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Horváthné Éva: A PÜNKÖSDI ERŐ 

Bor Ferenc: JÉZUS SZOLGÁLATA 

KSZE Ságvár, 2022. 06. 04-i tanítások nyers szövege 

 
Drága, szeretett mennyei Atyánk, hálákkal áldozunk Neked! Köszöntünk Téged a mai 

napon, Jézus nevében. Köszönjük ezt a jelenlétet, ami a mai napon itt van. Hálákat adunk, 
mennyei Atyám, a drága Szent Szellem eljöveteléért. Az első pünkösdért, amit ma ünnepe-
lünk, és megemlékezünk minden évben erről. Köszönjük, hogy a Szent Szellem itt van a 
földön és bennünk él. Ő bennünk lakozik, és soha el nem hagy minket, mindörökké velünk 
marad. Köszönjük ezt Jézus nevében! Hálákat adunk, mennyei Atyám, a Te jóságodért, szere-
tetedért! Köszönjük, hogy a Szentháromságban egyek vagytok, és mind a hárman velünk 
vagytok. Jézus nevében a mi szívünkben lakoztok. Drága mennyei Atyám, köszönjük a Szent 
Szellem jelenlétét! Köszönöm, Uram az itt jelenlevőket! Köszönöm az életüket, a családjukat! 
Hálát adok értük! Megáldom őket minden napon, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, 
azokat is, akik hallgatnak minket interneten vagy bármi más úton! Hálákat adunk Neked, 
mennyei Atyám! Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged az életünk minden napján. Ámen! 

Jézus drága szeretetével köszöntelek benneteket a mai napon. Köszönjük a drága mennyei 
Atyát és a drága Szent Szellemet. A mai napon pünkösdről tanítok nektek, mert holnap, 
holnapután emlékezünk meg az első pünkösdről, ünnepeljük a Szent Szellem eljövetelét. Az 
előző alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus elkezdte felkészíteni a tanítványait arra, hogy 
keresztre fogják feszíteni, meg fog halni, és föl fog támadni. A feltámadásában megjelent a 
tanítványoknak és még akkor is tanította és utasította őket, hogy mit tegyenek, ha Ő elmegy. 
Eljutottunk odáig, amikor azt a parancsot kapták a tanítványok: 

Apostolok cselekedetei 1,4. 
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem 

várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: 
Azt tudjuk, mert tanítottunk róla, hogy húsvét és pünkösd között ötven nap telt el. Jézus a 

negyvenedik napon felemeltetett, és a tíz nap a várakozási idő volt, amíg a Szent Szellem 
eljövetelére várakoztak. Összegyűltek, és egy akaraton imádkoztak, amíg el nem jött a Szent 
Szellem. Megvárták az idejét, amikor eljött. Most már nem kell a Szent Szellemre várnunk, 
erről is tanítottam, most már bármikor befogadhatjuk a szívünkbe, mert Ő itt van. Ma meg-
nézzük, hogy mi ez az erő, hogyan jön el és hogyan lehet, hogy akik vették már ezt az erőt, 
nem járnak benne. Menjünk tovább az Apostolok cselekedetei 1,8-ra, Jézus itt azt mondta: 

Apostolok cselekedetei 1,8. 
8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem 

tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind 
végső határáig. 

Hanem vesztek erőt, itt ez az erő a görögben a dünamisz, csodatévő erő, annak 
megnyilvánulása, hatalom, képesség. Egy erő, amit mi is megkaptunk. A dünamisz szavakból 
erednek a dinamit és a dinamó szavak is. Az Újszövetségben a csodatévő szónál mindig a 
dünamisz erőt jelent. Egy példát mondok, a Galata 3,5 azt írja: 

Galata 3,5/a. 
5/a. Annakokáért, aki a Szellemet szolgáltatja néktek és hatalmas csodákat tesz kö-

zöttetek, 
Itt a csodákat cselekszik kifejezés dünamiszt jelent. Ami olyan csodatévő erő, ami csodá-

kat eredményez. Ez az erő nem emberi akaratból származik, hanem Istentől jön. Ezt mi 
magunktól nem tudjuk megtenni, de Isten rajtunk keresztül munkálkodik. Ez nem tőlünk van! 
Jézus azt mondta, hogy vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok és lesztek 
nékem tanúim. Nem csak tanúságot tesztek, hanem tanuk lesztek. Mit jelent az, hogy tanús-
kodni, tanúnak lenni? Látták, ami megtörtént és azt elmondták. Amiket Jézus tett, cseleke-
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detek, amit a megváltásban láttak, hogy szenvedett, megfeszítették, meghalt, eltemették, 
feltámadt, és ma is él. Ennek mind a tanúi voltak a tanítványok, és mi is a tanúi vagyunk. Ezt 
elmondták a tanítványok, és mi is olvashatjuk ezeket a Bibliában, hisszük ezt, és elmondjuk. 
Mi is a tanúi vagyunk, ahogy a Szent Szellem ereje munkálkodik. Nagyon fontos, hogy a 
Szent Szellem bennünk él, és mi tanúságot teszünk Jézusról a Szent Szellem által. A világban 
is van világi tanúskodás, amikor például valaki a bíróságon tanúskodik. A Lukács 24,48. is 
alátámasztja a tanúskodást. 

Lukács 24,48. 
48. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.  
Az Egyszerű fordítás így írja: 
Lukács 24,48. Egyszerű fordítás 
48. Ti láttátok, hogy ez megtörtént! Tanúk vagytok erre. 
Tanúi vagyunk annak, ami történt, a bizonyságai vagyunk. Ami vagy, az teszi eredmé-

nyessé azt, amit teszel. Isten gyermeke vagy, és azt cselekszed, amit Jézus tett, és ugyanazzal 
az erővel teszed meg. Ámen! Azt mondja az Apostolok Cselekedeti 1,8 második fele: 

Apostolok Cselekedetei 1,8/b. 
8/b. és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben mint Júdeában és Samáriában és a 

földnek mind végső határáig.  
Azt irja a 49-es vers itt a Lukács 24-ben: 
Lukács 24,49. 
9. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeru-

zsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.  
Ez a mennyei erő itt is a dünamiszt jelenti. A dünamisz a csodatevő erő. Ezt olvastuk az 

Apostolok cselekedetei 1,4-ben is, hogy várakozzanak, amíg el nem jön a Szent Szellem, amit 
az Atya ígért. Több helyen megnézhetitek az utalást. Jézus konkrét utasítást adott a tanítvá-
nyainak, hogy ne menjenek sehova, addig ne menjenek ki prédikálni, ne tegyenek semmit, 
amíg fel nem ruháztatnak ezzel a mennyei erővel, a dünamisz erővel. Nézzük meg, hogyan 
kapták meg a tanítványok ezt az erőt, amit Jézus megígért nekik. Az egyik az Apostolok 
cselekedetei 2,1-ben van: 

Apostolok cselekedetei 2,1‒2. 
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 
Azt olvassuk, hogy amikor pünkösd napja eljött, más fordításban, amikor pünkösd napja 

betelt, amikor teljesen eljött pünkösd napja. A másik dolog, hogy amikor elkezdtek nyelveken 
szólni, akkor az emberek Isten csodálatos dolgairól hallották őket beszélni. 

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és el-
telé az egész házat, ahol ülnek vala. 

Amikor a Szent Szellem eljött, a Biblia egy mintát ad nekünk, hogy olyan volt, mint egy 
zúgó szél. Egy fizikai képet ad róla. Egy hatalmas szélhez hasonlította, amely eltöltötte az 
egész házat, ahol ültek.  

Összehasonlításképpen egy példát hozok, amikor az Ószövetségben a Sinai hegyen Isten 
megadta a törvényt. Ez egy kis kitérő, de össze szeretném hasonlítani. Ott volt a törvényadás, 
ami még nem a kegyelem alatt volt. A 2Mózes 19,18-at felolvasom, mert hasonló ehhez az 
Apostolok cselekedetei 2,2-höz. Nekem ez jött kijelentésképpen. Nem azt mondom, hogy 
ugyanúgy történt, de hasonló. 

2Mózes 19,18. 
18. Az egész Sínai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és 

felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala.  
Hasonló, amikor a Sion hegyén történt meg az első pünkösd. A Sinai hegyen történt meg 

az Ószövetségben a törvényhozás. Mi történt a hegy lábánál? Ezt a 2Mózes 32,28-ban 
olvashatjátok, hogy háromezer ember halt meg, ami azt mutatja, hogy a betű megöl, a törvény 
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megöl. A törvény a bűnt hozza, a bűnt erősíti meg. Ott elolvashatjátok a 32-dik fejezetben, 
hogy mi történt. Nagyon jól leírja.  

Az Újszövetségben az első pünkösd napján Isten elküldte a Szent Szellemet, amikor Péter 
prédikált és ez alkalommal háromezer ember üdvözült. A Sinai hegyen háromezer ember 
hullott el, a Sion hegyén pedig háromezer ember született újjá, üdvözült. Az Apostolok 
cselekedetei 2,41. írja, hogy háromezer ember üdvözült: 

Apostolok cselekedetei 2,41. 
41. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csat-

lakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. 
A 2Korinthus 3,6-ban nézzük meg mit ír Isten Igéje: 
2Korinthus 3,6. 
6. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, 

hanem Szellemé; mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít.  
Ez is egy tanúbizonyság az Igéből, hogy ez így van. Köszönjük az Úrnak! Isten azt akarja, 

hogy átköltözzünk a Sinai hegyről a Sion hegyére. Isten ezt akarja, mert nagyon sokan még a 
törvényben vannak. Ismerünk olyan embereket, akik a törvényt szajkózzák. Ma is éppen azt 
hallottam, hogy Isten megver engem. Isten nem ver meg minket! Néhány keresztény egy-
szerre áll a Sion hegyén, meg a Sinai hegyen is. Ezt hívják bábeli zűrzavarnak. A keresz-
ténység nem a törvény plusz a kegyelem, hanem a kereszténység teljes egészében a kegyelem. 
Ámen! Teljesen a Szent Szellemtől való élet. A Sinai hegyen a törvényadásnál Isten az 
emberek cselekedeteiről beszélt. Ne tedd, ne tedd, ne tedd! Emberi cselekedetek voltak. 
Viszont az újszövetség első pünkösdjén Isten Szelleme Isten csodálatos dolgairól beszél. Az 
életről beszél, hogy hogyan tudsz megváltozni. Menjünk vissza az Apostolok cselekedeteihez. 

Apostolok cselekedetei 2,3‒4. 
3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 
Itt volt a Szent Szellem betöltekezése. 
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk.  
Egy másik fordítás szerint ez így hangzik: 
Apostolok cselekedetei 2,4. Más fordítás 
4. Ők elkezdtek beszélni furcsa nyelveken, ahogy a Szellem indította a kiejtésüket.  
Dicsőség az Úrnak! Itt a lényeg, hogy megteltek és ők szóltak, nem a Szent Szellem. A 

nyelveken szólás mindenkinek megvan, de nem mindenki imádkozik nyelveken. Megteltek és 
elkezdtek szólni. Ők kezdtek el szólni, ahogyan a Szellem adta nekik a szótagokat. De nem a 
Szent Szellem szólt, hanem minekünk kell megindítani a szótagokat. Neked kell kinyitni a 
szádat, és kimondani azokat a szótagokat, amit a Szent Szellem ad, hogy mondjad. Ámen! Ez 
egy szellemi ima. Amikor nyelveken imádkozol, akkor melyik részed imádkozik? A szellem, 
lélek, test közül melyik részed imádkozik? A szellemed! Mert Istentől való. De nézzük meg, 
mert az 1Korinthus 14,14. alátámasztja. Ezt is bebizonyítjuk, én szeretem Isten Igéjével 
bebizonyítani, amiről beszélek. 

1Korinthus 14,14‒15. 
14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyü-

mölcstelen. 
A szellemem imádkozik. Istennel kapcsolatban vagyunk. Melyik ez a részed? Az a részed, 

amely igazzá tétetett Krisztusban. Az a részed, ahol Isten lakozik. Vagyis a szellemed imád-
kozik. Ha az érzelmeiddel, vagy az értelmeddel imádkozol, akkor hibázhatsz, akkor nagyot 
hibázhatsz. Ha a Szent Szellem által imádkozol szellemben, akkor viszont nem tévesztheted 
el. Abból a részből imádkozol, ahonnan az isteni hit származik. 

15. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; éne-
kelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.  
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A szellemben való ima, az a nyelveken való imádság, az értelemmel való ima pedig az 
anyanyelveden szóló imádság. Pál nem alkuszik meg, azt mondja, hogy csak az értelmemmel 
imádkozom a gyülekezetben. Nem azt mondja, hogy imádkozom a szellememmel és 
imádkozom az értelmemmel is. Az imanyelvről Jézus azt mondja, hogy ezek a jelek követik 
azokat, akik hisznek, új nyelveken szólnak. Ezt a Márk 16,17-ben olvashatjuk: 

Márk 16,17. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űz-

nek; új nyelveken szólnak. 
Akik új nyelveken szólnak, azok hegyeket is meg tudnak mozdítani. Minden hívő számára 

elérhető a nyelveken szólás. Most nézünk meg két példát az Apostolok cselekedeteiben Isten 
erejéről és a nyelveken szólásról. Már hallottátok ezeket a részeket, de olyan jó hasogatni az 
Igét, olyan jó boncolgatni az Igét. Olyan jó, hogy ugyanazt a részt átvesszük, és újat kapsz 
belőle. Annyira jó, hogy új kijelentéseket kapunk! Nézzük meg, amikor Péter Kornéliusz 
házában prédikált erről a dünamisz erőről. Nézzük meg ezt az Apostolok cselekedetei 10-ben 
a 38-as verstől: 

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

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

Jézus mindenkit meggyógyított, aki hozzá fordult gyógyulásért. Olyan nem volt, hogy 
valaki gyógyulást kért Jézustól és nem kapta meg. Jézus nem mondta azt, hogy téged nem, 
mert te rosszat tettél, Ő mindenkit meggyógyított. Ő nem mondja azt sem, hogy téged jobban 
szeretlek, mint a másikat. Jézus egyformán szeret minket. Jézus mindenkit meggyógyított, aki 
hozzájött. Miért? Most olvastuk az Igében. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten felkente Őt 
Szent Szellemmel és dünamisz erővel. Ugyanezt az ígéretet kapták a tanítványai és ugyanúgy 
mi is, akik újjászületettünk, és Szent Szellemmel be vagyunk töltekezve, ugyanazt a dünamisz 
erőt tudjuk munkába állítani, amivel Jézus munkálkodott. 

Most az Egyszerű fordításból olvasom el ugyanezt az Igét, ez is nagyon szépen leírja.  
Apostolok cselekedetei 10,38–46/a. Egyszerű fordítás 
38. Hallottatok a Názáret városából való Jézusról is, akit Isten tett Messiássá: 

betöltötte a Szent Szellemmel, és felruházta hatalommal. Tudjátok, hogy Jézus sok 
helyen járt, sok jót tett az emberekkel, és megszabadította azokat, akiket a Sátán az 
uralma alatt tartott – mert Isten volt vele. 

Velünk is itt van Isten, Jézus is bennünk él és a Szent Szellem is bennünk van. Hálákat 
adunk ezért!  

39. Mi láttuk mindazt, amit Jézus tett Júdeában és Jeruzsálemben, és tanúskodunk 
arról, hogy mindez igaz. Azután Jézust keresztre feszítve megölték, 

40. de Isten a harmadik napon feltámasztotta, és világosan megmutatta az emberek-
nek, hogy Jézus él. 

41. Azonban nem mindenkinek mutatta meg, csak azoknak, akiket Isten előre ki-
választott, hogy Jézus feltámadásáról tanúskodjanak. Mi vagyunk ezek a kiválasztottak, 
akik együtt ettünk és ittunk Jézussal, miután ő feltámadt a halálból. 

42. Ő parancsolta meg nekünk, hogy mondjuk el mindenkinek, és tanúskodjunk 
róla, hogy Isten őt választotta ki arra, hogy bírája legyen minden embernek, élőknek és 
halottaknak egyaránt. 

Ámen! Dicsőség az Úrnak, itt a tanúskodás! Itt is leírja Isten Igéje. Látjátok, milyen sok 
helyen meg lehet ezt találni. Dicsőség az Úrnak! Amikor Péter igehirdetése a tetőpontjához 
ért, akkor ezt mondta: 

43. A próféták is mind őróla tanúskodtak: azt hirdették, hogy akik hisznek Jézusban, 
azoknak Isten megbocsátja a bűneit.” 
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Melyik beszédet hallgatták ott? Azt, hogy aki hisz Krisztusban, annak bűnei megbocsá-
tatnak. Istennek ez annyira tetszett, mert annyira szereti az ilyen szavakat, amikor ezeket 
mondjuk. 

44. Miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire, akik Pétert 
hallgatták. 

45. A zsidó hívők, akik Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy Isten a más 
nemzethez tartozóknak is adta a Szent Szellem ajándékát, 

Ámen! Dicsőség az Úrnak! Isten mindenkinek megadta a lehetőséget, lehet az zsidó, 
görög, pogány, bárki. Honnan tudták, hogy vették a Szent Szellem ajándékát? Honnan tudta 
az első századi egyház, hogy valaki elfogadta a Szent Szellem ajándékát? Mondom a 46-os 
versben: 

46/a. Mert hallották, hogy azok más nyelveken szólnak, és Istent dicsérik. 
Ámen! Akkor nem volt még a Biblia, hogy előveszem és elolvasom, hogy mi van leírva. 

Ők látták a bizonyítékot, hogy Szent Szellemmel betöltekeztek és nyelveken szóltak. Akik a 
felházban voltak, mind nyelveken szóltak. Betöltekeztek Szent Szellemmel és mind nyelve-
ken szóltak. Amikor nyelveken szólsz, akkor Istent magasztalod és magadat építed. Ez az 
1Korinthus 14. fejezetében el tudod olvasni, ott le van írva.   

Most menjünk át az Apostolok cselekedetei 19-es fejezetéhez, Pál szolgálatához.  
Apostolok cselekedetei 19,1–4. 
1. Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a 

felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék; és mikor némely tanítványokra talált, 
Amikor ezt a fejezetet elolvassa valaki, tanakodhat azon, hogy ezek az emberek vajon itt 

újjá voltak-e születve vagy nem. Lehet ezen vitatkozni, hihetsz, amit akarsz, hiheted azt, hogy 
üdvözültek, de azt is, hogy nem. A következő Ige bebizonyítja. Isten Igéje bebizonyít 
mindent, elmond mindent, hogy hol történik, és milyen események vannak. Nézzük meg, 
hogy mi volt Pál első kérdése, amit föltett nekik és ők mit feleltek rá.  

2. Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? 
Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem. 

Ha megkérdezed egy elveszett embertől, hogy vettél-e Szent Szellemet, akkor néz rád és 
azt hiszi, hogy nem vagy normális. Miről beszélsz? Ő nem tudja, hogy mit jelent az, hogy 
vettél-e Szent Szellemet. De a hívők közül sem tudja mindenki, hogy mi az a Szent Szellem. 
Nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, mert ez nagyon jól érthető itt a tanításban. Az volt az 
első kérdése, hogy vetettek-e Szent Szellemet. Miért ilyen fontos ez a kérdés?  Azért, mert 
nem mindegy, hogy kitől kérdezed, olyantól, aki még nem üdvözült vagy olyantól, aki már 
igen. Aki már üdvözült, az hallott a Szent Szellemről, mert tudjuk, hogy a Szent Szellem 
végzi az újjászületést. Ezt bizonyítja Isten Igéje. Van, aki nem is hallotta, honnan tudná, hogy 
újjá kell születni? Nem tudták, hogy újjá is kell születni, meg Szent Szellemmel be kell 
töltekezni, de attól még hívők lehettek és Jézus útján járhattak. Ezek az emberek nem 
hallottak a Szent Szellemről és üdvösségük sem volt.  

3. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A 
János keresztségére. 

Tudjuk azt, hogy Keresztelő János keresztsége nem az újjászületésről szól. Nagyon sokan 
ezt összekeverik, hogy bemerítkeznek a vízbe és akkor újjászületnek, de úgy nem lehet 
újjászületni. Jézus példát hozott arra, amikor a Jordán folyóba merítkezett, Ő volt az egyetlen, 
aki újjászületett és bemerítkezett Szent Szellemmel, ezt tudjuk. De nekünk ehhez be kell 
fogadni a Szent Szellemet. Ha olvassátok azt a részt, amikor Jézus a Jordán folyóba 
bemerítkezett, Az Atya azt mondta: Ez az én gyönyörű Fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézus 
is imádkozott hozzá, olvashatjátok abban a részben, szólt az Atyához, tudta, hogy mit fogad 
be. A János keresztségére keresztelkedtek meg, írja a 3. vers.  
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4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a 
népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. 

Itt a kulcs, Jézus Krisztusban kell hinni! János csak megmutatta az utat, ő volt Jézus 
előfutára. Ő megmutatta az utat, így megtértek a jézusi útra. A megtérésnek két jelentése van. 
Az egyik az, hogy János Isten Bárányára mutatott, aki elveszi a világ bűneit. Itt olvastuk az 
Igében, hogy abban higgyetek, aki utánam jön, Jézus Krisztusban. Ez a jézusi útra való meg-
térés. A másik az, amikor valaki olyan világi dolgot tesz, ami nem jó, például az egészsé-
gének, aki egy olyan neművel van, mint ő, aki drogozik, vagy aki dohányzik, olyan, aki 
pornót néz. Ezekből a dolgokból mind meg lehet térni, ha valaki Jézusra tekint. Ez igazából 
összefügg, mert ha rátekintesz Jézusra, akkor szabadságot hoz neked. Ámen! De ezek a hívők 
nem voltak újjászületve és nem voltak Szent Szellemmel betöltekezve. Fontos tudni, hogy a 
Szent Szellem nélkül nem tudsz újjászületni, mert azt a Szent Szellem végzi el. A Szent 
Szellem merít be Jézusba. A Róma 8,11-et adta az Úr nekem, hogy annak a Szelleme lakik 
bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Az a Szent Szellem végzi el, hogy megelevenít. 
Újjászületsz, új életet kapsz! A Szent Szellem keresztségnél pedig, Jézus merít be a Szent 
Szellembe. A János 14,16. verset nézzük meg, ezt az Igét is ismeritek már nagyon jól. 

János 14,16. 
16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon 

mindörökké. 
Ámen! A Szent Szellem velünk marad mindörökké. Nem elég az újjászületés, hanem 

fontos hozzá a Szent Szellem keresztség. Miért? Nézzük a János 14,26-ot, ezt is ismeritek.  
János 14,26. 
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő 

mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam 
néktek. 

Ámen! Itt is írja, hogy lejött a Szent Szellem, helyet cseréltek Jézussal. Ő mindenre meg-
tanít titeket. Mert csak a Szent Szellem tudd minket megtanítani. Ő a vezetőnk, Ő a főnök, Ő 
tud minket elvezetni az igazságra.  

János 15,26. 
26. Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az 

igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot. 
Ámen! Itt is látjuk, hogy az Atya küldi a Vigasztalót, a Szent Szellemet. Rajtunk keresztül 

tesz bizonyságot. A Szent Szellem Jézust dicsőíti. Halleluja!  
Nézzük meg az Apostolok cselekedeteiben a 2,38. igeverset. Ebben meg van írva, hogy mi 

miután történik. Péter prédikál. 
Apostolok cselekedetei 2,38. 
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 

Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem 
ajándékát. 

Ámen! Térjetek a jézusi útra, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusban – vagyis fogad-
játok be Jézust – így eltöröltetik a bűnötök és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Befogadod 
a Szent Szellemet és az ajándékát megkapod, aminek az első jele a nyelveken szólás. Ebben 
minden benne van. Dicsőség az Úrnak!  

Visszatérünk a 19. fejezethez az Apostolok cselekedeteiben, mert nem fejeztük be ezt a 
részt.  

Apostolok cselekedetei 19,4–6. 
4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a 

népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. 
5. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. 
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6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala 
nyelveken, és prófétálnak vala. 

Ámen! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! A Szent Szellemben való keresztség hatással van a 
szádra. Most áttérünk a nyelvek imájára. Meg kell nyitnod a szádat és nyelveken szóljál, ez 
Isten ajándéka.  

Az emberek nem mindent fogadnak el, ami le van írva a Bibliában. Ilyen például a nyel-
veken szólás. Nem ismerik, nem tudják elfogadni, pedig meg van írva, hogy létezik. Támad-
nak minket emiatt és sokan ezért el is hagyják a gyülekezeteket. Vagy amikor imádkozunk 
valakiért és az eldől, ez is kiveri a biztosítékot náluk. Vagy éppen azt mondják, hogy meg-
szuggerálnak minket. Nekem is mondták ezt és én mondtam, hogy ez nem igaz. De a sátán áll 
emögött, mert annyira meg van rémülve, hogy mi tudunk nyelveken imádkozni, hogy 
folyamatosan meg akar minket lopni attól. Azért munkálkodik ezen, mert ő ezt nem érti. Mi 
sem értjük az elménkkel, de ő sem érti ezt a nyelvet és azért nem szereti, ha így imádkozunk. 
Azt viszont tudja a sátán, hogy a nyelveken való ima az egyetlen mód arra, hogy a 
megértésünkön túlhaladva imádkozzunk. Ezt az eszközt Isten adta nekünk, hogy belelássunk a 
Szellem gondolataiba. Amikor nyelveken imádkozunk, mozgásba hozzuk a Szent Szellemet a 
bensőnkben. Ő tanít minket és világosságot ad nekünk ezáltal.  

Nagyon sokan küszködünk problémákkal, gondokkal az életünkben. Képzeljétek el, hogy 
ott abban az időben mennyit küszködtek az emberek, nem tudták, hogy mit tegyenek, nem 
tudták az Írást elolvasni. Mit tettek? Nyelveken imádkoztak. Hosszasan imádkoztak és meg-
törték a betegséget, megtörtek a gondok, problémák. Mert a nyelvek imája nagyon hatalmas 
erejű, benne van a dünamisz erő. Nem szabad, hogy szunnyadjon az az erő, lángra kell lob-
bantani. Azt írja a görög jelentés, hogy legyezd a lángot. Lángra kell lobbantani és úgy tudunk 
eljutni a célig. Sokan küszködnek betegségekkel. Úgy tudunk eljutni a célig, ha nem hagyjuk 
szunnyadni ezt az erőt, hanem lángra lobbantjuk. A nyelveken szólás a Szent Szellem első 
megnyilvánulása. Ezt a saját akaratodból tudod működtetni, mert bármikor el tudod kezdeni 
és bármikor abba tudod hagyni. Mit mond a 2Timotheus 1,7. igevers?  

2Timotheus 1,7. 
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek 

és józanságnak szellemét. 
Ámen! Nem a félelem szellemét adta. Az ördög generálni akarja a félelmet bennünk. A 

félelem az egyik legbénítóbb, legkegyetlenebb dolog az ember életében. Amikor jön valami 
betegség és az orvos diagnózist ad, mi megijedünk, félünk, aggódunk, hogy mi lesz. A 
munkahellyel kapcsolatban az ember fél, aggódik, hogy mi lesz. Családi ügyekben is fél, ag-
gódik, hogy mi lesz. Aggódsz az egészséged miatt, a jövőddel kapcsolatban. Ez megbénít. A 
félelem megbénít minket. Nem tudod magad jól érezni, mert félelemben vagy, aggódásban 
vagy. Az ördög ezt akarja folyamatosan az életedben elérni, de Isten nem akarja, hogy a népe 
tele legyen félelemmel. A félelem gátolja az erő áradását. A félelem lekorlátoz abban, hogy ne 
imádkozz nyelveken. A Szent Szellemet lekorlátozza a félelem. Vannak olyanok is, akiknek 
fenntartása van azzal kapcsolatban, hogy hiába imádkozik a helyzetéért, a problémájáért, 
hiába tették rá a kezeiket, semmi nem történt. Ez egy bizonyos félelmet generál az 
emberekben, hogy miért nem történt semmi. A Szent Szellem a munkát elvégzi, de mi is 
kellünk hozzá. Nem tudod csak úgy elfújni ezt a félelmet, ez egy gonosz szellem, ez egy 
démonikus szellem. A félelem kiűzéséhez egy nagyobb szellemi erő kell, ami Istentől van. A 
nyelveken szólás erőt szabadít fel. Dicsőség az Úrnak! Isten Szent Szelleme belénk lett 
helyezve és ez az erő, a szeretet, a józanság szelleme bennünk van. Ne engedjük azt, hogy a 
szeretet ellentéte, a gyűlölet legyen a szívünkbe! A szeretet Szelleme legyőz mindent. 
Engedjük kiáradni és imádkozzunk nyelveken! Ehhez nekünk kell felgerjesztenünk Isten 
ajándékát, hogy kiűzzük a félelem szellemét. Ámen!  
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Ha látni akarod, hogy mi mindent tud elvégezni a nyelvek imája, figyeld meg Pál apostolt 
az 1Korinthus 14,18-ban, mit mond. 

1Korinthus 14,18. 
18. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken; 

Pál apostol nagyon sokat imádkozott nyelveken, kijelentéseket kapott Istentől és megírta a 
leveleket ezáltal. Nem volt mihez nyúljon, ő írta meg ezt. Isten adta neki a szavakat, hogy írja 
meg, Jézus nevében. Ott a gyülekezetben is az emberek imádkoztak nyelveken, mert ha el 
akarták érni az életükben Isten tervét, akkor kellett tenniük valamit, nem tudták kinyitni a 
Bibliát. Nekik imádkozni kellett nyelveken, hogy Isten terve megvalósuljon az életükre nézve. 
Egyszerűen csak imádkoztak, és addig imádkoztak, amíg kijelentést nem kaptak. Nem volt 
más módszerük. Ha elolvassátok az Efézusi levelet, látjátok, hogy felforgatták az egész 
világot a nyelvek imájával. Időt kell tölteni a szellemben való imádsággal, de ha még nem 
kötelezted el magad, vagy elszunnyadt, először is gerjeszd fel! A másik, ha nem kötelezted el 
magad, hogy szóljad minél sűrűbben a nyelvek imáját, akkor tedd meg! Indítsd el a szívedet 
abban, hogy igenis minél többet imádkozom nyelveken! 

Tegyél félre minden ellenvetést, zűrzavart, amit a sátán okozott ebben és mondd azt, hogy 
(mondjátok utánam): „Uram, nyelveken fogok imádkozni. Nem érdekel, hogy mit mond a 
sátán! Nem érdekel az, hogy mit mondanak mások! Atyám, tudom, hogy olyan jó terveid 
vannak az életemre nézve, amiket az értelmem fel sem tud fogni, olyan dolgok, amelyek a 
fölött vannak, mint amit kérnék, vagy el tudnék képzelni. A szellemben való ima által 
meghallom ezeket. Ámen!”  

Ne foglalkozz az ellenség piszkálódásaival, csatlakozz rá Isten elméjére, szóld az Ő 
bölcsességét és imádkozz szellemben!  

Az utolsó igeversünk az Egyszerű fordításból lesz az Ézsaiás 28,9‒12-ig. Ez egy 
gyönyörűséges Ige: 

Ézsaiás 28,9–12. Egyszerű fordítás 
9. Kit fognak ezek bölcsességre tanítani? Kivel akarják megértetni az üzenetet? Talán 

kisdedekkel, akiket éppen elválasztottak? Vagy csecsemőkkel, akiket anyjuk még szop-
tat? 

10. Mert parancsra új parancs, szabályra új szabály, parancsra új parancs, szabályra 
új szabály, még egy kicsi, még egy kicsi… – tanításuk ebből áll. 

11. Ezért az Örökkévaló dadogók ajkával és idegen nyelveken szól majd e néphez. 
12. Mert ezt mondta nekik régen: Itt az igazi nyugalom és megpihenés! Nálam a 

felüdülés a megfáradtaknak! De nem akarták meghallani, 
Ámen! Ezzel a tanítással kívánok mindenkinek áldott pünkösdi ünnepeket! Halleluja! 

Dicsőség az Úrnak! 
Hálákat adunk mennyei Atyám, a drága Szent Szellemedért, ami jelen van a mai napon is, 

és köszönjük mennyei Atyám, hogy a drága Szent Szellem adta a szavakat a számba és 
köszönjük és hisszük azt, hogy kijelentéseket, megértéseket kaptatok! Köszönjük, hogy 
megéled bennetek Isten Igéje, és elvezet titeket minden igazságra a Szent Szellem ez által. 
Ámen! Áldottak vagytok!  
 

Bor Ferenc 
Szeretettel köszöntelek benneteket.  
A mai tanítás címe: Jézus szolgálata. 
Mi ma is sokat tanulhatunk Jézus szolgálatából. Ma három területet tekintünk meg. Jézus 

és a törvény, Jézus és a hit, a harmadik pedig Jézus és az ima. 
1. Jézus és a törvény 
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Világosan kell látnunk azt, hogy Jézus az ószövetségből az újszövetségbe való átmeneti 
időszakban született, élt, szolgált és halt meg. Ez a négy Evangélium időszakát öleli fel. Ezen 
kívül azzal is tisztában kell lennünk, hogy kinek, mikor, miért és mit mondott Jézus.  

A Máté 5,17. következik az Egyszerű fordításból. Jézus szavait idézem: 
Máté 5,17. Egyszerű fordítás 
17. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a Mózesi Törvényt, 

vagy a próféták tanítását! Ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem! 
Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a törvényt. A törvény addig maradt hatályban, amíg 

Jézus be nem töltötte azt. A törvény az Írás szerint szent, jó, igaz és szellemi.  
Szintén az Egyszerű fordításból olvasom a Róma 7,12. és a 14a. verseket: 
Róma 7,12. Egyszerű fordítás 
12. A Törvény tehát szent és annak minden parancsa is szent, igazságos és jó. 
Róma 7,14/a. Egyszerű fordítás 
14/a. Tudjuk, hogy a Törvény szellemi természetű,  
Az ószövetségben is volt hozzáférés a gyógyuláshoz. Ezt elolvasom a Lukács 5,13‒14. 

versekből: 
Lukács 5,13–14. 
13. Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És 

azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. 
14. És Ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, úgy-

mond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mó-
zes parancsolta, bizonyságul őnékik.  

Mivel Jézus az ószövetségben, a törvény alatt élt, láthatjuk, hogy abban az időszakban is 
volt lehetőség a gyógyulásra. A törvény alatt maga Jézus is gyógyított. Amikor Izrael népe 
kijött Egyiptomból, nem volt közöttük egy beteg sem, sőt, egy gyenge sem.  

Az Egyszerű fordításból olvasom a Zsoltárok 105,37-et: 
Zsoltárok 105,37. Egyszerű fordítás 
37. Izráel népét pedig kivezette onnan, kijöttek arany- és ezüstkincsekkel megrakot-

tan, és egy sem volt köztük gyenge, vagy beteg. 
Dicsőség az Úrnak! De miután a nép szíve megkeményedett, elfordultak a törvénytől és 

inkább a hagyományokhoz ragaszkodtak. Ennek következménye pedig az lett, hogy megjelent 
a betegség a nép között. Elhagyták a törvényt és a hagyományokat követték. A törvény felfedi 
a bűnt és ezzel egyidejűleg megerősíti azt.  

A törvény feltételei: ha engedelmeskedsz a törvénynek, jót cselekszel, akkor áldott leszel. 
Ha engedetlen vagy a törvénnyel szemben és rosszat teszel, akkor átkot hozol magadra. Ha 
valaki a törvény bármely részét ma is érvényesnek tekinti magára nézve, akkor számára ez 
olyan, mintha Jézus nem teljesítette volna a küldetését.  

Például, a szombat vagy bármelyik törvény alatti ünnep megtartása, bizonyos ruhadarabok 
viselése.  

Az Ószövetségben háromszázharminc Krisztussal kapcsolatos prófécia található a törvény-
ben és a prófétáknál. Jézusnak ezek közül mindet be kellett teljesíteni, mert addig Isten 
tervének a következő része nem kezdődhetett el. Itt az újszövetségre gondolok. Jézusnak azt 
kellett tenni, amit a törvény mondott, mert ha ellenszegült volna annak, akkor vétkezett volna. 
De Jézus nemcsak elismerte és betartotta a törvényt, hanem másokat is erre buzdított. Az 
Egyszerű fordításból olvasom a Máté 23,1–3-ig: 

Máté 23,1–3. Egyszerű fordítás 
1. Jézus ekkor az összegyűltekhez és a tanítványaihoz fordult: 
2. A törvénytanítóknak és a farizeusoknak hatalmuk és tekintélyük van, hogy Mózes 

Törvényét magyarázzák és alkalmazzák. 
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3. Ezért fogadjátok meg, amit mondanak, de ne tegyétek azt, amit ők tesznek, és ne 
kövessétek a példájukat! Mert ők csak tanítják a Törvényt, de maguk nem követik, és 
nem engedelmeskednek néki! 

Jézus ugyan megkísértetett, de nem vétkezett. Ennek az az oka, hogy nem volt benne a bűn 
természete. Jézus megkísértése három ízben történt meg. Elolvashatjátok a Lukács 4,1‒13-ig. 
Figyeljétek meg, hogy mekkora hatalma van a törvénynek! Ugyanis Jézus mindhárom esetben 
a törvény Igéjével, mégpedig az 5Mózes Igéivel dorgálta meg az ellenséget és győztesen jött 
ki azokból. Láthatjuk, hogy a törvénynek van ereje.  

Az egyik kísértés a Lukács 4,3-ban olvasható, amikor azt mondta az ördög Jézusnak:  
Lukács 4,3/b. 
3/b. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. 
Jézus az 5Mózes 8,3. Igével dorgálta meg az ördögöt. 
5Mózes 8,3/b. 
3/b. … hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az 

Úrnak szájából származik. 
A Lukács 4,6-ban van a második kísértés, felvitte egy magas hegyre és azt mondta:  
Lukács 4,6. 
6. És monda néki az ördög: Néked adom mindazt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; 

mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; 
Jézus pedig az 5Mózes 6,13-mal dorgálta meg az ördögöt, így szól:  
5Mózes 6,13. 
13. Féljed az Urat, a te Istenedet, Őnéki szolgálj, és az Ő nevére esküdjél. 
A Lukács 4,9-ben van a harmadik kísértés, ahol felvitte az ördög Jézust a templom 

tornyára, és a következőt mondta: 
Lukács 4,9. 
9. Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a templom ormára állítván, mondta néki: Ha 

Isten Fia vagy, vesd alá magad innét; 
Jézus az 5Mózes 6-16-os igeverssel dorgálta meg az ördögöt: 
5Mózes 6,16. 
16. Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképpen megkísértettétek Masszá-

ban! 
Most egy nagyot ugrunk, az Egyszerű fordításból következik a Máté 26,26‒28-ig. Az 

utolsó vacsoráról van szó és ennek a bekezdésnek a címe: Az Új Szövetség megkötése. 
Máté 26,26–28. Egyszerű fordítás 
26. Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, 

tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta: Vegyetek belőle, és egyétek 
meg! Ez az én testem! 

27. Azután egy pohár bort vett a kezébe, s miután hálát adott Istennek, odaadta 
tanítványainak. Közben ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, 

28. mert ez az én vérem, amely által az Új Szövetség érvénybe lép – s amely a bűnök 
megbocsátása végett fog kiömleni sokakért. 

Az utolsó vacsorán Jézus bevezette az Új Szövetség gondolatát, és meg is kötötte azt. A 
zsidó hívek csak jóval később kezdték felfogni az Új Szövetség lényegét. Az Apostolok 
cselekedeteiben az első zsinaton értették meg azt, hogy nem csak Izrael népe születhet újjá, 
hanem a pogányok is. Aztán Pál a leveleiben fejti ki az Új Szövetség tartalmát, a lényegét.  

A következő Ige a János 19,30. A kereszt történetével foglalkozik. Jézus itt már a keresz-
ten függ: 

János 19,30. 
30. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, 

kibocsátá szellemét. 
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Jézus, mielőtt kilehelte a lelkét és a szellemét, azt mondta, hogy: „Elvégeztetett!”. Mire 
utal itt? Arra, hogy Jézus tökéletesen betöltötte a törvényt és Isten báránya lett.  

Még egy figyelemre méltó különbséget szeretnék veletek megosztani. Jézus az 
ószövetségben gyakran találkozott démonizáltakkal, akikért imádkozott és megszabadította 
őket. De az Újszövetség levelei nem beszélnek erről a témáról. Ugyanis történt valami 
meghatározó a kereszten, megtört ott a gonosz hatalma, a sátán erejét vesztette, amikor a 
törvény betöltetett. Amit ma sokszor démonikus hatásnak mondanak, az egyszerűen csak a 
test megnyilvánulása. 

2. Jézus és a hit 
Mindig Istenbe vetett hitben kellene élnünk. Ha kapcsolatban vagyunk Istennel és Igét 

hallunk tőle, akkor hit születik a szívünkben és a hitünkkel valóságba tudjuk hozni mindazt, 
ami megfogant a szellemünkben.  

Többféle hit létezik, most hármat említek. Az emberi hit, a természetes hit és a szellemi 
hit. 

a) Az emberi hit – sok mindenre képes és mindig arra tekint, amit el akar érni. Ez 
természetesen lehet negatív és pozitív dolog is. Az emberi hit velünk születik, és képes 
véghezvinni dolgokat. Ádámnak is volt hite a teremtéskor, ugyanis az uralkodás hit nélkül 
nem lehetséges. Az 1Mózes 1,26-ot olvasom az Egyszerű fordításból: 

1Mózes 1,26. Egyszerű fordítás 
26. Szólt Isten: Alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Ural-

kodjon a tenger halain, az ég madarain és a háziállatokon. Uralkodjon az egész földön és 
a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak! 

Ábrahám esetében ez a hit később félelemmé változott. Ádámnak, vagyis az emberiségnek 
szavakkal kellett volna kormányozni a földet, de az átok miatt a szavai erejüket vesztették. 
Nekünk ugyancsak a szavainkkal kell irányítanunk az életünk minden területét, mert mi 
megváltást kaptunk az átok alól.  

b) A természetes hit – érzéki tapasztalatokon alapul. Szüksége van fizikális, tapintható 
élményre annak érdekében, hogy higgyen. Például egy érintésre. Vannak esetek, amikor az 
érzéki tapasztalaton alapuló hit segít.  

A Márk 5,23-ból egy példát említek. Itt Jairusról és a lányáról van szó, amikor Jézustól 
kérte, hogy tegye rá a kezét és gyógyítsa meg. 

Márk 5,23. 
23. És igen kéré Őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, 

hogy meggyógyuljon és éljen. 
Jairusnak a kézrátételben volt a hite. A következő ugyanitt van a Márk 5-ben a 27‒28. 

versek, a vérfolyásos asszony történetében. A vérfolyásos asszonynak is érzékeken alapuló 
hite volt, ő is az érintésben hitt: 

Márk 5,27–28. 
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. 
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 
Itt Jézus ruhájának illetése a ruhája szegélyének a megérintését jelentette. Az ilyen ember 

hite mindig azon alapul, amit az öt érzékszervünkkel felfoghatunk. A Biblia több ilyen esetet 
is leír.  

c) A szellemi hitet – Isten szava szülte. Amikor az Ige kezd megfoganni a szívünkben, a 
hitünk egy harmadik szintre lép. Ez a szellemi hit. Ez kizárólag az Isten Igéjébe vetett hiten 
alapul. Hogyan működik a hit? Valami megfogan a szívedben, a száddal kimondod, a 
figyelmedet ráirányítod, folyamatosan elmélkedsz rajta, az gyökeret ver, és a hiteddel áthozod 
a valóságba azt a dolgot. Ez az alapelv igaz a bibliai hitre és a félelemre is. 

A félelem egy ellenerő, ami a gonosz erejébe vetett hit. A kétségekről nem volna szabad 
gondolkodni, sem kimondani azokat. Mert amit kimondasz, azzal vagy Istennek adsz 
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hatalmat, vagy az ördögnek. Nézzünk példát a szellemi hitre! A Máté 8,8. és 8,10. Igéket 
olvasom: 

Máté 8,8. 
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba 

jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 
Máté 8,10. 
10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Őt követőknek: Bizony 

mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. 
Jézus a 13. versben pedig azt feleli: 
Máté 8,13. 
13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És 

meggyógyult annak szolgája abban az órában.  
Jézus ezzel a hatalmát nyilvánította ki, a századosnak pedig volt hite arra, hogy ezt 

befogadja. Ahogy olvastuk az Igében, abban az órában a szolgája meg is gyógyult. A nagy hit 
elismeri, hogy az Ige felette áll az érzékeknek.  

A következő Ige a Máté 8,24‒26, ahol a kicsiny hitről és a félelemről olvashatunk. Itt a 
háborgó tenger lecsendesítéséről van szó: 

Máté 8,24–26. 
24. És ímé, nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullá-

mok; Ő pedig alszik vala. 
25. És az Ő tanítványai hozzá menvén, felköltötték Őt, mondván: Uram, ments meg 

minket; mert elveszünk. 
26. És monda nékik: Mit féltek, oh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a 

szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. 
A kicsiny hit és a félelem gyakran együtt jár. De a kicsiny hitet is meg lehet dolgoztatni oly 

módon, hogy a szavainkkal el kell vetnünk a hitünket, ki kell mondani azt, amit szeretnénk 
elérni. Ha Krisztus Teste összefogná a hitét, akkor megdorgálhatná például a kárt okozó 
időjárási körülményeket is. A látható, azaz a mulandó világ engedelmeskedne a szelleminek, 
ami nem mulandó, ami állandó. 

Az anyagiak miatti félelem esetenként akadályozza az elhívottakat abban, hogy kilépjenek 
a szolgálatba és odaszánják az életüket. A hit bízik Isten gondoskodásában. Akik kilépnek a 
szolgálatba, azoknak a hitüket be kellene fektetniük az Igébe. A napi szükségleteinket a 
hitünkkel kell behálózni, mert Isten a hitünk szerint gondoskodik rólunk.  

Nem élhetünk a tegnapi hitből ma is, azaz naponta szükségünk van Isten Igéjére és az új 
kijelentésekre. Egy jó tanítás nem helyettesíti a kijelentésből származó ismeretet, mert csak az 
tudja megeleveníteni a Szellemet. 

A bibliaiskola tanárainak vajon honnan vannak az újabb és újabb kijelentései? Onnan, 
hogy több évtizede minőségi és mennyiségi időt töltenek az Úrral, és Tőle kapják az új 
kijelentéseket. 

Egy önkéntes szolgáló, mint mi is, szinte csak úgy képes mennyiségi és hosszabb időt 
tölteni az Úrral, ha az arányokat helyesen beállítja, vagy csökkenti a munkaidejét, vagy pedig 
teljes időben szolgál az Úrnak.  

Most elsősorban a szolgálóknak szólok, akik az interneten hallgatnak, hogy a megoldás ott 
van a szellemedben, csak a lélek az, ami korlátozza a megnyilvánulását, és gyakran az 
anyagiak miatti félelem nem engedi azt a megoldást, ami már ott van a szolgáló szellemében. 

3. Jézus és az ima 
Az ima nagy hatékonysággal bír, mégis a legmostohábban kezelt téma Krisztus Testében. 

Pedig az imában ott van a hatalom, ott van az erő, amelyen keresztül Isten cselekedhet, hogy 
megváltozzanak a körülmények. Az imádkozó hívő felelősséget érez másokért és a világért is. 
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Jézus bemerítkezéséről olvasok egy Igét, ezt a pásztor is érintette a tanításában. Az Egyszerű 
fordításból következik a Lukács 3,21. 

Lukács 3,21. Egyszerű fordítás 
21. Mielőtt Bemerítő Jánost börtönbe vetették volna, sokan bemerítkeztek a tanítása 

szerint. Jézus is bemerítkezett, és miközben imádkozott, megnyílt a Menny, 
Látjuk, hogy Jézus a bemerítkezése közben imádkozott, ami azt jelenti, hogy a szolgálatát 

imával kezdte. Jézus a napi szolgálatát is imával kezdte, és általában imával zárta be. 
Olvassuk el Máté 14,23-at! Ez előtt Jézus gyógyító szolgálatot végzett, és az Ige így szól: 

Máté 14,23. 
23. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor 

pedig beesteledék, egyedül volt ott. 
Ebből látszik, hogy Jézus a szolgálata végén is imádkozott. Ugyanis a gyülekezeti alkalom 

befejezése után egy veszélyes idő következik. Ha a pásztor hazamegy, két dolgot tehet: vagy 
leül a tévé elé és elkezdi nyomkodni a világi programokat, vagy pedig imádkozik és továbbra 
is az Úr és a Szent Szellem áradatában marad. Nem mindegy, hogy hogyan zárja valaki az 
alkalom végét. A gyülekezetben levő isteni jelenlétből nem zökken ki abban az esetben, ha 
hazamegy és folytatja egy imával. De ha bekapcsolja a tévét és világi programokat néz, kiesik 
abból a kenetből.  

Az ima a szolgálat bölcsője, ugyanis a szolgálatot nem egy hivatal osztja ki, hanem az ima 
során kapod meg. Jézus egész éjszaka imádkozott, mielőtt kiválasztotta a tizenkettőt. A 
győzedelmes élet imával kezdődik. Ez legyen családi élet, szolgálati munka vagy munkahelyi 
dolog, vagy bármi más. Az ima a fogantatás helye, amit kihordás és szülés követ. Ha hallani 
szeretnél Istentől, akkor nem engedheted meg magadnak, hogy bármi elvonja a figyelmedet 
Istenről. Semmiféle akadály vagy nemkívánatos gondolat nem lehet az ember fejében. Ahhoz, 
hogy meghalld a Szent Szellem hangját, távol kell tartanod magadat az élet zajától. Az 
Egyszerű fordításból következik a Róma 12,5: 

Róma 12,5. Egyszerű fordítás 
5. Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de 

együttesen alkotunk egyetlen testet. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és 
kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. 

Az újjászületett hívők Krisztus Testének a tagjai, ami azt jelenti, hogy nem kell 
magunkban lennünk, hanem össze kell kapcsolódnunk a kapcsok és kötelékek által, amit Isten 
hoz létre. Most az összefogás, a közeledés ideje van, nem pedig az eltávolodás, az elszakadás 
és a távoltartás ideje. Mert a covid idejében nagyon sokan átestek a ló másik oldalára, és azt 
gondolják, hogy: „megnézzük majd az interneten a tanítást”. Itt szeretném megjegyezni, hogy 
sajnos a szentek többsége figyelmen kívül hagyja azt, hogy az eltávolodással és a 
távolságtartással is magot vetnek, mégpedig rossz magot, mert ugyanazt le fogják aratni a 
családi, a munkahelyi, illetve a gyülekezeti kapcsolataikban is, és ez nem lenne jó gyümölcs. 
De ha az összekapcsolódás és az egység magját vetik el, akkor örvendezni fognak ezen a fajta 
aratáson. Nagy szükségünk van egymásra. Még a Zsidókhoz írt levélből a 10,25-öt olvasom 
fel ehhez a gondolathoz, az Egyszerű fordításból: 

Zsidó 10,25. Egyszerű fordítás 
25. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit – mint egyesek teszik –, hanem 

bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap! 
Valószínűleg Jézus visszajövetelére utal. Nagy szükségünk van egymásra. Egyrészt az 

ajándékok összekapcsolódása miatt, másrészt az imában levő egyetértés ereje miatt.  
Az Egyszerű fordításból a 2Timótheus 1,6-ot olvasom, amit a pásztorotok szintén említett 

a mai nap folyamán: 
2Timóteus 1,6. Egyszerű fordítás 
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6. Ezért sürgetlek, hogy ismét lobbantsd lángra azt az ajándékot, amit Isten adott 
neked, amikor rád tettem a kezemet. 

Itt szellemi ajándékokról van szó, és többféle is szóba jöhet. Mostanában a pesti tanítások-
ban és a bibliaiskolai anyagokban is többször elhangzott, hogy használjuk az ajándékainkat. 

Két példát mondok. Van a gyülekezeti dicsérő csapat, mindenkinek megvan a külön 
ajándéka, az egyik billentyűs hangszeren tud játszani, a másik gitáron, a harmadik dobon, az 
énekeseknek meg megfelelő a hangjuk ehhez, és amikor összeállnak, akkor egy gyönyörű 
dicséret jön elő. De ha hiányzik belőlük egy hangszer, akkor már nem ugyanaz a minőség 
hallható. Ugyanígy kell összeállni az ajándékoknak is minden tekintetben.  

Vagy például, valakinek van egy tanítói kenete, és abban egy írói isteni képessége, akkor 
Isten ad mellé olyanokat, akik azt a szöveget még átnézik, átgyúrják, pontosítják, nyelvtanilag 
helyre teszik. Ezért fontos, hogy Krisztus Teste egységben legyen és nem széthúzásban. 

Az Egyszerű fordításból következik a Lukács 22,31-32. A kísértő megkörnyékezhet 
mindannyiunkat, itt erről van szó: 

Lukács 22,31–32. Egyszerű fordítás 
31. Simon, Simon a Sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket, és megrostál-

jon, mint a búzát, 
32. de én imádkoztam érted, hogy hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz 

hozzám, erősítsd a testvéreidet! 
Ha kísértésbe kerülne egy testvérünk, akkor imádkozhatunk érte, hogy ne bukjon el a 

hitben. Itt szintén pásztoroknak szóló Ige következik. Az Egyszerű fordításból 2Timótheus 
2,24-től 26-ig: 

2Timóteus 2,24–26. Egyszerű fordítás 
24. Az Úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel, hanem legyen kedves és türelmes 

mindenkihez, és legyen gyakorlott a tanításban! 
25. Szelíden és udvariasan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek vele! Abban a 

reményben foglalkozzon velük, hogy Isten talán mégis megváltoztatja az ellenkezők 
szívét és gondolkodását, és akkor felismerik az igazságot. 

26. A Sátán ezeket csapdába ejtette, hogy azt tegyék, amit ő akar. De még ezek az 
emberek is észhez térhetnek, és kimenekülhetnek a csapdából. 

Elsősorban a pásztor, de minden szolgáló feladata az, hogy türelemmel és szelíden igazítsa 
helyre, tanítsa az ellenszegülő bárányokat, akik kicsúsztak. Irányítsa a helyes ösvényre azokat, 
akiket az ördög megtévesztett és csapdába csalt. Magot vethetnek a kicsúszottak életébe, ha 
imádkoznak értük, hogy lehulljon a sötétség leple a szemükről és Isten szemszögéből 
láthassák a dolgokat. Ha tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor az ördögnek nincs 
hatalma felettünk. 

Éljetek az ima és a hit erejével! Ámen! 
Végezetül, szeretném megemlíteni, hogy akinek még nincs kapcsolata Istennel, fogadja be 

Jézust az élete Urának, Megváltójának, Szabadítójának és Gyógyítójának, a saját szavaival. 
Ámen! 

 

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

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
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10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.  
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
 
Kérlek, Jézus legyél az én Uram!  
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: 
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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