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BEVEZETÉS

Mi az az erõ, amely a világon minden másnál
inkább képes gyógyítani? Mindent megteszünk
testünk gyógyulásáért. Mindent megteszünk azért,
hogy jól érezzük magunkat. A leghatalmasabb
gyógyító erõt azonban annyian félreismerik.

Minden ember elsõdleges szüksége az életben,
hogy Isten szeresse. Tudod-e, hogy mi a második?
Az, hogy Isten szeresse. Azt is megmondom, hogy
mi a harmadik. Az, hogy Isten szeresse.

Elég világosan fogalmaztam?

(1
János 4:10).

(1 János 4:19).
Szeretném, ha meglátnád, hogy mivel Isten

szeretete létezett elsõként, ezért minden gyógyu-
láshoz is elsõsorban arra van szükség, hogy Isten
olyannak szeressen, amilyen vagy. Isten olyannak
szeret minket, amilyenek vagyunk, és mindig így
szeret. Emellett Isten szeretete sohasem követeli

“Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az
Istent, hanem hogy Õ szeretett minket, és elküldte az
Õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért”

“Mi szeressük Õt; mert Õ elõbb szeretett min-
ket!”
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meg a változást, hanem létrehozza azt.
Ha megérted, amirõl ez a könyvecske szól, az Õ

szeretete hatalmas változásokat hozhat a személyes
életedben, a barátságaidban, a házasságodban és a
családodban.
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Elsõ fejezet
MIKOR MÉG BÛNÖSÖK

VOLTUNK

“Mert Krisztus, mikor még erõtelenek valánk, a
maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára
igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak
meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk
való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még
bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt” (Róma
5:6-8).

Jézus Krisztus abban mutatta meg irántunk való
szeretetét, hogy meghalt értünk. Gondolj csak bele
egy pillanatra. Nemcsak szeretett minket, hanem
tett is valamit ez ügyben. Mi semmit sem tettünk.
Nem azért szeretett minket, mert megbántuk
bûneinket. Bûnbánásunk nélkül is szeretett minket.
E szerint tehát nyugodtan élhetünk bûnben? Nem.
Csak azt mondom, hogy Isten szeretete nem köve-
teli, hanem létrehozza a változást.

Hagyd, hogy Isten olyannak szeressen, amilyen
vagy. Ne próbáld szeretni Istent. Ne próbálj szeretni
másokat. Amint megpróbálod, el fogsz bukni. Csak
hagyd, hogy Isten szeressen. Fogadd el azt a
szeretetet, amely soha nem fog cserben hagyni és
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soha nem fog megváltozni.

(Sofóniás 3:17).
Jézus Krisztus kiontotta Vérét és meghalt a Ke-

reszten, hogy megfizessen bûneinkért. Eltemették,
feltámadt, és felment a Mennybe. Emiatt Isten most
már örökre nyugszik irántunk való szeretetében.
Ezért mondja nekünk Róma 9:16, hogy Isten szere-
tete nem attól függ, aki akarja, sem nem attól aki fut,
hanem a könyörülõ Istentõl. János 1:12 szerint:

Az Õ akarata szült minket
(Jakab 1:18).

Hadd legyek nagyon gyakorlatias. Mit tegyek
egy rossz kapcsolattal? Aggódjam felõle? Kárhoz-
tassam magam? Bûntudatom legyen miatta? Vagy
próbáljak testre szép lenni (Galácia 6:12)? Nem.

Nyugszik az Õ szeretetében

Rossz kapcsolatok megjavulnak

“Az Úr, a te Istened közötted van; erõs Õ,
megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az Õ szerel-
mében, énekléssel örvendez néked”

“Valakik pedig befogadák Õt, hatalmat ada azok-
nak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Õ
nevében hisznek”. “az
igazságnak igéje által”
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Amikor rossz egy kapcsolatom, egyszerûen elisme-
rem Isten Igéjének igazságát és engedem, hogy
szeressen.

Ha elbukom, hagyom, hogy Isten szeressen.
Nincs erõm megváltozni; engedem, hogy Isten
változtasson meg. Elfogy Isten szeretete? Nem.
Megváltozik Isten? Nem.
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Második fejezet
ÚGY, AHOGY VAGY

Nemrégiben felhívott egy férfi. Nagyon rossz az
állapota, HIV pozitívnak találták. Tizetnöt év alatt
háromszor bukott el gyengeségében. Harmadik
alkalommal AIDS-es lett, és most meg akar halni.
Nagyon szégyellte magát, mikor elmondta felesé-
gének.

Mit tehet ez az ember? Tettét már úgyis gyûlöli.
Most arra van szüksége, hogy ugyanúgy elfogadja
Isten szeretetét, mint mielõtt megtudta, hogy AIDS-
es.

Ha elfogadjuk Isten szeretetét, ezzel nem
leszünk törvénytelenek. Épp ellenkezõleg, arra fog
tanítani bennünket, hogy megtagadjuk az isten-
telenséget és csendes életet éljünk úgy, hogy Isten
Igéje gazdagon lakozik a szívünkben.

Nincs csodálatosabb, mint mikor engedjük,
hogy Isten olyannak szeressen minket, amilyenek
vagyunk. Szándékosan ismételgetem ezt a kijelen-
tést, mivel csak akkor gyógyul meg a memória és a
lélek, ha hagyjuk, hogy Isten szeressen minket. Csak
úgy változhat meg az énképünk és a hozzáállásunk,
ha engedjük, hogy Isten szeressen minket. Néhány
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férfi egész egyszerûen azért nem tudja szeretni a
feleségét, mert nem érti, hogyan fogadja el Isten
szeretetét.

(Róma 8: 28-30).
Isten eleve ismeretében tudta, hogy hinni fogok

az Õ Fiában. Megigazított, megszentelt és megdi-
csõített, mert Isten mindig az én oldalamon állt. És
nyugszik is irántam való szeretetében, mivel a Fiú
megfizetett bûneimért.

Felhívott egy férfi egy másik gyülekezetbõl és ezt
mondta: “Támadtalak, gyûlöltelek és harcoltam
Istennel. Huszonkilenc évesen haldoklom, és meg
akarom bánni, amit tettem.”

Így válaszoltam: “Csak azt szeretném, ha enged-

Az Õ Fia képére formálódva

“Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent
szeretik, minden javukra van, mint akik az õ végzése
szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el
is rendelte, hogy azok az õ Fia ábrázatához hasonla-
tosak legyenek, hogy õ legyen elsõszülött sok atyafi
között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is
hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította;
akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsõítette”
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néd, hogy Isten szeressen.”
“AIDS-es vagyok és meg fogok halni!”- mondta.
“Csak hagyd, hogy Isten szeressen” feleltem. “A

mostani állapotodban hagyd, hogy szeressen.”
Rosszat tett, de csak Isten szeretetére volt szük-

sége. Minden nap meglátogattam, és újra meg újra
elismételtem neki: “Engedd, hogy Isten szeressen.”
Tizenkét héten belül kiengedték a kórházból, és
bemerítkezett abban a gyülekezetben, amelyet úgy
gyûlölt korábban. Isten megváltoztatta. Gondola-
tai, érzései és döntései most már Isten Igéje szerint
valók. Megváltozott a szíve, aztán a lelke, végül az
elméje. Megszerette feleségét, akivel annyi éven át
küzdött, és megszerette két lányát is. Ahogy elkezd-
te szeretni a gyülekezetet, megszerette az elveszet-
teket is.

Ennek az embernek az volt a problémája, hogy
nem szerette önmagát. Nem tudta igazán szeretni
magát mélyen a szívében, és azt sem hitte, hogy
Isten szereti õt. A gyülekezetben bizonyságot tett
teste gyógyulásáról. A szeretet erre is képes, ha ez
Isten akarata. Az Úr nem követelte a változást,
hanem szeretetével létrehozta azt.

Minél inkább hagyom, hogy Isten szeressen
mindenféle önbírálat, bukástól való félelem és
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mások iránt való neheztelés vagy harag nélkül,
annál inkább meggyógyul minden az életemben.
Isten teljhatalmából meggyógyulok, bármi legyen is
a problémám. A szívem, a lelkem és az érzelmeim is
meggyógyulnak, ha engedem Istennek, hogy
szeressen.
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Harmadik fejezet
SZERETET ÉS ÚJRAKEZDÉS

Egyszer egy tizenkét éves kislány be
szörnyû családi életérõl. Szülei ritkán voltak

otthon, egyikük el is szokott tûnni hétvégeken.
Üvöltöztek, veszekedtek, alkoholisták voltak.
“Félek hazamenni, mert nem tudom mitévõ legyek”
mondta a kislány “Te vagy a pásztorom, kérlek,
gyere el hozzánk.”

Elmentem hozzájuk. A kislány így szólt az
édesapjához: “Azt akarom, hogy hallgasd meg a
pásztort.” Így hát elkezdtem beszélgetni vele.
“Tudja Ön, hogy Jézus már évezredekkel ezelõtt
tudta, hogy ma eljövök ide Isten szolgájaként?” -
kezdtem. “Ha szavakba lehetne foglalni, hogy Isten
mennyire szereti Önt, elmondanám. Ha el tudnám
mondani és Ön el tudná hinni, megváltozna az
Önök élete.”

Elmesélte, mennyire rossz és mennyire romboló
a családi életük. “Ez így van” válaszoltam “de most
elõször is engedje meg, hogy Isten szeresse Önt
mindenféle kárhoztatás nélkül. Még arra sem
kérem, hogy hagyja abba az ivást. Egyszerûen csak
fogadja el Isten szeretetét.” Úgy sírt ez a férfi, mint

számolt
nekem
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egy kisgyerek.
Aznap este Istentisztelet után még beszélgettünk

és elfogadta Jézus Krisztust. Soha nem ivott többé.
Késõbb a felesége is elfogadta a Megváltót. Együtt
merítkeztek be, és ennek a tizenkét éves kislánynak
ez volt élete legszebb napja. Készítettek egy családi
fényképet és megajándékoztak vele. Micsoda
bizonyság ez arról, hogy mi minden történhet, ha
engedjük, hogy Isten szeressen bennünket.

Nem azért látogattam meg azt a családot, hogy
megvitassuk, mennyire rossz az apa. Kereshettünk
volna mindenféle genetikai, pszichológiai és érzel-
mi okot a dolgok állására. De én azért mentem oda,
hogy elmondjam neki, hogy Isten a saját képmására
teremtette õt, és mennyire szereti õt abban a
pillanatban is. Nem emlegettük a bûneit. Hagytam,
hogy Isten szeretete indítsa õt megtérésre. Ennek a
kislánynak megváltozott és újra kezd-
hette az életét.

Isten szeretete új énképet adott neki.
Isten szeretete új tudatot adott neki.
Isten szeretete hitet adott neki.

Elfelejteni a múltat

az apukája
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Isten szeretete reményt adott neki.
Isten szeretete megmutatta irgalmát.
Isten szeretete megmutatta kegyelmét.
Isten szeretete személyes lett a szülõk életében.

Magukévá tették. Isten szeretetét kapták, és ez
teljesen részükké vált. Csodálkozunk-e azon, hogy 1
Korintus 13:8 azt mondja, a szeretet soha nem vall
kudarcot?

(Mikeás 7:9). Mikeás próféta
rosszul érezte magát, mikor ezt írta. Vétkezett, de
megértette Isten iránta való szeretetét. Tudta, hogy
Isten ott van vele. Tudta, hogy helyre fog állni a
szeretet világossága miatt és megbocsátást kap.

Isten szeretete garantálja, hogy Õ olyannak
szeret téged, amilyen vagy: erõtlen, és bûnös.
Megigazít még istentelen korodban (Róma 4:5).
Igazzá nyilvánít törvény és cselekedetek nélkül
(Róma 4:6). Megszentel. Szeretete által Jézus

lesz neked (1

A világosságra jutva

“Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem
ellene; mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza
ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom
az Õ igazságát”

“igazságul, szentségül és váltságul”
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Korintus 1:30). Isten szeretete garantálja, hogy soha
többé nem fog vádolni semmilyen bûn miatt. Azt is
garantálja, hogy ha bûnben élsz, Isten nem szeretet
nélkül, hanem pontosan szeretete miatt fog
fenyíteni. Azért fegyelmez, hogy megvédjen, hogy
Krisztus elméjét adja neked, és végül megáldhasson.
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Negyedik fejezet
ISTENI SZERETET FELTÉTELEK

NÉLKÜL

“Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert
örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért ter-
jesztettem reád az én irgalmasságomat” (Jeremiás
31:3).

Mikor Isten ezt mondta, Izrael népe bálványokat
imádott. Isten mégsem azt mondta, hogy “akkor
foglak szeretni, ha helyre állsz.” És nem is azt, hogy
“majd akkor szeretlek, ha abbahagyod a bálvány-
imádást.”

Nem. Isten azt mondta, hogy “örökkévaló szere-
tettel szerettelek téged.” Olyan sok “ha” van kap-
csolatainkban, olyan sok “ha” akadályozza elménk,
érzelmeink, sõt néha még testünk gyógyulását is.
Isten azonban nem azt mondja, hogy “szeretni
foglak, ha…” Ehelyett azt mondja, hogy “szeret-
telek már akkor is, mikor még távol voltál tõlem.”

Hát nem ugyanúgy szerette az apa a tékozló fiút,
mikor a távoli országban kóborolt, mint amikor
még otthon volt? Igen, ugyanúgy szerette. Az apa
szeretete nem változott meg, amikor a fiú bûnben
élt. Szeretete türelmesen várta, hogy kegyelmet
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adhasson fiának. Amikor a tékozló fiú szabad
akaratából úgy döntött, hogy ideje hazamenni - úgy,
ahogy van-, megbocsátásban és megtisztulásban
részesült. Apja gyûrût, köntöst, új sarut adott neki és
hazatértét lakomával ünnepelte. Levágták a hízott
tulkot az ünnepségre, s mindez azért történt, mert a
fiú hazajött, úgy, ahogy volt (Lukács 15:11-24).

Gondoljunk mindarra, ami társadalmunkban
történik. Gondoljunk a napjainkban elkövetett
bûnök mélységére. Gondoljunk családok és egyé-
nek szörnyû életére. Mindezek közepette leginkább
arra van szüksége az emberiségnek, hogy megért-
sük, Isten mennyire szeret minket. Nem az a lényeg,
hogy elbánjunk a bûnnel. Azzal foglalkozz, hogy
Isten mennyire szeret téged, és Isten szeretete majd
elbánik a bûneiddel. A Isten szeretete
hozza létre .

(Róma 5:5).
A Szent Szellem kitölti Isten szeretetét a szívünk-

be, és a szeretet a Szellem gyümölcse. Mikor elfoga-

változást

Kitöltetett a szívünkbe

“A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az
Istennek szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent
Szellem által, aki adatott nekünk”
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dom Isten szeretetét, csak azzal törõdve, hogy Õ
szeret engem, Isten természete fog uralkodni ben-
nem. Az õ vérmérsékletével fogok bírni. Talán észre
sem veszem, mégis az enyém lesz, amint Isten
természete árad belém és közösségben van velem.
Isten természete pedig nem vétkezik.

(Efézus 2:2-6).
Nem számít, miben jársz. Egykor valamennyien

e világ folyása szerint jártunk. A levegõbeli hatal-

Változó irány

“Melyekben jártatok egykor e világ folyása
szerint, a levegõbeli hatalmasság fejedelme szerint,
ama lélek szerint, mely most az engedetlenség
fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk
egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságai-
ban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak
akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk,
mint egyebek is.

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Õ
nagy szerelmébõl, mellyel minket szeretett, minket,
kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megeleve-
nített együtt a Krisztussal, (kegyelembõl tartattatok
meg!) és együtt feltámasztott és együtt ültetett a
mennyekben, Krisztus Jézusban”
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masság fejedelme irányított minket, akik az enge-
detlenség fiai voltunk. De Istennek, aki gazdag
kegyelemben és irgalomban, nagy szeretete van,

(Efézus 2:4). És ez a
szeretet hozza létre a változást. Isten szeretete
rendelkezésére áll minden hívõnek. Amiatt tértünk
meg kegyelembõl, Jézus Krisztusba vetett hit által,
hogy megtudtuk mennyire szeret minket Isten.
Életünkbe költözött, és személyesen befogadtuk az
Atya, a Fiú és a Szent Szellem szeretetét.

A szeretet hullámai járhatják át tested sejtjeit nap
mint nap. Ez nem emberi érzelem, hanem Isteni
szeretet.

“Rosszat tettem” - mondod.
Fogadd el Isten szeretetét azzal kapcsolatban,

amit rosszul tettél.
“Nem érzem magam szelleminek.”
Fogadd el a szeretetet, még ha nem is érzel

semmit.
Fogadd el Isten szeretetét, és ez nemcsak szerete-

tet, hanem örömet, békességet, hosszútûrést, türel-
met, isteni jóságot, szívességet, hûséget, szelídséget
és mértékletességet is terem benned.

“mellyel minket szeretett”
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A szeretet könnyû igája

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak
titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és
tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos
szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeitek-
nek. Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem
könnyû”

“Nem
abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent,
hanem hogy Õ szeretett minket, és elküldte az Õ Fiát
engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért…. Mi
szeressük Õt; mert Õ elõbb szeretett minket”

(Máté 11:28-30).
Tudjátok mi az Õ igája? A szeretet. Mikor felve-

szem magamra az Õ Igáját, egyszerûen úgy döntök,
hogy elfogadom irántam való szeretetét.

(1
János 4:10,19). Nem csoda, hogy az Õ igája
könnyû. Nem csoda, hogy ha Tõle tanulok, az
nyugalmat ad a lelkemnek. Az Atya nyugszik az Õ
szeretetében (Sofóniás 3:17). Magamra veszem az
igát. Engedem, hogy Jézus olyannak szeressen,
amilyen vagyok. És aztán Õ hozza létre bennem azt
a változást a szeretet ereje, dinamikája, hite,
kegyelme és jelenléte miatt. Végre jön a változás és
meggyógyulok.
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Elõször önmagadat szeresd

Isten szeretetének van egy sorrendje. Elõször
nem másokat, hanem magamat kell szeretnem. Még
Istent sem tudom szeretni, ha magamat nem
szeretem. Hagynom kell, hogy Isten szeressen. Ez
már csak így mûködik. Elõször engedem, hogy Isten
szeressen engem. Másodszor: szeretem önmaga-
mat. Harmadszor: szeretem Istent, és végül
szabadon szerethetlek téged és másokat, sõt még az
ellenségeimet is.

Amikor szereted magad, megújul az énképed és
az öntudatod. Különlegesnek érzed magad és
igaznak Isten elõtt, mert Krisztus Vére megszentelt.
Semmi sincs közted és Isten közt. Semmi sem választ
el másoktól. Szeretetet kapsz és adsz a Szent Szellem
hatalma által. Nem szentimentalitásról beszélek és
nem is testiségrõl, hanem arról, amit a Biblia mond,
hogy Isten szeret minket már akkor is, amikor még
bûnösök vagyunk.

Csodálkozunk-e, hogy Dávid azt mondta, hogy
nagy az Úr irgalmassága (2 Sámuel 24:14)?
Csodálkozunk-e, hogy Péter a “

hívja Õt (1 Péter 5:10)? Pál az
irgalmasság Atyjának nevezi, minden vigasztalás

minden kegyelem
Istenének”



Istenének (2 Korintus 1:3).
“Ábrahám!” - szólt Isten. “Tizenhárom éve nem

szólsz hozzám, én mégis szeretlek.”
“Jákob! Húsz évre elmentél és visszacsúsztál,

mégis szeretlek és használni foglak” (1 Mózes 32).
“Gedeon! Rejtõzködsz és nem akarod, hogy

használjalak” - mondja Isten. “De szeretlek téged
olyannak, amilyen vagy. Elveszem félelmedet és
nagy gyõzelmet adok” (Bírák 6).

“Sámson! Vétkeztél Delilával, mégis szeretlek.
Visszaadom erõdet, pusztítsd el ellenségeidet”
(Bírák 16).

“Péter! Megtagadtál engem, sõt még káromkod-
tál is közben. Nyilvánosan cserbenhagytál, de én
mégis szeretlek. Nagyszerû üzenetet fogsz prédi-
kálni a sokaságnak, miután eljön a Szent Szellem”
(Apostolok cselekedetei 1).

“Pál! Gyilkoltad a keresztényeket. Végignézted
István megkövezését. Én mégis szerettelek. Megvál-
tottalak, és csodálatos munkát végzek általad a
pogányok között” ( 22).

János 13:1-ben a Biblia azt mondja, hogy
Mit jelent ez? Mind-

végig? Azt jelenti, hogy semmi sem változtatta meg
Jézus Krisztus szeretetét tanítványai iránt. Vissza-

Apostolok cselekedetei

“mindvégig szerette õket”.
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csúsztak. Megtagadták Õt. Elhagyták, mikor
leginkább szüksége lett volna rájuk, de ez sem
változtatta meg szeretetét. Mindvégig szerette õket,
ugyanígy minket is mindvégig szeretni fog.
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BEFEJEZÉS

“Meg lévén gyõzõdve arról, hogy aki elkezdette
bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak
napjáig” (Filippi 1:6).

Ha a bûn csapdába ejtett, engedd, hogy Isten
szeressen ott, ahol vagy és megtisztítsa, megváltoz-
tassa az életed. Csak az a lényeg, hogy válaszolj
szeretetére. Csak erre van szükség. Legnagyobb
reményem az, hogy ezek a szavak arra ösztönöznek,
hogy megengedd Istennek, hogy szeressen és tovább
vigyen.

Isten szeretet. Mindent megbocsát. Megbocsá-
tott nekem és neked is. Megtisztított bennünket hit
által. Szeretete soha nem fogy el és soha nem vall
kudarcot abban, hogy megváltoztasson. Ezen felül
Isten szeretete másokat is megváltoztat majd rajtunk
keresztül. Ez a leghatalmasabb erõ ebben a világban,
adjunk hát neki szabad utat!
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ISTEN TÖRÕDIK VELED

Jézus nagyon szeret Téged. A bûn viszont mindnyá-
junkat elszakít Istentõl (Róma 3:23; 6:23). Ennek ellenére
Isten törõdik az emberrel és gondoskodott egy útról, hogy
szeretetét megoszthassa Veled.

Jézus Krisztus annyira szerette az embereket, hogy
eljött és meghalt a kereszten az egész emberiség bûneiért.
Vérét ontotta Érted, hogy bûnbocsánatot és örök életet
kaphass.

Csak azt az egyet kéri, hogy egyszerû hittel gyere
Hozzá, bízva jellemében és irántad való szeretetében, és
fogadd el Õt mint Megváltódat.

Egyszerûen kérd meg Õt:

Õ azt ígéri, hogy soha nem múlik el irántad való
szeretete, nem hagy el, sem el nem távozik Tõled

Növekedj a Vele való kapcsolatban bibliaolvasás,
imádság által, és járj egy jó, Bibliában hívõ gyülekezetbe.

“Aki az Úrnak nevét
segítségül hívja, megtartatik.” (Ap. Csel. 2:21).

“Drága Jézus, tudom, hogy
bûnös vagyok. Elfogadlak mint személyes Megváltómat.
Köszönöm, hogy úgy szerettél, hogy meghaltál értem, hogy
örök életem lehessen Veled. Ámen.”

(Zsidók
13:5).

Ha szeretnél többet megtudni a Bibliáról, Istenrõl,
rólunk, szeretettel várunk Istentiszteleteinkre minden

szerdán 18:30, vasárnap 10:30 és 18:00 órakor.
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