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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL  
�December 10. vasárnap, 14 óra – Siófok, MÁV Fő u. 117. – Varga István evangélista 
�December 30. szombat, 15 óra – Budapest, KSZE – Évbúcsúztató koncert Csiszér Lászlóval 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár! 

 

MENTŐEXPEDÍCIÓ — A karácsony azt jelenti, hogy Isten nem tudta tét-
lenül nézni, hogy a dolgok rossz irányt vettek a bolygónkon. Még jóval a 
teremtés előtt akciótervet dolgozott ki, hogy rendbe hozzon mindent. Va-
gyis Isten nem az események után kullogva rögtönzött, hanem mindent 
eleve elrendelt. (1Pét. 1,20) Mentőexpedíciót indított, amelyben a kulcs-
szerepet a Fiára osztotta. Jézus a menny tisztaságából érkezett a földi 
pokolba, ahol addigra mindent megfertőzött a bűn. Itt született meg 
szerény körülmények között egy jászolban (Luk. 2,16), majd egy kereszten halt meg. Is-
tennek testet kellett öltenie Fia személyében, hogy feláldozhassa magát értünk. A Te-
remtő Isten így lett Megváltó Istenné. Nem az volt a nagy hír, hogy ember járt a Holdon, 
hanem az, hogy Isten járt a Földön! Amikor eljött — önmagát megüresítve, emberi test-
ben —, új értelmet adott az ember életének. (Fil. 2,7) Ő ma nem a Jézuska, hanem az 
Úr Jézus, az Élet Fejedelme: az egyetlen reményünk a normális életre. — Szakály Csaba 

 

KARÁCSONY — Ez az ünnep egyáltalán nem az egymásnak adott 
ajándékról szól, hanem arról a felbecsülhetetlen Ajándékról, a-
mit Isten adott nekünk a Kisded személyében. A karácsony nem is 
egy halott fenyőfáról szól, hanem az élő Jézus Krisztusról. És a-
míg nem látod a kereszt árnyékát a jászol felett, addig egyáltalán 
nem fogod megérteni a karácsony lényegét. Jézus csecsemőként 
született, fiatalemberként tanított, férfiként ölték meg, győztes-
ként feltámadva uralkodik, és Királyként tér majd vissza! 

 

BIZONYSÁG — Az egyik börtönszolgálatunk alkalmával imádkoztunk Bea gyógyulá-
sáért, akinek a nyakán a nyirokcsomók fájdalmasan meg voltak duzzadva. Az imát kö-
vető második napon ez egyik zárkatársa a következőt írta meg levelében: „Szeretnék 
leírni egy bizonyságot, mert nagyon boldog vagyok! Bea nyaka már nem fáj, köszöni 
szépen, és az üdvözletét küldi. Dicsőség az Úrnak! Kérlek, mondd el ezt a gyülekezet-
nek is.” Dicsőség Istennek, az Ő ereje hit által a falak mögött is működik! — É. és F. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. december 

 

A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK 
 

„Fiút szül majd [Mária], akit te [József] nevezz el Jézusnak, mert ő fogja megsza-
badítani népét a bűneikből.” — Máté 1,21.  Egyszerű fordítás 

IGAZI ÉRTÉK — A karácsony a leg-
több ember számára nem más, mint 
csupán családi ünnep, amely alkalmá-
val megajándékozzák egymást. Sokan 
magányosan töltik az ünnepeket, és 
emiatt megkeserednek. Ez azt mutat-
ja, sokan nem tudják, hogy a karácsony 
igazi értéke arra a becses ajándékra 
emlékeztet, amit Isten adott az em-
beriségnek két évezrede! Amit egymás-
nak ajándékozunk, az elenyészően cse-
kély ahhoz a hatalmas ajándékhoz ké-
pest, amelyet Isten készített nekünk.  

AJÁNDÉK — A Jóisten ajándékának felbecsülhetetlen értéke van, mert Jézus képes 
megújítani, gazdaggá tenni, és életünk értelmet nyer általa. Az az óriási ajándék, amit 
Isten kínál az emberiségnek, a bűnbocsánat és az örök élet! Isten szeretné megmenteni 
a teremtményeit! Kimondhatatlanul vágyik arra, hogy minden ember az Ő gyermekévé 
válva a menny örököse legyen. Az elveszett ember a bűn rabszolgája, ezért önmagát 
képtelen megváltani. (Róm. 6,20) Mivel Isten igazságos, nem hunyhat szemet a bűn fe-
lett. A bűnért járó ítéletet csak úgy kerülheti el, ha azt valaki felvállalja helyette. Isten 
azzal a céllal küldte el a Fiát a földre, hogy megváltsa a szellemileg elbukott embert. 

EMLÉKEZZÜNK — A karácsony az Úr Jézus születésére emlékeztet. Jézus ugyanolyan 
emberré lett, mint bármelyikünk, mégis különbözött az élete a többi emberétől. Ő u-
gyanis bűntelenül született meg és egész életében soha nem követett el bűnt. Az Evan-
gélium örömhírét hirdette, betegeket gyógyított, és sok jót tett. Csodái igazolták, hogy 
Ő az ószövetségben megjövendölt Messiás. Teljes ártatlansága ellenére is halálra ítél-
ték. Azonban, amikor a Golgota keresztjén meghalt, a mi bűneink büntetését magára 
vette, és elhordozta azt a pokolba. Jézus volt a mi helyettesítőnk, ezért az ítélet nem 
minket súlyt! Miután Jézus kifizette a megváltásunk árát, Isten elfogadta a Fia engesz-
telő áldozatát. Három nap múlva feltámasztotta a halálból, majd 40 nap múlva magá-
hoz vette a mennybe. Jézus ma is él, és az életed része szeretne lenni! (Róm. 8,32) 

BEFOGADTAD ŐT? — Elfogadtad már Isten ajándékát? Ha igen, akkor örömmel ünne-
pelheted a karácsonyt! Ha a legnagyobb ajándék még nem a tiéd, akkor ne késlekedj! 
Bízd rá az életedet Jézusra, és kérd meg Őt, hogy vegye át az irányítást az életed felett. 
A mennyei útlevelünket — az üdvösséget és az örök életet — egy hangosan elmondott 
imával nyerhetjük el: HHiisszzeemm,,  hhooggyy  IIsstteenn  FFiiaa,,  JJéézzuuss  mmeegghhaalltt  éérrtteemm,,  mmaajjdd  ffeellttáámmaaddtt  
ééss  mmaa  iiss  ééll!!  ÚÚrrrráá  tteesszzlleekk,,  JJéézzuuss,,  aazz  éélleetteemm  ffeelleetttt!!  KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  mmeeggvváállttoottttááll!!  
ÁÁmmeenn.. (Róm. 10,9-10) Így élheted át a létező legnagyobb ajándék örömét!   —bf— 
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a 

Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki 
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM 
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megvál-
tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást 
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)  
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  www.ksze.org  

Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com 
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005 

Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 
Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak az élet lehetőségével való megáldása! 
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10. A TÍZSZERES IMAERŐ  

 

„Hogyan kergethet ezret egy, és hogy űzhet kettő tízezret? Csak úgy, hogy Kőszik-
lájuk odaadta, az Úr kiszolgáltatta őket.” — 5Mózes 32,30. Magyar Biblia Tanács 

AZ EGYSÉG VÉDELME — Jézus 
különös utasítást adott a Gyüleke-
zet számára az egység megtar-
tása érdekében. (Mát. 18,15–17) 
Hogyha akadna közöttük ellen-
szegülő, akin keresztül az ellen-
ség rombolni próbálná a gyüle-
kezet egységét, akkor három fo-
kozatban szükséges foglalkozni ve-
le: négyszemközt, tanúk jelenlé-
tében, majd a gyülekezet előtt.  

AZ EGYSÉG EREJE — Ezt követően Jézus két versben foglalta össze az egységről 
szóló tanítását, amelyben megmutatta azt, hogy hatalmas erő áll rendelkezésre akkor, 
amikor a hívők három feltételt teljesítenek: itt a földön egy célért, egyetértésben, 
együtt imádkoznak. (Mát. 18,19-20) Az egy akarat kifejezés jelentése a görögben: össz-
hang, egyetértés, megegyezés. Tehát ahhoz, hogy el tudjuk mondani az egyetértés 
imáját, keresnünk kell egy olyan hittestvért, aki egyetért velünk, és tud hitben támo-
gatni bennünket, majd elmondjuk vele a kérést. Lehetünk egy akaraton egy másik test-
vérrel, de többen is egyesíthetjük a hitünket. A földön élőkkel kell gyakorolnunk ezt, 
ami kizárja, hogy elhunyt személyek bevonásával imádkozzunk egy akaraton.   

TIZSZERES ERŐ — Az egy akaraton mondott imának megtalálható az előképe az 
Ószövetségben. Isten segítségével egy ember ezer ellenséget tud hatástalanítani! 
(Józs. 23,10) Egy másik igehely arról szól, hogyha egy megfutamít ezret, akkor kettő 
képes tízezret. (5Móz. 32,30) TTeehháátt  kkéétt  hhíívvőő  eesseettéébbeenn  aazz  öösssszzeekkaappccssoolltt  hhiitt  eerreejjee  
ttíízzsszzeerreess  eerrőőtt  kkééppeess  mmoozzggóóssííttaannii!! Ugyanez történt Dávid esetében, amikor Góliáttal 
állt szemben. Hagyjuk Istent munkálkodni. (2Móz. 14,14) Ne hústestből cselekedjünk, 
mert annak nem lesz jó vége. Bármilyen erőteljes is az egyedül mondott ima, azt nem 
lehet összehasonlítani annak eredményével, amikor ketten vagy többen egyetértésben 
imádkoznak. KKééttssééggtteelleennüüll  hhaattaallmmaass  eerrőő  vvaann  aazz  eeggyyssééggbbeenn,,  mmeerrtt  aazz  eeggyyeettéérrttééssbbeenn  
eellmmoonnddootttt  iimmaa  eerreejjee  öösssszzeeaaddóóddiikk  aa  sszzeelllleemmvviilláággbbaann.. Ezért lehetséges az, hogy amikor 
ketten a hitüket összekapcsolják, akkor tízszeres erőt működtetnek.  

EGYÜTT HATÉKONYABB — Az ima ereje tízszeresére növekszik, amikor ketten 
egyetértésben imádkoznak. Ezért az Úr Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat, 
mert ha akadály állta az útjukat, akkor tízszeres erővel tudtak ellene tenni. (Márk 6,7) 
A gyülekezet együttműködve sokkal hatékonyabb, mint amikor a hívők egyedül munkál-
kodnak. Egy nádszál önmagában könnyen eltörik, de a kévébe kötött nád már erős. Ami-
kor Krisztus Testének a tagjai tökéletes egyetértésben és szeretetben imádkoznak, an-
nak eredményeképpen a hegyek (problémák) el fognak mozdulni. Jézus mennybemene-
tele után a hívők első egységét akkor említi az Írás, amikor a Felházban egybegyűltek. 
(Csel. 1,14) Az eredmény megrázta a világot, amikor kitöltetett rájuk a Szent Szellem. 
Az összevont ima erejének talán a legdrámaibb leírása az, amikor az üldöztetés elérte a 
csúcspontját és Pétert bebörtönözték. Ez idő alatt az imaharcosok összegyűltek, hogy 
folyamatosan és kitartóan közbenjárjanak a szabadulásáért. (Csel. 12,5-16) Ennek ered-
ményeképpen Isten angyala kiszabadította Pétert.    Link: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

11. A SOKSZOROS IMAARŐ 

 

„… a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk… maga 
könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal.” — Róma 8,26. EFO 

A HELYREÁLLÍTÁS ESZKÖZE — Kezdet-
ben Isten Szelleme mozdult a vizek fe-
lett, és rendet teremtett az őskáoszból. 
De nem sokkal ez után az ördög beju-
tott Isten tökéletes teremtésébe, ezért 
helyre kellett állítania a megrongált al-
kotását. Isten az imádságot rendelte an-
nak eszközéül, hogy a helyreállítás mun-
kájába bevonja a Szent Szellemet. Ezzel 
elérkeztünk az ima leghatalmasabb tit-
kához. MMiinntt  aahhooggyy  aa  rrááddiióóaaddóókk  ffeelleerrőőssíítt--
vvee  ttoovváábbbbííttjjáákk  aazz  eemmbbeerrii  hhaannggoott,,  aa  SSzzeenntt  
SSzzeelllleemm  uuggyyaannúúggyy  mmeegg  ttuuddjjaa  ssookksszzoorroozznnii  aazz  iimmaa  eerreejjéétt.. Erőteljessé tesz bennünket ah-
hoz, hogy a hitünk által a hegyként elénk tornyosuló akadályokat el tudjunk mozdítani. 

A SZENT SZELLEM SZEREPE — Az Írásokon keresztül világosan megmutatkozik a 
Szent Szellem alapvető szerepe az ima megválaszolásában. (Ján. 6,63) Rendkívül fon-
tos, hogy milyen mértékben engedjük a Szent Szellemet mozdulni az életünkben. Az 
ima és a Szent Szellem mozdulásának kapcsolata tisztán megnyilvánult Krisztus életé-
ben. (Luk. 3,21-22) Amikor Jézus visszatért a pusztából, imádkozni tanította a tanít-
ványait. Ez a Miatyánk ima, amit mi mintaként használunk. A tanításának a tetőpontja 
az a hatalmas kinyilatkoztatás, hogy a Szent Szellem minden testre ki fog töltetni, aki 
újjászületett, és aki kéri. (Luk.11,9-13) Az ószövetségben csak a hivatalban állók fe-
lett volt a Szent Szellem, viszont az új szövetségben mindazokban képes benne lakoz-
ni, akik befogadták Jézust a szívükbe. (1Kor. 6,19) Ha Jézusnak szüksége volt a szol-
gálatához a Szent Szellemre, akkor nekünk még inkább kívánatos!  

SZELLEMI HADVISELÉS — Pál ír a szellemi hadviselésről. (Ef. 6,10-17) Miután felso-
rolja a hat szellemi fegyverzetet, rámutat arra, hogyan folytassunk hadakozást a szel-
lemben való imádkozás által. (Ef. 6,18) Sokan azért nem képesek erővel imádkozni, 
mert nem tanultak meg szellemben imádkozni. A szellemben mondott ima által lénye-
gesen több erőt szabadíthatunk fel, amely megtöri az ellenfél legszilárdabb bástyáját 
is. Szükségünk van a Szent Szellem erejére ahhoz, hogy sikeresen tudjunk imádkozni 
az elveszettekért, a gonosz szellemi fejedelemségek és hatalmasságok megtöréséért, 
a betegek gyógyulásáért, a szellemi ajándékok működéséért, stb. A hívő kudarcra van 
ítélve abban az esetben, ha saját erejéből próbálja ezeket megtenni. (Zak. 4,6) 

A TITOK — Isten a leggyengébb szent imáját is meghallgatja, ddee  aahhhhoozz,,  hhooggyy  eerrőő--
vveell  ttuuddjjuunnkk  iimmááddkkoozznnii,,  sszzeelllleemmbbeenn  sszzüükkssééggeess  iimmááddkkoozznnii.. A Szent Szellemnek hatalmas 
szerepet kell játszania az imaéletünkben. (Róm. 8,26) Ha lehetőséget adunk neki, Ő 
eredményesen fog imádkozni rajtunk keresztül a javunkra. Ha nem imádkozunk szel-
lemben, akkor könnyen elvéthetjük a létfontosságú dolgokat, és rossz döntéseket hoz-
hatunk. Ha úgy tűnik, hogy lassan fejlődsz szellemben, ellenállásba ütköztél, az imáid 
nem nyertek megválaszolást, akkor imában és hálaadással várakozz az Úrra! Tanuld 
meg, hogyan engedd a Szent Szellemet mozdulni az életedben! AA  SSzzeenntt  SSzzeelllleemm  
lleehheettőővvéé  tteesszzii,,  hhooggyy  aa  rreennddeellkkeezzéésseeddrree  áállllóó  eerrőő  aazz  iimmááddssáággooddbbaann  mmeeggssookksszzoorroozzóóddjjoonn..  
Ő sikerre visz ott, ahol te nem tudnál győzedelmes lenni.    —bf— 
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AZ IMA TITKA 

  



RÁADÁS  

 

IMA EGY AKARATON — Egy nemzet megmentése (a 10. részhez) 
1940 májusában német páncélosok támadást indítottak Belgium és Franciaország 

ellen. Védelem hiányában akadálytalanul nyomultak előre. Néhány hét múlva az angol 
csapatok számára már csak egyetlen kikötő maradt. A német főparancsnok előre beje-
lentette a győzelmet. Az angol kormány csak abban reménykedett, hogy időt nyernek. 
Nem remélték, hogy 20-30 egységnél több ember megmenekül. Az angol király ekkor 
imanapot hirdetett, és Isten úgy sietett a segítségükre, hogy befolyásolta az időjárást. 
Hatalmas vihar kerekedett a kikötő környékén, ami megmentette a kimerülten mene-
telő sereget a német repülők támadásától. Majd Isten hirtelen lecsendesítette a ten-
gert, és így a csapatokat el tudták szállítani. A másnapi sajtóban ez állt: „Ehhez ha-
sonló még soha nem történt.” Mindenhol a csoda szót lehetett hallani. A katonák és a 
civilek egyaránt az imanapot emlegették. Két különleges időjárási körülmény, a vihar 
és az ezt követő szélcsend lehetővé tette, hogy tízszer annyi katonát mentsenek meg, 
mint ima nélkül.  

Angliában egyedül senkinek nem volt elegendő hite egy ilyen csodára. Fizikai sí-
kon úgy tűnt, hogy a katonák tízezrei vesznek oda, de volt Angliában egy király, aki 
hitt az ima erejében és volt hite arra, hogy a nehéz órában imára szólítsa fel a nem-
zetét.  

Isten válaszolt az imájukra és közbelépett, így sikerült kimenteni a katonákat. Ez 
a történet Péter apostol esetéhez hasonló. Egyénenként ott sem volt meg az embe-
rekben az a hitszint, ami szükséges volt egy csodához, de amikor a hitüket összefog-
ták, akkor már olyan erőteljes szellemi mozdulást hoztak létre, hogy megtörtént a 
csoda. Angyalok kiszabadították Pétert! 

Olyan imatársat kell keresni, aki hitben van, mert hiába kapcsolódok össze egy 
olyan szenttel, akinek nincs meg a hite abban a dologban, amit közösen kérnek. Ilyen 
esetben nem fog működni az egy akaraton mondott ima. 

Angliában, amikor a király imanapot hirdetett, valószínű, hogy nem volt meg 
mindenkinek a hite erre a csodára, de biztos, hogy volt 50-60%, aki hitt a csodában, 
és azoknak a hite össze tudott kapcsolódni, és Isten megadta a választ és a megoldást. 

Forrás: Gordon Lindsay — Imádság, amely hegyeket mozgat c. könyve 
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A CSODA MEGTAPASZTALÁSA — A Szent Szellem mozdult (a 11. részhez) 
Gordon Lindsay 1952-ben eltervezte, hogy elutazik Amerikából Londonba egy 

konferenciára, ahol szolgálni is fog, és onnan tovább utazik a Szentföldre. De indulás 
előtt kapott egy hírt, hogy az édesanyja rohamokat kapott. Az édesanyjának olyan 
súlyos volt az állapota, hogy képtelen volt bárkit is felismerni. Az agyat ért rohamok 
mindig súlyosak, de 78 éves korban ezek többségében halálosak. Elkezdett imádkozni, 
és keresni az Úr akaratát, hogy mit tegyen, maradjon vagy utazzon. A rokonai biztat-
ták, hogy ahogy az Isten az útját eltervezte, csak menjen el nyugodtan. Angliába re-
pült, és ez egy hitlépés volt, mert a hitet úgy tudjuk bemutatni, hogy megcseleked-
jük. Londonban nyugtalan volt a szelleme, ezért sokat imádkozott. Rádöbbent, hogy 
csak egy csoda mentheti meg az édesanyját. Ekkor a Szent Szellem szólt a szívéhez: 
„Ha ez a hegy túl nagy ahhoz, hogy elmozdítsad, akkor miért nem hagyod, hogy a 
Szent Szellem mozdítsa el azt?” Ekkor átváltott az értelemben mondott imáról a 
nyelvek imájára, vagyis imafajtát váltott. Várt egy fél óráig, amíg a Szent Szellem 
nem mozdult, és ahogy a Szent Szellem mozdult, ő elkezdett nyelveken imádkozni. És 
az imádság zuhatagként kezdett hömpölyögni. Isten Szelleme megdorgálta a halált, és 
megszüntette a tünetet az édesanyja testében. Egy belső bizonyossága volt arról, 
hogy valami történt. 1952-ben nem volt annyi telefon, hogy gyorsan tudjanak kommu-
nikálni, de a Szent Szellem megjelentette, hogy valami történt.  

Ez a Szent Szellem mozdulása. Én is tapasztaltam már ilyet. Voltak helyzetek az 
elmúlt években a gyülekezettel kapcsolatban is, és volt olyan, hogy egyszerűen 
éreztem, hogy MOST dőljek le az ágyra, itt az ideje, hogy MOST imádkozzak, és az a 
nyelveken ima nem olyan volt, mint általában. Hanem tényleg egy olyan hömpölygő, 
olyan mélységes. Amikor ezeket a hullámokat mi megnyergeljük, akkor azzal messze 
el tudunk menni. Gondoljatok egy szörfösre, de főként a tengeri hullámokra. A tévé-
ben látni ilyet, hogy jönnek a nagy, tarajos hullámok, a szörfös megnyergeli, és na-
gyon-nagyon messzire el tud siklani. Aztán a hullám lecsendesedik, és megáll. Ilyen a 
Szent Szellem is. Ehhez hasonló hullámokkal jön, mint a tengeri, nagy tarajos hullá-
mok, vagy egy ilyen csiga alakban vissza is hajolnak. És hogyha mi ezeket a nem 
látható hullámokat – a Szellem hullámait – megnyergeljük, rápattanunk, tehát akkor 
imádkozunk, és akkor teszünk valamit, amikor a Szent Szellem hulláma ott van, akkor 
sokkal nagyobb áttörés fog születni. Ez a saját megtapasztalásom. 

Gordon Lindsay a konferencia után Londonból a Szentföldre utazott, ahogy el is 
tervezte. Pár hét múlva visszatért Európába, ahol az édesanyjának a levele várta, és 
azt írta benne, hogy dicsőség Istennek a tökéletes szabadulásért. Nem volt meglepve, 
mert a londoni imája után belső bizonyosság által tudta, hogy csoda történt. 

Amikor Gordon Lindsay eredménytelennek látta az értelemmel mondott imát, akkor 
váltott. Átváltott a másik imafajtára, a nyelvek imájára, és Isten Szelleme meghozta a 
kívánt választ. Ilyen megtapasztalásban azoknak lesz részük, akik megtanulnak hitben 
várakozni az Úrra. (Ésa. 40,31) 
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