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HÚSVÉT – JÉZUS MEGJELENÉSEI 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 04. 16. 
 

Drága, szeretett, mennyei Atyánk, hálákat adunk neked, hogy a drága, szent Fiad meg-
váltott minket. Köszönjük, hogy Ő a keresztre ment értünk és helyettünk. Hálákat adunk az Ő 
drága, szent kiontott véréért, ami megtisztított minket minden bűntől. Hálákat adunk az Ő 
drága, megtört testéért, amely gyógyulást hozott nekünk, Jézus nevében. Hálákat adunk, hogy 
Ő minden kínszenvedésen végigment, azért hogy nekünk életünk legyen. Hálákat adunk 
neked, mennyei Atyánk, hogy ugyanúgy mi is meghaltunk Jézussal együtt, és mi is vele 
együtt feltámadtunk. Hálásak vagyunk, hogy Jézus most is él. Ő bennünk él, a szívünkben, a 
drága Szent Szellem által. A Nagyobb lakik bennünk. Hálásak vagyunk, mennyei Atyám, 
hogy nem hagytál magunkra, hanem elküldted a drága Szent Szellemet, aki megújított minket, 
frissé, és újjá tett minket, Jézus nevében. Hálásak vagyunk ezért a megváltásért. Mennyei 
Atyám, köszönjük, hogy ezt kimunkáltad, és az emberiséget, a világot megmentetted. Kö-
szönjük, és hálásak vagyunk, és hisszük azt, hogy nagyon sokan térdet hajtanak előtted, 
leborulnak előtted, Uram, és befogadják a drága Jézust. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy ezt 
az életet élhetjük itt a földön, és a Te Igéddel táplálkozhatunk, mert az a szellemi táplálékunk. 
Köszönjük, hogy az elménket ezzel megújithatjuk. Köszönjük, hogy mindig többet meg-
tudunk belőled, mennyei Atyám. A Te akaratodat mindig véghezvisszük. Köszönjük, hogy ezt 
elbírjuk, mert Te tudod, Atyám, hogy mennyit bírunk el. Köszönjük, Jézus nevében! Hálásak 
vagyunk azért, hogy együtt és együttes erővel szólhatunk hozzád, és Te mindig megjelensz itt 
közöttünk, Uram. Most is jelen vagy, mert a jelenléted, a keneted érezhető. Köszönjük ezt 
Jézus nevében! Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlünk, Te ott vagy közöttünk. Mindig 
jelen vagy, köszönjük, Jézus nevében! Hálákat adunk, mennyei Atyám! Minden alkalommal 
hálákat adok a testvérekért, akik jelen vannak, és azokért is, akik nincsenek itt. Köszönöm az 
életüket, köszönöm a szívüket, hogy neked szánták Uram, és a Te Igédnek, Jézus nevében. 
Megáldom a családjukat! Köszönjük, mennyei Atyám, hogy az egész családjuk szívében 
munkálod a Szent Szellemed kenetével a változásokat, Jézus nevében. Eléd hozzuk, menyei 
Atyám, azokat az élethelyzeteket, ahol felemás igában élnek a családok. A Jézus nevében 
megtörjük a felemás igát, és odaküldjük a Szent Szellemet minden ilyen helyzetre, hogy a 
szívüket feléd fordítsa, Uram, a Te utadon járjanak, és ne a világ felé húzzon a szívük, hanem 
feléd, Uram, Jézus nevében. Lássák meg a Te jóságodat, szeretetedet, hogy a Te utad jobb és 
több bárminél. Uram, hálásak vagyunk azokért a testvérekért, akiknek nyitott a szívük, éhes a 
szívük, és a Te Igéddel táplálkoznak, Jézus nevében, és isszák a szavaidat, mennyei Atyám.  
Hálákat adunk, hogy minél több testvérünk épül a Te Igéd által, és kijelentéseket, megérté-
seket kapunk a Te Igédből, Jézus nevében. Előszólítjuk az üdvösségeket az elveszetteknél. 
Kiküldjük az arató munkásokat minden személyhez, aki még nincs újjászületve. Jézus 
nevében hisszük azt, hogy odavezeted őket, mert Te tudod mennyei Atyám, Te tudod Úr 
Jézus, hogy hol vannak ezek az emberek, és odamennek az aratómunkások, és elvégzik a Te 
munkádat, Jézus nevében. Áldott és hatalmas a Te neved, mennyei Atyám! Áldott a Te neved, 
Úr Jézus, a Te neved minden név fölött való, amely névre minden térd meghajol mennyen, 
földön, és föld alatt, és minden nyelv azt vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten 
dicsőségére. Halleluja! Ámen! Dicsérjük az Urat! 

Jézus nevében szeretettel köszöntelek benneteket a húsvét alkalmával. A drága Jézusunk 
halálát, és feltámadását ünnepeljük a mai napon, és a feltámadásról fogtok hallani, és az Ő 
megjelenéseiről. Hisszük azt, hogy a Szent Szellem vezeti a mai alkalmat és Jézus nevében 
adja a szavakat a szánkba.  

Az úrvacsorával kezdjük. Ma az Úr Jézus haláláról és a feltámadásáról emlékezünk meg 
az úrvacsorával. Ahogy Pál apostol mondta, és hirdette az 1Korinthus 11-ben:  
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1Korinthus 11,23–26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 

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

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.  
Köszönjük, drága Jézus, a megtört testedet! Köszönjük, hogy ezáltal mi magunkhoz ve-

hetjük a gyógyulást, Jézus nevében! 
25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 

pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 
én emlékezetemre. 

Köszönjük, drága mennyei Atyám, drága Úr Jézus, a kiontott, szent véredet, amely meg-
tisztított minket minden bűntől. Minden napon folyamatosan tisztit minket ez a drága, szent 
vér. Köszönjük ezt Jézus nevében! Ámen! 

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

Ámen! Köszönjük az Úrnak, hogy megszabadított minket a félelmektől, aggodalmaktól és 
minden támadástól, Jézus nevében, mert engedelmeskedünk Istennek, és ellenállunk az ördög-
nek minden napon, Jézus nevében. Ámen! Minden nap, amikor jön egy támadás, mondjátok, 
hogy ellenállok neked, ördög, ellenállok neked, Jézus nevében!  

Ma Jézus megjelenéseiről mondok néhány gondolatot, amik az Evangélium végén találha-
tók. De most összegezve az elején megemlítem azt, hogy Jézus a kezdetektől fogva él, és 
létezik. A teremtéskor is a Szentháromság együtt volt, amikor az Isten megteremtette a földet, 
az Édenkertet, az embert, a növényeket és mindent. Ott volt Jézus is! Ott volt maga az Ige! 
Ott volt a Szent Szellem! A Szentháromság együtt volt, amikor megteremtette Isten az egész 
világot. Amikor Ádám elbukott az Édenkertben, akkor Isten nem engedte azt, hogy elvesszen 
az emberiség. Tudjuk, hogy az Ószövetségben hozott törvényeket. Volt, amit az emberek 
kívántak, hogy hozzon, de a törvényeket nem tudták betartani. Ezt is tudjuk. Az ember még-
sem maradt egyedül, mert voltak az Ószövetségben is olyan emberek, akiket Isten Szelleme 
vezetett, akiket megérintett, és ezért hallották Isten szavait az Ószövetségben is az emberek. 
Lássuk Noét, Ábrahámot, és nagyon sok más embert, akiket Isten kiválasztott. De ez nem volt 
elég, mert a törvény nem tudta eltörölni a bűneinket, csak a szőnyeg alá tudta söpörni, mert 
évente tiszta állatok vérét kellett feláldozni, hogy elfedje a nép bűneit. 

De ez nem volt elég, mert ez nem tudott megváltani minket, és nem tudtunk a szellemi 
birodalomba bejutni, ehhez kellett a drága Jézus drága teste, és a drága vére, hogy Ő mindent 
elhordozzon azért, hogy mi teljességében megismerjük Jézust, az Atyát és a Szent Szellemet 
és magunkat is, hogy mi is szellemi lények vagyunk. Jézus a keresztre ment értünk. Isten 
kimunkálta a mi megmentésünket. Jézusnak meg kellett születnie testben, el kellett jönnie a 
földre, hogy bemutassa nekünk az Atyát és azt az életet, amiben mi tudunk élni ma itt a 
földön. Nem csak a testi életet tudjuk élni itt a földön, a világban, hanem a szellemi életet is 
tudjuk élni, ami Istentől van, ha újjászülettünk, mert szellemi lények vagyunk, csak nem 
mindegy, hogy melyik életet éljük. Az ördög az atyánk, vagy Isten gyermekei vagyunk, Isten 
az Atyánk. Nagyon oda kell erre figyelni, és ezt kell hirdetni a világban, hogy bizony van egy 
gonosz is, aki elviszi az egész emberiség gondolatmenetét és sajnos a cselekedeteik is olya-
nok. Ezt láthatjuk, hogy romlik a világ, ezért nekünk munkálkodnunk kell az Úrban, és 
üdvösségre kell vezetni az embereket. Azért tanulunk, azért hallgatjuk a tanításokat, azért mé-
lyedünk el Isten Igéjében, hogy tudjunk másoknak segíteni abban, hogy nem vesszenek el, 
hogy ne húzza el őket a világ, és ne kerüljenek a pokol mélyére. Mert mi mindenkit szeretünk, 
úgy ahogy Isten szeret minket. Mindegy, hogy milyen a bőrünk színe, mindegy, hogy milyen 
bűnt követett el a másik, az Úr Jézus megbocsátott már minden bűnt a kereszten az Atyával 
együtt. Nagyon fontos, hogy Isten családjához tartozzunk. Hálásak vagyunk azokért a szíve-
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kért, akik keresik az Úr útját, és keresik, hogy minél több értelmet megkapjanak az Ő 
Igéjéből. Jézusnak ugyanolyan emberré kellett válnia, mint amilyenek mi vagyunk, hús-vér 
emberré. Annyi különbség volt Jézus és mi közöttünk, hogy Ő teljesen bűntelen volt, hiába 
kísértette meg az ördög, ő mindennek ellenállt és mindig azt mondta, hogy meg van írva. Az 
Atya akaratát végezte be a földön, egész végig, amíg itt járt. Értünk is az életét adta.  

Ha a négy Evangéliumot elolvassuk és tanulmányozzuk, látjuk, hogy Jézus mit csele-
kedett, és mit mondott, mit adott ki nekünk parancsba, rendelésekbe, hogy mit tegyünk, hogy 
menjünk mi is azon az úton. Ezt be kellett mutatnia az emberiségnek, mert tudatlanok 
voltunk.  

Dicsőséget adunk az Atyának, hogy ezt az életet adta nekünk az Ő Fián keresztül. Hálát is 
adunk az Úr Jézusnak. Jézus elment a keresztre, végigjárta ezt az utat. Ami a keresztfára lett 
szegezve, az a törvény volt. Ő végigjárta azt az utat, hogy mi a törvényből átkerüljünk a 
kegyelembe. Ő kiitta a bűn poharát a Gecsemáné-kertben, és ott is az Atya akaratát tette meg. 
Jézus is érző ember volt, ahogy mi is. De Ő megtette, amit az Atya kért tőle. Ő soha nem volt 
engedetlen, Ő mindig engedelmes volt. Köszönjük, hogy az Úr tanít minket az engedelmes-
ségre, és az alázatra Jézuson keresztül, és az Ő Igéjén keresztül.  

Ő elment a keresztre és kínok között meghalt értünk. Ha az Ésaiás 53-as, 54-es fejezeteket 
elolvassátok, tanulmányozzátok, akkor ott láthatjátok, hogy min ment keresztül Jézus, és mi 
hogyan tekintettünk rá.  

A másik dolog, hogy megmentett minket a betegség átkától, a szegénység átkától, és a 
legelső, legfontosabb dolog, hogy a szellemi halál átkától, ami Ádám eredendő bűnbeesése 
volt. Nagyon fontos az életünkben, hogy újjászülethetünk, hogy az eredendő bűntől, a 
szellemi halál átkától megváltott minket.  

Fontos az is, hogy Jézus nem csak akkor tanította a tanítványokat, amikor itt járt a földön, 
hanem amikor meghalt, és feltámadt, negyven napig jelent meg itt a földön. Megjelent a 
tanítványoknak, és még akkor is tanította őket. Mert ha megnézzük az Evangéliumok végét, 
az összesnél látjuk, amikor Jézus meghalt, betették egy sírboltba, odahengerítették a követ, de 
azt elgurították az angyalok, odamentek az asszonyok, hogy bebalzsamozzák, és meglepeté-
sükre nem volt ott a test. A tanítványoknál nagy volt a hitetlenség. Nem hitték el a feltáma-
dást. Az a probléma, hogy itt a világban, a vallásos körökben is nagyon sok ember nem ismeri 
a feltámadást, és nem ismeri a Szent Szellemet sem. Ezt tapasztaljuk folyamatosan. Nem 
ismerik a feltámadást, és nem is tanítanak róla, csak annyit mondanak, hogy feltámadt a 
Jézus, de mivel a szellemi részét nem ismerik, ezért nem beszélnek róla, és nem tudják na-
gyon sokan, hogy ez mit jelent. Amikor ezek az asszonyok odamentek, meglepődtek, amikor 
benéztek a sírba, de nem találták. Angyalok voltak ott, és ők kérdezték, hogy kit kerestek, 
mert Jézus él. Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus megjelent Mária Magdaléná-
nak, Máté evangéliumában meg az angyalok mondták az asszonyoknak, hogy szóljanak a 
tanítványoknak. Többféleképpen van leírva, ahogy vették, akik leírták az Evangéliumokat, 
akár Máté, akár Márk, Lukács, vagy János, mind másféleképpen írta le ezeket a történeteket, 
de a lényeg ugyanaz, hogy Jézus él, hogy feltámadt. Márk evangéliumában azt mondta 
Magdalénának, hogy menj el és szól Péternek, mondd el a tanítványoknak, hogy élek és 
menjenek el Galileába, hogy ott találkozzunk. Ott találkoztak, és ott elmondta, hogy mi a 
tanítványok nagy küldetése. Máté evangélium 28,19-ben azt mondja a tanítványoknak: 

Máté 28,19–20. 
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 

az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.  
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, 

én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
Jézus nem csak a kezdetektől volt elrendelve, hanem a világ végezetig velünk van. Nem 

csak a gyülekezeti korszak végéig, még utána is. Ő mindig létezik, Őt nem lehet elpusztítani. 
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Se az Atyát, se a Szent Szellemet. Ezek mind szellemi dolgok. Dicsőség az Úrnak, hogy Ő 
mindvégig velünk van! Ő velünk marad! Mivel mi újjá vagyunk születve így mindig egység-
ben maradunk az Úrral, még a testi halálunk után is. Dicsőség Neki! Nagyon fontos, hogy ezt 
megértsük, és a szívünk mélyébe belemenjen. Dicsőség az Úrnak! 

A Lukács evangéliumban is ugyanúgy meg van írva, hogy ezek az asszonyok kimentek a 
sírhoz, de az apostolok kiküldése ugyanúgy benne van ebben is.  

A Márk 16,9. verstől ezt írja, a címe, hogy a feltámadt Krisztus megjelenései. 
Márk 16,9–18. 
9. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott, megjelenék először Mária 

Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött ki. 
A Lukács 8-ban olvashatjuk, hogy Mária Magdalénából hét ördögöt űzött ki és ezután 

Jézus követője lett, ahogy a Jézust követő asszonyokról szóló részben le van írva. Dicsőség az 
Úrnak, hogy ő már szellemileg felismerte Jézust, ez a János evangéliumban van leírva, mikor 
a sírboltban látta Őt. 

10. Ez elmenvén, megjelenté azoknak, akik vele voltak és keseregnek és sírnak vala. 
Ez a hitetlenség, amikor kesergünk és sírunk, mert nem tudjuk, mi történik. Ehhez majd az 

emmauszi úton történteket el fogom olvasni a Lukácsból. 
11. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta, nem hitték el. 
A hitetlenség. Ez van a világban! Még mi, keresztények sem hiszünk el sok mindent. 

Hitetlenek vagyunk a szellemi dolgokban, pedig minden igaz és erősödünk benne. Dicsőség 
az Úrnak, hogy erősödünk abban, hogy minél nagyobb értelmet kapjunk abból, hogy miénk a 
gyógyulás, miénk a szabadulás, nem kell aggodalmaskodni, félre kell tenni. Egy betegség-
tünetet csak füstnek látunk. Vagyis egy betegséget nem is betegségnek, hanem tünetnek 
látunk, és ezt a tünetet el kell söpörni az útból, Jézus nevében.     

12. Ezután pedig közülük kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a 
mezőre mennek vala. 

13. Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hittek. 
A tanítványok, akik Jézussal jártak, nekik sem hittek. Nem hitték el, amit mondanak.  
14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és 

szemükre hányta az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik Őt 
feltámadva látták, nem hittek, 

Itt van, amikor Jézus megdorgálta őket, a saját tanítványait, mert nem hittek neki. Majd 
kiküldi őket: 

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 
teremtésnek. 

Ez itt, a Márk evangélium vége nekem nagyon a szívemhez nőtt. 
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űz-

nek; új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Hiszünk-e ebben? Ha valamilyen romlott ételt megeszünk, hisszük-e azt, hogy nem árt az 

nekünk? Vagyunk-e olyan hitben, hogy elhisszük ezt? Vagy mint, ami Pállal történt, amikor 
megmarta a kígyó, de ő lerázta magáról és nem történt vele semmi. A többiek meg ott várták, 
hogy mikor fog meghalni, mert, hogy a kígyómarás halálos, de ő csak lerázta magáról. 
Hisszük, hogy eljutunk eddig a hitszintig, Jézus nevében.  

Márk 16,20.  
20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az 

Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! 
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Jézus nem hagy magunkra. Bennünk él, befogadtuk, bent van a szívünkben. Akkor miért 
kesergünk? Miért vagyunk kétségbe esve? Vannak itt példák, amikor megnyílik a tanítványok 
szeme.  

A Lukács evangéliumban olvassuk, hogy a hét első napján, amikor kimentek az asszonyok 
a sírbolthoz, megkérdezik tőlük az angyalok – két férfi volt fényes öltözetben – hogy mit 
keresitek a holtak között az élőt? Jézus korábban elmondta nekik azt, hogy szükséges az 
ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, megfeszíttetni és harmadnapon feltámadni. 
Jézus elmondta, felkészítette a tanítványokat. Olvashatjátok mind a négy Evangéliumban, 
hogy felkészítette őket, hogy Ő el fog menni a keresztre, meg fog halni és fel fog támadni. 
Mindent elmondott nekik. Azt mondja, hogy megemlékezének az Ő szaváról. Emlékeztetni 
kell mindig magunkat arra, hogy mit mondott az Ige, amikor valami támadás ér minket, ami-
kor betegség támad. Mit tett Jézus? Elment a keresztre és elhordozta a betegségemet. Mindig 
ellen kell állni, a betegségnek. Ellenállok neked, Jézus nevében! A gondolatomat rögtön Isten 
Igéjére fókuszálom. Halleluja! Dicsérjük az Urat!  

Nézzük az Emmauszba indult tanítványok esetét. Ketten voltak, akik elindultak ezen az 
úton és beszélgettek egymás között, Jézus haláláról, hogy mik történtek. Egymástól 
kérdezősködtek, hogy nem értik azt, hogy most mi történt.  

Lukács 24,14–31. 
14. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. 
15. És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus 

hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. 
16. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy Őt meg ne ismerjék. 
Velük ment valaki, akit nem ismertek fel. Nem ismerték fel Jézust, még itt az úton.  
17. Monda pedig nékik: Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok 

jártotokban? És miért vagytok szomorú ábrázattal? 
18. Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, monda néki: Csak te vagy-é jövevény 

Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokban? 
Azt mondja, hogy te vagy az egyedüli, aki nem hallottál erről? Nem tudod, hogy mi 

történt?  
19. És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: Amelyek estek a 

názáretbeli Jézuson, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és 
az egész nép előtt: 

20. És mi módon adták Őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és 
megfeszítették Őt. 

21. Pedig mi azt reméltük, hogy Ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek 
mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. 

Azt hitték, hogy Ő majd Izrael fejedelme lesz. Ők azt hitték, hogy majd fizikailag Izrael 
királya lesz, de Jézus szellemileg lett Izrael királya, ami hatalmasabb dolog.  

22. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó 
reggel a sírnál voltak; 

Ők voltak, akik mentek bebalzsamozni.  
23. És mikor nem találták az Ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését 

is látták, akik azt mondják, hogy Ő él. 
24. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, 

amint az asszonyok is mondták; Őt pedig nem látták. 
Péternek szóltak, és ő is elment megnézni, hogy ott van-e a sírban, de ő sem találta. 
25. És Ő mondta nékik: Oh, balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, 

amiket a próféták szóltak! 
26. Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az Ő 

dicsőségébe? 
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Itt is mondja nekik: Mit mondtam nektek, mielőtt elmentem a keresztre? Nem értettétek 
meg?  

27. És elkezdvén Mózestõl és minden prófétáktól fogva, elmagyarázta nékik minden 
Írásokban, amik Őfelőle megírattak. 

Tudjuk, hogy rengeteg prófécia meg van írva Jézus eljöveteléről és keresztre meneteléről. 
Ha megnézitek itt az utalásokat a 27-es vers alatt a Bibliában, szerintem az összes próféciát 
megtaláljátok az Ószövetségből.  

28. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala; és Ő úgy tett, mintha 
továbbmenne. 

29. De kényszeríték Őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap 
lehanyatlott! Bement azért, hogy velük maradjon. 

30. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén, megáldotta, és megszegvén, nékik adta. 
Itt látjátok meg az Úrvacsora lényegét. Itt nyílt meg a szemük.  
31. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték Őt; de Ő eltűnt előlük. 
Felismerték, hogy Jézus volt az. Dicsőség az Úrnak, hogy mi is felismerjük és hisszük azt, 

hogy az emberek szíve meglágyul. A keményszív meglágyul és felismerik, és megismerik, 
hogy van Jézus. Az a baj, hogy az emberek csak a csodákra várnak, hogy legyen csoda, 
bizonyítsuk be. Mit mondanak? Mint a hitetlen Tamás is mondta: Majd ha én Jézust itt látom, 
ha megjelenik előttem és megtapintom, akkor majd elhiszem. Mit mond Jézus erre? Hogy 
áldottak azok, akik nem látnak és hisznek. A János evangélium végén van ez a rész.  

Milyen a világ? A világ is mindig szeretné látni, hogy elhiggyen valamit. Mindig azt 
mondják, hogy mutasd meg, hol van az Isten. Hiába próbálod neki magyarázni, hogy itt van 
benne a Bibliában, hogy itt tudod megismerni. Elsőre azt mondja, hogy ne mondjak neki 
butaságot, ő is tud ilyet írni. Volt ilyen esetem, és utána bocsánatot kért az illető. Vannak 
olyanok, akik látni akarnak először és utána hinni. Dicsőség az Úrnak, hogy mi hiszünk a 
láthatatlan Istenben! A világ a láthatatlanból jött elő és ezt mi hisszük. Meg van írva Isten 
Igéjében.  

A másik Úrvacsoráról szóló történet pedig itt van a János evangélium végén, a 21-es 
fejezetben, amikor a tanítványok halásztak és nem fogtak halat. Ott is el voltak keseredve, 
hogy most mi lesz. Nekem az jött gondolatban, szellemben, hogy talán szomorúak lehettek 
Jézus miatt, hogy meghalt és most nem lesz haluk. Amikor valaki úgy elbágyad, elszomo-
rodik, hogy most mi lesz velem, mert most nincs itthon a párom, vagy a gyermekem elment. 
Aztán Jézus várta őket a parton és megkérdezte tőlük: Fiaim, van-e valami ennivalótok? 
Mondták neki, hogy nincsen. Akkor mondta nekik Jézus: Vessétek be a hálótokat. Pedig 
előtte egész éjszaka halásztak, nem jött össze a dolog, aztán, mikor ezt mondta Jézus, 
bevetették a hálót és nagyon-nagyon sok halat fogtak. Ekkor szólt az a tanítvány, akit Jézus 
szeretett, aki a legközelebb állt hozzá. Ez János volt. Nem a Keresztelő János, hanem a János, 
aki a Patmos szigetén volt. A Jelenések könyvében olvasunk róla, aki megírta az 1János, a 
2János levelét. János szólt Péternek, hogy az Úr ott van. János volt az, aki felismerte, hogy 
Jézus ott van és várja őket. Nagyon sok halat fogtak, de dicsőség az Úrnak, még a háló sem 
szakadt el és ki tudták húzni a halakat. Nekem az is jött ebből, hogy rengeteg halat fogtak, ez 
a bőség jele, hogy nem hagyott minket az Úr magunkra, betölti minden szükségünket minden 
téren, akár anyagiakban, akár ruházatban, a családunkban, mindenben. Dicsőség az Úrnak, 
hogy az Ige mögött nagyon sok minden rejlik, és ezt megmutatja nekünk az Úr. Tehát 
összefogták a sok halat és a parton várta őket Jézus. Már parázs is volt a parton és sütötték is a 
halat és a kenyeret. 

János 21,10–14. 
10. Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. 
11. Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 

százötvenhárommal; és noha ennyi volt, nem szakadozik vala a háló. 
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12. Monda nékik Jézus: Jertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem 
meri vala tőle megkérdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudják vala, hogy Ő az Úr.  

Azért érdekes, hogy olyan hitetlenek voltak. Megkérdezzem, vagy ne kérdezzem? Tudjuk, 
hogy te vagy, de azért higgyem, vagy ne higgyem? Sokszor így áll az ember hozzá, hogy ezt 
most tényleg az Úr csinálta, vagy az Úr munkálta ki? De mi tudjuk azt és hisszük, hogy igen.  

13. Odaméne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. 
14. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az Ő tanítványainak, minekutána fel-

támadt a halálból. 
Ez is lehet az Úrvacsora képe, hogy itt is adta nekik a kenyeret. A Jézus nevében köszön-

jük az Úrnak, hogy van ilyen is.  
Még egy dolgot említenék, ami Péter megbízatása volt. Azt mondta Péternek, miután 

megebédeltek, hogy legeltesd az én bárányaimat. Legyél pásztor, őrizd az én juhaimat, legel-
tesd az én juhaimat és kövess engem! Nagyon jó ez a történet itt a végén, hogy: Ne foglalkozz 
azzal, hogy ki mit mond neked, te csak kövess engem! Ez a legjobb jelszó vagy mondat 
ehhez, hogy sokan el akarnak téríteni ettől az úttól minket: hogy persze, ez meg van írva, de 
hogy fogod ezt betölteni? Hogy történik ez meg? Meg miért kell neked oda járni? Még én is 
kérdezem a mai napig, hogy hogyan álljak ellen? De azt mondta Jézus, hogy ne foglalkozz 
semmivel, te csak kövess engem! Ne érdekeljen az, hogy ki mit mond, kövess engem! Ne 
érdekeljen, hogy a családban ki mit mond, te csak kövesd Jézust! Ő legyen a szemed előtt! 
Kapd elő az Igét és Ő legyen a szemed előtt! Vonulj félre, bújj el valahova és olvasd az Igét! 
Csodálatos dolog ez! Az Apostolok cselekedetei elején, ha elolvassátok az Igét, ott van 
megírva, hogy negyven napig megjelent a tanítványoknak. Ott is meghagyta nekik, még azt is, 
hogy imádkozzanak. Nekünk is meghagyta, hogy imádkozzunk folyamatosan. Teljes mérték-
ben felruházta őket, a tudásban is, hogy ne féljetek, jönni fog a Szent Szellem, nem hagylak 
benneteket egyedül, Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattatok! A feltámadás erejében 
hiszünk! Hisszük azt, hogy ez megtörtént és Jézus ma is él. Bennünk él és velünk marad 
mindörökké. Ámen! 

 
Bor Ferenc: JÉZUS NYOMDOKÁBAN 

Szeretettel köszöntelek benneteket. Áldott húsvéti ünnepeket és örömteli, boldog 
Feltámadás ünnepet kívánok mindannyiótoknak.  

A mai tanítás címe: Jézus nyomdokában. 
Sok területen összecseng Évi pásztor tanítása és az én tanításom. Biztos, hogy ennek 

megvan ennek az oka.  
1. Bevezető 

Három forrásból állítottam össze a mai üzenetet, és általában igyekszem húsz perces váz-
latokat készíteni. Ha hosszabb lesz, akkor az azért van, mert a szellemetek kihúzza belőlünk a 
plusz mondanivalókat, üzeneteket, amelyek nincsenek is a jegyzetben. Fogadjátok nyitott 
szívvel a beoltott Igét, mert ez az élet kenyere. A szellemi embernek sokkal nagyobb szüksége 
van az élelemre, mint a fizikai embernek. Nem elég a heti istentiszteleten az egy órás tanítás. 
Ha a hét folyamán nem veszel magadhoz több szellemi táplálékot, annak végelgyengülés lesz 
a következménye. Ezt hallhattátok a pesti tanításban is. Figyeljétek meg, a pusztában a 
negyven nap alatt Jézus egyedüli tápláléka Isten Igéje volt, és életben tartotta.  

Haladjunk Jézus nyomdokain, Ő a mi példaképünk, és erre egy példát hozok, hogy amikor 
nagy hó van, akkor az apuka megy elől és a gyermek pedig, az apuka lábnyomaiba lép, hogy 
könnyebben tudjon előre haladni. Ehhez szükségünk van egy tökéletes elköteleződésre, a 
szolgálatra. Az elköteleződés mértéke pedig meghatározza a prioritást, vagyis, hogy a 
rangsorban első helyre tegyük az Urat, és az Úr szolgálatát. Ez azt is jelenti, hogy ne csak a 
maradék időnket szánjuk oda az Úrnak. Én már fordítva teszem. Előszőr elvégzem az Úr 
munkáját és a maradék időt használom fel, hogy a ház körül elvégezzek dolgokat, pedig 
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nagyon szerettem barkácsolni, fúrni-faragni, építeni, de ebből kellett visszavennem, hogy az 
Úr szolgálatát be tudjam teljesíteni. Szükség esetén be kell állítani a helyes arányokat. Ezt az 
autószerelő úgy mondja, hogy a karburátort be kell állítani, hogy megfelelő legyen a keverék 
aránya. Ehhez fel kell ölteni az engedelmességet, a készségességet, ahogy Jézus is tette.  

2. Jézus megkeresztelkedése 

Időben tekintsünk vissza egy kicsit. Jézus megszületett, mint Megváltó, majd harmincéves 
korában megkeresztelkedett Keresztelő János szolgálatában, a Jordán folyóban. Máté evangé-
lium 3. fejezet 14‒15. versek. 

Máté 3,14–16. 
14. János azonban visszatartja vala Őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztel-

kednem, és Te jössz énhozzám? 
15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden 

igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki.  
Felmerül egy kérdés, Jézus bűntelen természettel született meg, Ő Isten Fia, akkor miért 

kellett neki megkeresztelkednie? Öt okot fogok felsorolni. 
a) Jézus így azonosult az emberiség szükségeivel. Tudta, hogy az ember nem tudja 

önmagát megváltani, és az embernek szüksége van egy Messiásra. 
b) Hitelessé tette Keresztelő János Istentől való elhívásának a tényét. Nemcsak Keresztelő 

János személyét, hanem az elhívását is igazolta ezzel.  
c) Előre vetítette a saját halálát, eltemetését és feltámadását. Azok, akik megkeresztel-

kedtek Keresztelő Jánosnál abban az időben, ebbe nem is gondoltak bele. Ez a kereszt után 
nyert új jelentőséget, a halál, az eltemettetés és a feltámadás. Már nem csak a bűntől való 
elfordulást jelenti, mint az Ószövetségben, hanem az újjászületést is Krisztusban egy megújult 
életre. Az Ószövetségben megtérésnek hívták, amikor a bűntől elfordult valaki. Jelentheti azt 
is egyben, hogy jézusi útra tér valaki, de amikor már a jézusi útra tér és befogadja az Úr 
Jézust, azt már újjászületésnek nevezzük, szellemi újjászületésnek, amikor a belső emberünk 
újjáteremtődik Isten kegyelméből.  

d) Isten ekkor hirdette ki Jézus földi szolgálatának a kezdetét. Ez a 17. versben van, 
amikor Isten azt mondta: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.” 

e) Jézus pappá való szentelése történt meg. Ha valaki szeretné tanulmányozni, hogy az 
Ószövetségben hogyan történt a pappá avatás, a 2Mózes 29. fejezetében olvashatja el. Eddig 
én sem gondoltam bele, de Keresztelő János a lévita papság vonaláról származik, viszont 
Jézus nem papi ágon született. Ezért volt fontos, hogy Ő felkenetést kapjon papi szolgálatra. 
Amikor Jézus bemerítkezett, az Atya felkente Őt a Szent Szellemmel, ez van a 16. versben: 

16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilat-
kozának néki, és Ő látá az Istennek Szellemét alájőni mintegy galambot és Őreá szállani. 

Ez a bemerítkezés, alámerülés képe. Nem galamb volt, csak egy hasonlat van leírva. Ez 
jelenti Jézus belépését a papság szolgálatába, mégpedig a Melkisédek rendjébe. Ettől kezdve, 
új papság vette kezdetét. A Zsidó 3,1. a mi főpapunknak nevezi Jézust és általa mi is a királyi 
papsághoz tartozunk az 1Péter 2,9. szerint. 

Zsidó 3,1. 
1. Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a hit-

vallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. 
1 Péter 2,9. 
9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe 

vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos 
világosságára hívott el titeket; 

3. Jézus engedelmessége 

Most időben előre ugrunk egy nagyot, a Gecsemáné-kertbe, amikor Jézus imádkozik az 
elfogatása előtt. Az Egyszerű fordításból olvasom fel a Lukács 22,41‒42. verset: 
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Lukács 22,41–42. Egyszerű fordítás 
41. Ezután távolabb ment tőlük, mintegy ötvenlépésnyire. Letérdelt, és így imádkozott: 
42. Atyám, ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen 

kiinnom! De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod! 
Ez Jézus odaszánása a megváltás beteljesítésére. Így szánta oda magát az Atya munkájára. 

A pohár jelentése a Jézusra váró megpróbáltatások és szenvedések jelképe. A kiinni jelentése 
pedig, elfogadni ezeket és keresztülmenni rajtuk. Az Atyának hite volt a Fiában, hogy bevégzi 
a megváltás művét. Két akaratot látunk a versben, az én akaratom, meg a Tiéd. A Tiéd itt 
Isten akaratára utal. Jézus rendelkezett saját akarattal, de mégis Isten akaratát választotta. Az 
Atya hitt benne, hogy a félelem nem rettenti vissza attól, ami Jézusra várt. A következő vers 
az Egyszerű fordításból a János 5,30: 

János 5,30. Egyszerű fordítás 
30. Önmagamban, az Atyától függetlenül semmit nem tehetek. Ahogyan az Atyától 

hallom, annak megfelelően ítélek és döntök. Nem a saját akaratom megvalósítására 
törekszem, hanem annak akaratát viszem véghez, aki elküldött engem, ezért igazságosak 
az ítéleteim. 

Itt megint találkozunk az akaratok szétválasztásával. Van saját akarat, és van Isten akarata. 
Az Atya hite abban volt, hogy Jézus képes megfutni a pályáját. Ő egy céllal jött el. Hallot-
tátok a pásztorotoktól is, hogy a megváltás volt a cél, az ember megváltása. Jézus ugyanis 
folyamatosan alávetette magát az Atya akaratának. Amit az Atya Jézuson át cselekszik, Ő azt 
rajtunk keresztül is meg akarja tenni. Ehhez a mi maximális odaszánásunk is kell. Nézzük 
meg a János 14,12. Igeverset!  

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

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

Jézus az Atyával való közössége által képes cselekedni. Ugyanez a közösség és ugyanezek 
a cselekedetek a számunkra is adottak. A képesség már bennünk van, de előbb nekünk kell 
kilépni a szolgálatban ahhoz, hogy ezek megnyilvánulhassanak. Előbb kell vízre lépni, mint 
látnánk a megnyilvánulásukat. Az engedelmes odaszánással tudunk hatással lenni mások 
életére.  

A napokban kaptunk néhány megerősítő sort egy megyeszékhelyről, hogy rátalált a 
ságvári tanításokra egy testvérnő és ebből táplálkozik, ez a forrása. Nekünk kell kilépni 
szeretettel a szolgálatban ahhoz, hogy az ajándékok automatikusan elkezdjenek működni. De 
a kritizáló és törvénykező hozzáállás elfojtja az áldásokat. A Krisztus Testében teokrácia van, 
nem pedig demokrácia. A teokrácia az jelenti, hogy Szent Szellem által irányítás, és nem a 
gyülekezet szavazza meg, hogy a pásztor miről prédikáljon, vagy milyen dicséret legyen. A 
gyülekezet tagjai nem szólhatnak bele a szolgálatba. Nem szólhatnak bele, hogy milyen 
diszkófények vannak a gyülekezetben, milyen hosszú a tanítás, és milyen szörnyű a dicséret. 
Szembesültem ilyen levelekkel, a levelező listán valaki írt. Úgy értelmeztem, hogy nem 
szeretne kapni több pesti szöveges tanítást. Udvariasan megírtam neki, hogy hogyan lehet 
leiratkozni. Visszaválaszolt, hogy ő nem leiratkozni akar, csak nem bírja a pesti alkalmunkon 
a dicséretet, ezt a szörnyű kornyikát, meg felsorolt egy-két problémát, ami neki nem tetszett. 
Na, nem válaszoltam neki többet. Mi a helyzet ilyenkor, ha valaki úgy gondolja, hogy nem 
elégedett a pásztor szolgálatával? Van egy közös pont, a Szent Szellem. A gyülekezeti tag 
imádkozhat a pásztorért, megkérheti a Szent Szellemet, hogy például, a tanításba ezt a témát 
fűzze bele, megkérheti, ahol élő dicséret van, hogy arra vezesse a Szent Szellem, amit ő 
szeretne, de nem a kritizálás, és a „majd én megmondom, ami a szívemen van” hozzáállás a 
megoldás. A Szent Szellemre kell bízni ezt is és ezzel nem mondtam újat, mert aki hallgatta a 
pesti tanítást, az találkozott már ezzel, csak ide beleillett, az engedelmesség témakörébe. Sok 
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csodabogár van Krisztus Testében. Vasárnap is elmondta az elöljárónk, hogy negyven-ötven 
olyan csoportba hívták meg, ahol kritizálják a szolgálatokat, és ezt ő azonnal törölte. Nem 
kritizálni és kibeszélni kell a szolgálatokat, hanem imádkozni értük, hogy a Szent Szellem 
vezesse őket.  

Most jó példát mondok. Egyszer jártunk mi is úgy, hogy valamiből kijelentést szerettünk 
volna venni, imádkoztunk érte, és valamelyik tanításból egyszer csak előjött. Úgy vezette a 
Szent Szellem az illető pásztort, hogy amire nekünk szükségünk volt, azt megkaptuk. Van, 
amikor odamennek a dicséretvezetőhöz, hogy szeretnének ilyen dicséretet, olyan dicséretet. 
Azt mondta, imádkozz érte, hogy a Szent Szellem úgy vezessen engem. Ez az igei megoldás. 
Ez a Szent Szellem munkája. A Szent Szellem tud ráhatással lenni a pásztorra, a dicséretveze-
tőre, és akkor csodálatosan működik minden. Nem hústestből kell megmondani a pásztornak, 
hogy mit tegyen, mit ne tegyen, és ha jól figyeltétek a pesti tanítást, azt mondta az elöljárónk, 
hogy őrá minimális hatással van a hívők véleménye.  

Egy korábbi tanításra szeretnék visszautalni, ami itt hangzott el, hogy elveszítette valaki a 
gyógyító szolgálatában a kenetet azért, mert emberek véleményére hallgatott. Ez volt a Jézus 
engedelmessége.  

4. Az elhívottak engedelmessége 

Sokkal izgalmasabb téma. Isten abban is hisz, hogy mi is beteljesítjük az elhívásunkat. 
Jézus a példaképünk, Őt kövessük mindenben! A sebességváltót tegyük üresbe, hogy Isten 
tudjon váltani, így kerülhetünk be Isten akaratába.  

Most nézzünk néhány gyakorlati kérdést, amely a mai időkre jellemző. Néhány akadályt 
említek, amelyek korlátozzák a szolgálatokat, abban az esetben, amikor nem Jézus példáját 
követjük.  

a) Halogatás, más néven késlekedés. A 2Mózes 8-ban van egy történet, amikor csapások 
szállnak Egyiptomra, és a második csapás az undorító békák voltak. Mózes megkérdezte, 
fáraó, mikor imádkozzak azért, hogy ez a csapás elmúljon, ezek a szörnyű békák eltűnjenek? 
Ott voltak mindenhol, a dagasztó teknőtől kezdve mindenhol. Tudjátok mit mondott? Á, jó 
lesz holnap is. Nem azt mondta, hogy most, azonnal, jaj, de jó, hogy te tudsz imádkozni, hogy 
megszűnjön ez a csapás. Ez olyan, mint amikor tanultuk az általános iskolában a Pató Pál 
urat, „Ej, ráérünk arra még!” A fáraó késlekedett, hogy a csapástól megszabaduljanak. Példa-
beszédek 13,12. az Egyszerű fordítás szerint.  

Példabeszédek 13,12. Egyszerű fordítás 
12. A halogatott remény elcsüggeszti a szíved, de a beteljesült kívánság az élet fája. 
Itt most arra szeretnék ráfókuszálni, hogy a halogatás megkeményíti a szívet. Példákat 

fogok mondani. Régen az egyik bárányom azt vette a Szent Szellemtől, hogy utazzon el az 
Alföld egyik városába, és ott osztogasson Örömhíradó újságot, vagyis evangelizáljon. Addig-
addig halogatta, míg végül ez irányba megkeményedett a szíve és meghiúsult ez a küldetése, 
pedig biztos, hogy sok ember született volna újjá a szolgálata által.  

b) Kifogások. A kifogások az elméből fakadó magyarázkodás. Semmi köze nincs a szelle-
mi vezetéshez. Régen egy másik tanítványom érezte a szívén az elhívást a pásztori szolgálat-
ra, de elkezdett kifogásokat sorolni az Úrnak, hogy ő miért nem tud még szolgálatba állni. 
Hivatkozott a kiskorú gyermekére, a befőzésre, a fogyatékos családtagra, de az egyik éjjel a 
Szent Szellem olyan csodálatosan és erőteljesen meglátogatta, hogy kipattant az ágyból, kör-
beszaladt a lakásban, és azt mondta, igen, Uram, szolgállak Téged, és azonnal beállt a szolgá-
latba. Ezért én ezt kérem a Szent Szellemtől, hogy akinek ott a szívén a szolgálat, ugyanígy 
érintse meg őket, hogy ne legyenek kifogások és halogatások. Másoktól pedig azt hallani, 
hogy nem vagyok képes megtenni ezt vagy azt, hogy elvégezzek bizonyos feladatokat.  

Szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy a Szent Szellem minden ajándékával rendel-
kezünk, és ha szellemben járunk, minden ajándékhoz hozzáférésünk van. Valamennyi képes-
ség a rendelkezésünkre áll. Ne hozakodjunk elő különböző kifogásokkal, ha Jézus sem 
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halogatta a dolgot, és nem sorakoztatott fel kifogásokat, akkor nekünk sem kellene, pedig neki 
lett volna oka, mert a megostorozás, a keresztre feszítés, és sokféle más bántalmazás 
bizonyára nem tartozott a kedvenc időtöltései közé.  

c) Félelem. A félelem megbénítja az embert. Megbénítja a cselekvésben, a változta-
tásokban, a szolgálatban való kilépésben, vagy a szolgálat folytatásában. A félelem meglop és 
veszteséget okoz, továbbá bebörtönöz, és még tüneteket is produkálhat. A legismertebb tünet 
a gyomorgörcs, meg a vérnyomás felszökése, de lehet sokféle változata. Ha bátorsággal ki-
lépsz, akkor a félelem el fog futni. Amikor mi kicsik voltunk, anyukám egyedül maradt ve-
lünk, mert az apukám elment vidékre dolgozni, és csak hétvégén jött haza. Egyszerűen azt 
mondta az anyukám, hogy eltűnt a félelem, hogy egyedül van, vagy ki kell menni a sötétben 
az udvarra, mert megcselekedte, meglépte, bátorsággal kiment, mert ránk, gyerekekre kellett 
vigyáznia. Ha Jézus sem adott helyet a félelemnek, az elhívását illetően, akkor mi is kövessük 
az Ő példáját. 

A félelem egyik oka az anyagiaktól, a pénzhiánytól való félelem, mondván, hogy van 
család, van rezsi, azt valamiből ki kell fizetni. Vannak olyan helyzetek, amikor görcsösen 
ragaszkodnak a teljes idejű munkahelyhez, mert egyedül abban látják az ellátás forrását, 
holott fel kellene ismerni, hogy az ellátásunk forrása Isten, a munkahely pedig, csak egy 
eszköz Isten kezében.  

Egy konkrét példát mondok. Egy Bill Kaiser nevű bibliatanító, aki sokszor járt az 
egyházunkban, a mérnöki állását adta fel, hogy az Urat teljes időben tudja szolgálni, és én az 
ő életéből merítettem példát. Nagyon sokszor érdemes az előttünk járó szolgáló életéből is 
meríteni, mert a bibliaiskolai leckékben nem régen Wigglesworth példáját említették, hogy 
bizony érdemes elolvasni az életrajzát. Meg kellene látni azt, hogy Isten az ellátásunk forrása, 
és Ő nagyon sok csatornán keresztül be tudja tölteni a szükségünket. A következő vers egy 
ismert Ige: 

Máté 6,33. 
33. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind meg-

adatnak néktek. 
Több más fordítás hozzáteszi, hogy ezek ráadásként megadatnak néktek. Ha mi Isten 

dolgaival foglalkozunk, akkor Ő törődni fog a mi szükségeinkkel. Ez az Ige Jézus ígérete 
azoknak, akik első helyre teszik Őt, és ebből kellene mély kijelentést venni mindannyiunk 
számára. Kérjük a Szent Szellemet, hogy ezt adja meg! Jézusért epekedj, és ne a világi 
dolgokért! Ez is egy nagyon szép gondolat.  

A következő félelem probléma, ami akadályozhatja a szolgálatot, az az utazás. Akinek 
utazó szolgálata van, annak ez egy eléggé komoly probléma lehet. Nem mer lemenni az 
aluljáróba, nem mer metróra ülni. Ahhoz, hogy megszerezze a jogosítványt, az egészségügyi 
vizsgát le kell tenni, de fél attól, hogy a próbababát nem tudja kellő súllyal megnyomni, 
amikor mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Valaki fél a vezetéstől. Mondok egy példát. 
Úgy húsz évvel ezelőtt történt, egy pásztorasszony jött távolabbról és én is beszálltam a 
kocsijába, és mentünk az autópályán a pesti gyülekezetbe. Egy kamiont előzött, közben gör-
csösen fogta a kormányt, és azt mondogatta: Jézus nevében, Jézus nevében, Jézus nevében. A 
kamion maximum kilencvennel mehetett, ő meg szerintem kilencvenöttel. Most nem kriti-
kaként mondom, hanem egyszerűen a félelem hatásait szeretném bemutatni. Hol a leg-
egyszerűbb előzni? Az autópályán, mert nem jön szembe senki. Egy országúton, például, itt a 
65-ösön, nagyon kell figyelni, hogyan előzzek, ne előzzek. Egy országúton sokkal jobban oda 
kell figyelni a szembejövő forgalomra, a sebességre, sok mindent fel kell mérni, de egy 
autópályán, amikor a belső sávban nem jön velem szemben senki. A két kocsi sebesség-
különbsége kb. 5-10 km/óra lehetett. Nem nyomta meg, hogy 110, 120, majd leelőzöm, és 
utána visszasorolok. A félelem egy borzasztó dolog, a félelem aggodalmat generál és meglop, 
például az utazó szolgálattól.  



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

12/14 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

Egy jó példát mondok, az is úgy tizenöt éve lehetett, vagy még több. Egy alapítvány 
felkért, hogy Siófokról Zamárdiba hozzak el egy Zsuk gépkocsit. Soha nem vezettem előtte 
Zsukot. De ugyanazok a pedálok vannak abban is, úgyhogy Jézus nevében bátorságot vettem, 
és elhoztam. Az Úr átsegít mindenen, csak a félelmet kell kizárni. Ami nagyon fontos! Fel 
kellene ismernünk a félelmet, hogy védekezni tudjunk ellene. Sokan abban a helyzetben 
vannak, hogy fel sem ismerik, hogy azt a bizonyos helyzetet a félelem szelleme okozza.  

Van még egy példa, a jojó-szindróma. A jojó egy korong, amit zsinóron rángatnak, és ez a 
korong egyszer fent van, egyszer lent van. Jó néhány hívő is ugyanígy viselkedik, és ugyanígy 
ugrál szellem és test között. 1998 környékén, amikor elkezdtem a szolgálatot, a városi gyüle-
kezetben tizenkét pásztor volt felkenve. Ebből a tizenkét személyből, ha jól tudom, most kettő 
szolgál, és ez egy nagyon szomorú dolog. Ennek a jojó kereszténységnek az oka az, hogy a 
lélek nem kapcsolódik szilárdan a szellemhez, és az érzelmek befolyásolják őket. Egyszer 
akarnak szolgálni, aztán megunják, utána nem akarnak szolgálni. Mi is vettünk így át gyüle-
kezetet, amikor a pásztor elfáradt vagy megunta a szolgálatot. Ezt nem tudom megérteni.  

Másik eset a Balaton-parton történt. Megvolt egy új, helyi gyülekezet nyitóalkalma, a 
pásztort bemutatta az evangélista. A következő héten az új bárányok várták a pásztort, de 
nagy csalódást okozott, mert a pásztor nem ment el. Evvel nekem azt mutatta az Úr, hogy 
sokan ugrálnak a szellem és a test között, mert a lélek egyszer a szellemhez kapcsolódik, 
egyszer a testhez. Tehát ugribugri van, mint a jojó, amit rángatnak a zsinóron. Ne adjuk meg 
magunkat a testi kísértésnek, a szem kívánságának, a büszkeségnek, ezt írja az 1János 2,16. 

1János 2,16. 
16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az 

élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. 
Amire az Úr indít, azt ne írd felül a félelemmel, mert könnyen úgy járhatsz, mint Jób!  
Jób 1,12. 
12. Az Úr pedig monda a sátánnak: Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom; csak 

őreá ne nyújtsd ki kezedet. És kiméne a sátán az Úr elől.  
Tudjuk, hogy Jób elvesztette az összes vagyonát, gyermekeit, de aki ezt nem jól értelmezi, 

azt mondja, hogy ilyen Istenből nem kérek, aki az én vagyonomat, meg a családomat a sátán 
kezébe adja. Itt a helyes fordítás, az eredeti fordítás így hangzik: sátán a te kezedben, a te 

hatalmadban van Jóbnak mindene. [Jób életével és megpróbáltatásával kapcsolatban 2022. 
05. 07-én hangzott el egy részletesebb tanítás.] Nem Isten adta át az ő Jób vagyonát, meg a 
családját az ördögnek, hanem Jób saját maga.  

Azt kell megtenni, amire a Szent Szellem indít! Jézus soha nem hezitált, soha nem mondta 
azt, hogy fáradt vagyok, és nincs jézusi példa arra, hogy abba hagyjon valaki egy szolgálatot. 
Pár hívő többet működik testben, mint szellemben. Az egyik leckében azt tanultuk, hogy 
ilyenkor az elsőszülöttségi jogunkhoz járó örökséget veszítjük el. Ez az oka az ingadozásnak, 
hogy egyszer testben, egyszer szellemben. Amit elkezdtél, fejezed be! Az Úr előtt csak olyan 
érveket sorakoztass fel, ami megáll az Úr előtt!  

Záró gondolatok. Ha már elkezdtünk vízen járni, a láthatók miatt nem szabad visszalépni a 
csónakba. Ne a könnyebb utat válasszuk, hanem teljesítsük Isten elhívását! Ha az Úr vezetése 
szerint kilépünk a szolgálatba, akkor az az ajándék meg fog nyilvánulni. Jézus elhívása 
nagyon egyszerű, azt szeretné, hogy rajtunk keresztül eljusson az Evangélium a világ minden 
tájára.  

Köszönöm, hogy meghallgattatok, és befogadtátok az üzenetet! 
 

 
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 
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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!  

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. 
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