KEGYELEM ÉS HÁLAADÁS
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Krisztus Szeretete Egyház Budapest, 2018. december 30.

Ma van 2018-as év utolsó előtti napja. Nem könnyű ma beszélni, de mégiscsak a szívemen
a kegyelem és a hálaadás üzenete van. Azt hiszem, hogy ilyenkor, az év utolsó napjaiban nem
árt visszanézni, és hálát adni Istennek mindazokért a jókért, amit adott nekünk az elmúlt
évben. Hadd mondjam el, hogy a jövőben is lesznek kihívásaink, de van egy segítségünk. Van
egy erős várunk, van egy kősziklánk, amin állunk. Hogy hogyan jön a kegyelem és a
hálaadás? Hogy kapcsolódik ez egybe? Ha megnézzük Pál apostol leveleit, a legtöbb levelét
mindig így kezdi, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Urunktól, az Úr Jézus
Krisztustól. Tehát általában így kezdődnek. A hála, a dicséret, és az imádat fő forrása a
szeretet, és Isten kegyelme. A kegyelem a forrása. A hála, a dicséret, és az imádat, ez a három
dolog összekapcsolódik. És honnan fakad? A szeretetből fakad, illetve Istennek a kegyelméből, Istennek a kedvezéséből. Kegyelem görögül a karisz, azt jelenti, hogy Isten kedvezése,
Isten feltétel nélküli jóakarata hozzánk. Ez a kegyelem. Hadd kezdjem a 103. zsoltárral.
Nagyon jól ismert igeversek, Dávid zsoltára.
Zsoltárok 103,1–5.
1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét.
2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
Más fordítás szerint kegyelméről.
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg
téged.
5. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.
Csodálatos zsoltár. A zsoltár tele van dicséretekkel, Dávid szívéből jött a dicséret. Ő
mindig talált okot, hogy miért dicsérje Istent. A dicséret szelleme ott volt benne, és
mindenekért Istennek adott hálát, és mindenkor Istent dicséri. Azt mondja, hogy áldjad én
lelkem az Urat, egész bensőm az Ő szent nevét. Belülről fakadt, belül van a forrás. A szeretet
a forrása Isten dicséretének. Azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél
semmilyen jótéteményéről. Meg kell, hogy emlékezzünk mindarról a jóról, amit Isten tett
velünk. Amit az Úr adott nekünk. Mi a forrása a dicséretnek? A kegyelem. Ugyanis így
folytatja a 3. vers: Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet.
A bűnbocsánat, amiben benne van a kegyelem. A kegyelem korszakában élünk, de ha
végiggondoljuk a törvény időszakát, akkor is Isten kegyelme volt az, ami megtartotta őket,
hiszen évente egyszer a főpap a Szentek Szentjében a kegyelem királyi székére hintette, a
frigyládára pontosabban, a két kerub szárnyai alá, a kegyelem fedelére hintette a báránynak, a
bikáknak a vérét. Hétszer magát is megöntötte vérrel, megtisztogatta saját magát. A hét a
teljesség és a tökéletesség száma. Egyszer pedig hintett a kegyelem fedelére, és ha Isten
elfogadta ezt a véráldozatot, akkor Izrael népe megmenekült.
Tudjuk, hogy a kegyelem Istene, a mi Urunk Jézus Krisztus a saját vérével ment be a
Szentek Szentjébe. Nem a földi másolatba, hanem az igazi szentélybe. A saját vérét hintette
örök engesztelő áldozatul mindannyiunkért. Őneki nem kellett magát meghintenie vérrel, mert
Ő tiszta, szeplőtelen, és tökéletes Bárány volt. Ő a mi Bárányunk. Azt mondja, hogy aki
megváltja életedet a pusztulástól. Ki az, aki megváltotta az életünket a pusztulástól? Ő.
Kegyelemmel, és irgalmassággal koronáz meg téged. Csodálatos, hogy tudhatjuk és bírhatjuk
Isten kegyelmét. Az egész Bibliának valójában ez az üzenete. Az egész Újszövetségnek a
kegyelem és a békesség az üzenete. Lehet, hogy talán többen azt gondolják, hogy sokat
beszélünk erről. De én azt mondom, hogy erről szól minden, és csak erről kell, hogy
beszéljünk, mert ebből fakad minden más. Isten szeretetéből, kegyelméből.
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Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Ezeket az imákat
naponta el lehet mondani, meg lehet vallani, és ha sokszor megvalljuk, akkor elkezdünk hinni
benne akár. Tehát nem elég, ha csak megvalljuk az Igét, hanem azt hittel kell tennünk, és
Isten Igéje élő, és ható, és működik bennünk. Isten Igéje elvégzi, amit el kell végeznie. Az
nem hull a földre, hanem beteljesíti azt, amiért elküldetett. Ésaiás könyvében olvassuk.
Ésaiás 55,11.
11. Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem
megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.
Ha már itt tartunk, akkor nézzük Pál leveleit. Pál szinte minden levelét így kezdi, így is
fejezi be. Némelyik levele, mint egy szendvics, két kegyelem közé betéve az összes többit –
és ez szerintem így nagyon rendjén van.
1Korinthus 1,3–4.
3. Kegyelem néktek és békeség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor felőletek az Isten ama kegyelméért, mely
néktek a Krisztus Jézusban adatott.
Tehát itt is benne van a hálaadás, és ott van a kegyelem, együtt van. Miért adott hálát?
Istennek ama kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott. A kegyelem, ami
adatott, mindannyiunknak. A kegyelmet nem érdemeltük ki. A kegyelemért, Isten kegyelméért nem mi dolgoztunk meg. Nem a mi erőfeszítéseinkből van a kegyelem. Hanem az Isten
jóindulata, kedvezése, ajándéka.
2Korinthus 4,15.
15. Mert minden tiérettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást
bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
Ez egy nagyon csodálatos igevers. Hogy jön össze a kegyelem és a hálaadás? Itt ebben az
igeversben meglátjuk. A kegyelem okozza, és a kegyelem teszi bőségessé a szívünkben a
hálaadást. Amikor igazán megismerjük Isten szeretetét, amikor igazán megismerjük a
kegyelmét, ez az a tény, ami a szívünkben bőségessé fogja tenni a hálaadást, az Isten
dicsőségére. Miért tudunk hálát adni? Azért tudunk hálát adni, mert érdem nélkül kaptuk a
kegyelmet. A kegyelem kiérdemelhetetlen. Nem tudjuk kiérdemelni. Az Isten kedvezése, az Ő
ajándéka. Hogyan kaptuk az üdvösségünket? Hogyan kaptuk az örök életünket? Kegyelemből, és hit által. Hit által. Ehhez nem kell nagy hit. Miben kell hinnünk? Isten kegyelmében. A
kegyelemben való hit, ami megtartott bennünket. Jézus kifolyt vére volt az ár értünk. Jézus
fizetett meg az Ő vérével értünk.
Ha megnézzük az Ószövetséget, amikor Isten az egyiptomiakra csapást mért, mielőtt népe
kivonult az egyiptomi fogságból, az utolsó csapás előtt Izrael népének meg kellett kenni
vérrel az ajtófélfákat és a szemöldökfát. Azt mondta Isten, hogy amikor jön a pusztító és
meglátja a vért, akkor nem ölhet, nem pusztíthat, és megmaradnak Izrael népének az
elsőszülöttjei. Szeretném megkérdezni: mitől függött, hogy megmaradtak? Megtartották ott a
törvényt? Jókat cselekedtek? Aggódtak? Imádkoztak? Mi tartotta meg őket? A kegyelem. A
kegyelem! Isten azt mondta, hogyha a szent vért fölkenitek, akkor megmaradtok. Ha aggódsz,
akkor is, ha nem aggódsz, akkor is. Mert Isten beteljesítette az ígéretét.
Ugyanez a kegyelem, a szent vér, Jézus vére jobban beszél értünk, mint Ábel vére. Mert
Ábel vére a saját igazságáért kiáltott föl. De Jézus Krisztus vére pedig miérettünk. Örök,
engesztelő áldozat. Tehát, ha te elfogadtad Isten kegyelmét hit által, akkor mindegy, hogy
aggodalmaskodsz, mit teszel, hogy teszel, te kegyelem alatt vagy. Isten kegyelme alatt vagy.
Nem kell erőfeszítéseket tenned, csak hit által el kell fogadnod Isten kegyelmét. A hit és a
kegyelem is összekapcsolódnak.
Nagyon érdekes, ahogy olvastam a Bibliát, ahogy készültem az alkalomra, előjött, hogy
Isten valójában, pontosabban Jézus Krisztus földi szolgálatában összesen két embernek
mondta, hogy nagy a te hited. Kettő embernek. Sokan azt gondolják, hogy Isten kegyelmét
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elfogadni, ahhoz nagy hit kell. Nem kell hozzá nagy hit, csak egyszerűen hit kell. Ki volt ez a
két ember, akinek Jézus azt mondta, hogy nagy a te hited! Az egyik a sziro-föníciai asszony
volt, aki azért ment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Erre Jézus azt mondta neki, hogy
nem jó elvenni a fiak kenyerét, és az ebeknek dobni. Gondoljatok bele, hogy Jézus ezt a nőt
ebnek, kutyának nevezte. Hát, ha ez ma történne, szinte látom az újságcikkeket, a Facebook
megjegyzéseket: Hol a szeretet? – és a többi. De ez a nő nem sértődött meg. Ez a nő azt
mondta Jézusnak: De hát a kutyák is esznek, ha másként nem, a morzsalékokból. Mondta,
hogy asszony, nagy a te hited! A te hited miatt menj el, meggyógyult a te leányod. A másik
pedig a kapernaumi százados, akinek Jézus azt mondta, hogy nagy az ő hite. A százados a
szolgája miatt jött Jézushoz, és azt mondta neki, hogy nem kell, hogy eljöjj. Mert tudta, hogy
ő nem méltó, hogy Jézus meglátogassa őt, hogy elmenjen hozzá. Elég, hogyha szól egy szót.
Elég, hogyha szólsz egy szót, és akkor meggyógyul az én szolgám! Általában azt mondják az
emberek: Hát igen, ez a százados. Ez a százados ismerte a hatalmat! Ugye, mert hallottuk
tanításokban is: azért volt nagy a hite, mert ismerte a hatalmat. Oké, rendben van, a százados
ismerte a hatalmat, de mi van ezzel az egyszerű háziasszonnyal? Vagy egy anyával, aki a
gyerekét nevelte? Mi a közös? Gondolkodtatok-e, hogy mi a közös ebben a két emberben? Az
egyik nő volt, a másik férfi. Az egyik ismerte a hatalmát, a másik nem ismerte a hatalmát. Mi
volt bennük mégis a közös? Megmondom nektek. Mind a kettő pogány volt. Egyik sem volt a
törvény alatt. Mindegyik Isten kegyelmére hagyatkozott. Mindkettő Isten kegyelmében hitt.
Ezt a százados mondta: Tudom, hogy nem érdemlem meg. Tudom, hogy nem jár nekem, mert
nincs szövetségem Istennel. Mert én egy kívülálló vagyok, nincs kapcsolatom Istennel. De hitt
Isten kegyelmében, hitt Jézus kegyelmében, hitt a kegyelemben, és a kegyelembe vetett hit
meggyógyította a szolgáját. Ugyan ez volt a helyzet ezzel a sziroföníciai asszonnyal. Tudta,
hogy nem jár neki, mert ő pogány. Egy pogány nő. Jézus mondta is neki, hogy az a fiaknak
jár, az a kenyér. A fiaknak járnak az áldások, a gyógyulások, a szabadulás. Isten áldásai neked
nem járnak! Az eb egyébként azt is jelenti, hogy nem nép. Te nem vagy nép, neked ez nem
jár. Nagyon bölcsen válaszolt ez a nő: Igen, de nekem elég a morzsalék, az ebek is esznek! És
meggyógyult az ő lánya. Miben bízott? Miért mondta neki Jézus, hogy nagy a te hited? A
törvény betartásához nem kell nagy hit. Ahhoz nem kell hit. Parancsokat teljesíteni, ahhoz
nem kell hit. Parancsokat mindenki tud teljesíteni. Nem? Tehát én voltam katona, tudom,
hogy amikor parancsoltak, akkor nem számított, hogy nekem volt hitem, vagy nem volt hitem.
Meg kellett tenni, és kész. Ha föl kellett mosni háromszor, akkor fölmostunk háromszor.
Mindegy, hogy jónak tartottuk-e, vagy nem. Tetszett, vagy nem tetszett. Volt rá hitünk, nem
volt rá hitünk, megtettük. A törvény parancsok sokasága. Parancsolatok sokasága. Istentől
van, és mondom, hogy a törvény jó.
De a hit, az igazi hit a kegyelemhez kell. Isten a kegyelembe vetett hitünket nagyonnagyon megjutalmazza. Erre mondta Jézus, hogy: Nagy a te hited! Ha neked az Isten
jóságában, Isten kedvezésében, Isten kegyelmében van a hited, akkor Jézus ma neked is azt
mondja: Nagy a te hited! Mert a hited nem a saját cselekedetedben, a saját teljesítésedben, a
saját jóságodban, a saját erőfeszítéseidben, a saját dicsekvésedben van, hanem a Benne való
dicsekvésedben. Ez az, ami Istennek hálaadást és dicsőséget szerez. A szívünkben pedig
hálaadás van.
Beszéljünk egy kicsit a háláról. Mikor tudunk hálát adni Istennek? A hálaadó szív megkeresi, megtalálja a jó dolgokat. A hála az isteni természet megnyilvánulása, mert a szeretetből fakad. A hála az isteni természet megnyilvánulása. Ha nincs hála, akkor nincs dicséret, és
nincs imádat sem. Ez ugyanabból a forrásból fakad. Ha hálás a szívem Istennek, akkor tudom
dicsérni, és tudom imádni Őt. Egy hálátlan szív nem tudja imádni Istent. Nézzük az Efézus
5,20-at. Mikor kell hálát adnunk?
Efézus 5,20.
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20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében
az Istennek és Atyának.
Ezt akár föl lehet fogni parancsolatként is, de nem lehet parancsolatra szeretni. Nem lehet
parancsolatra hálát adni. Hálát adni csak szívből lehet. A hála ellentéte a hálátlanság.
Beszélünk azért egy kicsit erről is. Ma nagyon sok hálátlan, nagyon sok elégedetlen emberrel
találkozunk. Ha csak megnézzük az egész társadalmunkat, az országot, vagy az egész világot,
tele van hálátlan emberekkel. Hálátlan, lázadó emberekkel. Egy elégedetlen ember tud-e hálát
adni? Nem. Egy elégedetlen emberben soha nincsen hála. Van-e jó elvárása, jó reménysége
egy hálátlan embernek? Nincs. Ezeket mondják még pesszimista embereknek is. Nagyon
sokszor ez a hálátlan szív sok minden más rossz tulajdonsággal is párosul, a kritikai szellem,
az ítélkezés szelleme, mert nem a jó dolgokat keresi. Nem azt keresi, hogy miért adhatna hálát
Istennek. Már reggel, amikor fölkelünk, a legeslegelső szavad a hála lehet. Hálát adok
Istennek minden reggel, hálát adunk az Úrnak azért, hogy fölébredtünk. Mindenért hálát
adhatsz Istennek. Mert ez nem biztos, hogy holnap meg fog történni veled. De a mai napért
hálát adhatsz Istennek. A hálátlanság a kevélységnek és a büszkeségnek a leánya. Még
egyszer: a hálátlanság a kevélységnek és a büszkeségnek a leánya. Miért? Mert a hálátlanság
önző. Az önző, nem tud hálát adni. Nézzétek meg az ószövetségben a farizeusokat, a
szadduceusokat, akik annyira a törvény mellett kardoskodtak, akik annyira a saját
teljesítményükben, annyira a hústestben bíztak, tudtak-e hálát adni Istennek? Volt-e bennük
hálaadás? Magukkal dicsekedtek, büszkélkedtek, kevélyek voltak.
Majd még megnézzük, hogy a hálaadás milyen ajtókat nyit meg előttünk. A vallásosság
szelleme is rajta van egyébként az elégedetlen emberen. Mert a vallásosság mitől vallásosság?
Attól, hogy nem Isten kegyelmében hisz. Nem Isten kegyelmében hisz. Tehát nagyon sokban
kapcsolódik egymáshoz a kegyelem és a hálaadás. A hálaadás forrása, a hálaadó szív forrása –
még egyszer mondom – a szeretet, és Isten kegyelmének megismerése. Mert amikor azt
megismerjük, és hittel válaszolunk, akkor megnyílik a mennynek az ajtaja. Megnyílik a szíved
a dicséretre, Isten imádatára. A törvénykező emberek legfőbb tulajdonsága a „sosem elég”.
Ismertek ilyen embereket? Sosem elég, és a sosem elég, az nem hozza meg a kívánt dolgokat.
A sosem elég: nem ebből jönnek a kívánt dolgok. A Példabeszédek 30,15-t többen ismeritek,
azt mondja:
Példabeszédek 30,15.
15. A piócának két leánya van: add ide, add ide! E három nem elégszik meg; négyen
nem mondják: elég;
Ugye, benne van a Példabeszédekben is a nem elég, nem elég, nem elég, adjál még, adjál
még, adjál még! Ha valakinek ilyen a mentalitása, ilyen a hozzáállása, nagyon sokan
nemhogy hálásak nem lesznek Istennek, hanem hálátlanok lesznek, zúgolódóvá válnak.
Nézzétek meg, megint csak menjünk vissza a pusztai vándorláshoz, hogyha már volt róla szó
a mai napon. Miért kellett volna hálát adniuk? Legelőször azért, hogy megmenekültek. Ha
onnan kezdjük, a vér miatt. Ugye, nem haltak meg az elsőszülötteik? A fáraónak és a pogány
Egyiptom népének elsőszülöttei mind elpusztultak. Már ott hálát kellett volna, hogy adjanak
Istennek! Tehát ez már egy nagyon nyomós ok. Aztán Isten megnyitotta nekik a Vöröstengert, és átkeltek száraz lábbal, megmenekültek az ellenségtől. Igen, egy ideig dicsérték
Istent. Miért? Csak azért dicsérték, mert éppen betöltötte a szükségeiket. Nagyon sokszor
látunk embereket, akiket Isten meggyógyít, megérinti a szívüket, és nagyon örülnek, nagyon
boldogok, mint ott, azok az izraeliták, akik kivonultak Egyiptomból, és utána nagyon gyorsan
elfelejtik Isten jótéteményét. Nagyon-nagyon hamar. Ugye, írta Dávid, hogy ne feledkezzél el
semmilyen jótéteményéről Istennek? Ők nem adtak hálát Neki. Jött az első nehézség. Mi
történt? Máránál megszomjaztak, nem volt víz, azonnal elfelejtették, hogy Isten mit tett velük.
Mit kezdtek tenni? Zúgolódtak, morgolódtak, rázták az öklüket Istenre.
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A hálás szív mit tesz? Visszagondol, hogy: Hű, mit tett velünk Isten! Milyen hatalmas
dolgot tett velünk Isten! Hálát adunk Neki. Mi lett volna a helyes hozzáállás? Kérjetek, és
adatik néktek – mondja az Ige. Hálát adnak Istennek, hálaadással föltárják a kívánságaikat
Isten előtt, és zúgolódás nélkül megkapták volna ugyanazt, és Istennek öröme telt volna
bennük. De nézzétek meg, nem ezt tették! És a hálátlan szív, a hálátlanság nagyon-nagyon
sokba került nekik, hiszen a tizennégy napi járóföldet negyven év alatt tették meg. Bolyongtak
a pusztában, kerülgették a saját hegyeiket, a saját problémáikat, jártak körbe-körbe. Nem
tudták elfoglalni azt a helyet, amit Isten már nekik adott. Nem vették birtokba, mert nem volt
hálaadás a szívükben. A hálátlanság, a zúgolódás, az elégedetlenség megfosztja az embereket
Isten áldásaitól. Kell, hogy hálás szívünk legyen Isten felé. Ezt nem lehet parancsra megtenni,
ezért kell megismerni Isten kegyelmét. Nem lehet túl sokat prédikálni a kegyelemről, nem
lehet eleget prédikálni róla, mert mindennek ez a forrása. Ez a forrása egy jó életnek. Ez a
forrása Isten áldásainak. Hiszen maga a kegyelem, maga Krisztus jött el közénk, és Önmagát
föláldozta értünk.
A hálátlanság néhány megfogalmazását ismertetem. Ezeket nem azért mondom, hogy
vádold magad, hanem, hogy ismerjük föl ezeket. Azt mondja: Aki a vett jótéteményért
köszönetet nem mond.
Történt-e már veled olyan, hogy valami jót tettél valakinek, és utána még rád támadt, te
lettél a rossz? Történt már veled ilyen? Biztosan. És mit éreztél ilyenkor? Hát, nem volt egy
kellemes érzés! Gondoljátok el, hogy Istennek mennyi háládatlanságot kell elszenvedni.
Mindent Tőle kapunk, még azt a levegőt is, amit belélegzünk. Nagyon sokan még mindig nem
adnak hálát Istennek. Nincs ott a hálaadás, nincs ott a hálaadó szív, nincs ott a szeretet. A
jótevőt figyelemre se méltatja, vagy éppen gonosszal fizet neki vissza. Ezt már az előbb
elmondtuk. Ez egy hálátlan ember. Erre mondjuk, hogy hálátlan ember. A kapott jótettet
sohasem viszonozó személy. Ez egy hálátlan ember. Alapja a tárgyilagosság hiánya, mely
mögött rendszerint az önismeret hiánya húzódik. Úgy gondolja, hogy egymaga Isten nélkül is
elboldogul. Az önismeret hiánya. Mit jelent ez? Azt, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda
Krisztusban. Nem tudja, hogy Isten mit tett érte. Nem tudja, hogy Krisztus milyen munkát
végzett el érte. Nem tudja azt, hogy a legnagyobb dolgot az Úr tette vele. Sőt, ez még bűn
Isten szeretete ellen is, céltévesztés. Sokan keresik a bűnöket, hogy: ilyen bűn, olyan bűn,
amolyan bűn. De nagyon sok dolgot nevez a Biblia bűnnek, vagy céltévesztésnek, vagy
véteknek. Nevezhetjük, ahogy akarjuk. Azt már korábbi üzenetben egyszer elmondtam, de
bűn Isten szeretete ellen. Mert az ószövetségben ezért a bűnért igen komoly árat fizettek. A
hálátlanságért, amikor nem adtak hálát Istennek. A Római levélben is ír erről Pál apostol,
mégpedig az első rész 21-es igeversben. A Római levél így kezdődik, a pogányokról szól.
Róma 1,21.
21. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem
néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő
balgatag szívük megsötétedett.
A hálaadás hiánya a hálátlanság. Mi az, amit tesz? A szívet a Biblia úgy fordítja, hogy
psziché. Az a mentális egészség. Azt jelenti, hogy mentális szinten megromlottak,
megbetegedtek. Megsötétedett a balgatag szívük. Balgatagnak, bolondnak mondja őket.
Tehát, aki hálát nem ad, bolondnak nevezi a Biblia. Nevezzük nevén akkor a gyereket.
Nagyon fontos Isten szemében a hálaadás, a hálaadó szív. Nézd meg Jézus szolgálatát, majd
fogunk menni oda is. Az elégedetlenség állandó lázadáshoz vezet, és a belső békesség
elveszítéséhez. Egy elégedetlen embernek nincs belső békessége. Mutass nekem egy hálátlan
és mégis boldog embert! Nem találsz. Ha valaki hálátlan, nem tud boldog lenni, nem tud
megelégedett lenni. A hálaadás honnan fakad? Sokadszorra mondom: Isten szeretetéből, Isten
kegyelméből. Nézzük: a növekedés csúcsa a hálaadás. Ha valaki szellemben fölnövekedett, ha
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valaki fölnövekedett az Igében, ha valaki fölnövekedett Isten szeretetében, akkor hálaadó
szíve lesz.
Kolosse 2,6–7.
6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne,
Hogyan vettétek az Urat? Kegyelemből, hit által. Ahogy vettétek az Urat, úgy járjatok
Őbenne. A szent vér ott van fölötted. A szent vér örök engesztelő áldozat volt érted. Isten
kegyelme alatt vagy. A Galata levelet olvastam, és akkor megjelent a szemeim előtt a
frigyláda. Leírja a Galata levél, most nem lapozok oda. Ott vannak a keruboknak a szárnyai, a
legtetején. És azt mondta Isten Mózesnek, hogy onnan, a kerubok szárnyai körül fogok szólni
nektek. Mi van a kerubok szárnyai alatt? A láda fedele, a kegyelem fedele, ahova hintették a
szent vért. Tehát, amikor a szent vért odahintették, akkor Isten elfogadta azt az áldozatot,
elfogadta Jézus áldozatát. És ha most visszanézünk a 91-es zsoltárra, úgy kezdődik: Aki a
Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.
Az Úr ugyanúgy befedez a szárnyaival, mint a tyúk a kiscsibéit. Ott van oltalom, ott van
védelem, ott nincs bűn, ott nincs betegség, ott nincs szegénység, ott nincsenek az ellenségeid,
ott áldások vannak. Mi van a kegyelem fedele alatt? Áron kihajtott vesszeje, és a kőtáblák.
Tehát, akkor lássuk meg, hogy a kegyelem fölötte van a törvénynek. A kegyelem fölötte van a
törvénynek! A kegyelem felülírja a törvényt! Hálát adunk Istennek!
6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne,
Hogyan kell járnunk? Hitben kell járnunk, és Isten kegyelmében kell járnunk! Úgy vettük a
Krisztust? Úgy vettük. Igen, menjünk, nézzük meg ezt a három pontot. Mi a feladatunk?
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben,
amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen.
Mikor fog jönni a hálaadás? Ha meggyökerezünk Őbenne, ha felépülünk Őbenne, hogyha
megerősödünk Őbenne, mint egy növény, amit elültetnek. Először gyökere lesz, azután jön a
szára, meg fog erősödni, és még a madarak is rászállhatnak az ágaira. A növekedésünk csúcsa
a hálaadás. A hálaadás pedig bőséges legyen! A hálaadás megőrzi a békességet. A Filippi 4,6ot nézzük meg.
Filippi 4,6.
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Hogyan kell, hogy történjen? Ne aggódjunk semmi felől! Az aggodalom, az a hústestből
jön, a kegyelem megismerésének a hiánya. Nem növekedtünk föl még Isten kegyelmének a
megismerésében, amikor aggódunk. Márpedig néha találsz olyan embert, aki aggódik. Néha
reggel a tükörben is láthatod. Könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással. Hogyan?
Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Utána mi fog történni?
Filippi 4,7.
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni
szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Mikor kell hálát adni? Mindenkor. Mindenkor. Mindenkor!
Amikor van rá okod akkor, amikor nincs rá okod, akkor is. Mindig, mert erre mindig van
okunk. A hálaadás az Úrnak a dicsőítése, és közben gyógyulás is. A gyógyulás előtt is
megnyitja az ajtót.
Lukács 17,16–19.
16. És arccal leborult az Ő lábainál hálákat adván néki: és az samariabeli volt.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig
hol van?
18. Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az
idegen?
19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged.
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Nézzétek meg, érdekes módon ez sem a törvény alatt volt, hiszen egy samariabeli volt. Az
Úr megtisztított tíz leprást. Mondta, hogy: Menjetek föl Jeruzsálembe, mutassátok meg
magatokat a papnak. Mert abban az időben a pap állította ki a tisztasági bizonyítványt, hogy
tiszta vagy, mehetsz az egészségesek közé. Egyetlenegy idegen jött vissza hálát adni. Jézus a
szemére vetette a többinek, hogy hol vannak. Hol van a ti hálaadásotok? Istennek nem
tetszett, hogy csak ez az egy idegen jött vissza. Az ő hálaadó szíve megtartotta őt. Legyen
hálaadó szívünk! A hála Isten felé megtart bennünket. Megnyitja az ajtót a békesség, a
gyógyulás előtt. Még valamit hoz a hálaadás. Nézzük meg, hogy mennyi minden van a
hálaadásban. Nem nagyon találtam tanításokat erről. Lehet, hogy rossz helyen kerestem, lehet,
az én problémám, de én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy megértést kapjunk. A bőség,
az adakozás is hálaadást szerez Istennek. Mi az adakozás? Erről egy előző üzenetben, amikor
a tizedről szóltam, már volt szó. A tized valójában Isten dicsérete, hálaadás Istennek. Szintén
a hálaadás része.
2Korinthus 9,10–15.
10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és
megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit,
A megigazultságotok gyümölcsét. A kegyelem mit hozott? Megigazított bennünket Isten
kegyelme, Isten előtt igazzá tétettünk. Igazak vagyunk! A megigazulásnak vannak
gyümölcsei. Mi az egyik gyümölcse?
11. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.
Nézzétek, hogy az adakozás, a bőség Istennek szerez hálaadást. Istent dicsőíti meg, amikor
téged Isten gyarapít. Hálát adunk az Úrnak!
12. Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok
hálaadással bőséges az Isten előtt;
Csodálatos igeversek!
13. E szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent azért az engedelmességért, mellyel
ti vallást tesztek a Krisztus Evangéliumáról, és a ti hozzájuk és mindenkihez való
adakozó jószívűségtekért.
14. Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való
bőséges kegyelme miatt.
Hálát adunk Istennek!
15. Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért.
Látjátok, hogy a hálaadás, az adakozás, ami a hálaadásnak egy része, a dicséretnek, az
imádatnak egy része, megnyitja Isten kincsesházát. Nagyon sok elégedetlen ember van,
rengeteg ember arról panaszkodik, amije nincs. Miért nem annak örülsz, amid van? Isten
miért adjon neked még többet, ha annak sem tudsz örülni, amit eddig kaptál? Adjál hálát
Istennek azért, amid van! Ő rád fogja árasztani a bőségét! Gondolj bele, hogy te, mint szülő,
vagy gyerek, kinek adsz szívesen ajándékot? Kit áldasz meg szívesen? Van, aki azt mondja,
hogy: Ó, hát csak ezt hoztad? Karácsony volt, ajándékozás volt. Azt mondja, hogy: Hát, csak
ezt hoztad? Ezt az ajándékot? Ez nem tetszik nekem! Szívesen adsz egy ilyen embernek
ajándékot? Nem. Tehát kell, hogy hálás szívűek legyünk! Amikor hálás vagy azért, tényleg
belülről, a szívedből, nem képmutatásból, nem azért, mert megtanultuk. Ezt nem lehet
megtanulni, ez vagy jön belőled, vagy benned van, vagy nincs. De meg lehet szerezni. Tudod
hogyan? Az Igéből. Az Igének a hallgatásából. Ahogy növekedünk Isten kegyelmében, ahogy
hallgatjuk az Igéjét. Valaki megkérdezte a Facebookon: Hogyan lehet növekedni Isten
kegyelmében? Úgy, hogy hallgatod a kegyelem üzenetét, és akkor fogsz növekedni. Nincs
más módja a növekedésnek, mint Isten Igéjének hallgatása. Dicsérjük az Urat! Mi teszi
bőségessé a hálaadást? Erről már beszéltünk: a kegyelem.
2Korinthus 4,13–15.

7

13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva:
Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
14. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és
veletek együtt előállít.
Hálát adunk Istennek!
15. Mert minden tiérettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást
bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
Ezt most nem is olvasom tovább, mert ezt az igeverset az előbb már megnéztük.
Tudjuk, hogy a korinthusi gyülekezet egy nagyon-nagyon testi gyülekezet volt. És Pál
szinte csak feddi őket, dorgálja őket, és mondja, hogy mit tesznek rosszul, mit nem így
kellene. Ha elolvassátok az 1Korinthust, akkor láthatjátok, hogy ők testiek, viszálykodások,
civódások vannak köztük, mintha a homokozóban lennének, úgy viselkednek. Végig dorgálja
őket Pál apostol. De nézzétek meg, hogy kezdi a levelét, amit hozzájuk ír, ehhez a testi
gyülekezethez:
1Korinthus 1,3–9.
3. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor felőletek az Isten ama kegyelméért, mely
néktek a Krisztus Jézusban adatott,
Látjátok, hogy a kegyelem nem egy kiérdemelt dolog? Egy ilyen testi gyülekezetnek Isten
odaadta a kegyelmét. És ezért Pál apostol hálát adott Isten kegyelméért.
5. Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok Őbenne, minden beszédben és minden
ismeretben,
6. Amint megerősíttetett bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.
7. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk
Jézus Krisztusnak megjelenését.
Nézzétek, ott volt Isten kegyelme, ott voltak a kegyelmi ajándékok. Annak ellenére, hogy
csecsemők voltak, annak ellenére, hogy nem a legjobb hírű gyülekezet volt, mégis ott volt
Isten kegyelme. Tudsz hálát adni azért, mert ilyen a mi Istenünk? A kegyelem nem érdem
szerint van, hanem Isten kedvezéséből, jóindulatából, szeretetéből.
8. Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
Mert Isten kegyelme megtartja őket, akkor is, hogyha csecsemők. De az nem jó nekik,
hogyha csecsemők, mert egy csecsemő hiába örökös, egy csecsemő nem tud hozzájutni az
örökségéhez. Föl kell, hogy növekedjünk. Isten kegyelme akkor is megtartja őket. Hiába az
övé minden, azt mondja az Ige, hogy amíg az örökös kiskorú, bár ura mindennek, mégis
gyámolok alá van vetve. Gyámolok alá van rendelve, nem ő rendelkezik mindazzal, ami
egyébként jog szerint az övé. Minél előbb fölnövekedünk, annál gyorsabban tudjuk birtokba
venni az örökségünket, és annál jobban jönnek Isten áldásai.
9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való
közösségre.
Hű az Isten? Hű az Isten! Igen, Ő hűséges! Ő megígérte nekünk, és Ő megteszi. Miért? Az
Ő kegyelméért! Nem a te jóságodért, meg az enyémért, vagy valaki máséért. Az Ő jóságáért,
az Ő szaváért, az Ő hűsége miatt. Nekünk egy ilyen Istenünk van! Egy ilyen Urunk van
nekünk! Tudunk-e hálát adni? Ha most majd így nézel vissza, ilyen szívvel, ilyen szemmel
fogsz visszanézni az elmúlt évre, akkor van miért hálát adni. Mert itt vagy, Isten már átsegített
a nehézségeken, és át fog segíteni jövőre is! Hálát adunk Istennek!
Nézzük, hogy miért a kegyelmet hirdetjük, és miért nem a törvényt. A sátán a bűn és a
bűntudat által uralkodik az emberek felett. Ha nincs bűn, elveszik a hatalma. Tudom, hogy
minden olyan szolgálót, szolgálatot, akik Isten kegyelmét, jóságát prédikálják – nem a saját
jóságunkat –, azt megkövezik. Egy dolgot kell megérteni, hogy a sátán eszköze a bűn, a

8

bűntudatkeltés, és ez által uralkodik az emberek fölött. Tudjuk, hogy a kereszt lábához oda
lett szögezve a törvény. Tehát legyőzte az Úr a sátánt. Bűn helyett a szeretet, azaz Isten veszi
át az uralmat. Mi történik? Ha félretesszük a törvényt, akkor a bűn helyett a szeretet, azaz
Isten veszi át az uralmat. Ha nincs törvény, és a kegyelmet elfogadod, akkor ki fog uralkodni
fölötted? Akkor Isten uralma alatt vagy, és nem a bűn uralma alatt. Így lehet megszabadulni a
bűntől, a kegyelem által. A kegyelem az orvosság a bűnre. A kegyelem a mosógép – bocsánat,
hogy ilyen hasonlatot használok, hogy megértsétek –, ami kimossa a szennyesünket. Ha
kidobod a mosógépet, akkor marad a szennyes. Mert a törvény csak megmutatja, hogy
szennyes az a ruha, kimosni nem tudja. Ez jutott eszembe. Bocsánat, nem akartalak most
házimunkával terhelni benneteket. A bűn helyett a szeretet, azaz Isten veszi át az uralmat.
Hálát adunk Istennek!
Amivel a gonosz mindig szeretne elbizonytalanítani, az az Isten előtti megigazultságod. Ez
az, amit a gonosz mindig meg fog támadni. Neked meg kell gyökerezni abban, hogy te igaz
vagy Isten előtt. Az ostobaságaink, amiket tettünk, sajnos, mindannyian, nem tesznek
bennünket igaztalanná Isten előtt. Kárt okoz nekünk, problémát okoz nekünk, rengeteg bajt
okoz nekünk, de Isten előtt nem tesz igaztalanná bennünket, mert minden bűnért kifizette
Jézus az árat. Most nem arra biztatlak, hogy bűnt kövess el, mert a bűn, az megöl téged. A
bűn, az nem tesz jót neked. Amikor bűnt követünk el, akkor a sátán nyerészkedik, dörzsöli a
markát, és neki szerzel örömet, magadnak meg óriási károkat. Ha felnősz, ha megérted, hogy
egy hívő keresztény, akiben Krisztus van, akiben szeretet van, nem akar bűnt elkövetni. Nem
akarlak elszomorítani, de ennek ellenére fogsz. Mindegy, én itt prédikálhatnék a bűn ellen,
elmondhatnám, hogy ezt ne tedd, azt ne tedd, amazt ne tedd. Ahol a törvényt prédikálják, ott
az emberek ugyanolyan bűnöket követnek el, mint ahol a kegyelmet prédikálják. Sőt, még
nagyobbat is, mert nincs orvosságuk, nincs eszközük a bűnre. A bűnre egy valami van, ami
hatásos: Isten kegyelme. Ezért fontos a kegyelem! Dicsérjük Jézust! A gonosz szeretné rólad
letépni a megigazultság ruháját, szeretné, ha mezítelen lennél úgy, mint Ádám és Éva voltak a
kertben. Amikor Isten dicsőségében voltak, a megigazultság ruhájában, odamehettek Isten elé,
beszéltek Istennel, együtt jártak Istennel. De amikor a megigazultság ruhájuk lekerült, akkor
mezítelennek látták magukat. Féltek, és elbújtak Isten elől. A törvény mezítelenre vetkőztet,
mert a törvény megmutatja, hogy rossz vagy. Semmi mást nem tud megmutatni. Ezért mondja
az Efézus 6, hogy öltözzetek fel!
Efézus 6,11.
11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek
minden ravaszságával szemben.
Meg kell tartanod magad Isten szeretetében. Ezért mondja az Ige, hogy öltözzük föl a
megigazultságot! Föl kell, hogy öltözzük! Az nem fog rád ugrani csak úgy. Ma reggel sem
úgy öltöztünk föl, hogy beálltunk a szekrény elé, és ránk ugrott a ruha a szekrényből, hanem
föl kellett venni darabonként. Van egy kis macera vele. Ugyanúgy föl kell, hogy öltözzük
Isten minden fegyverét. Mi történik veled, ha mezítelen vagy? Kárhoztatás, szégyen, félelem,
rossz kapcsolat Istennel, kiszolgáltatottság. Ez történik! A törvény a bűnt mutatja meg, a
kegyelem Isten jóságát mutatja meg. A törvény a bűnt mutatja meg. A törvény a kisujját sem
mozdítja, mert erőtlen. Semmit nem tesz érted! Semmit az égvilágon nem tesz azért, hogy te
jobb legyél. Nem tud tenni, mert az Ige azt mondja, hogy a törvény erőtlen. Sőt, a bűn
fullánkja, a bűn ereje a törvény. A bűn ereje a törvény. Amikor azt mondom, hogy valamit ne
tegyél, akkor direkt tenni fogod. Ha most azt mondom neked, hogy ne gondolj a piros
elefántra, mi jelent meg a fejedben? Ugyanilyen a törvény, nem segít neked.
A kegyelem megmutatja Isten igazságát, és nem kompromisszumot köt.
Róma 3,24–26.
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
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25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy
megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett
bűnöket,
26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.
Nem elemezzük ki most annyira ezt a verset, pedig hát lenne mit elemezni ezen is, mert
ingyen igazultunk meg. Ezt annyira nehéz elfogadni az emberi elmének! Bármit, amit a
világon kapsz, ha fizetést kapsz, vagy bármit, azért valamit tenni kell. Megszoktuk azt, hogy
valamit tennünk kell azért, hogy valamit kapjunk, és ezt hordozzuk a testünkben, az
elménkben. Nagyon nehéz elfogadni az emberi elmének azt, hogy csak ingyen, csak úgy
valaki ad valamit. Meg kell tanulnunk elfogadni Istentől.
Krisztus váltsága által, Isten rendelte el eleve. Megvan Istennek a jogalapja arra, hogy
bennünket megigazítson. Ez a jogalap Jézus Krisztus keresztje, az Ő vére. Isten nem
igazságtalan, amikor téged minden érdem nélkül megigazít, mert megvan a jogos alap. A
jogos alap a kereszt, a kereszt munkája. Hova kell, hogy tegyük a hitünket? Jézus bevégzett
munkájába. Ekkor értjük meg a kegyelmet, ekkor növekedik bennünk a szeretet, az
elkötelezettség Isten felé. Ekkor jön a hála, ekkor jön a dicséret, ekkor jön az imádat.
Miért nem szeretik sokan a kegyelem üzenetét? Gondolkodtam ezen, és összeírtam egy-két
dolgot az elmúlt években. Miért bíznak jobban az emberek a test erejében, mint a keresztnek
az erejében? Az emberi természetnek az erejében bíznak sokan, a kereszt erejével szemben.
Miért teszik ezt? Mert ez kilő egy-két ilyen hamis támaszt az ember alól, mert nem
dicsekedhetsz tovább magaddal. Nem mondhatod el, hogy: Hát, én milyen szuper vagyok!
Lehet, hogy egy-két dologban szuperebb vagy, mint én, lehet, hogy te egy-két dologban jobb
vagy, mint én, de a kegyelem nélkül te is tökéletlen vagy, mert nem vagyunk senkik Nélküle.
Nem tudsz tovább dicsekedni magaddal, ha a kegyelemben bízol. Mert nem rajtad van a
fókusz, hanem Istenen. Mert az Úr dicsőségét hirdeti, és nem az ember dicsőségét, nem az
ember teljesítését, nem az ember jóságát, hanem Isten jóságát. Mert nem a te szentségedet
magasztalja, hanem az Urat. A prédikátorok nagyon sokszor miért szeretik a törvényt? Mert
ha a kegyelmet prédikálod, akkor elveszed a befolyásodat a kiskorúak felett, és nem tudsz
rajtuk tovább uralkodni. A törvény uralkodik az emberen. A törvény egy rabszolgatartó. Bár a
törvény jó, de uralkodik rajtad, és a törvénnyel manipulálják az embereket. Mind a mai napig
vannak gyülekezetek, ahol a törvénnyel manipulálják az embereket. Generációs átkokat
hirdetnek nekik, és egyéb hasonló dolgokat. Ha nem teszed meg ezt, ha nem teszed meg azt.
A kiskorúságban tartás egy eszköze az ördögnek, és így lehet manipulálni embereket, lehet
félelemben tartani őket. Tudjátok, az elmúlt húsz év alatt nem egy ilyen kereszténnyel
találkoztam, aki tele van kárhoztatással, tele van félelemmel, tele van depresszióval,
mindenféle elnyomással. Annak az egyik legfőbb alapja a kárhoztatás. Amikor nem állsz
stabilan a megigazultságodban. A törvényt nem neked kell betölteni! A törvényt Jézus töltötte
be. Nagyon sokan idézik ezt az igeverset: „Nem jöttem a törvénynek az eltörlésére, hanem,
hogy a beteljesítsem azt.” Ebből azt prédikálják sokan: Na, látjátok, hát akkor meg kell tartani
a törvényt, mert Jézus nem eltörölni jött a törvényt! Ennek az igeszakasznak van még további
igeverse, van előtte is, van utána is. Ha kiragadunk az Igéből egy-két dolgot, és ráépítjük a
saját elméletünket, abból jönnek a doktrínák. Abból jön a behelyettesítési elmélet, és ez még
soha nem vezetett jóra.
Máté 5,17–18.
17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem
jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
Jézus betöltötte, beteljesítette Isten minden követelését. Nincs kárhoztatásunk, nincs
tartozásunk. Jézus mindent kifizetett, a törvény minden pontját. Mit mond a 18-as versben?
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18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta
vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.
Beteljesedett-e minden Jézussal? Minden ígérete Őbenne lett igenné, és Őbenne lett
ámenné. Így van! Halleluja!
Hálát adunk Istennek! Jézusé minden dicsőség! Lehetünk hálásak Istennek a kegyelméért!
Hiszem, hogy a következő évben is növekedünk az Ő kegyelmében! Nagyon áldott, nagyon
boldog, eredményekben és áldásokban gazdag nagyon-nagyon boldog új évet kívánok mindannyiunknak. Dicsérjük az Urat!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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