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DICSŐSÉG A MAGASSÁGOS ISTENNEK! 

 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 12. 17. 
 

Köszönjük Szent Szellem, hogy vezetsz a tanításban, Te adod a szavakat a számba. Drága 
mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus Szent nevében jövünk Eléd dicsérettel, magasztalással 
és hálaadással. Hálával teljes a szívünk Atyám azért, hogy két évezrede elküldted a földre az 
egyszülött Fiadat az Úr Jézus Krisztust, aki bevégezte a munkát, visszaállította a kapcsolatot 
ember és Isten között. Köszönjük, hogy Te békességet hoztál a földre. Hálát adunk Úr Jézus a 
bevégzett munkádért, az igaz voltunkért, az örök életünkért, a teljes körű megváltásért. 
Köszönjük Szent Szellem, hogy Te a győzelem útján vezetsz bennünket. Köszönjük Atyám, 
hogy a menny erőforrásai is a rendelkezésünkre állnak, mindig számíthatunk a segítő karodra. 
Először is Atyám neked engedelmeskedünk, ördög neked pedig ellenállunk, a győztes Jézus 
nevében, és hatalmat veszünk minden gonosz munkád és gonosz terved felett! Kiterjesztve az 
egész gyülekezetre és Krisztus Testére. És minden gonosz erőt megtörve és hatástalanítva a 
talpunk alatt tartunk. Az Úr Jézus elvégezte ezt a munkát is! Mi a talpunk alatt tartjuk a 
megtévesztés szellemét, az akadályozó szellemet, a betegség szellemét, a háború szellemét, 
mert az Úr Jézus mindezeket a talpunk alá helyezte. Köszönjük Úr Jézus, hogy veled együtt 
járhatunk! Köszönjük, hogy tanulhatunk Tőled! Hálát adunk a Te Igédért, amit befogadunk a 
szívünkbe, hogy gyökeret verjen, felnövekedjen és bőségesen gyümölcsözzön mind a magunk 
számára, mind a mások számára. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

 Szeretettel köszöntünk benneteket! A mai tanítás címe: Dicsőség a magasságos Istennek.  
A menny egy dicsőséges hely. Ezt látjuk az Írásokban. Ott folyton örömben vannak és 

dicsőítik Istent. A földi életünk végén mi is erre a dicsőséges helyre fogunk kerülni. Nekünk 
az „útlevelünk” (ami az újjászületés) már megvan. Elsőként két Igét olvassuk fel a Jelenések 
könyvéből. A Jelenések 4,8/b-t először. 

Jelenések 4,8/b. 
8/b. És meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a 

mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő  
Itt a négy élőlény lelkesen dicséri Istent. Ezt négy élőlény teszi Isten trónja előtt. A követ-

kező Igénk a Jelenések 19,7/a. 
Jelenések 19,7/a. 
7/a. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány 

menyegzője... 
Számtalan Ige van, ami azzal foglalkozik, hogy Istent dicsérjük, vagy adjunk hálát Neki, 

magasztaljuk az Ő szent nevét. De itt a földön is hasonló módon kellene élnünk a dicsérettel. 
Mindig a szánkon kellene, legyen Isten dicsérete.  

Most tekintsünk vissza a kezdetekre, hogy tisztább képet kaphassunk. Az Igével nem 
támasztatható alá az, hogy kezdetben Lucifer volt a mennyben a dicsőítés vezetője. Ezt csak 
feltételezzük. Viszont az Írásokból látható, hogy ő maga volt a hangszer, amely által Istent 
imádták. Tehát ez már alátámasztható az Igével. Úgyhogy Lucifer valamilyen módon részt 
vett az Istennek szóló imádatban. Lucifer arkangyalt tökéletes szépségben állítja elénk az Ige. 
Elolvassuk az Ezékiel könyvéből a 28. fejezetben a 12/b-től a 15/a-ig. 

Ezékiel 28,12/b–15/a. 
12/b. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben  
13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniol-

lal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixszal, berillussal, zafírral, gránáttal és sma-
ragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, me-
lyen teremtetél. 
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14. Felkent oltalmazó kerub voltál; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén 
voltál, tüzes kövek közt jártál. 

15/a. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél… 
Itt egyrészt ráfókuszáltam az Édenkert szóra, tehát a mennyben is volt Édenkert, és ami a 

földön volt, azt tudjuk ugye, hogy a mennyeinek a másolata. Megláthatjuk ebből az igesorból, 
hogy Lucifer bőrét drágakövek borították. A teremtése napján foglalták aranyba mindegyiket.  
Mindhárom hangszerfajta megvolt benne. A vonós, a fúvós és az ütős hangszerek. Ő egymaga 
volt az egész zenekar.  

De Lucifer nem elégedett meg azzal, hogy ő volt a hangszer, ő akart megkapni minden 
dicsőséget. Végül mindaz, ami Luciferben volt elhelyezve megromlott, és eltorzult. Miután 
Isten dicsőséges teremtménye gonosszá vált, elbukottként ki lett vetve a mennyből. A fény-
hozó Luciferből sátán vagy más néven ördög lett. Akinek a fő jellemzője a pusztítás, a meg-
tévesztés. Még ezek után is azt akarja, hogy az emberek őt imádják, hogy ő kapja meg a 
dicsőséget Isten helyett.  

Egy képzeletbeli beszélgetésre gondoljunk most. Sátán megkérdezi Istentől a kivettetés 
után: Ezután ki lesz a dicsőítésvezetőd? Erre Isten lenyúlt, felvett egy marék port és embert 
formált belőle. Majd belehelyezte az Ő életét az agyagfigurába és azt mondta: Itt az én 
dicsőítésvezetőm! Tehát ez egy kenetteljes dolog!  

Isten a következőt felelte a sátánnak: Az új teremtményem, az ember nem csak imádni fog 
engem, hanem a te fejedre is rá fog taposni. Azaz az Úr Jézus megtöri a gonosznak a hatal-
mát. Továbbá meg fogom mutatni a dicsőségemet a porból gyúrt ember által, akinek a belse-
jében drága kincsek lesznek és a benne levő dicsőség elő fog jönni, ami kívülről is látható lesz. 

 Tudod-e hogy miért utál annyira az ördög? Azért, mert elvetted a munkáját. Keményen 
harcol azért, hogy te őt imádd, borulj le előtte, ahelyett, hogy te Isten dicsőségére élnéd az 
életedet. Isten bennünket is úgy teremtett meg, hogy mind három hangszer típussal 
rendelkezünk, a húros, a fúvós és az ütős hangszerekkel. Húros hangszer például abban az 
időben volt a citera, a lant. A mi esetünkben pedig a hangszálaink. A fúvós hangszer pedig 
abban az időben volt a síp, ma pedig hasonló módon a leheletünket ahogy belefújuk egy fúvós 
hangszerbe megszólal. Az ütős hangszer volt a dob, ma pedig használhatjuk a kezünket 
tapsra. Az Ésaiás 5,12 említi ezt a három hangszer típust. 

Ésaiás 5,12/a. 
12/a. És citera, lant, dob, síp és bor van lakodalmukban… 
 Ma viszont öt hangszertípust ismerünk, vonós, fúvós, ütős, billentyűs és pengetős 

hangszerek vannak. Három csoportba osztható Isten dicsérete: az élőlények, a hívek, és az 
angyalok. Ezt nézzük meg részletesebben. Zsoltárok 150-ben a 6-os vers. 

Zsoltárok 150,6. 
6. Mindenki, akiben lehelet van, dicsérje az Urat (Jah)! Dicsérjétek az Urat (Jah)!  
Az Ószövetségben van egy ilyen utasítás, hogy minden élőlény dicsérje az Urat. Ebben a 

fejezetben is megtalálható mindhárom hangszertípus, amivel Lucifer rendelkezett. A hármas 
és négyes versekben ott van a kürt, lant, hárfa, dob, hegedű, fuvola. Az ötösben a cimbalom 
található. De ajánlom, hogy olvassátok el a 150-es Zsoltárt, mert csak hat versből áll.  

Róma 15,6. 
6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Krisztus Jézus-

nak Atyját. 
Ez egy újszövetségi útmutatás Isten felmagasztalására. Ez az újjászületett hívőknek szóló 

üzenet. Lapozzunk most a Lukács 2-höz és a 13–14 verseket nézzük meg. Itt az angyalok 
dicsérik Istent. 

Lukács 2,13–14. 
13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent 

dicsérik és ezt mondják vala:  
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14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó 
akarat az emberekhez. 

Gondolkodtam nagyon sokat azon, hogy mit jelent az, hogy angyal és mennyei seregek? 
Végül is arra jutottam, hogy itt is hasonló a helyzet, mint a földi hadseregben, ahol van egy 
vezér és mögötte a közlegények. Valószínűleg ebben az Igében is ezt a képet láthatjuk. Tehát 
Jézus születésekor angyal és mennyei seregek dicsérték Istent. De ugyanakkor örvendeztek is, 
mert a dicséret együtt jár az örömmel. Most olvassuk el ugyanitt a Lukács 2,9–10. verseket.  

Lukács 2,9–10. 
9. És ímé, az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és 

nagy félelemmel megfélemlének.  
10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy örömet, 

mely minden népnek öröme lészen:  
A megjelent angyal a pásztorokhoz szólt. Milyen hatalmas hírt hozott! Négy évezrede 

vártak erre! Látjátok-e, hogy mekkora öröm volt a mennyben Jézus megszületésekor? Akkora 
volt az öröm a mennyben, hogy azt nem tudták a szellemi birodalom keretei között tartani. A 
menny öröme áttört a fizikai világba is, pont ott, ahol a pásztorok tartózkodtak. Úgy tört át az 
öröm, hogy fizikálisan megjelent az angyal. Mire alapozódik ez az öröm? Arra, hogy Jézus 
megszületésével megjött a megváltás is, és az embereknek az üdvösség lehetősége.  

Zsidó 12,2. Egyszerű fordítás 
2. Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője! Ő 

azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem 
törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának 
jobb oldalán. 

Most arra fókuszáljunk, hogy az Úr Jézus előtt volt egy öröm. Jézus az előtte való örömért 
cserébe vállalta a kereszthalált. Tehát Ő látta előre, hogy emberek tömege fog újjászületni! Ez 
az öröm nem más, mint a tömegek üdvössége a kereszt, pontosabban a pünkösd után. Én azt 
hiszem, hogy az angyalok is ugyanezért örvendeztek Jézus megszületésekor.  

Az Istent dicsérő angyalok odamentek a megrettent, megriadt pásztorokhoz, és azt mond-
ták: Isten békességgel és jóakarattal van az emberek iránt. Ezzel vége a négy évezredes ellen-
ségeskedésnek ember és Isten között. Mert most már lesz lehetőség arra, hogy Isten elbánjon 
a bűnnel, Jézus véráldozata által.  

Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ez a békesség és jóakarat, nem ember és 
ember közötti viszonyra vonatkozik. Mert hallottam olyan felekezetről, ahol ezt tanították. Itt 
az Ige világosan mondja azt, hogy Isten jóakarattal, szeretettel és békességgel van az ember 
iránt, a Jézus véráldozata miatt. Ez a vers Isten és ember közötti kapcsolatról szól.  

Zsidó 2,14–15. Egyszerű fordítás 
14. Ezek a „gyermekek” közönséges hús-vér emberek. Ezért Jézus is ugyanilyen 

emberi testben járt a Földön. Azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával 
legyőzze a Sátánt, aki a Halál felett uralkodik. 

15. Igen, Jézus emberré lett és meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halál-
félelemtől, amely őket egész életükben rabszolgaságban tartotta. 

Ámen! Jézus a természetes születés által jött a földre. Neki asszonytól kellett születnie, 
mert csak a fizikai testben elő ember tud hatalmat venni az ördög munkái felett. Jézus a halála 
által hatástalanította és megsemmisítette az örök ellenséget, az ördögöt. A halál hatalma 
kifejezés szerepel itt az Igében, ami a görögben azt jelenti, hogy büntetés, ítélet. Tehát a halál 
hatalma az nem más, mint a halálfélelem attól, hogy a bűneinkben halunk majd meg.  

Zsidó 2,15. Message fordítás 
15. És megszabadítottam mindazokat, akik végig rettegik az életüket. Mert egyetlen 

ember sem tud érzelmileg stabil lenni, ha nem tud szabad lenni a rá váró ítélettől. Ez 
lelkileg nagyon nyomasztó tud lenni, sőt nagyon megterhelő.  
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Ez arra vonatkozik, aki nincs újjászületve, vagy már újjászületett, de még nem tud a 
megváltásnak a részleteiről. Amikor egy újjászületettnél van ilyen jelensége, ott lelki területen 
még nem tudta elengedni azt, tehát visszajönnek a negatív gondolatok. Kitér a Filippi 4,8-as 
Ige vonalából. A „füstösképű” hozza a videót, és bejátssza, hogy mit csináltál ekkor, akkor, 
amakkor, de ennek nem szabadna ajtót nyitni. Tehát itt van a bibi. Krisztusban nem csak a 
rabság láncai szakadtak le rólunk, hanem lehullott a sötétség leple is a szemekről.  

2Korinthus 3,14–16. 
14. De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig felfedet-

lenül ott van az ó szövetség olvasásánál, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; 
15. Sőt mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. 
16. Mikor pedig megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. 
Ámen! Amit az Ige lepelnek ír, az a görögben jelenti a takarót is, és jelenti a fátyolt is. Ez 

a lepel a szellemi szemek előtt van, illetve volt ott az újjászületés előtt. Mondok egy konkrét 
példát: Több testvértől hallottam azt, hogy újjászületés előtt próbálta ugyan olvasni a Bibliát, 
de nem értett belőle semmit. Újjászületést követően, mivel lehullott ez a bizonyos lepel a 
szeméről, megnyílott előtte a Biblia és folyamatos kijelentéseket kapott belőle. Amikor az 
újjászületés által lehull a lepel a szemekről, akkor új kijelentéseket kapunk.  

Most jó pár ilyen kijelentést szeretnék veletek megosztani.  
 
a.) Amikor megismered a benned levő, azaz a szellemedbe levő isteni természetet, akkor 

onnantól kezdve részesedni is tudsz belőle. Például szellemi ajándékok, megváltás, és úgy 
összességében a kereszt műve, ami bevégeztetett Krisztus által. Az ellátás, vagy mondhatjuk 
úgy is, hogy a megoldás már ott van a szellemedben a probléma jelentkezése előtt.   

2Péter 1,3. 
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 

istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmá-
val elhívott. 

A megismerés által hozzáférésünk van a bennünk levő isteni természethez.  
 
b.) Azért gyűlöl az ördög, mert Krisztus képmását vetted fel. A legnagyszerűbb módja az 

ellenállásnak az, ha közeledsz Istenhez.  
Jakab 4,7–8/a. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme-

nekül) előletek. 
8/a. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.  
Ámen! Tudni kell hogy akinek térdet hajtasz, az fog uralkodni az életed felett.  
 
c.) Nem minden problémát közvetlenül az ördög okoz, hanem legtöbb esetben a démonai 

teszik ezt. A démonok viszont tudják, hogy Jézus megfosztotta őket a hatalmuktól. Csak úgy 
tudnak beférkőzni az életedbe, ha engedsz a megtévesztésüknek. Látnod kell, hogy mindez 
csak üres fecsegés. A János 8,44-ben nézzük meg az ördög valódi természetét. Itt Jézus a 
farizeusokhoz szól vallójában, mert ők sem voltak újjászületve, és az ördögi természet volt 
bennük.    

János 8,44. 
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíte-

ni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne 
igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 

Itt van az ördög igazi természete, hogy hazug.  
 
d.) Az öröm egy természetfeletti erő! 
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Jakab 1,2. 
2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. 
Nem a nehézségeknek kell örülnünk, hanem annak, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mert 

Ő hatalmasabb minden problémánál. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz 
benneteket. Példa erre Pál és Silás szabadulása a börtön mélyéről. Ezt házi feladatnak 
említem, hogy az Apostolok cselekedetei 16,22–26. részében ezt el tudjátok olvasni. Viszont 
most lapozzunk el az Egyszerű fordításban a Nehémiás 8,10/b. vershez. 

Nehémiás 8,10/b. Egyszerű fordítás 
10/b. Ez a nap az Örökkévalónak szent napja, most ne bánkódjatok, hanem töltsön 

be titeket az Örökkévaló öröme, mert abból nyertek erőt!  
A mi fordításunk azt mondja, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Azt lehet ebből látni, 

hogy az Úr öröme egy komoly erő a birtokunkban. Problémák esetén kerülj egyetértésbe 
Krisztus befejezett váltságművével, és teljes örömnek tartsd azt, hogy a gondod már le lett 
rendezve a kereszten.  

 
e.) A lélek egy udvar! 
Zsoltárok 100,4. 
4. Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat 

néki, áldjátok az Ő nevét! 
Ámen! Tehát a hálaadás és a dicséret legyen mindig az ajkunkon. A kapu az akaratunkat 

jelenti, amikor Isten akaratának alávetjük magunkat. Az udvar pedig a lelkünk összes többi 
területe. Ugyanis a lélek területén van az akarat is, de azt külön nevezi a kapunak. Viszont az 
értelem, érzelem, képzelet, indíték, beállítottság, ez mind az udvarban van, a lelkünknek a 
többi területén.  

A lelkünk üdvözítése egy hosszú folyamat, amit Isten Igéjével tehettünk meg. Arra a 
szintre kell törekednünk, hogy a szellemünk és a lelkünk összekapcsolódva, a testünket tudja 
uralni. Így leszünk képesek szellemben járni és hallani Istentől. Soha ne hagyd üresen a lelked 
területét, mert az üres helyet betöltheti Istenen kívül az ördög is.  

Lukács 11,24–26. 
24. Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, 

nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahon-
nét kijöttem. 

25. És odamenvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. 
26. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét szellemet, magánál gonoszabbakat, és 

bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. 
Itt azt mondja, hogy kisöpörve, de üresen maradt ennek az elveszett embernek a háza, aki 

démoni befolyás alatt állt. Szabadulás, vagy újjászületés után egy felelős döntést kell hoz-
nunk, helyet készíteni Istennek a lelkünkben. Aki ezt nem teszi meg, az a világ útjaihoz fog 
igazodni.  

 
f.) Ez egy hosszabb történet, a Mária és a Márta története, akik vértestvérek voltak.  
Lukács 10,38–42.  
38. Lőn pedig, mikor az úton mentek, hogy Ő bement egy faluba; egy Márta nevű 

asszony pedig befogadta Őt házába. 
39. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja 

vala az Ő beszédét. 
40. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: 

Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szol-
gáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. 

41. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: 



Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

6/10 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

42. De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. 
Figyeljük meg azt, hogy kezdetben mindketten, Márta és Mária is hallgatták Jézust! Ezt a 

39-es versből lehet látni, mert ott van egy kifejezés, hogy „aki is”. Az „is” szó a görögben 
jelenti azt is, hogy szintén. Tehát ezt most magyarul úgy lehetne megfogalmazni, hogy Mária 
szintén leült Jézus lábaihoz. Ha Mária leült szintén Jézus lábaihoz, akkor előtte Márta is ott 
ült. Ez így ebből következik.  

A probléma akkor kezdődött, amikor Márta figyelmét elvonták a konyhai teendők. Ma is 
sokan annyira rohannak, hogy figyelemzavarosak lesznek, és emiatt nem tudnak koncentrálni 
a fontos dolgokra. Az aggódás és a nyugtalanság kiszívja az életet az emberek lelkéből. Ezt 
ugye ismerjük a Márk 4-ből a magvető példázatából. Ez megint jó lesz házi feladatnak nektek. 
Ehhez jön még az élet gondjai és a test kívánsága.  

Az ellenség stratégiája az, hogy kiüresítse a lelkedből Isten Igéjét, Isten erejét azért, hogy 
bejusson az üres területre, így készít helyet magának a Luckó, azaz a „füstősképű”. Jól tudja, 
hogy a szellemedben ott van Isten ereje, de ha a lelked nem kerül összhangba a szellemeddel, 
akkor a nem is fog kiáradni onnan.  

Kerüld az ürességeket hordozó hagyományokat és emberi rendelkezéseket! Azzal csak 
megsokszoroznád azt, ami rosszul működik a lelkedben. Ezt a Máté evangéliumban találjuk 
meg, a 15. fejezetben a 6-os és a 9-es versekben. Ezt Jézus mondta a vallásos embereknek. 

Máté 15,6. 9. 
6. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. 
9. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek-

nek parancsolatai. 
Viszont, amit vetsz a szellemedbe és gyökeret ver, megerősödik ott, azt már senki nem 

veheti el tőled. Ezt mondta Jézus, Máriának, hogy a nemesebb, hasznosabb dolgot választot-
tad, vagyis Isten Igéjét. 

 
g.) Miért engeded, hogy az élet teljesen kiszárítson? Szabaduljatok meg az időt lekötő és 

figyelemelterelő dolgoktól! Lassíts le, hogy fel tudd készíteni a szívedet! Egy ószövetségi 
előképet mondok ehhez. Jeruzsálemben a templomot hosszú lépcsősoron tudták megközelí-
teni az izraeliták, s eközben mondták el a 120-tól a 134-ig terjedő Zsoltárokat. Lépteiket 
lelassítva mondták el, hogy végig tudják mondani. És ezeket a fejezeteket, a felmenetelek 
Zsoltárainak nevezik. Tehát a Zsoltárok 120-tól a 134-ig. Így készítették fel a szívüket az 
imádatra. Az egybegyülekezésre, ma is ilyen felkészített szívvel kellene jönniük a szenteknek.  

 
h.) Az imádságainkat is Istenre fókuszálva kellene elmondani. A százszázalékos össz-

pontosítást az imaszobába való elvonulás és bezárkózás biztosítja. Például a King James 
Biblia az imaszobát fülkének nevezi. A százszázalékos összpontosítást lelassulással és idő-
ráfordítással, illetve a figyelemelterelés kizárásával érhetjük el. Most pedig elolvasom egy 
más fordításból a Máté 6,6-ot: 

Máté 6,6. A Magyar Biblia Tanács fordítása 
6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva, imád-

kozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. 
Az „amikor” szó a görögben azt jelenti, valahányszor, minden esetben. Tehát amikor 

imádkozunk, akkor így kellene eljárni. Rávilágított a tanárunk az „amikor” szóra, hogy nem 
azt írja a Biblia, hogy „ha”, hanem amikor. Tehát ez is fontos!  

Valahányszor imádkozunk, Isten megfizet. A „megfizet” pedig azt jelenti, hogy nyilván-
valóan megjutalmaz. Ez a jutalom honnan származik? A szellemi emberedből fog kiáradni, 
mert elintéztél valamit a lelked területén, ami az ima és böjt által megtört. Lehet ez egy 
megbocsájtás is, ami az ima során jött a szívedre. Ledőlt valamilyen fal vagy korlát, ami 
addig akadályt képezett a lelked területén. Az ima által feldolgoztál a lelkedben valamilyen 



Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

7/10 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

csalódást, keserűséget, sérelmet vagy egy rossz emléket, és ettől szabaddá váltál, és így a 
szellemedben levő isteni természet ki tud áradni, mert a lelked nem akadályozza azt.  

Összességében, zárógondolatnak a következőt mondanám. Arra lettünk teremtve, hogy a 
mennyei Apucinknak örömöt szerezzünk. Tehát váljon a dicséret és az imádat, életformáddá! 
Halleluja! 

Most pedig karácsonyi részleteket fogok felolvasni Reinhard Bonnkétól!  
 
Karácsony semmi más ünnephez nem fogható. Egyetlen másik vallásnak nincsen ehhez 

hasonló időszaka. Amit ilyenkor ünnepelünk, az nem egy tantétel, egy előírt szertartás, vagy 
egy tradicionális rituálé. Mi is akkor karácsony? A túláradó öröm spontán kitörése, amely a 
mi csodálatos, dicsőséges Istenünknek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának a kijelentéséből 
fakad. Micsoda Isten az, aki "Jézus Atyja és Istene"! És micsoda Fiú Ő! Micsoda Megváltó! 
"Örüljünk és örvendezzünk az Úrban!" Áldott Karácsonyt kívánok mindnyájatoknak!  

 
Amikor a család találkozik karácsonykor, az egy örömteli esemény, azonban csupán 

előképe az eljövendő dolgoknak. Micsoda találkozás lesz az, amikor Jézus, a Fiú hazatér! 
Micsoda rendkívüli alkalom lesz! Micsoda ünneplés, micsoda emelkedettség, micsoda öröm! 
Senki, aki a családhoz tartozik, nem fog róla hiányozni! Isten minden újjászületett gyermeke 
szemtől szembe fog találkozni akkor „nagyobbik testvérével”, a Fiúval, aki „számtalan fiát 
vezeti dicsőségre”. És az ünneplés soha véget nem érően fog folytatódni! Ez lesz minden idők 
leghatalmasabb családi összejövetele! Kívánom, hogy ennek az előízét érezzétek családi 
körben ezen az ünnepen! Áldott karácsonyi készülődést!  

 
Karácsony: A legbámulatosabb ellentmondás és misztérium, hogy a változhatatlan Isten 

hogyan lett emberré; azzá, ami soha nem volt. „Valóban nagy a kegyességnek a titka: Isten 
megjelent testben” Betlehemben (1Tim 3:16). Emberi testet öltött, és azóta sem vette le. 
Nem vetkőzte le emberi formáját, mint egy búvár, aki a merülésből feljőve leveti a 
búvárruháját. A legnagyobb név Mennyben és a Földön egy ember neve: Jézus Krisztusé, 
aki „tegnap, és ma és mindörökké ugyanaz”. Áldott készülődést az ünnepre!  

 
A kozmikus változás – Jézus születése alapvetően megváltoztatta a Menny és a Föld 

egymáshoz való viszonyát. Olyan változásokat idézett elő, amilyenek soha a megelőző 
századokban nem voltak. A kozmikus változás 2000 éve kezdődött: azon az első karácsonyon 
Jézus áttörte a sátáni sötétséget, és „akik a sötétben ültek, láttak nagy világosságot”. Ez a 
világosság azóta is ragyog, és a sötétség soha nem tudja legyőzni! (János 1,5) Jézus a világ 
világossága. Áldott karácsonyi készülődést!  

 
A legkevésbé sem számít, hogy melyik napon született Jézus. Ha számítana, az evan-

géliumok közölnék velünk a dátumát. A pogányok bizonyos napokat isteneiknek, hőseiknek 
és ünnepeiknek elkülönítettek, de Jézus eljövetele elhomályosította mindezek dicsőségét és 
emlékét. Azóta minden nap az Övé. Ha egyik napon korábban mást ünnepeltek is, azt ma 
már Jézus megszenteli, még a leghírhedtebb napokat is. Jézus neve kitisztított minden 
szennyeződést a naptárból! Ezért: Áldott Karácsonyt!  

 
Kedveled a karácsonyt?” - szokták tőlem ilyentájt kérdezni. Hogy kedvelem-e? Isten e 

miatt teremtette a világot! Ez a nap az emberi történelem kulcsa, amely az összes napot 
érthetővé teszi. Ha nem lett volna az a betlehemi este, a világ értelmetlen volna. Krisztus 
testet öltése Isten leghatalmasabb munkája volt. Karácsony! Ez a nap RÓLA szól, nem a 
karácsonyfáról. Teljesen felesleges azon rágódni, hogy december 25-e eredetileg egy pogány 
ünnepség volt, mert ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy a termőföldbe csak azért nem 
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vethetünk gabonát, mert abban előtte gyomnövények nőttek. „Valóban nagy a kegyesség 
titka: Isten megjelent testben” (1Tim. 3,16). Betlehem volt az érkezési pont. Áldott 
karácsonyi készülődést!  

 
Az angyalok jelen voltak, amikor Isten alapot vetett a Földnek, és örvendeztek; és jelen 

voltak akkor is, amikor Krisztus átlépte az emberi lét küszöbét, és egy jászolban talált 
nyugalmat. Az angyalok szemtanúi voltak mindennek, és ámulva nézték, ahogy az örök és 
mindenható Isten emberi testbe költözik. Látták, amikor az Atya odaadta a Fiát, ezzel 
mutatva meg atyai szíve teljességét: készségét a végső áldozatra is, hogy ezzel fejezze ki 
végső szeretetét. VÉGSŐ SZERETET - ez karácsony üzenete. Áldott ünnepeket!  

 
Amikor Jézus eljött, a menny örökre kitárult. Soha azelőtt nem pillanthatták meg Isten 

seregét bűnös és közönséges emberek, most viszont a pásztorokat „körülragyogta az Úr 
dicsősége” (Lukács 2). A menny ajtaja kitárult, és fénylő ragyogás árasztotta el az egész 
földet. A profétikus 24. zsoltár azt mondja: „Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek 
föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!” A föld kapui megnyíltak, és a dicső Király 
belépett, hogy velünk lakjon. Senki nem tudja bezárni ezeket a kapukat, sem a mennyet 
visszazárni. Jézus, a Megváltó haladt keresztül rajtuk, hogy hozzánk eljöjjön. Amikor 
Dániel könyörgött az Úrhoz, a menny kapui még zárva voltak, és Isten követének félelmetes 
szellemi erőkkel kellett megküzdenie, hogy elérjen hozzá. Ez azonban örökre megváltozott. 
Jézus minden ellenálló szellemi erőn diadalmaskodott, és egy új és élő utat nyitott meg 
Istenhez. Úgy tért vissza a mennybe, hogy az utat nyitva hagyta, és a nyitott egeken 
keresztül a Szent Szellemet kitöltötte a tanítványokra. Az emberiség Krisztusban jogot 
szerzett arra, hogy a mennyei helyekre eljusson. Ezt jelenti a karácsony: Nem kell többé 
dörömbölnünk a csukott ajtón, a menny megnyílt, az angyalok szabadon járnak a menny és 
föld között, az imáink akadálytalanul érik el Isten trónját, és a Szent Szellem folyton ragyog 
ránk, mint a napsugár egy felhőtlen nyári napon. Immánuel – Velünk az Isten. Áldott készü-
lődést az ünnepekre!  

 
Szolga-király – Krisztus visszatérésének ígérete megmutatja, milyen hatalmas Ő. 

Először úgy jött el, mint az Úr szolgája, a fájdalmak férfia. Ahogy akkor bántak vele, ma is 
igazságért kiált! Soha senki nem jött úgy el, ahogy Jézus jött. Az Istenségből jött az 
emberlétbe, magára öltve földi ruháját. Micsoda eljövetel volt! Csak néhány pásztor beszélt 
róla azon az első karácsonyon, de az egész világ beszél róla ma, és minden nap egyre többen. 
Jézus tudta, hogy a Golgotára visz az útja. Rettenetes bánásmódban volt része. „Utált és 
megvetett volt, fájdalmak férfia...” (Ézsaiás 53). Gyűlölet ennél gyötrelmesebb nem lehet. A 
világ a szívét sebezte meg. Aztán eltávozott. Ki hibáztathatná ezért? Testén magával vitte a 
dicsőségbe a kínzások és a kivégzés során szerzett sebeket, amelyeket „barátai házában” 
szenvedett el (Zakariás 13:6), és amelyek soha nem gyógyulnak be. Ő volt a „megöletett 
Bárány” (Jelenések 5:6). Mégis, ilyen bánásmód ellenére is vissza fog térni! Ez mindennél 
hangosabban beszél arról, kicsoda Ő valójában. Ó, micsoda Megváltó! Micsoda nagyvonalú 
és megbocsátó szeretet e bűnös világ felé! Szótlan ámulat vesz rajtunk erőt. Vissza akar térni, 
és ezt azóta tervezi, hogy elment tőlünk - mint ahogy a vőlegény vágyódik a menyasszonya 
után. Szeretete nem hűlt ki. Soha nem tud elfelejteni minket! Szíve fénylő csillag világunk 
mélysötét éjszakájában. Szeretete nem hunyt ki a kereszten. A Golgota nem egy kialudt 
vulkán. Az evangéliumi üzenetünk a Megfeszített Krisztusról szól, azonban ha kihagyjuk azt 
a tényt, hogy a Megfeszített egyben a Visszatérő Király, akkor ottmaradunk egy elvont 
teológiával. Krisztus személyisége nem engedi meg, hogy ne jöjjön vissza. Vissza kell jönnie, 
hogy befejezze, amit elkezdett. Végül is, az első eljövetelével nyerte meg a szívünket. 
Elvégezte, hogy akarjuk Őt. Magához vonzott minket. Tőle van, hogy szeretjük Őt és 
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vágyakozunk utána. Nincs szándékában csalódást okozni. „Jöjj, Uram, Jézus!” (Jelenések 
22:20). Legyetek áldottak!  

 
Senkinek nem volt olyan születése, mint Jézusnak - és most nem csak a szűztől való 

születésére gondolok. Jézus azért született meg, mert meg AKART születni. Közülünk senki 
nem dönthetett arról, hogy meg akarunk-e születni, egész egyszerűen azért, mert ennek 
eldöntése nem állt módunkban. Jézus nem egy családtervezés eredménye volt. Ő maga 
tervezte meg a születését az Atyával közösen a mennyben. Isten Fia pontosan tudta, milyen 
lesz az élete közöttünk, és mégis el akart jönni közénk. Kezdetleges körülmények közé 
született egy durva korban, egy koszos és egyszerű faluba, ahol kemény munka és szegényes 
táplálkozás várta, és tudta azt is, milyen kegyetlenül fogják kivégezni. Mi a csodáért akart hát 
mégis a Földön élni és végigszenvedni egy ilyen életet? A válasz egyszerűen az, hogy ő ezt 
akarta - ennyi. Kész volt, hogy minden áron az emberiség családjához csatlakozzon. Ő 
saját magát egyetlen névvel illette: Emberfia, vagyis azonosult az emberi fajjal. Ézsaiás 
szava, miszerint „egy gyermek születik nékünk”, a velünk való szolidaritását fejezi ki. 
ÖRÜLJETEK! Ő értetek, értem, mindnyájunkért jött. Ámen! 

 
Köszönjük Atyám a nyitott szíveket, akik ezt meghallották, befogadták vagy ezután 

fogják meghallgatni az interneten. Legyen ez áldás minden hallgató számára! Köszönjük 
Atyám, hogy Veled tölthettük ezt az órát, és hálát adunk az Úr Jézusért, aki a jászolban 
megszületett. Szeretettel kívánok mindannyiótoknak Jézus Krisztust ünneplő, áldott kará-
csonyt!  

 
Karácsony alkalmából, olyan sok ajándék közül választhatnék, amit adhatnék neked, de 

úgy döntöttem, inkább emlékeztetlek arra az ajándékra, amit Isten adott neked, az Egyszülött 
Fiát, Jézust. Kérlek, fogadd el Tőle karácsonyra, ezt az egyedülálló ajándékot oly módon, 
hogy elmondod hittel és hangosan a következő imádságot: 

Uram, Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy Isten Fiaként meghaltál a bűneimért, 
majd feltámadtál és ma is élsz. Kinyitom a szívem kapuját és befogadlak Téged, mint Uramat, 
Megváltómat, Gyógyítómat és Szabadítómat. Köszönöm, hogy megváltottál és Életed árán! 
Kérlek, Te irányítsd az életemet! Ámen. 

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

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
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