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AZ EMBER HÁRMAS LÉNY  
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. 10. 22. 
 
Horváthné Éva: 

Hálákat adunk, mennyei Atyám, a mai napért! Köszönjük a szent jelenlétedet, Uram! 
Köszönjük, hogy Te dicsőséges vagy! Felmagasztalunk Téged, Jézus nevében! Köszönjük, 
mennyei Atyám, az áldásaidat! Köszönjük, hogy megáldottál minket minden szellemi áldással 
az Úr Jézus Krisztusban. Hálákat adunk azért, hogy annak a Szelleme lakik bennünk, aki 
feltámasztotta Jézust a halálból. Ugyanaz a drága Szent Szellem megeleveníti a mi halandó 
testünket is az Ő bennünk való lakozása által. Hálákat adunk, mennyei Atyám, hogy minél 
jobban megismerhetünk Téged, a szellemi birodalomban levő dolgokat. Köszönjük, mennyei 
Atyám, hogy építesz minket és építjük magunkat a Te Igéd által. Köszönjük, hogy ezt 
megkaptuk és a Róma 12,2. alapján megújítjuk a mi elménket a Te Igéd által. Köszönjük, 
mennyei Atyám! Kiszorítunk az életünkből minden világi dolgot, Jézus nevében. Köszönjük, 
hogy megismerjük saját magunkat, a szellemünket, és azt, hogy hogyan működnek ezek a 
szellemi dolgok. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy megmutatod nekünk az Igédből és a 
tanulmányokból. Köszönjük és hálásak vagyunk ezért, Uram! Köszönjük, hogy alávethetjük a 
testünket minden jó cselekedetnek, Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, azért, 
hogy a mai napon is összejöhettünk. Dicsérünk ezért és magasztalunk! Megáldom az itt jelen 
levő összes testvéremet, Jézus nevében. Legyetek áldottak! Bőségben éljetek, és gyógyultak 
vagytok, Jézus drága, szent nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám! Köszönjük ezt a 
közösséget, Uram! Köszönjük, hogy a Szent Szellem mindig közösségben van velünk! Jelen 
van a kenet ma is! Hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus életét megkaptuk a szívünkbe! 
Köszönjük ezt neked, mennyei Atyám, hogy ilyen gyönyörűséges, boldog életet élhetünk éle-
tünk minden napján. Köszönjük Uram, hogy hirdethetjük az Igédet és segíthetünk másoknak a 
Te szavaiddal, a Te Igéd alapján. Köszönjük, hogy megfordítod azokat az embereket, akik 
nem akarnak benned hinni és elfordulnak Tőled. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy akinek 
nyitott a szíve, annak egyre jobban megnyílik és meghallja a Te szavad, Uram, Jézus nevében. 
Áldunk, dicsérünk és magasztalunk Téged, az Úr Jézus drága, szent nevében. Ámen. 

Hálás szívvel és szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvérek. Az elmúlt alkalom-
mal a földtípusokat tanulmányoztuk, a magvetésről beszélgettünk, hogy milyen talajba esett a 
mag. Ma a szellem, lélek és test fogalmával foglalkozunk. Egy kicsit belenézünk a tanulmá-
nyokba, Isten Igéjébe, hogy mit mond nekünk és hisszük, hogy ma is lesznek megértések, 
kijelentések ezáltal. 

Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a sátán ne lopjon meg minket. Tanulmányoztuk az 
útfélre esett mag példáját a Márk 4-ből, ez azt jelenti, hogy a tömör talajba esett mag nem tud 
gyökeret verni, így a sátán meglopja minden igazságtól és tapasztalatoktól, akinek kemény 
talajra esett a magja. Ezért is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit jelent a szelem, lélek 
és test és hogyan vegyük be az Igét. Isten Igéje megtanít erre! 

1Thessalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész 

valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelére. 

Ebben az igeversben olvashatjuk azt, hogy szellemetek, lelketek és testetek, vagyis az 
ember hármas felépítését. Ebből a három részből áll az ember. Sokan a világban csak a testet 
és a lelket ismerik és a szellemet is léleknek nevezik. Ők nem ismerik a harmadik részüket, az 
igazi valójukat, ami a legfontosabb. Ők azt hiszik, hogy csak ez a két rész létezik. De három 
részből állunk. Van a szellem, ami az igazi valónk, ami legbelül van. Van a lélek, ami 
kapcsolódik a szellemhez is és kapcsolódik a testhez is. Van a test, ami a külső részünk, 
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amivel érzékelünk dolgokat, a tapintás, hallás, látás, szaglás, ízlelés. Érezzük a forróságot, ha 
melegünk van, érezzük, ha fázunk, érezzük, ha megégetjük magunkat, mindent, amit a bőr 
megérez. Érzünk fájdalmat, amikor megég a kezünk. Nagyon sokféle módon lehet mondani 
ezt az öt fizikai érzéket. Az elménk pedig a gondolkodás, az akarat, az érzelem világ, a lelki 
világunk. Nagyon sok érzés van a lélekben. Van olyan, hogy szomorú vagyok, örömben va-
gyok, jókedvem van, vagy dühös vagyok, vagy nyomott a hangulatom. Vagy például megsér-
tenek és elmegy a kedvem. Ezeket folyamatosan érzékeljük. A lélekkel és a testtel folyamato-
san kapcsolatban vagyunk, mert a testet látjuk, a lelki világunkat pedig érezzük. A szellemün-
ket viszont egyáltalán nem érezzük. A szellem nem érezhető. Nagyon fontos, hogy ez 
tudatosan bennünk legyen, hogy a szellem, a harmadik részünk nem érzékelhető. Mindig 
vágynak az emberek arra, hogy érezzenek valamit szellemből, de nem érzünk semmit. Attól 
még a szellemünk létezik és valóságos. A szellemünkben minden benne van! Minden szellemi 
dolog benne van! 

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

minden. 
Amikor újjászülettünk, akkor a szellemünk felcserélődött a Krisztus Jézusra, Jézus Szelle-

mére. Nagyon furcsa dolgok ezek, amiket hallotok, de ezeket mind meg kell, hogy értsük. 
Fontos, hogy a szellemi dolgokkal tisztában legyünk, az igazival, aki te vagy. Amikor bele-
nézel a tükörbe, az egy tükörkép, látod a szemedet, látod az arcodat, látod a ruházatodat, hogy 
vagy felöltözve. Isten Igéje pedig a szellemi tükörkép, azon keresztül ismered meg magadat. 
Ezek nagyon fontos dolgok! A szellemünket nem tudjuk fizikai módon érzékelni. Mi az, amit 
tudunk érzékelni? A hitet és a kenetet. A szellemünket nem, de a hitet és a kenetet érzékelni 
tudjuk. Mert amikor imádkozunk, vagy megy a dicséret és bizsergést érzünk. Vagy ha imád-
kozunk valaki felett, akkor ő érez egyfajta melegséget, vagy eldől. Ez mind a kenettől van és 
az ember hite által működik. Az Apostolok cselekedetei 19,12-ben meg van írva, hogy a 
szövetbe is tárolódik a kenet. Pál testéről, amikor elvitték a kenetes ruhákat és rátették a beteg 
testre, az meggyógyult. Hittek abban, hogy abból a ruhából a kenet kiárad. A másik dolog, 
hogy a kenetes zsebkendőket tovább tudjuk adni másoknak és ők a hitük által meg-
gyógyulnak. Ezt úgy lehet még elmondani, hogy amikor belekerülünk a hitbe és hitben 
érzékelünk dolgokat, amelyek igazak a szellemvilágban, azt Isten Igéje által tudjuk leellen-
őrizni. Ilyenkor érezzük a hitet és a kenetet. Nagyon fontos dolgok ezek! A szellemünk és a 
testünk egyáltalán nincs kapcsolatban. Itt van egy ábra, amit már régebben is mutattam 
nektek, hogy itt a szellem, itt a test és köztük van a lélek. Látható, hogy a szellem és a test 
egyáltalán nincs kapcsolatban egymással. Eddig is láttam ezeket a dolgokat, de nem volt ilyen 
megértésem belőle, hogy a szellem és a test nincs kapcsolatban. A lélek viszont kapcsolatban 
van a szellemmel és a testtel is. A lélek az, ami középen van. Az a fontos, hogy a szellemből a 
lelken keresztül átáramoljon a szellemi dolog a testbe. Ami a megváltásban is történt, a 
gyógyulás, a szabadulás, a bővölködés, az is a gondolaton keresztül megy át a testünkbe. 
Nagyon fontos, hogy átmenjen a testbe a gyógyulás, mint például a kenet, mert a szellemben 
minden benne van. Nem a szellemünknek kell Isten Igéje, hanem az elménknek, hogy 
megújítsuk az elménket. Nehezem tudom elmagyarázni ezeket a dolgokat, amit megértettem, 
mert elég nehéz és kemény dolgok. De ha ezt nem értjük meg, később még ebből mélyebb 
tanítás is lesz, amikor már jobban feldolgozom ezeket a tanulmányokat, azt végképp nem 
fogjuk érteni. Itt van még egy ábra, amiről most elkezdtem beszélni, a szellemünkben ott van 
Krisztus értelme. A szellemünk tökéletes, semmit nem kell csinálni vele. A szellemünk újjá-
születéskor tökéletes lett, megkapta Krisztus értelmét, Krisztus él bennünk. A tulajdonságok, 
ami a Galata 5,22-ben van, a Szellem tulajdonságai, az öröm, a szeretet, hűség, szelídség, 
jóság, ez mind a szívünkben benne van. Megnézhetjük az Igét is, például az 1János 2,20-ban. 

1János 2,20. 
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20. És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. 
A szellemünkbe minden benne van, minden tudás, azt nem kell fejleszteni. Van egy másik 

Igénk, az 1János 4,17. 
1János 4,17. 
17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, 

mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 
Jézus bennünk van. Mi is Jézus természetével működünk ebben a világban. Ugyanúgy itt 

van egy kis ábra: Itt a szellem, test és itt középen van a lélek. Ez mutatja, hogy a lélek a 
szellemhez tartozik és tartozik a testhez is. Az elménél itt van egy csap, egy szelep,  és ha a 
szelepet megnyitjuk, akkor azáltal tud átáramolni a szellemből a testbe a gyógyulás és bármi 
jó dolog. Ha elszorítjuk a test dolgait, nem a világi dolgokon gondolkodunk, nem arra tekin-
tünk, hanem az Úr Jézus Igéjére, akkor át tudjuk engedni a jó dolgokat a testbe.  Megjön az 
öröm, a gyógyulás és minden más jó dolog, amit Isten tud nekünk adni.  

Én csak röviden fogok ma beszélni nektek, majd Bor Ferenc fog több gondolatot átadni. 
A másik dolog a szív. Szoktuk mondani, hogy szellemi szív. Dicsőség az Úrnak, hogy 

tanulunk az Igéjéből és tanulunk Tőle. A szellem jobban betakarja a lelket, belenyúlik a 
lélekbe. A szív azt is jelenti, hogy lélek az Igében. Rengeteg Ige van a szívről a Bibliában és 
van, amelyik a lelket jelenti és van, amelyik a szellemet. 

1Péter 3,4. 
4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságá-

val, ami igen becses az Isten előtt. 
Ez a szellemi oldalról szóló szív.  
Máté 15,19. 
19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, 

paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. 
Ez pedig a lélekből származik. A lelket nevezi itt szívnek. Istentől jó dolgok származnak. 

A szellemi szívből nem származhat gonosz gondolat, gyilkosság, paráznaság, csak a lélekből. 
Meg lehet nézni, keresni, hogy több helyen megjelenik a szív szó. A szív, a szellem és a lélek 
együttese, kombinációja. Fontos, hogy teljes szívvel kell hinni és tudni kell, hogy a 
szellemünk, mindig hitben jár. A Galata 5,22-ban vannak a gyümölcsök. 

Galata 5,22–23. 
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, mértékletesség. 
Ez mind benne van a szellemünkben.  
23. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
Cselekedetek által nem tudunk megigazulni, írja az Efézus 8,9. Sajnos a világban azért 

nem mernek Jézushoz fordulni, mert bűnösnek érzik magukat, mert félnek. Bűnös vagyok, 
mert ezt tettem, meg azt tettem. Nem tudják azt, hogy hármas a felépítésük, nem tudják azt, 
hogy a szellemük tiszta és a cselekedeteikre nem tekint az Úr. Hit által lehet megigazulni, 
üdvözülni. Az emberek meg vannak tévesztve, mert nem ismerik a Bibliának ezt a részét, 
hogy mit ír rólunk Isten Igéje. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. 

Bor Ferenc: 

Szeretettel köszöntelek benneteket! Hisszük, hogy nem csak a helyi gyülekezetnek 
vagyunk áldás, hanem az internet hallgatóságnak is. Fontos, hogy azok az új dolgok, amiket 
Isten kijelent a számunkra, Krisztus Testében elterjedjenek. Összefoglalva, amit eddig 
hallottatok, lépésekben mondom. Újjászületés által új teremtéssé váltunk. A Szent Szellem 
elpecsételt bennünket. Az Úr Jézus drága, szent vére eltörölte a bűnt és igazzá váltunk. Ez egy 
láncsorozat. A 2Korinthus 5,17-et ma már hallottátok, de nekem nagyon tetszik az Egyszerű 
fordításból: 

2Korinthus 5,17. Egyszerű fordítás 
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17. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne 
régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett! 

Ez nagyon jól kifejezi, és ide kapcsolódik a következő Ige is, aminek az értelmét most 
kaptam meg, eddig nem figyeltem fel erre, de dicsőség Istennek, eljött az idő, hogy az Úr 
megnyissa a szemünket. 

Galata 4,6. 
6. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti 

szíveitekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! 
Kibocsátotta, az Egyszerű fordítás azt mondja, hogy elküldte. Gyakorlatilag azt történt, 

hogy az újjászületéskor Isten a mi szellemünket kicserélte Jézus Szellemére. Jézus Szelleme 
van bennünk és minden olyan tulajdonság, ami Jézusnak volt, az mind bennünk van. A 
dicsőség, a feltámadás ereje, a gyógyulásunk és minden bennünk van. A szellemünkben van, 
csak el van rejtve. Ahogy hallottátok, azért kell megújítanunk az elménket, hogy azt a 
bizonyos csapot meg tudjuk nyitni és ne akadályozza a lelken keresztül a test felé való 
áramlását ezeknek a dolgoknak. Tehát mi Krisztusban igazzá tétettünk. Mivel újjászületettek 
vagyunk Krisztusban, a szellemünk tiszta és tökéletes és Krisztus hitével rendelkezünk.  

Az újjászületés pillanatában a Szent Szellem egy vákuumcsomagolásba helyezett 
bennünket. Tudjátok, hogy működik a vákuumcsomagolás, belerakjátok a zöldséget, kiszívja 
a levegőt és leforrasztja a nejlonzacskót. Körülbelül ehhez tudom hasonlítani azt, hogy 
elpecsételt bennünket a Szent Szellem. Régen a patikában, amikor még olyan gyógyszereket 
árultak, amik parafa dugóval volt lezárva, amit paraffinba mártottak, hogy ne kapjon levegőt 
és ne károsodjon a levegő által. Vagyis a dugót a paraffinnal lepecsételték. Ugyanaz a pecsét 
van rajtunk a Szent Szellem által, így a szellemünkhöz nem tud hozzáférni semmi rossz. Ha 
egy keresztény bűnt követ el, akkor az nem érinti a szellemét. A szelleme nincs benne a 
bűnben, amit elkövetett. De a bűn behatolhat a testbe, a lélekbe, az érzelem területére, és akár 
testi betegségeket okozhat, mert az Ige mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Például, ha egy 
keresztény rablásért börtönben ül, akkor a teste van ott, mert a teste követte el a bűnt és nem a 
szelleme. A szelleme tiszta Isten előtt. Igaz, hogy ez a bezártság hathat a lelkére, depresszió, 
csüggedés, akár zavarodottság, de a szív megkeményedése is megtörténhet. 

Volt a börtönszolgálatunkban egy középkorú asszony, és olyan gyülekezetbe járhatott, ahol 
azt tanították neki, ha valaki bűnt követ el, akkor elveszti az üdvösségét. Ő ettől bepánikolt, és 
azt hajtogatta nekünk, hogy a pokolba fog kerülni, és mondhatni megőrült. Ezzel a 
gondolkodásmóddal megnyitotta magát az ördögnek, démonikus elnyomás alá került. 
Próbálták gyógyszerezni, és nem is hozták le a missziós szolgálatra, mert egyszerűen elborult 
az agya. Lehet szélsőségekbe esni, annak ellenére, hogy újjászületett keresztény volt. Le kell 
szögezni azt, hogy függetlenül a cselekedeteinktől, a szellemünk megigazult és szent marad, 
mert a szellemünket az elpecsételés miatt nem érintheti semmi. 

Eszembe jutott egy befőzési technika. Régen a lecsót zsírral leöntötték és az leszigetelte a 
levegőtől, amikor üvegbe tették. Amikor nem volt még hűtő, az oldalast lesütötték és zsírban 
berakták dunsztos üvegbe, ami elzárta hermetikusan a levegőtől a húst. Mi is el vagyunk 
zárva, és külső hatások nem érhetnek bennünket. Vannak olyan felekezetek, mint említettem, 
és olyan vallások, ahol azt mondják, hogy a bűnt elkövetve a keresztény mindent elveszít, az 
üdvösségét, a megigazultságát és mindent, amit Istentől kapott. De ez nem igaz, mert a Biblia 
ezt nem támasztja alá. Ahogy említettem, ennél a bizonyos fogvatartott hölgynél, ő is egy 
szélsőségben volt, mert ő úgy gondolta, illetve valószínű, hogy azt tanították neki, hogy a bűn 
miatt elveszti az üdvösségét és a pokolba kerül, és ráadásul a börtönlelkész ezt még meg is 
erősítette. Nemhogy felemelte volna, hanem a sárga földbe döngölte szegényt. A bűn nem 
hatol át a pecséten, a Szent Szellem pecsétjén a szellemünkbe, a szellemünk továbbra is tiszta 
marad.  
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A Zsidó levél 9. fejezetében ötször hangsúlyozza az Írás, hogy Jézus egyszer áldozta fel 
magát értünk. Ha végigolvassátok a 9. fejezetet, akkor meg fogjátok találni, egyszer áldozta 
fel magát, neki nem kell többször a keresztre menni. Ez azt jelenti, hogy a bűneink nemcsak a 
múlt vonatkozásában vannak eltörölve, hanem a jelen és a jövő vonatkozásában is. Képzeld 
el, valaki ma újjászületet, holnap valami bűnt követ el, és ha nem lenne eltörölve a bűne, 
Jézusnak még egyszer a keresztre kellene menni. Az Ige értelme azt mondja, hogy Jézusnak 
csak egyszer kellett keresztre menni, és Ő ezért, a múlt, a jelen és a jövő bűneit mind eltörölte 
az újjászületett hívők életében. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Isten szellemben tekint 
ránk és nincs kiakadva, hogyha elvétünk valamit, mert Ő a tiszta szellemünkre tekint, amit 
újjáteremtett. Minden bűn, a régi fordítás úgy írja, hogy megbocsátatott, de a helyes szó az, 
hogy eltöröltetett. Minden bűn eltöröltetett a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. 
Mondhatni úgyis, hogy újjászületéskor Jézus elbánt a bűneinkkel és nem kell neki még 
egyszer a keresztre menni, hogyha valaki holnap belerúg a szomszéd tehenébe. Vadonatúj 
szellemet adott nekünk, amire a bűn nincs hatással. Ismétlem magamat, de szándékosan, hogy 
a hallgatóságba ez beleívódjon. Pontosítom, Isten vadonatúj szellemet adott nekünk, ahogy 
olvastuk a Galata 4,6-ban. 

Galata 4,6. 
Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szíveitek-

be, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! 
A szellemünkre a bűn nincs hatással. Ez nem azt jelenti, hogy most bűnt kell elkövetni 

ezért, mert ilyen szépeket hallunk az Igéből. Azt is hallottátok, hogy részünk megváltást nyert, 
ez pedig a szellemünk.  

A testünk és a lelkünk megváltásán dolgozunk, illetve majd a megdicsőült testet az 
elragadtatáskor kapjuk meg. Onnantól kezdve nem lesz a testünknek problémája. Ahhoz, 
hogy az a sok minden a szellemünkből előjöjjön, ott van a hatalom, a gyógyulás, a tudás, a 
hit, a kenet, a kijelentések. Egy dologra van szükség, az elme megújítására. Ilyen mélységben 
én sem láttam eddig, hogy az elme megújítása milyen nagy fontossággal bír. Ami Krisztus 
Testét szennyezi, a vallás, a hagyományok és az emberi tanítások. Ezt Jézus el is mondja az 
evangéliumokban és megdorgálja a vallásos embereket: a ti rendeléseitek hatástalanítják Isten 
Igéjét. Az újjászületett keresztény természete az, hogy ő szentül él. Az elveszett ember 
természete viszont nem szentül él. Ha Krisztus Teste, a hívők sokat hallanák, hogy kik ők 
Krisztusban, akkor ez a hasznukra válna, és még szentebbül élnének. A szentül élésnek 3 fő 
oka: 

1. A természetünk megváltozott, Krisztus szerelme szorongat azért, hogy szentül éljünk, 
hogy Istennek kedves életet éljünk. 

2. A másik dolog pedig az, hogy ellenálljunk az ellenségnek, nem adom meg magam az 
ellenségnek. Nem fekszem le az úton, hogy jöjjön az úthengerrel és keresztülmasírozzon 
rajtam. Egy nagyon jó megértést kaptam, ez pedig a szellemi fegyverzettel függ össze. Az 
Efézus 6-ban van a szellemi fegyverzet leírva. A szellemi fegyverzet része a sisak, az 
üdvösség sisakja. Ami eddig elkerülte a figyelmemet, hogy a sisaknak van egy rostélya, amit 
lehúz az arca elé a harcos. Ha mindennap felöltjük a szellemi fegyverzetet és a rostélyt 
lehúzzuk, akkor az ördög nem lát be, hogy ki van a fegyverzet mögött, hogy Jézus van ott, 
vagy te. Ez egy nagy megértés a számomra. 

3. Bizonyságok legyünk mások felé. Ez csak akkor hatásos, ha ők meglátják, hogy én 
keresztényi módon viselkedek és keresztényi módon élek. 

Varga István is tanított nemrégen Pesten arról, hogy az üdvösség elveszíthető-e, vagy sem. 
Két fogalmat kell tisztáznunk: az egyik az, hogy elveszíteni, vagy megtagadni. Elveszíteni azt 
jelenti, hogy a szemüvegemet fent hagyom a buszon: elvesztettem. Az üdvösséget így nem 
lehet elveszteni. Viszont szándékosan meg lehet tagadni Krisztus kereszten bevégzett munká-
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ját. Ez nagyon kis számban történik, tízezerből, ha egy hívő ezt megteszi, de létezik. Ritka 
eset. Erről szeretnék egy pár szót szólni. 

Először is, nekünk hit által ragaszkodnunk kell az üdvösségünkhöz. Fontos tudni, hogy bűn 
által nem veszíthető el az üdvösség. Ha valaki csinál valami rosszat, akár szándékosat, akár 
figyelmetlenségből, nem veszíti el az üdvösségét. De el lehet dobni magunktól az üdvösséget, 
meg lehet tagadni Jézus bevégzett munkáját a kereszten és azt a szent vért, ami értünk 
kiontatott. Ehhez az egyik feltétel az, hogy érett hívőnek kell lenni, egy csecsemő keresztény 
ezt nem tudja elkövetni. Úgy, ahogy tudatosan befogadtuk Jézust, ugyanúgy tudatosan meg is 
tagadhatja valaki. Ehhez elég sok minden szükséges. A bűn megkeményíti a szívet, olyan 
lesz, mint a bőrkeményedés. Ha valakinek volt már ilyen, tudja, hogy a bőrkeményedés 
rétegről rétegre rakódik. A szív megkeményedése is rétegről rétegre történik, és érzéketlenné 
válik és bekövetkezik egy homály. A világosságból kikerül egy szürkeségbe, egy homályba. 
Eljuthat arra a pontra, hogy megtagadja az üdvösségét, ugyanis az elutasítás helyére sodródik 
el. Alapjában a szív a lélek és a szellem kombinációja. 

Az a megfogalmazás, amit a leckékben hallottunk, nem különbözteti meg, hogy lélek, vagy 
szellem, hanem egybevonja. 40 évig tanulmányozta ez a szolgáló, hogy mit jelent a szív és 
kiírta az Igéket, az összeset, amiben szív van. Az egyik helyen, ahogy hallottátok, a 
szellemünkre vonatkozik az Ige, a másik helyen pedig a lélekre. Mert az újjászületett 
szellemből nem tud előjönni gonoszság, tehát egyértelmű, hogy egyik esetben a szív szó a 
szellemünkre vonatkozik, a másik esetben a lelkünkre. Ezért Ő azt a kijelentést kapta, hogy a 
szív a szellem és a lélek kombinációja. Ebben az esetben is mind a kettőről, erről az egységről 
van szó.  

Benne kell lenni az elmének, a léleknek, mert itt tudatosan kell megtagadni Jézust, 
visszautasítani. Ahhoz, hogy valaki elveszítse az üdvösségét, nem elég, hogy rosszat tesz, 
hogy bűnt követ el, vagy vétkezik, azzal nem veszti el az üdvösségét. Csak azzal, ha 
szándékosan visszautasítja Jézus kereszten bevégzett munkáját. Ha valaki megtagadja Jézust, 
akkor nincs visszaút! Nincs olyan, hogy még egyszer újjászülethet. 

Rengeteg Igét lehet felhozni, a leglényegessebbet emeltem ki, amit mutatott a Szent 
Szellem. 

1Péter 1,3‒5. Egyszerű fordítás 
3. Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki nagy irgalmából 

újjá szült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Ez pedig élő 
reménységet jelent a számunkra. 

4. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi 
sem tehet tönkre, s amely soha meg nem fakul, és sohasem veszít az értékéből, mert a 
Mennyben őrzik a számunkra. 

5. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes 
üdvösséget el nem éritek. Ez már el van készítve, hogy az idők végén mindenki számára 
lelepleződjön. 

A teljes üdvösség alatt itt azt kell érteni, hogy a szellemünk üdvözült, de a lelkünk és a 
testünk nem. Ezt úgy kell érteni, hogy ez egy folyamat, hogy a lelkünket megújítjuk, a testünk 
pedig megdicsőült testet fog kapni az elragadtatáskor.  

A Jakab levél írja, hogy a bűnnek van következménye, de nem a szellemünkre. Semmilyen 
bűn, vagy külső dolog nem vehet ki bennünket az Istennel való kapcsolatból. Pásztorotok is 
mondta, hogy kegyelemből tartattunk meg, hit által, és nem cselekedetekből. A cselekedetek 
által nem lehet üdvözülni, de visszafelé is ugyanígy működik, a cselekedetek által nem is 
lehet elveszíteni az üdvösséget, csak szándékos megtagadással. Beszél arról itt a szolgáló, 
hogy akik éretlenek, vagy értelmi fogyatékosok, kisgyerekek, azok, ha eltávoznak a földről, 
akkor a mennybe jutnak, mert rájuk nem vonatkozik ez.  
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Nagyon élvezetes dolgok ezek a számomra, mert sok új dolog van benne, ami mondhatjuk 
úgy, ahogy Pál mondja, megnyitotta előttünk az Ige ajtaját. 

1János 2,1.  
1. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, 

van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 
A hívő is tud vétkezni, bűnt elkövetni, benne van itt az Írásban, de ez nem tudja meg-

változtatni az újjászületett természetünket. Ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, az Efézusi 
levél alapján, az újjászületés előtti jóság sem tudta megváltoztatni a bűnös természetünket. Az 
éremnek két oldala van, és mind a kettő működik, és mind a kettőt el kell fogadni. 

Egyetlen dolgot még szeretnék említeni, az pedig a Szent Szellem káromlása. Erről is ír a 
Biblia. A Szent Szellem káromlása nem bocsáttatik meg. Említettem az elején, hogy Jézus 
minden bűnt eltörölt, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában, egy kivétellel, ez a Szent 
Szellem káromlása. Hogyan történik ez? 

A kocsmában káromkodnak a legtöbbet az emberek, Jézust is szidják, Istent is szidják, de a 
Szent Szellemet soha nem hallottam, hogy szidták volna. Az egyetlen megbocsátatlan bűn, ha 
valaki szánt szándékkal elutasítja Jézust. A János 6,44-ben olvashatjuk, mit jelent a Szent 
Szellem káromlása. 

János 6,44. 
44. Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonzza azt, aki elküldött engem; én 

pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 
Benne van az üdvösségre vezetés lépéseiben is, hogy a Szent Szellemet meg kell kérni, 

hogy akiért imádkozunk, azt vonzza Jézushoz.  
Ha a Szent Szellem vonz valakit Jézushoz, viszont az illető káromolja, elutasítja Őt, ez az 

egyetlen megbocsáthatatlan bűn. Egy elveszett elkövetheti azt, hogy nem fogadja el Jézust, 
egy újjászületett viszont képes a Szent Szellemet visszautasítani, illetve Jézus munkáját 
megtagadni és ezzel elveszti az üdvösségét. A Szent Szellem káromlása ezt jelenti. 

Még egy ráadást engedjetek meg. Az 1János 1,9-ben van szó a bűn megvallásról. 
Azt mondja ez a szolgáló, hogy nincs más igehely, ahol ezt előírnák, tehát egyetlen Igére 

nem kell építeni egy alapot, egy tanítást. Igazából, ezt úgy tanítják, sok helyen tévesen, hogy 
azért kell bűnmegvallást tenni, hogy Isten megbocsásson. De miért kéne? Jézusban már 
bűneltörlést nyertünk! Itt igazából arról van szó, hogyha belerúgtunk a szomszéd tehenébe, 
vagy a macskájába, akkor odamegyek, hogy Atyám, neked volt igazad, én tévedtem és 
visszafordulok a te utadra. Nem azért kérek bocsánatot, hogy ez el legyen törölve, mert ez el 
van törölve, hanem, hogy a lelkiismeretemet helyre tegyem. 

Jakab 5,15. 
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt 

követett is el, megbocsáttatik néki. 
Nincs máshol igehely a bűnmegvallásról. Itt a testvéreinkkel való közösségről van szó, 

hogy egymástól nyerjünk bocsánatot, hogy odamenjünk egymáshoz, hogy felismerem, hogy 
beszóltam neked, kicsit indulatos voltam, bocsáss meg! Az egymás közötti kapcsolatot állítjuk 
helyre. De nem azért teszünk bűnmegvallást, hogy Isten megbocsásson nekünk. Ennek két ága 
van, az egyik, hogy az Úrral tisztázom, de odamegyek az illetőhöz is, ha a Szent Szellem úgy 
vezet, akivel volt valami összezördülésem, hogy bocsásson meg.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam!  

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 
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Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
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, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 

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

   
 

 


