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FOGSÁGBÓL SZABADSÁGRA – 2. Üdvösség hit által 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2021. 03. 08. 

  
Köszönjük az üdvözítő kegyelmed, drága mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy elküldted az 

Úr Jézus Krisztust, a megváltó szent Fiadat, és a megváltás művén keresztül újjászülettünk, 
amit Ő engedelmesen, hajlandóan és készségesen bevégzett, és ezáltal visszanyertük a veled 
való közösséget. Szabaddá tétettünk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától. Kö-
szönjük, Atyánk, hogy Krisztusban újjászülethettünk, amikor megismertük az igazságot és 
befogadtuk a szívünkbe Jézust. Hálát adunk neked, hogy Krisztusban igazzá tétettünk és 
köszönjük neked, Uram, az üdvösség mélységeit, a szabadulásunkat, a gyógyulásunkat, a 
növekedésünket, a gyarapodásunkat, a szent oltalmat, a szent védelmet, hogy éppé és 
egészségessé tettél, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség téged illet, Uram! 
Köszönjük, Úr Jézus, hogy te állsz az Ige mögött és Te vagy az, aki megcselekszed azt, amit mi 
hitben elrendelünk, amit imádkozunk, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, drága Szent 
Szellem, a jelenlétedet, a munkálkodásodat, a szellemi ajándékok bekapcsolását, a 
működtetését, a szabadulásokat, a kiáradásokat, a késői esőt, a jeleket és a csodákat, 
különösen az utolsó időkben. Neked adunk minden dicsőséget! Köszönjük a végtelen 
szeretetedet, mi is szeretünk téged és a jelenlétünkkel kifejezzük a közösséghez és az egységhez 
való ragaszkodást. Köszönjük a mai napra elkészített áldások teljességét, a nyitott szíveket, a 
halló füleket és a látó szíveket, amit Te adsz. Szintén megköszönjük és örvendezünk 
egymásnak, örvendezünk Benned és várjuk, Uram, a te visszajövetledet. Az Úr Jézus Krisztus 
szent nevében Ámen.  

Üdvözöld a szomszédodat és áldd meg őt a Jézus nevében! Szeretettel köszöntünk benneteket! 
A mai tanításunk címe: „Üdvösség hit által”. Amíg ellapozunk az 1Timóteus 2,4-hez, el-

mondom, hogy Isten az embert örök életre teremtette. Az örök élet alatt azt kell érteni, hogy 
az emberi szellem már az Atyánál a mennyben létezik, aztán megszületünk a földre, és utána 
ismét visszalépünk a szellemvilágba és az élet folytatódik tovább test nélkül, mert a testből 
kilépünk. A testünk a házunk, és az igazi valónk a szellemünk, aki bennünk lakozik. A test az 
edény, így írja Pál. A testünk a ház, amiben lakunk. Igazából nem engem láttok, csak azt a 
házat, amiben én lakom. Ez lehet, hogy elsőre furcsának tűnik, de ha valaki elmélyed a Biblia 
tanításában, akkor ezt fogja látni belőle, mert az ember szellem, lélek és test. A test az a ház, 
az a külső ember, a szellem a belső ember, ami Istentől jön, és a kettőt a lélek kapcsolja össze 
és így alkotunk egy egységet és így működünk. Olvassuk az Igét. Itt világosan látszik, hogy 
mi Isten akarata az ember számára: 

1Timóteus 2,4. 
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. 
Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Miért van erre szükség? Azért, mert 

Ádám elbukott és az ördögi természet részese lett, a bukott ember természete van benne és az 
utódjaiban is, tehát bennünk is. A bukott ember pedig Istentől elszakadt akkor, amikor abból a 
bizonyos tiltott gyümölcsből evett. Tehát Istennel helyre kell állítani a közösséget, ez a terve, 
amit Jézus végrehajtott, amikor itt járt a földön. Jézus az üdvözítő, Jézus a Messiás, Jézus a 
Felkent. Ő ugyan kifizette az árat mindannyiunk szabadulásáért és üdvösségéért, de minden 
embernek külön-külön el kell fogadni Jézus megváltó munkáját és így lehet az üdvösségre 
eljutni.  

Azt mondja itt az Ige, hogy Isten akarata, ami úgy is kifejezhető, hogy Isten vágyik arra, 
vagy Istennek nagyon kedves az, amikor az emberek üdvösségre jutnak az Ő Fiának el-
fogadásával. Tulajdonképpen, amikor Jézust befogadjuk, akkor elismerjük a kereszt művét, és 
ez nem csak egyes emberek számára az Ő akarata, hanem minden ember számára, legyen az 
bármilyen nemzetiségű, bármilyen bőrszínű. Az Ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön 
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és az igazság ismeretére eljusson, az igazság pedig ebben a könyvben (Bibliában) van. Senki 
nem mondhatja azt, hogy Isten elvétette, mert az a trehány részeges ember üdvösségre jutott. 
Isten akarata az, hogy minden ember üdvösségre jusson. A jók is, meg akiket mi úgy látunk, 
hogy esetleg nem jók, de Isten másképp látja ezt. Isten mindenkit hazavár. Nem szeretné, 
hogy bárki is elvesszen.  

Hogyan juthat el az emberekhez az a hír, hogy Isten akarata az üdvösség minden ember 
számára? Csak úgy, ha mi megengedjük Istennek azt, hogy bennünket használjon, a mi 
edényünket, a mi cserépedényünket használja. A legeslegjobb hely számunkra az, amikor 
megismerjük Isten akaratát az életünkre vonatkozóan, bekerülünk abba és azt tesszük, azt 
hajtjuk végre. Ez minden tekintetben, anyagiak, védelem és ellátás szempontjából a 
legeslegjobb, amikor megismerjük és bekerülünk Isten tökéletes akaratába.  

Lapozzunk el az 1Péter 2,11-hez. Kétféle ember létezik a Földön: az egyik az újjászületett, 
aki befogadta Krisztust és a szívében él a Krisztus, a másik pedig egyelőre Isten számára 
elveszett, tehát a Krisztus nélküli ember. Az 1Péter 2,11-et nézzük: 

1Péter 2,11. 
11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg 

magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek. 
Én is lapozok a Bibliámban, mert nekem van egy másik fordításom. Az a bizonyos jöve-

vény szó kicsit jobban ki van fejtve, így jobban hangzik: „Hiszen csak átutazóban vagytok 
ezen a Földön és valódi otthonotok nem itt van.”  

A valódi otthonunk a menny, tehát onnan származunk, és ha befogadtuk Jézust, akkor oda 
is megyünk vissza. Az emberi élet nem csak abból áll, hogy megszületünk, és a végén 
kivisznek a temetőbe. Ez csak a testünkre, az edényünkre igaz, de az ember szelleme születése 
előtte is élt és utána is él, miután elhagyta a testét. Ez egy olyan dologhoz hasonlítható, mint 
amikor az ember télen a kesztyűből kihúzza a kezét. A kesztyű adja a védelmet, a meleget, de 
amikor kihúzzuk a kesztyűből a kezünket a kesztyű élettelen lesz, tovább nem fog mozogni, 
csak addig mozog, amíg a kezünk benne van. Így vagyunk a szellemünkkel és a testünkkel is. 
Ha a szellemünk benne van a testünkben, akkor élünk és mozgunk és örvendezünk, 
vigadozunk és táncolunk az Úrban. Ha a szellemünk kilép a testünkből, akkor a test megszűnt 
élni. De csak a test, ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni.  

Tehát kétféle üzenet van. Az egyik üzenet az újjászületettek számra, hogy a földi lét az 
életpályánknak a legnehezebb része, mert a mennyben nincs ott a sátán. Ő kivettetett a 
mennyből, tehát a születésünk előtti és a hazaköltözésünk utáni élet az egy nagyon boldog és 
problémamentes élet. Mivel e világ istene a sátán, írja a Biblia 2Kor 4,4-ben, és ezt Ádámnak 
köszönhetjük, mert ő volt az, aki ajtót nyitott és beengedte, mert kezdetben Ádám teljes 
uralmat kapott a Föld felett. Az Istentől kapott bérleti jogát továbbadta. Természetesen a 
sátánnak is meg vannak számlálva a napjai és nagyon-nagyon rövid már az ideje. A külön-
böző információk mindenhonnan ezt hozzák, hogy nagyon az utolsó idők végén, pontosabban 
az időkorszak végén járunk.  

Létünk a szellemi birodalomban kezdődött. Megszülettünk a földre és majd visszatérünk a 
szellemi birodalomba. Tehát nem kell lehúzni a rolót azzal, hogy megöregedtünk és majd 
kivisznek a temetőbe. Ez csak a földi életre igaz. Mint olvastuk átutazók vagyunk azért, mert 
jöttünk és élünk egy picit a földön. A földi életünk csak töredéke az egész létünknek és 
visszamegyünk, viszont le kell szögezni azt, hogy nincs reinkarnációs körforgás. A Biblia ezt 
sehol nem támasztja alá, de az Úr adott egy világosságot ebből már korábban.  

Ha egy ember újjászületett és valami oknál fogva volt egy természetfölötti élménye az 
Úrral, például az Úrnál töltött látogatás (mint például Jesse Duplantis) vagy valamilyen testen 
kívüli élménye volt az Úrral, vagy a klinikai halálban levő élménye volt valakinek; mindenki 
úgy jön vissza, hogy odaát jobb és alig akarnak visszajönni. Tehát ha valaki a mennybe kerül, 
nem akar visszajönni. Ez a reinkarnációt megint alávágja.  
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A másik dolog, ha valaki nincs újjászületve, akkor nem a mennybe fog menni, hanem 
tudjuk, hogy a pokolba. Erre az ördög azt mondja: „Na, végre, ezt a katonát is begyűjtöttem! 
Aztán el nem engedem, mert még képes a következő életében újjászületni és akkor elveszí-
tem, mert a mennybe fog jutni”. Tehát a reinkarnáció elmélete nincs igeileg alátámasztva.  

Az újjászületettek számára ez a földi élet a legnehezebb szakasza a létünknek. De az 
elveszettek számára teljesen más az üzenet, ami úgy hangzik, hogy a földi élet sokkal jobb, 
mint ami utána jön, mert akik elveszettek, akik Krisztus nélküliek, azok egy nagyon rossz 
helyre (pokolba) kerülnek. Nagyon sok ember a világban még tudatlan afelől, hogyan is 
kerülhetik el a pokol gyötrelmeit. Sok mindent kitaláltak már. Olyat is hallottam már, hogy 
majd UFÓ-k jönnek értünk, amikor világ vége lesz és majd átvisznek egy másik bolygóra, de 
ezek képtelenségek.  

A pokollal az a helyzet, hogy az egy nagyon rossz hely, de ettől van még egy rosszabb 
hírem is azok számára, akik nincsenek újjászületve. Hogy a pokol végül a tüzes tóba vettetik, 
mindenestől, szőröstől–bőröstől, ördögöstől, és ez az állandó gyötrelem és a kínok helye. Az 
Úr bölcsességével valahogy az emberek tudomására kell hozni, hogy van egy jó hely és van 
egy rossz hely, és itt a földön kell megválasztani az a helyet, hogy hol szeretnénk majd élni, 
hol szeretnénk majd létezni.  

A János evangélium 3. fejezetéhez menjünk, mert itt van egy nagyon tanulságos rész. Di-
csőség Istennek, mi már ismerjük az üdvösséghez vezető utat, mert meg is tettük a szükséges 
lépéseket: hittük a szívünkben és kimondtuk a szánkkal a Jézus Krisztusban való hitünket.  

János 3,1–7. 
1. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:   
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; 

mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.  
3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.  
4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-

é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?  
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és 

Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.  
6. A mi testtől született, test az; és a mi Szellemtől született, szellem az.  
7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 
Az üdvösség egyetlen útja az újjászületés, a szellemi újjászületés. Nikodémus az éj leple 

alatt lopakodott Jézushoz és tette fel a kérdését, hogy mi módon láthatjuk meg a mennyek 
országát, és hogyan juthatunk oda. Akkor Jézus azt mondta: „Szükség néktek újonnan szület-
netek”. Ez az „újonnan” szó a görögben egy sokkal kifejezőbb szó. Azt jelenti, hogy „fentről 
való születés”, tehát Istentől való születés. Tehát Istentől újjá kell születni.  

Az eredeti nyelv sokkal jobban kifejezi azt, amit az Ige mond. Ír az újjászületés vizéről, 
ami az Efézus 5,26-ban is említett „víz”, vagyis az Ige fürdője. Erről van egy külön tanítás hat 
Igével alátámasztva. Amikor Jézus itt azt mondta, hogy „aki nem születik víztől és 
Szellemtől”, itt nem a bemerítkezésről beszélt, hanem az Ige fürdőjéről. Hiszem, hogy az Úr 
ad megértést a számotokra és világosságot ebből, hogy mi a különbség egyik és másik között. 
Tehát Efézus 5,26. 

Efézus 5,26. 
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által, 
Itt az Ige fürdőjéről beszél. Az Ige általi bemerítkezésről beszél. Most nézzük meg az 

1Péter 1,23-at, ami még a segítségünkre lesz. Ugyanis az a veszélye az egész dolognak, hogy 
a vízkeresztség nem ad üdvösséget. Nem azt mondom, hogy nincs vízkeresztség. Magam is 
bemerítkeztem, de ha valakinek csak vízkeresztsége van, akkor tévesen azt hiheti, hogy ő 
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Istennél már rendben van. Ebben az a veszély, hogy amikor kiköltözik a testéből, akkor nem 
fölfelé fog menni a mennybe.  

1Péter 1,23. 
23. Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Is-

tennek Igéje által, a mely él és megmarad örökké. 
Tehát az Ige a romolhatatlan mag, és az Ige fürdője az, ami képes az ember szellemét 

újjáteremteni. A víz nem képes újjáteremteni. A víz a három részünk közül melyikre van 
hatással? A szellem, a lélek és a test közül melyikre van hatással? Csak a testre! Megyünk 
haza és lezuhanyozunk. A víz a szellemünkre nincs hatással, mert az egy fizikai dolog, vi-
szont az Ige hatással van rá, mert az Ige egy szellemi dolog. A háziasszonyok nagyon jól 
tudják, hogy az olaj és a víz nem elegyedik. Tehát a fizikai dolgok nincsenek hatással a 
szellemi dolgokra, a bűn pedig szellemi eredetű és az ember szellemében van, tehát fizikai 
dologgal, jó cselekedettel nem lehet újjászületni. A jó cselekedet fontos természetesen, de 
újjászületést nem ad. Ezért a belső emberünket csak az Ige képes megtisztítani, és nagyon jól 
mondtátok, hogy a víz csak a fizikai testre, a külső emberre van hatással.  

Nagyon régen hallottam a következőt én magam is, és nem bárkinek a kicsúfolása céljából 
mondom, hanem a megértés céljából. Amikor pár hetes korban megkereszteltek, akkor 
továbbra is az ádámi természet maradt bennem. Amikor elértem egy bizonyos kort és úgy 
gondoltam volna, hogy most bemerítkezem (mert bizonyos felekezeteknél ez erőteljes 
fontossággal bír), akkor mi történt volna, hogy ha elveszettként merítkezem be? Tehát úgy, 
hogy az ádámi természet volt bennem, az az ördögi természet? Az történt volna csupán, hogy 
száraz ördögből vizes ördög lettem volna, mert a víz csak a külsőre van hatással. A 
szellemünkre, a bensőnkre nincs hatással.  

Tehát nem azt mondom, hogy nincs vízkeresztség. Az egyházunkban is van vízkeresztség, 
de először a belső emberünket kell újjáteremteni, a belső emberünknek kell megadni a 
lehetőséget, hogy Isten újjáteremtse és utána jöhet a bemerítkezés. Eddig uszodában oldották 
meg a testvérek, én meg nyáron a Balatonban. Én is bemerítkeztem, de újjászületés után. 
Tehát itt arra a veszélyre szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy ha valaki újjászületés 
nélkül merítkezik be, lehet, hogy egy tévtudatban van, hogy ő Istennél rendben van. 

A keresztségek közül számos fajta létezik, amit a Biblia említ. Az első a babaszentelés, 
vagy a baba bemutatása az Úrnak. Ez egy fontos dolog, és hozzátok is el a gyerekeket, 
unokákat, vagy aki kapható rá, mert ilyenkor imádkozunk felettük. Igazából Isten szent 
oltalmát, védelmét árasztjuk ki felettük és a szülők felett, hogy fel tudják nevelni, de ez nem 
ad üdvösséget. Fontos, de nem ad üdvösséget! Igazából a hagyományos egyházak is azért 
vezették be a konfirmálást vagy az első áldozást, hogy amikor már a gyermek felnőtt és tud 
dönteni, meg tudja különböztetni a jót a rossztól, akkor tudatosan be tudja fogadni Jézust.  

A keresztség az Apostolok cselekedetei 2,38 szerint a Jézus nevére történő megkeresztel-
kedés. Az üdvösségi ima pedig az, amit mindannyian elmondtatok, ami ott van a Jézus képen, 
az újságon, könyvjelzőn és a kártyanaptáron. Miután bennünk van az Úr Jézus, utána 
lehetőség van a Szent Szellem keresztségre.  

Aztán a felsorolásban itt van a bemerítkezés. Igazából a görög szó, a „baptizo” bemerítést 
jelent és nem vízkeresztséget. Tehát a vízkeresztség egy vízben való alámerülési forma. 
Keresztelő János is így tett a Jordán folyóban. Aztán van még egy tűzkeresztség, ami majd az 
elragadtatáskor következik, az pedig egy tisztító hatással bír.  

Tehát a lényeg az, hogy van egy gyermek keresztség, de az nem ad üdvösséget. Egyrészt 
Isten mindenkinek szabad akaratot adott, ugye? Egy pár hónapos csecsemő tudja gyakorolni a 
szabad akaratát, hogy melyik felekezethez tartozzon? Egyáltalán nem. Tehát sokan a 
megtévesztés áldozatai, ezért mindenkinek szükséges fentről újjászületni és így tud a téves 
tanokból kijönni és bekerülni Isten királyságába. Ez szükséges ahhoz, hogy átkerüljünk a 
sötétségből a világosság országába. Ez velünk megtörtént, de számos emberrel még nem.  
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Amikor a keresztségekről beszélünk, akkor nem egy felekezethez való csatlakozásról 
szólunk. Amikor keresztségekről beszélünk, akkor a Jézus Krisztushoz való csatlakozásról 
szólunk. A kettő között nagy különbség van. Római levél 10. fejezetében megnézzük az 
üdvösség feltételeit. Volt, aki megkérdezte tőlem, hogy nem elég az üdvösséghez azt 
mondani, hogy „Jaj Istenem”? Egy gyermek volt ő egyébként. Mondtam, hogy nem. Pontosan 
meg van határozva az üdvösségnek a feltétele.  

Róma 10,9–10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta őt a halálból, megtartatol [üdvözülsz].  
10. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Itt két fontos részünket használjuk. Az egyik a szívbéli hitünk, a másik a szánk. És a 

szánkkal a Krisztusba vetett hitünkről kell megvallást tennünk. Így születik meg az ember 
fentről, így születik újjá az ember Isten Szellemétől és ennek következménye az üdvösség.  

Tehát a Krisztusba vetett hitünket kell megvallani és nem a bűneinket. Lehetetlenség lenne 
visszaemlékezni pár évtizedre, hogy mit vétettünk. Fel sem tudnánk sorolni. A mai tanítást 
majd hallgassátok meg újra. Pál nem mondja azt a bűnös embereknek, akik bejöttek a 
gyülekezetbe, hogy most valljátok meg a bűneiteket! Mert amikor újjászületünk, akkor Jézus 
vére eltörli a múltat, tiszta, üres fehér papírlap az új menetlevelünk.  

Még egy érdekességre mutatott rá az Úr. Azt mondja az Ige, hogy aki a szívében hisz és a 
szájával megvallja. A megvallani szó a görögben szerződéskötést is jelent. A szerződéskö-
tésről pedig tudjuk a világból, hogy az egy fontos dolog és azt mindenki komolyan veszi, 
elismeri és annak megfelelően kezeli.  

A fő kérdés az embereknél kint a világban, hogy mi határozza meg azt, hogy valaki a 
mennybe kerül, vagy a pokol lesz az örök otthona? Először is a Krisztus mellett való tudatos 
döntésünk. Mi mindannyian tudatosan döntöttünk Krisztus mellett és ezt a szavainkkal 
kifejeztük, és az Atyánk odafent örvendezett, hogy egy újabb gyermeke visszatért hozzá. 
Tehát igazából, aki nincs újjászületve, arra azt mondjuk, hogy Isten teremténye és arra, aki 
már befogadta Jézust, arra azt mondjuk, hogy Isten gyermeke. Ez a kettő közötti különbség.  

Tud-e tudatosan dönteni egy csecsemő, amikor megkeresztelik? Tud-e tudatosan dönteni 
egy halott, aki már el van temetve és a szelleme kilépett a fizikai testéből? Egyik sem tud. 
Tehát mikor tudunk tudatosan dönteni itt ebben a földi életben? Csak a földi életünk során van 
lehetőségünk megválasztani azt, hogy az örökkévalóságot majd hol töltjük el.  

Igaz, hogy az imáinkban is úgy van, hogy ha befogadtuk Jézust, akkor befogadtuk az örök 
életet, de az örök létezés az mindenképpen fennáll, csak vagy a szellemi halál állapotában a 
pokolban, vagy valóban az Úr Jézussal egy nagyon kellemes helyen. Mind a kettő egy örök 
életről szól, csak a minősége más az egyiknek és más a másiknak. Ezért két fontos tényezőre 
szeretnénk felhívni a figyelmeteket: a szívbéli hit és annak a kimondása, mert egyedül ez ad 
üdvösséget. Az üdvösség ismerete kimondás nélkül nem ér semmit.  

(Az üdvösségi imát senki más nem mondhatja el helyettünk. És te sem mondhatod el más 
helyett az üdvösségi imát! Ez mindenkinek magának kell megtennie!) 

Hányan vannak úgy, hogy hisznek Istenben? Még meg is kérdezitek tőlük és bólogatnak, 
hogy „Igen, én hiszek Istenben, mindig is hittem egész életemben, tudom is, hogy Krisztus a 
kereszten volt!” Sok ember van, aki egyetért azzal, amit a Biblia tanít, de nem hajlandó 
megvallani Krisztust élete Urának, márpedig az üdvösség úgy születik, hogy a szánkkal 
megvalljuk.  

Az Úr az emlékezetembe hozta, hogy a pici gyermekek egy bizonyos korig az Úrhoz 
tartoznak. Ha a gyermekek nagyon fiatalon valami ok miatt elköltöznek a földi életből, azok 
az Úrhoz mennek. A Jesse Duplantis bizonyságában látjátok, hogy vigasztalja a földön élő 
szülőket, hogy az elvetélt, elhunyt gyermekeitek megvannak, növekednek és majd fogtok 
találkozni velük. Aztán még egy kivétel van, hogy ha valaki fogyatékkal rendelkezik (néma 
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vagy értelmi fogyatékos), akkor nem érkezik el az a kor a számára, amiről Pál ír, hogy 
megvallja Jézust élete Urának. Mindenesetre az általános iskolás kor egy olyan kor a gyerme-
kek számára, hogy már tudnak tudatosan dönteni, csak meg kellene tanítani őket, hogy miért 
mondják el azt a „Hiszekegy” imát.  

Egyik pásztor társam úgy született újjá, aki nagy bajban volt, betegség és kétség és min-
denféle probléma között, hogy a kórház mellett volt egy templom, ahova valaki áthívta, hogy 
menjenek át a vele és ott tudatosan a „Hiszekegy” imát mondta el és tudja, hogy ő akkor nyert 
üdvösséget. A mi imánk, az üdvösség imája, a „Hiszekegy” imájának megfelelő, de egy 
picikét a Pál apostoli tanításhoz igazodva. Tehát úgy is mondhatod, akit újjászületésre akarsz 
vezetni, üdvösségre akarsz vezetni, hogy ez a „Hiszekegy” imája Pál apostol levele alapján. 
Hátha így jobban fog menni! Kimondottan a szájnak van nagy szerepe az üdvösség elnyerésé-
ben, mert azt, amit hiszünk, azt ki is kell mondani.  

Kaptam egy világosságot, ahogy írtam ezt a tanítást. Ebből a szemszögből még nem 
hallottátok ezt. Egy csecsemő még nem tudja kimondani a szájával a Krisztusba vetett hitét, 
egy halott meg már nem tudja kimondani a Krisztusba vetett hitét. Ez a Róma 10,9–10 csak 
egy más megvilágításban. Tehát a babaszenteléskor a csöppség nem kap üdvösséget, kap 
viszont egy szent oltalmat és szent védelmet, ezért én fontosnak tartom, mert a Biblia ír erről. 
Jézust is bemutatták nyolcnapos korában, elvitték a templomba. Ezzel nem a gyermekbe-
mutatás fontosságát kérdőjelezzük meg, hanem csak helyes sorrendbe állítjuk fel a különböző 
keresztségeket, az üdvösség tekintetében.   

A másik kérdés pedig, hogy a halott már nem tudja a száját használni és elmondani az 
üdvösségi imát. Amikor valaki meghalt, semmi értelme már utána imádkozni az ő 
üdvösségéért. Látjátok ezt így szépen, tisztán, kristálytisztán? Tehát azért kell az embereket az 
életük során most megnyerni az Úrnak. És különösen az idősekre célszerű odafigyelni, mert 
nem egy esetben arra várnak, hogy kapjanak egy lehetőséget az üdvösségre. Például a kórházi 
ágyon a súlyos betegek. Elsősorban rájuk kell odafigyelni, de persze mindenkire.  

Az angyalok pedig azt a munkát végzik, hogy elénk hozzák azokat, akiknek a szíve nyitott. 
Ezért imádkozhatsz is minden nap: „Uram, hozd elém azokat, akikkel nem kell majd 
bajlódnom, hanem egyszerűen és könnyen befogadják az Úr Jézust, mert nyitva van a 
szívük”. Nagyon sok templomba járó ember van, és közöttük nagyon sok az istenszerető 
ember. A baj az, hogy úgy járnak templomba és úgy szeretik Istent, hogy nincs bennük az Úr 
Jézus, és ezért nincs üdvösségük. Ezen a téren is szükséges, hogy változás történjen.  

Tegnap kaptam egy nagyon hosszú anyagot. Végigfutottam, hogy miről írnak, nem volt 
időm átolvasni, de az egyik oldal alján volt egy bekezdés, az Úr odavitte a szememet és a 
következő állt benne. Nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában a szolgálatokkal, de is-
meritek azt, hogy az afrikai szolgálatok, meg a kontinenseken lévő misszionárius szolgálatok, 
beleértve Benny Hinn, Reinhard Bonnke és nagyon sok evangélista szolgálatát, akiknél van, 
hogy akár egymilliós, másfél milliós embertömeg előtt szolgálnak, kivetítőkkel. Hatalmas 
munka. Döbbenet! Tehát ilyen hatalmas szolgálatok vannak. Én a 700-as klub adásában szok-
tam ilyet látni, amikor mutatják a nagy evangelizációs munkákat és a tömegeket.   

Visszatérve, azt olvastam, hogy Európára hamarosan még ettől nagyobb ébredés fog jönni. 
Halleluja! Viszont akkor a gyülekezeteknek fel kell majd készülni ezeket az új szenteket 
fogadni, kezelni. Nagyobb terem kell. Az Egyháznak tudni kell fogadni és kezelni az ilyen 
nagy létszámot. Nemegyszer olvasom a különböző tanító könyvekben, a Hagin könyvekben 
is, hogy vasárnap is két istentiszteletet kellett tartani, mert nem fértek be. Egyet délelőtt, egyet 
délután, vagy egy héten többet. Szóval ilyen nagy ébredés várható. 

Ott tartottunk, hogy nagyon sok templomba járó ember van, én is ilyen voltam. Sanders 
pásztor magáról ugyanezt mondta, hogy templomba járó volt, de nem volt újjászületve, és ha 
történt volna vele valami baleset, akkor a pokolba jutott volna, mert nem volt benne Jézus. 
Tehát a gyülekezeteknek is fel kellene ébredni, mindegyiknek, hogy az embereket újjá-
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születésre vezessék. Itt van Nikodémus esete, aki templomba járó volt, biztos vagyok benne, 
mert főember volt és mit mondott neki Jézus? Hogy „Szükség néked újonnan születni!”.  

Van egy szomorú történet. Egy lány gyakran bejárt a gyülekezetbe. Ahol nagy létszámú 
gyülekezet van, ott előre hívják az oltárhoz azokat, akik újak, hogy fogadják be az Úr Jézust. 
És azt a lányt a pásztor már sokszor invitálta, de azt válaszolta: „Nem tehetem, mert a bará-
tom nem engedi, hogy befogadjam Jézust”. Az utolsó esetnél is sírva és zokogva szaladt ki a 
gyülekezetből, keresztül az úton és egy autó elgázolta. Mit gondolsz, hova került? Lefelé. 
Tehát akiben nincs Jézus, az nem mehet a mennybe. Mindjárt meglátjuk azt is, hogy miért.  

Aki nem határozza el magát Jézus befogadására, abban a bukott ádámi természet van, és 
ezzel a bukott ádámi természettel Isten nem tud közösségben lenni. Nem tud mit kezdeni vele 
Isten, mert nem hozott meg egy fontos döntést az életében. Sokan tévesen úgy gondolkodnak, 
hogy Isten nem engedheti meg azt, az Ő jósága, a kegyelme által, hogy milliószámra a 
pokolba hulljanak az emberek. A Biblia tanítja, hogy Isten igazságos és egy igazságos Isten 
nem tud közösséget vállalni a bűnös, bukott, ördögi természettel. Ez itt a probléma. Tehát 
egyetlen út van a mennybe az újjászületés. És Jézus Krisztus megváltása óta, két évezrede ez 
mindenki számára adott. 

Olvashatjuk, hogy a korai egyházban milyen hatalmas erővel nyilvánult meg Isten jelenléte 
az újjászületéskor, a Szent Szellem keresztség után azonnal elkezdtek nyelveken imádkozni 
úgy, mint a felházban az első pünkösdkor. Csak az apostolok árnyéka (kenete) esett a bete-
gekre, akiket kivittek az utcára, és azok meggyógyultak. Bizony, ennek ma is így kéne 
működnie!  

A 2Korintus 5,17-hez lapozzunk el és itt megnézünk három fogalmat. Ha már elhangzott 
az új teremtés, az újjászületés, az üdvösség, akkor tudnunk kell, hogy van még egy harmadik 
fogalom is, amiről ma még nem beszéltünk, ez pedig a megigazulás. Ezek mind egy csokorba 
köthetők össze, és hogy tisztán lássunk ezekkel kapcsolatban, olvassuk el a 2Korintus 5,17-et. 

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden. 
Az újjászületés Jézus Krisztus befogadásával jön létre, és a belső emberünket teremti újjá 

Isten. A görög nyelv ezt úgy fejezi ki, az új teremtést, hogy vadonatúj alkotás. Vadonatúj 
alkotás! Nem egy áthúzott, átkárpitozott szék, hanem egy vadonatúj. A kettő között van 
különbség. Az újjászületés gyümölcsei az üdvösség és a megigazultság. Mindhárom hit által 
nyerhető el. Olvassuk az Efézus 2-ben a 8–9-es versben, hogy nem cselekedetekből van az 
üdvösség, hogy senki ne kérkedjék, hanem hit által van. Ez az Ige alátámasztja azt, hogy jó 
cselekedetek által nem lehet újjászületni. Természetesen tegyünk jót mindenkivel, leginkább a 
házunk népével, írja az Ige. És a jót tevésről szól egy ruhabörze is.  

Efézus 2,8–9. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 
Ha cselekedetekből lenne, akkor valaki verhetné a mellét, hogy én két hegyet lapátoltam 

arrébb, a másik, gyengébb fizikumú meg csak egy fél hegyet lapátolt arrébb! Máris különbség 
lenne egyik és másik cselekedet között. A kegyelem azt jelenti, hogy úgy kapunk valamit, 
hogy nem érdemeltük ki. Röviden így hangzik.  

Kenneth Hagin szolgálatáról azt hiszem, már mindenki hallott valamilyen mértékben. Ő 
gyermekkorában súlyos, halálos betegséggel feküdt az ágyán. Tizenhat éves korában, a beteg-
ágyán született újjá. Senki nem mondta el neki, hogyan kell újjászületni, hanem kijelentést 
kapott Isten Igéjéből, mert olvasta az Igét. Még a pásztora, aki időnként meglátogatta, ő sem 
tudta, hogy mi az, hogy üdvösség. Arra világosan emlékszem, hogy a szent gyógyulást, a 
bibliai gyógyulást nem ismerték. De Hagin világosságot kapott, kijelentést kapott a szívébe 
arról, hogyan kell újjászületni: hogy megvallja a Krisztusba vetett hitét. Behívja Jézust az éle-
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te Urának. Aki még nem olvasta volna, csak röviden annyit, hogy ha jól emlékszem, három-
szor volt a klinikai halál állapotában. Kétszer, amikor kilépett a testéből, a pokol felé ment, és 
kiabálta ám, hogy: Én baptista vagyok, én gyülekezetbe járok! Mi az, hogy lefele megyek? 
Nem volt benne Jézus, azért ment lefelé. Ismét életre kelt, visszajött a szelleme. Isten biztos 
segített benne, mert elhívottja volt, hatvan évig szolgálta Őt. Mindkét esetben félelmetes volt, 
már szinte érezte a pokolnak a füstjét, a tüzet. Utána kapta a kijelentést, hogy be kell fogadnia 
Jézust. És amikor harmadszor lépett ki a testéből, akkor már fölfele ment.  

Ha hallottatok vagy olvastatok ilyen testen kívüli megtapasztalásokról, láttátok, hogy 
valakinek jó élménye van, valakinek rossz élménye van. És ezen vitatkoznak, hogy most 
melyik az igaz. Az üdvösség határozza meg, hogy melyik irányba megy az illető, és milyen 
élménye van. Akinek üdvössége volt – lehet, hogy nem tud róla, vagy csak nem tudatosult 
benne –, az a menny felé megy, és látja azt a fényt, a világosságot, a szeretetet, amiről be 
szoktak számolni. Ugye azt mondtam, hogy Hagin egy kijelentést kapott az Igéből az 
újjászületés módjáról. Csütörtök este néztem a tévében egy műsort. A férj daganatos beteg 
volt, már operálták, talán eljutottak a kemoterápiáig is. A felesége sokat imádkozott és kapott 
egy kijelentést, hogy a mennyben nincs is betegség. Elkezdte imádkozni azt, hogy: Uram, 
mindaz, ami a mennyben van, az szálljon az én férjemre! A mennyben csak jó van! – és 
meggyógyult a férje. Egyszerűen egyetlen fonalat ragadott meg, amiből ő kijelentést kapott, 
hogy hoppá! Hiszen ha a mennyben nincs betegség, akkor Isten is nem tud adni betegséget! 
Az Ő áldásában nincs betegség. Ezt megragadta, és meg is lett neki a gyógyulása.  

Visszatérve Haginre, soha nem kételkedett az üdvösségében. Egyrészt a Róma 8,16 verse 
mondja, hogy a Szellem bizonyságot tesz bennünk, másrészt pedig az agapé szeretet, az isteni 
szeretet bennünk van. Természetesen az ismerősei próbálták letéríteni, helyesebben szólva a 
legyőzött ellenség próbálta az ismerősei által letéríteni az útról: Neked nincs üdvösséged, mert 
nem nálunk születtél újjá! Nem nálunk keresztelkedtél meg! Nem úgy keresztelkedtél meg, 
mint ahogy mi szoktunk! Nem ez a lényeg! Itt írja a Római levél, és Pál azt elmondja: ha a 
szívében hiszi, és a szájával kimondja a Krisztusba vetett hitét, hogy Ő meghalt és feltámadt. 
Ha ezt a kettőt valaki hiszi, akkor hiszi, hogy meg is született, ez automatikusan hozzátarto-
zik. Megszületett, meghalt és feltámadt! Ha feltámadt, az azt jelenti, hogy ma is él. Halleluja! 
Lapozzunk el a 91-es kedvenc zsoltárotokhoz, és a 14–16-os részt olvassuk.  

Zsoltárok 91,14–16. 
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert isme-

ri az én nevemet! 
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, meg-

mentem és megdicsőítem őt. 
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet. 
Azt mondja Isten, hogy ha ragaszkodsz hozzám, akkor ezeket és ezeket kapod. Az üdvös-

ség szót mindjárt kivesézzük, hogy az pontosan mit jelent, de előtte még a „ragaszkodni” 
szóra szeretnék rávilágítani. A „ragaszkodni” szó a görögben azt is jelenti, hogy összekapcso-
lódik. Tehát összekapcsolódunk Istennel. Úgy ragaszkodunk, hogy összekapcsolódunk. Azt 
mondja, hogy megmutatja az üdvösségét. A görögben az „üdvösség” szónak több jelentése 
van: szabadítás, segítség, jólét, biztonság és győzelem. Ezen a helyen, amit itt Isten ígér, ezek 
a dolgok vannak. Én egy ideje ebből kaptam egy kis világosságot, és amikor elérek idáig, a 
Zsoltár 91. végére, akkor mindig hozzáteszem: Köszönöm, Uram, ez mind megvan nekem, 
mert én ragaszkodom Hozzád! Úgyhogy te is csinálj így! A Scofield-féle lábjegyzetes 
Bibliában az „üdvösség” szót a következőképpen taglalja: szabadítás, biztonság, megőrzés, 
gyógyulás, épség, egészség. Ő egy görög-héber tudós volt, és ennek ismeretében búvárkodott 
az eredeti nyelvben. 

Most pedig lesz egy megvallásunk, ez a december 8-nál van, a Tél című könyvben. Mond-
juk együtt: Mivel ragaszkodom Istenhez, aki több mint elegendő, megmutatta nekem az Ő üd-
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vösségét. Megismertette velem Jézus Krisztus Evangéliumát, amely Isten ereje az üdvösségre. 
Ez az Evangélium Isten ereje az én üdvösségemre. Isten ereje az én biztonságomra. Isten ereje 
az én megtartásomra. Isten ereje az én gyógyulásomra. Isten ereje az én egészséges életemre. 
És Ő több mint elegendő. Ámen.  

Először is nem tudom, hogy ez az üdvösség szó a régi életetekben egyáltalán előfordult-e? 
Hallottatok-e erről, vagy az értelmét ismertétek-e? Én hallottam, amikor jött hozzám az egyik 
kollégám, és elmondta, hogy mindig fűzik az egyik felekezet tagjai, hogy térjen hozzájuk, 
meg térjen meg. Azért teszik ezt, mert akkor ezáltal ők üdvözülnek. Ott hallottam először az 
üdvösség szót, de nem mertem megkérdezni, hogy mit jelent. Persze nem ez által üdvözülnek, 
mert Jézus Krisztus által lehet csak üdvözülni, úgyhogy az is egy téves dolog.   

Egy fontos dolgot szeretnék elmondani itt a gyógyulás kapcsán, amiről most imádkoztunk, 
amit felhozott az Úr hét közben, és lejegyzeteltem. A gyógyulásodat ne kösd időhöz! Én is 
estem bele ebbe a hibába. Amikor lejár a megszabott idő, az embernek jönnek a kérdőjelek, a 
kételkedés. Tehát nem szabad időhöz kötni semmit! Amikor bárhol kiállsz a gyógyító sorba, 
akkor ne azt gondold és valld meg, hogy majd meggyógyulok, hanem most megvan a gyógyu-
lásom függetlenül attól, hogy annak a valóságba jövetele egy nap, egy hét, egy hónap, vagy 
bármennyi idő! A most hittel történő elfogadás nem egyenlő azzal, hogy mikor jön valóságba. 
De ha nem fogadja el az ember a most hittel egy érintkezési pont kapcsán – mondjuk a kéz-
rátétel kapcsán –, akkor mi alapján tudna valóságba jönni? Tehát mindenképpen hittel tudjuk 
a valóságba hozni a kívánt dolgokat. Ne keverjük össze azzal, hogy én most hittel elfogadom, 
és továbbra is a tüneteket tapasztalom. A helyes eljárás az, hogy hittel elfogadom, mindig 
ugyanazt vallom, amit az Ige mond az egészségemmel kapcsolatban, hogy én Krisztus sebei-
vel meggyógyultam. Lehet, hogy még látom a láthatókat, mert nem jött valóságba a gyógyu-
lás, de a megvallásomat nem másítom meg. Március 11-nél tanít Hagin a Tavasz kis könyvé-
ben arról, hogy mindig ugyanazt mondjad. Nézzük meg a Zsidó 4,14-et. Amikor megvallod 
otthon, gyülekezetben, bárhol, hogy én Krisztus sebeiben meggyógyultam, akkor is azt 
mondd, ha az orvos ad egy ellenkező jelentést, mert a második eltérő szavad hatástalanítja az 
első igei megvallást. Ez a problémája ennek.  

Zsidó 4,14. 
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 
A hitvallás szó pontosabban azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Tehát mindig 

ugyanazt. Az „ugyanaz” alatt mit kell érteni? Az Igét, amit Isten mond rólam és rólad az 
egészségeddel kapcsolatban, vagy egyéb más helyzeteddel kapcsolatban. Soha ne az ellen-
kezőjét mondd ki, mert azzal hatástalanítva lesz az előtte levő igei megvallás. Ha az ember ezt 
felismeri, akkor semmi gond: Uram, bocsánat! – szalutálsz egyet, és elkezded újra. Mert Isten 
mindig ad új lehetőséget. Az is nagyon fontos, hogy ha hirtelen ér valami, legyen az egy 
baleset, egy váratlan orvosi jelentés, mi az első reakciód? Az első reakció az, ami a szívben 
van. Ha a szívünkben ott van, hogy ez csak hazugság, Krisztus sebeiben én gyógyulást 
nyertem, akkor nyert ügyed van. Amit először kimondasz egy ilyen váratlan hatásra, egy ilyen 
krízishelyzetben, az lesz meg neked. Megnézzük a megigazulást egy-két Igével, röviden. 

Róma 4,25. 
25. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. 
Tehát a megváltás része ez is, mert a kereszten végeztetett el. Mégpedig a vér ereje hozta 

meg számunkra a megigazulást, és akik Jézus hitéből valók, azok igazként állnak Isten előtt. 
Tehát tiszták. A vér eltörölte a múltat, nincs múlt. Nincs bűn! Ezt jelenti a megigazulás, hogy 
igazként állni, tiszta szívvel állni Isten elé. Meg tudjuk tenni. Bármikor Isten elé járulhatunk. 
Az ószövetségben mindig el kellett menni a paphoz, mert ők nem rendelkeztek élő Szellem-
mel. A Szent Szellem akkor el volt zárva a Szentek Szentjébe, és Jézus még nem végezte el a 
kereszten a munkát. 
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Róma 5,9. 
9. Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekü-

lünk a haragtól Őáltala. 
Megigazultunk a vér által. Ez az Ige világosan kifejezi, hogy a szent vérnek van szerepe 

ebben. Van még más Ige is, de most nem mélyedünk el ebben. Tehát a megigazulást feltétel 
nélkül kapjuk, és azonnal megkapjuk, amikor újjászülettünk. Az újjászületés pillanatában 
megvan az üdvösség, és megvan a megigazulásunk is. Az üdvösség elnyeréséhez pedig kell az 
újjászületés. Minden az újjászületéssel kezdődik, Jézus befogadásával. A győztes földi élethez 
ismernünk kell a megigazultságunk valóságát, hogy ez pontosan mit is jelent. Ne told a 
jövőbe, hogy majd uralkodsz a jövő héten! Kezdd el most, és élvezd ennek az áldásait, hogy 
te győztes lehetsz! Ismerd meg, ki vagy Krisztusban! Nagyon jó imádság-összeállítás van az 
imakönyveinkben: Őbenne, Akiben. Kiváló! Ez kijelentésként váljon élővé a számotokra!  

Fogadd el a megigazulás ajándékát! A megigazulásnak a görögben van egy másik jelenté-
se, hogy ártatlan, tiszta, mint a ma született bárány. Ezt jelenti, hogy ártatlanul állhatunk a 
trón elé. Odafuthatunk az Atyához bármikor, és kérhetünk, hogy Atyám, szükségem van erre, 
szükségem van arra! Kérek egy kis áldást a családomra, a környezetemre, munkatársaimra, a 
vezetőkre. A megigazultság ajándékai az egészség, a békesség, a bővölködés, az öröm. A 
legfontosabb emberi tényezők. Tehát uralkodj királyként, mert ahogy az Ige mondja, mi 
győztesnél is többek vagyunk! Fontos ezeket tudatosítani ahhoz, hogy használni is tudjuk. 

Összegezve: minden az újjászületéssel kezdődik. Újjászületéssel kaptuk meg az üdvösséget 
és a megigazulást. Ezt az üzenetet el kell vinni a világnak, a világban élőknek. Ha váratlanul 
és ismeretlenül valaki odajön hozzád, akár csak megkérdezni, hogy hány óra, vagy tessék 
mondani, merre van ez az utca, vagy az az utca, fedezd fel benne, hogy az angyalok küldték 
oda, és van vele dolgod. Ha mást nem, de egy Jézus képet kell adni neki, ha sietős az útja. Az 
üdvösség imát be kell gyakorolni. Erről elöljárónk nagyon sokat beszélt, hogy ő ezt hogyan 
tette. Nehogy az ember felsüljön akkor, amikor élesben kell mondani. Az egyházunkban, 
Pesten láttam apácákat jönni, akik újjászülettek. Őket könnyű megismerni a ruhájukról. Nem 
véletlenül küldte el oda az Úr őket, hogy vigyék el a hírt, és a többiek is szülessenek újjá. 
Pannonhalmán van egy pap, aki kint volt egy konferencián, ott megismerte az üdvösséget és 
újjászületett. Hazahozta az ismeretet, és amikor ő tart valamilyen nagy létszámú értekezletet, 
akkor üdvösségre vezeti a kollégáit. Ez a tendencia, ennek kellene lenni.  

A szóróanyagból többfélét be kell tárazni, hogy legyen választék, mert nem mindig fogad-
ják el mindegyiket. Egyik testvérünk járt így egy másik gyülekezetben, hogy éppen tette ki a 
szóróanyagot a bolthoz, és arra jött egy ismeretlen idős néni. Mondta neki, hogy tessék ezt 
elolvasni. Nincs nálam szemüveg! – mondta. Akkor adok egyet. Nem, nem kell! Akkor van 
nálam egy kártyanaptár. Azt elfogadja? Na, azt elfogadta. De szerintem lett volna még más is, 
mert könyvjelzőt, meg Jézus képet is adhatott volna. Azért, hogy a megfelelő módon lehessen 
megszólítani és megközelíteni az embereket.  

Ha az adott pillanatban nincs is idő, vagy éppen nem úgy alakul, hogy ott el lehessen mon-
dani az üdvösség imát, akkor lelkére kell kötni, hogy otthon a családjával együtt ezt imádkoz-
zák el. A Jézus kép azért jó, mert teljesen semleges, nincs rajta semmilyen felekezeti meg-
jelölés. Így bárkinek adható, és nem gondolják azt, hogy őket most egy kis közösségbe akar-
ják beszipkázni, ami természetesen nem igaz. Az Igében látjuk, hogy az angyalok mellénk 
vannak rendelve, de azért, hogy ne unatkozzanak, meg kell ismernünk, hogyan kell őket 
munkába állítani. Mert egy katona is csak áll vigyázban, és semmit nem tesz, amíg nincs 
parancs. De ha van parancs, akkor fut, és végrehajtja. Tehát fontos azt megismerni, hogy a 
rendelkezésünkre álló eszközöket hogyan tudjuk hatékonnyá tenni. 

 
Gyöngyszemek:  
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Múlt héten fél kilencig tartott még az alkalom kint a parkolóban, ami azt jelenti, hogy 
vannak éhes szívek. 

Jézus nevének a használata nélkül nem tudjuk a hatalmunkat gyakorolni. A Jézus nevében 
levő erő mitől függ? A név mögött álló hatalomnak a mértékétől. Elöljárónk azzal példálózott, 
hogy az országban nagyon sok Viktor nevezetű ember él, de nem mindenkinek van egyfor-
mán hatalma. Mondhatnánk Ferencet is, mert olyan is volt előtte. Tehát a név mögött milyen 
hatalom áll, milyen mértékű hatalom. Tudatában kell lennünk annak, hogy újjászületésünk 
alkalmával Isten természetfeletti ereje került belénk és azt mi hordozzuk. Ennek tudatában 
szólt Péter és János olyan nagy bátorsággal az Ékes kapunál, hogy: A názáreti Jézus nevében 
kelj fel és járj! Mert tudták, hogy Isten természetfeletti ereje van bennük. 

Most különösen kérném a figyelmeteket, mert ez engem is megragadott. Ha valamiért 
imádkozunk, akkor parancsot adunk Jézus nevében, hogy ez a hegy, ez a betegség, tünet tűn-
jön el! És ha nem jön rá válasz, akkor mit kell tenni? A legyőzött ellenség (ördög) alkalmi 
nagyothalló. Nem kell még egyszer imádkozni, mert mi tudjuk az Ige alapján, hogy neki Jézus 
nevére engedelmeskedni kell. Mondjuk csak együtt: Bizony, bizony, ördög, neked a Jézus 
nevére engedelmeskedned kell! Tehát ha nem jön válasz az imánkra, akkor ezt a megvallást 
lehet alkalmazni. Kicsit alkalmi nagyothalló a füstüsképű. Valljuk meg még továbbá azt is: 
Jézus Krisztus az Úr minden betegség és minden hiány fölött. Ámen. 

Volt egy álmom, amit már meg is osztottam veletek. Ott is arról volt szó, hogy egy kutya 
rám támadt, és már majdnem megharapott, amikor feljött a szellemembe, hogy a hatalmamat 
gyakorolni kell, a Jézus nevét használni! És megszűnt a támadás, ez a probléma. Jézus 
nevének a hittel, hatalommal, erővel való használata minden helyzetre megoldás, minden 
helyzetre kulcs. Bármi legyen az! 

Egyik pásztortársunkkal tegnap este beszélgettem, őt használta az Úr abban, hogy emlé-
keztetett arra a próféciára, amit Szántódon Joe Christian szolgálatában kaptunk. Nagyon jó 
volt, mert egy kicsit kezdett elhomályosodni: igazából mindkettőnknek egy speciális kenet a 
Jézus nevének a használata. Kimondjuk Jézus nevében, hogy ez megvan, és punktum. Ez egy 
latin szó, ami azt jelenti, hogy pont és vége, és nincs tovább. Nem egyszer mondtam felettetek 
is, vagy bizonyos testvéreink felett, hogy én gyógyultnak tekintelek benneteket az Ige tükré-
ben, és pont. Punktum! Ez így van! Annyira belevont az Úr ebbe a kijelentésbe, hogy ez a 
Jézus nevének a hatalma milyen mértékben munkálkodik felettünk, mint egy speciális kenet, 
hogy nagyon-nagyon feldobott és felemelt. Ti is ragadjátok meg ezt, hogy ha a pásztor ki-
mondja, hogy Jézus nevében ez így van, akkor az ott pont, és vége, nincs tovább! Ebben a 
próféciában még az is elhangzott, hogy ne aggódjatok semmi felől, mert a dolgok rendben 
vannak! Úgy kezdődött ez a mondat, hogy képesek vagyunk a nyájnak azt mondani, hogy ne 
aggódjatok semmi felől, mert a dolgok rendben vannak. Miért vannak rendben? Mert Isten a 
trónján ül. Továbbá Jézus, a kenet, az Ő ereje bennünk van, plusz még az a hatalom, ami a 
név által jár nekünk, amellyel ki tudjuk mondani hatalommal és erővel, hogy „a Jézus nevé-
ben”. Úgyhogy a Jézus nevében ti szabadok vagytok! Ámen. 

Még röviden: a vasárnapi tanítás végén volt egy nagyon érdekes kis ráadás, ezt a pesti 
letöltésekben nem is találjátok meg, csak a Békevár weboldalon. Ez a tanítás végén található. 
Véget ért a tanítás, a videó, a gyógyító sor után pedig még egy kis tízperces tanítás volt. Én 
nem szeretem, ha valami értékes dolog a földre esik. A Zsoltárok 118,27 arra hivatkozik, 
hogy kössétek az oltárhoz az adományotokat. Mert sokan, amikor adakoznak, úgy gondolják, 
hogy na, ez kidobott pénz az ablakon, és nem vetésként kezelik. Az Ige kifejezetten mondja, 
hogy kössétek az adományt az oltárhoz, és szólítsátok elő a szükségeiteket. A Zsoltárok 
118,27-ben van ez a hivatkozás, hogy az oltárhoz kötni. Mert bármit is adakozunk, azt jelké-
pesen mind az oltárra tesszük. Ha nem is fizikálisan, de a szívünk szerint az oltárra tettük.  



KSZE Békevár szolgálat — Szeretettel várunk egy látogatásra a főoldalunkon: www.bekevar-portal.hu  

12/12 — Bor Ferenc — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

Hiszem, hogy hasznos volt ez a mai tanítás a számotokra. Aki itt van, az halad, aki kima-
rad, az lemarad. Én azt hiszem, hogy nagyon sok újat kaptatok a mai napon is, új megköze-
lítésben és megvilágításban bizonyos dolgokat. 

Torok területén, a gége területén van gyógyító kenet, a szív és az érrendszerben van 
gyógyító kenet, ízületekben, a vállízületben, a csukló ízületben. Meg hát vonatkoztassátok 
arra a területre, ahova éppen szükséges. De amilyen hittel jöttél, az megvan neked! Amikor 
eljössz egy alkalomra, akkor megkérheted, hogy Uram, nekem ezen a területen van szüksé-
gem szabadulásra. Amikor összejövünk, abban az a jó, hogy összevont hit és összevont kenet 
van. Tehát erőteljesebb az Úr jelenléte, mint amikor csak otthon vagytok, és otthon imádkoz-
tok, vagy hallgatjátok a tanítást. Ott is ott van az Úr jelenléte, csak a mértéke nem azonos. 
 

A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el. 
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és a szájával kimondja, hogy Jézus 
Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a 
belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem! 
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon, imádkozom a Hiszekegy imájának Pál 
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és 
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, és a szívemet 
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és 
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, 
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az 
örök életemet! Ámen. 

Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy közösségben lehettünk vele. Áldott és gyümölcsöző 
hetet kívánunk nektek! 

         
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 

 

 


