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

 

„Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki megáldott minket minden 

lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.”  

 

Hajtsunk fejet Őelőtte, és emeljük fel a szavunkat hozzá szívünkkel együtt. 

 

Köszönjük, édes Atyánk, hogy tudhatjuk, hogy mindig mennyei istentiszteletbe kapcsolódik be, 

aki hozzád szól, aki eléd járul, aki tőled kér élő vizet, aki tőled kér élő igét, életnek beszédével. 

Légy áldott, Uram, hogy Jézus Krisztus ajtót nyitott, és így van menetelünk a kegyelem királyi 

székéhez. Van meghívásunk mindenfajta állapotunkból. Jöhetnek a megfáradottak, kiálthatnak a 

nyomorúságban lévők, szólhatnak a szenvedők, szólhatnak az orvoshoz jövők, szólhatnak a lelki 

szomjúhozók, szólhatnak a gyerekek, hogy édes Atyám! És légy áldott, hogy fogadsz, sőt vonzod 

a szívünket, lelkünket Te eléd, Te hozzád, Jézus Krisztusért. Köszönjük Uram, mindazt a jót, amit 

mára készítettél. Köszönjük, hogy szent erőteredbe vonsz lelked által és megszentelsz a Te igéddel. 

A Te igéd igazság. Cselekedd meg, Uram, hogy halljuk, értsük és szeressük a mi elrendelt utunkat, 

minden parancsodat. És mert megáldottál minden lelki áldással a mennyekben, hadd kérjük le ide 

a földi létbe azokat az áldásokat, amikkel másokért is élünk. Most pedig adj Uram, szavadat 

befogadni kész és alkalmas szívet.  

Ámen. 

   

Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott leveléből olvasom az első részből az igét: 

Ef 1,20-22 „Ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és 

hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a 

következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az 

anyaszentegyház fejévé, amely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.” 
 

Igaz, hogy Pál apostol azt mondta, hogy többet Jézus Krisztusról, mint földön járóról nem beszélek, 

csak mint a diadalmas mennybe mentről, azért életének túlnyomó többségében a földön, a Golgota 

keresztjére ment Jézus Krisztusról beszélt. Én is így vagyok ezzel, hogy amikor arról van szó, hogy 
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felülemeltetett minden hatalmasságon a Jézus Krisztus az Isten jobbjára és beült – és éppen a mai 

napon van a trónfoglalásának az ünnepe, amit itt úgy hívnak, hogy mennybemenetel, katolikus 

egyházban más neve van ennek a napnak –  de ez a trónfoglalás ünnepe, ami azt jelenti, hogy olyan 

mérhetetlen, emberi értelemmel felfoghatatlan isteni dicsőség és isteni hatalom birtokába helyezte 

az Atya, hogy rajta keresztül hajtsa végre azt, ami a föld emberisége számára Istentől kijelöltetett. 

Ebben van kegyelem, ebben van áldás, ebben van átok, ebben van hatalom megtartani az ítéletre 

lelkeket, ebben van kordában tartása a sátánnak, az angyalainak, a démonainak, minden 

hatalomnak és teremtésnek, minden erőnek. Jézus Krisztus úrrá lett mindenek felett és azért 

beszélek róla, mert a te életednek és az én életemnek az ő ereje az erőforrása. És újból és újból 

elmondom, hogy mi mindenre képesítette az a valóság, hogy bár testet öltve megüresíti magát – én 

most otthagyom a dogmatikának a roppant szeretetét és ismeretét, mert nagyon szeretem, hanem 

csak Jézus Krisztus beszédeiről fogok szólni, hogy mi történt, hogy történt vele. 

Pál így beszél: „Én meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem 

mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely van 

a mi Urunk Jézus Krisztusban.”  

 

Nézzük akkor, mi is van a mi jelenünkben. Azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy sem 

halál. Kérem, elvarratlan dolog a földi ember életében, mert a teste megváltása nem történt még 

meg, a lelke megváltása igen. Ott van az újjászületés, hogy lelkemet adom belé, a testnek a 

megváltása pedig arra az időre tétetett el, amikor visszajön feltámasztani élőket és holtakat, és jön 

az átöltöztetés, és akkor az a test, amit kapunk, a Jézus Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá 

tétetik, az a test megváltása és nyilvánvalóvá tétele, hogy alkalmas arra az életre, amiről így beszél 

Jézus, hogy méltókká tétetnek ama világ elnyerésére. Mi van itt? A halál. Azt mondja, hogy de 

legalább ilyen veszedelmes az élet, amelyiknek van szakító hatalma, van rémisztő hatalma, s 

mindenfajta olyan dolog benne van, amitől az ember pusztulni tud. 

 

Nézzetek körül, de sok ember volt, aki azt mondta nekem, hogy aki megengedi ezt a nyomorúságot, 

betegséget, ezt a fajta emberi erőszakot fajtánkon, rajtunk, nekem ilyen Isten nem kell. Azt mondja, 

hogy ellenség a halál, de ellenség ez az élet, a világnak ez a fajta életvitele. Az angyalok, a 

fejedelemségek, hatalmasságok, jelenvalók és következendők nem szakaszthatnak el az Isten 

szerelmétől, ami a Krisztus Jézusban van.  

Édes testvérem! Szakító szilárdsága nem földi léptékű az Isten szerelmének, hanem szakíthatatlan 

a Krisztus Jézus által. Felhívott valaki és azt mondta, hogy nem tudok úgy hinni, mint régen. És 

mondtam neki, hogy miért, mit követel tőled az Úr? Azt, hogy higgyek teljes szívből, teljes 

lélekből, teljes elméből, teljes erőből. Hát ez a parancsa. Hadd mondjak el nektek egy titkot: a 

mózesi törvény parancsa az más szóval van írva, mint a Jézus Krisztus parancsa: a Jézus Krisztusit, 

ha lefordítom magyarra, az így hangzik, hogy elvárás. Mi a kettő közötti alapvető differencia? 

Addig, amíg a Mózes törvényét megszegi valaki, a parancsot megszegi valaki, az kárhozott, 

átkozott és halálra megy, a Jézus Krisztus parancsa, ami elvárás, az nem kárhoztat, mert Ő 

megszabadított már téged a kárhozattól. Hanem ha nem tudsz engedelmeskedni, de melyik gyerek 

tud engedelmeskedni a szülőnek 100 százalékosan… igyekszik… és azt mondja, hogy az az 

elvárásom, hogy igyekezz, hogy legyen benned az a fajta buzgóságra való készség, hogy úgy 

szeretném betölteni, édes Atyám, a te akaratodat! Úgy szeretném szeretni az én Jézus 

Krisztusomat! És akkor jön egy sereg ember, hogy száraz a lelkem, nem érzem a szeretet tüzét. 

Helyre kell tennem: az Újszövetségben a szeretet nem egyszerű érzelem. Nem könnyek, nem nagy 
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sírás a végén ürességgel. Szeretet az, hogy igyekszem, igyekszem, hogy jól cselekedjem, hogy 

méltó legyek és méltó maradjak a nevéhez. A Jézus Krisztus dicsőségére igyekszem élni és 

cselekedni. És amikor nem megy, akkor kiestem a kegyelemből? Nem. Nem parancsszegő vagyok, 

hanem meglankadt, elerőtlenült. Valami miatt elfogyott a tűz, és Ő azt mondja, hogy jöjjetek 

énhozzám, akik megfáradtatok. Azt mondja, hogy a megrogyott térdeket, a lecsüggesztett kezeket 

gyere, emeld fel hozzám, emeld fel. 

 

Annyira fontosnak tartom, hogy Jézus Krisztust annak lássam, a beszédét annak halljam és annak 

értsem, aminek Ő mondta, és sokszor szembe kell mennem azzal, amit mások tanítanak, hogy nem 

úgy van. 

 

A kegyelem Istene, irgalmasság Istene, és az én Jézus Krisztusom úgy érkezett, hogy telve 

kegyelemmel, irgalommal, igazsággal. Ő hozza majd az élő Istennek azt a fajta isteni szeretetét, 

amelyikben engedelmességben mutatja meg Jézus, hogy legyen meg a Te akaratod. Hadd állítson 

talpra ma, ha a szíved kétségekbe került és a lelked és erőd meglankadt: „Örökkévaló szeretettel 

szeretlek!” Azt jelenti, hogy a szerelmem, amely a Krisztusban mutattatott meg, benne örökké él. 

Konkretizáld! Miről beszél az ige? Miről beszél Jézus Krisztus? Mivel ezek az alkalmak a Jézus 

Krisztus hatalmát, uralmát tekintik át, kimondottan a hitünkben való meggyőződésünk 

megszenteltetése okán, ezért a mai estén beszélek az uralmának a földi testben aratott győzelmeiről. 

Aztán a trónra lépéskor bemutatott győzelméről, végül a gondviselés védelméről, uralma speciális 

gyakorlatáról is szólok néhány szót, ha eljutunk odáig. 

 

Drága testvérem, az Úr előtt vagy, előtte állsz, fekszel vagy ülsz, és az Úr vonzott maga elé, mert 

az Ő szerelmes gyermekének, az Ő szeme fényének az életét, a lelkét, azt kegyelemmel lehet újítani 

újra és újra. És célba vett, mert drága vagy neki, mert Jézus Krisztusa ott az Atya előtt a 

könyörgéseiben a Te nevedet is fölsorolja: „Megváltottam, a véremmel mostam meg, szeretem! A 

tiéd, édes Atyám! Úgy, ahogy akartad, hogy megkeressem, megtartsam, aztán hazavezessem.” Ó, 

az Ő földön aratott győzelmei! Amikor Krisztus Jézus felvette Isten természete mellé az 

embertestet, akkor egy különleges dolgot jegyez meg a Szentírás: „Tetszett az Atyának, hogy benne 

lakozzék az Istenség egész teljessége testileg.” Tudjátok, a dogmatikánk nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy anabasis-alászállás, aztán katabasis-fölemeltetés. Jézus azt mondja, hogy állj, megüresítettem 

magam. Ha nem tettem volna, ember nem láthatna élve. Az istenség, szentség, hatalomnak 

koncentrált ereje az ember számára elhordozhatatlan. Emberré lett. Fölveszi a természetből a test 

természetét bűn nélkül, mert ebben a testben ott lakik az istenség egész teljessége. 
 
Tudjátok, a kérdésem az, hogy beszél-e Jézus. Engem nem érdekelnek mások, hogy mit mondanak. 

Én 14 éve eldöntöttem, hogy csak Jézus beszédét! Az tiszta, az ige, az éltető erő, abban lélek és 

élet van. Csak Őt! És amikor elkezd beszélni, azt mondja János 8,16-ban: „Én nem vagyok egyedül, 

hanem én és az Atya együtt vagyunk!” Ó, testvér! Amikor a hitedet úgy viszi fel az érett férfikorra 

– most a nők ne haragudjanak, tudjátok, mit jelent: érett korra – akkor te is el tudod mondani: nem 

vagyok egyedül. És éppen ezt akarja a szívedbe vésni, minden újjászületés alkalmán ez lesz a döntő 

dolog, hogy te ettől kezdve nem vagy egyedül. Nemcsak szerelmetes vagy, azt mondja Jézus: nem 

vagyok egyedül. Ha engem ismernétek, az Atyámat is ismernétek, mert aki engem látott… Ó, 

szerelmetesem! Nem is tudod, amikor nem téged, hanem Őt szemlélik benned, mert úgy szól a 

szíved, mert úgy jön ki belőle az élet beszéde, mert úgy sugárzik át az Ő szeretete… És azt 

mondják, hogy nem tudom miért, de Őt jó hallgatni, mert nincs egyedül… Mondja Jézus: „Én nem 
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e világból való vagyok.” Testvér, én se e világ lelkét vettem, én már kaptam a szeretetnek, a 

józanságnak, az erőnek és a fiúságnak lelkét. Én nem vagyok egyedül. János 18,38: „Higgyetek a 

cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya énbennem van és én Őbenne 

vagyok. Itt van testben. Higgyetek a cselekedeteknek. Te és a számodra elkészítette cselekedetek 

– amiket előre megkészített, hogy azokban járjatok – beszélik, hogy itt van, és ez az ember nincs 

egyedül. Jakab ezt kéri számon: Mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből. Nem kell dogmatika 

hozzá, csak élet, új élet. Ami ért is, mert betelt, erős, hatalmas a Krisztusban. Ő a hatalmas és erős. 

Hadd lássák meg, hogy nagy Istened van! Higgyetek a cselekedeteknek!  

 

Eljön az emberek közé, megüresítette magát, szolgai formát öltött fel, és egyszer csak kiderül, hogy 

a szellemek felett és a sátán lelkei felett hatalmas és parancsol nekik. Meg is döbbennek: Kicsoda 

ez? Milyen új tudomány? Ez parancsol az ördögöknek!  
Meghívtak egyszer egy házba. Elmondták, hogy kopogás, zörgés (hallatszik). Elképesztő, remeg a 

függöny… És mondtam neki, az illetőnek, hogy „És félsz?” „Nagyon! Nagyon! Nincs nyugodt 

éjszakám, nincs nyugodt nappalom… Nem vagyok ott egyedül!” És amikor odamentem egy hívő 

testvérrel, aki harcossá avattatott, akiben Jézus Krisztus hatalmas erővel munkálkodott, ismerte a 

látható és láthatatlan világnak az erőit, akkor először a vér védelmét kértük arra az asszonyra, aki 

ott van. Azt kérdezte, hogy az mi. Mondom, onnan tudtam, hogy nincs a hitednek még az a fajta 

mélysége a megtérés előtt lévő állapotodban, hogy nem ismered, hogy milyen közegben 

munkálkodik az élő hit. Hogy vív: az Isten fegyverzetét kapva győzedelmesen a sátánnak erői és 

akarata, tévelyítése, rémisztése és jelenléte ellen. Itt van testben, és kiderül, hogy uralkodik a 

természet erői felett. 

 

Kétségbeesve látják, hogy éjszaka felé egy sötét árny jön a tavon, egy viharos tengeren feléjük. Jár 

a tengeren, és amikor belép a hajóba, így írja a Szentírás, abban a pillanatban kikötöttek a túlsó 

parton. Teleportált. Úr a természet erői felett. Te, nincs olyan mélység, nincs olyan félelmetes 

helyzet, olyan ellened készült hihetetlen mély csapda, ami felett az Úr egyetlen szava ne lenne 

oldás.  

 

Úr a halál fullánkja, a bűn felett. Érvényesíti is, megbocsátja a bűnöket, felháborodnak: ez Isten 

joga. Tudjátok meg: az Emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. Mert már 

megáldoztatott örök időknek előtte, és tudja, hova megy: meghalni a bűnösért. 

 

Ha előfog valami bűn, és kétségbe esel szívednek mérhetetlen aljasságától, a mérhetetlen 

sötétségétől, az Isten ellen való újból és újból való fölcsattanásából, a kétségnek, hogy úrrá lehet 

rajtad, hadd mondja az Úr Lelke újból neked: nem parancsot adtam, csak bejelentettem az 

igényemet. Mert megvásároltalak, a tiéd a kegyelmem, te az enyém vagy. És újból mondatja: 

elestél? Térdre! Aztán talpra! Aztán előre! Ez a szent hármasság, ez fontos a hívő életében: Térdre! 

Talpra! Előre! Ne felejtsd: Úr a halál fullánkja, a bűn felett. Az Emberfiának van hatalma a bűnöket 

megbocsátani. És ha hallgatja ezt olyan valaki, akinek nincs újjászületett élete, és nem tudja, hogy 

hogy kell megtérni, hadd mondjam neki, hogy meg van írva a Szentírásban, hogy olyat is 

megkeresek, aki nem keresett engem. Olyat is megtalálok, aki nem gondolta találkozni velem, csak 

az én örök végzésemben ő az enyém. Megkeresem, egy se vész el, akit én beírtam az élet könyvébe. 

És ha drága hitetlen testvérem, te vagy az, aki nem kereste, aki nem gondolt vele, no, halld meg: Ő 

gondolt veled! 
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Bemutatta Jézus földi életében a halál feletti uralmat. Bejelenti azt is, hogy hatalma van minden 

testen, hogy örök életet adjon neki. Ó, te, ma este úgy hajtsd álomra a fejedet, hogy drága 

teljhatalmú Jézus Krisztus, uralkodó Uram, köszönöm, hogy én is az lehetek, akin beteljesíted az 

Atyának akaratát. Hiszen ezt is bejelentetted: én tudom az Isten akaratát, az Ő akarata az örök élet. 

És elhangzik feletted, és elhangzott már feletted, hogy megbocsáttattak a vétkeid. Te gyermekem 

vagy, te a fiúságnak, istenfiúságnak tagja vagy, elkezdtem és bevégzem a munkámat, hogy itt a 

földön már boldoggá tegyelek, hogy az egyedül boldog Isten örömébe beiktassalak. Te szerelmetes 

gyermek! Te soha magára nem hagyott, és soha el nem hagyandó gyermek!  

 

Ó, ennek a Jézusnak mennyei múltja van, ilyen egyszerűen közölte csak: „Senki nem ment fel a 

mennybe, hanem az, aki a mennyből szállt alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.” Hogy 

szeretem Dánielt! Gondolom ti is odavagytok az összes közléséért, odavagytok a beszédéért. Én 

egyszer azt az igét kaptam, hogy az én osztályrészem kies helyre esett. Az én osztályrészem a Te 

beszéded. Te, az élet beszéde az osztályrészem? Az élet beszéde a Te osztályrészed?! Mekkora 

szeretet! Éltető legelőn, forrásvizen, ezen tart, nevel és őriz! Édes testvérem! 

 

Gondolom, hogy mindenki azt várta, hogy beszélek majd a mennybemenetelnél a trónfoglaláskor 

miket csinált. Eljutok oda is, mondtam, ha lesz idő. Csak ezek fontosak. Látom az arcodat, látom 

a lelkedet, érzékelem, nincs távolság. Isten akarata, hogy a Krisztust Jézusban felismerjék, mert 

akarata, higgyenek az Isten Fiában, mert Isten a maga megismertetésére egy rendkívüli utat 

választott. 

 

Elnézést kérek… Azt mondta egyszer valaki, hogy Karesz, te olyan kőkemény ember vagy, hogy 

az lehetetlen, hogy te sírsz. Nem lehetetlen. Van, tudjátok, a szeretetnek egy olyan foka, amit alig 

bír el a lélek. Van az isteni ige ölelésének olyan foka, amibe beleolvad a lélek. Én azt kaptam 

ajándékba annak idején, hogy az igehirdető a tékozló fiú történetéről beszélt, és amikor azt mondta, 

hogy elé futott az Atya, elé futott az Atya, átölelte és megcsókolgatta… És énvelem meg átélette, 

hogy ez én vagyok. Amikor a kegyelemmel ölel, amikor a hűségével emel, a lélek isteni levegőt 

szív. Éltetőt, boldogítót. Emberi értelemmel megragadhatatlant, és mégis az övé. 

 

Visszatérek ide: speciális uralom Jézus Krisztus élete itt a földön. És azért íratott le, mondja János, 

hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusban bátran. Bátran! Aztán, mikor azt mondja, hogy ítélet végett 

jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, akkor megint megdobban a szívem. Ó, Uram, mit 

láttam én egyáltalán az Atyából? Mit láttam én a Fiú dicsőségéből? Mit láttam én a Fiú 

szenvedéséből? Mit láttam én az egészből? Semmit! Hiszen vak szemmel és megvakított lélek-

értelemmel nem fogja föl az ember, hogy kicsoda neki az Atyja és Jézus Krisztusa. És azért jöttem, 

hogy valakit arra ítélek, mert nem látott, hogy lásson.  

Tudjátok, amíg az ellenség hatalmát és lelkét hihetetlen kemény isteni parancsszókkal irányítja és 

kordában tartja, addig téged vezetget, addig téged elevenít, gyógyítgat és azt mondja, amit Péternek 

mondott: hogy mielőtt elfogyna a hited, tudd meg, hogy nem engedem. Mondom 

mindegyikőtöknek: imádkozott érted, hogy soha el ne fogyatkozzék a te hited. És ugye, én már 

gondolkodom azon, hogy ha eljön a perc, és mondod, hogy jöjj, és mondhatom, hogy itt vagyok. 

Nem áttesz egyik kezéből a másikba, hanem tart. Tart, ahogy ígérte, hogy ebből a kézből semmi 

nem veszi ki. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, más teremtmények se. Tart! 

Tudod, úgy szeretném most mondani, megsimogatni a fejedet, hogy te, Istennek kedveltje, te, 

Istennek áldottja, te, a Jézus Krisztusban szerelmetes, édes gyereke! Nem érdekel az érzelmed, én 
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a hiteddel beszélek, én az elmédnek lelkével beszélek, amelyiket a Szentlélek átvett irányítása alá. 

Aki elmondja neked újból és újból, hogy a Jézus Krisztuséból adok neked, mert az az életed. Hát 

sokat ígértem, nem tudom hány óra van. Azt mondják, hogy még mondjam. 

 

Itt a földgolyóbisunk fölött a levegőégben a Szentírás szerint idegen hatalom uralkodik, és hatalmat 

vett a föld felett és az emberek felett. A Szentírás kijelentése szerint ez a hatalom gyűlöli az embert, 

illetve szolgálatába különleges módon állít embereket. Van, amelyiket teljesen gonosszá teszi, és 

a lelke át is járatik ettől a lélektől. Látszik rajta, hogy nincs benne érzelem, értelmes, okos, de 

gyilkos. Gonosz, minden gondolata az. Most hadd ne foglalkozzak ezzel, mert ez hétköznapi 

ismeret. Annál inkább azzal, hogy Jézus Krisztus, akinek az életébe a maga Lelkét adta, és a 

vérpecsétje rajta van, elvégezte, hogy ez a hatalom nem illetheti. Nem illetheti. Belekiabálhat az 

életébe, körülveheti olyan személyekkel, akik az övéi. Ártani, bántani embereken keresztül. Azt 

mondta az Úr Jézus, hogy te, azoktól ne féljetek, akik a testet ölik meg. Hát hiszen már meghaltatok 

a testnek. Hát amikor megtértél, nem úgy történt, hogy átadtad testestől-lelkestől magad neki, 

meghalva a bűnnek és élsz ettől kezdve Jézusnak? Ó, dehogynem. 

 

Uralkodik felettük. Amikor azokat a részeket olvastam a Kolosséban, az Efézusban, hogy ezeket a 

lelkeket megfogta, legyőzte, aztán a magasságba vitte és bátran mutogatta, és az egész angyalvilág 

láthatta azt a megrendítő dolgot, hogy a testet öltött testben, amikor kisebbé tétetett az angyaloknál 

– de benne van az Istenség teljessége, és az Atya együtt munkálkodik a Fiúval –  ezeket legyőzte. 

Kivette a Golgota keresztjén a halála pillanatában az ellenem szóló kézírást az ő kezéből. Nem úr 

többé felettem. Testvér, ne félj a haláltól, készülj rá, de másképp. Amióta elmondta Jézus a szegény 

Lázár és a gazdag történetét, kaptunk egy ízelítőt belőle, hogy abban a pillanatban, mikor a lelked 

ezt a testet elhagyja, angyaljárás lesz nálad, és vitetsz vigasztaltatni.  

 

A megyei trónon, az Atya jobbján ül, mint Királyok Királya, Uraknak Ura. Lefegyverezte a 

fejedelemségeket, hatalmasságokat, bátran mutogatva diadalt vévén abban, hogy eltörölte vérével 

az ellenünk szóló kézírást és győzedelmeskedett.  

 

De ott van főpapként. Ezzel be is fejezem majd: ott van főpapként az én drága Uram, a te drága 

Urad, és azt mondja, hogy meg tud indulni a gyarlóságainkon. Akinek minden engedelmeskedik, 

csak a gyarlóságom nem tud. Akinek minden azonnal teljesíti a parancsa szavát, csak a hitem nem 

képes mindig azt és úgy cselekedni. És azt mondja: megindulva a gyarlóságaimon, az én drága 

türelmes megváltó Főpapom azt mondja: a vér meghintettsége a mennyben örökre látszik. Az Atya 

pedig rajtam keresztül néz téged, a megváltottat, az engedelmest, a hűséges Isten gyermekét, mert 

Jézusban lát. Holnap folytatjuk. 

 

Imádkozzunk! Uram, mert a tieidnek készített alkalmak ezek, hogy tökéletesen állítsd magad elé a 

Te gyermekeidet minden sömörgőzés nélkül, minden félelem nélkül, hiszen a szeretet kiűzi a 

félelmet. Kérlek, édes Atyám, hogy a Te győzelmed hadd legyen nyilvánvalóvá az életükben, a 

szívükben, a gondolatukban, a lelkükben, a cselekedeteikben, a szavukban, hogy testestől-lelkestől 

a tieid. Azt mondtad, hogy megdicsőíted magad a gyermekeidben. Hisszük is és tudjuk is, hogy 

ezért vagyunk: a Te kegyelmed, szerelmed nagysága magasztalására. Köszönjük ezt a pár percet 

előtted, de azt köszönjük igazán, hogy veled.  

Ámen. 
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Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen 

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

nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké.  

Ámen.  

 

„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat.” 

Te légy erős az Istennek erejében! Ne félj, mert veled vagyok, el nem hagylak téged, el nem 

távozom tőled, el sem maradok mellőled. Veletek vagyok a világ végezetéig. Ámen. 


