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Horváthné Éva: JÉZUS ÉLETÉNEK ÁRADÁSA 

Bor Ferenc: CSODÁK ÉS ÁLDÁSOK 

 KSZE Ságvár, 2022. 05. 21-én elhangzott tanítások nyers szövege 

 
Drága mennyei Atyánk, köszönjük ezt a jelenlétet! Köszönjük, mennyei Atyám, a gyógyító 

kenetedet, amely átjár minket. Hálákat adunk a Szent Szellem áradásáért, ami átjárja a mi 
testünket és megújít minket minden napon. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a mai alkalmat 
a drága Szent Szellemednek adhatjuk. Átadjuk a Szent Szellemnek és köszönjük, hogy Ő 
irányítja a mai alkalmat, Ő adja a szavakat a számba, Jézus nevében. Hálás vagyok az itt jelen 
levő szívekért, hogy megnyíltak előtted, mennyei Atyám. Halló fülek, látó szemek vannak a 
mai alkalom során, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy folyamatosan a Te 
életed árad bennünk, Jézus nevében. Hálákat adunk Neked minden napon, minden percben. 
Megvalljuk, hogy Te vagy az Úr az életünk felett. Ámen!  

Dicsőség az Úrnak! Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik az életünkben, a 
testünkben, a gyermekeink életében, a munkahelyeken és minden ügyünkben, Jézus nevében.  

A mai alkalom során arról tanítok nektek, hogy engedd meg, hogy Jézus élete áradjon a 
testedben, az életedben. Ismétlést is fogtok hallani. Halleluja! Dicsérjük ezért az Urat, mert 
sohasem baj, ha többször halljátok az Igét. Elkezdjük Jézus életét befogadni az életünkbe mi-
nél jobban, erősebben, hogy tudjon áradni az Ő élete a mi életünkben. Az Ószövetségben a 
szőlőtő képét hozza elő az Ige, ami Izrael volt. Izrael volt, hogy biztosítsa Isten ismeretét, 
bölcsességét, a gyümölcsöt a nemzetek számára. Ésaiás próféta könyvében is többször olvas-
hatjátok, hogy sok helyen utal szőlőtőként Izraelre. Ha tanulmányozzátok Ésaiás könyvét, 
megtaláljátok több helyen. De most a Zsoltár 80,8. Igét fogjuk megnézni. Itt az Ószövetség-
ben csak megnézzük röviden, hogy Izrael volt a szőlőtő képe. 

Zsoltárok 80,8. Egyszerű fordítás 
8. Te hoztad ki népedet Egyiptomból, mint nemes szőlővesszőt! Az idegen népeket el-

űzted, és e szőlőt helyükre ültetted.  
Itt az idegen népek a pogányok, a mi fordításunkban írja így. Amikor elültettetett Izrael, 

mint a szőlőtő. De tudni kell azt, hogy Izrael elbukott, meg is nézzük ezt a Jeremiás 2,21-ben: 
Jeremiás 2,21. Egyszerű fordítás 
21. Én ültettelek el, Izráel, mint nemes szőlővesszőt, legjobb fajtából származót. Ho-

gyan változtál hát idegen fajtává, savanyú vadszőlővé?  
A mi fordításunk azt mondja, hogy hogyan váltál fattyúhajtásává. Ebben látjuk, hogy Izrael 

elbukott. Ennyit akartam az Ószövetségből egy kicsit bevezetőként. Az Újszövetségben vi-
szont Jézus hasonlítja magát az igazi szőlőtőhöz. János 15-höz lapozunk, azt fogjuk egy kicsit 
elemezni. 

János 15,1. 
1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.  
János 15,5/a. 
5/a. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők:  
Mi vagyunk az élő szőlőtő vesszői. Jézus a szőlőtő és mi vagyunk a vesszői. Isten pedig a 

föld. A probléma az, hogy megpróbálunk szőlőtővé válni, miközben az Úr szőlővesszővé tett 
minket. Nagyon sokan szőlőtővé akarnak válni, de mi a szőlővesszők vagyunk. A szőlőnek a 
vesszőin, az ágain nőnek a gyümölcsök. A fának is az ágain nőnek a gyümölcsök. Ágat és 
vesszőt fogok mondani felváltva, ez mind egy dologra utal, a szőlővesszőre, mivel most azt a 
példát hoztam. Mi vagyunk a szőlővesszők, mi mind az igazi szőlőtő ágai vagyunk, az Úr 
Jézusé. Ámen! A szőlőtő és a szőlővessző egyek. Újjászületett hívőként mindnyájan az Úr 
Jézushoz kapcsolódunk. Egyek lettünk vele, az Ő élete folyik bennünk. Őbenne vagyunk! 
Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, vagyis azt mondta, hogy én vagyok az ellátó, ti 
pedig vagytok a gyümölcstermő rész, az a rész, amely a gyümölcsöt hordozza. Nem neked 
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kell az ellátónak lenni, nem neked kell a termelőnek lenni, nem te vagy ezért a felelős. Ezért a 
szőlőtő a felelős! A te részed csak az, hogy hordozd, és jelenítsd meg a gyümölcsöket. Ámen! 
Most képzeljetek el egy gyönyörűséges szép szőlő gyümölcsöt, egy fürtöt, hogy milyen 
zamatos gyümölcse van ennek a szőlőnek, milyen zamatos az íze ennek a szőlőszemnek. Ezek 
a zamatos gyümölcsök nőnek a szőlővesszőn és neked tulajdonítják ezt a finomságot, de az 
élet és a nedv a szőlőtőből származik. Egyek vagyunk, de nem magunknak tulajdonítjuk ezt. 
Jézusnak kell tulajdonítani azt, hogy mi gyümölcsöt termünk. Köszönöm, Uram! Jézusnak 
kell tulajdonítani, nem nekünk kell dicsekedni, hogy mi mennyi hívőt újjászülettettünk. Nem! 
Ezt Jézus érinti meg, Ő vonzza oda. Ámen! Ugyanaz az élet, ami a szőlő tövén árad, az árad 
az ágakban is. Egy dolgot mond itt nekünk az Úr a János 15-ben, az 5-ös vershez megyünk. 

János 15,5. 
5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az 

terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.  
Kicsit ugrálunk egyik versből a másikba, mert nagyon jól össze lehet kapcsolni. 
János 15,4. 
4. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet 

gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanem ha énben-
nem maradtok.  

Ez azt jelenti, hogy egy elveszett ember nem tud isteni gyümölcsöt teremni, mert nem 
kapcsolódott az isteni élethez, nem fogadta be Jézust. Ha külön van a szőlővessző, nem fog 
neked gyümölcsöt teremni, csak ha a szőlőtőn marad. Ámen! Mindkét versben hallhattátok, 
hogy az ismétlődő szó a maradni. Csak annyit kell tenned, hogy maradsz! A maradni azt 
jelenti, hogy maradj ott, ahol vagy! Maradj meg szőlővesszőként, ne próbálj meg te lenni az 
ellátó! Ezt csodálatosan megírja Isten Igéje, nagyon fontos, hogy maradj ott. 

János 15,2/a. 
2/a. Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz;  
Itt nagyon érdekes dolgot fogtok hallani, hiszem, hogy megéled a szívedben. Azt mondja, 

hogy minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Itt a lemetsz szó 
a görögben azt jelenti, hogy FELEMEL. A szőlőlugast hozom példának. Lerakják az oszlopokat, 
kihúzzák a drótokat és nő a szőlő ága, vesszeje, kanyarogva ráfut a drótra, mert a természeté-
től fogva rácsavarodik, ráfut a szőlővessző a drótra és így tudja megteremni a gyümölcsét. Ha 
az ág a földön marad, akkor nem tud gyümölcsöt teremni, gondozatlan. A gyümölcsterméshez 
föl kell emelni az ágat, úgy tud gyümölcsöt teremni. Még a rendes szőlőt is összekötözzük, 
ami nem lugas, hogy ne terebélyesedjen el, ne lógjon le a földre, mert ha nem éri a napfény a 
gyümölcsöt, ami még nincs kifejlődve, ha a fürtöket nem éri a nap, akkor nem tud megérni, 
megédesedni sem. Attól édesedik, hogy minél erősebb a napfény. Nem tud növekedni, ha lent 
marad, ráesik az eső, akkor megrohad a szem, tönkremegy. Ezért gondozni kell.  

Sok hívő azért nem tud gyümölcsöt teremni, mert az ördög ledobta a földre, ledobta a 
porba. Depressziós lett. Ez csak egy példa. Azért, mert jön valamilyen probléma, mindent ma-
gába szív, és depresszióssá válik. Leesik a porba és ezt az ördög teszi, mert az illető meg-
engedi neki. Az ördög meg hozzáteszi az ő részét. Ledobja őket a porba, ott hemperegnek a 
porban. Izrael első számú ellenségei a filiszteusok voltak. Góliát is egy filiszteus volt. 
Tudjátok, hogy mit jelent a filiszteus héberül? Porban henteregni. Az ördög lenyom minket a 
porba, amikor depresszióssá válunk, mi hívők is. De ezt nem szabadna megengedni, mert az 
ördög csak szertejár, keresi, kit nyeljen el, de minket nem tud, ha nem engedjük, hogy a 
porban henteregjünk. Ha egy szőlőlugast nem gondoznak, akkor kiszárad, és összedől. Ledől 
a porba, ledől a földre, a földön van. Amikor egy vessző nem terem gyümölcsöt, itt ránk, 
hívőkre gondol, akkor Isten nem azt mondja, hogy de kár, hogy elbuktál, amikor a porba 
henteregsz, hanem Ő fölemel. Fölemel, hogy gyümölcsöt tudjál teremni! Tudjátok mit jelent a 
gyümölcstermés? Az Úr megadta rá a választ. Az a gyümölcstermés, amikor megjön a gyó-
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gyulásod, amikor szabaddá válsz, amikor az Ige bőségében tudsz élni. Ez egy rendkívüli, 
gyönyörű élet, ami Krisztusban van. Abban tudunk élni, fölemel az Úr és nem engedi, hogy a 
porban legyél. De kár, hogy elbuktál – ezt a világ mondja. De Jézus mindig fölemel, akár-
milyen helyzetbe kerülünk. Biztos megtapasztaltad már. Hogyan teszi? Miután fölemel 
minket, azt mondja a 2-es vers második felében: 

János 15,2/b. 
2/b. … mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt 

teremjen.   
Ebben a versben azt mondja először, amit hallottatok már az elmúlt alkalommal is, hogy a 

gyümölcsöt említi, utána a több gyümölcsöt említi, majd az 5. versben mondja a sok 
gyümölcsöt. A szőlőtő állítja elő a gyümölcsöt, te pedig a gyümölcsöző rész vagy. Ezt meg 
kell értenünk, mélyen a szívünkbe bele kell ásni. Tudjátok, hogy a szőlőtő, Jézus élete most is 
áramlik itt közöttünk, áramlik bennünk. Most is folyamatosan áramlik. Nem szakaszosan, 
hogy egyszer árad, aztán nem, hanem egyenletesen, folyamatosan árad, mint ahogy a szív 
lüktet, úgy árad folyamatosan. Higgyél ebben, hogy áramlik Jézus élete. Megújít, folyama-
tosan újít. Amikor nincs erőd és úgy érzed, hogy fáradt vagy, akkor mondd azt, hogy Uram, 
Te vagy az én erősségem! Ne az érzékekre fókuszálj! Mondd azt is, hogy nem vagyok fáradt, 
mert az élő szőlőtő ága vagyok! Halleluja, Ámen! Mi van a betegséggel? A betegségről 
tudjuk, hogy legtöbbször az ördög adja a tüneteket. Isten Igéje meg azért van, hogy azon 
elmélkedjünk. A Róma 12,2. azt írja, hogy ne e világ dolgairól gondolkodjunk, hanem Isten 
Igéjéről. Újítsátok meg az elméteket Isten Igéje által! Azért van, hogy beleépítsd a gondola-
taidba, ne azt ásd bele, amit az ördög kitalál neked. A Józsué 1,8. az mondja, hogy erről 
gondolkodj éjjel-nappal, Isten Igéjéről. 

Józsué 1,8. 
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 

nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor 
teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.  

Azért gondolkozz erről éjjel-nappal, hogy valóságot tudjon ölteni a szívedbe, valóságot 
öltsön az életedbe, hogy gyümölcsöt tudjon teremni. Meghozza a gyógyulást, meghozza a 
szabadulást! Meghoz mindent jót, amit Isten nekünk elkészített!  

Ajánlom, hogy a betegséggel kapcsolatos Igéken elmélkedjetek. Ismeritek Ésaiás 53. 
fejezetét. Elmélkedj rajta, mélyedj bele, nézd meg az Egyszerű fordításban is! Én hiszem, 
hogy a szívedig fog hatolni, ha meglátod, Jézus mit tett értünk. A mi problémáink semmi 
ahhoz képest. Ésaiás 53,5, 1Péter 2,24. Nagyon sok gyógyulásos történet van az Evangéli-
umokban is. Az Apostolok cselekedeteiben is olvashattok nagyon sok történetet a gyógyulás-
ról, a szabadulásról, több mindenről. Épüljön a szívetekbe! 

Fontos, hogy hallgassátok az Igét, mert ez által is nagyon sokat kaptok. A múlt alkalommal 
tanítottam az 1János 4,17-ről: Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Jézus meghalt, föl-
támadt, ma is él, ott ül az Atya jobbján. Ő feltámadt, megdicsőült, uralkodó Jézus! Halleluja! 
Amint Ő van az Atya jobbján, úgy vagyunk mi is. Maradjatok Őbenne! Ugyanaz a feltáma-
dott élet, ami a szőlőtőben árad, a testedben is árad. Egészséget, új részeket teremt. Eltávolítja 
a daganatokat, az akadályokat, a kinövéseket, az elzáródásokat az artériákban. Új szerveket, új 
sejteket teremt. Kiigazítja a DNS-edet egészségesre. Teljességre, hosszú életre van progra-
mozva. Helyreállítja a csontokat, ízületeket. Helyreállítja a rendellenes működést a testekben. 
Levágja a bénulást. A fej területén megújítja az elhalt sejteket. Hiszel-e ebben? Halleluja! A 
szőlőtő élete, ami a szőlőtőben árad, benned, az ágban is árad. Az az élet, az a természetfeletti 
élet. Fogadd el ezt, Jézus nevében! Ne küszködj, csak fogadd el! Sokan azt mondják, hogy 
Uram, nincs hitem hinni, de hinni akarok. Olyan beteg vagyok, olyan szegény vagyok, nin-
csen erőm. Mondd, Uram, Te vagy az én erőm? Biztos, hogy te vagy az én erőm? Jézus, a Te 
hitedre van szükségem! Testvérek, megkaptuk a hit mértékét, az isteni hit mértékét, amikor 
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újjászülettünk. Hogyan kaptuk meg? Isten kegyelméből. Ajándékba kaptuk Istentől. Az Efé-
zus 2,8–9. azt írja:  

Efézus 2,8–9.  
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 
Hogy ne kérkedjetek, ne a ti dicsekvésetek legyen benne. Látjátok, hogy Jézus még hittel is 

ellátott bennünket. Isteni hittel, azzal a kis mértékkel, amivel hegyeket tudunk megmozgatni. 
Nem kell ahhoz nagy hit. Menjünk vissza a János 15,2. vers második részéhez még egyszer.  

János 15,2/b.  
2/b. mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt te-

remjen. 
Sokan itt arra gondolnak, amikor megmetsszük a metszőollóval a szőlőt. Arra a metszésre 

gondolnak. Természetesen meg kell a szőlőt metszeni a fattyúágaktól, vesszőktől, hajtásoktól, 
de itt nem erről van szó. Ez a Jézus korabeli izraeli szőlőtő életéről szól. Ahhoz a gondozás-
hoz kell hasonlítani. A görögben a metszeni szó azt jelenti, hogy vízzel megtisztítani. Akko-
riban vizet öntöttek a szőlőágaira, hogy megtisztítsák a kártevőktől, a rovaroktól, mohától, 
hogy ne akadályozzák az ágakat a gyümölcstermésben. Annak idején így jártak el, szó szerint 
megmosták a szőlővesszőket vízzel és ez nem levágás volt, hanem megmosás, hogy több 
gyümölcsöt teremjen. Aztán egy megerősítés jön a 3. versben.  

János 15,3. 
3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. 
Mi már tiszták vagyunk. Mit mondanak erre a hitetlenek? Egy agymosáson mentetek 

keresztül. Ezt hozta az Úr elém, hogy kimosták az agyadat. Halleluja, hogy Jézus az Igéjével 
kimosta az agyamat! Dicsőség Neki! Azt mondja, hogy mindaz pedig, amely gyümölcsöt 
terem, megtisztítja vízzel, hogy több gyümölcsöt teremjen. Mi tisztit meg? Isten Igéje. Ez az 
Ige fürdője. Nézzük meg az Efézus 5,26-ot.  

Efézus 5,26. 
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige (Rhema) által, 
Halleluja! Az Ige fürdője az a víz. A vizet említi az Igének. Hogyan tisztit meg minket 

Jézus minden hazug tünettől, a depressziótól, az önsajnálattól, irigységtől, féltékenységtől, 
keserűségtől, nehezteléstől, türelmetlenségtől, ingerlékenységtől, a prédikáció alatti álmosság 
lerakodásaitól? Hogyan tud megtisztítani? Prédikálás által, a vízzel való megmosás által, az 
Ige fürdője által. Fürödjetek meg Isten Igéjében! Azt írja az Egyszerű fordítás, hogy fürödj 
meg Isten beszédében. Azt mondja a 3. vers, hogy ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, 
amelyet szóltam néktek. Minél többet hallgatod a felkent tanításokat, azok fölemelnek, meg-
mosnak és annál több gyümölcsöt tudsz teremni. Amikor értelmet kapsz Isten Igéjéből, elhat a 
szívedig, akkor megjött a gyógyulásod. Halleluja!  

Nézzünk meg egy ehhez kapcsolódó részt a 13. fejezetben, mert fontos, hogy ezeket a 
dolgokat összefüggésében lássuk meg. Ez arról szól, amikor Jézus megmossa a tanítványok 
lábát. Nem az egész történetet olvasom fel, csak néhány Igét belőle. 

János 13,4–5.  
4. Felkele a vacsorától, leveté a felsőruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. 
5. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni 

a kendővel, amellyel körül van kötve. 
Megyünk a 9–10. vershez. Először Simon Péterhez ment oda, aki ezt mondja neki:  
János 13,9–10. 
9. Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is! 
10. Monda néki Jézus: Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmos-

ni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. 
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Ámen! Mit jelent ez? Aki megfürdött, az üdvözült, újjá van születve az Ige által. Az Ige 
megmosta. Ha egyszer meg lettél újítva a Szent Szellem megmosása által, minden bűnöd el 
lett mosva Jézus vére által, akkor teljesen meg vagy fürödve. Nem tudsz újra megfürödni, ha 
már üdvözültél. Akkor már nem kell, akkor örökre üdvözültél. Innentől kezdve minden nap 
meg kell mosnod a lábad. Azt mondja itt a 10. versben, hogy nem mindnyájan. Hogy értette 
ezt? Tudta, hogy ki fogja elárulni Őt, mert ez az utolsó vacsorán történt, azért mondja, hogy 
nem vagytok mindnyájan tiszták. Az iskarióti Júdásra utalt. Azt mondja: De ti egyszer meg-
fürödtetek – Júdáson kívül – akkor teljesen tiszták vagytok. Ezen nem kell nektek ideges-
kedni, hogy nem mindnyájan vagytok tiszták, mert ez nem mindenkire utal. Ha ti egyszer 
megfürödtetek, akkor teljesen tiszták vagytok, csak arra van szükségetek, hogy a lábaitokat 
megmossátok minden nap. Mivel? Vízzel. Mit jelent ez? Bele kell kerülnöd az Igébe. A napod 
valamelyik részében az Igében kell időzni. Minden nap legalább egy részt olvassatok el a 
fejezetekből, akár az Evangéliumot kezdjed el, akár az Ószövetséget, akár a leveleket, de 
nekünk a legjobb az Újszövetség, de az Ószövetség is tökéletes, mert az az előkép. Minden 
nap, ha egy fejezetet mindegyikből elolvasol, vagy egy részt, amennyi időd adatik, az már 
nagyon jó, akkor már mosod a lábad. Mosod magad az Igével.  

Legyél Jézus központú és kezd el olvasni az Igét, napi adagokban! Kezdj el mosakodni! 
Kezd el hallgatni, az Igét!  Többen vagyunk, akik minden nap hallgatjuk az Igét. Minél többet 
hallgatod, az olyan, mint amikor az ágat megmossák a rovaroktól, a kártevőktől és sok 
gyümölcsöt tud teremni. Nem az számít, hogy már hallottam ezt az alkalmat, már ismerem ezt 
az Igét, már annyiszor hallottam. A hit nem abból jön, amit régebben hallottál. Ha ugyanaz 
vagy hasonló a tanítás, hasonlóan szól egy másik alkalmon, mint ahogy én is ma hasonlóan 
tanítok róla, én hiszem azt, hogy azt másképp fogod meghallani, másképp fogod értelmezni, 
vagy többet kapsz hozzá, mint amit hallottál ez előtt. A hit hallásból származik. Nem tudod 
magad kigondolni a félelemből. Ez az elmére utal. Nem tudod magad kigondolni a félelem-
ből, viszont ki tudod magad hallgatni a félelemből. Ki tudod magad hallgatni a depresszióból, 
a nyomásból, amikor hallgatod Isten Igéjét, a tanításokat. Gyümölcsöt terem az életedben, 
gyógyulás, szabadulás, bőséges élet, békesség és sorolhatnám. Áldottak vagytok? Halleluja! 
Hiszem, hogy amiről most fogok beszélni, még áldottabbá fog titeket tenni. Ésaiás 40. fejezet, 
ez nagyon jó lesz nekünk, köszönjük az Úrnak.  

Ésaiás 40,28–29. 
28. Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a 

föld határait? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! 
29. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. 
Halleluja! Az erő az egész Bibliában megjelenik, az Ószövetségben és az Újszövetségben 

is. Nagyon sokszor olvashatunk az erőről. Mi a betegség és a gyengeség? Az erő hiánya. Mi 
az öregedés? Az erő hiánya. Beteggé és gyengévé tesz, amikor nem veszed az erőt. Itt azt 
mondja, hogy Isten nem fárad, erőt ad a gyengének, az erőtlen erejét megsokasítja. Ránézünk 
a fiatalokra, megcsodáljuk őket és azt mondják sokan, hogy olyan fiatalok, milyen jó nekik, 
olyan energikusak. Bárcsak én is újra fiatal lehetnék! Ez egy megszokás az emberektől. Ők 
olyan élénkek, élettel tele, tele vannak energiával, milyen jó nekik, de jó lenne, ha mi is 
ilyenek lennénk! Nézzük meg, hogy mit ír a 30. vers. 

Ésaiás 40,30–31. 
30. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; 
A fiatalok is elfáradnak. Isten azt mondja, hogy ne irigyeld a fiatalokat, ők is elfáradnak, 

ellankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. Ezt írja Isten Igéje. Ne irigyeljük őket.  
31. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 

futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! 
Halleluja! Ámen! Még a fiatalok is futnak és ellankadnak, járnak és elfáradnak, de akik az 

Úrra várnak. A várnak szó a héberben összefonódást jelent. Te és az Úr össze vagytok 
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fonódva. Mindannyian össze vagyunk fonódva az Úrral. Ez a szőlőtő és a szőlővessző képe. 
Ezért kell megnézni mind a két résznek az értelmét. Akik az Úrra várnak, azt jelenti, hogy 
Isten Igéjében időzünk, várunk az Úrra. A Biblia azt mondja, hogy Isten megújítja a fiatalsá-
godat, mint a sasét. A sasok megújulása a vedlés folyamata. Szárnyakkal felemelkedünk, mint 
a sasok. Amikor az Úrra vársz, időt töltesz az Igében este vagy reggel, vagy amikor éppen 
időd van rá, fontos, hogy az élő szőlőtővel töltsd az idődet, naponta egyszer legalább. Maradj 
közel, tarts kapcsolatot Jézussal és akkor szárnyalni fogsz! Először szárnyalsz, aztán futsz, és 
nem lankadsz, jársz, és nem fáradsz el – ezt írja Isten Igéje. A világ először mindig jár, aztán 
szaladnak, de soha nem szárnyalnak. Isten azt mondta, hogy a te erőd viszont így működik, 
hogy először szárnyakon szárnyalsz, aztán futsz, és nem lankadsz el, aztán sétálsz, és nem 
fáradsz el. Halleluja! Vegyük fel a fiatalság szellemét magunkra, öltsük fel!  

Van egy ember a Bibliában, aki elfelejtett megöregedni, ez Káleb volt. Amikor kémként 
ment az ígéret földjére, akkor negyven éves volt, és negyvenöt évvel később ment Józsuéhoz. 
Azt mondta: Józsué, emlékszel, hogy az Úr hogyan őrzött meg minket? Nézzük meg az ő sza-
vát az Igében. Mózes küldte ki és Józsuéhoz ment vissza, mert addigra már Mózes nem volt.  

Józsué 14,10–13. 
10. Most pedig, ímé megtartott engem az Úr életben, amint megmondta; most negy-

venöt esztendeje, amióta szólott az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában 
bolyongott; és most ímé, nyolcvanöt esztendős vagyok! 

Az Úr tartotta meg életben.  
11. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött 

engem Mózes; amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és 
járásra-kelésre. 

Halleluja! Milyen a világ? Milyen volt nekünk is a gondolkodásunk? Amelyet hallottunk 
az őseinktől. Otthonkában kell járni már ötven év felett vagy még negyvenévesen is. Mi is 
jártunk még húszévesen is otthonkában, meg feketében, mert ez a szokás. Meg már öreg 
vagyok, mert a bőröm így néz ki. Nem, mi megújultunk. Ámen! Azt írja, hogy nyolcvanöt 
éves volt és ugyanúgy friss volt, ugyanúgy nem fogyatkozott meg az ereje. Például Mózes 
volt az, aki meghalt és az ereje megvolt, nem volt betegsége. Dicsőség az Úrnak, hogy mi is 
ilyenné válunk, mi is ilyennek érezhetjük magunkat. A bensőkben kell tudni azt, hogy mi 
fiatalok vagyunk. Ahogy Isten Igéje szellemi, mi is a bensőkből tudjuk ezt és kiárad a 
testünkre. Káleb nyolcvanöt éves volt. Kik voltak ott a hegyen? Az anákok, akik óriások 
voltak. Ugyanazok az óriások voltak Jerikóban is. Ugyanazok az ígéret földjén. Az anákok 
voltak Hebrónban, a hebrón hegyén is.  

12. Most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr azon a napon; mert ma-
gad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy, erősített városok; hátha 
velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. 

13. És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül.      
Ez azt jelenti, hogy bement az ígéret földjére, legyőzte az óriásokat, kiűzte onnan őket, és 

övé lett a hegy. A világ mit mond? Te már túl vagy a te hegyeden. Isten népe mit mond? Add 
nekem azt a hegyet! Isten Igéje, egy ígéret! Azt elvesszük, mert a miénk. Meg fogsz magadon 
lepődni, mikor eljutsz oda és a szőlőtő életét fogod élni. Lesznek tőled tíz évvel fiatalabbak, 
akiknél erősebb leszel, és ők állandóan fáradtak lesznek.  

Köszönjük, Uram, hogy mindannyiunknak szólsz, még magamnak is prédikálok, mert én is 
el szoktam téveszteni a szavakat, de a nyöszörgés ideje elmúlt. Még a fiatalok is teljesen 
kifáradnak, de te akkor is erős leszel! Hisszük ezt és te nem fogadod el az ördög hazugságait, 
és én sem, egyikünk sem. Amikor kezdesz elfelejteni dolgokat, akkor ne mondd azt, hogy 
öregszel, hogy ez az öregség jele, mert az orvosok is azt szokták mondani erre, hogy ez már 
egy része az öregedési folyamatnak. Nem szabad ezt elfogadni! Ha látod a bőrödön, akkor 
sem fogadod el! A szívedben mondd: Elutasítom ezt, Jézus nevében! Mi Ábrahám fiai és 



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

7/13 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

leányai vagyunk, és mi, nők Sára leányai vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy Sára leánya 
vagy, ha nem adod át magadat a félelemnek és a hisztérikus aggódásnak. Sára az egyetlen nő 
a Bibliában, akinek megújult a fiatalsága és a klimaxkora visszafordult. Halleluja! Istennél 
nincs lehetetlen. Ne lepődjetek meg, ha esetleg teherbe estek. Mi már nem kérünk ilyet, de az 
Igétől essünk teherbe!  

Ha folyamatosan az Igét hallgatod, akkor folyamatosan az Ige fürdőjében vagy. Aztán 
gyümölcsöt teremsz, több gyümölcsöt, majd sok gyümölcsöt. 

Dicsőség Istennek! Adjátok Jézusnak ezt a dicséretet! Ámen! Ti vagytok az élő szőlőtő 
ágai! Halleluja! Mi vagyunk a szőlőtő vesszői és az az élet folyik az ereinkben. Ámen! 
Halleluja! Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

Bor Ferenc: Ehhez a mélyenszántó tanításhoz egy Igét szeretnék hozzákapcsolni. Elhang-
zott az Efézus 5,26. A Károli szerint azt mondja: 

Efézus 5,26. 
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az Ige által, 
Csia Lajos pedig így fordítja: 
Efézus 5,26. Csia Lajos fordítás 
26. hogy azt megtisztítsa, az Igében lévő vízfürdővel, 
Ez egy kicsit érthetőbben fogalmazza meg. 
 
Bor Ferenc: 
Szeretettel köszöntelek benneteket, a jelenlevőket és az interneten hallgatókat. Megáldom 

az életeteket! Áldás legyen a kezetek minden munkája felett és áldást szólítunk a testetekre és 
mindenetekre, ami csak körülöttetek van, Jézus nevében. Ámen! 

A mai tanítás címe: Csodák és áldások. 
1. Az áldás ereje 
Istentől két különböző módon kaphatsz: Ő csodákon vagy áldásokon keresztül töltheti be a 

szükségedet. Ha megkérdezném tőled, hogy te melyiket választanád, akkor milyen döntést 
hoznál? A kettő között ugyanis lényeges különbség van.  

Elsőként a csodákról beszélek. 
a) Csodák 
A csoda meghatározása: a természet törvényének időleges felfüggesztése. A csoda egy 

természetfeletti beavatkozás a természet törvényeibe. Például Józsué idejében, amikor a nap 
megállt. Ez egy csoda volt, mert Isten így tudta elősegíteni Izrael népének a győzelmét. 
Kétszer történt ez meg, az egyik eset a Józsué 10,12-től olvasható. 

A csoda jellemzője, hogy ideiglenes jelleggel működik, nem olyan bőséges, mint az áldás, 
és csak válsághelyzetben működik.  

A nap megállítása is egy válsághelyzetben történt, amikor Izrael harcosai üldözték az 
ellenséget és így ne tudjanak a sötétben elmenekülni. Ez egy válsághelyzet volt, és Isten 
megállította a napot, Józsué kérésére.  

További eseteket is említek. Például a Vörös-tenger kettéválasztása szintén egy csoda. Így 
az Izrael népét üldöző egyiptomiak nem tudták őket elfogni. Aztán volt olyan eset, amikor 
Illést Isten hollókon keresztül etette a szárazság idején, a Kérit-patak mentén. 

A következő csoda, amikor a három ifjú a tüzes kemencében nem égett össze, hanem Isten 
kegyelméből kimenekült.  

Az Újszövetségben is voltak csodák, például a kenyérszaporítás, vagy amikor a kánai 
menyegzőn Jézus a vizet borrá változtatta. Csoda volt az is, amikor János apostolt forró olaj-
ban meg akarták főzni, de ő kiugrott és nem lett tőle semmi baja és utána száműzték Pátmosz 
szigetére.  

Számtalan csoda van, idesorolható az is, amikor Pál apostol kezére megmarta egy mérges 
kígyó és a helyiek azt várták, hogy meghaljon, de nem történt semmi problémája. 
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Napjainkban is vannak csodák. Egy szolgáló arról számolt be, hogy az éjszaka közepén 
kifogyott a benzin az autójukból a városban, nem volt kihez fordulniuk. Imádkozott, és Isten 
megtöltötte a tankját és két hétig azzal autózott. A másik, hogy elrepedt az autójában a hűtő, 
imádkozott érte és egy évig az Úr kegyelméből helyreállított hűtővel járt.  

A következő csoda, a Zsoltárok 78,23–24-et fogom felolvasni: 
Zsoltárok 78,23–24. 
23. És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta. 
24. És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. 
Isten mennyei kenyeret adott a népnek. A nép a pusztában ezt ette negyven évig. A manna 

egy csoda volt Izrael életében. A leghosszabb kifutású csoda volt ez, mert negyven évig 
tartott. Az emberek a hét hat napján keresztül gyűjthettek mannát, meghatározott 
mennyiséget. Aki félelemből többet gyűjtött, mert nem bízott Istenben, annak megromlott az 
eledele. A hatodik napon viszont két adagot gyűjthettek, a sabbath miatt, mert szombat napon, 
a hét utolsó napján nem volt szabad dolgozni. Semmiféle munkát nem volt szabad végezni.  

A csoda hatályon kívül helyezi, azaz felfüggeszti a természeti törvényeket. Amikor Izrael 
népe, Józsué vezetésével elfoglalta Kánaán földjét, beléptek Isten áldásaiba. Ezt a 2Mózes 16. 
fejezetében olvashatjátok, ha bővebb információt szeretnétek erről kapni.  

Ahogy elkezdték a tejjel-mézzel folyó föld gyümölcseit enni, a csoda, vagyis a manna 
abbamaradt. Amikor már nem volt vészhelyzet, akkor a csoda megszűnt, mert a Kánaán 
földjén bőséges eledelük volt. Ezt felolvasom a Józsué 5,12-ből. 

Józsué 5,12. 
12. És másnaptól kezdve, hogy ettek a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem 

volt többé mannájuk az Izrael fiainak; hanem Kánaán földjének gyümölcséből ettek 
abban az esztendőben.  

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy ahol a csodák véget érnek, ott kezdődnek az 
áldások.  

b) Áldások 
Az áldások meghatározása: Isten felettünk kimondott jóindulata. Az áldást szavakkal lehet 

aktivizálni. Isten is szavakkal aktivizálta az emberiség felett az áldásokat, a pátriárkák a 
gyermekeik felett úgyszintén és mi is áldást szólhatunk magunk felett és mások felett is. Isten 
ránk kimondott áldása nem hatástalanítható, ezt nagyon fontos beépíteni a szívünkbe! Az 
áldást csak egyszer kell aktivizálni, amit senki sem állíthat le, még az ördög sem. Isten 
elsősorban áldásokon keresztül szeretne bennünket sikeressé tenni. Az áldások mindig 
bőségesebbek, mint a csodák. 

Példabeszédek 10,22. 
22. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot. 
Az áldás jobb, mint a csoda, mert sokkal bőségesebb. Egy csoda után nem szabad a 

következő csodát várni, mert akkor lecsúszunk az áldásokról. Nekünk az áldásokra kell 
építeni, és nem csodáról-csodára élni. Aki így él, az válságról-válságra él. Isten megáldja azt, 
amire a kezedet teszed, de nem tudja megáldani azt, ami nem az ő rendszerében működik. 
Például a segélyért nem tesz az ember semmit, ezért azt Isten meg sem tudja áldani. Az áldás 
Isten természetfeletti és szellemi törvényén belül működik. Az áldás hangvezérlésű, tehát ki 
kell mondanunk, azaz meg kell vallanunk, akár magunk felett, akár mások felett! Amikor 
Isten áldása megnyilvánul az életed felett, akkor áldássá válhatsz mások számára, vagy egy 
szolgálat felé. Az áldás a gazdasági helyzettől, a válsághelyzettől függetlenül működik. Tudni 
kell azt is, hogy az áldások nem tárgyak. A javaink Isten áldásának az eredménye. Ezeket nem 
lophatja el senki, mert amit esetleg elvinne a tolvaj, azt Isten áldása újra megadja. Te is 
aktivizálhatod az áldást a szavaiddal. Magad felett, az állataid felett, a növényeid felett, a 
szerveid felett. Amikor látják, hogy nem jól vagy, és megkérdezik, hogy vagy, akkor nem 
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mindegy, hogy mit felelsz. A helyes válasz az lenne, hogy áldott vagyok Krisztusban. Így 
áldást szólsz magad felett és nem a tüneteket erősíted meg.  

2. Ábrahám áldásai 
Az 1Mózes 5,2-öt olvasom elsőként, ezt ritkán használjuk egyébként: 
1Mózes 5,2. 
2. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevüket Ádám-

nak, amely napon teremtetének. 
Ádámnak, azaz embernek nevezi, mert a héber jelentése ember. A teremtést követően Isten 

általánosságban megáldotta az emberiséget. Az 1Mózes 9,1-es verssel folytatom: 
1Mózes 9,1. 
1. Aztán megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és soka-

sodjatok, és töltsétek be a földet. 
Az özönvíz után az élet újraindításakor Isten megismételte az áldását az emberiség felett, 

akkor ugyanis Noé és a családja képviselte az emberiséget.  
Most pedig Ábrahámról fogok beszélni. Tudnunk kell, hogy az áldás tette Ábrahámot azzá, 

aki volt. Ábrahám ugyanis nagyon áldott volt, nagyon gazdag volt. Az 1Mózes 12-ben olva-
som az 1-től 3-ig: 

1Mózes 12,1–3. 
1. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a 

te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. 
2. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és 

áldás leszel. 
3. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és 

megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei. 
Ábrahám egy speciális, egyedi áldásban részesült, ami később kihatott az utódaira, és a 

Krisztusban újjászületett hívekre is. Isten példáját követték a pátriárkák is, amikor megáldot-
ták a fiaikat. Ugyanis felismerték, hogy erő van a szavakban. 

Példabeszédek 18,21. 
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret 

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 
Neked kell eldönteni, hogy Isten rendszerében, vagy a világ rendszerében működsz. Kezdd 

el kimondani Isten áldásait magadra! Ehhez annyit kell tenned, hogy keresel Igét az áldásokra 
vonatkozóan, elmélkedsz rajta, hittel párosítod, majd hatalommal kimondod. Ha Isten gazda-
sági rendszerében működsz, akkor azzal elindítod magad felé a pénz természetfeletti áram-
lását. 

Például egyik ilyen isteni gazdasági rendszer a vetés-aratás szellemi törvénye. Nem áld-
hatsz meg addig senkit, amíg te magad nem vagy áldott! Az anyagi javak, vagyis a gazdagság, 
nem csak önös érdekeket szolgálnak, ugyanis az áldás nem kizárólag a te számodra adatott. 
Isten azért áld meg, hogy áldássá lehessünk mások számára. Megvan a képességünk, hogy 
megáldjunk másokat.  

Ábrahám is megáldotta unokaöccsét, Lótot azzal, hogy választási lehetőséget adott neki, 
hogy amikor elváltak, melyik területre menjen. Ábrahám ezt azért tudta megtenni, mert ő 
tudatában volt annak, hogy ő áldott, és bármerre megy, bármit tesz, ő akkor is áldott.  

Itt kaptam egy példát, a tó és a patak példázatát. Ha veszünk egy olyan tavat, amibe csak 
belefolyik a víz és nincs kifelé áramlás, az áramlás hiánya a tó pusztulását fogja előidézni, 
mert a víz megposhad, bemocsarasodik és tönkremegy. Viszont, hogy ha egy patakot tekin-
tünk, ami folyamatosan folyik, az mindig tisztítja önmagát, mert folyamatos az áramlás. 
Ugyanígy szükséges biztosítanunk a javaink áramlását, hogy áldássá tudjunk lenni mások 
felé. Nem visszatartani, hanem engedni, hogy áradjon, mert akkor újabb jön helyette. Ha 
megáldunk valakit – akár egy személyt, akár egy szolgálatot –, akkor abban a hitben kell 
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tennünk, hogy helyette sokkal több jön, és jön egy frissülés. Bízom benne, hogy sikerült ezt 
elmagyaráznom, megértettétek. 

Később Ábrahám két esetben mindent elrontott, amikor hazudott a feleségével kapcso-
latban, de mégis jól jött ki belőle. Ábrahám vétkezett, és mégis a király kapott dorgálást, 
ugyanis a király Ábrahám feleségét elvitte a háremébe és Isten ezért megintette őt. Azért 
jöhetett ki Ábrahám jól ebből a helyzetből, mert Isten áldása volt rajta.  

A Róma 12,14. következik: 
Róma 12,14. 
14. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek; áldjátok és ne átkozzátok.  
Itt most az Ige végére fókuszáljunk. Úgy örökölhetünk áldást, ha másokat megáldunk. 

Vannak népcsoportok, akik szó szerint másokat átkoznak, de ha azt mondjuk valaki felett, 
hogy kétbalkezes, semmitérő, akkor gyakorlatilag nem áldást mondunk felette. Az sem 
tekinthető áldásnak, amikor a szülők korlátozzák, visszatartják a gyermekeket a ház körüli 
feladatok elvégzésétől. Igazából minden gyermeket arra kellene ösztönözni, hogy elvégezze a 
háztartási munkát, a ház körüli teendőket, mert ez jelentene áldást a számukra, ugyanis az Ige 
azt mondja, hogy amire teszik a kezüket, azon lesz áldás.  

Nagyon meg kell válogatni a szavainkat, hogy mit mondunk a vezetőink felett, az egyházi 
tekintélyek felett, a munkatársaink felett, egy képviselő-testület felett, mert nekünk az áldást 
kell szólni felettük. Természetesen beletartozik ebbe a körbe a család, a gyülekezeti tagok és 
mindenki, akivel kapcsolatban állunk. Egy hívő nem átkozhat meg senkit! 

3. Örök áldások 
Isten áldása a szövetségén alapul. Bálám történetéről szeretnék beszélni. A 4Mózes 22. 

fejezettől a 24. fejezetig tart ez a történet, utánanézhettek, ha szeretnétek jobban képbe 
kerülni. Bálám történetén keresztül szeretném bemutatni azt, hogy Isten áldásai örökkévalók. 
Röviden az történt, hogy Izrael népe közeledett Kánaán földjéhez, az ígéret földjéhez. Bálák 
király viszont félt tőlük, ezért megkérte Bálám prófétát, hogy átkozza meg Izrael népét. 
Ugyanis Bálám próféta arról volt híres, hogy mindaz, amit kimondott, az megvalósult. Több 
esetben felkérte a király, hogy átkozza meg Izraelt, de minden esetben áldást mondott, és 
legvégül, amikor a király már nagyon dühös volt, Bálám akkor is áldást mondott Izrael felett, 
és nem átkot szórt, ahogy Bálák király ezt kérte. Ezt a 4Mózes 23,20-ban olvassuk el: 

4Mózes 23,20. 
20. Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak; ha Ő áld, én azt meg nem fordíthatom. 
Ez egy nagyon jó Ige arra, akik azt kérdezik, hogy egy keresztényt el lehet-e átkozni? Itt az 

Ige, hogy nem! Mert akit Isten megáldott, azt nem lehet elátkozni. Erről szól a 4Mózes 23,23. 
első fele: 

4Mózes 23,23/a. 
23/a. Mert nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izraelen.  
Ez ugyan ószövetségi Ige, de érvényes a mai időkre, mert aki befogadta a szívébe Jézust, 

azt sem lehet elátkozni. Bálám azt mondta, hogy ő nem változtathat Isten áldásain. Az Isten 
által kiárasztott áldást rajtad kívül senki sem tudja megállítani. 

Izrael esetében egyetlen dolog állította le az áldásokat, az, hogy elhagyták az igaz Istent, és 
idegen Isteneket követtek. Az Egyszerű fordítást olvasom a Jelenések könyvéből, a 2,14-es 
igevers második felét, mert nagyon jól visszaadja ezt: 

Jelenések könyve 2,14/b Egyszerű fordítás 
14/b. Bálám arra tanította Bálák királyt, hogyan csalja csapdába Izráel népét. Rá-

vette őket, hogy egyenek a bálványisteneknek felajánlott ételekből, és szexuális bűnöket 
kövessenek el. 

Bálám bűne az volt, hogy rossz tanácsot adott Báláknak. Az Isten útjáról való letérése állí-
totta le az áldásokat Izrael életében. Izrael népe viszont hagyta magát elcsábítani a szövet-
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ségtől. Ha elhívott vagy, ne hagy magad eltéríteni az elhívásodtól! Ha téged Isten elhívott egy 
szolgálatra, ne hagyd abba semmiképpen, mert amire a kezed ráteszed, azon áldás van. 

5Mózes 28,8. 
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed keze-

det; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. 
Egy átlagos keresztény esetében ez munkát jelent, hogy valamilyen munkát végez az illető, 

viszont elhívottak esetében elsősorban a szolgálatot jelenti, vagy pedig a szolgálat mellett 
végzett kiegészítő tevékenységet. Az 1Korinthus 9,14. kapcsolódik ehhez: 

1Korinthus 9,14. 
14. Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az Evangéliumot hirdetik, az Evangélium-

ból éljenek. 
Egy szolgáló későn ismerte fel ennek az Igének az értelmét, a jelentését. Neki kezdetben 

csak egy ötfős gyülekezete volt, és a befolyt tized és adomány nem fedezte a költségeit. Ha a 
szolgálat maradéktalan betöltéséhez pénzre van szüksége a szolgálónak, akkor kérdezze meg 
Istent, hogy milyen sátorkészítő tevékenységgel egészítse ki a bevételét. Ezt majdnem szó 
szerint idéztem az egyik tanításból. A sátorkészítés egy szükséges mesterség volt abban az 
időben, mert ahogy vándoroltak, mindig valahol meg kellett szállni. Az Apostolok cselekede-
tei 18-as fejezet ír ezzel kapcsolatban, 1–3. versig: 

Apostolok cselekedetei 18,1–3. 
1. Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba. 
2. És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött 

Itáliából, és feleségére Priscillára, mivelhogy Klaudius megparancsolta, hogy a zsidók 
mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozék. 

3. És mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségükre 
nézve ugyanis sátorkészítők voltak.  

Ez a szolgáló azt a kijelentést vette, hogy a fő tevékenység a szolgálat és a munka csak 
kiegészítő tevékenység, azaz egy alárendelt tevékenység az ő szemszögéből nézve. Ez egy 
helyes igei hozzáállás és bízom benne, hogy akik szolgálatba állni készülnek, vagy éppen 
ilyen problémával küzdenek, azok számára ez segítség.  

4. Újszövetségi áldások 
Az 5Mózes 28. fejezete az áldásokról és az átkokról szól, amelyek a törvény betartása vagy 

megszegése miatt szálltak az emberekre. Ugyanis az ószövetségben teljesítményen alapult az 
áldás. Az újszövetségi hívőknek az 5Mózes 28,2-es verset a következőképpen kellene 
olvasniuk: „Az áldás rám száll, mert Jézus engedelmesen hallgatott Isten szavára. Megtartotta 
a parancsolatait. Én hiszek Őbenne, ezért Isten áldásai rám szállnak és kísérnek, a Jézusba 
vetett hitem miatt.” 

Most pedig folytatom az Egyszerű fordításban. Két Igét olvasok a Galata 3,13-at és a 29-et, 
mert ez sokkal jobban és érthetőbben visszaadja: 

Galata 3,13. Egyszerű fordítás 
13. Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk ma-

gára vette az átkot. Az Írás ezt így magyarázza: Átok sújt mindenkit, akit fára füg-
gesztve végeznek ki. 

Galata 3,29. Egyszerű fordítás 
29. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, és egy-

úttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért.  
Az előbbi pontból, ahol Ábrahám áldásaival foglalkoztunk, most áttérünk arra, hogy mi, 

újjászületett keresztények megörököltük Ábrahám áldásait. Mi a Jézusba vetett hitünk alapján 
kapjuk az áldásokat, nem pedig a teljesítményünk alapján.  

A Biblia elmondja, hogy áldott a termőföldünk, az állataink, a kezünk minden munkája, a 
folyószámlánk – más néven a megtakarításunk –, oltalmunk van a szélsőséges időjárási körül-
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mények esetén, megváltást kaptunk a betegségek alól, a szülési fájdalmak alól. Dicsőség 
Istennek, hogy a megváltás hozzánk tartozik. Ha hinnénk mindebben, akkor természetfeletti 
módon élhetnénk. 

Az áldást látni fogják rajtunk, ha nem is szavakkal fejezik ki, de a reakciójuk ezt fogja 
tükrözni. Viszont nincs áldás azon, ami nem Isten rendszerében működik. Idetartoznak a 
különféle segélyek, amit az előbb már említettem is. Lehet, hogy valakinek átmenetileg szük-
sége van segélyre, de mielőbb munkát kell keresnie, mert Isten csak azt tudja megáldani, 
amire a kezét ráteszi.  

Van egy szolgáló például, aki nem veszi igénybe a társadalombiztosítást, mert ő a hitét 
Isten gazdasági rendszerébe vetette. Természetesen mindenkinek azt kell követni, amiben 
belső békessége van.  

Újjászületettként, ha esetleg vétkeznél, átok helyett akkor is áldást kapsz. A kárhoztatás 
miatt viszont nem tudod átvenni Isten áldásait. Ne kárhoztasd magad semmiért! El kell jutnod 
arra a szintre, hogy az áldásokra fókuszálsz, arról gondolkodsz a problémák helyett. Ha 
időnként adódnak is rossz dolgok, Isten jósága akkor is sokkalta nagyobb, mint az ördög 
gonoszsága. 

A Zsoltárok 91. is számtalan áldásról beszél, amelyek ránk szállnak. Hosszú életű lehetsz, 
ha benne élsz a szövetségben. Nem kell félned a járványoktól sem. Békességben megpihen-
hetsz Isten védőszárnyai alatt. Járj te is az ábrahámi áldásokban, amely a föld valamennyi 
népére kiterjed! Mondd ki rendszeresen magad felett az áldásokat! Kérdezd meg az Urat, 
hogy aznap kit áldjál meg! Nem mindig az anyagiakra kell gondolni, lehet, hogy csak egy 
kedves szóval kell valakit megáldani, vagy egy buzdítással. Ugyanis te egy olyan tartály vagy, 
amely Isten összes áldását hordozza.  

Isten Jézusra kimondott áldásai rád is vonatkoznak. Számunkra a legnagyobb áldás az, 
hogy Jézus társörökösei lehetünk.  

Az utolsó Igénk következik, a Róma 8,17:  
Róma 8,17. 
17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztus-

nak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. 
Isten akarata az, hogy az életed minden területén sikeres légy.  
Még az áldás visszajelzéséről szeretnék pár gondolatot elmondani. Főképp a szolgálókat 

érinti ez. Azoknak is szüksége van áldásra, akik az interneten hallgatják a tanítást, de a pász-
tornak is szüksége van visszajelzésre, hogy tudja, a szolgálata megérintette a hallgatóságot. 
Ehhez szükség van kommunikációs csatornákra. Az egyik ilyen kommunikációs csatorna 
például a levelező lista. Ezeken a hírcsatornákon pedig a pásztor meg tudja osztani az Istentől 
vett látását a nyájjal és a követőivel. Ezzel ők is lehetőséget kapnak arra, hogy részesei 
legyenek a munkának, akár tevőlegesen, akár támogatás nyújtásával. 

Hiszem, hogy használt ez a tanítás a számotokra, befogadtátok az Igét, és különbséget 
tudtok tenni a csoda és az áldás között. Ámen! 

Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg nincs kapcsolata Istennel, fogadja 
be Jézust az élete Urának, Megváltójának, Szabadítójának és Gyógyítójának a saját szavaival. 
Ámen! 

 
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.  
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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. 

 

 

 


