köröket már az életben? Az éveket, amiket
elvesztegettünk rossz döntések miatt, amiket hoztunk? Bizonyára már néhányan úgy vagytok
vele, hogy nem akarok több fölösleges kört futni! Én már nem akarok olyan dolgokat felépíteni,
amiket később elveszítek! Azt mondja valahol Isten Igéje, hogy az igazak ösvénye olyan, mint
a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb, a teljes délig. Ez azt jelenti,
hogy ha mi az Úrban vagyunk, akkor igazak vagyunk, és a mi ösvényünknek egyre
világosabbnak kell lennie.
Vajon akkor az Úrban vagyunk-e, amikor nem azt tesszük, amit Ő mond nekünk? Ő mond
nekem valamit, és én a saját ötletemet fogom továbbra is megvalósítani. Vajon ilyenkor is
köteles-e Isten továbbra is megáldani mindent, amit csinálok, vagy megvárja szépen, hogy
befejezzem? Ez olyan, mint amikor a gyerek akar valamit és hisztizik. A szülő megvárja, hogy
befejezze, na, akkor mehetünk! Néha amikor olyan görcsösen akarunk valamit, és nem akar
megtörténni, megvárja, hogy jól elfáradjunk, jól lefárasszuk magunkat. Amikor kész vagyunk.
Tudjátok, hogy Isten szeret ajándékokat adni? Azt mondja a Biblia, hogy Istentől csak jó és
tökéletes ajándékok jönnek. Nem tudunk megdolgozni érte, nem tudjuk kiérdemelni Istentől az
Ő jóságát, de el tudjuk fogadni az ajándékait. Ámen! Amikor meg akarunk dolgozni az Ő
áldásaiért, sajnos nem adhat ajándékot nekünk, mert Ő nem fizetést akar adni nekünk, hanem
meg akar ajándékozni bennünket. Tudod, te a drága mennyei Atyánknak a gyermeke vagy, és
mint ahogy mondja a Biblia, hogyha ti gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat
adni, mennyivel inkább ad a mennyei Atya jó ajándékokat azoknak, akik tőle kérik? Ámen!
Isten alig várja, hogy mikor adhat nekünk ajándékot, és ehhez néha teljesen le kell fárasztanunk
magunkat, és azt kell, hogy mondjuk: Uram, ezt én nem tudom megcsinálni! De ha odaadnád
nekem azt a dolgot, én elfogadnám.
Valaki hallotta már ezt az Igét, hogy az Ő terhe könnyű, az Ő igája gyönyörűséges? Ha mi
az Ő terhét visszük, akkor nem szabad, hogy depressziósok legyünk! Olyan nehéz az élet, én
hívő vagyok, de egyedül meg olyan nehéz! A saját tervünket visszük, a sajátunkat. Még egyszer
mondom, a saját terhedet!
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Ha az Úr terhét viszed, akkor kihúzod magad, mosolyogsz. Nem jelenti azt, hogy mindig
minden tökéletesen rendben van az életedben. Fognak fújni szelek, ahogy olvastuk, lesznek
árvizek, de ha te Őrá tekintesz, azt mondja a Biblia, hogy aki Őrá tekint, az arca felvidul.
Tudod, ha belenézel a tükörbe, és egy savanyú uborkát látsz benne, akkor tudhatod, hogy
nem Őrá tekintesz. De ha belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy én nem értem, hogy miért
van ez az öröm rajtam, semmi nincs rendben az életemben most, és továbbra is örvendezel,
akkor tudhatod, hogy Őrá tekintesz. Halleluja! Megéri néha tükörbe nézni! Ajánlok nektek egy
nagyon jó tükröt, a Bibliát! Ha belenézel a Bibliába, akkor meglátod azt, hogy milyen vagy te
igazán. Mert az a tükör, amibe belenézel a fürdőszobában, nem feltétlenül azt mutatja, hogy ki
vagy te. Nem feltétlenül azt mutatja, hogy milyen vagy te. Az egy pillanatnyi állapotot mutat,
de azt mondja a Biblia, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állnak elő. A látható dolgok ideig
valók! Ámen! Mindegy, hogy milyen problémahegy magaslik előtted most, és úgy tűnik, hogy
rendíthetetlen és elmozdíthatatlan, Jézus azt mondta, hogyha hiheted azt, minden lehetséges
annak, aki hisz. Ámen.
MÁRK 9,23.
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Még egyszer szeretném mondani, hogy arról beszélek ma, hogy higgyünk a győzelemben!
Higgyünk abban, hogy amit Isten Igéje mond, az valóban beteljesedik az életünkben! Hogy
amit Isten mondott, az meg fog történni az életünkben! Tudjátok, Isten Igéje igaz. Megállhatsz
rajta, megbízhatsz benne. Isten nem ember, hogy hazudjon neked. Vannak emberek, hallottátok
már: valamire szükséged van, csak hívj, csak szólj! Én ott leszek, segítek neked. Halleluja!
Köszönöm. Majd szólok. Általában még csak nem is vesszük a bátorságot, hogy tényleg
szóljunk. De ha meg is tesszük, előfordulhat, hogy az emberek cserbenhagynak bennünket.
Előfordulhat, hogy a barátaink ellenünk fordulnak. Előfordulhat, hogy valakik
megbotránkoznak bennünk. Előfordulhat, hogy csalódnunk kell emberekben.
Jó hírem van! Ha Őrá tekintesz, benne soha nem fogsz csalódni! Dicsőség Istennek! Néha
az emberek megbotránkoznak, és megharagszanak Istenre. Hol voltál, Istenem, miért engedted,
hogy ez megtörténjen? Miért engedted, hogy meghaljon az édesanyám? Miért engedted, hogy
a gyermekem meghaljon? Miért van ez? Hol voltál, Istenem? A trónon! Hol voltál Istenem,
amikor szükségem volt rád? Hol vagy, Istenem, mikor szükségem van rád? Tudod, mit mond
Isten? Itt vagyok! Közel van hozzád. Azt mondja a Biblia a Jakab levelében:
JAKAB 4,17.
17. Aki tehát tudnak jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.
Természetesen ez nekünk szól, hogy ha tudunk jót tenni, tegyük meg, ha nem tesszük, az a
mi bűnünk lesz. De hányan hiszitek, hogy amit Isten kimondott a száján, az Őrá is vonatkozik?
Más szóval, ha Isten tudna jót tenni az életedben és nem tenné meg, az az Ő bűne lenne? De
Isten vajon bűnös? Nem lehet-e, hogy arról van szó, hogy valamilyen oknál fogva Isten nem
tehet jót az életünkben? Nem lehet-e, hogy valami összefüggés van a mi hitünk, és Isten
cselekedetei között?
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Tudjátok, Istent sajnos elsősorban nem a szükségeink indítják cselekedetre. Nem az alapján
cselekszik Isten, hogy valakinek szüksége van egy új autóra. Tessék, itt egy új autó! Neked új
gumikra van szükséged? Tessék. Ó, nincs a drága testvérnek hol laknia! Tessék, itt egy lakás!
Ha ez így lenne, ma egészen másként nézne ki a gyülekezet. De azt mondja a Biblia, hogy hit
nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
ZSIDÓ 11,6.
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie
kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.
Hinnünk kell, drága testvéreink! Nem elég eljárni a gyülekezetbe, hanem elsősorban arra
szeretném felhívni a figyelmedet, hogy abban higgyél, amit Isten neked mondott! Mert áldott
az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Isten neki mondott. Ámen! Halleluja! Isten
mond neked valamit. Máriát meglátogatta az angyal, és mondta, hogy áldott vagy te az
asszonyok között, gyermeket fogsz szülni. Én? Hát én nem ismertem még férfit! Hogy fog ez
megtörténni? A Magasságos beárnyékoz téged. Igen? Hát jó! Nekünk ez ugye magától értetődő,
mert mindig így hallottuk, hogy Mária szűzként szült, de előtte ilyen soha nem történt. Nem
tudott olvasni sehol egy ilyen történetet, ahol Isten így beárnyékozott volna valakit. Teljesen új
volt a számára. Tudjátok, mit mondott? Legyen nekem a Te beszéded szerint.
LUKÁCS 1,35–38.
35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a
Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik,
Isten Fiának.
36. És ímé, Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már
a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak:
37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen.
38. Monda pedig Mária: Ímhol, az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded
szerint…
Tudjátok, hogy Erzsébet férjéhez, Zakariáshoz is eljött az angyal, amikor szolgált, és mondta
az angyal, hogy fiad fog születni? Ugyan miről tudhatom meg, hogy ez így fog történni?
Tudjátok a történetet.
LUKÁCS 1,18. 20.
18. És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? Mert én
vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.
20. És ímé, megnémulsz és nem szólhatsz mind ama napig, amelyen ezek
meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédemnek, amelyek beteljesednek
az ő idejükben.
Megnémulsz, amíg meg nem születik! Megadta a gyermek nevét, aki János volt, aki
megkészítette Jézusnak az útját. Különbség van a között, hogy amikor kapsz valamit Istentől,
ezt elrejted, elnyomod magadban, szinte nem is foglalkozol vele, vagy értékeled, fölírod.
Naponta megvallod. Gondolkodsz rajta, hálát adsz Istennek, és még mindig sehol semmi. Az
Igéket a szívedben tartod, Mária is ezt tette.
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Az apostolok is ezt tették. Jézus mondott nekik valamit: rendben! Isten mond neked valamit:
rendben, Uram! Itt vagyok, ha tudsz, használj engem! Ámen. Van valaki, aki szeretné, hogy
Isten használja? Egy dolgot kell, hogy tegyél! Mondd azt Istennek, hogy Uram, itt vagyok, ilyen
vagyok, használj engem, ha tudsz!
Tudod az a helyzet, hogy Istennek sok esetben nem állnak rendelkezésére nagyon jól képzett
emberek, de nem is szeretné, hogy ez így legyen. Hanem a világ bolondjait választotta ki Isten,
hogy a bölcseket megszégyenítse, a semmiket, hogy a valamiket megszégyenítse. Isten keresi
azokat az embereket, akik gyengék, akik elesettek, és akik hajlandók azt mondani, hogy
használj engem, Uram! Nem érdekli, hogy kilencven éves vagy, nem érdekli, hogy öt éves vagy,
vagy milyen múltad volt, mit tettél vagy mit nem tettél. Az érdekli Őt, elhiszed-e azt, amit neked
mondott. Hiszed-e, hogy győzelmet tudsz aratni? Halleluja! Hiszed-e, hogy meglesz az, amit
Isten neked mondott? Habakuk könyvére lapozzunk, a 2. fejezetre. Így szól:
HABAKUK 2,3.
3. Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha
késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jönni, nem marad el!
Halleluja! Ha kaptál egy látást, ha szólt hozzád Isten, és van egy kép előtted, hogy miképpen,
hogyan fog téged Isten használni, bízzál benne! Ne engedd el, ne add fel! Forgasd a szívedben,
valld meg, köszönd meg Istennek, mert el fog jönni, nem marad el! Hány pásztornak adott Isten
olyan látást, hogy növekedést fogsz látni a gyülekezetedben, emberek fognak megtérni? Nem
fogtok elférni azon a helyen, ahol vagytok, mert én növekedést adok, és Isten a növekedést adó
Isten!
Lehet, hogy azt látod, hogy de hát kevesebben vagyunk, de hát még bőven van hely a
teremben! Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal; ha késik is,
bízzál benne; mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Halleluja!
Amit Isten mondott, az meg fog történni!
EFÉZUS 6,13.
13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy
ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.
Szükségünk van arra, hogy felöltözzük Isten fegyvereit. Mert az Ő fegyverei nélkül gyengék
és védtelenek vagyunk. Fel kell öltöznünk Isten összes fegyverét! Harcolnunk kell a hitnek szép
harcát, a hit pajzsát fel kell emelnünk, a Szellem kardjának a kezünkben kell lennie, és a sisak,
az öv, és az összes többi fegyver is rajtunk legyen! És miután mindent elvégeztél, de még
mindig nem látod a győzelmet, mit tegyél? Megálljál! Már megtettem ezt, már megtettem azt,
már megvallottam, megkötöztem, eloldottam, mindent megcsináltam, amit tudok. De még
mindig nem látom, hogy megtörtént volna az a győzelem, amiben hiszek, amit Isten nekem
mondott. Mit teszek? Megállok! Tudjátok, arra szeretnélek bátorítani, testvéreim, hogy sokan
megtaláltuk az Urat különböző módon, és mindnyájunknak megvan a csodálatos története, hogy
hogyan jutottunk el Jézushoz, újjászülettünk.
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Hadd említsem meg zárójelben, hogy Isten annyira szeret téged! Annyira, de annyira szeret
téged! Ebben meg kell gyökereznünk, és erre lesz majd lehetőségünk. Annyira, de annyira
szeret minket Isten, hogy ezt sokszor nem is tudjuk, hogy mennyire. Harcolunk, harcolunk,
harcolunk, hisszük, hogy meglesz az, amit Isten nekünk mondott, de miután mindent
elvégeztünk, szükségünk lesz arra, hogy megálljunk.
Megtalált az Úr. Dicsőség Istennek! Elkezdődött az utad. Dicsőség Istennek! Amikor
harcokban vagy, és már mindent megtettél, és azt mondod, hogy már nem tudom, hogy mit
tehetnék még? Semmit! Nem kell már semmit tenned. Állj meg a győzelemben! A győzelem
már a tied. Hányan tudjátok, hogy Jézus legyőzte, kiüresítette, és nyilvánosan mutogatta,
győzelmet aratván az ördög felett? A győzelem a miénk Jézus Krisztusban! Ez a tied, és
mindaddig, amíg valóságba nem jön az életedben, addig te megállsz. Úgy lesz nekem, amint
megmondatott. Ámen. Úgy lesz nekem, amint megmondatott. Nem sírunk, hogy jaj, Istenem,
mikor, még meddig kell várnom? Már olyan régóta várok, hogy majdnem elfáradtam! Uram,
látod, hogy itt vagyok?
Ez nem az, amiről beszélek. Lehet, hogy könnyes a szemed, de tudod, hogy úgy lesz, ahogy
neked megmondatott. Úgy lesz neked, ahogy megmondatott. Tudjátok! azt mondja a Biblia,
hogy a szádnak beszédei által estél tőrbe. Egyik drága testvérünket – nem szeretném a nevét
említeni, nagyon szeretem, nagyon kedves a számomra – Isten annyi problémából kihozta, hogy
én nem ismerek még egy embert, akit Ő ennyi helyről kihozott volna. Gyógyíthatatlan
betegségekből, újra és újra és újra. És ragyog az Úrban! Szép kort megélt már, dicsőség
Istennek! Egy idő után eljutott arra a pontra, amikor eljött a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy
most ne is szóljatok rám, ezt el kell, hogy mondjam! Nyilván történtek vele bizonyos dolgok.
Tudjátok, mi következik ilyenkor? Az így fáj, meg úgy fáj, meg ez, meg az. Ne is szóljatok
rám! Az a helyzet, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, miközben megállunk,
hogy olyan szavakat mondjunk ki, arról beszéljünk, ami ugyan megtörtént, de ha állandóan azt
mondjuk, akkor csak állandósul az a dolog az életünkben. Nekünk hit embereknek kell lennünk,
a hit szavát kell szólnunk. Azt, hogy van most valami gond az életünkben, erről lehet, de nem
kell sokat beszélni, és lehetőleg múlt időben, mert ami most megtörtént, az már múlt innentől
kezdve. Ha úgy beszélsz, hogy ez történt – az a legjobb. Ne mondd azt, hogy velem mindig ez
történik! Azért, mert egyszer, vagy kétszer, vagy ötször, vagy tízszer megtörtént, nem jelenti
azt, hogy ezután is meg kell, hogy történjen. Hacsak te meg nem engeded a saját életedben a
száddal.
Miközben állunk, mindent elvégezvén – megtettünk mindent –, arra kell figyelnünk, hogy a
szánkon az jöjjön ki, hogy úgy lesz nekem, amint megmondatott! Halleluja! Úgy lesz nekem,
amint megmondatott. Isten nem hazug. Ő nem csak a reményeinket akarja felkelteni, aztán ott
hagy, hanem Ő mond valamit. Az Ő szavában teremtő erő van. Isten, ha akarna, sem tudna
hazudni, mert bármi, amit kimond, az megtörténik. De ha mi ezt szeretnénk valóságként látni
az életünkben, ahhoz szüksége van a mi hitünkre.
Ez egy kétkomponensű dolog, hogy ott van Isten ereje, és itt van a te hited. Amikor ez a
kettő találkozik, akkor történnek a dolgok. Isten ereje ott van, mindig ott van.
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Tudjátok, azt mondja az Ige, hogy Isten ereje ott volt Jézussal, hogy gyógyítson, mégsem
gyógyult meg mindenki, mert a hibát keresték Jézusban. Mit mond rosszul, mit akar most itt ez,
meg egyáltalán, mit keres itt, hiszen ő még fiatal? Mit mondott? Hogy megbocsátja a bűnöket?
Hát kinek képzeli ez magát? Isten ereje ott volt vele, hogy gyógyítson, de az emberek hite nem
volt ott. De azok négyen, akik elhozták a beteg barátjukat, és leeresztették Jézus elé, az ő hitük
ott volt. Amikor az ő hitük és Isten ereje találkozott, azonnal meggyógyult a beteg. Utána Jézus
azt mondja, hogy melyik könnyebb: azt mondani, hogy kelj fel és járj, vagy azt mondani, hogy
megbocsáttattak a bűneid? Tudjátok, hogy Isten Fiának van hatalma megbocsátani a bűneidet?
Kelj fel, és vidd haza az ágyadat! Fölkelt, fogta a kis ágyát, és hazament. És mindaddig nem
tudott, amíg Isten ereje és az ő hitük nem találkozott. Dicsőség Istennek! Amikor Isten ereje és
a te hited találkozik, ugyanez fog történni. Ámen. Halleluja!
Bátorítani szeretnélek benneteket, mert lehet, hogy csodálatosan elkezdtétek, de tudjátok, az
ördög mindig megpróbál bennünket elbátortalanítani. Add fel, nem éri meg, ne küzdjél, úgysem
lesz semmi! – de ezt nem Isten mondja. Ezt nem Isten mondja, mert Ő nem változik. Ő mindig
azt mondja, hogy bízz bennem, minden rendben lesz! Minden rendben lesz! Sőt, ami
embereknél lehetetlen, az Istennel lehetséges. Ámen.
Álljunk fel, kérlek! Hányan szeretnétek, hogy Isten ereje, a feltámadás ereje feltámassza
azokat a látásokat, azokat a vágyakat, azokat az álmokat, amiket Isten elhelyezett a te
szívedben? Azokat a dolgokat, amiket Isten mondott neked, és esetleg már kezdtél volna egy
picit ellankadni. Szeretnéd, hogy Isten fellobbantsa azt a tüzet, ami ott van benned? Ott van
benned, hadd égjen! Dicsőség Istennek! Hadd égjen az a tűz!
Ó, drága mennyei Atyám! Drága mennyei Atyám! Atyám, kérem a Te kegyelmedet! Hiszem,
hogy itt vagy közöttünk, drága Szent Szellem. Tudom, hogy itt vagy közöttünk. Kérlek, Atyám,
keltsd életre ezeket a látásokat! Akik csak éppen ellankadtak volna egy kicsit, erősítsd meg
őket, Uram! Erősítsd meg őket, Uram! Egyedül Te tudod elvégezni az ő életükben. Hadd
mondhassák, hogy áldott az, aki hitt, mert beteljesednek neki azok, amik néki mondattak. Amit
Isten néki mondott. Uram, rád tekintünk. A helyzeteket az életünkben átadjuk neked, ahogy
meg van írva, hogy minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok. Uram, a
gondjainkat, a problémáinkat Tereád vetjük. Hisszük, hogy neked gondod van reánk, és kérünk
Téged, Uram, hogy ne a mi erőnkből, hanem a Te erődből hadd történjenek meg ezek a dolgok
az életünkben! Mert mi hisszük, hogy úgy lesz nekünk, amint megmondatott. Mondjunk erre
egy hatalmas áment! Ámen! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek!
Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek!
Az Úr, úgy hiszem, azt mutatta, hogy valakinek a bokáját szeretné meggyógyítani, én úgy
érzékeltem, hogy bal bokát. Van-e valaki, akinek a bokájában van szüksége gyógyulásra? Ha
van még valaki, akkor gyertek előre, szeretnék imádkozni. Kicsit később fogunk imádkozni a
többiekért, de őértük most fogunk imádkozni. A többiekért azután szeretnénk imádkozni,
miután adtunk egy lehetőséget azoknak, akik először vannak itt, hogy befogadják Jézust.
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Labát Istvánné Ilona evangélista:
Dicsőség legyen a drága mennyei Atyánknak, az Úr Jézus Krisztus drága szent nevében.
Először is köszönetet szeretnék neki mondani azért, mert itt vagytok, mert ez Isten szeretete,
hogy ma ti itt vagytok. Ugye hiszitek és tudjátok, hogy Ő él? Jézus ma is él, és szeret téged, és
gyógyít téged, és áld téged, és körbevesz az Ő végtelen szeretetével. Ezt mindig tudjad, higgyed
a szívedben! Csodálatos tanítást kaptunk az Úrtól, Jézus Krisztustól, a mindenható Istenünk
drága szent Fián keresztül az Ő szeretetéből. Az Ő drága ígérete, amely nap mint nap
megvalósul az életünkben, ha hisszük. Ugye hisszük, hogy Ő él? Ámen. Mindig örülj, és örülj,
és higgyed, hogy Ő él, és beteljesedik mindaz, amit Ő mondott, ahogy a pásztor testvérem
elmondta Isten üzenetét. Átjár a kenet. Átjár minket ma is Isten jelenléte. Ámen. Ugye
tapasztalod a szellemedben, a szívedben a szeretetet, mert Isten maga a szeretet. A szeretet van
jelen. Istennek az volt az akarata, hogy örömben lásson téged. Téged, engem, minden embert.
Ő eleve elrendelte a világ megalapítása előtt, hogy Ő minket, minden embert, a bűnös embert
örömben lásson. Mindnyájan bűnösök voltunk. Visszaszerez magának. Ez átjárja a szívemet
minden nap, és minden reggel megköszönöm neki.
Az első az, hogy Atyám, dicsőség legyen neked a Jézus nevében, hogy én hozzád
tartozhatom, és hogy nagyon sokan, egyre többen és többen hozzád fognak tartozni,
kapcsolódni, mert ez a Te akaratod. Az Efézusi levélben olyan gyönyörűen le van írva, hogy az
Ő jókedvéből, az Ő szerelméből, az Ő szeretetéből elrendelte. Örömmel tette, hogy visszaszerez
magának. Téged, téged és téged, és engem is, és minden embert. Adott egy hatalmas nagy
lehetőséget az embernek. Milyen lehetőséget kaptunk? Azt adta nekünk Isten, hogy szabadon
választhatunk, hogy válasszuk az Ő szeretetét, válasszuk Jézust, mert Isten szeretete Jézus
Krisztus. Jézus Krisztusban érkezett kétezer évvel ezelőtt a szeretet, a mindenható Isten
szeretete, a mennyei Atya szeretete. Isten maga a szeretet. A szeretet van jelen. Ámen. Isten
szeretete ölel téged át ma is és minden nap, a napnak minden percében. Akkor is, amikor úgy
érzed, hogy elhagyatott vagy. Nem vagy. Isten benned él. Isten veled van. Isten soha el nem
hagy.
Azt mondta Jézus: Ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha csak ezen
az egy Igén állsz meg, megtart, megtart örökre az Úr. Fel ne add soha! Csodálatos volt a
prédikáció, nagyon-nagyon a szívemből szólt, ahogy mondja Jézus, hogy el ne dobjátok a
bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van! Hatalmas jutalom vár ránk, csak mondj mindig
igent Jézusnak! Igen, úgy legyen, ámen. Mert Ő azt mondta az Atyjának: Igen, úgy legyen
Atyám! Azt mondja Jézus: Én azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát
cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Így lett a mi üdvösségünk, így
elmondhatjuk, hogy az örök szeretet bennünk van. Mivel ma nincsenek köztünk újak, másként
mozdult az Úr, más Igével jött elő a szívemből. Dicsőség legyen az Úrnak!
Tudod, hogy Jézus él, és Jézus benned él, és Jézus élni akarja az életét benned és általad,
rajtad keresztül. És ki akar áradni az edényeden keresztül mások felé, mert Ő maga a szeretet.
Minden egyes embert szeret, szereti a bűnös embert. Én is az voltam, te is az voltál. A bűnt nem
szereti Isten, de szabadok lettünk a Krisztusban.
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Mert szabadító érkezett meg, Jézus Krisztus, az üdvösség szerzője, a szabadító, aki szabaddá
tett bennünket az ördög elnyomása alól. Szabad vagy, és szabadokká lesznek mindazok, akik
elfogadják Jézus Krisztust, a mennyei Atyánknak, a mindenható Istennek a szeretetét, az örök
szeretetet. Akik befogadják a szívükbe, az örök szeretet bennük él, és megtartja őket minden
nap.
A mindennapjainkban ott van Ő, a szeretet, Isten maga a szeretet. Ámen. A szeretet benned
él! És akik ma hallják, akik keresik Őt, hívom őket nagy szeretettel. Mert az én életem is
megváltozott, és a családom élete is. Sokaktól, akik üdvösségre jutottak, sokszor visszahallom,
hogy milyen hatalmas dolgokat tett velük Isten. Isten, tudjátok, soha nem hagy el. Az Igét
hagyta Ő, és az Igéje él. Az Ige él, csak vedd a szádra az Ő Igéjét, és mondd ki, és szóljad a
hitet és mindig a hitet szóld!
Szeretnék csak röviden arról szólni, hogy tegnap délután is itt voltunk, és a szívünkben az
volt, hogy ma is itt szeretnénk lenni. Uram, te látod a szívünket, hogy jöttünk, ébredtünk,
utazunk, itt vagyunk a férjemmel, és az úton felhozta nekem beszélgetés közben az Úr, hogy
segítség lesz ez neked most, ha hit-harcokban vagy, bármi van az életedben, mert a szél az fúj,
a vihar is jön, de ha a kősziklán állsz, akkor megtart az Úr. Ha valamit mond neked az Úr, ahogy
mondta a pásztor testvérem is, azt jegyezd meg, és forgasd a szívedben! Nagyon sok próbán
mentem át, és megtanultam, hogy mosolyogjak akkor is, és a győzelmet lássam mindig! Mindig
meg tudtam az Igék mellett azon is állni, hogy Istennek van hite bennem, hogy én nem adom
fel. Nem adom fel, és te se add fel soha! Amikor jött az ellenség – mert jött, egy legyőzött senki
–, azt mondtam, hogy nem, nem adom fel soha, mert Istennek van hite bennem! Benned van
hite Istennek, hogy te soha nem adod fel. Érted? Nem adod fel! Bármilyen üzenet jön hozzád,
bárhogyan mozgat a vihar, a szél, nem adod fel! Mert Istennek van hite, a mennyei Atyádnak
van hite benned, hogy te megállsz, mert hiszel Őbenne. Hiszed, amit mondott. Dicsőség legyen
Istennek!
A drága Jézus nevében hívlak titeket Isten szeretetéhez, hogy egybe legyetek kapcsolva, akik
ma halljátok, mert az volt Isten akarata, hogy eggyé legyünk, hogy újra szerethessen, hogy
átöleljen, hogy meggyógyítson, hogy megáldjon. Minden nap keresi Isten, hogy kit áldjon meg,
te legyél az! Itt vagyok, Uram, megtalálsz! Téged mindig megtalál, ha hiszel Őbenne. Ugye,
hiszel benne? Higgyél benne, mert Ő egy igaz Isten! Dicsőség neki!
Szeretnélek megkérni benneteket arra is, most valahogy ez fakad a szívemből, hogy álljunk
föl, és együtt valljuk meg a hitünket. Hiszen Isten azt mondta, hogy kegyelemből van, nem
cselekedetekből az üdvösség, az örök élet, a mennyországba belépő kegyelemből hit által, akkor
üdvözülsz, azt mondja. Nem cselekedetekből. Ne tegyél semmit, abból volt elég, nem sokra
mentünk vele. Isten kegyelme megtartott mindannyiunkat. Ugye, szeretitek Őt? Ámen.
Dicsőség legyen Istennek. Azt mondja a Szentírás, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott
levelében a 10,9-es igevers így szól:
RÓMA 10,9.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy
az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
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Semmi többet nem mondott. Higgy benne, hogy Ő feltámadt és él, és üdvözülsz. Mindazok,
akik segítségül hívják az Úrnak nevét, azok megtartatnak, azok üdvözülnek, azok eggyé lesznek
a Jézus Krisztusban a mennyei Atyával, a bűneik eltörlődnek, a bűneik megbocsáttatnak, a szent
sebekben meggyógyulnak. Dicsőség Istennek! Akarod-e Jézust? Hiszem, hogy igen. Akkor
kérlek, bárhol vagy, bárki vagy, bármit tettél, bárhogy látod magad, gyere velünk, a gyülekezet
szentjeivel együtt gyere velünk imában, mert Jézus él és hív téged, az életedet akarja
megváltoztatni. Gyere!
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt értem a kereszten az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért, hogy a bűnös emberből
igaz ember legyen.
Most kérlek téged, Jézus, Isten Fia, legyél az én életem Ura!
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!
Drága Jézus, legyél az én Gyógyítóm és Szabadítóm!
Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, a drága szent, tiszta véredet, a Te szent véred hófehérré mosta
az én bűnös életemet. Isten az én bűneimről nem emlékezik meg, a feledés tengerébe vetette.
Kegyelemből, hit által újjászülettem, új teremtmény vagyok. Jézus Krisztusban Isten Fiává
lettem. A drága szent sebekben meggyógyultam. Isten kegyelméből szabaddá lettem.
Köszönöm Jézus! Köszönöm mennyei Atyám! Kijelentem, hogy szabad vagyok Jézus vére által
a bűntől, a betegségtől, a szegénységtől. Jézus, köszönöm! Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

