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HÚSVÉT ÁLDÁSA – 1. Jézus húsvéti küldetése 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2021. 04. 05. 

 
Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd hálát adni, ma-

gasztalni és dicsérni Téged! Köszönjük neked, hogy elküldted az egyszülött Fiadat, az Úr 
Jézus Krisztust, akit a Te terved szerint feláldoztál azért, hogy mi ismét közösségben 
lehessünk veled. Azért, hogy el tudjál fogadni fiakként, gyermekként bennünket. Köszönjük, 
Atyám, mindazt, amit értünk tettél a kereszten. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te engedelmesen 
véghezvitted az Atya tervét. Tudatában voltál annak, hogy mi vár rád. Ennek ellenére Isten 
tervének megfelelően elvégezted a munkát a kereszten. Köszönjük, Atyám, hogy te úgy tekin-
tesz ránk, hogy az Úr Jézus minden egyes lépésénél ott voltunk, mert vele együtt megfeszíttet-
tünk, eltemettetünk, feltámadtunk, felemeltettünk, és most a Te jobbodon ülünk az Úr Jézus 
Krisztussal együtt társörökösként, a hatalom királyi székén, a világegyetem legmagasabb 
pontján, és királyokként és papokként élünk és uralkodunk ebben az életben. Köszönjük, hogy 
nekünk adtad az Igédet. Hálát adunk, hogy a mi életünkben az Ige a leghatalmasabb erő. És 
köszönjük, Úr Jézus, a Te szent nevedet, amit nekünk adtál, hogy ezt a nevet használva meg-
állítsuk a pusztító munkáját, a Jézus nevében. Minden dicsőséget neked adunk! Köszönjük a 
növekedést minden területen. Megdorgáljuk a hazug tüneteket, a betegséget, a fájdalmat, 
megdorgáljuk a hiányt Jézus nevében, és köszönjük Atyám, hogy Krisztusban mi orvoslást 
nyertünk mindezekre a dolgokra, mert Jézus Krisztus meghalt értünk. Ő magára vette a bűnt, 
a betegséget, a fájdalmat, a szegénységet. Ő elhordozta mindezeket, hogy ne kelljen ebben 
nekünk részesednünk. Köszönjük, hogy Te világosságot adsz a mi szívünkben a Te Igéd által 
és növekszünk igei tudásban és Biblia ismeretben, és a hitünk növekedése által mindjobban 
meg tudunk állni az élet viharaiban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te mindig mellettünk vagy, 
soha el nem hagysz bennünket és akkor vagy legközelebb hozzánk, amikor nekünk a legna-
gyobb szükség van rád. Köszönjük, Uram a mai napot, hogy együtt ünnepelhetjük a feltáma-
dást és köszönjük Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. A mai napon úrvacsora keretében 
megemlékezünk a halálodról, a feltámadásodról és arról, hogy élsz. A Jézus nevében! Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat és emlékeztesd az örömhírre, hogy Jézus él! Boldog feltá-
madást kívánunk nektek! Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetjük veletek a húsvéti ünnepet. A 
mai tanításunk címe: „A húsvéti küldetés”. 

Ma a húsvétot ünnepeljük. Először is tudnunk kell azt, hogy húsvét előtt öt nappal a bárá-
nyokat felhajtották Jeruzsálembe, hogy kiválasszák az ünnepi asztalra való áldozatot. És 
érdekes módon Jézus is ugyanezen a napon, mint szent Bárány ment be Jeruzsálembe. Ezt 
lehet, hogy ismeritek úgy is, hogy virágvasárnap. Tudjuk, hogy ekkor vonult be Jézus Jeruzsá-
lembe. Érdekes ez a szokás, hogy az állatokat húsvét előtt pont öt nappal hajtják be Jeruzsá-
lembe. Jézus is ugyanezen a napon ment be, mert végül Ő lett az áldozati Bárány.  

Isten családot alapított. Mi vagyunk az új családja. Pontosabban az első ember, Ádám volt 
és aztán Éva, és az emberre bízta a kezének munkáját. Mindazt, amit Isten megteremtett, 
nekik adta és azt mondta, hogy tessék, itt van, használd! Nemegyszer a szülők is ugyanezt 
teszik: „Fiam, lányom, itt a ház! Éljél benne, mi megyünk máshova, vagy veszünk neked egy 
másikat és használd azt!”. De az első ember a kísértésnek nem tudott ellenállni és elbukott. A 
közössége megszakadt a mennyei Atyával. Isten azonnal nekilátott kidolgozni a megváltás 
tervét, és ehhez volt szüksége a szeplőtelen Bárányra, aki átveszi a világ bűneit, aki kifizeti a 
bűn árát, mert minden bűn után jár egy úgynevezett büntetés, egy szankció. A szeplőtelen 
Bárány volt képes kifizetni ezt.  

A múlt héten tanultunk arról, hogy Jézus helyettesként jött a Földre, helyettesként ment a 
keresztre, bennünket helyettesített minden egyes lépésnél, hogy ne nekünk kelljen odamenni. 
A helyettes fizette meg az árat, és a teljes ár ki van fizetve. Tehát nincs mit követelnie az 
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ellenségnek. Felmutathatod a papírt, itt van leírva az Igében, hogy én tiszta vagyok, bűntelen 
vagyok, szabad vagyok, mert a Bárány vére ezt mind elvégezte! Az Úr Jézus ezt mind el-
végezte helyettem a kereszten. Ő azért szenvedett igen sokat, hogy mi ma szabadok lehessünk 
és a jó hírt, az örömhírt hirdethessük.  

Kezdjük János első levelével. Célja volt annak, hogy Jézus megjelenjen. Az egyik célja az, 
hogy a bűnt magára vegye és megváltson az átoktól. Mint tudjátok, az átok háromszoros: 
betegség, szegénység és a szellemi halál. A másik célja pedig az volt, hogy az ördög munkáit 
lerontsa, megsemmisítse.  

(Gyógyító kenet működik már egy ideje. Jött egy gyógyító kenet a bal arcban nyilallásos 
fájdalomra. Nem mondanám, hogy csontban van, vagy pontosan milyen testrészben, de a bal 
arcon az erős nyilallásos rész gyógyul. Az erekben és az ízületekben van gyógyító kenet.)  

Tehát felolvassuk az Igét. 
1János 3,5–10. 
5. És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és Ő benne 

nincsen bűn.  
6. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg 

nem ismerte Őt.  
7. Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi,  igaz az, 

amiként Ő is igaz:  
8. Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leled-

zik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.  
9. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az Ő magja; 

és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.  
10. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot 

nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát. 
A szeretet nagyon fontos dolog. Az Úr rávilágított a napokban, hogy bizony, bizony, 

szeretet nélkül nem tudjuk megfelelően élni a hitéletünket. Nagyon röviden elintézi ezt az Ige, 
de talán még Pál apostol is, hogy a hit szeretet által munkálkodik. Tehát ha nem szeretetben 
járunk, akkor nem működik a hitünk, vagy nem olyan mértékben működik a hitünk, és ezt a 
rövid Igét, ami így szól, hogy a hit szeretet által munkálkodik, azt hiszem, hogy jobban ki kell 
boncolni, jobban ki kell vesézni.  

A lényeg az, hogy Jézus céllal jött, hogy a bűneinket eltörölje és az ördög munkáit le-
rontsa, és ezt be is végezte. Dicsérjük Őt ezért! A 9. versben nálam van egy szó beszúrva 
valamilyen tanításból vagy más fordításból, hogy „senki sem cselekszik bűnt folyamatosan”. 
Az újjászületett ember szelleme nem tud bűnt elkövetni. Ha megbotlunk, akkor az a hústes-
tünk miatt van, mert a hústest kívánságai vonzanak valamilyen tekintetben, úgyhogy a szelle-
münk tiszta és makulátlan. Hófehér, ahogy a dicséretben is halljuk.  

Tehát Jézus tudatában volt annak, hogy Őrá mi fog várni. Tudatában volt, hogy mi a 
megváltási terv és neki mit kell bevégeznie. Emlékeztek arra, amikor a Gecsemáné kertben 
imádkozott és vért verejtékezett? Ott a súlyát érezte annak, hogy Őrá mi fog várni. Tudatában 
volt annak. Mondta is, hogy „Atyám, ha lehetséges múljon el ez a pohár”, mert az volt a bűn, 
az emberiség bűne, amit magára vállalt, de végül azt mondta, hogy ha nincs más megoldás, 
akkor „Atyám, legyen meg a te akaratod”. Tehát Jézus engedelmes volt mindhalálig, a ke-
resztfának haláláig, így mondja az Ige. Jézus meghalt értünk, pontosabban helyettünk, a mi 
érdekünkben. A múlt alkalommal tárgyaltuk, hogy ugyanazt jelenti az értünk, a helyettünk és 
a mi érdekünkben.  

Most nézzük meg a Róma 7,4-ben, hogy Isten feltámasztott bennünket Jézussal együtt 
gyümölcstermésre. Az Atya számára mi a legdrágább gyümölcs? Ha viszünk elé egy új életet, 
ha valakit az Úr Jézushoz vezetünk. Ez a legdrágább gyümölcs, mert visszakapta azt, amit 
kezdetben elvesztett. Visszakapta a teremtményét, az embert. 
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Róma 7,4. 
4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus Teste által, hogy legye-

tek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. 
Mi már Jézuséi vagyunk, mert elfogadtuk az Úr Jézust életünk Urának és Megváltójának. 

A gyümölcstermés meg arról szól, hogy halásszunk embereket és ezt sokféleképpen tehetjük.  
Olvassuk a 2Korintus 5,21-et. A Biblia világosan leírja, hogy az emberiség bűne Jézusra 

helyeztetett. Tehát ha át van helyezve, akkor rajtam nincs. Ha Jézus felvállalta, és az Atya rá-
helyezte, akkor rajtad sincs. Nem vagy bűnös. Jó hír ez? És ha nem vagyunk bűnösök, akkor 
mik vagyunk? Igazak vagyunk. Igazzá tétettünk Krisztusban. Az Atya a véren keresztül 
igaznak lát bennünket, ez az Ő kegyelme. Mi még persze láthatunk magunkban hibát.  

2Korinthus 5,21. 
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk 

Ő benne. 
Amikor mondjuk az üdvösségi imában, hogy megigazultunk, akkor az azt jelenti, hogy 

igazzá tétettünk és bármikor beléphetünk az Atya tróntermébe. Az ószövetségben ezt nem 
tehették meg az emberek. Bűnös emberek voltak. Nem voltak újjászületve. Nem is lehettek 
újjászületve, mert az ószövetségben nem lehetett újjászületni. Jézus akkor még nem végezte 
be a munkát. Nekik szükségük volt a papi szolgálatra, akik közbenjártak értük, de mi 
bármikor szaladhatunk az Úr elé, a trónterembe. Elmondhatjuk, hogy „Atyám, ezt tettem, azt 
tettem” vagy csak hálát adunk, vagy kérünk valamit. Olyan sokféle dologban futhatunk a 
mennyei Apukánkhoz. Az Efézusi levél első fejezetében nézzük a következő Igét. A megvál-
tás a véráldozat által jöhetett létre.  

Efézus 1,5–7. 
5. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő 

akaratjának jókedve szerint,   
6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama 

Szerelmesben,   
7. Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyel-

mének gazdagsága szerint. 
Tehát a véráldozat által vagyunk megváltva. Az ószövetségben az áldozat bemutatását 

minden évben meg kellett ismételnie a főpapnak. Két bakot használtak az engesztelő áldo-
zathoz. Az egyik vérével meghintették az oltárt a Szentek Szentjében, a másik bűnbakra pedig 
rátette a főpap a kezét és ráolvasta a nép bűnét, aztán kivitték a pusztába, ott pedig a 
vadállatok elrendezték annak az állatnak a sorsát. A vér már jelen van ószövetségben is. De 
Jézus vére sokkal jobb! Egyrészt sokkal jobb szövetséget szerzett a számunkra, másrészt 
pedig nem kell évente megismételni a véráldozatot. Ez egyszer és mindenkorra vonatkozik és 
örök érvényű. Ezért jobb. Ez a bűneltörlés.  

Más fordításokban találkozhattok olyannal, hogy a bűnök megbocsátása, de a miénk egy 
revideált kiadás, ami azt jelenti, hogy pontosított, és ezen a helyen a bűneltörlés a megfelelő 
szó. A megbocsátás és az eltörlés között lényeges különbség van. Mert meg lehet bocsátani, 
de ha folyton visszaemlékezek rá, az nem eltörlés. De amikor az Atya azt mondja, hogy én 
eltöröltem az álnokságaitokat és a feledés tengerébe vetettem, akkor az eltörlés olyan, mintha 
ki lenne radírozva és még nyoma sincs. (Mik. 7,18–19) Ez az eltörlés.  

Újjászületéskor egy tiszta papírlapot kapsz, pontosabban már kaptál. Innentől ilyen tiszta 
és hófehér az életed. Az egy másik kérdés, hogy minden nap valamit elhibázunk, ha másként 
nem, hát gondolatban, de minden nap Jézus szent vérének tisztító erejét segítségül hívhatjuk. 
A Kolossé 1,14 egy újabb Ige, amit ezt alátámasztja.  

Kolossé 1,14. 
14. Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése. 
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Én magam is nagyon sokára értettem meg, hogy mi az, hogy megigazulni. Elég nehéz szó, 
vagy legalábbis nem találkoztam én sem korábban azzal, hogy mi az, hogy megigazulni. Nem 
értettem a jelentését. Azt jelenti, hogy igazzá válni Isten előtt a szent vér tisztító ereje által. 
Tehát nem úgy kell odasomfordálnom az Atyához a trón elé, hogy „Hát, én ilyen bűnös 
vagyok, meg olyan bűnös vagyok, meg ezt csináltam, meg azt csináltam”, vagy a gondolattal, 
hogy „egyáltalán Isten színe elé járulhatok-e?”, hanem bátran, határozottan, mert az Ige azt 
mondja, hogy tiszta vagy Isten szemében. Most lapozzunk a Római levél 3. fejezetéhez.  

Róma 3,21–26. 
21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizony-

ságot tesznek a törvény és a próféták;   
22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mind-

azoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,  
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 
24. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében, hit által, hogy meg-

mutassa az ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időben elkövetett bűnöket, 
26. És hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor 

megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való. 
Jézus maga is mondta, hogy nem ítélni jött, nem törvénykezni jött, hanem kegyelmet adni. 

A törvényt lezárta, a törvény időszakát, a törvény korszakát, az ószövetséget. Az ószövetség-
ben szükséges volt törvényt hozni, hogy az emberek cselekedeteit valamilyen formában 
tudják szabályozni. Nem lehetett csak úgy mindenfelé csapongani. A mai világban is és az 
életünkben is számtalan törvény van. A törvények meghatározzák, hogy ha túllépjük a törvé-
nyes kereteket, akkor szankció jár érte. Ez a bibliai korszak lezárult.  

A tízparancsolat az újszövetségi idő alatt beleolvadt az egy parancsolatba. Helyette egy 
parancsolat van, a szeretet parancsolata. Az magában foglalja a tízet és az 523 zsidó paran-
csolatot is. A zsidóknál 523 parancsolat van. Számba nem tudnád venni, ugye? Hogy akkor 
melyiket sértettem meg? Jézus azért jött, hogy a törvény korszakát lezárja, az ószövetséget 
lezárja. Azt mondja a Biblia, hogy a törvényt Ő felszögezte a fára. Pontosabban, hogy 
betöltötte és felszögezte. Ma a szeretet parancsolata a királyi törvény.  

Igazából nem vagyunk törvény alatt, hanem a szeretetnek a szelleme a szívünkbe íródott. A 
szívünkbe kitöltett Isten szeretete a Szent Szellem által. Igazzá tétettünk, és mi módon?  
Kegyelemből, hogy senki ne kérkedjék, hogy ne mondhassa: én ennyi mindent tettem, 
mennyit adakoztam, mennyit segítettem! Semmi jelentősége nincs ennek.  

Korábban is említettem azt, hogy azért volt szükség Jézus véráldozatára, hogy a bűnt, ami 
egy szellemi eredetű dolog, Ő megsemmisítse. A bűn szellemi eredetű. Ha jó cselekedetekkel 
szeretnénk hatástalanítani, azért nem fog menni, mert az egyik fizikai cselekedet, a másik 
pedig szellemi dolog, és ahogy a víz nem vegyül az olajjal, ez sem fog működni.  

Tehát Jézus kettős halált halt. Szörnyű fizikai halált és egy szörnyű szellemi halált. A 
szellemi halál az Atyától való elkülönülést jelenti, ami Jézussal akkor történt, amikor a világ 
összes bűne az Ő szellemére került, az Ő vállára került. Mit mondott Jézus a kereszten? 
„Istenem, miért hagytál el engem?” Ezt jelenti a szellemi elkülönülés. Akkor vált szellemileg 
halottá Jézus. Az ördög pedig azt hitte, hogy megkaparintotta Jézust, hogy ezt a sok bűnt Ő 
követte el és akkor már örökre a pokolban lesz, de nagyot tévedett. Igaz, hogy a megváltásunk 
miatt Jézus a pokolba került három napra. Diadalt aratott az ellenség felett és dicsőségesen az 
Atya Szelleme feltámasztotta. Ő volt az első újjászületett. Utána jöttünk mi, akik elfogadtuk 
az Ő munkáját.  

Tehát a megigazulásunk kegyelemből adatott. Semmivel sem tudjuk kiérdemelni. Egy 
dolgot tehetünk érte, mégpedig azt, hogy elfogadjuk Krisztus kereszten végzett munkáját.  

Róma 8,2. 
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2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a 
bűn és a halál törvényétől. 

Halleluja! Tudtok neki örvendezni? Mondjuk el együtt: Én szabad vagyok a bűn és a halál 
törvényétől Jézus Krisztusnak a kereszten bevégzett munkája által!  

Halleluja! Más helyen olvashatjuk azt, hogy a Szent Szellem, aki bennünk lakozik, meg-
eleveníti a halandó testünket és őrjáratot jár. A Szent Szellem bennünk lakik, mert mi va-
gyunk az Ő temploma. Én naponta elimádkozom: „Köszönöm, Atyám, hogy én is a Szent Szel-
lem temploma lehetek! Köszönöm a Szent Szellemnek a folyamatosan áradó és áradó és áradó 
kenetet és a helyreállító őrjáratodat, a megőrző őrjáratodat a testünk határain”.  

Ha bennünk lakozik a Szent Szellem, mint egy házban, akkor ennek vannak határai. A régi 
időkben, a várak korában őrök voltak és vigyáztak a várakra éjszaka is. Őrszemek voltak vagy 
fent a toronyban, vagy különféle helyeken. Ehhez hasonlítsd azt, hogy a Szent Szellem 
őrjáratozik és helyreállítja a testedben azt, ami elromlott. Halleluja! Őbenne, Jézusban van az 
élet. Ez egy nagyon jó hír a számunkra. Tehát ha mi megszerezzük Jézust magunknak, akkor 
megszerezzük az Ő életét is, az örök életét is.  

A 2Timóthesban nézzük meg a következő Igesort. Itt már az üdvösségről van szó.  
2Timótheus 2,10–12. 
10. Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a 

Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel egyben.  
11. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.   
12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; 
Más fordításban az elszenved szó szerepel a 12. versben, ami azt jelenti, hogy eltűrjük. Pál 

is eltűrte azt a negatív hozzáállást, amivel mi is találkozhatunk, amikor hirdetjük az Úr Jézust 
és az evangéliumot, mert nem mindenki fogadja nyitott szívvel. Van, aki elutasítóan fogadja, 
vagy esetleg nagyon goromba módon, de azt mondja Pál, hogy annak érdekében, hogy az 
emberek üdvösséget nyerjenek, nem tekintünk ezekre a szavakra, ezekre a rosszindulatú meg-
nyilvánulásokra, hanem eltűrjük annak érdekében, hogy az emberek üdvösséget nyerhesse-
nek, újjászülethessenek és Vele együtt az örök dicsőséget elnyerjék, mert együtt élünk és 
együtt uralkodunk az Úr Jézussal már most itt a Földön. Utána pedig természetesen folytatjuk 
a mennyben.  

Tehát az oldás-kötés hatalma által Jézust befogadhatjuk. A házasság is pont olyan döntés, 
amikor valaki kimondja a boldogító igent, mint amikor azt mondom Jézusnak, hogy igen, Te 
vagy az életem Ura! Amikor valaki befogadta az Úr Jézust a szívébe, elfogadta élete Urának, 
megváltójának, azzal Jézust tette élete Urává, és erről egy megvallást tett Isten előtt, nem is 
fontos a gyülekezetben megtenni, otthon is meg lehet tenni. Sokan születtek újjá kiadványok 
alapján, szórólapok segítségével vagy tévé segítségével valamilyen adás kapcsán. A lényeg 
az, hogy Isten előtt kell őszintén megvallani, hogy én most befogadom a Te Fiadat. Olvassuk 
az Igét.  

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

minden. 
Az új teremtés azt jelenti, hogy rendszerváltás történt az illető életében. Átkerült a sötétség 

hatalmából a világosság országába. Amíg nem fogadtam el Jézust, addig az ördög volt a 
szellemi „apukám”, „mostoha apukám”, akár tetszik, akár nem. De amikor befogadtam Jézust, 
akkor a mennyei Apukám lett a szellemi apukám. E. W. Kenyon azt mondja, hogy nem csak 
új teremtés az ilyen ember, hanem egy új faj. Egy teljesen új faj, olyan faj, ami még a Földön 
eddig nem élt. Csak 2000 éve, Krisztus kereszthalála és véráldozata után lehetett ilyen faj, 
ilyen ember, az újjászületés által. Az újjászületéskor a belső emberünk, a szellemünk születik 
újjá. Olvassuk el az 1Péter 1,3-at. Ebből megtudjuk, hogy a feltámadásnak köszönhetjük az 
örök életet. 
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Jézus le tudta volna magát venni a keresztről az angyalok segítségével, de ha ezt megteszi, 
akkor most nem lennénk megváltva. Isten tervében, ami az Ő része volt, azt engedelmesen 
végrehajtotta. A feltámadás nagyon fontos dolog! Ha valaki nem hiszi Jézus feltámadását, 
akkor nem is keresztény. A kereszténység alapja Krisztus feltámadásában rejlik. Az üdvösségi 
imánkban ez határozottan benne is van. Persze, ha hisszük Jézus feltámadását, akkor azt is 
hisszük, hogy testben megszületett. Ez ugye előzménye és következménye. 

1Péter 1,3. 
3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága 

szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltáma-
dása által. 

Jézus volt az elsőszülött, és utána következtek azok, akik elfogadták Őt. Az Apostolok 
cselekedeteiben olvasunk olyat, hogy Őbenne vagyok, Őbenne élek, mozgok, Őbenne 
lélegzek, Őbenne teszek mindent.  

Az Efézusi levélben még van Igénk, az Efézus 2,13-ban. Az Édenkertben az ember elbu-
kott, és megszakadt a közössége a mennyei Atyával. A megváltás tervét Isten azért dolgozta 
ki, hogy ez a közösség visszaálljon. Visszakerüljön az ember ugyanabba a pozícióba, amiben 
volt az Éden kertjében.  

Efézus 2,13. 
13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lette-

tek a Krisztus vére által. 
Az újjá nem született ember elszakadt Istentől. Akik újjászülettek, azok megint közel va-

lókká lettek, azaz közösségben vannak Istennel. Ezt a közösséget szükséges ápolni. A közös-
ség visszaállítása megint csak a véráldozat által volt lehetséges. Nagyon-nagyon fontos külö-
nösen ma, a húsvét kapcsán a véráldozatra koncentrálni. Ebben van a mozgatórugója az 
egésznek. Az Efézus 3-ban két verset nézzünk meg. Újjá vagyunk már születve, közösségünk 
van az Atyával, de ezen túl van még sokkal több. Az, hogy örököstársai vagyunk Krisztusnak, 
az ígéreteknek a részesei vagyunk. 

Efézus 3,2. 6. 
2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti 

érdeketekben; 
6. Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és egyugyanazon Test tagjai és részesei az 

Ő ígéretének a Krisztus Jézusban az Evangélium által. 
Amíg nem voltunk újjászületve, Isten szemében kik voltunk? Pogányok, istentelenek. De 

amikor befogadtuk az Ő Fiát, akit feláldozott értünk, bekerültünk Isten királyságába. Megvan 
a mennyei útlevelünk, a menny állampolgárai vagyunk, örököstársai vagyunk Krisztusnak, az 
ígéret részesei. Sok ígéret van, hétezer ígérete van Istennek a Bibliában a számunkra. Még 
összeszámolni is sok, még megragadni is sok. De ez mind nekünk jár, mert Ő nekünk készí-
tette. A Galata levélhez menjünk, a 3-as fejezetben megerősítjük az előbb olvasottakat.  

Galata 3,26–27.  
26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 
27. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. 
A ‘Krisztust felöltözni’ kifejezésből a felöltözni annyit jelent, hogy felöltök egy ruhát, 

vagy felöltök magamra egy fegyverzetet. Egy derékszíj, amin rajta van a pisztoly, kard és 
egyebek. Tehát felöltöztük az Úr Jézus Krisztust, vele együtt a hatalmát is felöltöztük, mert az 
Ő nevében van hatalmunk az ellenség gonosz munkái felett. 

Galata 3,29. 
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az 

ígéret szerint. 
Az Úr Jézus hatalmas munkát végzett a kereszten, és ezt mind helyettünk és értünk tette. 

Az életét áldozta fel értünk, hogy mi szabadok lehessünk, örök életünk legyen, a menny 
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királyságához tartozhassunk. Nem hagyott bennünket üres kézzel, amikor felvitetett a menny-
be mert ugye az ígéret részesei vagyunk, örököstársai vagyunk Krisztusnak. Az örököstárs azt 
jelenti, hogy ami Krisztusnak jár, az bennünket is ugyanúgy megillet.  

Efézus 1,3. 
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 

minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban, 
Isten a számunkra elkészítette az áldások teljességét Krisztusban. Krisztus által van mene-

telünk Őhozzá. Krisztus vére által tisztultunk meg. Isten bennünket Krisztuson keresztül lát 
tisztának, makulátlannak, kedvesnek, bájosnak, szépnek, aranyosnak. A szülő hogyan látja a 
gyermekét? Ugyanígy. A minden az minden. Azt mondja, hogy minden szellemi áldással már 
meg vagytok áldva. Ezeket kell beszólítani elváró hittel! Majd elfogadni. Az áldások rajtunk 
vannak. A kérdés az, hogy mi mit teszünk ezekkel?  

Hajlandóak vagyunk-e tanulni? Mégpedig bibliai ismeretet. Sokszor előhozza az Úr azt az 
Igét a Hóseás könyvéből: Elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. (Hós. 4,6) Kétféle 
tananyag létezik. Van a babiloni tananyag, ami a világi rendszert jelképezi, és van az isteni 
tananyag, a bibliai tananyag, amely a mi szellemi táplálékunk. A kettő között nagy különbség 
van. Óhatatlanul szükséges persze e világban is tanulni, mert előírás, hogy legalább nyolc 
osztályt ki kell járni. De nem a Biblia alapján van összeállítva a tanterv, hanem a világi rend-
szer szerint. A 2Korinthus 2,14-ben azt olvassuk, hogy Isten és az Ő Fia, az Úr Jézus a diadal-
mat megszerezte az ellenség erői felett, és Ő bennünket diadalra vezet. 

2Korinthus 2,14. 
14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az 

Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. 
Isten diadalra vezet minket! Megint csak eszembe hozza az Úr, amit láttam a Pax tévében. 

Ha búslakodunk valamilyen veszteség miatt, Isten már akkor, amikor mi búslakodunk, készíti 
a jó tervet a számunkra. Ez egy nagyon-nagyon szívhez szóló üzenet. A Filippi 4,13 egy rend-
kívül fontos Ige, minden nap el lehet imádkozni.  

Filippi 4,13. 
13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. 
Ez egy imádság, ugye? Mondjuk csak el: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem 

megerősít! Ámen. Az erő hatalmat is jelent. Megerősít nem csak fizikai erővel, hanem hata-
lommal is. A diadal pedig azt jelenti, hogy az Úr győzelemre juttat bennünket, de nekünk kell 
működtetni. Egy nagyon jó példát mutatott az Úr Hagin valamelyik könyvéből. Mi az, hogy 
hit-cselekedet? Pár hete ezzel a kérdéssel foglalkoztunk.  

Hagin másfél évig a betegágyát nyomta, a halálos ágyán feküdt, mondhatom így. Isten a 
kegyelméből kihozta onnan. A hite által gyógyult meg. Ha valakinek másfél évig feküdnie 
kell, az izmai elgyengülnek, nem tud járni. De ő fölállt, hitben. A lábai csuklottak össze, de 
akkor is hitben fölállt, és utána megerősödtek a lábai. Viszont el kellett mennie dolgozni. 
Képzeljétek el, hogy fizikailag hogyan nézhetett ki! Gondolom, sápadt, cérnavékony volt. Egy 
faiskolában kapott munkát, ahol nem egy könnyű fizikai munkát végeznek. Most jön a hit-
cselekedet. Kimentek csemetéket kiásni, leszúrta az ásót, és azt hitte, most esik össze a fizikai 
gyengeségtől. Aztán fordította az ásót, kétszer, háromszor. Ez volt a hit-lépés, és utána kapta 
meg az erőt. Az isteni erőt. Más fiatalemberek kiestek a sorból, de ő végig tudta dolgozni a 
napokat. Így kezdte minden napját: Mindenre van erőm a Krisztusban! – ő ezzel építette fel a 
hitét. Nem úgy van, hogy odamegyek, és akkor, Uram, várom az eredményt. És majd ha lesz 
erőm, akkor ások. Hanem először nekiállok, ez a hit-lépés. Még gyengén is. És utána jön az, 
hogy Isten megadja hozzá az erőt, a képességet. Honnan jön az erő? A Kolosse 1,11. Itt is az 
erő a hatalmat is jelenti és az erő-megnyilvánulást. 

Kolosse 1,11. 
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11. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitar-
tásra és hosszú tűrésre örömmel;  

Az erő Istentől jön, és naponta megelevenedik az életünkben az Ige által. Fontos, hogy az 
Ige a számunkra első helyen legyen! Fontos, hogy valamennyi időt tudjunk szentelni az 
Igének, a szellemünk táplálására. És épüljünk Őbenne, ahogy olvassuk a Kolosse 2-ben:  

Kolosse 2,6–7. 
6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne. 
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, amikép-

pen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen. 
Hogyan lehet épülni Krisztusban? A hit hallásból származik, a hallás pedig Isten Igéje 

által. (Róm. 10,17) Szükséges az Igét nagyra értékelni. Meglátni az Ige értékét, megragadni 
azt, a szívünkbe ültetni. Naponta magunkhoz venni az Igét a Bibliából, a tanító könyvekből, 
vagy a felvételekből, annyi sokféle lehetőség van. Ez egy életmód legyen egy keresztény 
számára! Ne csak a testét táplálja reggel, délben, este, hanem a szellemét is. Így épülhetünk 
szellemi házzá, és ezt mind az Úr Jézusnak köszönhetjük. Mindazok, amik a rendelkezésünkre 
állnak, tanítókönyvek, tanítások, ez mind Jézus vérének köszönhető. A véráldozatának.  

Azokhoz a könyvekhez, amik nálunk is kaphatóak, vér tapad. Megdöbbentek, hogy milyen 
vér? Az Úr Jézus vére! Mert anélkül nincs új szövetség. Anélkül nincs megváltás, anélkül 
nincs örömüzenet, nincs Evangélium. Egy hatalmas munka az, ami a kereszten történt. A 
fizikai eseményeket a Bibliában olvashatjátok. De a szellemiek fontosabbak, és ma inkább a 
szellemiekről tanítottam. Az, hogy hogyan fogták el, hogyan korbácsolták meg, hogyan vitte a 
keresztjét a Via Dolorosán, hogyan feszítették meg, mind le van írva a fizikai részben.  

A szellemi részét kijelentések és igei összefüggések által lehet megérteni. Sok esetben 
nincs minden szó szerint leírva a Bibliában, hanem az összefüggésekből lehet meglátni ezt a 
világosságot. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy az nincs benne, hogy Jézus a pokolban 
volt. Nem akartam elhinni, és keresni kezdtem. Így szó szerint valóban nincs benne, úgy 
viszont benne van, hogy feljött, meg lement, meg ehhez hasonló dolgok. De az értelméből 
azért kijön az, hogy Jézusnak le kellett mennie a pokolba és elvégeznie helyettünk a munkát. 
Hálásan megköszönjük Neki! 

 

Úrvacsorát veszünk, ami azt jelenti, hogy megemlékezünk az Úr Jézus haláláról és fel-
támadásáról. Ti is tarthattok otthon úrvacsorát. Én az 1Korinthus 11-ből használom az ide 
vonatkozó Igéket. Máshol is van erről Írás, de én ezt szeretem, ez van a szívemhez közelebb. 
A kenyér és a bor Jézus testét és vérét szimbolizálja.  

Először szeretném megkérdezni az új testvérüket, hogy elmondtad-e anyukáddal az üdvös-
ség imát otthon? Akkor meghívunk egy közös imára, hogy te is oda kerülj, ahová anyukád. 
Mert az nem lenne jó, ha a szeretteink némelyike nem lenne velünk a mennyben. Hiszed, 
hogy Jézus meghalt és feltámadt? Ha igen, akkor az már egy jó jel! Akkor annyit fűznék csak 
hozzá, hogy a Róma 10,9–10 az írja, hogy ha hiszünk Jézusban, az Ő feltámadásában, és ezt a 
szánkkal megvalljuk, kimondjuk, akkor üdvösséget, örök életet nyerünk. Tehát megvan a 
feltétele, hogy hogyan kapjuk meg az örök életet. Hisszük a szívünkben, és a szánkkal 
kimondjuk ezt a gyönyörű imádságot. Mondjátok utánam, és most mindenki együtt fogja 
kimondani hittel: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én 
bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, 
legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és teremts 
újjá engem! Én hiszem és megvallom, hogy Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és 
Gyógyítóm. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított 
minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.  

Ilyenkor a mennyben örvendezés van, azt írja a Lukács evangéliuma.  
 

Most pedig nekikészülünk az úrvacsorához. 
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1Korinthus 11,23–26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az 

éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,    
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Ne felejtsük el, hogy amikor Jézus testét jelképező kenyeret vesszük magunkhoz, akkor a 

gyógyulást vesszük magunkhoz. Mert az Ő teste azért töretett meg, hogy mi szent egészség-
ben élhessünk. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, és ezzel együtt a gyógyulást, a szent 
egészséget vesszük magunkhoz! 

25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 
pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 
én emlékezetemre. 

Köszönöm, Úr Jézus, a drága, szent véredet, amely értem kiontatott! Köszönöm a helyette-
sítő munkát a kereszten, amit értem és értünk tettél. Ámen. 

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, amíg eljövend. 

Természetesen a feltámadását is! 
 

Gyöngyszemek: 
Pár gondolatot szeretnék még elmondani. Az egyik pesti tanítás a szavak erejéről szólt, ami 

nagyon hasznos tanítás. Felelősek vagyunk, hogy mit mondunk ki, másrészt pedig az élet és a 
halál a nyelv hatalmában van. A szellemi fejlődésünk során van csecsemőkor, gyermekkor, 
felnőttkor. Mikor érünk el a felnőttkorra? Ha a szánkkal sem hibázunk már. Úgyhogy növe-
kedjünk még egy kicsit, jó? ☺ A nyelv az életünk irányát határozza meg. Tehát a kimondott 
szavaink magok. Ha helytelen az irány, a kormánykereket meg kell tekerni egy kicsit, helyes 
irányba kell fordítani. Úgyhogy a szavainknak nagyon nagy súlya van. Ezt szükséges fel-
ismerni a keresztényeknek. A másik jellemző, hogy hogyan tudjuk meg, hogy hitben élünk? 
Ha amiért imádkoztunk, és még csak azt látjuk, hogy nem létezik, mégis létezőnek tudjuk 
szólítani. Ez is egy mércéje a hitünknek. 

Az Úrnak halálát hirdessük meg a feltámadását, amíg eljövend.  Nagyon hiszem, hogy az 
idővégi szolgálatban lehetünk, és annak lehetünk a részesei. Elhangzott, hogy egy titkosszol-
gálati magas rangú személy a közel-keleti villongásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy 
ezekben az eseményekben benne van Isten. Ami azt jelenti, hogy ez Isten terve szerint törté-
nik. Ugyanis az ilyen lázongó helyzetek elősegítik az antikrisztus útját és a színre lépését. 
Ebben a röpke időben, ami még vissza van, amit tudunk tenni, az az evangelizációs munka. 
Az embereket az Úr Jézushoz vezetni. Azt tapasztalják, hogy keményfejű emberek is képesek 
már elfogadni az Úr Jézust, és újjászületnek. Fontosak a közbenjáró imák, mert ezeken ke-
resztül, a közbenjáró imákon keresztül kerülnek be az elveszettek Isten királyságába. 

Gyöngyösön volt egy alkalom már pár éve, erről Pesten is hallottunk a vezető pásztorunk-
tól, aki azt mondta, hogy meg kell nézni ennek a módját, mert ott ötszáz új érdeklődő volt. Ő 
is tanulmányozta azt a plakátot. A világi ember világi nyelven ért, és nem érti az Igét. A 
gyöngyösi plakát egyszerű, hétköznapi nyelven íródott: Ha beteg vagy, gyere el! Ezt megértik 
azok az emberek is, akik még nincsenek újjászületve. Az Igét nem érti meg, sőt a Biblia leírja, 
hogy aki nincs újjászületve, az Isten ellensége. Ha lát benne valami istenes dolgot, akkor azt 
mondja, hogy én oda aztán nem megyek! Úgyhogy akkor még az elöljárónk is felkérte, hogy 
neki is készítsenek valami hatásos és jól működő plakátot. Tehát hiszem, hogy ennek meglesz 
a gyümölcse. Pedig először ellenszenves volt számomra, hogy egymás után van a vezető 
pásztorunk szombati siófoki alkalma, és másnap nálunk a vasárnapi evangelizáció. De azt 
mondja, hogy ez előny. Mert tanulmányozta régebben az ő szolgálatát. Ők egymás után 
három gyógyító alkalmat szoktak tartani. A másodikon többen voltak, és a harmadikon még 
többen. Ugyanis a legjobb halászok a frissen meggyógyultak, és a frissen újjászületettek. Ha 



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

10/10 — Bor Ferenc — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

ismertek beteget, hozzátok magatokkal! Ez most már így működik. És ezt az Úr elé visszük. 
Az utolsó időkben nagy jelek és csodák történnek, mint a próféciában is. Végtagok nőnek ki, 
és új szervek, amit kioperáltak szerveket, azok visszanőnek. Ilyen hatalmas csodák! 

Azt tudjátok, hogy nincsenek véletlenek? Bekapcsoltam a tévét az egyik nap. Az előző 
vasárnap 10 óra 10 perckor volt Joyce Meyer szolgálata. Egy olyan üzenet volt, ami valakinek 
biztos, hogy szól, sőt azt hiszem, mindannyiunknak szól. Amikor mi búslakodunk a vesztesé-
geinken, mert valami ért bennünket, akkor Isten már készíti a jó tervet a számunkra, mert 
Istennek mindig jó terve van a számunkra. A rossz tervek nem Istentől vannak! Föl kell venni 
a jobblábas kapcsolatot az ördöggel, és kirúgni.  

Megjelent a gyógyító kenet a deréktájon, baloldali részen. Lehet, hogy a vese is benne van. 
Imádkozzunk a zsebkendőkért! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében kezünket rátesszük a 

hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szabadulás kenetét. Kiáraszt-
juk a szolgáló angyalok seregét, hogy munkálkodjanak az érdeketekben. Hálát adunk, Úr 
Jézus, a drága szent erődért, a kenetedért, a megváltás művéért. Köszönjük, hogy a kenet a 
szövetekben raktározódik, ahogy Pál apostol idejében is. Így eljut az otthonokba, és a beteg 
testekhez téve meghozza a szabadulást, mert a kenet átjárja a testet, és kivezeti a hazug tüne-
teket, a Jézus nevében. A kenet megtöri és megsemmisíti az igát. Köszönjük, Úr Jézus, a 
bevégzett munkádat, a szent véráldozatodat. Hálát adunk, Uram, a mai jelenlétedért! Köszön-
jük, hogy megemlékezhettünk rólad, a Te jelenlétedben, a Veled való közösségről! Ámen.  

Nagyon erős gyógyító kenet jelent meg a jobb vállízületben. Akinek szüksége van rá, az 
markolja meg, ragadja meg, vegye el hittel!  

Jó volt itt lenni, jó volt veletek lenni! Jövő héten várunk benneteket, mert a növekedéshez 
szükséges, hogy közösségben legyünk. Mert nem véletlenül mondja azt Isten Igéje a Zsidó 
10,25-ben, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezésektől, mint szokásuk némelyeknek. Már 
kétezer évvel ezelőtt is voltak ilyen gondok, de Isten a hűséges szíveket nagyon meg tudja 
áldani. A gyülekezetbe járás egyfajta áldozattal jár, mert le kell mondani valamiről, vagy félre 
kell tenni valamit. De az Úrért hozzuk az áldozatot, meg azért, hogy növekedjünk, hogy 
erősebbek legyünk a hitben. Boldog feltámadást! Áldott húsvéti ünnepeket! Jövő héten talál-
kozunk! 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 

 


