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„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”  

Ámen. 

 

Emeljük fel szívünket a mi drága Édesatyánkhoz, a Krisztus Jézus által imádkozzunk:  

Áldunk és magasztalunk Téged, örökkévaló Isten, mindenségnek teremtő Ura és tulajdonosa! 

Áldunk Jézus Krisztusért, a Te egyszülöttedért, a mi megváltó Urunkért, Aki felvállalt minket a 

teremtés előtt, hogy az életét adja értünk, hogy mi idővel meghallva az evangéliumot, 

megtérhessünk hozzád; elvégezted Uram, hogy Jézus Krisztust adtad ajándékba nekünk. 

Szeretnénk, ha újból megerősítenél, hogy visszaadjuk neked az életünket, rendelkezésre, akaratod 

teljesítésére; kérünk hozzá Szentlelket, értelmet, erős lelket, tiszta szívet, hogy megdícsőítsünk 

téged ezen a földön, a földi létünk alatt. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk és adsz élő, éltető 

igét, adsz engedelmességre való lehetőséget, amely szintén életet, életerőket ad és mozgósít. Kérlek 

Uram, hogy ezt a Te népedet, a Te megváltottjaidat, megszenteltjeidet szólítsd meg újra és kinek-

kinek a szüksége szerint adj gyógyulást, erőt, újrakezdést, bátor lelket, erős helytállást és mindenek 

felett engedelmességet Neked, hiszen Te vagy, Aki munkálod az akarást és a véghezvitelt, légy 

érette áldott. Jézus Krisztusért.  

Ámen. 

 

A mai napon Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levele első részéből a 13. verset olvasom:  

Ef 1,13 „Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliomát, 

amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével.”  

Ámen. 

 

Arra kért az én drága testvérem, hogy legyek bátrabb az időbeosztásban az igehirdetés hosszát 

illetően. Hát megvallom őszintén, hogy írtam vagy 9 oldalt, ez olyan 5-6 órára alapvetően elegendő 

szolgálat vagy alapanyag; majd meglátjuk, hogy meddig kapom azt, hogy szóljak, mondjam és ha 

abbahagyja a lélek a vezetést, akkor azt mondom, hogy ámen.  

 

Uralkodik az Úr Jézus Krisztus... amikor azt írtam, hogy az igazság beszédével, akkor ott volt 

bennem az, hogy az igazságról még a teológus korunkban, a filozófiai tanulmányaink során 

hallottuk, hogy Platon az ideákkal kapcsolatban azt mondta, hogy „a földön nincs igazság” és 
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valami hallatlan furcsa dolgot is mondott, hogy „a Mennyben van és ha csak el nem jön onnan 

valami ige, akkor nem is lesz a földön igazság”.  

János evangéliuma első része 4. verse és a 17. verse arról beszél, hogy eljött Jézus Krisztus, aki 

teljes volt kegyelemmel és igazsággal; itt a földön nincs, az igazság mennyei eredetű. Nem is 

akármennyire mennyei eredetű a szentség Istenének a szentségben megszólaló szava, az Ő igéje 

igazság. Amikor Jézus Krisztussal jön be ebbe a földi világba az igazság és a halhatatlanság, akkor 

nagyon pontosan tudjuk mi hívőkké lett emberek, hogy az igazság olyan hatalom, amelyikkel a 

lélek megmozgatta a mi bűnös szívünket, ránk bizonyította a bűnös valóságunkat és valami különös 

kegyelem folytán, nem agyonnyomott az igazságával, hanem vonzani kezdett valami szent isteni 

megoldás felé, a Jézus Krisztus megismerése felé és, mert hirdettetett, hogy neki adatott minden 

hatalom mennyen és földön, így Ő az egyetlen, Aki bocsánatot adhat a bűnös ember bűnére. Ő az, 

Aki felszabadíthatja az ember életét, és amikor beszéltünk arról, hogy uralkodik az igazság 

beszédével, akkor az első pontom az, hogy a hamisság felett ítéletet hirdet. Néhány példát az 

Ószövetségből: Ézsaiás írja le a 10. rész 1. versében „jaj a hamis határozatok határozóinak”. 

Kérem, igazságot hirdet és hatalmat gyakorol a beszédével, leleplezi a bűnöst, néven nevezi azt, 

hogy mit csinál és tudtára adja az Istennek azt a fajta látását, hogy „közöttetek vagyok”, de erről 

később fogok szólni. A János 19,7: „a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy Isten Fiává 

tette magát. ” Kérem, ennél nagyobb igazságtalan ítéletet földön, földi lény nem hozhatott, mint 

ami ott és akkor elhangzott, „törvényeink szerint meg kell halnia, mivel Isten fiává tette magát”.  

Istennek majd jön az igazságos válasza Pünkösdkor, hogy kihirdetteti a valóságot és elmondja, hogy 

azt a Jézust, Akit az Isten eleve rendeléséből halálra szánt, ti gonosz kezetekkel megragadtátok és 

megöltétek. Az Isten pedig nem hagyta a halálban, igazságot szolgáltatott, hogy ez a Jézus szent, 

igaz, bűntelen és a bűnössége, amit ti akartatok rábizonyítani, az aljas koholmány és hazugság volt 

és ítéletet hirdet az igazságával a hamisság felett. Jaj a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek! Az 

Ézsaiás 28 arról beszél „csúfoló férfiak uralkodnak a népen” ...hát szóvá teszi az Isten azt is, hogy 

mit mondanak. Tudja a mennyei Úr, frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk, 

a hazugságot választánk oltalmunkul és a csalásban rejtekezünk el. „Ők a bűn gyermekei, a 

hazugságnak magva” – mondja Ézsaiás 57. „Bölcsek a gonoszra” – mondja Jeremiás 4. rész 22. 

versében. És így beszél róluk a Szentírásban az Úr, hogy „megszomorítják az igaznak szívét 

hazugsággal, holott én bántani nem akartam azt, akit ők megszomorítottak, ezek megerősítik a 

hitetlen kezeit, hogy meg ne térjenek gonosz útjukról és ezeket életbe tartják, pedig én nem akartam 

őket életben tartani, ezért megszabadítom népemet a ti kezetekből” – mondja az Úr ezeknek, hogy 

„Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr”. Az igazság beszédével uralkodik, leleplezi a történéseket, 

hamisságokat, gonoszságokat és aljasságokat és a sötétségből világosságra hozza.  

 

Amikor Ezékiel mérhetetlen parancsokat vesz az élő Istentől, akkor egy hallatlan, keserű mondata 

így hangzik a gonoszok felé, hogy „minden elszakadás az Úrtól, önmaga fertőzésével jár, ezért 

mindegyikőtöket az Ő útjai szerint ítélem meg, Izráel háza”, ezt mondja az Úr Isten, aztán vált egyet, 

„térjetek meg, forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok”. 

Aztán így mondatja és magyaráztatja ezt a különös kegyelmi mondatot az élő Isten Ezékiellel „ha 

belátta a bűnös és megtért minden gonoszságából, amelyet cselekedett, akkor élvén éljen, ne haljon 

meg”. Uralkodik az igazság. A halálról beszél, a halálos cselekedetekről beszél, a gonoszságnak 

előtte való nyilvánvaló dolgáról beszél, de mert kegyelmes Úr, ezért az igazságához tartozik, hogy 

a megtérőnek, aki elfordul a bűneitől, megvallja, elhagyja, az irgalmasságot nyer, így beszél: 

„szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, ezt tőlem lehet kérni, megtérve végzéseimhez, 

rendeléseimhez. Én adok nekik egy szívet, új lelket adok beléjük, eltávolítom a kő szívet az ő 

testükből és adok hús szívet. De akiknek szívük az ő fertelmeségük és utálatosságaik szíve szerint 

jár, azoknak útját fejükhöz verem”, mondja az Úr Isten.  
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Csak bemutatom, hogy az Ő uralkodása az igazsággal az mindig konkrét, mindig valósághű és 

mindig jelzi, hogy Ő az ítélő, ítélettevő Isten. De mert Ő a kegyelemnek is Istene, elmondja azt az 

utat, amit bejárhat a bűnös ember, hogy megtérvén éljen. Amikor Dániel megkapja az élő Istennek 

igaz kijelentését, ez a kijelentés is beszél bűnről és igazságról, valami isteni tervről, amelyik, ugye 

az első napon erről beszéltünk, hogy Ő végiggondolta akarata, terve szerint, hogy az idők 

teljességére nézve, minek kell elkészülni. Dániel korában még ez volt aktuális. Közli vele az angyal: 

„Hetven hét szabatott a te népedre és a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és 

bepecsételtessék a bűn, és eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és 

bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek Szente.” „Hatvankét hét múlva 

pedig kiírtatik a Messiás” – elhatároztatott.  

 

A Krisztusnak a prófétákban lévő lelke megjelenti az igazságot, az Isten rendjének tervét, mikor 

minek van itt az ideje és beszél arról, hogy az, aki az Isten küldötteként elvégzi, hogy vége 

szakadjon a gonoszságnak, bepecsételtessék a bűn, eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök 

igazság, Jézus Krisztusra utalt. Péter pedig így beszél a prófétákról, hogy ezek nyomozódtak, 

irántunk való kegyelem felől jövendöltek, hogy milyen időre jelenti ki a Krisztusnak bennük lévő 

lelke, aki bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, amelyeket 

most hirdetnek nektek, azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek 

által, és egy értékjelzőt is elmond az evangéliummal kapcsolatban, amibe angyalok kívánnak bele 

tekinteni. Tehát az igazsággal elmondja az ember bűnös állapotát, elmondja az Isten kegyelmének 

igényét a megtérésre, elmondja hogy küld szabadítót, beszéltünk tegnap, aki a sátán fejére tapos, 

vele megérkezik az örök igazság és Ő a megígért Messiás. Az, hogy kiirtják, arról beszél az ige. 

Uralkodik az igazság beszédével, most olvasok Jakab leveléből az 5. rész 19. és 20. versét: 

„atyámfiai, hogyha valaki ti közületek eltévelyedik az igazságtól” a Galata 6:1 magyarázza: 

„valami bűn cselekvésével” és „megtéríti őt valaki” Galata 6:1 magyarázza: „ti lelkiek, igazítsák 

útba az olyat a szelídség lelkével”, „tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, 

lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez”. „Ti lelketeket az igazság iránt való 

engedelmességben, képmutatás nélkül való Atya-Fiúi szeretettel tisztítsátok meg és a Szentlélek 

által egymást tiszta szívből szeressétek.”  

 

Testvérek, itt állok meg először. Ha megkérdezi az Úrnak Lelke a te lelkedtől: mondd, jól 

képviseled te Istennek haragját és Istennek szeretetét itt a földi életedben, a te hívő életedben? 

Tudjátok, van egy nagyon rossz tapasztalatom, hogy nincs irgalmatlan ember a hívőnél. Ha egyszer 

valaki vétkezett, annak számára nincs bocsánat, azt kirekesztik, afelett beszélnek és pálcát törnek 

és nem a Szentírás szerinti Krisztusi léleknek való engedelmességgel, szeretettel megintve, 

szelídség lelkével visszavezetni az Úrhoz. Tudjátok, amikor arról beszél az Úr, hogy az igazságot 

hogy és miként lehet működtetni, akkor te mindig nézz a te főpapodra, Jézus Krisztusra, akiről ez 

van megírva „meg tud indulni a mi gyarlóságainkon”, ezt fogalmazhatod nagyon sokféleképpen, 

mi mindent takar, és megindul, és azt mondja, hogy ha nem halálos vétekkel vagy bűnnel vétkezett, 

akkor imádkozzatok érte, akkor beszéljetek a szívére. Visszahívni a kegyelembe, visszahívni oda, 

ahova az élő Isten Fia szerint tartozik, Őhozzá. Elesett, a Mikeás 7:7-ben olvashatjátok, hogy „ne 

örülj én ellenségem, ne örülj, elestem, de felkelek újra.” Leperli a peremet, aztán pedig kihoz a 

sötétségből a világosságára. Tudjátok, az irgalmassá lett szívnek az Isten igazságát igenis meg kell 

jelenteni, a bűnt bűnnek kell mondani, ez is olyan kérdés az életünkben, hogy mennyire vagy bátor 

otthon. Most nem arra gondolok hogy megmondd a párodnak, hogy bűnös.  

 

Egy szabolcsi öreg hívő egy közösségben mondta el, hogy „tiszteletes úr, itt a gyülekezetünkben, 

már nincsenek hívők, ketten vagyunk, a feleségem meg én. De az is kérdés, hogy ő igen-e.” 

Elképesztő az a fajta hozzáállás a másik ember üdvösségéhez, az Isten kegyelmének hirdetése 
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helyett, hogy ne azt hirdesse az ember: „vigyázzatok, uralkodik az igazság beszédével”,  benned is 

uralkodó beszéd legyen, ezért hirdesd meg mindig, hogy van megtérés, ha nem halálos bűnnel 

vétkezett. Hívjátok vissza az elmaradtakat, keressétek meg az elbukottakat, keressétek meg a bűnnel 

újból megkötözött szíveket, vigyétek el a Szabadítónak hatalmát és erejét, nem megfeledkezve 

arról, hogy valamikor téged is a sötétségből, a bűneidnek nyomorúságából, elveszettségéből hívott 

ki az Úr Jézus Krisztus. Soha ne feledd, testvér. Az evangélium Isten akarata és ítélete az igazság 

jegyében. Tudjátok, amikor az oviba mentem annak idején látogatóba és arra kértek a pedagógusok, 

hogy kérdezzem meg a kicsiket, hogy miket tudnak már a Szentírás titkaiból, kérdeztem, hogy mit 

jelent az, hogy evangélium, kórusban felelték, hogy örömüzenet.  

 

Hát kérem, a teljes evangélium azért ennél több. Az evangélium Isten akarata és ítélete az igazság 

jegyében. Örömhír kétségkívül egyrészt, mert hirdeti, Jézus meghalt a bűnösökért, akik közül az 

első vagyok én, mondta az apostol, meg mi is, amikor ott álltunk előtte. Jézus feltámadt a halottak 

közül, zsengejelölt azoknak, akik elaludtak, feltámadott és ült az Atya Isten jobbjára, dicsőséget 

kapott, uralkodik és visszajön teljhatalommal. De ez az örömhír az Isten akarata teljességének és 

ítéletének az egyik része. Az egyik része, mert ugyanez az evangélium, amikor majd angyal hirdeti, 

amikor hatan jönnek el és az egész világ hallgatja és nem tudja nem hallgatni, egy szót se szólnak, 

meg nem térnek és azok fölött meg az hangzik el, hogy aki nem szerette az Úr Jézus Krisztust, 

nemhogy átkozott, hanem Isten haragja alatt lévő kárhozott lélek, amelyik ítéletre megy.  

 

Egy evangélizáció során mellém szegődött egy férfi, ó, bár hallgatná most, és azt mondta nekem, 

hogy ha létezik ez a predestináció, hogy valóban vannak az Istennek a bűnös, kárhozott 

embervilágból kihívottjai és ezek a kihívottak nem is akárkik, hanem az élő Istennek Jézus 

Krisztusban istenfiúságra tervezett gyermekei és ezek hallják meg az evangéliumot, ezek azok az 

igazságból valók, akik hallják és hallhatják az élő Isten beszédét, mert azt mondja Jézus a János 8-

ban „ti miért nem hallgathatjátok az én beszédemet? Mert nem az én nyájam juhai vagytok, nektek 

nem az én Atyám az Isten, hanem a sátán és ti annak akaratát akarjátok cselekedni”. Tessék nekem 

megmondani, mondta a férfi, akkor nekem semmi esélyem nincs megtérni és élni és örökkévaló 

módon együtt lenni az Úrral, ha én nem lettem kiválasztva Krisztusban istenfiúságra? Hallgattam 

egy darabig és annyit kértem tőle, ha megadatik neked, hogy úgy hallgathatod az Istennek üzenetét, 

hogy abba felfedezteti veled a te éppen most való meglátogatásod idejét, ha felfedezteti veled, hogy 

neked szól az evangélium, aki elveszett, aki bűnös, aki reménytelen, aki önmaga felett is ítélkező 

lélekkel lemondana a kegyelemről és az Istenre hárítaná, hogy miért nem tér meg, ha mégis 

meghallod ezek közepette, mert odavonz a lélek Jézus Krisztusodhoz, akkor hirdetem neked azt az 

evangéliumot, amit Ő így mondott „aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem”.  

 

Ma erre készülj, amikor igét hallgatni jöttél. Iten akarata, ítélete az igazság jegyében az evangélium. 

Isten teljes akarata és igaz ítélete, az, hogy ez az evangélium, az igaz ítélet másoknak mit jelent, a 

szentírás bizony erről is beszél. Isten abszolút igazságos, akaratát végrehajtó, mégpedig szentséggel 

és igazsággal, és most néhány szót szólok róla. Róla, az én drága mennyei Édesatyámról. Arról az 

örökkévaló Istenről, aki általunk nem is ismert, teremtett világában bármekkora és bármilyen és 

bármilyen dimenzióban létezőt hozott létre, Ő jelen van, mindeneknek ismeretében, igazságosan 

ítélő, jelenvaló Isten. Jeremiás 23-nál ott egyszer úgy beszél Jeremiással, hogy „mondd már meg 

nekik, csak a közelben vagyok én Isten? Nem vagyok én Isten a messzeségben is? Valami 

elrejtőzhetik előlem valami rejtekhelyen és én nem látom? Vajon nem töltöm én be a mennyet és a 

földet? Mindenkor, mindenütt jelenlévén betöltöm a mennyet és földet, nekem nincs korlát” és ebből 

következik, hogy az Ő gondolata magasabb a mienknél, szíve indulata egészen más, mint a miénk. 

Egyszer megharagudtam a nővéremre és az volt bennem, hogy megyek az Úr elé és kérek tőle 

valami olyan igét, amivel megmondhatom neki az igazat, a haragomat, erre kaptam választ, 



5 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

következő volt: „te ne ítélgesd a hitben kiskorú vélekedését, Ő az Úrnak áll vagy esik és az Úr meg 

fogja tartani”. Mentem a nővéremhez, „gonosz voltam, az Úr elé álltam, rám bizonyította a 

gonoszságomat, bocsáss meg, hogy nem is tudtál róla, hogy milyen szívem van”. Akkor szerettük 

meg egymást igazán, ő is elmondott nekem valamit, hogy nagyon nehéz természetedet nem bírtam 

elviselni eddig, de az Úr megtud téged is tartani. Isten, amíg mi be vagyunk zárva testbe, térbe, 

időbe, hallatlan falatnyi kis életben, korlátozott látásban, korlátozott értelemmel, ráadásul bűnben, 

hatalmasságok uralma alatt és elveszettek vagyunk, Ő egyfelől koncentrált valóságban a trónuson 

van, de Ő szabad, szuverén, abszolút alkotó, végtelen, mindenütt jelenvaló Isten, Aki létének egy 

idő szeletkéjében megalkotta ezt a világot és ennek céljául a Jézus Krisztus megdicsőülését vette 

tervbe. Ezért a Fiú által teremt, Őérette és Őrá nézve vannak mindenek, az evangélium pedig az 

Istennek az az akarata, ítélete, az igazság birtokában, amellyel Jézus Krisztus életével evangéliumot 

írt - örömüzenetet az övéinek.  

 

Jézus Krisztus az üdvtörténet élethordozója, Aki mindenben az első, mindennek kezdete és 

mindennek az ámene, hogy beteljesüljön. Honnan jött Jézus Krisztusom? Az Isten teljességének 

szabadságából, szuverenitásából, abszolút voltából, alkotó erejéből, végtelenségből, mindenütt 

jelenvalóságból, embertestbe koncentrálta magát, megüresítette magát, szolgai formát vett fel és 

tudod, amikor belesír a lelke ott a jeruzsálemi várost látva, hogy nem veszik észre, hogy itt van a 

meglátogatásuk ideje, hogy kegyelmet hozott és irgalmat, és az idő elmúlik és nem veszik észre 

meglátogatásuk idejét. Testvér, tudod, hogy ma is van meglátogatásod ideje? Ma is van veled való 

közösségben való találkozó akarata? Végbe vigye az akaratát rád nézve, igazsággal, 

evangéliummal, de uralkodik Szentlélek általi elpecsételéssel, beavat az Istenséghez tartozásba 

bennünket. Ezért szeretem a Efezusi levelet, mert hallatlan pontosan, sorrendbe szedi, amibe beavat 

bennünket a mi Urunk. Beszél a 4. vers a kiválasztásról; az 1. rész 5. verse a Fiúságról; a 6. a 

kegyelemről; 7. a bűnbocsánatról; 8 és 9. Isten tervébe való beavatottságunkról, aminek 

megláthatjuk magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, határtalan voltát; a 10. vers beszél a 

teremtett világ egészének egy nagy egységben, a Krisztusban való összefogásáról; a 11. vers 

örökségünk elnyeréséről; a 12., 13. vers örökségünknek a céljáról és a megpecsételéséről; a 14. vers 

a végső távlatokról, a megváltás teljességéről. De mit jelent ez, hogy az Ő lelkét adja? Az örökösnek 

zálogot ad az örökségből, az ígéretekkel isteni természet részeseivé tett titeket, észleltétek, hogy 

jóságos, észleltétek a szeretetét, azt a fajta megrendítő, hozzád való viszonyulást, hogy nem állt 

meg, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem továbbment, hogy azt akarom, hogy átélessem vele, 

hogy az a szeretet van felé is bennem, amellyel a fiamat, Krisztus Jézusomat szerettem. Az a szeretet 

van bennem, amelyik nekiajándékozza a Fiút, a vérét, a lelkét és az örökségét és úgy hív bennünket, 

hogy ők az én fiaim a Krisztus Jézusban, a Jézus Krisztus által mennyei ünnepséget készítek nekik 

és ez, hogy befogadták az Úr Jézus Krisztust és az Úr Jézus pedig képviseli őket előttem, ennek lesz 

még egy nagy találkozója, ott, a bárány menyegzőjén.  

 

Édes testvérem, néhány kérdést neked, de inkább azért, hogy más is hallhassa, fölteszek. Te, aki 

Isten szeretetéből hallgathatod az Ő nagyságos dolgait, mondd, átélted a megtaláltatásodat? Mert 

ha nem adja az Atya a Fiút a bűnösökért áldozatul, a Golgota keresztjére, vagy Jézus nem egyezett 

volna bele, hogy Önlelkét áldozatul adja, akkor csak elveszett emberek lennének a földön, csak 

elveszettek. De úgy döntött Ő, hogy elküldte a Fiát, hogy keresse meg azt, aki elveszett és mondja 

el neki, hogy szeret az Isten, általa. Aki pedig hiszi, az átmegy a halálból, az elveszettségből az 

életbe, a megtaláltatásba, aztán az élő Isten kegyelme, munkája által a megtérésben Ő újjászüli és 

elpecsételi magának örökre, ez a lélek, ez az enyém. Hozzáférhetetlenül. Édes testvérem, hogy 

mondhatná el másképp, hogy szeretlek téged és becses vagy nekem, hogy mondhatná 

karakteresebben, hogy az az örömhír, hogy az én akaratom hogy Jézus Krisztus megdicsőíttessék, 

benned úgy teljesedik be, hogy teáltalad is. A szívedbe, a szádba, örökre. Ámen. 
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Édes Atyánk!  

Köszönjük azt a kapcsolatot, amelyiket Te vettél fel, amelyiket kegyelmed tart fenn és őriz, 

köszönjük Szent Lelkedet, hogy a másnak halott betűi Bibliából nekünk élő üzenetet készít, 

köszönjük, hogy megragadod lelkünket és mennyei bölcsességgel, mennyei tervekbe avatsz be, 

szívednek hő szerelmében a Jézus Krisztus által, akiről Te elmondtad, hogy gyönyörködsz benne 

és Ő a Te szerelmes fiad és benne lettünk mi is azokká. Uram, add meg azt a hatalmat, azt az erőt, 

azt a bátorságot, hogy komolyan véve a küldetésünket, amelyik Jézus Krisztus által hangzott el, 

hogy amiképpen engem küldött az Atya a világra én is úgy küldelek titeket a világra, ahogy együtt 

munkálkodott velem az Atya mindenben, együtt munkálkodom veletek mindenben, hogy 

megdicsőíttessék az Ő neve. Édesatyám, add azt a szeretetet, amelyeket még úgy hívunk, hogy 

mentő szeretet, kérjük azt is, amelyeket úgy hívjuk, hogy a bizonyságtétel hűséges szerelme feléd, 

kérjük tőled, hogy könyörülj a mi életünkön, hétköznapjainkon, állapotunkon és szilárdíts meg a 

hitben.  

Ámen. 

 

Testvérek, mondjuk el közösen, hangosan az Úrtól tanult imádságot. Jól tudja a ti Atyátok, mire 

van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle, ti azért így imádkozzatok:  

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, 

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add 

meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik 

ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied 

az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„Békességet adok néked, az én békességemet hagyom neked. Nem úgy adom, ahogy a világ 

adja. Ne nyugtalankodjék a te szíved se ne féljen.”  

„Mert aki elkezdte benned a jó dolgot, be is fejezi Krisztus ama napjára.”  

„Ezért légy bátor és igen erős.”  

Ámen.  

 

 


