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A „NÉV” ÉS A KERESZTSÉGEK 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 05. 21. 
 

Köszönjük drága Atyám a Pünkösd ünnepét! Hálát adunk Úr Jézus, hogy a Te ígéreted 
beteljesedett Pünkösd napján, mert elküldted a Te drága Szent Szellemedet, aki a Segítınk, a 
Támaszunk, a Vigasztalónk, a Tanítónk. Köszönjük drága Szent Szellem, hogy Te bennünk lako-
zol. Hálát adunk, hogy Te vezetsz bennünket az útjainkon, és a legjobb utat mutatod a számunkra.  

Köszönjük, a tıled származó békességet! Köszönjük a kijelentéseket, a világosságot az 
Igébıl. Köszönjük drága Úr Jézus, hogy az Igét nekünk adtad, mi pedig kutatjuk az Igének a 
mélységeit. Dicsérünk és magasztalunk Téged! Köszönjük, hogy a gyızelem az Igében van 
elrejtve, és abból jön elı! Abból jön elı, amikor mi hittel megvalljuk az Igét.  

Azt mondja az Úr: Ne a láthatókra tekints! Soha ne a láthatókra nézz, mert azok ideig 
valók, azok változnak. Egyetlen alkotmány, ami soha nem változik, az pedig a Könyvek 
könyve. Bízz meg Isten Igéjében! Szabadítsd fel a hitedet, bármi is akadályozza! Járj abban a 
gyızelemben, amit az Úr Jézus Krisztus megszerzett a számodra! Élj gyızelemben és élj 
hálaadásban. Azért adj naponta hálát, amit az Úr Jézus Krisztus elvégzett a kereszten. Ami 
meg van írva, azt senki nem tudja megváltoztatni.  

Köszönjük Úr Jézus, a szent véráldozatot, amely bennünket tisztára mosott és igazzá 
váltunk általa. Így bármikor az Atya szent színe elé járulhatunk. Köszönjük Szent Szellem a 
tüzet, amit a szívünkbe adtál. Naponta ezt felgerjesztjük, kiárasztjuk, hogy az ajándékok 
mőködjenek, és áldások lehessünk mások számára. A Jézus Krisztus szent nevében! Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat egy tüzes öleléssel és egy áldott Pünkösdöt kívánj neki. A két 
héttel ezelıtti alkalomról még egy Ige lemaradt. Rajta volt a jegyzeteimen, de a szeretet éneke 
elıtt még nem volt aktuális.  

János 21,22.  
22. Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ı megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd 

hozzá? Te kövess engem! 
Azt mondja, hogy mi közöd hozzá? Te semmi mással ne törıdj, csak kövess engem! Ha 

valaki nem érzi jól magát a gyülekezetben, úgy érzi, hogy nem szeretik, akkor önvizsgálatot 
kell tartania. Mert akik újak bejönnek, nem egyszer hallottátok velem együtt, hogy azt 
mondják: itt kézzelfogható a szeretet!  

Tehát ahol Isten jelenléte van, ott a szeretet jelen van. A probléma nem a gyülekezetben 
van, meg nem a pásztorban van, hanem mindenkinek önvizsgálatot kell tartani, hogy mit 
vetett, mert azt fogja learatni. Ilyen egyszerő. 

A Jézus neve sorozatnak az 5. része következik. A mai tanítás címe: A „név” és a 
keresztségek. 

Egy kérdéssel kezdjük, hogy miért szükséges megkeresztelkedni? És itt jön egy felsorolás. 
Isten kegyelmébıl a keresztség által: 

1./ a megváltottak táborához tartozik az illetı,   
2./ elnyeri az örök életet biztosító üdvösséget,  
3./ és ezzel együtt Istennek a gazdag áldásait,  
4./ a hívıket törvényesen megilletı jogokat és kiváltságokat,  
5./ illetve a keresztség által Isten tulajdona és Isten védettje lesz az illetı.  
Körülbelül ez a válasz arra is, hogy miért érdemes gyülekezetbe járni. És amikor a világ 

megkérdıjelezi, hogy van-e Isten, akkor te tudod az Írásokból, hogy İ létezik! És ha ık úgy 
látják, és azt mondják, hogy Isten téged esetleg elhagyott, akkor te tudod, hogy neked van erre 
Igéd, hogy Isten soha el nem hagy! Ha kérdést tesznek föl, hogy miért jó ez a gyülekezet, 
akkor ezek a pontok válaszként ide illenek. 

ÜDVÖSSÉG 
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Az üdvösséget a feltámadás hozta el. 
Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt 

más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Ámen. 
A kizárólag azt jelenti, hogy nincs más mód, csak egyedül egy megoldás létezik. Egy 

megoldás van. A megtartatnunk szó az üdvösséget is magába foglalja. Kizárólag Jézus 
nevében van üdvösség, nem létezik semmilyen más mód!  

Nincs protekció, nincs hátsó kapu, nincs mővészbejáró, semmi más nincs. Ez az egyetlen 
név, amely által az elveszett közeledhet Istenhez. Mert a Jézus megváltó munkája és a szent 
vére teszi ezt lehetıvé.  

Ha valaki nagyon figyeli a természetet, akkor rá lehet ébredni arra, hogy Isten létezik. 
Szántódpusztán volt egy szezonnyitó, ahol különbözı mővészek, festık, faragók állítottak ki 
mőveket, én meg a gyufacímkéimbıl egy keveset. Megkérdezték, hogy mi legyen a 
kiállításom címe, és jött az isteni szikra, hogy a teremtett világ.  

Mert elsısorban a vadállatok, a háziállatok, a vízimadarak voltak kiállítva, ami a puszta 
környékére jellemzı. Még egy kis beszédet is volt lehetıségem mondani. Pontosan arra 
hívtam fel a figyelmét, a hallgatóságnak, ha nagyon szemléljük a teremtett világot, akkor látni 
benne, hogy az ember, az állatok, a növények, mindaz, ami él, az olyan speciális konstrukció, 
ami magától nem jön létre.  

Ember ilyet nem tud csinálni. Ugyan próbál robotokat létrehozni, de ilyen specifikus 
„mőszert”, mint az élı szervezet, azt nem képes elıállítani. Tehát fel lehet fedezni az élılények-
ben, a természetben, hogy azt Isten alkotta. De egyedül Jézus az út az Atyához, az örök élethez.  

János 14,6. 
6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, hanemha énáltalam. Ámen. 
Jézus magáról elmondja, hogy én vagyok az út! Vannak keleti vallások, amelyek azt 

mondják, hogy keressük az igazságot. Kell nekünk keresni az igazságot? Jézus maga az út, az 
igazság, az élet! Megtaláltuk, ráléptünk erre az útra, dicsıség Istennek! Bent vagyunk a 
cukros pikszisben.  

Tehát csak Jézus Krisztus által, Jézus Krisztuson keresztül lehet a mennybe jutni, nincs 
más út. Tudjátok mi a különbség a hamis és az igaz vallás között? Hogyan lehet könnyen 
megkülönböztetni? Az igaz vallás az Jézushoz vezeti az embereket, a hamis vallás az nem 
engedi, vagy elfordítja ıket Jézustól. Ilyen egyszerő.  

Nincs más név, amely meghallgatást biztosít az ember számára a trón elıtt, csak a Jézus 
neve. Biblia is azt írja, hogy bármit teszünk, mindent Jézus nevében cselekedjünk. Akár 
szóval, akár tettel, mindig Jézus nevében álljunk neki a dolgoknak.  

Akár imának, akár a fızésnek, vagy kiskertgondozásnak. Bárminek, mert akkor İ is ott 
van. Egyik pásztortársam úgy szokta mondani, hogy ha nekiállok valaminek, fıképp az Úr 
munkájának, akkor meghívom Jézust. Ez ugyanaz, csak más szavakkal.  

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

Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz.  Ámen. 
Ez az üdvösségrıl szól, hogyan lehet az üdvösséget elnyerni. Az üdvösség az újjászületés 

által nyerhetı el. Tehát amikor az ember befogadja Jézust és újjászületik, akkor üdvösséget 
nyer Isten kegyelmébıl. Újjá kell születni ahhoz, hogy az üdvösségünk meglegyen.  

Az üdvösség szó elég széles jelentéstartalommal bír. Röviden egy halom áldást tartalmaz: 
a védelmet, az épséget, az áldásoknak a teljességét. Korábban már felsoroltam egyszer.  

Aki hiszi a szívében, és szájával kimondja, az üdvözül. Pontosabban a Krisztusban vetett 
hitét kell kimondani. Ebbıl a célból hozták létre nagyon régen a Hiszek egy imáját, az apostoli 
hitvallást.  
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Jézus neve által háromféle keresztségben részesülhet az ember. Ez minden ember számára 
adatott. A krisztusi alaptanokat a Zsidó 6,1-2-ben találjuk meg. A 2. vers a keresztségeket 
többes számban említi.  

Zsidó 6,1-2. 
1. Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk 

tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekbıl való megtérésnek 
és az Istenben való hitnek, 

2. A keresztségekrıl, kezek rátevésérıl, holtak feltámadásáról és az örök ítéletrıl 
szóló tanításnak.  

Az Úr Jézus neve által háromféle keresztség lehetséges. Ezt a Zsidó 6,2-vel támasztom 
alá, mivel többes számban írja, hogy keresztségek. Mint alaptanok szerepelnek itt. 

1./ KERESZTSÉG A TESTBE – azaz az újjászületés. Ez az üdvösségnek az alapköve. 
Apostolok cselekedetei 2,38. 
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 

Jézus Krisztusnak nevében a bőnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. 
Itt van egy szó, hogy megtérés. Ez a görögben azt jelenti, hogy meggondol, megbán, 

szándékát megváltoztatja. Amit én úgy is tudok értelmezni, hogy döntést hoz, hogy a 
helytelen útról áttér a helyes, igaz útra.  

Ebben a versben kétféle keresztséget említ. Mi az elsı? Keresztelkedjetek meg Jézus 
Krisztusnak nevére. Ez az üdvösség, majd veszitek a Szent Szellem keresztséget. Itt van egy 
sorrendiség. Erre még rávilágítok a késıbbiekben is. A Jézus nevére való keresztség, az azt 
jelenti, hogy hozzácsatlakozni valakihez. Konkrétan az Úr Jézushoz.  

Efézus 4,4-5. 
4. Egy a Test, és egy a Szellem, mint ahogy elhivatástoknak egy reménységében 

hívattatok is el; 
5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Ámen. 
Egyetlen keresztségrıl beszél. Ez ne zavarjon meg benneteket, mert az elıbb azt 

mondtam, hogy a Zsidó 6,2-ben többes számban van a keresztség. Ne zavarjon meg, hogy itt 
egyes számban van, mert ez konkrétan egy keresztségre mutat rá, az üdvösségre. A Jézus 
Krisztus Testébe való belekeresztelkedésbe.  

Ez az egyetlen keresztség: megmentés a kárhozattól és beültetés Krisztus Testébe. Amikor 
valaki elfogadta az Úr Jézus Krisztust, akkor az történt vele, hogy a sötétség országából 
átkerült a világosság országába, be lett ültetve a dicsıségbe. De szépen hangzik ez, Uram.  

Az újjászületés azonnal végbemegy, amikor valaki befogadja az Urat, és ilyenkor az 
embernek a szelleme születik újjá. Nem születik újjá a lelke, ahol a gondolkodás, az értelem, 
érzelem és akarat szintje van, és nem születik újjá a fizikai test sem. Ezt jó tisztán látni.  

Amikor újjászületett valaki, akkor belekeresztelkedett, belemerítkezett, belehelyeztetett 
Krisztus gyülekezeti Testébe, a globális Egyházba. Az Atya így tekint rá, független, hogy 
melyik felekezethez tartozik: ez az én gyermekem, a többi még nem az én gyermekem. Csak 
ez a két kategória létezik.  

A keresztség azt jelenti, hogy alámeríteni, folyadékba behelyezni. A baptizo szót 
használja erre a görög. Jézus a fej, mi pedig a Testnek a tagjai vagyunk, egyenként. Ezek 
pedig egyek. Mármint a Test tagjai. Ha külön is vagyunk, de egyek vagyunk.  

Mert a Test tagjainak egy a neve. Az Andi fejének nincs külön neve, és a testének sincs 
külön neve. Hanem az egészet úgy hívjuk, hogy Andi, mert ı egy. Ugye Jézus a fej, mi vagyunk 
a test. Jézussal együtt az újjászületett hívık képezik a globális Egyházat, Krisztus Testét.  

1Korinthus 12,13. 
13. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg, 

akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel 
itattattunk meg. Hallelúja! Ámen. 
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Tehát mi egyek lettünk Krisztussal az újjászületés által, mert az İ drága szent vére – az 
elıbbi Igében olvastuk –, eltörölte a bőnt. Radír. Ezáltal bármikor igazként az Atya elé 
járulhatunk, mert İ bennünket az Úr Jézus szent vérén keresztül lát. Dicsıség az Úrnak! 

2./ SZENT SZELLEM KERESZTSÉG – a következı lépés. 
Nevezhetjük pünkösdi csodának is. A Szent Szellem ma Istennek a földi képviselıje az 

elsı Pünkösd óta. Az Úr Jézus, ahogy elment, ahogy felvitetett az Atya jobbjára, tett egy 
ígéretet: elküldöm a Szent Szellemet, hogy ne legyetek árvák, ne legyetek egyedül!  

Történt egy személycsere. Jézus bevégezte a földi pályafutását, İ elment, de Istennek jött 
egy másik képviselıje. Jézus merít be a Szent Szellembe. A Szent Szellem keresztségnek a 
jele a nyelveken szólás, és elkezdenek mőködni a szellemi ajándékok, amit megtaláltok az 
1Korinthus 12-ben. 9 szellemi ajándék van ott leírva.  

Jézus ígérete az elsı Pünkösdkor teljesedett be, és ezt a következı két Igében fogjuk látni.  
Apostolok cselekedetei 1,5.   
5. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok 

megkereszteltetni nem sok nap múlva.  Ámen. 
Apostolok cselekedetei 2,2-4. 
2. És lın nagy hirtelenséggel az égbıl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 

eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.  
3. És megosztott tőzlángnyelvek jelentek meg elıttük, és üle mindenikre azok közül. 
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk. Ámen. 
Amit az Úr Jézus megígért, az pünkösd napján beteljesedett. Megjött a Vigasztaló – ahogy 

Varga István nevezte –, a Szent Szellem professzor, mert İ a tanítónk. A világegyetem 
legokosabb egyénisége a mi tanítónk! Ez nem semmi. 

A Szent Szellem betöltekezésnek két módja lehetséges.  
Lukács 11,13. 
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel 

inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tıle kérik. 
Kérni kell Istentıl, és aki kér, az kap. İ megadja. Mi ezt szoktuk gyakorolni, ez van rajta 

a könyvjelzıkön is. De van egy másik lehetıség is, a kézrátétel. 
Apostolok cselekedetei 19,6. 
6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem ıreájuk; és szólnak vala 

nyelveken, és prófétálnak vala. Ámen. 
Ott kézrátétel során nyerték el a Szent Szellemet. Ha valakinek van még emléke a 

bérmálásról, és a „bérma pofonról”? A lényeg az, hogy érintésre be kellene töltekezni a 
gyerekeknek Szent Szellemmel, feltéve, ha újjászülettek elıtte.  

Mert ahogy Pál rátette a kezét az újjászületett hívıkre, betöltekeztek Szent Szellemmel, és 
máris megnyilvánultak az ajándékok. A prófétálás is egy ajándék. Ha egy újjászületett 
keresztény kéri, majd befogadja és betöltekezik a Szent Szellemmel, akkor a földi sátor-
házunk, edényünk, a Szent Szellem templomává válik.  

Ezen túlmenıen a Biblia üzenete érthetıvé válik, mert a Biblia szerzıje belénk került. 
Vissza tudja kódolni, ki tudja kódolni az üzenetet. Hallelúja! Nézzük meg a János 14,17-et, 
mert ezzel az Igével tudjuk alátámasztani azt, hogy csak újjászületést követıen lehet Szent 
Szellem keresztséget venni.  

János 14,17. 
17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és 

nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ámen 
Miért nem fogadhatja be az újjá nem született a Szent Szellemet? Azt mondja, hogy a 

világ nem ismeri İt. Nem fogadhatja be. S az elıbbi Igében pedig olvastuk a sorrendet, hogy 
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elıtte van a Jézus nevére való megkeresztelkedés, utána jöhet a Szent Szellem keresztség. Már 
van hozzá két Igénk, akkor ez már megáll, ugye?  

Amikor valaki újjászületik, akkor gyakorlatilag a Jézus vére megtisztítja a házat, és utána 
már jön a Szent Szellem a tiszta házba. Tehát mi vagyunk a Szent Szellem temploma, ezért ezt 
a templomot nekünk óvni kell mindenféle káros dologtól.  

Múltkor említettem, hogy van egy 82 éves pásztortársunk, aki ezt komolyan veszi. 
Naponta tornázik, és közben hallgatja az Igét, a tanítást. Elfelejtettem, hogy hány 
fekvıtámaszt mondott, de tegnap megkérdeztem tıle.  

Kérdeztem, hogy hány fekvıtámaszt csinálsz, 10-et vagy 20-at. Nem tízet, nem húszat, 
hanem ötvenet! Mert hát az épületeket is karban kell tartani. Renoválni kell az épületeket 
idınkén – válaszolta. Akkor a Szent Szellemnek a templomát is ugyanúgy kell karban tartani.  

Miután az újjászületett hívı befogadja a Szent Szellemet, onnantól kezdve az isteni 
természetfeletti erı birtokosa, az isteni természetfeletti erıvel fel van ruházva, és érthetıvé 
válik a következı két Ige:  

– A hívıket jelek és csodák követik, miután a kezüket Jézus nevében ráteszik a betegekre. 
Ezt írja a Márk 16,17-18.  

– Olvassuk el, hogy mi is cselekedhetjük ugyanazokat, mint az Úr Jézus. Ez elsı hallásra 
kicsit hihetetlen, de megvan erre is a magyarázat.  

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

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

Hát, ha Jézus mondta, hogy mi is cselekedjük ugyanazokat, amit İ, akkor így van. De 
miért tudjuk megcselekedni ugyanazt? Mert ugyanaz a természetfeletti erı áll a rendelkezé-
sünkre, mint İneki!  

Mert amíg nem ment el a Jordánhoz, és nem kapta meg Isten természetfeletti erejét, addig 
nem volt semmiféle különleges csoda az életében, a szolgálatában. A Szent Szellem galamb 
képében, formájában, leszállt rá és felkente İt. Utána kezdtek el a csodák jönni, mert a 
felkenetés által kapta meg a természetfeletti erıt.  

És ugyanaz a Szent Szellem van bennünk. Hallelúja! Ezért van az, hogy mi is tudjuk 
ugyanazokat cselekedni, csak hit kell hozzá. Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellemre, 
akkor neked is szükséged van rá, meg nekem is. Bizony! 

3./ VÍZKERESZTSÉG 
Errıl elsısorban azt kell tudni, hogy önmagában nem ad üdvösséget! A vízkeresztség egy 

ünnepélyes formális kifejezése annak a szellemi történésnek, ami újjászületéskor történt a 
belsı emberben. Amit nem láttunk. De a vízkeresztség az egy fizikális szinten megjelenı 
ünnepélyes ceremónia.  

Pesten is van keresztelı medence, szép fehér leplet kapnak a bemerítkezık. Tehát egy 
ünnepélyes rész. Aki nincs újjászületve, annak ki a fınöke? Igen, az ördög atyától származtok, 
azt mondta Jézus. Mármint azoknak, akik nincsenek újjászületve.  

Mi történik akkor, hogyha egy újjá nem született ember bemerítkezik? Vizes lesz. 
Gyakorlatilag egy száraz ördögbıl egy vizes ördög lesz. Ezt elöljárónk is így tanította nagyon 
régen, és aki nem értette, az kicsit ki is gúnyolta. De azt hiszem, ti értitek, hogy ekkor 
szellemi szinten nem történik semmi. Csak fizikai szinten annyi, hogy meg kell szárítkoznia.  

Tehát a bemerítkezés nem hoz üdvösséget, erre szeretnék rávilágítani. A vízkeresztség azt 
jelképezi, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a bőnnek, és a feltámadás által egy új életre 
keltünk İvele.   

A vízkeresztség – a baptizó szó alapján – bemerítkezést jelent. Ez a Jézus halála elıtti 
idıre mutat vissza, mert a keresztelı János ezt tette a Jordán folyóban. Akkor nem volt más 
lehetıség. Jézus még nem volt a kereszten, nem lehetett üdvösséget nyerni, nem lehetett Jézus 
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nevére megkeresztelkedni, fıképpen nem Szent Szellem keresztséget venni. Kérdés az, hogy 
az Újszövetségben van-e szó vízkeresztségrıl? 

Apostolok cselekedetei 8,35-39. 
35. Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az Íráson, hirdeté néki a Jézust.  
36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol 

a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?  
37. Fülöp pedig monda: Ha teljes szívbıl hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: 

Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia. 
38. És megállítá a szekeret: és leszállának mindketten a vízbe, Fülön és a komornyik: 

és megkeresztelé ıt.  
39. Mikor pedig a vízbıl feljöttek, az Úrnak Szelleme elragadá Fülöpöt; és többé 

nem látta ıt a komornyik, mert tovább méne az ı útján örömmel. Ámen. 
Itt a Fülöp evangélista az Úrtól veszi azt, hogy menjen ki a damaszkuszi útra, ami ugyan 

járatlan. De ı engedelmes volt, és kiment, s jött a szerecsen komornyik. Fölszállt mellé a 
szekérre. És elkezdte magyarázni az Írásokat, mert ı olvasta, de nem értette. Ez a történet 
eleje. Én a végén kezdem.  

Azt mondtuk, hogy a baptizó szó az bemerítést jelent, és nem vízzel való meglocsolást. Itt 
a végén mit olvastunk? Mikor feljöttek a vízbıl… Tehát belemerültek. Ez tiszta, ugye? Elıtte 
megint van egy sorrendiség.  

Mielıtt belemerült volna, elmondta az üdvösségimát: Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az 
Istennek Fia. A Jézus nevére való megkeresztelkedés a leglényegesebb. Ha valaki nem jut el 
odáig valami oknál fogva, hogy a Szent Szellem keresztséget nem veheti.  

A lényeg az, hogy legyen meg az üdvössége, mert egy szál üdvösséggel már a menny 
királyságának a tagja. Egyértelmő, hogy az elveszett tudatosan, önszántából, saját döntésébıl, 
hívja be Jézust a szívébe.   

Kenneth Hagin nagyon-nagyon szépen leírja a könyveiben, hogy megtapasztalta azt, hogy 
a vízkeresztség nem ad üdvösséget. İ hosszú hónapon keresztül a betegágyán feküdt, és 
többször is volt a klinikai halál állapotában. Amikor elhagyta a szelleme a testét, akkor a 
meglepetésére nem fölfelé ment, hanem lefelé, a mélységbe.  

Mit tett? Sikoltozott, hogy én gyülekezetbe járok, én vízkeresztséget vettem! De csak 
ment lefelé. Eljutott már a pokol kapujáig, de az Úr kegyelmébıl visszatért a testébe. Akkor 
befogadta az Úr Jézust.  

Le is van írva a könyvében pontosan, hogy melyik utca, házszám, melyik szobában, talán 
még az óra is le van írva. Újjászületett Kenneth Hagin, üdvösséget nyert, azaz bele-
keresztelkedett Krisztus Testébe. Isten családjához tartozott attól a pillanattól kezdve.  

Ez volt a három keresztség, amirıl szóltam az elején, de ha már a keresztségrıl beszélünk, 
akkor elmondom, hogy van még másik kettı is.  

Az egyik a tőzkeresztség, amirıl nagyon keveset ír a Biblia. Keresztelı János felhívta a 
figyelmet arra, hogy aki utána jön, az Szent Szellembe, és tőzbe merít be. Igazából a görög 
pür szó, ami tüzet jelent, az két esetben fordul elı az Evangéliumokban.  

Ahol keresztelı János hívja fel a figyelmet arra, hogy aki utánam jön, tehát az Úr Jézus, az 
Szent Szellembe és tőzbe merít be. Ez elıfordul a Máté 3,15-ben és a Lukács 3,16-ban. De 
érdekes módon az Apostolok cselekedetei 2,3-ban is, ahol a kettıs tüzes nyelvekrıl beszél az 
Ige, ugyanaz a szó áll. Ez egy érdekesség.  

Aztán amit mindannyian ismertek valószínő, az a gyermekbemutatás. Lukács 2,21-22-ben, 
az Úr Jézust is 8 napos korában elvitték a templomba bemutatni Istennek. Gyakorlatilag ez 
egy felajánlás az Úrnak, rábízzák a gyermeket Istenre.  

Ilyenkor a pásztor imádkozik és Isten kegyelme alapján megvallja a csöppség felett, a 
szülei felett: az oltalmat, az áldásokat, a bölcsességet, a Szent Szellem vezetését, mindazt, ami 
kell a sikeres élethez. 
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Azt is tudni szükséges, hogy a gyermekek élı szellemmel születnek meg, így ık Istenhez 
tartoznak. Róma 7,9 egy mondatrésze utal erre. Megtaláljuk itt az utalást: „éltem egykor”. A 
Jesse Duplantis beszámolójában is elmondja ugyanezt, hogy az elhunyt csecsemık azok az 
Úrnál vannak, és ott növekednek.  

Elérkezik az a kor, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Az általános iskolás 
évek közepe az az idıszak, amikor meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Tehát innentıl 
szükséges, hogy a gyermekek is befogadják az Úr Jézust és újjászülessenek. Ha vannak 
gyermekeitek, unokáitok, akkor ezért imádkozzatok, munkálkodjatok az üdvösségükért.  

Pünkösd lévén egy bizonyságot szeretnék még elmondani. Josef Orsini egy katolikus 
lelkipásztor, aki 1937-ben született, járt egy ifi klubba, ahol a papot csodálta, mert érthetıen 
beszélt Jézusról. Bizonyára újjá volt születve.  

1964-ben pappá szentelték, 6 évig üdvösség nélkül szolgált, és üresnek érezte magát, mert 
nem volt személyes kapcsolata Jézussal. Mivel nem volt személyes kapcsolata Jézussal, ezért 
hivatásszerően őzte a foglalkozását. Ezt ı maga írja a könyvében, utólagosan, mikor már 
meglátta, hogy milyen volt ı korábban.  

Elkezdték invitálni a katolikus pünkösdi mozgalomba, de eleinte vonakodott. A világi 
ember vonakodik. Aztán kapott több irányból karizmatikus könyveket. Ahogy elkezdte 
olvasni, az Úr megérintette, s az Ige élıvé vált számára. Elismeri, hogy amíg nem ismerte 
Jézust, addig másokat sem tudott Hozzá vezetni!  

1970-ben egy katolikus pünkösdi ima-összejövetelen újjászületett és 18 napra rá pedig 
Szent Szellem keresztségben részesült. És mondhatom, hogy teljesen megváltozott az élete, 
meg a szolgálata. Megtapasztalta, átélte Jézus ígéretét, Isten jelenlétébe került a Szent 
Szellem által. Elkezdett kézrátétellel imádkozni, gyógyulások sora követte a szolgálatát.  
İ úgy határozza meg a karizmatikus mozgalom fogalmát, hogy olyan igazságok feltárása, 

amelyek mindig is ismertek voltak. Egyébként ugye Jézus az alapkı, ez egyértelmő. Állítja, 
hogy a teljesevangéliumot szükséges tanítani, hogy az üzenet egyensúlyban maradjon.  

Akadályokat is lát a Szent Szellem munkája és a karizmatikus mozgalmak életében: a 
teológiai elképzelések és a dogmák. Azt írja, hogy a Minden Élet forrása azt szeretné, hogy 
egyesülnénk İvele, a Szent Szellem által. Mi ezt már megtettük.  

Olyan szépen leírja, hogy Jézus azért jött, hogy híd legyen az Isten és az ember közötti 
kapcsolat helyreállításában. Innentıl már csak az ember döntése szükséges, hogy ajtót nyisson 
az Úr Jézusnak, és betöltekezzen Szent Szellemmel. Beengedje a Szent Szellemet is, és hagyja 
munkálkodni.  

Állítja, hogy a Szent Szellem és ereje szerves része az Újszövetségnek, ahol megengedik 
munkálkodni a Szent Szellemet. A karizmatikus mozgalom célja az, hogy Krisztus ígéretei a 
gyakorlatban megvalósuljanak. Tehát ne csak elmélet legyen.  

Sajnos nincs mindenki tudatában, hogy milyen fontosak is a Szent Szellem ajándékai és 
mőködésük. Ahol nem ismerik fel ennek a fontosságát, és nem adnak teret a Szellem mozdu-
lásának, az is egy akadály a Szent Szellem elıtt.  

A gyülekezet pedig egy olyan központ, ahol tanulmányozzák az Igét és alkalmazzák az 
Igét. Nemcsak hallgatói, hanem cselekvıi annak. Az újjászületett és Szent Szellemmel 
betöltekezett hívıket nem kell rábeszélni az adakozásra.  

Tegnap is elhangzott, hogy nagy munka vár még Krisztus Testére. Nagyon sok 
evangelizációs munkát kell még elvégezni, és a fedezetet a hívıknek kell biztosítani. Mert a 
Biblia ezt írja.  

Egyébként 1967-ben kezdıdött az Egyesült Államokban a katolikus karizmatikus mozga-
lom, és két év múlva hivatalosan is engedélyezték. Orsini szerint a Szent Szellem tüzének fel 
kell lángolni. İ lett késıbb az amerikai katolikus karizmatikus mozgalom vezetıje.  

Egyik bizonyságát pár évvel ezelıtt a mi kis újságunkban is közreadtuk, amikor elment 
Kathryn Kuhlman alkalmára. Jól elbújt a hátsó sorokban. A hotel, ahol tartották, a vezetıség 
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ıt ismerte és fölültették a színpadra. Ahogy Kathryn Kuhlman elkezdett énekelni, már 
gyógyultak is a betegek. Éneklés közben közölte, hogy a Szent Szellem milyen területeken 
munkálkodik, azokat kihívta bizonyságra és a kezét rájuk tette.  

Orsini tiszteletes meglepıdött, hogy azok ott eldılnek. Azt mondta, hogy én nem fogok 
így viselkedni. Majd egy katolikus asszony tett bizonyságot, hogy valamibıl meggyógyult, és 
erre Kathryn Kuhlman odahívta ıt. És bizony a Szent Szellem ereje alatt eldılt.  

Nem tudott fizikailag ellenállni, mert Isten ereje nagyobb volt. Utána ez megtörtént vele 
még párszor. Miután ı is elkezdett imádkozni kézrátétellel, ugyanez történt, hogy a hívık a 
kenet által, a kenet súlya alatt eldıltek. Megismerte Isten erejét és jelenlétét, és alkalmazta. Ez 
a pünkösdi bizonyság úgy gondolom, ide illett.  

Pünkösd lévén Úrvacsorát veszünk.  
1Korinthus 11,23-26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek elıtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 

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

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Köszönjük Úr Jézus a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Ámen. 
25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 

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

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

Köszönjük Úr Jézus a kiontott drága szent véredet, amely bennünket tisztára mosott, 
igazzá tett. Megköszönjük Neked a kereszten bevégzett munkát. Ámen. 

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

Továbbmegyünk a gyógyító sorhoz. Elıtte még pár gondolat. Volt olyan pásztortársunk, 
aki bizonyságot tett, hogy elment egy Jim Sanders evangelizációs alkalomra. Ki sem ment a 
gyógyító sorba és a szeme meggyógyult. Vannak olyanok is, akik útközben gyógyulnak meg.  

Április 20-án volt az Ezüstparton Sanders pásztornak az alkalma. Másnap, a belvárosban, 
a pásztortársunkat megkérdezte egy ismerıs, hogy volt itt valami rendezvény? Igen, tegnap 
volt az Ezüstparton Sanders pásztor.  

Hát, ha tudtam volna, elmentem volna! De képzeld el, itt az emberek megváltoztak. Én 
úgy láttam, hogy megváltoztak és békességben voltak. Nem rohangáltak, nem veszekedtek. – 
mondta. Az alkalom helyétıl 3 kilométerre Isten jelenléte érzékelhetı volt. Ezt tapasztalta.  

Terjeszkedni szükséges az apostoli kenetben, új gyülekezeteket plántálni. És elkötelezıdés 
szükséges az elhívás mellé, elhíváshoz. Az elkötelezıdést a következıhöz tudnám hasonlítani. 
A munkahelyére mindenki elmegy. Lehetıleg nem késik el, nem hiányzik. Most az Úr Jézus 
Krisztus számára egy szolgálatnak ugyanolyan fontosnak kell lenni!  

Senki nem mondja azt a fınökének, hogy jaj, most közbejött ez, most megjött a 
kéményseprı, meg el kellett palántáznom a paprikát és a paradicsomot, és nem tudtam 
bejönni dolgozni.  

De érthetetlen módon az elhívás kapcsán sokszor hivatkoznak az elhívottak különbözı 
világi dologra. Pedig ugyanolyan fontosnak, vagy még inkább fontosabbnak kellene tartani az 
elhívást, mint a világi munkát. 

Az újjászületést az evangelizációs alkalmakon egyénileg végzik. Sokan nem mennek oda, 
ahol megy a dicséret, vagy a prédikáció. Hanem az evangelizációra elmegy egy 4-5 autós 
csapat, és azok kicsit távolabb elszélednek, és megszólítják azokat, akik távolról figyelnek. S 
ha hisznek Jézus Krisztusban, akkor elmondják velük az üdvösségimát. Halott települések 
ébrednek így fel.  
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Magyarországnak, a földnek mi vagyunk a sója, az újjászületett keresztények. Nagy 
munkát kell még elvégezni, amire az elıbb is utaltam, hogy ez a fedezet egyedül Krisztus 
Testébıl jön elı.  

Érintsd meg Atyám a te gyermekedet, adj békességet az ı szívébe. Járjon át a Szent 
Szellem tüze, égessen ki és távolítson el belıled minden olyan dolgot, ami nem tıled van, a 
Jézus nevében. Hálát adunk Szent Szellem a megújító ırjáratodért. Köszönjük Uram a 
munkálkodásodat. Köszönjük a kegyelmedet az életek felett, a Jézus Krisztus szent nevében.  

Összefoglaló a vasárnapi alkalmakból: 
Elsıként a május 5-i tanításból. A gyógyulásnak két fı vonala van: 
1. Szent Szellem ajándékain keresztül, azt a Szent Szellem mőködteti, İ kapcsolja be. 
2. Kézrátétel által, ez függetlenül mőködik az ajándékoktól. Amikor semmi nem mőködik, 

a kézrátétel mindig mőködik. Kenet, hit, gyógyulás – ezek lépcsıi a kézrátételnek.  
A halott mentalitásról is volt szó, aminek a jellemzıje: önzés, viszály, félelem, kívánság, 

netán kíváncsiság, keserőség, svindliség. A felnövekedésre 5-7 év áll rendelkezésre, aki 
viszont feladja, az bajba kerül. Nem szabad feladni!  

A földön erıteljesebben tudunk növekedni egy bizonyos szintig. Most pedig Krisztus 
Teste egy következı szintre lépett fel. Az elragadtatás után veszed majd észre, hogy Isten 
hadseregének a tagja vagy, és hogy milyen pozícióba kerülsz majd, az attól függ, hogy most 
hogyan állod meg a helyedet. Hogyan töltöd be az elhívásodat.  

Téves a következı Igék értelmezése. 2Mózes 15,26-ban nem Isten adja a betegséget, de 
kénytelen megengedni, ha valaki kivonj magát az İ oltalma alól. Mert szabad akarata van 
mindenkinek. Mehet az ösvényen és mehet az árokban. Odafent nincs gonoszság.  

Istennek a tárházában nincsenek betegségek, tehát nem tud betegséget adni senkire. Az egy 
nagyon-nagyon téves tanítás. Ésaiás 45,7-ben: Isten nem teremt gonoszt. Lucifer arkangyalt 
nem gonosznak teremtette, hanem a felfuvalkodása és ellenszegülése által gonosszá vált. 
Mikeás 1,12-ben: Nem Istentıl származik a gonosz.  

A május 12-i tanításnak az a címe, hogy İ elvégzett értünk mindent. Jézusnak nem kell 
még egyszer visszamenni a keresztre. Jézus nem fogja azt mondani, hogy hoppá, elvétetted, és 
ez nem volt a vér alatt. Ilyen nincs. A vére mindent eltörölt. Eltörölte a múltat, a jelent és a 
jövıt is. Mert ha a jövıt nem törölte volna el, akkor Jézusnak idınként vissza kellene menni a 
keresztre. De így nem kell visszamenni. Mert azt mondja az Írás: egyszer és mindenkorra… 

A két szövetség küszöbén a papság megváltozott, ennél fogva a törvény is megváltozott. 
Egy jobb szövetséget kaptunk. Egy jobb szövetségbe léptünk. A Fıpapunk által pedig 
szabaddá váltunk a törvénytıl. Az Újszövetségben a mi részünk egyedül a hálaadás. Azért 
hálát adni, amit már Jézus elvégzett! 

Thessalonikai levél írja, hogy mindenkor hálát adjatok. Pontosabban ezt úgy kell 
értelmezni, hogy minden helyzetben hálát adni azért, amit Jézus elvégzett. Nem azért, amiben 
benne vagyunk. Azért, amit Jézus elvégzett. Nála van a megoldás.  

Az Ószövetségben az ároni papság alatt volt az, hogyha engedelmes volt, akkor áldás 
szállt rá, ha engedetlen volt, akkor az átok fenyegette. De most, milyen papunk van? A 
Fıpapunk (Jézus) a Melkisédek rendje szerinti papsághoz tartozik. És a Melkisédek Papjának 
a szájából csak áldás hangzik el. Áldás és áldás, és ez az Újszövetség.  

A törvény alatt ott volt a kárhoztatás, ott van a bőntudat, és ez nagyon ártalmas. Nagyon 
sokan azért nem tudják elfogadni a gyógyulásukat, mert kárhoztatásban vannak, bőntudatban 
vannak, hogy valamit elkövettek, és ezért most… 

Jézus vére tökéletessé teszi a lelkiismeretet, azaz igaz szívvel járulhatunk az Úr elé. Kérdés 
az, hogy mit kell megvallani? Valahol azt tanítják, hogy a bőneinket, a Biblia azt tanítja, hogy 
Isten Igéjét az adott helyzetre. Lásd a kék és a zöld imakönyveket. Jézus szeretne az életed 
Ura lenni, és a Szent Szellem által irányítani a sikeres életre. Ámen. 


