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TISZTA VAGY! – 3. Fedezd fel az új életet! 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 05.05. 
 

Köszönjük Uram, hogy Te elrendelted a földön a szent vért, hogy tisztíts magadnak egy 
saját népet. Hálát adunk a gyülekezeti testtért, amit Te létrehoztál, amelynek feje az Úr Jézus 
Krisztus és a tagjai mi vagyunk, újjászületett keresztények. Köszönjük a szent vér folyamatos 
tisztító munkáját. Hálát adunk Atyám, hogy mindenkor tiszták vagyunk a Te szemeidben. 
Dicsérünk, és magasztalunk Téged, áldjuk a Te szent nevedet.  

Hálát adunk Uram a Te Igédért és köszönjük, hogy az Ige által a világosságunk napról-
napra növekszik. Ezt a világosságot el tudjuk vinni a sötétségbe, és a világosság megtöri a 
sötétséget. Megszünteti a sötétséget. Hálát adunk Atyám az új szolgálatokért, a nyitott 
szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Szellemi éhséget, szomjúságot árasztunk ki itt 
helyben, illetve Ádándon és Nyimben is Jézus Krisztus szent nevében.  

Köszönjük Uram, hogy Te sokasítod meg a nyájadat és hálát adunk Uram, hogy a Szent 
Szellemed megragadja őket, behozza őket, és nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent 
Szellemed vonzásának, a szolgáló angyalok invitálásának a Jézus Krisztus szent nevében. 
Tied minden dicsőség Uram mindörökkön örökké.  

Köszönjük Uram a hatalmat, amit Krisztusban kaptunk és megkötjük, és lezárjuk a 
sötétség minden gonosz erejét és gonosz munkáját az életetek felett a Jézus Krisztus szent 
nevében. Hálát adunk Úr Jézus, hogy szabaddá tétettünk általad a keresztműved által a Jézus 
nevében. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy élvezd a szabadságot. Hallelúja!  
Szeretettel köszöntünk benneteket. Volt egy szép imaszombatunk. A szombati napon 

kaptam visszajelzést, visszaigazolást arra, hogy az egyik imám megválaszolást nyert. Már kint 
voltunk az ajtó előtt, amikor az egyik pásztortársam odajött és nagy óvatosan körülírta, hogy; 
ha nem haragszom, hátha szívesen vesszük a segítségét, ami a vasárnapi tanítással 
kapcsolatos. Mivel a legépelt szövegben – annak ellenére, hogy több kézen megy át, – még 
mindig van olyan rész, amit lehetne finomítani, pontosítani.  

Nagy örömmel vettem ezt az ajánlatot és miután elváltunk, akkor esett le a tantusz, hogy 
én rendszeresen hálát adok a szent kapcsokért, akikkel együtt építgetjük a királyságot és 
kértem újabb kapcsokat. Íme, ő a következő szent kapocs. Meg is írtam neki, sőt már az előző 
vasárnapi anyagot el is küldtem megtekintésre és visszaküldte elég színesen bejelölve. A 
nyelvtani részét nézi. Nagy áldás lesz, úgy összességében. Nagyon örült a szívem, hogy 
előjött egy ilyen dolog. Hallelúja! Dicsérjük az Urat. Hálát adunk az Úrnak, hogy így együtt 
tudunk előrehaladni.  

Az áldások teljességét árasztjuk ki az édesanyák felett.  
Megjelent az Örömhírmondó kis újságunk. Az elején egy ismerős témával találkoztok, 

mert a Tiszta vagy című sorozat első részét egy kicsit összesűrítve itt láthatjátok viszont. A 
belső oldalon olvasható: A hit használatban ötödik része: A hit laboratóriuma címmel. De 
ennek is az első fele, mert olyan terjedelmes volt, hogy még került a másik újságba is.  

Hálát adunk az Úrnak, hogy mindig ad megfelelő illusztrációt is hozzá, mert magamtól el 
sem tudom képzelni, hogy milyen képpel lehetne ezeket illusztrálni. A belső képen éppen egy 
Bibliát tartó ember találkozik egy tudományos emberrel. A hit laboratóriuma, a hit vegyítése, 
ezzel szemléltethető.  

A hátoldalon egy rövid hír található a kettős evangelizációs alkalomról. Valamint 
Copelandnek van egy kis tanítása az adózásról. Ott a kép a Máté 17,27 aláírással pedig az, 
amikor Jézus mondta, hogy fogd ki a halat, és vedd ki a szájából az aranypénzt és fizesd be az 
adót. Köszönjük az Úrnak.  
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Folytatjuk a Tiszta vagy sorozatot, a 3. rész következik. A mai tanítás címe: Fedezd fel az 
új életet. A tisztasággal kapcsolatos Igénket nézünk.  

Kolosse 1,21-22. 
21. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben 

gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett, 
22. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és 

feddhetetleneket állasson titeket Őmaga elé. Hallelúja! 
Itt most a tisztaságra reflektálunk. Isten szemében a szent vérnek köszönhetően tiszták 

vagyunk. Említettem korábban a tésztaszűrő példáját: Gondolj arra a tésztaszűrőre, aminek 
van egy pereme, és ha közel teszed az arcodhoz, akkor melyik irányba fogsz látni? Csakis 
előre, a kis lyukakon keresztül és nem látsz se jobbra, se ballra. Tehát a periférián levő 
esetlegesen rossz dolgokat nem látod, mert ez a szűrő irányítja a látásodat.  

Valahogy az Atyánk is így néz bennünket Jézus vérén keresztül, hogy nem látja, vagy ha 
látja is, nem veszi figyelembe azokat a dolgokat, mert a vér folyamatosan dolgozik. 
Szombaton mondtam is, amikor az autóval utaztunk, hogy olyan, mint az ablaktörlő, ha a 
sofőr bekapcsolja. Ütemesen, vagy szakaszosan, de folyamatosan dolgozik, azaz tisztítja a 
szélvédőt.  

A szent vér ugyanígy működik felettünk, folyamatosan tisztít bennünket. Lényeg az, hogy 
nem múlt időben írja, hogy megtisztított, hanem ez egy folyamatos jelen idő, ahogy a vér 
bennünket menet közben is tisztít. Nemcsak a múlt, hanem a jelen, és a jövő vonatkozásában 
is.  

Isten és Izrael közötti frigyből született a Fiú. Isten a földön elrendelte a szent vért, ami 
megtisztítja a bűnöst. Dicsőség Istennek, hogy akik jelen vannak, illetve akik Krisztus 
testéhez tartoznak meg lettek tisztítva a szent vér által. Van, akit egy-két éve, van, akit egy 
évtizede megtisztított. Az Atya a szent vér által tisztított magának egy saját népet, amit az 
Újszövetségben úgy nevezünk, hogy gyülekezeti test.  

Az Ószövetségben pedig Izrael népe volt a választott nép. A gyülekezeti test valójában 
Isten ajándéka a Fiúnak. Mert a gyülekezet feje az Úr Jézus. Ezt talán ahhoz lehetne 
hasonlítani, amikor a fiatal párok összekerülnek, és a feleség azt mondja a kedves férjének, 
hogy én megáldalak téged egy focicsapattal. Én szülök neked gyermekeket szeretetből, hogy 
te is örvendezz, és együtt örvendezzünk. Körülbelül ehhez tudnám hasonlítani, hogy az Atya 
adott a Fiúnak egy gyülekezeti testet, benne az újjászületett szentekkel.  

Erre a tisztító munkára nem volt képes a bűnáldozat bemutatása, mert az csak földi és 
állati vér volt. Isten szemében ez nem volt elegendő. A bűn eltörlésére neki szent vérre volt 
szüksége, hogy a bűnt kiiktassa, megszüntesse. Azért volt szükség a szent vér elrendelésére, 
hogy Isten Fia a saját vérével mehessen be a mennyei szentélybe, hogy ott bemutathassa a 
véráldozatát.  

Isten a sajátjának tekinti Jézus vérét, mivel Ő volt az apa. A Szent Szellem – ahogy írja a 
Bibliánk –, beárnyékozta Mária testét és megfogant a gyermek. Az orvostudomány állítja, 
hogy a gyermek vére az apától származik. A magzat vérének semmi köze nincs az anya 
véredényrendszeréhez. Tehát a magzat és az anya véráramköre között nincs kapcsolat. Ti is 
így tudjátok?  Az anya véredényrendszere és a gyermek véredényrendszere különálló. Ez nem 
zárja ki azt, hogy a köldökzsinóron kap táplálékot.  

Akkor megkérdezem azt, hogy a csibe az hogyan van kapcsolatban a kotlóstyúkkal? És 
mégis kikel. Egyébként a Bibliából nagyon könnyen meg lehet válaszolni azt, hogy mi volt 
előbb; a tyúk, vagy a tojás? Az Isten megteremtette az állatokat és elindított egy szaporodási 
folyamatot. A kiscsibe kikelése nagyon jó példa arra, hogy a csibe – mármint az embrió – 
nincs kapcsolatban az anya testével, és mégis kialakul benne a saját véredényrendszer, ha a 
kakas ott járt. Az apának van szerepe abban, hogy életre keljen az a magzat, az az embrió. Így 
egy kicsit tisztul a kép?  
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Mivel Istentől való a szent vér, így az bűn nélküli és Isten élete árad benne. A szent vér 
Isten életét hordozza. A szent vér nem emberi életet hordoz. A mi vérünk, ha éppen kicsurran, 
akkor megalvad, majd szétbomlik. Semmivé válik. Ésaiás 53,4-hez lapozzunk.  

Ésaiás 53,4-6. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy 

ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek 

büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.  
6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára térvén; de az Úr 

mindnyájunk vétkét Őreá veté. Ámen. 
Tehát a bűn elhordozás is kiolvasható innen. Jézus elvitte a bűn következményét, a ránk 

váró ítéletet, vagy más néven, a büntetést. Mert a bűn minden esetben követeli az ítéletet. 
Legyen az közlekedési kihágás, vagy bármilyen más törvénysértés, az követeli az ítéletet, a 
büntetést.  

Nekünk hinnünk kell, hogy Jézus vérének meghintése által megszabadultunk a bűntudattól 
is, a kárhoztatástól is. Így igazzá váltunk Isten előtt és bármikor igaz szívvel a trónterembe 
léphetünk az Atya elé, imádságban. Természetesen szellemi vonatkozásban értendő. Ha 
megengeded az óember felett a bűn uralmát, a test képes bűnt elkövetni. Itt szeretném 
kihangsúlyozni, hogy: a test.  

Egyik tanításban már megállapítottuk, hogy különbséget kell tennünk, hogy a szellemünk 
tiszta, és nem tud bűnt elkövetni, mert már nem e világ istenének a gyermeke és nem a bűnös 
státuszba tartozik, hanem a megigazult státuszba. Viszont a test az még nem nyert teljes 
megváltást és oda kell figyelnünk a testre, hogy mit akar tenni. Jézus szeretné, hogy a bűntől 
és az azt követő terhektől szabadok legyünk. Mert az Ő vére kifolyt értünk és nekünk csak el 
kell fogadni ezt a vért, hogy Ő megtisztított, és folyamatosan tisztán tart.  

Az elöljárónk említette Siófokon is és Pesten is, az Ésaiás 53,5-öt. Rögtön az Ige elején 
van, hogy megsebesíttetett a mi vétkeinkért. Ez a megsebesíttetett szó a héberben a sok 
jelentés között azt is jelenti, hogy sípon, furulyán játszani. Ez jelenti azt is, hogy amikor Istent 
dicsérjük, magasztaljuk, ez által is meg lehet gyógyulni, mert a kenet is kiárad. Magasztaljuk 
azért, amit az Ő Fia a kereszten elvégzett. Ez egy hálaadásnak is felfogható. 

Összegezzük, hogy: a szellemünk tiszta, a szellemünk nem képes bűnt elkövetni, a 
szellemünket a bűn nem érintheti. Ki lakik a szellemünkben? Az Úr, a Szent Szellem, tehát az 
istenség. Ha a szellemünk bűnös lenne, akkor hogy tudna benne megmaradni a 
szentháromság? Képtelenség. A szellemünk tiszta!  

Ha belerúgsz a szomszéd kutyájába, akkor a Szent Szellem nem fog kiugrani, hogy egy 
bűnös ember szellemében nem fog ott lakni. A test az, aki elvétheti, és ha elvétjük, akkor sem 
kell magunkat fejbe verni. Nem kell bűnt vallani, ahogy a múlt héten szépen végigvettük, 
mert a bűnvallás egyébként is a törvény alatt lenne.   

Amit tennünk kell ilyenkor; Isten ígéretét megvallani, hogy eltörölte a szent vér által a 
bűnt.  Megtisztított és igazzá tett bennünket, illetve nem emlékezik a téves lépéseinkre, mert 
felmentést kaptunk. Mint a gyerekek a tornából. És amikor elismerjük ezeket, amit az Úr 
Jézus tett értünk, több kegyelmet nyerünk. És a kegyelem az, ami megváltoztat. Mi magunk 
nem tudjuk magunkat megváltozatni, csak Isten kegyelme által.  

Persze nekünk akarnunk kell, vagyis a szívünk indíttatásának ott kell lenni, hogy például 
ezt a szenvedélyt le akarom tenni, és akkor Isten tud segíteni. A bűnnek a törvény ad erőt. 
Ugyanis törvény nélkül nincs bűn. Mert egy téves cselekedetet nem lehet beazonosítani, nem 
lehet semmihez viszonyítani, ha nincs rá meghatározva törvény. Megint csak a KRESZ 
szabályokra tudok hivatkozni, mert azok kézzel foghatóak. Ha valami nincs leírva és 
elvétetted, akkor nem tudnak megbüntetni.  
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Amikor elkezdtem a vasutazást 1970-ben, akkor azt mondták… – volt forgalmi utasítás, 
jelzési utasítás és mindenféle egyéb Most maradjunk a forgalmi résznél. Azt mondták, hogy 
ez a könyv meg is tud védeni, ha úgy teszed a dolgodat, ahogy le van írva, de rád is tudja 
húzni a vizes lepedőt, ha nem úgy csinálod.  

Hála az Úrnak, egy-két meleg helyzetből megmentett ott is. Az ember, ha visszagondol az 
életére – nektek is biztos van ilyen bizonyságotok – meglátja, hogy az Úr mikor és hol 
mentette meg, hogy ott volt az Úr keze.  

A cselekedeteinket nem tudjuk mivel azonosítani, ha nincs törvény. – Itt hagytuk abba, és 
folytatjuk ezt a gondolatsort. Mi, újjászületett keresztények, egyetlen törvény alá sem 
tartozunk. Sem a zsidótörvények alá, sem a kereszténytörvények alá, mert mi más 
időkorszakban élünk. A kegyelem idejében élünk.  

Jakab 1,15. 
15. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált 

nemz.  
A törvény halált nemz a bűn által. Például a tízparancsolat is ugyanezt teszi, ami ránk nem 

vonatkozik, mert ószövetségi. De jó, ha tudjuk, hogy a szeretetparancsolata magába foglalja 
mind a tíz parancsolatot. Mert a szeretet nem öl, nem lop, és nem tesz gonosz dolgokat. Tehát 
a törvény rámutat, hogy ez hiba volt. Meg tudja nevezni, hogy ez hiba volt. Így a megnevezett 
bűn halált nemz, halált szül. De nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk.  

Mi a Szent Szellem alá vagyunk rendelve. Nekünk Őt kell követnünk és az újszövetség 
törvénye a szívünkbe íratott bele. Van egy jó hírem. Hogy az egyharmad részünk tökéletes. 
Az egyharmad részünk alatt a szellemünket kell értenünk, mert az szent és tiszta. Tisztára 
mosatott a szent vér által, és a Szent Szellem elpecsételte a szellemünket ebben a tisztaságban.  

Bármit is teszel, a bűn nem érintheti a szellemedet. A belső embered annyira tiszta, hogy 
Isten képes ott lakozni. Lakozást vett a bensőnkben. Amikor Jézust elfogadtad, akkor Ő 
megtisztított minden bűntől; a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Ezt a tisztaságot hit 
által lehet elfogadni, és elvenni. A mi Bárányunk feláldozása egyszer történt meg és ez 
örökérvényű. A kereszt műve egy bevégzett munka. Nincs mit hozzátenni. Nem tudunk 
hozzátenni semmit, mert teljesen kész. Ebből kifolyólag nincs bűn probléma. Róma 3,25. Jó 
azért ezeket a témákat besulykolni. Lehet, hogy többször halljátok az egyes gondolatokat, de 
az nem baj.  

Róma 3,25. 
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy 

megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűrésből elnézte a korábbi időkben elkövetett 
bűnöket. Ámen. 

Elnézte, azaz felmentett. Eltörölte. Azért tudott felmenteni, hogy közben eltörölte.  
Zsidó 1,3. 
3. Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki 

szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, leült a 
Felségesnek jobbjára a Magasságban. Hallelúja! 

Még egy Ige, ami arról szól, hogy meg vagyunk tisztítva. Krisztusban nincs 
kárhoztatásunk. Mégis előfordul, hogy keresztények önmagukat vádolják bizonyos dolgokkal. 
Ez helytelen. Ha az ördög azt súgja, hogy rejtett bűn van az életedben, és ezért nem gyógyulsz 
meg. A probléma nem a rejtett bűnben van, hanem abban, hogy rejtett törvény van az 
életedben, ami kárhoztat, és lezárja a hitedet. Olvassuk el a béna ember történetét. Nagyon 
tanulságos történet.  

Máté 9,2.  
2. És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus 

azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. 
Máté 9,5-7. 
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5. Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt 
mondani: Kelj föl és járj? 

6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket 
megbocsátani, ekkor monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.  

7. És az felkelvén, haza méne. Ámen. 
Persze megint rossz napon gyógyított Jézus. Szombatnap van, és ezen a vallásosak 

kiakadtak. Amit nekünk látni kell ebből a történetből; a sorrend. Nem azzal kezdte Jézus, 
hogy kelj fel és járj, és a te bűneid megbocsátottak. Hanem először azt mondta, hogy a te 
bűneid megbocsáttattak, és ezt követően mondta azt, hogy: kelj fel, és járj. Mi ennek a 
lényege? Mi ennek a tanulsága? Az, hogy Jézus először feloldotta a bűntudatot, amely 
blokkolta az ember hitét. Másodsorban pedig, amikor kiadta a parancsot, az utasítást, hogy 
kelj fel és járj, akkor képes volt az ember befogadni a gyógyulását és egészségesen 
hazamenni.  

Téged sem akadályozhat a múlt, ezért járj a jelen és a jövő áldásaiban. Látnod kell, hogy 
fel vagy mentve, nincs benned bűn, ahogy Jézusban sincs. Egyébként a bűn és a betegség 
karöltve járnak, ha hagyják a hívők. De megvan az ellenszerünk a Zsoltár 103,3-ban. Már az 
ószövetségben is gondoskodott a választott nép egészségéről. 

Zsoltár 103,3. 
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hallelúja! 
Azt olvastuk a múlt héten, hogy Isten a feledés tengerébe veti a vétkeinket, a bűneinket. 

Ha le tudja rendezni a tisztaságunkat, akkor le tudja rendezni az egészségünket is. Helyre 
tudja állítani a testünket természetfeletti módon. De a bűn már nem akadály a gyógyulás 
útjában, az újjászületettek életében. Mert a váltságdíj ki lett fizetve és ez nem más, mint a 
szent vér.  

Isten szabadon tudja munkálni a gyógyulásunkat. A betegség nem vehet hatalmat Isten 
népe felett. Egyébként is az újjászületett hívőkben ott van a gyógyulás program. Mert a 
megváltás szó, amint azt korábban már kifejtettük, nagyon sokrétű. Benne van a teljes épség, 
a bővölködés, az őrzés, a szent védelem, és sok minden más. A görögben a szodzó szó 
tartalmazza mindezt.  

Fedezd fel és élvezd a tiszta, és új életet! Krisztusban új teremtéssé váltunk. Ahogy 
Kenyon írja: egy új faj foglalt helyet Krisztus testében és ez a faj korábban soha sem létezett. 
A tiszta élethez hozzáférni a hit és a kegyelem által lehet. Amikor megjelenik a kegyelem, 
akkor erőfeszítés nélkül képesek vagyunk megváltozni. Csak a kegyelem tud megváltoztatni 
és ez belülről, a szellemünkből jön, nem pedig külső hatásként. Belülről kezdünk változni.  

Le tudjuk tenni nagyon könnyen a rossz tulajdonságunkat, a rossz szokásokat, a 
szenvedélyeket. Erre a változtatásra nem képes a kárhoztatás, a bűntudat. Ezek inkább 
visszavisznek a törvény alá. Nem érdemes senkinek a fejét csapkodni, hogy itt hibáztad el, 
vagy ott hibáztad el, bűnt követtél el. Hanem a kegyelemre van szüksége.  

Korábban volt egy weboldal, amit tartalmilag kedveltem, de azzal kezdődött az eleje, 
hogy futószalagon ment a felsorolás, hogy mik a bűnök. Ez forgott mindig körbe-körbe. 
Tudjátok, hogy nem is a bűn a legnagyobb probléma? Hanem a bűntudat, ami terheli az 
embert és a kárhoztatás. A hitet legyilkolja. Hit nélkül hogyan lehet elvenni bármit is. Most 
egy olyan Igét olvasunk, aminek az első része nem vonatkozik ránk.  

Róma 6,23. 
23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk 

Krisztus Jézusban. Ámen. 
Ezt is szokták dobálni másokra, hogy a bűn zsoldja a halál. Elkövettél valamit és most a 

halál fia vagy. De szeretném határozottan kihangsúlyozni, hogy ez nem vonatkozik ránk, mert 
nem az ördög gyermekei vagyunk. Mi tiszták vagyunk a bűntől. Irgalmat, kegyelmet 
fogadtunk el.  
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Képzeljük el, hogy: kinevezzük Veszprémet a bűn városának. Másként úgy is 
nevezhetjük, hogy a bűn börtöne és ott élnek az ördög gyermekei. Nevezzük Kaposvárt az élet 
városának. Az élet városában újjászületés által lehet bekerülni. Kaposvár városát Isten 
gyermekei lakják és ez az Úr háza. Aki Kaposváron lakik és beírják az okmányaiba, a 
lakcímkártyájába, hogy kaposvári, azaz az élet városában lakik, az nem fog visszakerülni és 
nem is kívánkozik vissza a bűn városába.  

Ennek ellenére, a Kaposváron élők, – az élet városában élők – életében is előfordulhatnak 
bűncselekedetek, de már nem az ördög gyermekei. Megint csak oda térünk vissza, hogy 
különbséget kell tenni, hogy a szellemünk tiszta és Isten gyermekei vagyunk, de a test elbotlik 
néha. Viszont, ha elővesszük a tésztaszűrőt, és szorosan az arcunkhoz tartjuk, akkor jobbra és 
ballra nem is látunk, csak előre irányítottunk és az Úrra tekintünk. A teljes szabadság, amit 
kaptunk Krisztusban, ne legyen ok a kihágásra. Nem szabad ezzel visszaélni.  Egyébként Pál 
ír erről.  

Róma 5,8. 
8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatja meg, hogy mikor még 

bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ámen. 
Szögezzük le, hogy a Krisztus a bűnösökért halt meg nem pedig az igazakért. Jézus már 

akkor keresztre ment, amikor mi még semmit nem változtunk, mert a bűnös státuszba 
tartoztunk. Nem is tudtuk volna magunkat megtisztítani, mert nincs olyan módszer, hogy az 
ember saját magát megtisztítsa. Sokan próbálkoznak vele, de nem jutnak semmire.  

Jézus nem is várta el, hogy előbb megváltozzunk és azután majd Ő megvált bennünket. 
Tehát egy bűnös ember hogy megy Jézus elé, hogy befogadja őt? Olyan „piszkosan”, ahogy 
van. Mert a vér fogja őt tisztára mosni, amikor Jézus elé áll. Mielőtt a vér megmosna, kell-e 
az embernek tisztálkodni? Nem. Ez épp annyira igaz, hogyha bemegyek a kertből este, 
befejezek egy kerti munkát, akkor nem kell előtte megfürdenem, hogy utána zuhanyt vegyek. 
Mert a kettő fölösleges. Elég egyszer lezuhanyoznom.  

Az elveszetteknek a bűn eltörlést kell befogadni, és Krisztusban ez által igazzá tétetnek. 
Jézus vére teszi igazzá a bűnöst és ez hit által nyerhető el. Üdvösségi imánk utal erre is. A 
bűnösnek át kell jönni a sötétségből a világosságba. A sátán hatalmából Istenhez térjenek,– 
mondja az Írás. Ez az ő javukra fog válni, mert megkapják a bűnök eltörlését és még szent 
örökséget is kapnak. Örököstársai lesznek Krisztusnak.  

Jézus mindent elvégzett értünk. Ezért nem érdemes törvényeket gyártani. Semmi értelme. 
Az üdvösség pillanatában az ember a teljes megváltás művét befogadja, és itt van vége. Újjá 
van születve, Isten előtt igazzá vált. Punk-tum. Újjászületettként a kegyelem evangéliuma alá 
tartoznak, és így a bűn nem uralkodhat felettük. Mégis próbálnak egyes keresztények, egyes 
irányzatok Isten tetszésére lenni, de ez sehova nem vezet. Az Ige azt mondja, hogy nekünk a 
kegyelembe kell növekednünk. Aki hallgatja és befogadja a kegyelem tanításokat, az 
megszabadul. A múlt héten is kaptam erre visszajelzést. Utolsó Igénk következik. 

Zsidó 9,28. 
28. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek elhordozására, 

másodszor bűn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Őt. Hallelúja! 
Azt is le kell szögeznünk, és látnunk kell, hogy a bűn nem akadálya az 

elragadtatásunknak. A szellemünk tiszta. Jézus hogy jön vissza? Bűn nélkül jön vissza. Az Úr 
már most lehetővé teszi, hogy ízlelgessük az eljövendő világ erőit. Tudjuk, hogy az sokkal 
jobb, de egyelőre itt még helyt kell állnunk, mert vannak még feladataink. Hallelúja! 
Dicsérjük az Urat.  

Hisszük, hogy kaptatok világosságot és kijelentést ebből a három részes tanításból, hogy 
tiszták vagyunk. Mindezt az Úr Jézus végezte el értünk. Egy ma született bárány hasonlatos 
ahhoz, mint amikor mi újjászülettünk. Egy újjászületettnek pedig nincs múltja, nincs bűne, 
nincs semmije. Hallelúja!  
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Azonban különbséget kell tennünk a földi törvények, az igazságszolgáltatás, illetve Isten 
megítélése, látásmódja között. Le kell szögeznünk, hogy mi emberek felelősek vagyunk a 
tetteinkért. Ha valaki tolvajkodik, a bíróság elítéli. De ettől még ő Isten előtt igaz mert a 
szelleme tiszta.  

Az Egyesült Államokban a halálraítélt gyilkost és az áldozatát az elnök megáldja. A 
halálra ítéltet újjászületésre vezetik, hogy a szelleme az Úrhoz kerüljön, de az ítéletet 
végrehajtják rajta. Tehát látjátok, hogy különbség van a földi törvények, és Isten megítélése, 
látásmódja között. Gyakorlatilag ez a húsvétkor kezdődő tanításunk egy kicsit hosszabb lett, 
három hétre kiterjedt.  

A gyógyító kenet: Hálát adunk a Szent Szellem munkáiért, a nyaki részen az ér vagy az 
izom. Ezen a területen van helyreállítás. Továbbá a szemben, fülben, lábakban, lábszárakban, 
Jézus nevében. Aki kíván a kézrátételes szolgálatban részesedni, azt kérjük a gyógyító sorba. 
A kenet kiárad, és megtöri az igát.  

Járj a szabadok és a győztesek útján, a békesség útján, amit Jézus megszerzett számodra, 
mert erre hívattattál el. Köszönjük Uram, hogy Te használod a gyermekedet, és nagy áldás az 
elveszettek számára, a szentek számára a Jézus nevében. Együttes erővel győztesek vagytok a 
Jézus nevében. A gyógyulás programja beléd van programozva, benned van. Aktivizáljuk ezt a 
Jézus nevében. Köszönjük Szent Szellem, hogy munkálkodsz ezen.  

Köszönjük Uram a gondoskodásodat, az ellátásodat, a szent kapcsokat a Jézus nevében. 
Járj a szeretet útján, az igazság és békesség útján, a győzelem útján a Jézus nevében. Minden 
gonosz munka, minden hamis tünet levágatott rólad a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség és 
hála Uram.  

Egy kis összefoglaló: 
Április 27-én a Hitben járni című tanítás hangzott el és eléggé sok mindent meg lehet 

ragadni belőle. Először is, az Ige azt mondja: ha annyi hite lenne, mint a mag, akkor mit tenne 
a hívő? Azt mondaná a problémának, hogy távozz az utamból. Ugorjál a tengerbe – így 
mondja az Ige. A hit szelleme hisz és szívből szól. Erre Isten ereje kiárad. A hit cselekszi 
meg, amit kimondunk. De miután kimondtuk, hitben is kell járni.  

Hogy mit jelent a hitben járás? Kenneth Hagin az egyik könyvében azt írja, hogy amikor a 
halálos ágyából fölkelt, el kellett mennie, dolgozni. Egy faiskolában kapott munkát. 
Képzeljétek el, hogy aki több mint egy évig az ágyban fekszik, az milyen fizikai állapotban 
lehet? Ő úgy ment oda, hogy: Uram, az én erőm az semmi, de a Te erőddel képes vagyok 
elvégezni ezt a munkát. Azután fogta az ásót, és lenyomta. Körülbelül. A harmadik 
próbálkozásnál jött meg Isten ereje. Addig a saját erejéből küszködött és próbált fennmaradni. 
A végén sokkal több csemetét ki tudott ásni, mint a szekrényméretű emberek. Azok elfáradtak 
a végére. Tehát úgy indult el, hogy én hitben járok, és Isten erejével el tudom végezni ezt a 
munkát.  

Nézzünk példaként egy derékfájós embert, aki azt mondja, hogy az idén nem veszek 
paradicsom és paprika palántát, mert nem tudom megművelni. Ez nem hitben járás. De ha ez 
a derékfájós azt mondja, hogy igen is, én megveszem a palántát, mert képes leszek Isten 
kegyelméből és erejéből azt megművelni, gondozni és enni a gyümölcséből, akkor ez a hit 
cselekedete, illetve a hitben járás.  

Ha csak szóljuk az Igét és tesszük a megvallásainkat, de nem járunk hitben, akkor 
korlátozzuk Isten erejét. A kettőnek együtt kell futnia. Múlt héten már azt a kérdést föltettem, 
hogy hogyan lehet megállapítani azt, hogy az ember miben hisz? Hogy hitben jár, vagy nem?  
Úgy, hogy meg kell figyelni, hogy mit beszél, milyen megvallást tesz, és utána milyen 
cselekedetek követik. A megvallásával azonos cselekedetek, hogy; igenis megveszem a 
palántát, elültetem és tudom ápolni, vagy esetleg ezzel ellentétes.  

Sok helyen a probléma a hitetlenség. Vannak keresztények, akik nem szívből működtetik 
a hitet, nem a szív hitet használják, hanem a fejhitet. A fejhit az annyit jelent, hogy egyetértek 
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az Írásokkal, hogy azok igazak. De a korábbi tanulmányaink alapján tudunk egy fontos 
dolgot; hogy a szívből jövő hitnek és a szavainknak elegyedni kell úgy, mint a 
betonkeverőben a sóder, a cement és a víz. Úgy jöjjön ki a szánkon.  

Ha az ember fejhitben működik, vagy látásban, akkor annak megint nem lesz gyümölcse. 
Nagyon is meghatározza az, hogy a hitimája után a következő hat napban miről beszél az 
ember. Ahogy az elöljárónk szokta mondani: nem az a lényeges, hogy mit imádkoztál, vagy 
mit imádkoztak érted, hanem az, hogy az ima után mit beszélsz. Megegyezik-e a beszéded az 
imával és a céloddal, vagy ellentétes vele.  

A hitcselekedetektől függ; hogy az erő kiárad, vagy sem. Az előbbi Kenneth Hagin példa 
erre, hogy ő a kertészetben Isten erejében volt képes helytállni. Saját fizikai erejéből nem lett 
volna képes. A hitlépés, a hitcselekedet Benny Hinnél is felfedezhető, mert ő egyébként 
dadogott.  Addig a pillanatig, amíg először ki nem állt a színpadra. Amikor fölment a 
színpadra, átadta az Úrnak az egész ügyet. Hitben lépett ki, hogy ő nem fog szégyent vallani a 
pulpitusnál.  

Ha nincs a megvallásaink mellé háttércselekedet, akkor úgy tűnik, mintha lenne hitünk. A 
mintha – azt jelenti, hogy valójában vagy fejhit, vagy nincs abban a dologban hite az 
embernek, és az Isteni erőt nem tudja eloldani. Ki az Ige cselekvője? Amit a Biblia ír, azt az 
illető megcselekszi.  

Hallhattátok, hogy Isten Ábrahámnak tett egy ígéretet, hogy sok nép atyjává teszi őt. 
Amikor azt kérte tőle, hogy a fiát áldozza fel, akkor látszólag ez ellentétes volt az első 
ígérettel. Mert ha a fiát föláldozza, akkor hogyan lesz sok nép atyja? De nekünk az a dolgunk, 
hogy engedelmesek legyünk a Szent Szellemnek, vagy aki szól felénk a Szent Szellem által, 
és gondolkodás nélkül megtegyük. Ábrahám is így cselekedett. Vitte a fiát. Már a fiú fent volt 
az oltáron. Isten látta, hogy hajlandó megtenni és akkor szólt az angyal által, hogy: állj! Az 
Ábrahámi engedelmesség nagyon fontos tényező.  

Ugyanebben a tanításban lehet hallani azt, hogy Norvel Hayes felé Kenneth Haginon 
keresztül szólt az Úr, mert valamit nem tett meg. Ma direkt megnéztem, hogy hogyan szól ez 
a mondat: Az Úr felemelte a hangját, erőteljesen. Ha mi is felemeljük a hangunkat valamilyen 
helyzetben, ez nem jelenti azt, hogy az illető haragszik. Ez megtörténhet bárhol az életben.  

Ha például egy rendőr intézkedik valakivel szemben, aki engedetlen, akkor fel fogja 
emelni a hangját. Ez nem jelenti azt, hogy ő haragszik rá. De neki egy intézkedést végre kell 
hajtani. Ha arra sem engedelmes, akkor kényszerítő eszközöket alkalmaz. A pásztorotok is 
volt, amikor felemelte a hangját. Ritkán volt erre példa, de ez nem azt jelentette, hogy az 
illetőre haragszik. Hanem a pásztor a rábízott – a köpönyege alá tartozó – nyájat, ha valaki 
piszkálja, akkor azt meg kell védeni.  

Én magamon is észrevettem ezt; hogyha mondok valamit egy tőmondatban, és nem teszi 
meg az, akinek szól, hanem habozik. Mert nincs is már nagyon idő, vagy mondjuk olyan a 
szituáció, hogy nincs mindig idő gondolkodni, akkor egy emeltebb hangnemben szólok. Ha 
harmadszor is meg kell ismételni, akkor még emeltebb a hangnem. De ez nem azt jelenti, 
hogy haragszom arra az illetőre.  

Egyébként, ha az ember engedelmes az első szóra, akkor nincs emeltebb hangnem. De 
szerintem ugyanezt alkalmazzák az iskolában, a honvédségnél és mindenhol. Fölemelik a 
hangjukat, tekintélyt akarnak maguknak szerezni ezzel, vagy kifejezni. Talán érthetően 
mondtam el, hogy ő az elsőre fogta a fiát és vitte az oltárra. Nem kellett Istennek felemelni a 
hangját, hogy: Ábrahám légy már engedelmes!  

Ha valaki nem mondja ki a hitét, a Biblia erre azt mondja, hogy halott a hit. Lehet, hogy a 
szívében hitt, de ha nem vegyíti a szavaival, akkor nem fog eredményt szülni. Nincs az, ami 
meghozza a gyümölcsöt. A hitet kell szólni, ha látni akarod például a gyógyító kenet 
működését. A hittel párhuzamos cselekedetek kellenek.  
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Vehetjük megint a palánta példát. Hitmegvallás nélkül a hitünkkel mozgatható erő 
rövidzárlatot kap, és nem működik. Mert Isten erejét a hitünkkel és a szavainkkal tudjuk 
mozgatni. A mai nap jött ez a kis gondolat hozzám, hogy például a kenetes ruhadarabot 
magunkra tesszük, vagy rátesszük másra, akkor erősítsük meg a szavainkkal, a 
megvallásainkkal, hogy a ruhából a kenet kiárad és megtöri az igát. Ne csak rátegyük 
csendben a testünkre, hanem tegyünk hozzá egy megvallást. Ha követjük a Szent Szellemet, a 
kenet kísérni fog bennünket. A kenet az, ami győzelemre visz. Láthatjuk ezt Dávid esetében 
is, amikor az óriással került szembe. A hústest viszont korlátozza Isten munkáját, Isten erejét. 
Azt hiszem, hogy szükséges, hogy mindannyian megvalljuk: 

Az utamon, amerre járok, a kenet kiárad ötszáz méteres körzetben, és a rabok szabaddá 
válnak! Ámen. 

Mert ez is csak megvallás által működik. Múltkor is utaltam rá, mert kell hozzá a 
megvallás. A slusszkulcs. A nélkül nem fog működni. Egy érdekes dolgot még elmondanék 
nektek. Az imakonferencián ismét az óriásokról volt a tanítás. Igazából az ördög azt akarta 
elérni több lépcsőben, hogy megfertőzze az emberi vérvonalat, hogy Jézus ne tudjon tisztán 
megszületni.  

Az a Bibliaprogram, amit én használok, a Discovery. A héberben írja a nefilin és a refain 
óriásokat. Így megnevezi és külön is választja. A magyar fordításban csak az jön ki, hogy 
óriás. Noé előtt történt és nevezhetjük vérfertőzésnek is. Ezt Isten az özönvízzel eltüntette. 
Ezek a dolgok a szent föld környékén voltak, hogy a szent földet az ördög meg tudja szállni és 
Isten ne tudja a tervét végrehajtani. A megváltási tervét.  

Az emberek, akik tudatlanok, mondhatják, hogy Isten milyen gonosz, hogy elpusztította 
majdnem az egész világot. Csak nyolc embert hagyott meg. Csak azt nem tudtuk eddig 
pontosan, hogy a klónozott egyedeket iktatta ki ezzel. A hibrideket. Aztán Noé után megint 
történt egy ilyen eset. Akkor jöttek elő a nefilim óriások, akik 25 láb magasak, a refaimok 
csak 15 láb magasak, azok nem sikerültek olyan jól, és a harmadik lépcsőfok most zajlik a 
napjainkban. Mert a kutatók laboratóriumi beavatkozások során próbálnak manipulálni 
embert állattal, meg állatot állattal és mindenféle ilyeneket.  

Viszont az is elhangzott, hogy találtak olyan régészeti leletet, hogy a dinó szájában benne 
volt még a fű, és úgy pusztult el. Összeállt nekem egy kép. Egy korábbi tanításban benne volt 
az, hogy eredetileg Isten dicsősége világított a földön. Azután a gonoszság miatt Isten 
visszavonta és lettek az égitestek. Az 1Mózes 1-ben ez a sorrend fel is lelhető; hogy volt 
világosság és utána lettek az égitestek. Amikor Isten kivonta az Ő dicsőséges világosságát, 
akkor az én hitem szerint azonnal bekövetkezett a jégkorszak, mert a tudomány erről beszél. 
A dínó szájába belefagyott a takarmány. Ugye milyen érdekes? Dicsérjük az Urat.  

Boldogra prédikáltam magam. Köszönjük a figyelmeteket, jövő héten találkozunk a 
megszokott időben. Combban munkál az Úr. Hallelúja! Igazzá tétettél Krisztusban.  

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

 


