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HÚSVÉT – 1. Jézus vérének fontossága 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. március 23. 

 
Kedves Szentek! A koronavírus járvány miatt, a korlátozások megszüntetéséig „konzerv” 

formájában gondoskodunk a szellemi táplálékotokról. Azaz a korábban felvett tanításokkal 
szolgálunk felétek, amelyek ugyanolyan értékűek, mintha a friss tanítások lennének. Mert 
Isten Igéje örökérvényű.  

Köszöntsd a szomszédodat, ropogtasd meg a csontjait, és biztasd arra, hogy dicsérd az Urat 
naphosszat! Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket, mindig nagy öröm jönni hozzátok, 
és könnyű prédikálni, mert az „áramszedőket” ráteszitek a pásztorra, porszívót pedig bekap-
csoljátok, aztán megy az elszívás. A Jézus vére egy nagyon fontos dolog, mert az egy közpon-
ti kérdés. Jelenések könyvénél az 1,5. igeverset nézzük meg. Erre mondtam azt a múltkor, 
hogy téged megmosott már a Bárány vére? Aki keresztény, az tudja, hogy miről beszélünk, 
aki nem, annak meg ne mondjunk ilyet. 

Jelenések 1,5.  
5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a 

föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi 
bűneinkből az Ő vére által.  

Először is Ő szeretett. Mert ha nem szeretett volna, akkor nem állta volna ki azt a sok 
szenvedést. Azt mondta volna, hogy elegem van ezekből az emberekből, nem hallgatnak rám. 
Ezek megköveznek, megvetnek, nem ismernek meg. De az Úr Jézus a szeretet, és 
beteljesítette azt a megváltási tervet, amit az Atya elkészített azért, hogy bennünket 
visszavásároljon a sötétségből, és átvigyen a világosságba. Halottak közül az elsőszülött, ez 
már ismerős, mert Jézus, amikor elvégezte a munkát a kereszten, lement a pokolba három 
napra, ahogy előre meg volt írva, és kifizette az árat. Az óvadék egy nagyon jó példa erre. 
Valakit valamilyen bűncselekményért lecsuknak, de még nincs ítélet, addig az előzetesből, ha 
a bíró úgy dönt, óvadékért szabadlábra helyezhetik. Akkor szabadon van. Hasonlóképpen 
helyettünk is valaki letette az óvadékot.  

Az Úr Jézust, aki bűntelen volt, Isten Szelleme a pokolban újjászülte. Jézus kettős halált 
szenvedett. Meghalt fizikailag, és meghalt szellemileg is, és ez volt neki a legborzasztóbb, 
nem is a fizikai fájdalmak, és ehhez hasonlók. A szellemi halál volt a legszörnyűbb, mert az 
elkülönülést jelentett az Atyától. Ezért mondta azt, hogy ha lehetséges, ez a pohár múljék el 
tőlem. Mert tudta, hogy ez az Atyából való elszakadást jelenti. Volt egy eset, hogy egy 
kisgyereket visszavittek Romániába, elszakítva a nevelőszülőtől, a tévé foglalkozott ezzel, 
meg emailben is találkoztam vele. Milyen nagy trauma ez mind a két félnek, a gyereknek is, 
meg a nevelőszülőnek is! Ehhez szeretném hasonlítani Jézust, amikor elszakadt az Ő szeretett 
Atyjától. Ezért kellett a Szent Szellemnek új életet adnia neki. Ezért mondja az Ige, hogy Ő 
volt az elsőszülött. Az első, aki újjászületett.  

Jézus megmosott bennünket, írja az Ige. Ez a tanítás hasonlít a megigazultságról szóló 
tanításhoz, ott is a vérről volt szó, mert a vér által kaptuk a megújulást, tehát van egy kis 
átfedés. De most ebből a szemszögből azért vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Megmosott 
bennünket és a mi bűneinktől szabaddá tett. Halleluja! Mi hozta a számunkra a szabadulást? 
Az Ő vére. Jézus a keresztfa által az Ő vérével megmosott bennünket, Ő lett az elsőszülött, 
miután a poklot megjárta, és legyőzte az ellenséget. Az ellenségtől pedig elvette a fegyverét, 
és elkobozta a királyi széket, a hatalmi pozícióját. Ahogy Kántor Feri szokta mondani, hogy 
az ördög egy öreg, fogatlan, a hamut is mamunak mondja, paralízises, és ültesd föl a követke-
ző intercityre, és menjen el innen!  

Lényeg az, hogy Jézus helyettem volt ott, meg helyetted, és mindannyiunk helyett. Az 
egész emberiség helyett. Ezért, mivel Jézus ott volt a pokolban, kifizette az árat, mi már nem 
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megyünk a pokolba. Ez egy nagy öröm. Mindezt a szent vér tette lehetővé. A szent vér, ami 
megigazított, megmosott. Az ádámi természet öröklődött az apai vérvonalon keresztül, ezért 
amíg nem fogadtuk el Jézust, szellemileg el voltunk különülve Istentől. Szellemileg halottak 
voltunk. A rádióvevőnk nem volt ráhangolva Isten frekvenciájára. Gyakorlatilag az ördögi 
természet volt bennünk. Sokszor hallottam régen azt, hogy nem mindenki az újjászületéssel, 
az üdvösségi imával kezdi, mert van, ahol nem látják tisztán az újjászületés fontosságát, és 
vízkeresztséggel kezdik.  

Van vízkeresztség, nálunk is van, én is bemerítkeztem a Balatonban, még valamikor 1998-
ban, amikor volt egy ilyen keresztelkedési, bemerítkezési szertartás. Tehát van vízkeresztség, 
de a vízkeresztség nem ad üdvösséget. Erre szokták mondani azt, amit nem mindenki ért, 
hogy ha újjászületésem előtt bemerítenek, akkor gyakorlatilag száraz ördögből vizes ördög 
leszek. Utána megint megszáradok, és száraz ördög leszek újra. Mert a szellemi állapoton 
nem változtat a bemerítkezés. A sorrend fontos: újjászületés, Szent Szellem keresztség. A 
bemerítkezés gyakorlatilag annak a szimbóluma, ami a szellemi világban, a szívünkben, a 
szellemünkben történt, amit nem látunk. Egyébként, amikor valakit bemerítenek a vízbe, nem 
hagyjuk ott. Ugye?  

Jézus vére egyenlő a bűnök eltörlésével. Ez az eltörlés szó csak az újszövetségben található 
meg. Az ószövetségben ez egy elfedést, elfedezést, eltakarást, szőnyeg alá söprést jelentett. 
Azért kellett nekik mindig megismételni évente. Azt mondtuk, hogy Jézus az elsőszülött. Ha 
van elsőszülött, akkor van második szülött, van harmadik szülött, negyedik szülött, ezredik 
szülött. És ki tudja, hogy mi hányadik szülöttek vagyunk? Tehát mi is újjászülettünk itt. 
Megkaptuk ezt a lehetőséget. A gyülekezetek sok tekintetben a téves tanítások miatt 
összezavartak a vér tanításokban, és az újjászületés területén. Jézus vérének ereje van, és erről 
megértést kell, hogy kapjanak a keresztények, mert ebből származik egy igen erős hit. A 
hithez pedig erő társul, hogy mit tett Jézus a kereszten értünk.  

Mit jelent a szent vér a számunkra? Ugye mondtuk azt, hogyha tudjuk, hogy a szent vér 
bennünket megmosott, és megigazított, akkor az ítélet napján nem lapos kúszásban megyünk 
Isten trónja elé, mert tudjuk, hogy mi tiszták vagyunk, igazak és hófehérek. Isten bennünket 
Jézus vérén keresztül lát, és a vér pedig eltörölt mindent. Tehát kijelentést kell venni a vér 
fontosságáról, tisztító erejéről, és munkájáról.  

Imádkozzátok magatokért, a gyülekezetért a kijelentés szellemét, a bölcsesség szellemét, 
nyitott szívet, halló fület, látó szemet kérve egymásra és magatokra. Saját magatokra is, a 
családra, mert a kijelentés nélkül csak értelmi tudás van, mint ahogy az iskolában tanulod a 
különböző tantárgyakat. De nekünk többre van szükségünk ebből. Úgy szólt az egyik tanítás, 
hogy az ostoba dolgokat viszont el kellene hagyni. A pünkösdi mozgalomban van olyan, hogy 
mindig magukat tisztogatják. Ilyen bűntől, olyan bűntől, szabadító szolgálat, meg ilyenek, ami 
nem biblikus. Vannak téves dolgok is, azért mondom, ha találkoztok vele, akkor tudjátok, 
hogy nem mindegyik az egyenes út. Vannak vakvágányok, csonka vágányok is. Aztán ide 
tartozik többek között a bűnmegvallás. Mert a bűnmegvallással nem lehet a mennybe jutni. 
Vannak olyan felekezetek, ahol azzal kezdik, hogy valld meg a bűnödet, aztán fogadd be 
Jézust. De az Ige azt mondja a Római levélben, majd fogjuk érinteni, hogy ha a te hited 
száddal megvallod, Jézus bejön az életedbe, megmos a vére, eltöröl mindent, a múltat. Akkor 
mit kell megvallani? Egyébként se emlékeznénk vissza mindenre.  

Már meséltem az egyszeri kislány esetét. amikor a hittan órán azt a feladatot kapták, hogy 
írják össze a következő alkalomra a bűnöket, mert valami gyónási előkészület lesz. Otthon 
óriás krokodilkönnyeket hullatott, és megkérdezte az anyukája, hogy mi a baj, kislányom? Hát 
nekem eddig csak kettő jutott eszembe! Tehát ha megmosott a szent vér, márpedig megmosott 
bennünket, amikor Jézust befogadtuk a szívünkbe, akkor egyrészt új teremtmények lettünk, és 
nem szabad, hogy bűntudatunk legyen. Persze ebben növekedni kell igeileg, hogy miért nem. 
Nem mindenki érti a megváltás lényegét, a fontosságát. A szellemünkben mi van? Örök élet 
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van, mert újjászülettünk. Azért mondják, hogy szellemi csecsemők még azok, akik újak. De 
növekedni lehet. Lehet két kézzel is cumizni, lehet félretolni a spenótot, de a pásztor mindig a 
jó eledelt kínálja, úgy, ahogy az anyuka is a gyermekének. Mindez – az örök élet, az 
újjászületés, az üdvösség – Jézus elfogadásával jött az életünkbe. Először újjá kell születni, 
hogy üdvösséget nyerjünk. A kártyanaptáron, a könyvjelzőkön, meg újságban is megtalálható 
az üdvösség ima, gyakorlatilag ennek a tudatos, és hittel való elmondása hozza meg ezt.  

Bűnmegvallással nem lehet újjászületni. Tehát aki úgy gondolja, hogy elmegy egy gyónás-
ra, vagy ilyen jellegű dologra, azzal az örök élete nincs elrendezve, ha előtte sem volt újjá-
születve. Ez azért nem lehetséges, mert az ördög gyermeke, ha meg is vallja a bűneit, az nem 
újítja meg az ember szellemét. A Jézus vére az, ami kiontatott értünk. Tehát a vér elmosta a 
bűneinket. Na, még egyszer. Amikor befogadtuk az Úr Jézust, akkor egy tiszta, hófehér lapot 
kaptunk. Így nincs múltad. Isten hogyan bocsát meg az Ige szerint? Elfelejt, és a feledés 
tengerébe veti. Ha az Isten elfelejti, akkor az embernek se kellene a múltban kutakodnia, 
vájkálnia, mert sajnos keresztények között is ismerek olyat, de még pásztorok között is, aki a 
tíz éves sérelmeit hozza elő. Mert nem kedves az Úrnak, neki meg különösen nem jó, mert az 
egy nagyon rossz magvetés.  

Tehát újjászülettünk, a szellemünk tiszta lett. Ha újjászületésünk után, mint keresztények, 
hibázunk, márpedig ugye hústestben élünk, és a hústest az sokszor akaratos, és makrancos, 
akkor van az, hogy az Úr elé megyek, és Jézus nevében kérem a bocsánatát. Az 1János 1,9-
ben ott van a bűnbocsánat Igéje.  

1János 1,9. 
9. Ha meg valljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson 

minket minden hamisságtól. 
Ha belerúgtál a szomszéd macskájába, és bűntudatod támadt ez miatt, mert támadhat, 

akkor elégséges-e a Jézus vére arra, hogy megbocsássa és eltörölje? Megmosott. Nagymosás 
az, hogy eltűnik a folt a ruhádról. Elégséges. Mert itt írja, hogy ha megvalljuk… Ezt 
félreértelmezik, hogy megvalljuk a bűneinket. A görög azt mondja, hogy elismerjük a rossz 
cselekedeteinket az Atyának. Atyám, Jézus nevében jövök eléd, mert ezt és ezt tettem, kérlek, 
bocsáss meg, igyekszem máskor jobb lenni. És a Jézus vére megtisztít minden bűntől, 
hamisságtól.  

1János 1,7. 
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk 

van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 
Tehát még egyszer itt van, megerősítésképpen, hogy a Jézus vére megtisztít. Kinek szól ez 

a levél? Elveszetteknek vagy keresztényeknek? Keresztényeknek szól. Itt János apostol a 
keresztényeknek szól, hogy ha elvétették Isten tervét, akaratát, szeretetlépéseit, akkor így 
lehet ezektől megszabadulni, megtisztulni, a vér által.  

Természetesen az is előfordul, és esetenként elő is kell, hogy forduljon, hogy ha emberrel 
tettünk valamit, akkor egyrészt Istentől is bocsánatot kell kérni, meg illik az embertől is, attól 
a személytől is, akit megbántottunk, vagy megsértettünk. Ez tiszta, ugye? Tehát amikor 
újjászülettünk, Jézus vére tisztára mosott, ha utána követünk el keresztényként valamit, akkor 
meg futunk a „vér alá” – így mondjuk. Zuhany alá, menjünk a zuhany alá!  

Három szót a vérrel kapcsolatban szeretnék még egyszer átvenni veletek. Egyik a 
kiengesztelés, a másik az eltörlés, és a harmadik pedig a bűnbocsánat. Melyik mit jelent?  

1.) Kiengesztelés – az ószövetségben volt, amikor a bakok és bikák vére elfedezte a nép 
bűnét egy évre. Az Újszövetség azt írja, hogy ez jobb szövetség, mert az újszövetségen Jézus 
vére a pecsét. Amikor megírtak egy szerződést, egy szövetséget, régen viaszpecsétet tettek rá, 
de az újszövetségen Jézus vére a pecsét.   

2.) Eltörlés – Az újjászületéskor történik, amiről az előbb beszéltünk, hogy eltörlődik 
minden. Nincs múltad Isten szemében.  
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3.) Bűnbocsánat – Amikor keresztényként valamit elvétünk, akkor Jézus nevében kérjük az 
Atyától a bocsánatot. Isten megbocsát és elfelejti, s a feledés tengerébe veti. A tengeren kiír 
egy nagy táblát, és mit ír rá? Halászati tilalom! Hogy ne halássz a múltadban, meg ne keres a 
múltadban semmit! Az le van zárva Istennél.  

Apostolok cselekedetei 2,38. 
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 

Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.  
Ez melyik időszakban történik az Apostolok cselekedeteiben? Jézus mennybemenetele 

után, tehát Jézus már nincs a földön, csak a tanítványai vannak a földön. A térjetek meg nem a 
bűnmegvallást jelenti. Inkább olyasmit jelenthet, hogy forduljatok Istenhez. Tehát nem 
bűnvallás. Miután az ember felfedezi, mint a régi időnkben, amikor nem voltunk újjászületve, 
hogy akik most nincsenek újjászületve, azok mind elveszettek Isten nélkül, hogy saját maga 
nem tudja megváltani magát.  

Ha a csónakba mindig jön be a víz a lyukon, akkor vagy lapátolok, vagy evezek. És akkor 
érlelődik meg a szükség arra, hogy nekem egy Megváltóra van szükségem, mert magam nem 
tudom ezt a problémát megoldani. Jézushoz kell fordulni, mert Ő az egyedüli kulcs, egyedüli 
orvosság, Ő az egyedüli Út. Azt mondja: én vagyok az egyedüli út, az igazság és élet. Senki 
se mehet az Atyához, csakis énáltalam. Nincs más. Buddha által sem, Mohamed által sem. 
Múltkor azt mondtam, hogy a 700-as clubban volt a Hamas egyik vezetőjének a fia, aki áttért 
keresztény hitre, és írt egy könyvet is. Teljesen igeileg megvilágítja, hogy mi a probléma. Azt 
mondja, hogy nem emberekkel van a baj, hanem egy szellemiséggel, egy rossz gondolkodás-
sal áll szemben a világ. Mert elhiszik azt, gyerekkorukban beléjük nevelik, hogy akik nem 
muszlimok, azokat meg kell ölni, és hőstett, ha ezért valaki föláldozza az életét.  

Jézus nem ezt tanítja. Isten az élet oldalán áll. Az élet őrzésének oldalán van a mi Istenünk. 
Tehát Jézushoz kell fordulni. Az első lépés a Jézus nevére való megkeresztelkedés. Ez az első, 
legfontosabb keresztség, az üdvösségi ima. A Jézus nevére keresztelkedünk meg. A bűnöknek 
eltörlésére, itt van az Ige, ugye? Keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 
nevében! Tehát az üdvösségi ima tudatos, szándékos, hitbeli elmondásával történik ez meg.  

Utána mi a második? Veszitek a Szent Szellem ajándékát. Jöhet a Szent Szellem kereszt-
ség. Jöhet a vízkeresztség is, ha valaki erre vágyik, a Biblia ír egy negyedik keresztséget is, a 
tűzkeresztséget, amiről nagyon keveset tudunk, ez az utolsó időben, az elragadtatás környékén 
valami tisztító dolog lehet. Békevár weboldalunkon megtaláljátok a keresztségeket részlete-
sebben. Előre mondom, hogy az eredeti szöveg is bűneltörlésről beszél, a régi Károli Biblia 
bűnök bocsánatát írja. Viszont a régi Károli Bibliában nekem nagyon tetszik, talán a Mátéban 
volt az, hogy egy a ti doktorotok, a Krisztus. Emlékeztek erre? A régi fajta Károliban.  

Apostolok cselekedetei 26,18. 
18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátánnak 

hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között 
osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.  

Tehát a bűneltörlés van. Lehet, hogy valamelyik fordításban benne van a szentek szó is, 
mert, hogy azt a múltkor megbeszéltük, hogy kik a szentek. Nem azok, akiket azzá nyilvá-
nítanak, hanem akik befogadják Jézust. Tehát már most szent vagy. Akár tetszik, akár nem. 
Hogy Istenhez térjenek, a bűneiknek eltörlését, és a megszenteltek között osztályrészt 
nyerjenek. Tehát a megszenteltek között vagyunk. Isten családja megszentelt. A megszentelés 
azt jelenti, hogy elkülönülni a világtól. Nem elszigetelődni, mert akkor hogyan hirdetnénk az 
Evangéliumot, ha egy nagy fal lenne a keresztények és a világ között? Hanem hogy nem az ő 
életstílusuk és normáik szerint élünk. Bizony, a világ hogyan él, és az Úr hogyan várja el, 
hogy hogyan éljünk. A Bibliánk nem átírva lett, hanem pontosítva.  

Efézus 1,7. 
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7. Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyel-
mének gazdagsága szerint.  

Kegyelemből tartattunk meg, hit által, de ez nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka. A 
bűneltörlésnek a következő lépcsője, eredménye a megváltás. A háromszoros megváltás. Mert 
az átok is háromszoros, betegség, szegénység, szellemi halál, de a megváltás is ugyanúgy 
háromszoros. Van Kenneth Haginnek erről egy csodálatos könyve: Megváltás a betegség, 
szegénység és a szellemi halál alól. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy kizárólag 
bűnmegvallással nem lehet a mennybe kerülni. Mert ahhoz újjá kell születni. Nem a bűn a 
probléma, hanem az ember szelleme, ami halottá vált Ádám elszakadásával. Ez öröklődött az 
apai vérvonalon keresztül. Ezt a problémát egyedül csak az újjászületés tudja megoldani, a 
kereszten elvégzett munka, és a szent véráldozat. Nagyon rágós ez a falat? Látom, figyeltek. 
Lehet, hogy magasröptű egy kicsit, de azért van mit elvenni belőle. Nézzük meg, hogy 
valóban itt bűn eltörlésről van szó. Ha valami el van törölve, akkor az nincs.  

Kolosse 1,13–14. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiá-

nak országába; 
14. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése; 
Tehát bűneltörlésről van itt is szó. Amikor az ember elfogadta Jézust, újjászületett, üdvös-

séget nyert, akkor a múlt elmúlt. A múlt nincs. Egyszer régen hallottam egy tanításban, hogy 
jött egy lány a gyülekezetbe, akin régebben erőszakot követtek el, és ez lelkileg nagyon meg-
viselte. Amikor elmagyarázták neki az Ige alapján, hogy az újjászületés után a múlt Isten 
szemében nincs többé, egy megszabadulást kapott. Ilyen szempontból is hasznos ennek a 
megértése. Tehát Jézus átvitt a sötétségből a világosságba, Isten gyermekei lettünk. Mondd 
meg az ördögnek: Én Isten családjába tartozom, Isten gyermeke vagyok, úgyhogy nehogy rám 
merd tenni a kezedet!  

És mivel Isten családjához tartozunk, így megvan a jogunk sok mindenre, többek között a 
Jézus nevének használatára. A Filippi levélben olvassuk, hogy Jézus nevére térdet kell 
hajtania mindennek a mennyben, a földön, és a föld alatt is. Ott lent pedig Lucifer lakik. Tehát 
folyamatosan használd Jézus nevét, mindig! Ebből az igazságból fog előjönni a szabadulás, a 
gyógyító kenet, a gyógyulás, az anyagi áttörés, mert ez mind visszavezethető a véráldozatra. 
Az egész megváltás onnan ered.  

Tehát először a vér fontosságát kell megérteni, hogy a hitünk tudjon működni. Vér arról 
szól, hogy Jézus mit tett érted. A vérben erő van. Ha az Igében felnövekszel, akkor a 
hústestedet tudod uralni. De amíg nem növekszünk fel, mint ahogy az előbb is említettem, a 
hústestünk akaratosabb, elvéti, hibát követ el, ezért van szükség bűnbocsánatra, meg az elme 
megújítására is egyben. Az érzelmi sebek is így tudnak begyógyulni.  

Az újjászületés után van értelme úrvacsorát venni. Sokan foglalkoznak a vérrel és maguk-
hoz veszik újjászületés nélkül, de nincs hatása, nincs ereje, mert először Jézusnak kell a 
bensőnkben laknia. Ő takarítja ki a házat. Mondhatom azt, hogy a hagyományos gyülekeze-
temben negyvennégy évig nem vezettek üdvösségre, mert ők maguk sem tudják, hogy mi az 
üdvösség lényege. Ezért vagyunk mi, hogy ezt az örömhírt kivigyük.  

Ott van az a felettébb csodálatos bizonyság a szlovéniai szolgálatban! Aki az ottani püs-
pökségen dolgozik, ajtót nyitott az Igének. Ő kereste az Urat, és a szomjúhozó lelkeket Isten 
meg tudja elégíteni. Ő egyengeti ott az Evangélium útját. Sőt Haginnek az Újjászületés című 
kis könyvecskéjét készülnek lefordítani, mert megízlelte és rájött a fontosságára, hogy azon 
áll és bukik minden, az újjászületésen. Isten csak azokat tudja használni, akik az igazságot 
ismerik, és az igazságot szólják, mert arra van szükség, hogy az igazságot vigyük el 
mindenfelé. Az Evangélium az igazság. Az Evangélium hirdetését az apostolok idejében is 
jelek és csodák követék. Halleluja!  
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Úrvacsorát vettünk húsvét előtt és akkor magunkhoz vettük a szent vért jelképező bort és 
az Úr Jézus megtört testét jelképező kenyeret. Gyakorlatilag a kenyérrel, a megtört kenyérrel 
a gyógyulást vesszük magunkhoz, mert Jézus teste azért töretett meg, hogy mi egészségesek 
legyünk. A szent vér pedig a tisztítás jelképe. Egy Igében olvasható az, hogy az olaj a te 
fejedről el ne fogyatkozzék. (Préd. 9,10) Az olaj a Szent Szellem kenete, ereje. A te ruháid 
mindenkor fehérek legyenek – azt hiszem így kezdődik az Ige –, és az olaj a te fejedről el ne 
fogyatkozzék. Ez egy dicsőséges dolog. Hallottatok valami újat ma? Kaptatok ma valami 
újat?  

 
Még pár apróság! A szektát megbeszéltük korábban, ugye? Azóta még találtam egy 

meghatározást egy keresztény szótárban. Tehát a szektát használják pozitív értelemben is, 
hogy Jézus csoportja, de igazából azt mutatta az Úr, hogy a hangsúlytól és a hanglejtéstől 
függ, hogy jó vagy rossz értelemben használják. Az hiszem, a világ inkább rossz értelemben 
használja ezt.  

Valamelyik pesti tanításban már hallhattátok, hogy: – Jé, hát a prédikátor pont rólam 
beszél! Hallottátok már ezt Pesten? Én még hátulgombolós koromban azt tanultam, hogy ha 
úgy érzed, hogy neked szól, akkor köszönd meg az Úrnak, hogy foglalkozik veled, nem pedig 
megsértődni kell. Ugyanis különbséget kell tenni a beszélni valamiről… Meg amúgy is az Úr 
Igéje int és a pásztori köpönyegben az is benne van úgy, ahogy a szülő köpönyegében, hogy a 
gyermekét inti azért, hogy megóvja valamitől. Megnéztem a szótárakban, hogy melyik mit 
jelent. A „kibeszélni” azt jelenti, hogy bizalmas dolgot kifecseg. Most általában azért a 
prédikátorok név szerint nem beszélnek a szentekről, vagy ha mégis előfordul, az vagy 
bizonyság kapcsán, vagy szeretetből, vagy valamilyen okból kifolyólag. A „kiprédikál” pedig 
azt jelenti, hogy feddőleg vagy megszégyenítő célzattal említ valakit. Azt hiszem, hogy 
ilyennel nem találkoztam én magam sem, mert ha az Ige által fedd a pásztor, az rendben van, 
de hogy megszégyenítő módon tegye ezt, az igazából nem is helyénvaló. Ha sértve érzi magát 
a hallgató, akkor egyik lehetőség az, hogy a pásztor Ige elleneset mondott, amire ugye nagyon 
vigyáz minden prédikátor. A másik eset, hogy a hallgatóban van valami lelki sérülés, múltbéli 
emlék, fájdalom, előítélet, gátlás és ilyenkor azt a lelki torzulást sértette meg az Ige, mert rá 
mutatott arra a sebre. Próbáljuk tisztázni, hogy mi mit jelent. Tehát beszélni valakiről az nem 
jelenti a kibeszélést és nem jelenti a kiprédikálást, az teljesen más fogalom.  

Isten királyságában, Krisztus gyülekezeti Testében teokrácia van, ami azt jelenti, hogy a 
Szent Szellem vezet. Ahol világi presbitérium van, ott eleve kizárt az, hogy a Szent Szellemet 
tudják követni, és akkor fejből, hústestből hoznak döntéseket, és így lehet az Úrtól eltávo-
lodni.  

Az evangélista szolgálat az elsődlegesen az elveszettekért van. Persze mi is úszkálunk a 
kenetben meg a dicséretben, és jól érezzük magunkat, kétségtelen, de Istennek a célja azzal az 
evangélista kenettel és tűzzel a település fölött az, hogy megtörje a sötétségnek az erőit, és 
áttörés és szabadulás jöjjön. Dicsérjük az Urat!  

Olvastam a Copeland napi sorozatban, hogy Izrael népét körbefogta az ellenség. Túlerőben 
volt az ellenség. Böjtöltek, imádkoztak, hogy hogyan tovább. Isten szólt hozzájuk, hogy 
dicsérjetek engem! Fölállítottak egy dicsérő csapatot, amely a hadsereg előtt ment, és dicsérte 
az Urat. Ebben az Igében van, hogy az Úr hadakozik érettetek. (2Móz. 14,14) Az ellenség le 
lett hengerelve, és az izraeliek közül egyetlen egy ember sem veszett el a csatában, a dicséret 
miatt. Úgy folytatja tovább Copeland, hogy gyakorlatilag ilyen hegyek, problémák bármilyen 
területen lehetnek az életünkben, egészségügyi, anyagi. Dicsérd az Urat!  

Még volt egy hasonló eset, amikor Józsué Jerikót vette be. Ott is olyan hatalmas volt a vár, 
hogy nem tudta bevenni. Isten mit mondott? Hogy járjátok körül hétszer, énekkel. Ott is 
elővették a hangszereket, fönt a várban a katonák meg vigyorogtak rajtuk, hogy mit akarnak 
ezek itt nótaszóval körbe-körbe járva? A hetedik körre, mert Isten azt mondta, hogy hétszer 
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kerüljétek meg és énekeljetek, dicsérjetek engem, leomlottak a várfalak. A dicséret áttörést 
hoz. Ez a lényege ennek.  

Következő szintek. Mindig van következő szint. Csak akarni kell a következő szintre 
föllépni. Aki bekapcsolva tartja a porszívóját, az halad is előre, aki azt mondja, nekem itt 
ennyi elég, az nem tud tovább lépni. Viszont nem mindenki figyel a Szent Szellemre. Az 
utolsó időkben ez súlyos hiba! A másik pedig az, minél több az igei ismereted, annál 
könnyebben hallod meg a Szent Szellem hangját. Mert a Szent Szellem nem mást szól, mint 
az Igét. Nem tér el a Szent Szellem az Igétől.  

Van többféle elhívás: a tanító, a pásztor, az evangélista, a próféta és az apostol. Ezek a Test 
tökéletesbítése céljából adattak. Hogy Krisztus Teste növekedjen. Ha az Úr megnyit egy ajtót, 
akkor kell belépni, amikor nyitva van, mert utána, ha befújja a szél és az ember nekimegy, 
akkor beüti a homlokát. 

Oral Roberts 2009. december 14-én énekelve költözött haza az Úrhoz. Felfigyeltek a 
családtagjai, hogy azokat a régi énekeket énekli, ami nagyon kedves volt számára a szolgálata 
elején. És azt mondja, hogy akkor most megyek, most hazamegyek! Nem kell megbetegedni 
ahhoz, hogy valaki hazaköltözzön a mennybe, ez egy nagy tévedés! Végig az ember a tuda-
tánál lehet, és élhet az ember úgy, hogy nem kell ápolni, hanem önellátó marad. Minden más 
az ördög lopása. Oral Robertsért nem angyalok jöttek, hanem maga az Úr Jézus. A családból 
kapott valaki betekintést és ezt látták.  

Két királyság van, a sötétség királysága, és a világosság királysága. Hálát adunk Istennek, 
hogy az Ő Fia megragadott bennünket a grabancunknál fogva, és átvitt minket a sötétségből a 
világosság országába. Persze mi is azt mondtuk, hogy igen.  

Aki olvasta Oral Roberts könyvét a magvetésről, az már valamennyit sejt ebből az életből, 
aki még nem, az ezután. Ő egy különleges életet élt. Mindig a vetéseiből hozta elő, amire 
szüksége volt. Hitte, hogy amit az ember elvet, Isten azt meg is tudja kamatoztatni, és bőség-
gel vissza tudja adni. Sokszor az embereknél az a probléma, hogy nem hiszik el, és ezért nem 
is mernek olyan mértékben vetni, ahogy Isten elvárná. Nem hiszik el, hogy Isten vissza tudja 
fordítani hozzájuk. Ő különlegesen megcímzett magokat vetett. Tehát Oral Roberts a 
magvetésből tartotta fenn a szolgálatát. Azt tudjátok, hogy ő épített egy egyetemi várost, az 
Oral Roberts Egyetemet? Nem csak egy épületet, mint egyetem, hanem egy várost. Úgy 
kezdte, hogy kiment a mezőre, ásott egy lyukat, ez volt az alapkő, az első kapavágás hitben, 
és Isten odahozta hozzá a szükséges anyagiakat. Döbbenet egy várost fölépíteni úgy, hogy 
nincs egy fillére sem, de ez mind hitlépés. Amikor valamilyen igénye volt, vetett és 
megcímezte. Most gondoljatok valamire és címezzétek meg, hogy ez, amit most adakoztok, 
abból mi keljen ki! Egyébként soha nem tudjuk, hogy miből mi kel ki, hogy melyik magból 
jön meg a termés.  

Valahol arról is szó volt, hogy volt egy szent, aki egy kisebb összeget adott, azt hiszem 
tízezer forintot adott az Úr munkáira, és kapott négymilliót. A bank nem kamatozik ennyit! 
Tehát meg kell bízni Istenben. Ki kell a hitünket árasztani abban, hogy az elvetett mag sok 
gyümölcsöt fog teremni. Viszont ennek az ellenoldala az engedetlenség, ami kihatással lesz 
sok minden másra az életünkben. Akkor tud az ember igazán hitből jó adakozó lenni Isten 
királysága számára, amikor a menny szól a szívéhez, mert amíg nincs kijelentése, addig nem 
érti a lényeget. És addig, amíg nincs kijelentés, addig úgy tűnik számára, hogy az adakozás 
csak egy kiadás, hogy csökken az én számlám. De ha az ember úgy tud tekinteni a vetésre a 
kijelentés alapján, hogy ez egy befektetés, ami hozamot ad, akkor innentől jó úton vagyunk. 
Jó földbe kell vetni, a Szent Szellemre is figyelni kell, és akkor tud gyümölcsöt teremni.  

Pásztorok, legeltessük a nyájat, mert a csecsemőknek fel kell növekedni, és csak a felnö-
vekedett keresztény tudja elvégezni Isten akaratát. A homlokomhoz kaptam, amikor meg-
tudtam, hogy Isten hogyan ismer fel bennünket. Mert mi úgy ismerjük fel egymást, hogy 
ránézünk egymásra, arc, frizura, netán még ruházat, de elsősorban az arc. De ez a testi világ, a 
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fizikai világ. Isten a gondolatainkról ismer meg bennünket. Mert tudod, azok fölszállnak 
azonnal.  

Az engedelmesség gyakorlása minden területen jó gyümölcsöt terem, és az anyagiak vetése 
kiváló az engedelmesség gyakorlására. A gyapotszedő asszony történetére ki emlékszik? 
Olvastátok többen. Fogyatékos volt a lánya. Az a címe ennek, hogy Engedelmesség pénz-
ügyekben. Kenneth Haginnak egy kis belső használatú füzete. Ez az asszony gyapotot szedett, 
egyedül nevelte a gyerekeit, heti egy dollárt keresett, és amikor megkapta az egy dollárt 
hetente, akkor fogta a tíz centet, és a tizedet elvitte Haginhez. Bekopogtatott, hogy Hagin 
tiszteletes, itt a tíz cent! Azért hozom el, mert annyira szükségünk van rá, hogy különben nem 
maradna meg. Megennénk, hogy megéljünk. Kenneth Hagin majdnem visszaadta, és mikor 
becsukta az ajtót, sírva fakadt, hogy nem teheti meg, hogy visszaadja, mert megfosztja őt az 
áldástól. Körülbelül nyolcszor járta az első osztályt a lánya, aki fogyatékos volt. Egyszer csak 
kiment az oltárhoz, befogadta Jézust, a Szent Szellemet, aztán férjhez ment. Az anyósa 
megtanította írni. És később, amikor Hagin több év múlva visszament, akkor tudta meg, hogy 
ez a volt fogyatékos lány, aki Isten kegyelméből újjászületett, teljesen helyreállt, mert Isten 
helyreállította teljesen helyreállt. A lány építési vállalkozó lett, és mutatták, hogy ezt a 
városrészt ő építi. A tisztelet. Mert ugye ez az asszony megtisztelte Istent a tíz centtel, ami 
nagyon kellett volna nekik, de ő értette a tized lényegét. Hagin is értette, hogy nem szabad 
visszaadnia, mert akkor megfosztja az áldástól. Egy bizonyos idő alatt az Isten iránti tisztelet 
meghozta a gyümölcsét.  

Haginról még pár szó. Amikor az édesanyja terhes volt, akkor kapott egy jelenést – ez 
valamelyik könyvében benne van, és olvasható –, hogy a nevét nevezd Jánosnak. Tehát 
ugyanúgy, mint Keresztelő Jánost, Isten őt is Jézus előfutárának szánta. Igazából mélyebb 
megértést kaptam arról, hogy milyen jó helyen is vagyunk. Kenneth Hagin egy évtized alatt 
nyolc jézusi látogatást tudhat magáénak, amelyben Jézus személyesen tanította őt. Életében 
összesen tizenegy látogatása volt az Úrtól. Mi ezen a vonalon megyünk. Ezen a vonalon van 
Keith Moore és Kenneth Copeland is.  

A trónok és a jutalmak el vannak készítve. Amilyen mértékben használjuk a hatalmunkat a 
földön, és végezzük a munkánkat, ennek mértékében az Úrnál van trón elkészítve a számunk-
ra. Az első ítélet akkor lesz, amikor Jézus megjelenik, ennek az időciklusnak a végén. De az 
újjászületett keresztények jutalomért állnak sorba, mert Jézus vére megmosott bennünket, 
nincs rajtunk szeplő. Ennek örvendezni kell erősen! Azt is mondta, hogy amikor Jézussal 
visszajövünk majd, akkor itt a földön is hatalmi pozíciót fogunk kapni, például polgármesteri 
hivatalt.  

Ha Isten akaratát megcselekedjük, az azért hasznos, mert abban erő van, tehát megnyilvá-
nul az erő. A pásztori hivatalban ott van a tanácsadás szelleme. Sokszor mondhat a prédikátor 
olyat, hogy ezt vagy azt tanácsolom, akkor azt illik úgy venni, hogy azt az Úr üzeni. Az Úr 
egyetlen vonalat ad a szellemi táplálásra. Én is elkapó segítőként kezdtem a szolgálatot vala-
mikor a kezdetek kezdetén. Az elkapók elég sok kenetet kapnak, mert odaállnak mindenki 
mögé. Az elkapókból lehetnek jó prédikátorok.   

A mennyei infúzió. Gyakorlatilag, amikor itt vagyunk az alkalmakon, az Úr jelenlétében, 
meg még plusz kézrátétellel is imádkozunk, akkor egy olyan infúziót kapunk, ami mennyei. 
Ez a világi infúzióhoz hasonlítható. Egy ilyen mosás, karbantartás, takarítás. A régi Károli 
Bibliában nagyon tetszik nekem, hogy egy a ti doktorotok a Krisztus. Szokták azt mondani a 
szentek, hogy azért nem jöttem az alkalomra, mert náthás voltam, meg mit tudom én, de 
hogyha az igei megértés ott van a szívében, hogy hát itt kapok gyógyulást, és meg tudok állni 
az Igén, akkor eljön. Ma itt rendel doktor Názáreti. A jövő héten is itt fog rendelni. Ingyen, és 
bérmentve. Sokkal több pénzt elhordanak az emberek patikára, meg egyéb más dologra, mint 
a Názáretihez. Volt, aki erről már megértést kapott, és azt mondta, hogy akkor inkább az 
Úrnak adom, mint az orvosnak.  



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Az ördögnek álljunk ellen, a Jakab 4,7 szerint azt mondja az Ige, hogy engedelmeskedjetek 
Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut. Tehát hogyha ezt megtesszük, akkor ne kezdjük 
vizsgálni azt, hogy történt-e valami, mert nem a láthatók szerint járunk. Az Ige azt mondja, 
hogy neki el kell futnia. Lehet, hogy harmadszorra, ötödszörre, vagy harmincadjára, csak tedd 
meg folyamatosan a megvallást, állj ellen! Magamon is tapasztalom, hogy amikor csak lazán 
csinálom reggel egyszer, meg este egyszer, akkor nem igazán akar elmenni. De amikor 
naponta többször, és folyamatosan ellenállok, és odateszem a kezemet, és áradj, kenet, akkor 
eredményesebb. Ezt akartam kihozni belőle, hogy amikor szükség van rá, akkor a 
megvallásaink legyenek folyamatosak, a békeidőben is, mert az alapozza meg a jövőnket, 
meg az egészségünket. Tehát a megvallás és az ellenállás legyen folyamatos! Ellenállok, 
ördög! Ellenállok! Elátkozom azt a tünetet! Fölnégyellek, besózlak! – és neki el kell mennie. 
Csak ne úgy számítsunk rá, hogy az most azonnal megy. Lehet, hogy azonnal elmegy, de ne 
mondd, hogy már elmondtam ötször, és nem ment el, akkor föladom, és nekem ez nem 
működik! Nem szabad ebbe a hibába esni! 

Tegyünk egy hitmegvallást: Drága mennyei Atyám, a Jézus nevében megköszönöm Neked 
az Úr Jézus Krisztust. Az Ő drága szent vérét, amely értem kiontatott. Köszönöm, Úr Jézus, 
hogy a Te sebeid által én gyógyulást nyertem, az Ige szerint. Te elhordoztad a fájdalmaimat, a 
betegségeimet kétezer évvel ezelőtt. Ezért én az 1Péter 2,24 alapján a fejem tetejétől a lábam 
ujjáig a szent egészséget vallom meg. Megparancsolom Jézus nevében minden sejtemnek, 
minden szervemnek, hogy tökéletesen működjön, olyan tökéletesen, ahogy az Atya meg-
teremtette az embert! Megvallom, hogy életem végéig szent egészségben élek, nem szorulok 
gondozásra, nem szorulok ápolásra, mert önellátó leszek a Te kegyelmed által, a Te erőd 
által, Jézus nevében. Megdorgálunk minden hazug tünetet, mert minden tünet hazugság, ami a 
hazugság Atyjától származik. Megparancsoljuk a hazug tüneteknek, hogy gyökerestől 
száradjanak ki, a Jézus nevében! És megnevezzük ezeket a tüneteket, nátha, fájdalom a 
lábban, a vesében, ízületekben. (Mindenki tudja, hogy mi a saját problémája, úgyhogy 
dorgálja meg.) Ezeket a hazug tüneteket levetjük a magaslatról, és mi szabadok vagyunk, mert 
szabaddá tétettünk Krisztusban, és áldottá is tétettünk Krisztusban. Gyógyulást, és 
gyarapodást nyertünk a szent vér által, és ez hozzánk tartózik a mai napon is. Én ezt elveszem, 
és megköszönöm, Úr Jézus, az értem végzett munkát. Halleluja! 

 

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


