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MIÉRT JÖTT EL JÉZUS A FÖLDRE? 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 04. 09. 
 

Drága mennyei Atyánk, drága Jézus, köszönjük, hogy megváltottál minket. Te vagy az út 
és az élet, a mi életünk, amit megszereztél nekünk. Köszönjük, hogy megkaptuk a gyógyu-
lásunkat, a szabadulásunkat. Köszönjük, hogy bőségben élhetünk és békességet adtál nekünk, 
mennyei Atyám, itt a földön. Hálákat adunk minden jóért, amit elvégzel az életünkben. Hálás 
a szívünk, hogy a mai napon is itt lehetünk, és veled lehetünk, mert Te vagy középen, drága 
Úr Jézus, Te vagy a szívünkben és Te árasztod ki a kenetedet, a jelenlétedet, ami a mai napon 
is jelen van, Jézus nevében. Hálákat adok, mennyei Atyám, az itt jelenlevőkért, a drága test-
véreimért. Köszönöm az ő életüket, az ideszánt szívüket. Köszönöm a családjukat és minde-
nüket, amijük van. Köszönjük, mennyei Atyánk! Nem siránkozunk azért, amink nincs. Kö-
szönjük, mennyei Atyám, hogy Te betöltöd minden szükségünket. Te az életünk Ura vagy, és 
általad mindenünk megvan, Jézus nevében. Köszönjük, hogy az Ige bőségében élhetünk. 
Köszönjük, hogy kiáraszthatjuk a kenetet minden testre, a gyógyító kenetet, a szabadító kene-
tet, Jézus nevében, ahogy Jézus is tette, amíg itt járt a földön.  Köszönjük, hogy ezt megtaníto-
ttad nekünk, és köszönjük, hogy ezt továbbadhatjuk, és kiáradhat rajtunk keresztül ez a kenet, 
Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, azokért is, akik nem tudtak eljönni a mai 
napon. Kiárasztjuk a gyógyító kenetedet. Kiárasztjuk minden helyzetre a kenetet, Jézus nevé-
ben. Helyreállítást szólítunk az életekre, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy Te 
vagy a dicsőség a mi életünkben, hogy Téged hirdethetünk, hogy veled élhetünk, és Te nem 
hagysz el soha minket, mert Te örökre a szívünkben élsz, mert befogadtunk Téged. Hálákat 
adunk Neked ezért! Köszönjük, hogy annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta az 
Úr Jézust a halálból, és ugyanaz a drága Szent Szellem megújítja a mi halandó testünket is az 
Ő bennünk való lakozása által. Hálásak vagyunk a Te Igédért, amivel megújíthatjuk az elmén-
ket. Nem korlátozzuk, hogy a belső emberünkből kiáradjon a gyógyulás a testünkre, Jézus 
nevében. Ezt kihirdetjük! Hálákat adunk, mennyei Atyám, Magyarországért! Köszönjük, 
mennyei Atyám, hogy a Tiéd Magyarország és a vezetők is, Jézus nevében. Minden vezetőt 
megáldunk, akik élnek a földön. Köszönjük az életüket, és hisszük azt, hogy a Szent Szellem 
formálja a szívüket, és a Te akaratod szerint ítélik meg az ország és a világ dolgait. Köszön-
jük, hogy a mi javunkra fordítod ezeket, Atyám, Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magaszta-
lunk Téged, Jézus nevében. Ámen! 

Szeretettel köszöntelek benneteket! Köszönjük, hogy egy kis szünet után itt lehetünk újra 
együtt az Úrral és hirdethetjük az Ő Igéjét, az Ő üzenetét a mai napon is. Ma rajtam keresztül 
az Úr azt az üzenetet hozta, hogy beszéljek arról, hogy miért jött el Jézus a földre. Megnyitjuk 
a mai alkalmat a Szent Szellem segítségével. Hisszük, hogy a Szent Szellemnek átadtuk, és Ő 
vezet, és irányít benne minket.  

Amikor Jézus szolgálatáról beszélünk nagyon fontos tudnunk azt, hogy Ő miért jött el. 
Mivel az emberek különböző neveltetéssel és különböző vallási háttérrel rendelkeznek, és 
jönnek felénk, fontos, hogy mi tiszta képet adjunk nekik, hogy eléjük tudjuk tárni, ami ezzel 
kapcsolatos, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy miért jött el Jézus. Isten az Írásban megírja ezt, 
nagyon sok Igével alá lehet támasztani. Az első Igénk a Máté 5,17. lesz és az Egyszerű fordí-
tásból olvasom fel. 

Máté 5,17. Egyszerű fordítás 
17. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a Mózesi Tör-

vényt, vagy a próféták tanítását! Ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem!  
Tudni kell, hogy azok az Igék, amiket a mai napon hozok, az evangéliumokban vannak, 

vagyis az átmeneti időszakban, amikor Jézus itt járt a földön. Jézus betöltötte a törvényt és ma 
már a megváltás után, az újszövetségben más a helyzet, azért ezt a kettőt ne keverjük össze. Itt 



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

2/13 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

most Jézusról beszélünk, hogy miért jött. A mi fordításunkban úgy írja a beteljesíti szó 
helyett, hogy „betöltsem azokat”. Tehát Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt. Vannak, 
akik ezt az Igét másképp értelmezik, helytelenül tanítják, mint amit valójában jelent. Azt 
tanítják tévesen, hogy Jézus eljött, hogy megcselekedje a törvényt, és így mutassa meg 
nekünk, hogy mit, hogyan kellene megcselekednünk. Ezért mondtam, hogy ez az átmeneti 
időszak és ez Jézus idejében történt. De nem ezt mondja az Ige. Betölteni valamit azt jelenti, 
hogy eleget kell tenni valaminek, és hiánytalanul kell beteljesíteni. Mondok egy példát, hogy 
érthetőbb legyen. Amikor építkeztünk, akkor meg volt adva egy bizonyos idő, mondjuk öt év, 
amennyi idő alatt fel kell építeni a házat. Írtunk egy szerződést, hogy ezt öt év alatt teljesíteni 
kell. Mellette mondjuk, tíz évre vettünk fel kölcsönt, és a banknál is szerződést kellett kötni, 
és azt tíz év alatt teljesíteni kell, hogy kifizessük a teljes kölcsönt. Amikor eltelt az idő, 
addigra az összeget visszafizettük, és felépítettük a házat, vagyis a szerződésnek eleget tet-
tünk. Amikor eleget teszünk a szerződésnek, akkor azt megszüntetik. Vége, az a szerződés 
már utána nem él. Ott az be van teljesítve. Ez az igevers erről szól. Azt mondja, hogy nem 
azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt, hogy eleget 
tegyek a törvénynek és hiánytalanná tegyem. Jézus eljövetelének ez volt az első és legfőbb 
célja, hogy betöltse a törvényt. Egy emberi lény sem volt képes arra, hogy ezt megtegye, senki 
nem tudta betölteni a törvényt, egyedül csak a testben megjelent Isten, aki tökéletes, bűntelen 
ember volt. Ez egyedül Jézus. Jézusnak el kellett jönnie, hogy a törvény betöltése teljes 
legyen. A következő Igénk a Máté 9,13, ezt is az Egyszerű fordításból olvasom: 

Máté 9,13. Egyszerű fordítás 
13. Menjetek, és értsétek meg végre, mit jelent ez: »Én irgalmasságot kívánok, nem 

áldozatokat!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam. 
Jézus azt mondja, hogy nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért. Fontos tudni azt, 

hogy az igazak azok az emberek, akik követik az isteni utat és tudják azt, hogy a megváltás 
után újjá kell születni, akkor újjászületnek. Tehát követik Jézus útját. De vannak olyanok is, 
akik azt gondolják, hogy ők igazak Isten előtt, és ellenszegülnek. Ők nem fogadják el a jézusi 
utat, mert ők azt hiszik, hogy jó helyen vannak. De ezt mi tudjuk, hogy az Újszövetségben ez 
nem így működik. Azt mondja, hogy azért jött, hogy megtérésre hívja a bűnösöket. Azokat 
jött elhívni, akik beismerik azt, hogy szükségük van Jézusra. A megtérés azt jelenti, hogy 
elfordulni valamitől, és odafordulni valamihez. Itt elfordulni az istentelen úttól, pontosabban a 
sötétség útjától és odafordulni a helyes isteni út felé, odafordulni Jézushoz. Nem csak a bűntől 
való elfordulásról szól az Ige, hanem oda kell fordulnunk Jézushoz. Hiszen Ő azért jött, hogy 
új életet adjon nekünk, mert mindannyian elveszettek és bűnösök voltunk, egy igaz ember 
sem volt a földön. Jézus szellemileg és testileg is meghalt és újjászületett, Ő volt az 
elsőszülött a szellemi halálból, és akik utána jöttek, azok mind újjászületettek, addig egy sem 
volt igaz. Dicsőség az Úrnak, hogy van ilyen lehetőségünk. Tehát azért jött Jézus, hogy új 
életet adjon az elveszett, bűnös embernek. A Jézushoz való fordulás még azt is jelenti, hogy 
Őt hisszük a szívünkben, és megvalljuk a szánkkal, a Róma 10,9‒10. alapján.  

Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Is-

ten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Ezentúl, amikor újjászületik valaki, onnantól kezdve Jézus az Úr az élete felett. A 

következő a Máté 10-ben található. 
Máté 10,34–36. Egyszerű fordítás 
34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre! Nem azért 

jöttem, hogy békét, hanem hogy kardot hozzak. 
35. Azért jöttem, hogy »szembeállítsam a fiút az apjával, leányt az anyjával, menyet 

az anyósával. 
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36. Így az embernek a saját családtagjai lesznek az ellenségei.« 
Azért ez kemény, ha nem tudjuk, hogy mi az értelme ennek az Igének. Sokan nem értik, 

hogy ez mit jelent és kérdezheti, hogy ha Isten csak jót ad, akkor hogy van ez az Ige? Mit 
jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy ez az üzenete, megosztást, és viszályt 
fog okozni az emberek között. Ez azt jelenti, amit már meg is tapasztaltunk, amikor újjá-
születtünk, hogy a családban a házastárs, a gyerekek, vagy bárki, akár a munkatársaink, táma-
dásba indulnak ellenünk az Ige miatt. Nagyon sokan el is válnak emiatt, mert megtalálja 
valaki a jézusi utat, és azon az úton marad. Most magamból kiindulva, én is sok támadást 
kaptam, megharcoltuk a hit szép harcát, kaptunk hideget, meleget. Ezt tudjuk mindannyian. 
Voltak konfliktusok, de dicsőség az Úrnak, hogy ez helyreállt. De nem mindenhol áll helyre. 
Van, ahol megmaradnak ezek a viszályok, és emiatt szakadások történnek. Ez az üzenet, azt 
jelenti, hogy ha helyes útra rámész, akkor bizony a családba lesznek ilyenek. Jézust sem 
követte a családja, mert Ő is azt mondja az Igében, amikor a családja kereste, hogy itt az én 
családom, ti nem követitek az én utamat. Ugyanúgy vagyunk mi is itt a világban, ahogy Ő 
volt a világban, mi is ezeket a dolgokat megjárjuk, mert ugyanazokat cselekedjük, mint Ő, és 
ezért mi is megjárjuk ezt az utat. Sokszor megosztással szembesülünk, amikor felvállaljuk a 
közösséget az Úrral, de bárhogy is történik, meg kell állnunk az Ő útján, és ezt szeretetben, és 
megbocsátásban kell tennünk. Még akkor is, ha ellenségeskedés is támad felénk, vagy 
ellenszegülés. Késznek kell lennünk arra, hogy kiálljunk a hitünkben és a hitünkért, és 
tudnunk kell, hogy még ha viszály is támad, attól a helyreállás meg tud történni, ahogy 
megtörtént nálunk is. Isten meg tudja a dolgokat gyógyítani az idő múlásával. De 
viszálykodás folyamatosan lesz, ami szakadáshoz vezet a kapcsolatokban. A következő Igénk 
a János 6,38, amit újra az Egyszerű fordításból olvasok fel. 

János 6,38. Egyszerű fordítás 
38. Mert nem azért jöttem le a Mennyből, hogy a saját akaratomat vigyem véghez, 

hanem annak akaratát, aki elküldött engem.  
Isten akarata az, hogy először is minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére 

eljusson, és mellette még az, hogy minden emberrel jót tegyen. Isten minden emberrel jót 
tesz. Jézus azért jött, hogy ezt a jótevést megcselekedje, megmutassa. Ha a négy Evangéli-
umot végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Isten folyamatosan jó tett, gyógyított, szabadított, 
a vakok szemeit megnyitotta, a vérfolyásos asszonyt megszabadította a betegségből, ördöngö-
söket szabadított meg, és sorolhatnám. Jézus megmutatta, hogyan kell jót tenni az emberek-
kel. Elkezdett jót tenni velük, meggyógyította őket. Azokat is, akik az ellenség, vagyis a sátán 
elnyomása alatt voltak. Az Apostolok cselekedetei 10,38-ban ezt le is írja, hogy miért jött.  

Apostolok cselekedetei 10,38. 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki 

széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; 
mert az Isten volt Ővele. 

Isten jót akart és megtette Jézuson keresztül ezeket a jó dolgokat. Dicsérjük az Urat, hogy 
ez a sok jó dolog megtörténik! Tanította az embereket, tanította a tanítványokat, hatalmat 
adott nekik. Ebből láthatjuk, hogy Jézus Isten szeretetének a tökéletes megtestesülése. Mi 
Krisztus Teste vagyunk! Ha Jézus azért jött, hogy megcselekedje az Atya akaratát, akkor 
minket is hasonló képen küld ki, hogy mi is megcselekedjük azt. A János 14,12-ben olvassuk 
is, hogy mi is megcselekedjük azokat, amiket Jézus tett, sőt még nagyobbakat is teszünk 
azoknál. 

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat, 

a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselkszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. 

Az is meg van írva az Igében, hogy ahogy Ő szeretet minket, mi is úgy szeressük egymást.  
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János 13,34. 
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek ti-

teket, úgy szeressétek ti is egymást. 
Ezt mind be kell mutatni a világnak, hogy mi is meg tudjuk tenni, amit Jézus megtett, amit 

az Atya akart, hogy megtegyen. A következő Igénk, a János 9,39.  
János 9,39. 
39. És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássa-

nak; és akik látnak, vakok legyenek. 
Az ítélet ebben az esetben megkülönböztetést jelent, megkülönböztetni a jót a rossztól. 

Vannak, akik úgy határoznak, hogy nincs szükségük Jézusra, mert ők úgy jók, ahogy vannak. 
Mások pedig fel fogják ismerni, hogy szükségük van segítségre, szükségük van Jézusra. A 
felismerés és a megkülönböztetés fontos, hogy ebből a célból jött el Jézus ítéletre. Itt az ítélet 
mást jelent, mint amit gondolnak az emberek ebből az Igéből. Alátámasztom itt a következő 
Igével: 

Máté 13,15. 
15. Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket 

behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne 
értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. 

Ez az Ige leírja, hogy milyenek az emberek, akik elfordulnak Jézustól. Nem akarnak 
belőle semmit, nem akarják, hogy meggyógyítsa őket, mert nem hiszik el, hogy 
természetfeletti módon meg tudja gyógyítani őket. Szomorú, hogy így gondolkodnak az 
emberek. Nem is térnek meg hozzá és ezért sajnos mennek a kárhozatra. Vannak olyan 
emberek, akik megkeményítik a szívüket, ezzel elszakítják magukat Isten kegyelmétől, és 
Istennek az életétől is. Becsukják a szemüket, bezárják a fülüket, mert azt gondolják 
magukról, hogy ők nagyon jók Isten szemében, mert jókat cselekszenek. De tudjuk, hogy nem 
cselekedetek által lehet üdvözülni, hanem hit által. Ha jót cselekszünk, az jó dolog. De 
cselekedetek által nem jutunk a mennybe, hanem ha a szívünkkel hisszük és a szánkkal 
kimondjuk, hogy Jézus az életünk Ura és hisszük azt, hogy Ő meghalt a kereszten, feltámadt 
és ma is él. Fontos ezt megérteni az embereknek, mert sajnos sokan nem értik. Azt hiszik, ha 
én jókat teszek másokkal, akkor odakerülök. Nem. Ezzel ők magukat érdemtelennek ítélik 
arra, hogy átvegyék Istentől azt, amit Ő felajánl nekik. Akik bezárták a szívüket és a 
szemüket, azokkal nem tud Isten semmit sem kezdeni. Nem tudja kiárasztani az áldásait rájuk.  

János 12,46–48. 
46. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én-

bennem hisz. 
47. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert 

nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem a világot. 
48. Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoz-

tassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja őt az utolsó napon. 
Az Egyszerű fordítás érthetőbben leírja. 
János 12,46–48. Egyszerű fordítás 
46. Én vagyok a világosság, és azért jöttem erre a világra, hogy aki hisz bennem, ne 

maradjon a sötétségben. 
47. Azért jöttem, hogy üdvösséget hozzak az embereknek, nem azért, hogy elítéljem 

őket. Ezért nem én ítélem el azokat, akik hallgatják a szavaimat, de nem engedelmes-
kednek nekem. 

48. Aki visszautasít engem, és nem fogadja el, amit mondok, azt bizony el fogják ítél-
ni az utolsó napon! De nem én leszek a bírája, hanem a szavaim, amelyeket mondtam, 
azok fogják őt elítélni. 
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Ebben az Igében meg van írva, hogy Isten szava, vagyis Isten Igéje fogja ítélni őket. Isten 
Igéje. Isten szava. Jézus szava. A Szent Szellem szava. Az Írás, az Ige fogja elítélni őket, 
megítélni. Isten nem fog kárhoztatni senkit, hanem az ítélet alapján kárhozatra kerülnek, a 
pokolba. Jézus világosságot jött adni, ami az életet jelenti számunkra. Tudjuk, hogy a másik 
oldalon a sötétség van, ami halált jelent, örök halált. Jézus elhozta a világosságot az 
újjászületés által, az által biztosította az isteni fajta életet a számunkra. Jézus azt akarja és 
Isten is azt akarja, hogy miután kijöttünk a sötétségből, miután újjászületünk, a világosságban 
járjunk és ezt a világosságot vigyük el az emberekhez. Ámen! 

A következő Igénk a Lukács evangéliumban található. 
Lukács 19,10. 
10. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. 
Jézus az, aki megkeresi az elveszetteket, hogy megmentse őket. Ezért nagy szükség van 

arra, hogy hirdessük az elveszettek felé Isten Igéjét. Nem mi fogjuk az embereket Isten elé 
ráncigálni, meg ráerőszakolni arra, hogy: Na, akkor neked most feltétlenül be kell fogadnod 
Jézust. Ha akarod, ha nem el kell mondanod az üdvösség imáját! Senkire nem lehet ráeről-
tetni! Senkibe nem lehet beletömni! Senki helyett nem lehet elmondani nekünk! Mindenki 
saját maga mondja el, amikor a szíve megérik arra és vágyik Isten Igéje után és az Ő élete 
után. Isten fogja elérni őket rajtunk keresztül, amikor hirdetjük az Igét, vagy beszélünk 
Jézusról valami módon. Isten azt akarja, hogy senki el ne vesszen, mert Ő szereti az egész 
világot. A János 3,16–17-es igeverset felolvasom, mert gyönyörűséges Ige.  

János 3,16–17.  
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hi-

szen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Itt megállnak az emberek. De a 17-es Ige csodálatos.  
17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, 

hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 
Fontos, hogy a két Ige együtt legyen. Isten mindenkit szeret ebben a világban. Ezt Ő adta, 

Ő megkeresi és megmenti az elveszettet, és ezt rajtunk keresztül teszi most itt az 
Újszövetségben.  

János 1,29. Egyszerű fordítás 
29. Másnap Bemerítő János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta: 

Nézzétek! Ő az Isten Báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét! 
Dicsőség az Úrnak! Jézus azért jött, hogy hordozza a világ összes bűnét. Elhordozta! 

Dicsőség neki! Jézus a világ bűneire hozott megoldást azzal, hogy elhordozta azt a kereszten. 
Ezt azért tehette meg, mert Ő bűntelenül született. Ő egyedül tudta ezt megtenni. Ezt Igével is 
alátámasztom, az 1János 3,5. igeverset olvasom hozzá. 

1János 3,5. 
5. És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és Őbenne 

nincs bűn. 
Isten Igéje mindent leír, és mindent a felszínre hoz.  
János 10,10. Egyszerű fordítás 
10. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért 

jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet! 
Leírja Isten Igéje, hogy miért jön Jézus, de azt is leírja, hogy miért jön az ördög. Azért jön 

az ördög, hogy öljön, lopjon, pusztítson. De ezzel szemben Jézus azért jött, hogy életet adjon, 
még pedig túláradóan bőséges életet. Dicsőség az Úrnak! Jézus azért jött, hogy bövölködő 
életünk legyen és az Ő ígéretei által biztosítja részünkre ezt az életet. Ez egy ígéret! Isten 
királyságából jön a bövölködő élet, és ezt az Igéből szerzett ismeret által vehetjük át. Az Ige 
által megismerjük az Atyát, az Ő életét, ami folyik bennünk, mert az Ő élete folyik bennünk. 
Ha az Igét tanulmányozzuk, és ha újjászületünk, már ott megkapjuk az összes jó tulajdonságot 



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

6/13 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

a szívünkbe, ami Istené. Dicsőség neki! Jézus igazából az Ő életét adta nekünk. Feláldozta az 
Ő saját életét! Mindent odaadott nekünk! Mindenét odaadta túlcsordulóan!  

1János 3,8. 
8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben 

leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 
Halleluja! Tudjuk azt, hogy Jézus is mindig létezett, Isten is mindig létezett, de az ördög 

is. Kezdetektől, mert itt van, hogy kezdettől fogva bűnben leledzik az ördög. Tudjuk ezt az 
Édenkertből is, hogy már ott volt. Jézus azért jött a földre, hogy lerombolja és megsemmisítse 
mindazt, amit a sátán épít. Halleluja! Négy fő igazságot találunk ebben az igeversben. 

1. Kiderült, hogy van ördög. Ebből az Igéből kiderül, hogy kezdettől fogva már van, és a 
bűn is az ördögtől van. 

2. Az ördögnek vannak munkái, amelyek nem Isten munkái, mert Isten csodálatos 
dolgokat művel az életünkben. 

3. Jézus azért jött el, hogy lerombolja az ördög munkáit. 
4. Az ördög munkáit nem kell megtűrni. Nekünk sem. Ahogy Jézus nem tűrte meg, úgy 

nekünk sem kell megtűrni, mert az nem Istentől van. Nagyon fontos! 
Az Apostolok cselekedetei 10,38-ban, amit felolvastam már nektek, le van írva, hogy 

Isten felkente Szent Szellemmel a drága Jézusunkat, és széjjeljárt, és meggyógyított mindene-
ket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt vele. Dicsőség az Úrnak! Jézus 
folytatni akarja ezt a leromboló munkát rajtunk keresztül, ha mi is akarjuk és mi is odatesszük 
az életünket. Felhatalmazásunk van arra, hogy démonokat űzzünk ki, betegeket gyógyítsunk, 
gyógyulást és egészséget hozzunk, életet és világosságot hozzunk az embereknek. Így tudja 
rombolni a gonosz munkáit rajtunk keresztül. Ez a mi megbízatásunk, ez a mi küldetésünk.  

Az utolsó, amit szeretnék elmondani, hogy miért jött Jézus, az a Máté 20,28. versben van.  
Máté 20,28. 
28. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő 

szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért. 
Az Evangéliumokban láthatjuk, hogy Jézus folyamatosan szolgált az emberek felé, akik 

meg akartak gyógyulni, meg akartak szabadulni az ördög fogságából. A tanítványok felé 
szolgált, tanította őket, hatalmat adott nekik, kiküldte őket szolgálatra, megmutatta azt, hogy 
milyen jó Istenünk van. Most is azt mutatja nekünk. Ha a négy Evangéliumot áttanulmányoz-
zuk, akkor láthatjuk, hogy minket is irányít és tanít. Elmondja azt, hogy mit tett, amit mi is 
meg tudunk tenni. Engedjük, hogy ez életet, és gyógyulást hozzon az életünkre, a testünkre, és 
hogy kijelentéseket adjon nekünk, mert Isten segíteni akar. Jézuson keresztül segített, és most 
Jézus segít az embereknek rajtunk keresztül. Fontos, hogy a mai gyülekezeti korban Jézus 
rajtunk keresztül tudjon szolgálni azok felé, akik szükségben vannak bármilyen dologban. 
Akár gyógyulásban, akár szabadulásban, bármilyen helyzetben. Mi már eléggé felnöveked-
tünk ahhoz, hogy tudjunk embereknek segíteni, Igét tudunk hozni az Írásból. Dicsőség az 
Úrnak! Ámen! Köszönöm, hogy meghallgattatok! 

 

Bor Ferenc: JÉZUS ISTENSÉGE 
Az Úr kíván szólni hozzátok, egy prófétikus üzenet formájában. Ne félj, mert megváltot-

talak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Minden napon veled vagyok, fogom a kezedet. Ne 
félj, ne rettegj! Friss záporesővel megöntözlek téged, hogy megújulj a lankadásból. Ne 
lankadj! Bátorodj! A Szellem tüze körüljár téged és levágja, leégeti a megkötözöttségeket, a 
korlátokat. Ne tűrd meg a korlátokat! Légy szabad! Én szabadságra hívtalak el. Kövess 
engem, és én emberhalásszá teszlek téged, még több halat hozok eléd, és betöltöm minden 
szükségedet. Ne arra tekints, ami látható, hanem tekints a láthatatlanokra, az ígéreteimre, mert 
azokat neked készítettem! Szeretlek, és minden napon veled vagyok. Ámen! 
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Ha megnézitek a Zsoltárok 68,9. Igét, ott arról van szó, hogy Isten bő záporral meghint 
bennünket, hogy megújítson a lankadásból, megfásultságból. 

Zsoltárok 68,9. 
9. Bő záport hintettél, oh Isten, a Te örökségedre, s a lankadót megújítád. 
Néha eléri az embert a lankadás, de nem szabad helyet adni neki. Nemrég volt egy 

Copeland üzenetben, hogy Jézus nemcsak a betegségtől és a szegénységtől váltott meg, 
hanem minden lelki tehertől, érzelmi problémától, ide vehetjük a lankadást is, attól is meg 
vagyunk váltva. Szabaddá tett bennünket Jézus, és nem szabad megengedni, nem szabad 
eltűrni, hogy ezek leuraljanak bennünket, mert a Nagyobb lakik bennünk, és a fölénytudatunk 
birtokában felül kell kerekedni azokon a kisebb-nagyobb megpróbáltatásokon, amik jönnek az 
ember életében, mert jönni fognak.  

A múlt alkalommal említettem, hogy a Charis Bibliaiskola növendékeiként szolgálunk 
felétek és az ott tanultakat adjuk tovább. 

A mai tanítás címe: Jézus istensége 
1. A jézusi élet 
Ma a világban támadás alatt áll a hitünk és az Úr neve. Jézust és a vele kapcsolatos 

dolgokat kritizálják, és sok helyen még üldözik is, oly mértékben, hogy vannak földrészek, 
ahol mártírhalált halnak keresztények. Vannak olyan nem keresztény vallások, amelyek kife-
jezetten üldözik a keresztényeket, viszont nem érik hasonló üldözések a más, nem keresztény 
vallásúakat, például a buddhistákat, a muszlimokat és sorolhatnám. Ha viszont egy keresztény 
áttér egy keleti vallásra, sajnos erre is van ritkán példa, ez sok világi emberben tiszteletet és 
elfogadást vált ki és nem üldözést. Az ok abban rejlik, hogy a muszlim, a buddhista és más 
keleti vallásban élők szívében egy lyuk tátong Jézus helyén, ezért nem kapnak ők támadást. A 
mi újjászületett szívünkben viszont ott él Jézus, a világmindenség Ura, ami támadási felület az 
elveszettek részéről. A Filippi levélből olvasok Igét, az Egyszerű fordításból, mert ez jobban 
kifejti, a Filippi 2,6‒7. verseket. 

Filippi 2,6–7. Egyszerű fordítás 
6. Öröktől fogva isteni természetű mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő.  
7. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré 

lett. 
Ez Jézusról szól. A megszületésekor egy lekorlátozott testet öltött magára, így Ő is csak a 

Szent Szellem ereje által tudott szolgálni, nem pedig az isteni hatalmával. Ezt jelenti a mi 
fordításunkban, hogy kiüresítette magát, nem az isteni hatalmával végezte a földi szolgálatát, 
hanem ugyanúgy a Szent Szellem erejével, ahogy mi tesszük ma. Jézus természete ugyanaz 
volt, mint az Atyáé, de a szolgálatot tekintve különböztek. Az Atya mindenható, de Jézus 
földi szolgálata a test és a vér szerinti ember keretei közé lett korlátozva, amely csak a Szent 
Szellem erejére tud támaszkodni. Jézus alávetette magát az Atya akaratának, és nagybetűvel 
írtam, hogy EZÉRT ellen tudott állni a kísértésnek, és itt ugrik be a Jakab 4,7, mint utalás. 

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme-

nekül) előletek. 
 Engedelmeskedjetek Istennek, és akkor ellen tudtok állni az ördögnek. Jézus ezt tette a 

Gecsemáné-kertben, amikor vért verejtékezett, mert tudta, hogy mi vár rá. De a végén azt 
mondta: Atyám, akkor is a Te akaratod legyen meg. Engedelmeskedett az Atyának, és ellen 
tudott állni az ördögnek. Ez alátámasztja a Jakab 4,7. igazságát.  

A Szent Szellem a Feltámadást követően az ötvenedik napon áradt ki, aki ma Isten 
képviselője a földön, sőt, bennük lakik, és rajtunk keresztül munkálkodik.  

Ki támasztotta fel Jézust a halálból? Erre sokan azt válaszolják, hogy a Szent szellem. Ez 
részben igaz, de ha leásunk az Ige mélyére, akkor nemcsak egy válasz van. Nézzük sorba az 
Igéket! Három Igét fogok felolvasni: 
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�1Korinthus 6,14. 
14. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az Ő ereje által. 
Itt azt olvassuk, hogy Isten támasztotta fel Jézust. Nézzük meg a Róma 8,11-et: 
�Róma 8,11. 
11. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testei-
teket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. 

Itt meg azt olvassuk, hogy a Szent Szellem keltette életre Jézust.  
�A harmadik Igét az Egyszerű fordításból olvasom a János 10-ben a 17-18. verset: 
János 10,17–18. Egyszerű fordítás 
17–18. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy azután újra 

visszakapjam. Senki nem veheti el tőlem: önként adom oda, azután majd újra vissza-
veszem. Jogom van arra, hogy odaadjam, és arra is, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot 
kaptam Atyámtól. 

Ezt a szót kiemelem, hogy visszaveszem. A harmadik versben pedig azt olvassuk, hogy 
Jézus visszavette az életét.  

Ha a három verset összevetjük, akkor azt láthatjuk, hogy mindhárman részt vettek a fel-
támadásban. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, Ők hárman egyek, ezért, amikor az egyikük 
cselekszik, akkor valójában mindhármuk cselekszik. Így talán érthető, hogy a Feltámadásnál, 
mind a hárman ott voltak. Ha visszatekintünk a teremtésre, ott is ott voltak mindhárman.  

2. „Vagyok” kijelentések 
János evangéliuma azért íródott, hogy bizonyítsa Jézus istenségét, és így kapjuk a vagyok 

kijelentéseket. A vagyok egy beazonosító jel, egy megnevezés, amelyet Jézus gyakran hasz-
nált. A vagyok szó jelentése: én létezem. A Máté, Márk, Lukács általánosságban véve hasz-
nálja a vagyok szót, de János megkülönböztetett módon alkalmazza. A vagyok kifejezés már 
megtalálható a 2Mózes 3-ban a 13‒14. versekben, amikor Mózes beszélget Istennel. Isten itt 
kinyilatkoztatja magát Izrael fiainak.  

2Mózes 3,13–14. 
13. Mózes pedig monda Istennek: Ímé, én elmegyek az Izrael fiaihoz és ezt mondom 

nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem tihozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? 
Mit mondjak nékik?  

14. És monda Isten Mózesnek: VAGYOK, AKI VAN. És monda: Így szólj az Izrael 
fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok. 

A Bibliámban megjegyzésként ideírtam a VAGYOK szóhoz, hogy mindig az vagyok, 
amire éppen szükséged van. Ezt valamelyik tanításból vagy kijelentésből írtam ide. A János 
evangéliumban hét vagyok kijelentés található, amelyben Jézus az örökkévalóságára mutat rá. 
Jézus arra utal, hogy ugyanaz vagyok, aki Mózeshez is szólt. Nézzünk erre néhány kijelentést!  

a) Jézus az élet kenyere 
Ez a János 6,51-ben található. 
János 6,51. 
51. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e ke-

nyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok 
a világ életéért. 

Jézus itt arra utalt, hogy Ő az élet kenyere, és ezt akkor tette, amikor az ördög megkísér-
tette a pusztában, a negyven nap alatt. A Máté 4,4 írja, hogy Jézus azt válaszolta az ördögnek:  

Máté 4,4. 
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 

minden Igével, amely Istennek szájából származik. 
A János 6,51. visszautal erre, hogy az Ige az élő kenyér. A bibliaiskola egyik tanítója 

Berry magáról tett egy bizonyságot, hogy miután újjászületett, az ő szelleme olyan éhes lett 
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Isten Igéje iránt, hogy mindig csak Jézust akarta, és nem járt be az egyetemre. Mindig Jézus-
sal akart foglalkozni. Ehhez egy magas fokú elköteleződés szükséges, és evvel kapcsolatban 
egy kis üzenet forgolódik a szívemben, úgyhogy ez is elő fog jönni valamikor. 

b) Jézus a világ világossága 
János 8,12. Egyszerű fordítás 
12. Később Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak: Én vagyok a világ világos-

sága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet. 
A világosság és az élet felcserélhető szavak. Aki a világ élő oldalán jár, azaz Jézussal jár, 

arra nincs hatással a sötétség, és a halál nem tudja fogságban tartani, vagy legyőzni. Ne ve-
gyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Ezt 
írja az Efézus 5,11, az Egyszerű fordítás szerint.  

Efézus 5,11. Egyszerű fordítás 
11. Többé ne vegyetek részt azokban a hiábavaló dolgokban, amelyeket a sötétségben 

élő emberek szoktak tenni! Sőt, inkább leplezzétek le, és bizonyítsátok be, hogy ezek a 
dolgok rosszak! 

Sokszor meg sem kell szólalnunk, mert a puszta jelenlétünk megteszi ezt, ugyanis fel-
ismerik, hogy kit képviselünk. Az emberek felismerik a bennünk lévő világosságot, amikor 
közöttük vagyunk, és elkezdenek másként viselkedni. A jelenlétünkben más lesz a szóhaszná-
latuk, szabadkozni kezdenek, ha éppen szitkozódó, sértő kijelentéseket tettek előttünk, hogy 
bocsánat, előtted nem kellett volna. Vagyis megváltoznak, mert érzik a világosságot.  

Egy saját bizonyságomat szeretném elmondani nektek. Közel húsz éve, amikor alpolgár-
mester voltam Szántódon, megyei vezetők voltak ott, ők bent voltak a teremben, én pedig az 
ablak alatt elsétáltam. Megkérdezték a polgármestertől, hogy ki ez az ember? Ugyanis a 
szellemi szimatukkal érzékelték a bennem lévő világosságot. Ez már akkor is tudatosult ben-
nem, de ez most a tanítások során még tisztábban látszik. Egyszerűen a jelenlétünkkel, amikor 
megjelenünk valahol, érzékelik a bennünk lévő világosságot, és nem egy esetben újjászületett 
keresztényekhez mennek oda az utcán, kérdezni valamit. Hány óra van? Mikor megy a busz? 
Hol találom meg Kis Pista Jóskát? Mert a világosság odavonzza őket, persze csak azokat, akik 
nem tiltakoznak a világosság ellen.  

Isten azért küld el bennünket az elveszettekhez, hogy megnyíljon a szemük, a sötétségből 
átkerüljenek a világosságba. Ezek Jézus szavai voltak Pál apostolhoz. Ez pedig az Apostolok 
cselekedetei 26,18-ban olvasható. 

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

talmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osz-
tályrészt nyerjenek az énbennem való hit által. 

Ugyanez szól nekünk is. De nem mindenki akarja a világosságot. Egyébként ezt tapasztal-
juk is. Némelyik ember olyan, mint a svábbogár, ha felkapcsolják a villanyt, akkor elfut. 
Befut az ágy alá, a sötétbe, nem szereti a fényt. Egy konkrét esetet mondok. Jó húsz éve, itt, 
Ádánd környékén volt egy evangelizáció. A pásztor éppen a mennyei világosságról prédikált, 
amikor valaki felkiáltott, hogy nem bírom a világosságot és kiment. Ez egy kézzel fogható 
eset volt.  

Nézzük meg, hogy mi ez a világosság! Ez Isten dicsősége. Ez a fejezet Krisztus megdicső-
üléséről szól. Ez az átváltozások hegyén történt, ezt úgy is emlegetik, hogy Jézus színevál-
tozása. 

Máté 17,2. 
2. És elváltozék előttük, és az Ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér 

lett, mint a fény. 
Isten dicsősége jelent meg Jézuson. Az ember az édenkerti bukáskor ezt a dicsőséget 

veszítette el, de az újjászületéskor visszakaptuk. Istennek az volt az eredeti célja, amikor azt 
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mondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hogy Isten képmását 
sokszorozzák meg, reprodukálják, mert Ádám és Éva Isten képmására lett teremtve. Isten azt 
akarta, hogy az Ő képmása sokasodjon, és töltsék be a földet. De a bukás után már nem Isten 
képmását tükrözte Ádám és az utódok sem. Viszont, az újjászületés által mi lehetünk szellemi 
atyák, akik szellemi gyermekeket szülnek. Pásztor vagy mentor, vagy bármilyen szolgáló 
szülhet szellemi gyermekeket. Ez a dicsőség, ami Isten eredeti terve volt, hogy továbbadód-
jon, ez ma megtörténhet.  

c) Jézus az ajtó 
János 10,7. 
7. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a 

juhoknak ajtaja. 
János 10.9. 
9. Én vagyok az ajtó, ha valaki énrajtam megy be, üdvözül és bejár és kijár majd, és 

legelőt talál. 
Tudjátok, az ajtó mit jelképez? A természetes megszületést a földre. Ez nagyon fontos, 

mert annak van szellemi hatalma a földön, aki testben él! Csak az tudja gyakorolni a krisztusi 
hatalmát, aki testben él. Jézus és mi, újjászületett keresztények testben megszülettünk, de az 
ördög nem. Ezért az ellenségnek nincs törvényes hatalma felettünk. Ez egy nagyon fontos 
szempont! Azt mondja az Írás, hogy Jézus az ajtón jött be a természetes születés által, majd 
ajtóvá vált a szellemi újjászületéssel. Minden elveszettnek megvan a lehetősége, hogy Jézust 
befogadja. Rajta múlik és neki kell döntést hozni, hogy befogadja Jézust a szívébe, vagy 
elutasítja. Ahhoz, hogy mind jobban felismerjük Jézus hangját, egy élethosszon át tartó folya-
mat, mert ezt írja itt a 10,3‒5. 

János 10,3–5. 
3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga 

juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. 
4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az 

ő hangját. 
Nagyon fontos információk vannak ezekben a versekben. Fel kell ismernünk az Úr Jézus 

hangját!  
Például, ha van egy rendezvény és egy házaspár keresi egymást, biztos, hogy sok más száz 

hang között megismeri a párja hangját, még ha a terem másik sarkából is szól. Nekünk is így 
kell felismerni Jézus hangját. Jézus követéséhez elengedhetetlen a hang felismerése, ugyanis a 
világban vannak jó és rossz hangok, és ezeket meg kell tudni különböztetni. Meg kell külön-
böztetni, hogy honnan jönnek? A 4. vers mondja, „előttük megy és a juhok követik őt”. A 
hamisság nagyon könnyen leleplezhető. Találkoztam olyan gyülekezeti taggal, aki azt akarta 
bebizonyítani nekem meg a gyülekezetnek, hogy a pásztor hátul megy a juhok mögött és nem 
elől. Ha leellenőrzünk mindent az Igével, akkor meg tudunk maradni a keskeny ösvényen. 
Hozzáolvasom még az 5. verset is. 

5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek 
hangját.  

Muszáj mindent leellenőrizni az Írás alapján.  
d) Krisztus a Feltámadás 
János 11,25‒26. versek, itt Jézus mondja Mártának, Lázár testvérének, még Lázár feltá-

masztása előtt: 
János 11,25–26. 
25. Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha 

meghal is, él; 
26. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? 
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A feltámadás nem egy esemény, hanem egy személy, mert Jézus itt magáról mondja, hogy 
én vagyok a Feltámadás. Ez is egy érdekes dolog. A mi szellemünknek örök élete van, de a 
testünk össze fog omlani egyszer. Mondok egy hasonlatot, ha egy autó lerobban, a sofőr ki-
száll és elgyalogol. Amikor a test felmondja a szolgálatot, a vezetője, vagyis a szelleme 
kiszáll és továbbmegy. Tovább él az örökkévalóságban. Ugyancsak a bibliaiskola tanítója egy 
bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Feltámadás. A feleségének a terhessége során komplikáci-
ók léptek fel, elmentek orvoshoz, és másnapra ígérte a leletet az orvos. Hazamentek, a férj 
másnap visszament az orvoshoz, aki azt közölte vele, hogy a magzat halott. A férj hazament 
és lerövidítve elmondta a diagnózist. Kedvesem feküdj le, pihenj, minden rendben lesz! 
Tudjátok, mire hasonlít ez, vagy honnan vette az ötletet? Hasonló eset van a 2Királyokban, a 
4,19-től olvasható a súnemi asszony története, amikor meghalt a fia. Senkinek nem panaszolta 
el, hanem elsietett szamárháton Elizeushoz, Isten emberéhez. Jött is Isten embere és feltámadt 
a gyermeke. Itt a kulcs az, hogy nem panaszkodott, nem fogadta el azt, hogy meghalt a fia. 
Nem a láthatókra nézett. Ugyanezt tette Berry, ez a szolgáló, amikor meghallotta az orvostól a 
jelentést, hogy a magzat halott, nem fogadta el, és a feleségének nem mondta el. Közben el-
kezdték megvallani az életet a magzat felett, és a gyermek így egészséges, normális babaként 
meg is született, és ő is szolgál, mint Isten szolgálója. Jézus a Feltámadás és az Élet. Akár 
Lázár esetét nézzük, akár az előbb elmondott bizonyságot. Ahhoz viszont nem kell meg-
halnunk, hogy a szerveink feltámadjanak. Nem kell elfogadnunk azt a gyengeséget, amit a 
világ ránk zúdít. Ötvenéves korodban ez a bajod lesz, hatvanéves korodban amaz, hetvenéves 
korodban meg még több, már csak laposkúszásban tudsz közlekedni. Ne legyünk erre vevők, 
mert ezek rossz irányba programozzák az elménket, az elménk pedig hatással van az életünk-
re. A világ sajnos erre van beprogramozva, de át lehet írni. Vannak programírók a világban, 
akik a számítógépes programokat át tudják írni, nekünk meg itt van Isten Igéje, a mi az 
elménket át tudja programozni. 

e) Jézus elfogatása 
János 18,4‒6. versek szólnak erről. Érdemes a szövegkörnyezetet előtte, utána elolvasni, 

jobb képet fogtok kapni erről az eseményről. 
János 18,4–6. 
4. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előreméne, és monda 

azoknak: Kit kerestek? 
5. Felelének néki: A Názáreti Jézust. Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig 

ővelük Júdás is, aki elárulta Őt. 
6. Mikor azért azt mondá nékik: Én vagyok; hátra vonulának és földre esének. 
Jézus elfogatásakor, ezek a katonák, akik Júdással jöttek, visszatántorodtak, és földre 

estek. A vagyok kijelentés ereje döntötte le őket, mert ebben a szóban benne volt Isten ereje. 
Tanulmányozzátok, ha a szíveteken van, azt, hogy VAGYOK. Mert nem csak a János evan-
géliumban van, a többi Evangéliumban is megtalálható. Ezt jegyezzétek meg jól, hogy a 
VAGYOK szó jelentése, Én létezem. Jézus kezdettől fogva létezett. A teremtéskor ott volt, 
részt vett a feltámadásában, a saját Feltámadásában, és ma is velünk van, mert azt ígérte: 
veletek vagyok mindenkor. Ámen! 

Köszönöm, hogy nyitott szívvel fogadtátok.  
 
Horváthné Éva: 
A János 11-ben, amit a pásztor felolvasott a 25‒27. igevers nagyon jól szemlélteti, és 

bemutatja, hogy amikor szolgálsz valaki felé, akkor tudod mutatni ezeket az igerészeket, hogy 
Jézus feltámadt, és Ő az élet, aki hisz benne, ha meghal is, él. Bebizonyítja, ha testileg meg is 
halunk, de a szellemünk tovább él, ha újjászületünk. Ezt be tudjátok mutatni, és aki csak él és 
hisz énbennem, soha meg nem hal. Elég hinni, nem cselekedetek által, ahogy el is mondtam, 
hanem hit által tudunk Jézushoz odafordulni. A 27-es vers még mondja hozzá: 
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János 11,27. 
27. Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki 

e világra jövendő volt. 
Igazából itt van az újjászületés imája. A Római levél megírja, hogy szívvel hiszünk, 

szájjal megvalljuk: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy 
megváltottál. 

 

 
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Azt 

mondja Isten Igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek, és ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ezek Jézus szavai voltak, Ő mondja ezeket, és 
meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hisszük, hogy Ő Isten Fia, meghalt és 
feltámadt, és ma is él. (Róma 10,9-10) 

 
Mondjuk együtt ezt az imádságot: 
 
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!  
Legyél az én Megváltóm!  
Legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett.  
 
Jézus, Te vagy az én Uram. 
Te vagy az én Megváltóm.  
Te vagy az én Gyógyítóm.  
 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.  
Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. 
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.  
Köszönöm Neked, drága Jézusom! Ámen!  
Dicsőség az Úrnak! 
 
A Lukács 11-ben, azt írja Isten Igéje, a 11-től olvasom fel az Igét: 
Lukács 11,11–13. 
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád 

néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? 
Tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Mi, itt a földön szeretjük 

a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Képzeljétek el akkor, hogy az Atya, a mi 
szellemi Atyánk mennyire szeret bennünket. 

13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 

Le van írva, feketén fehéren, az Írásban, hogy Istentől, az Atyától kérnünk kell a Szent 
Szellemet, és Ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk, azért, hogy a Szent Szellem 
elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Nagyon fontos, 
hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most a Szent Szellem keresztség imáját mondjuk el!  
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Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha kérem Tőled a Szent Szellemet, akkor Te 
odaadod nekem. Ezért most, mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően, megkérlek Jézus 
nevében, töltsd be a szívem Szent Szellemmel!  

Köszönöm, mennyei Atyám, betöltekeztem most a Szent Szellemeddel, teljes a szívem a 
Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a 
kiejtést.  

Köszönöm, szent Atyám, drága Jézusom, a Szent Szellem mindörökké bennem és velem 
marad. Ámen! 

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

 


