KÖTELEZD EL MAGAD AZ IGÉBEN!
Dömök László élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Krisztus Szeretete Egyház Budapest, 2019. január 13.

Hálákat adunk Istennek azért, hogy itt lehetünk. Halleluja! Köszönöm szépen, dicsőség
Istennek! Szeretnélek megkérni benneteket, hogy itt, az alkalom elején tegyük meg azt, hogy
felállunk! Olyan jó lesz ez most a szívünknek, a lelkünknek, és a hústestünk is megtanulja
megszeretni ezt. Köszönjük Istennek, hogy van egy drága Úr Jézus Krisztusunk, és mivel Ő a
megvallásaink Főpapja, kell adnunk neki valamit, amivel tud dolgozni. Ámen! Halleluja!
Ezért most megtesszük a megvallásainkat. Mondjuk el együtt:
Beteljesedett Isten akarata az életemben a mai napon. Isten örömét találja abban, hogy én
bőségben éljek. Azonnali hittel engedelmeskedem a Szent Szellem vezetésének, aki bennem él.
Mindig a megfelelő helyen vagyok, a kellő időben, mert lépteimet az Úr rendeli. Isten mindent
megadott nekem, ami az istenfélő életre való. Képes vagyok mindent megszerezni, amiről Ő
gondoskodott a számomra. Isten az én ellátásom kiapadhatatlan és korlátlan forrása. Amint
az Ő áldásai elborítanak, az anyagi bevételem növekedik. Tisztelem az Urat a vagyonomból, a
jövedelmem zsengéjéből, engedelmes és hajlandó vagyok. Ezért csűrjeim megtelnek,
sajtóimból új bor ömlik. Áldott vagyok a városban, és a folyó mellé ültetett fához leszek
hasonló. Idejében megtermem gyümölcseimet. Leveleim nem hervadnak el, és bármit teszek,
az felvirágzik a kezem alatt. Jézus nevében. Ámen.
Még mielőtt helyet foglalnátok, a szívemen volt ez a két Ige a 65. zsoltárból, amit az Úr
adott nekem útban idefelé. Sok-sok hegyi balesetről, árvízről, földrengésről, tűzhányó
kitörésről, lavinaomlásról lehet hallani mostanság. Ezért adta az Úr nekünk ezt a verset:
Zsoltárok 65,6–7.
6. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
7. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
Körül van övezve Isten hatalmával. Most ti nyelveken imádkozva legyetek velem egy
akaraton! Megkötjük a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez élet sötétsége világbíráinak
minden gonosz munkáját, megkötjük és lerontjuk a gonoszság szellemének hatalmát a
magasságban! Elparancsoljuk a földrengéseket, az árvizeket, a szökőárakat, a lavinaomlásokat
a Jézus nevében, Isten dicsőségére. Megkötjük a tűzhányókitöréseket, ez befogja a száját a
Jézus nevében, Isten dicsőségére! A pokol nem bugyog fel a földből, az emberek
biztonságban élhetnek. Készen várja az üdvösség megjelenését Isten kegyelméből, a Jézus
nevében. Ámen. Halleluja! Dicsőség Istennek!
Tudjátok, fantasztikus dolog, hogy hatalmat kaptunk az Úrtól, és még mielőtt elkezdeném
azt, amivel én ma készültem, szeretném, hogyha odalapoznátok velem a Mózes 1. könyvére,
mert kaptam az Úrtól négy utalást ma reggel, itt a dicséret alatt. Ez bátorít minket abban, hogy
tudatosítsuk a szívünkben, hogy mindazt, amit Ádámban elveszítettünk, hit által Krisztusban
visszakaptuk. Halleluja! Dicsőség Istennek, hogy ti is örültök neki! Én nagyon örülök neki,
halleluja! Jó figyelmezzen rá a szívetek, mert ez nemcsak a hatalomról szól, hanem onnantól
kezdve, hogy ma itt az istentiszteletnek vége és kimentek az ajtón, lesz rá lehetőségetek, hogy
gyakoroljátok, és sok győzelmet fogtok megtapasztalni. Ámen, dicsőség Istennek!
1Mózes 1,27–28.
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és
asszonnyá teremté őket.
Isten képére teremtette őt, férfiúvá, és asszonnyá teremtette őket.
28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az
ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Itt eszembe jutott, hogy azt nem mondja, hogy uralkodjál a másik embertársadon. Itt ez
nincs kihangsúlyozva. Ezt csak úgy megjegyeztem. Isten arra teremtett minket, hogy uralkod1

junk. Dicsőség Istennek! Van, amikor azt mondjuk, hogy igen, de ezt még Ádámnak mondta.
Hajlamosak vagyunk a gondolatainkat itt hagyni az Ószövetségben. De most lapozzunk el a
Lukács evangéliumhoz.
Lukács 10,17–19.
17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is
engednek nékünk a Te neved által!
18. Ő pedig monda nékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.
19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az
ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
Vagyis hatalmat kaptunk. Ez már nem az Ószövetségben van, ez már az Újszövetség.
Menjünk tovább, dicsőség Istennek, halleluja!
János 10,10–11.
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért
jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.
11. Én vagyok a Jó Pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
Ámen. Dicsőség Istennek érte!
Márk 16,17–18.
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek;
új nyelveken szólnak.
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre
vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
De ez már több volt, ugye? Az Úr több mint elegendő. Halleluja! Innentől kezdve nem
muszáj elnézni senkinek, hogy valahol földindulás van, és azt mondja rá, hogy Isten
megítélte. Isten ítélete ilyen lenne? Azt mondja János 10.10, hogy én vagyok a Jó Pásztor. A
Jó Pásztor az életét adja a juhokért. Ez olyan érdekes egyébként, nem tudom megfigyeltéteke, amikor történik valami a világban, akkor azt mondja, azok ítélet alatt vannak. Mert Isten
haragszik rájuk. Nem tudom, miért szeretik az emberek Istenről azt terjeszteni, hogy Ő
mindig mérges? Őróla azt mondja a Biblia, hogy Ő a békesség Istene. Halleluja! Ő a hit
Istene, az Ő ítélete az, hogy az emberek üdvözüljenek, és az igazság ismeretére eljussanak. Ez
az Ő ítélete. Nem? Legalábbis én ezt olvastam. Ha tévedek, szóljatok! Mert állandóan ezt
olvasom a Bibliában, és azon gondolkozom, hogy miért keresik állandóan Isten haragját az
emberek?
Aztán egyszer az Úr a szívemhez szólt ezzel kapcsolatban. Nem egy hallható hangot
hallottam, hanem egy vezetést, hogy az emberek az életük során nagyon sok sebet gyűjtenek
össze emberektől, helyzetekből, másoktól. Nagyon szeretnének már bosszút állni, mert látják
a gonoszok gyarapodását, látják azt, hogy nem fizetnek meg azok, akik szerintük
megérdemelnék. Nagyon szeretnének sok büntetést látni. De tudjátok, nem szabad
elfelejtenünk, hogy a büntetést, amit mi kaptunk volna, nem kaptuk meg. Mert befogadtuk a
Krisztust. Krisztus kapta meg helyettünk. Miért kapná meg más is? Ahogy az imént is
hallottuk, az embereknek szükségük van az Evangéliumra, szükségük van az üdvösségre.
Szükségük van arra, hogy ne az érzéseik vezessék őket minden napon, hanem a hitük, a Jézus
nevében. Ámen. Ezért mindjárt itt az alkalom elején szeretném nektek felolvasni, amit tegnap
este kaptam a szívemben. Az Úrnak az üzenete ez, úgy hiszem. Mielőtt elkezdeném,
bocsánatot kérek. Megígértem reggel a fiamnak – kiszaladt mezítláb utánam hajnalban a hóba
–, hogy integetek. Úgyhogy sziasztok, gyerekek, üdv az interneten! Az egész családnak
halleluja, dicsőség Istennek! Magasztaltassék az Ő neve! Meglepődött, mert nem tudta, hogy
ma eljövök. Tegnap ezt nem beszéltük meg, és ma reggel kijött utánam.
Az Úr gondoskodni szeretne rólunk, ezért üzenetet küld, hogy az Ő népe el ne felejtkezzen
arról, hogy nekik, az Ő gyermekeinek Őrá kell figyelniük. Azt küldte az Úr, hogy kell egy
szent elhatározás, hogy Jézus meghalt értem, hogy szabad legyek, és szabad leszek! Jézus
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meghalt, hogy bátor, hogy magabiztos lehessek, és nekem így kellene élnem. Én nem fogom
az életemet aggódással tölteni. Ha nem határoztuk el, hogy meg vagyunk váltva, és Jézus
értünk halt meg, akkor soha nem birtokolhatja senki azt, amit Jézus nekünk szánt! Senki nem
határozhatja el magát helyettünk.
Itt egy kicsit megállok. Ma az egész világon azt látom, hogy nem kötelező sehova
elköteleznünk magunkat. Soha nem kötelező elhatározni magunkat. Az elhatározásnak
fantasztikus előnyei vannak! Sajnos újabban a keresztények között azt hallom, hogy ha
valamilyen elhatározás, akkor az már törvény. Törvénykezel! Ez nem törvény! Ha valamit
szeretünk csinálni, az miért törvény? Olyan érdekes, hogy rögtön úgy puff, hozzád vágják ezt,
és nem szabad így gondolkoznunk! Ez is hozzátartozik, hogy az emberek nagyon szeretnének
ítéleteket látni, és ha valami nem tetszik, rögtön odavágják, mert ez azért van, az azért van.
Isten szabad életet tervezett nekünk itt a földön, és szabad életünkhöz nem voltak
megtervezve a feszültségek, és a problémák. Ezért van az, hogy kihívásokkal nézünk szembe
az életben, és az érzéseink össze-vissza elkezdenek járkálni, amikor nem tanultuk meg őket
kordában tartani. Én ugyanúgy átmegyek rajta minden nap, mint ahogy ti is átmentek rajta.
Isten azt szeretné, hogy határozd el magad, hogy melyik irányba tartasz. Vegyünk most nem
klasszikus példákat. Vegyünk egy munkahelyet. Egy vállalat, vagy cég, aminek nincsen célja,
nincsen irányvonala, szerintetek hogy fog előremenni? Ülj csak bele egy csónakba hat
emberrel együtt, és evezzen mindenki más irányba! Az izgalmas lesz, ezt elmondhatom! Mi
egyszer osztálykiránduláson kipróbáltuk a gyerekekkel, és hárman beleestünk a vízbe. Nem
volt mély a víz, bokáig érő volt, csak ki lehetett próbálni, hogy milyen az? A csónakunk akkor
ment egy irányba, amikor egy irányba törekedtünk. Hogyha nincs elhatározásunk, nincs
meghatározva, hogy a csónak melyik irányba menjen, akkor nem fog semerre menni, csak
körbe-körbe. Körbe fogsz szédelegni, míg végül elszédülsz. Ha nincs meg az elhatározásod az
életedben, akkor itt az ideje, hogy tegyél egy elhatározást, hogy Jézus segíteni fog neked, a
döntések meghozatalában! Nem az érzéseid szerint fogsz dönteni. Nem akkor fogsz dönteni,
amikor fölbosszantottak, vagy bántottak. Ilyenkor sose hozz döntést, mert az biztos, hogy nem
lesz jó! Az összezavarodottság és a félelem nem a te barátod, és nem az én barátom. Az én
barátomat Jézus Krisztusnak hívják. A tiedet? Jézusnak hívják, dicsőség Istennek! Halleluja!
Ezért szükséged van elhatározásra a szívedben.
Engedjetek meg egy személyes példát most. A végzősökkel továbbtanulásra törekszünk.
Középiskolába készülnek. Jött egy tanuló és egy szülő, és azt mondták, hogy elmentek az
egyik középiskolába, és azt mondták nekik, hogy szeretettel várunk mindenkit, és ha nem
tetszik, akkor félévkor elmehettek máshová. Mondom, micsoda remek iskola ez? Ha nem
tetszik, menj innen! Nagyon meglepődtem. De olyan érdekes, hogy a másik iskolában pedig –
ahogy elmondták –, ha nem megy, segítünk. Megtalálod a helyedet, hogy a legjobb helyedre
kerüljél. Ma az a legfontosabb, úgy látom, mindenkinek, hogy kóvályogjanak. Hogy ne
legyenek lekötve. Tudjátok-e, hogy mi az, ami nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a
figyelmünk nem a megfelelő irányba legyen, és össze-vissza zavarodjon? Ting, ting, ting!
Nagyon gyorsan pörgetjük a mobiltelefonunkon lévő információt. Egy továbbképzésen
voltam nem olyan régen, és az egyik igazgató leült mellém, beszélgettünk, és körülbelül
tizenkétszer kezdtem neki a mondatomnak, mert mindig volt valami a mobiltelefonján. Hol
elkezdte, hogy ting! – kapott egy üzenetet. Aztán visszajött, és akkor folytattuk volna, és
megszólalt a telefonja. Aztán megint volt rengeteg jelzés a telefonján, és letettem a dologról.
Inkább nem mondok semmit. Úgyhogy csak ültem és néztem, próbáltam vigyorogni, hogy
hátha felkeltem az érdeklődését, de nem keltettem föl az érdeklődését jobban, mint a
mobiltelefon.
Az összezavarodottságban nagyon sokat segít nekünk az ellenség abban, hogy lekösse a
figyelmünket. Tudjátok, ezt is mondhatjuk. Az ellenségre foghatjuk, de nem ő helyezi a
kezemet a mobiltelefon képernyőjére, hanem én döntök úgy, hogy mit fogok csinálni. Én
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határozom el, hogy mit kezdek vele. Ez megint oda megy vissza, amit Isten mondott, mindjárt
a legelején a Mózes könyvében. Folytatni fogom a próféciát, csak hadd mondjam el nektek
ezt az igeverset, amely egy hatalmas vasbetonozott talapzat, amit Krisztus rakott le nekünk,
mindjárt a pályánk elején. Azt mondja:
5Mózes 30,19.
19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált
adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a
te magod;
Ezt figyeld: válaszd azért az életet! Nem azt mondja, hogy a szomszéd, Kis Pista Jóska
majd helyetted rákényszerít arra, hogy azt tedd le. Vagy Isten majd rákényszerít. Nem azt
mondja. Te válaszd! Válaszd az életet! Azt is megmondja, hogy mit: hogy élhess! Azt is
megmondja, hogy miért: Válaszd az életet azért, hogy élhess, mind te, és mind a te magod.
Vagyis amikor te a megfelelő dolgot választod, akkor az nemcsak rád lesz kihatással, hanem a
közvetlen környezetedre is. Drága testvérek, erre nincs mentség! De mi van akkor, ha rosszul
választunk? Tegnap este a szúcsi istentisztelet után beszélgettünk valakivel, aki munkahelyet
szeretett volna váltani. Pontosan az miatt, mert észrevett dolgokat, nem szeretne a korrupcióban részt venni. Ezért azt mondta, hogy váltani szeretne. Mit lehet ilyenkor mondani? Mert az
ember billeg. Csináljam? Ne csináljam? Imádkozz, az az első! Ne az legyen, hogy már
mindent elkövettél, most már nem maradt más hátra, csak hogy imádkozz. Hát elég rosszul
állnak a dolgok, ha ez a menetrend! Az első, hogy leülsz, és elcsendesedsz. Nem tudom, ti
próbáltátok-e? Tíz évvel ezelőtt, mikor először leültem elcsendesedni, akkor leültem,
imádkoztam tíz percet, amiben semmi szív nem volt, mert kattogott az agyam. Elcsendesedni
úgy lehet, hogyha megbízol abban, akihez mész. Ahhoz, hogy megbízz abban, akihez mész,
ismerned kell Őt. Ha életedben most látnál először, nem hiszem, hogy rám bíznál egy
százezer forintos csekket, hogy adjam föl neked a postán, mert te nem érsz rá. Biztos, hogy
nem adnád nekem ide. Másnak sem, akit először látnál. Meg kell benne bíznod. A
nehézségeket akkor tudod átadni a te Főpapodnak, hogyha megbízol benne. Akkor fogsz tudni
leülni hozzá úgy, hogy el tudsz csendesedni, ha tudod, hogy ki Ő, és tudod, hogy ki vagy te
Őbenne. Márpedig a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten Igéje által. Ámen! Dicsőség
Istennek! Ti is ugyanazt a Bibliát olvastátok, látom.
Azt mondja tehát az Ige, hogy válaszd az életet, hogy élhess mind te, és mind a te magod.
Ez a te választásod, és az én választásom. Én döntök erről a dologról. Mit mondtam az
illetőnek? Csendesedj el, és ha elcsendesedtél, hálákat adjál Istennek, hogy most a megfelelő
döntést fogod meghozni. Ha a megfelelő döntést hoztad, akkor azt, ami ott volt a szíveden,
hajtsd végre! Jön a tízezer dolláros kérdés, hogy mi van, ha tévedek? Akkor ott van az Ige rá,
mert Isten készült ezzel is. Hogy emberi testben élünk, az Úr pedig mindent a javukra fordít
azoknak, akik Őt szeretik. Halleluja! Vagyis, a tévedésednek az esélye csak egy esetben állhat
fönt, ha hústestedet fogod követni. Az indulataidat fogod követni. Akkor 100% tévedés lesz.
De hogyha azt követed, azt a békességet, ami ide le van írva, és ami odahelyeztetett a
szívedbe, akkor, ha még rossz döntést is hoznál, az Úr képes a javadra fordítani, csak hinned
kell benne. Hinned kell abban, hogyha még az ellenség a vesztedre is tervezte, Isten képes a
legjobbat kihozni számodra abból. Ne keseredjetek el, vagy ne keseregjünk el éppen akkor, ha
éppen beléptünk egy zsákutcába! Ahol bementél, ki is lehet jönni. Vagy van kerítés. Halleluja,
dicsőség Istennek! A legfontosabb, hogy késznek kell rá lenned, és úgy kell gondolkoznod
magadról, hogy bármilyen döntést hoztál, az csak jó lehet, Isten dicsőségére, és ha még
véletlenül nem is jól sikerült, ki fogsz jönni belőle, mert nem mész az úton egyedül.
Bocsánatot kérek ezért a mondatért, de dicsőség Istennek érte egyébként. Egyetlen módon
mész egyedül az úton, ha elhiszed, hogy egyedül mész, és arról beszélsz, hogy egyedül mész.
Ha úgy gondolod, hogy egyedül vagy, és arról beszélsz, hogy egyedül vagy, senkid sincs,
akkor egyedül vagy. Mert ebben hiszel, erről beszélsz.
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A napodat elindíthatod úgy is, hogy már amikor reggel felébredsz, a gonosz püföli az
elmédet azzal, hogy mi mindenen fogsz aznap keresztülmenni. Volt már így valaki? Reggel
már rosszul ébredt? Halleluja! Három ember meg én, dicsőség Istennek! De ilyen is van. Nem
baj. A legfontosabb az, hogy mikor kinyitod a szemed, ki tudod mondani azt, hogy ebből is
kijövök! Végigmegyek azon az úton, amit Isten nekem szánt, és győztesen jövök ki!
Győzedelmet aratok, és a vége mindig üdvösség. Honnan tudod, hogy mindig vége az
üdvösség? Mert Jézus az Alfa, Ő ott volt a kezdetnél, és Jézus az Omega. Akkor Ő a végén is
ott lesz. Nem? Dicsőség Istennek. Örvendezzetek ennek!
Most rá kellett, hogy döbbenjetek mindannyian arra, hogy igazából nincs is olyan rossz
helyzet. Mert bármi, amibe belementél, Ő ott is ott volt, és mikor kijössz, ott is ott lesz.
Ámen. Ha te hiszed, hogy ott van. Ezért ha szeretnél tenni magadnak és a családodnak egy
hatalmas nagy, óriási, giga nagy szívességet, ne beszélj többet arról, hogy te mennyire
egyedül vagy! Beszélj arról, hogy dicsőség Istennek, Isten rengeteg barátot ad neked!
Rengeteg emberrel tudsz kapcsolatba kerülni, akik szívesen beszélgetnek veled, akikkel te
szívesen beszélgetsz. Erről kezdj el beszélni! Hadd mondjam el nektek azt, hogy az iskolában
egy foglalkozásunkon volt egy helyzet, amikor egy kislánynak először kellett a kottát olvasni,
és először kellett zongorán játszani azt, ami előtte van, és még énekelni is kellett. Azt mondta,
hogy nekem nem megy! Ezt én nem tudom! Mondom: ezt többet nem mondod ki, hanem azt:
meg fogom tudni csinálni! De nem tudom! De meg fogod tudni csinálni! Vitatkoztunk, de
meg fogod tudni csinálni! Nem mondtam mást. Ő magyarázott, én: meg tudod csinálni. Mi
lett a vége? Remegő szájjal: meg tudom csinálni! Miért volt ez ilyen nehéz? Nem ehhez volt
hozzászokva. A félelem szavaihoz volt hozzászokva, és először, amikor kimondta, nem is hitt
benne, de kimondta. Azt a vaskaput, amit az elméjében lezárt, újra fölnyitotta, és még
mondtuk: meg tudod csinálni! Jézus nevében meg tudod csinálni! Meg tudom csinálni! Jézus
nevében meg tudom csinálni! Elkezdtük. Beletelt egy fél órába, de a végeredmény az lett,
amiért ott voltunk. Végül tűzvörös fejjel, izgatottan, könnyes szemmel, de megcsinálta.
Nehéz visszajönni az úton akkor, ha már nagyon bent vagy, de itt a bizonyíték, hogy vissza
lehet jönni. Határozd el magad! Határozd el magad abban, hogy Isten szeret téged, és meghalt
érted, és feltámadott a halálból! Annyi minden van a világban, amire oda lehet figyelni.
Rengeteg minden. Szinte csak olyan van.
Folytatnám ezt a próféciát. Tehát azt mondja az Ige, azt mondja ebben az Úr, hogy de ha
elhatározod, és elhatározod magad, hogy Krisztus érted meghalt, feltámadt érted a halálból, és
ezért csak győztes lehetsz. Senki nem állíthat meg. Ámen. Nincs az az ördög a pokolban, vagy
ember a földön, aki megakadályozhat, hogy megkapd azt, amit kértél, ha te kitartasz, és nem
adod fel! Ámen. Hálákat adtam ezért a dicséretért, annyira örültem neki: Nem adom fel. Nem
adom fel! Nem adhatod fel. Mondjuk ki együtt: Nem adom fel! Jézus nevében. Ámen. A
sorsunk nem mások kezében van, hanem a sajátunkban. A szánkban és a szívünkben. A dolog
kettőnk között dől el: Isten és közöttünk.
Lapozzunk el most a Józsué könyvébe. Azt mondja:
Józsué 1,2–5.
2. Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és
mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak.
3. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam
Mózesnek.
Azt olvasod, hogy néktek adtam. Vagyis, egy valakin múlt, hogy az, amit Isten neki adott,
az övé lett-e? Józsuénak hívják. Amikor Mózesnek hívták, akkor Mózesnek hívták. Amikor
Ábrahámnak hívták, akkor úgy hívták. A lényeg az, hogy őrajtuk múlott, hogy birtokba
veszik-e mindazt, amit Isten nekik adott? Azt mondhatod, hogy jó, Uram, de én nem akarok
keresztülmenni a pusztán! Minek menjek én oda? Nincs ott semmi. Pont ezért, halleluja! Ahol
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halál van, és halott dolgok vannak, ott sarjasztasz életet a szavak által, amit Isten adott a
szádba. Ámen. Azt mondja, figyeld!
4. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a
hitteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok.
Ámen. Ha jól olvastam, az első szó az az volt, hogy a pusztától. Az nem marad ki a
dolgokból. Nem szeretünk elmenni a puszta helyekre azért, mert ott nem érzem jól magam.
Hát nem is! Mit gondolsz, Józsué jól érezte magát? Épphogy Mózes elköltözött az Úrhoz,
Isten szólt, hogy mától te vagy a vezető! Elképzelheted Józsuét, ahogy tátott szájjal állt, és
szeretett volna mondani egy pár szót, de nem jött ki hang a torkán. Mert tudta, hogy milyen
felelősség az, ami neki most adatott. De nem véletlenül adatott neki ez a felelősség. Hiszen
Isten még azt mondta neki:
5. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele
voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
Itt sehol nem olvasunk olyat, hogy Isten azt ajánlotta volna Józsuénak, hogy mától kezdve,
úgy viselkedj, mint Mózes! Olyan legyél, mint Mózes, úgy csinálj mindent, mint Mózes, és
másold le Mózest! Hát nem volt ilyenről szó. Egyáltalán nem. Hanem azt mondja, hogy
Mózessel vele voltam, veled is veled leszek. Isten nem adott olyan tanácsot neki, hogy másold
le az előtted lévő szolgálót. Azt mondta, hogy te légy önmagad, legyél az, akivé teremtettelek,
és ne próbáld utánozni azt a másikat, mert nem azért volt sikeres Mózes, mert különböző
rituális mozdulatai voltak, hanem azért, mert Isten vele volt. Ámen. Józsué azért volt sikeres,
mert Isten vele volt, és ők mindketten hitték ezt. Ámen. Dicsőség Istennek!
Engedjetek meg egy zárójeles megjegyzést. Nem célszerű a családokban az egyik
gyereknek azt mondani, hogy: Miért nem vagy olyan, mint a testvéred? Miért nem vagy
olyan, mint a nagyobb testvéred, vagy a kisebb testvéred? Szóljatok, hogyha nektek minden
ujjatok egyforma, de az enyémek nem azok. A kezünkön levő ujjaink sem egyformák. Miért
várjuk el a gyerekeinktől, ha van öt gyerekünk, hogy mindegyik ugyanúgy viselkedjen? Nem
lesz két egyforma a gyerekek között. Meg kell tanulnod bánni velük, és meg kell tanulnod
kezelni őket külön-külön. Hogy attól a szörnyűségtől, ami esetleg a kinti világban vár rájuk,
ne roskadjanak össze. Hanem, amikor kimennek, és jön a vihar, akkor fújnak egyet, és a vihar
elszalad. Látnod kell őket úgy felnövekedni, hogy győztesek lesznek, és győzedelmet aratnak.
Ezért ne feledjük el, hogy sohase hasonlítgassunk össze senkivel senkit! Ez elsősorban
Istennek fontos. Mert nem leszel igazán győztes, ha mindig mást próbálsz másolni, vagy
megpróbálsz olyan lenni, mint a másik. Kisebb koromban mindig valamelyik filmsorozatnak
a főhősét próbáltuk lemásolni, olyanok próbáltunk lenni, mint a film szereplője. A 80-as
években nem sok filmsorozat volt, de például ha volt egy barátunk, akkor mi voltunk a
Starsky és Hutch, mi voltunk a jó fiúk. Mikor felnőttünk, akkor már nem akarunk azok lenni.
Csak menők, és jók akartunk lenni. Mikor felnőttünk, jöttünk rá arra, hogy van egy választási
lehetőségünk, hogy melyik úton haladunk tovább. Vannak, akik az ellenkező irányba
fordultak, de hála az Úrnak, hogy néhányan mentünk tovább egyenesen, az Úr vezetésével.
Sok a lehajtó a pályáról, de ha a rossz leágazásnál mész le, akkor lehet, hogy kicsit meg fog
gyötörni az az út, ahol végig kell menned. Tudjátok, Isten gondot akar rólunk viselni, de
rajtunk is múlik, hogy hol fogunk aztán kikötni. Éppen ezért, ha az Ésaiás könyvének első
fejezetéhez odalapozunk, akkor mond nekünk itt erre vonatkozóan Isten:
Ésaiás 1,19.
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek;
Dicsőség Istenek! Hálát adunk az Úrnak! Nagyon-nagyon fontos ez! Rengeteg minden van
a mindennapok során a világban, amire figyelned kellene, de nem vetted még észre, hogy nem
vagy képes rá? Vannak, akik elhitetik magukkal, hogy igen, képesek rá. A
továbbképzéseinken is nyomatékosan tanítják ezt most nekünk, hogy hogyan kell egyszerre
többfelé figyelni. Én mondtam az egyik vezetőnek, hogy bocsánatot kérek, de én egyszerre
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nem tudok több dologra figyelni, nem érzékelem ezt. Mondtam neki, hogy próbáljuk ki, és
hogyha ez így van, ha ez lehetséges, akkor segítsen nekem ezt megtanulni. Azt mondta, hogy
rendben van, mi az ötletem? Azt válaszoltam, hogy az az ötletem, hogy most kezdjen el írni
egy sms-t a szeretteinek, közben én be fogok jönni a szobába, és elmondok egy verset. Ő
pedig jegyezze meg az első sorát. Elkezdtük, és arra se emlékezett, hogy egyáltalán verset
mondtam, azt hitte, hogy valamilyen újságból olvasok föl. Azt sem vette észre, hogy nem
olvasok, hanem fejből mondom. Nem volt képes rá. Tényleg, én hogy végeztem el ezt a
továbbképzést? – ezt mondta. Most nem ez a kérdés, hanem az, hogy egyáltalán tanítsuk-e ezt
valakinek? Képtelenség! Nem képes rá a világ sem, és te sem vagy rá képes. Nem vagy képes
egyszerre több dologra figyelni! Ezért mondta Isten a következőt: nem azokra a dolgokra kell
figyelni, amik körülvesznek téged, mert elbolondítanak, hanem azt mondja:
Példabeszédek 2,1–3. 10–11.
1. Fiam! Ha beveszed az én beszédemet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál,
2. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te szívedet a megértésre,
3. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és a megértésért a te szódat felemeled,
10. Mert bölcsesség megy a te szívedbe, és a tudás gyönyörűséges lesz a te lelkednek.
11. Meggondolás őrködik feletted, a megértés őriz téged.
Isten megmondja, hogy mire figyelj. Ha gyermekeid vannak, vagy unokáid, akkor a 10-11es verseket esténként, mielőtt lefekszenek, érdemes elmondani fölöttük, megáldani őket Jézus
nevében. Hogy meggondolás őrködik fölöttük – különösen a 14 éves korúaknál –, és
bölcsesség megy az ő elméjükbe. Ezt fontos megtenni, hogy úgy növekedjenek, hogy Isten
dicsőségére legyenek. Az eredményeitek ezek lesznek. Ha ezekről fogtok beszélni, akkor
ezekben fogtok hinni, mert ezekről gondolkoztok, ez lesz meg az életetekben. Ámen.
Példabeszédek 3,1–2. 7.
1. Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a
te szíved;
Isten megmondja, hogy mire figyelj oda. Nem azt mondja, hogy egyszerre telefonálj,
közben nézd meg a híreket, közben kösd meg a cipőfűzőt, és ne égesd le a palacsintát, mert
most már mindannyian szuper szülők vagyunk, és egyszerre húsz dolgot csinálunk. Hanem
azt mondja, hogy állj! Egyszerre egyet! Kezdd velem a napot, és hogyha engem keresel, én
meg foglak tartani! Mindent békességben el fogsz majd végezni. Megfigyeltem azokat a
napokat, amikor az Úrral kezdünk, és megfigyeltem azokat a napokat, amikor a gonosz már
püfölte az elménket reggel, és elkezdtünk rohanni. A másodikról ne is beszéljünk. Egyszer
volt, hogy papucsban mentem el a munkába. Hála az Úrnak, volt bent egy tornacipőm, amit a
táncfoglalkozásokhoz használok. Azt gyorsan fölkaptam, de akkor mentem be, amikor senki
nem vette észre. Különben, gondoljátok el, hogy milyen muris lett volna a reggeli
iskolakezdés. A tanár úr papucsban megjelenik. Még jó, hogy nem köntösben! Viszont
azokon a reggeleken, amikor az Úrral kezdünk, valahogy mindig, minden a helyére kerül! Ezt
megpróbálhatnád egy egyenlettel megfogni, és leírni, de nem lehet. Nem is vagyok benne
biztos, hogy nekünk ezt teljesen érteni kellene. A lényeg, hogy így van. A figyelmünket
egyetlen irányba fordítsuk oda, az Úrra tekintsünk. Azt mondja, mert ha ezt teszed:
2. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és bőséges gazdagságot hoznak néked.
Kell-e ennél több? Halleluja!
7. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozz el a gonosztól.
Zárójelben odaírtam magamnak, hogy: Nyugodtan tartsd meg a véleményedet magadnak!
Olyan gyorsan kifröcsög a szánkon, ha el kell mondani valamiről a rosszat. Nagyon gyorsan.
Mintha élvezné a testünk, amikor megkérdezik, hogy: Na, mi erről a véleményed? Kihúzzuk
magunkat, és osztjuk az észt. Legalábbis nekem ebből ki kellett növekednem, és folyamatban
van most is, hogy a 39. zsoltár első versét használjam, amíg megfegyelmezem a számat. Amíg
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a gonosz előttem van, azokat nem akarom, amiket akkor mondok ki. És megkímélem magamat attól, hogy utána bánkódjak, hogy: Uram, sajnálom, bocsáss meg nekem, mert
ostobaságot beszéltem! És elátkozom a gyökeréig az ostobaságot, amit szóltam. Mert erre is
hatalmunk van. Isten adott hatalmat arra is, hogy megtérjünk ezekből. Vagyis megint nincs
mentségünk. Isten szeret minket, ezeket nem azért kell tennünk, mert kötelező. Hanem azért,
mert ha szeretsz valakit, akkor szívesen megteszed azt, ami neki jó. A hajlandóság azt jelenti,
hogy szívesen teszed azt, ami a másiknak jó. Nem úgy, hogy: Jól van, na, legyen, de... Nem
így indulunk neki, hanem úgy indulunk neki, hogy előre megyünk, mert úgyis győztesek
vagyunk. Érezhetsz te nagyon sok mindent olyankor, de nem kell, hogy azt valld meg, amit
érzel. Nem kell, hogy az legyen meg az életedben, amit akkor érzel. Mert nem az érzések
emberei vagyunk, hanem a hit emberei. Halleluja! Jézus emberei vagyunk, és nekünk az az
elsődlegesen fontos, hogy Ő szeret minket. Gondoljatok csak az első randi élményére, amikor
elmentetek randevúzni. Mindent megtettetek annak érdekében, hogy kedvesek legyetek ahhoz
az illetőhöz, akivel találkoztok. A legjobb süteményt vagy a cappuccinót, vagy akármit, amit
megrendeltél. Elvitted sípályára, romantikus helyekre, mindent megtettél, hogy jó legyen,
kedveskedtél neki. Mert szeretted a másikat, nem volt benne kényszer, nem volt benne
törvény, hanem mert szeretted.
Jézus ezt üzeni neked: Nagyon szeretlek, mindent megadtam neked. Amit még el se tudsz
képzelni, azt is megkaptad, a tied, ingyen kegyelemből. Gyere, legyünk ma együtt,
szerelmesen jöjjél ma hozzám! Ebben semmi kényszer nincsen, semmi olyan, amire azt
mondaná az ember, hogy: Hát, nem tudom! Tudod, Isten nagyon szeret téged, és ha te
szeretsz valakit, akkor szívesen megteszed azt, ami neki kedves. Az elsődleges, hogy az Ő
véleménye fontosabb a számodra, mint bárki másé. Ha az Ő véleménye fontos, akkor a te
véleményed az Ő véleménye lesz. A kommentekben, a különböző felvételeken az emberek
mintha élveznék azt, hogyha valami rosszat írhatnak oda. Én ezeken nevetni szoktam, nagyon
nagyokat. És megáldom azokat, akik olyanokat írnak. Sokáig nem is vettem észre a YouTube
csatornán, hogy van „nem tetszik” jel is, én azt hittem, hogy csak „tetszik” jel van. Azt
kérdeztem, hogy ki lehet az, aki „nem tetszik”-et tesz bármilyen videóra? Úgy látszik, hogy
mégis van. Köszönjük az Úrnak a megtéréseket, mert ezek az emberek sérültek, sebzettek, és
a sebzett emberek alig várják, hogy másokat is megsebezzenek. Vagy pedig tudatlanul az
épült be a szívükbe, és a cselekedeteik által csak ez tud kijönni. Szükségük van ott bent egy
változásra, egy új emberre, aki mást fog tenni, aki nem a sebeket adja tovább, hanem megtöri
azokat a gonosz sebeket. És miközben minden nap megtöri, a pokol rácsai leesnek. Halleluja!
Ilyen rács-leszerelői vagyunk mi is a Jézusnak.
Azt mondja: Ne légy bölcs a magad ítélete szerint, és féld az Urat! Vagyis nyugodtan
tartsuk meg a véleményünket, és gondolkozzunk el, hogy érdemes-e azt kimondani. Amikor
így előjön a vélemény, akkor az ember azt mondja, hogy: Te, figyelj, sokat gondolkoztam
rajta, hogy elmondjam-e, de úgy döntöttem, hogy elmondom! De nem muszáj elmondani. Ha
sokat gondolkoztál rajta, az azt jelenti, hogy bizonytalan voltál benne, hogy érdemes-e
elmondani. És akkor jobb, hogyha zárójelbe teszed, és elcsendesedsz. Hálákat adsz az
Istennek azért, hogyha nem jó volt, akkor az Úr ad egy belátást. És ha jó volt, akkor az illető
számára egyszerűen, kedvesen ki fogod tudni mondani. A 3. fejezet 7–8. versei össze vannak
kötve, ezért még egyszer olvasom a 7. verset:
Példabeszédek 3,7–8.
7. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozz el a gonosztól.
8. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak.
Példabeszédek 6,2.
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.
Megint elmondja a Biblia, hogy kin múlott az, hogy te veszteséget szenvedtél: saját
magadon! Azon, amit megvallottál, amit hittél, és amit szóltál. Nagyon vigyázz erre, hogy
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amit kimondasz, az olyan legyen, ami áldásos a hallgatónak, ami jót tesz. Ha nem tesz neki
jót, akkor jobb, ha csöndben maradsz. Hadd mondjak egy példát. Én is jártam úgy, hogy
átmentem egy másik faluba azért, hogy beszéljek valakivel, és az utolsó pillanatban azt
gondoltam, hogy: Uram, ebben nincsen szeretet! – és visszafordultam, hazamentem. Inkább
leültem, és imádkoztam. Elővettem az imafüzeteket. Ilyenkor, ha van rá lehetőség, az
imafüzetekből imádkozzunk, mert az elménk meg lehet kísértve, és miközben pörög a szánk,
a gondolataink jobbra-balra száguldoznak. Ilyenkor szükség van arra, hogy az elmédet, a
szemedet lekösse az Ige, hogy megpihenjen az Igén a szemed, és szóld akkor azt az Igét.
Mondjuk például, ezeket az imákat mondd: A szeretet győzelmében járok; Őrködöm a
kimondott szavaim fölött; Megvallás az áspiskígyó mérge ellen; Megtörik az iga a kenet alatt;
Kegyelem, és békesség adassék nekem. Ezek nagyon jót tesznek. Fantasztikus imádságok!
Látom, ettől ti is izgatottak lettetek! Dicsőség Istennek!
Szádnak beszédei által estél tőrbe – nagyon fontos! Ha nem lenne fontos, Isten nem
mondaná el ennyiszer. Hiszen nézd csak meg, hogyha visszalapozunk:
Példabeszédek 4,20.
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.
Meg fog téged menteni a nehéz napoktól, a kísértéstől és a félelemtől is, ha nem minden
másra figyelsz, hanem az Ő szavaira figyelmezel. Nem kell mindenre odafigyelned! Figyelj
arra az egyre, és Ő megtanítja, hogy hogyan használd a figyelmedet megfelelően, anélkül,
hogy összezavarodnál. Az Ő szavaira figyelmezz! Ha az Ő szavaira figyelmezel, akkor arról
fogsz beszélni, hogy Ő milyen jó. Azokat fogod megkapni, amiről beszéltél.
Példabeszédek 5,22–23.
22. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.
23. Ő meghal útbaigazítás híján, és bolondságának sokasága miatt eltévelyedik és elvész.
Ha olyankor is megnyitjuk a szánkat, amikor abszolút nem kellene, akkor ne
csodálkozzunk, ha bajba kerültünk. Ha már így történt és bánod, van megtérés az Úr előtt.
Törekedj arra, hogy ne forduljon elő! De ha már megtörtént, mindig van megtérés, csak az a
lényeg, hogy tanulj belőle! Mert ez nem biztos, hogy a másiknak a rossz, ez neked lesz rossz a
növekedés miatt. Volt egy ilyen példánk, egy figyelem-tesztben. Válassz „A” vagy „B”
között. A: inkább nekem hazudjanak; B: inkább én hazudjak másoknak. És akkor választaniuk
kellett a srácoknak, hogy melyik a jobb. Nagyon örültem neki, mert többen azt választották,
hogy „A”, inkább nekem hazudjanak. Nagyon érdekes, mert először többen akarták azt
válaszolni, hogy nekem ne hazudozzon senki, inkább én hazudozzak. De feltettem a kérdést,
hogy kinek a rossz? Annak, akinek hazudnak, vagy annak, aki hazudozik? Mindenki rávágta,
hogy annak nagyon rossz lehet, aki hazudozik. Megkérdeztem, hogy miért? Azt válaszolták,
hogy nem nagyon lehetnek barátai, mert ismerik, hogy milyen. Vagyis, amit vetnek, azt
fogják aratni. Szóval, az első felében a példának más volt az eredménye, aztán mire erre
ráébredtek, gyorsan megváltozott. Az emberek ráébredhetnek arra, hogy amikor beszélnek
sületlenségeket, az nem biztos, hogy a másiknak lesz rossz, hanem a saját növekedésüket
fogja akadályozni. Lehet, hogy másoknak is rosszat eredményezhet, de ne felejtsd el azt, hogy
először is magadért felelsz, a növekedésedért, és a körülötted lévőkért. Ha érdemes szólnod
szavakat, akkor azokat a szavakat szóld, amik épülésre valók. Itt nem kell vallásosnak lenni.
Legyél közvetlen, szeretettel teljes, és mutasd meg azt, hogy Isten dicsősége örökkévaló.
Dicsőség Istennek!
Példabeszédek 7,2–3.
2. Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed
fényét.
3. Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.
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Vagyis, amikor odahajtod a füled, bátorítani fog téged, előre fog téged vinni. Nagyon
szorítok, hogy Isten kegyelme megnyilvánuljon!
Sok alkalommal van úgy, hogy azt a fajta beszédet, vagy azt a fajta szeretetet, amit
szolgálsz a másik felé, nem biztos, hogy elfogadják, vagy készek rá. Kérj bölcsességet
Istentől, és úgy fordítsd a beszélgetést, hogy a másik a szívében megértse azt. Most volt
nálunk egy olyan eset, hogy az egyik tini lány egy fiatalember miatt most mindent, amiért
eddig küzdött – nagyon jó eredményeket ért el –, felrúgott. Nem ketten beszéltük ezt meg,
pedig mindig úgy tanítottam a fiatalokat, hogy bármi történik, beszéljünk róla, és utána
meglátjuk, hogy mit tudunk vele kezdeni. Az emberek nagy része ugyanígy rontja el. Történik
valami, és nem veszik a bátorságot, hogy megbeszéljék, helyrehozzák azt, mert hát úgyis a
másik volt a hibás, vagy ha én voltam a hibás, szégyellem magam. Isten lehetőséget teremtett
nekem is, és neked is arra, hogy bármit meg tudjunk beszélni. Mert a teljes szeretet a
félelmeket kiűzi. Lehet, hogy először félelmet érzel, mert nincs bátorságod helyrehozni
valamit, amit esetleg a múltban elrontottál, vagy amit más rontott el. De Isten megadja neked
az erőt ahhoz, hogy helyrehozd, ha kéred tőle. Ámen. A Jakab 1-ben mondja, hogy mnden jó
ajándék felülről való. Ő ajándékokat fog adni, hogy boldogulj ebben az életben. Dicsőség
Istennek! Mózes nem azért volt sikeres, mert ő volt Mózes, hanem azért, mert Isten vele volt.
Ugyanúgy, ahogy veled is veled van. Mondjuk el együtt: A Jézus nevében én győztes vagyok,
Isten velem van, bennem van, ezért én áldott vagyok! Ámen.
A történethez még hozzátartozik, hogy a lány a napokban bujkált a találkozás elől, míg
végül is sikerült létrehoznom egy találkozót. Szóltam az egyik szülőnek, hogy jöjjenek be, és
beszéljük meg. Ahogy leültünk, nagy volt a szégyenlősség. Elmondtam nekik, hogy én most
nem azért vagyok itt, hogy számon kérjek, hanem azért, hogy az elmúlt évek után nem
válhatunk el úgy egymástól, hogy füstölgés van. Hanem, ha így történt, akkor megbeszéljük,
és ha így szeretnéd, akkor így menjen tovább, ha pedig kész vagy ezt helyrehozni, akkor itt a
lehetőség. Tudjátok, Istennek meg kellett adnia nekünk azt, hogy megismerjük, hogy neki van
hatalma helyrehozni a köztünk megromlott kapcsolatot. Ádámban megromlott a kapcsolatunk.
Neki van hatalma arra, hogy helyrehozzuk azt a kapcsolatot, és nem csak hatalma van rá,
hanem kész bármit megtenni, ha te úgy döntesz, hogy elfogadod. Ezt tettem én is, nekem is
ezt kellett tennem. Itt a lehetőség, kész vagyok bármit megtenni, hatalmam van arra, hogy
helyrehozzam ezt a dolgot kettőnk között, vagy közöttetek, és a többiek között. Te választasz.
Ha az „A”-t választod, az lesz meg neked, és nem haragszunk rád. Ha a „B”-t választod,
akkor mindent képesek vagyunk helyrehozni. És ilyenkor az ember sír, ahogy ez a lány is sírt.
Nem tudta, hogy hogyan juthatott el odáig, hogy ilyen ostoba helyzetbe került. Azzal
vigasztaltam, hogy bárkivel előfordulhat Isten kegyelmének híján, velem is előfordulhat, akár
már holnap. Ha Isten kegyelme nincs velem, és nem kapok bölcsességet Tőle, bárkivel
előfordulhat, hogy rossz döntést hoz. A legfontosabb, hogy legyél kész bármikor elfogadni
Isten kegyelmét, hogy helyrehozhasd. Nincs helyrehozhatatlan dolog ezen a világon. Ámen.
Ezért bátorítalak benneteket arra, hogy ne panaszkodjatok, ne a panasz jöjjön ki a
szátokon, hanem legyen a hálaadás! Ha annyit mondasz, hogy: Köszönöm, Uram! – az már
kedves az Úrnak. Tudjátok, több bátorságot igényel a kárhoztatástól szabadon élni, mint
kiállni bármi ellen. Élj a kárhoztatástól szabadon, mert Isten szeret téged! Halleluja! Dicsőség
Istennek!
Az alkalom elején a fejben érzékeltem nagyon erős szabadító kenetet, és a szemekben volt
gyógyító kenet, különösen a bal szemben. Ha az interneten nézők között van, akkor halleluja!
Megköszönjük a Jézus nevében, hogy tökéletes a te szemed.
Szeretném, ha átadhatnám nektek, amit ma reggel kaptam, az egész egyházra vonatkozik,
gyülekezetre, a vidéki gyülekezetekre, az Úrnak a bátorító szava:
Jelenések 3,7–8.
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7. A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz,
akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg
nem nyitja:
8. Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem
zárhat; hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az
én nevemet.
Ezt, ugye, befogadjuk! Dicsőség Istennek!
Álljunk most fel, és még egy megvallást teszünk. Nagyon jó a megvallásokat megtenni.
Dicsőség Istennek! Halleluja! Addig-addig mondogattuk, amíg most már az iskolában is
vannak olyanok, akik, amikor tüsszentenek egyet, akkor azt mondják, hogy: Áldott vagyok!
Vagy azt, hogy: Meggyógyultam! Dicsőség Istennek! Felmagasztaltatik az Úr neve!
Megvallás:
Megszabadultam a sötétség erejétől és hatalmától. Az Isten ismerete fölé magasodó
okoskodásokat és képzelődéseket lerombolom. Minden gondolatot foglyul ejtek az Isten
Igéjének való engedelmességre. Beteljesedtem Isten bölcsességével, és Ő bölcs, és sikeres
döntésekre vezet engem. Isten Szelleme minden igazságra elvezet engem a pénzügyek
területén is. Az Úr összhangba hozza a gondolataimat az Ő akaratával, ezért terveim
megalapozottak, és sikerülni fognak. Nem szenvedek hiányt, mert Isten minden szükségemet
betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézus által. Az Úr az én pásztorom,
és az Úr kedvét leli abban, ha én az Ő áldásait öröklöm, és mindent megad nekem, hogy
mindezek kegyelem által, hit által a birtokomba kerüljenek, mert Ő szeret. Jézus nevében.
Ámen.
Dicsőség Istennek! Legyen az Úré minden dicsőség!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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