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A KEGYELEM BŐSÉGE – 1. Uralkodásra tervezve  
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 11. 10. 
 

Köszöntsd a szomszédodat a következő üzenettel: Fogadd a kegyelmet! Halleluja, 
dicsérjük az Urat. Szeretettel köszöntelek benneteket!  

Úgy tudom összefoglalni, hogy tegnap egy nagy evangelizációs alkalmon vettünk részt 
Nagyberényben. Nemcsak időben volt három óra hosszú, hanem tartalmában is. Sokan kaptak 
gyógyulást, volt, aki orvosi beavatkozástól menekült meg. A pásztorok kaptak kis próféciát, 
üzenetet. Köszönjük az Úrnak, hogy ott lehettünk. Köszönjük az Úrnak ezt a tegnapi napot.  

Befejeztük a múlt héten a gyógyító kenet sorozatot. 10 részből állt, és hiszem, hogy abból 
is sokat tudtunk meríteni.  

Most pedig belelábalunk egy új témába, a kegyelem témájába. Ennek a sorozatnak a 
főcíme: A KEGYELEM BŐSÉGE. A mai tanítás címe: Uralkodásra tervezve.  

Az Efézusi levél 2. fejezetében kezdjük az igeolvasást. Manapság különösen kiemelt téma 
sok gyülekezetben a kegyelem kérdése, és nem árt, ha többet tudunk mi is róla. 

Efézus 2,8-9. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ámen. 
A megtart szó, a görögben a szodzó, amit úgy is fordítanak, hogy üdvösség. Az üdvösség 

pedig egy nagyon széles jelentéstartalommal bír. Isten ajándéka ez – a vers végén ez 
szerepelt. Az ajándék a görögben jelenti azt is, hogy felajánlás és áldozat. Ez arra utal, hogy 
az Úr Jézus áldozatával munkálta ki Isten a megváltásunkat, és általa nyertük el a 
megigazulásunkat. Az Ő drága szent vére volt az, ami megtisztított és tisztán tart 
folyamatosan.  

Joseph Prince nevét már hallottátok. Joseph Prince-hez 1997-ben szólt az Úr. Akkor 
voltam egy éves keresztény. Autóvezetés közben – éppen kirándultak, gyönyörű hegyvidéken 
– a szívéhez szólt az Úr, hogy te nem a kegyelmet prédikálod. Te a törvény és a kegyelem 
keverékét tanítod. Megpróbálod kiegyenlíteni a kegyelmet a törvénnyel, de ezzel semlegesíted 
a kegyelmet.  

Azt is mondta, hogy nem tölthetsz újbort régi tömlőkbe. Mert ez is meg van írva. Tehát 
nem kapcsolhatod össze a kegyelmet a törvénnyel. Sok prédikátor nem úgy prédikálja a 
kegyelmet, mint Pál tette. Ha nem a tiszta kegyelmet tanítod, az emberek nem lesznek 
áldottak, és nem fog az életük megváltozni, átformálódni Isten dicsőségére.  

Hát ez az üzenet, mondanom sem kell, hogy Joseph Prince-t megrázta. De egyúttal 
forradalmasította a szolgálatát. Ettől az üzenettől kezdve a kegyelem Evangéliumát kezdte el 
tanítani. Korábban a gyülekezete, amit az Úr rábízott, maximum 2000 fős volt. Miután 
elkezdte tanítani a kegyelem Evangéliumát, egy robbanásszerű növekedés volt tapasztalható. 
Tíz év alatt a gyülekezet létszáma 15ezer fő fölé emelkedett.  

Értékes életek átformálásának volt a tanúja. Akár házasság területén, adósságok eltörlése 
területén, gyógyulások területén, függőségek területén vagy csodák területén. Számtalan 
bizonyság jött vissza hozzá. Ajtók nyíltak előtte világszerte, különböző földrészeken, és 
elindult a tévés szolgálata is. Ma is látható tévében, interneten.  

A bizonyságok sokaságát hallotta Joseph Prince. Megszabadultak az emberek a törvény 
kötésétől és élvezik az Újszövetség igazságait, ígéreteit, amit Jézus Krisztus a drága szent 
vérével vásárolt meg, a hívők számára. A kegyelem tanítása egy titkot oszt meg a 
hallgatósággal. Isten módszerét adja át, hogy miként lehet uralkodni az életben Krisztus által, 
erőfeszítés nélkül. Ez nagyon fontos.  

Az emberek a világban számos módszert dolgoznak ki, és ezek főképpen arra vannak 
kisarkítva, hogy segíts magadon. De létezik ennél egy magasabb út a hívő ember számára. 
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Nekünk ugyanis hozzáférésünk van az Úr segítségéhez. A görögben a Jeshua, a Jézus azt 
jelenti, hogy Megváltó. Tehát nekünk Jézus nevét, a Megváltó nevét kell segítségül hívni, 
mert a rendelkezésünkre áll. Használhatjuk.  

Mégis vannak olyan hívők, akik nem hívják segítségül Jézus nevét, mert bizonyos 
hazugságokban hisznek. Tévesen úgy gondolják, hogy nincs joguk erre, illetve tévesen úgy 
vélik, hogy a hibáik alkalmatlanná tették őket, hogy segítségül hívják az Úr nevét. Illetve azt 
vélik, hogy ők nem érdemlik ki ezt. Márpedig a Biblia nem ezt tanítja!  

Ha vízbe estél és süllyedsz, akkor nem egy úszóleckére van szükséged, meg egy 
úszómesterre, hogy megtanítsa azt, hogy hogyan tudod magad megmenteni az úszó 
karmozdulatok segítségével. Ugyanígy nincs szükségük az embereknek arra sem, hogy ezt 
teheted, azt nem teheted. Nem kell ilyen lista.  

Nekünk a Megváltóra van szükségünk és az elveszetteknek is. Az egy Jézus Krisztusra, a 
Megváltóra van szükségük, aki nem úszóleckét ad, hanem utánad ugrik és kiment a vízből. 
Kimenti a fuldoklót. Pétert is kimentette, amikor süllyedt. Mégpedig feltételek nélkül. Nem 
vizsgálja, hogy milyen a frizurád, nem vizsgálja, hogy mennyi pénzed van, milyen jót vagy 
rosszat tettél. Ő feltétel nélkül kiment.  

A cselekedetek által ugyanis nem tudjuk kiérdemelni a kimenekedést. Minden az Ő 
kegyelméből van. A kegyelem pedig ajándék és ingyen jár annak, aki elfogadja. Rá kell jönni 
az embernek, hogy nem tudja magát megváltani. Nincs meg hozzá a képessége, és ahogy 
manapság használják ezt a szót, hogy forráshiányos, az embernek sincs meg a megfelelő 
forrása – a mennyei erő – ahhoz, hogy megváltsa magát.  

Képzeljetek el egy csónakot. Valamelyik horgásztavon egy csónak, amely léket kap. A 
csónakban szokott lenni egy kis lapát, amivel a vizet kimerik. Mondjuk, ott van kéznél. 
Folyamatosan lapátolja az evezős a vizet kifelé, de soha nem tudja kimerni, mert újra jön, 
alulról bugyog fölfelé az alatta levő tó vize. Ugyanez a helyzet az ember életével. Hiába 
próbálná magát megtisztítani, mindig belebotlik valamilyen dologba. Belerúg a szomszéd 
tehenébe, megítéli a munkatársát, vagy bármit. Nem tudja magát tisztára mosni. Ezt egyedül 
csak az Úr Jézus drága szent vére tudta megtenni.  

Olyan adósságunk volt, amit mi nem tudtunk lerendezni. A mi adósságunk helyett az Úr 
Jézus fizetett, mégpedig az Ő drága szent életével, és kiontatott a drága szent vére. Nekünk 
nincs más dolgunk, mint átvenni mindazt, amit az Úr Jézus megszerzett a kereszten a 
számunkra.  

A kegyelem tudjátok, mikor kegyelem? Ha nem cselekedetekből van. Mert a kegyelmet 
nem lehet kiérdemelni. Össze szokták keverni egyes keresztények, hogy jó cselekedetek által 
tudunk üdvözülni, vagy pedig az üdvösség megszerzése után cselekedjünk jó cselekedeteket. 
A kettő között különbség van. Mert a jó cselekedetekből senki nem tud üdvözülni, mert az 
testből lenne. Viszont, amikor újjászületünk és megkapjuk Isten természetét, Isten 
tulajdonságait, és azokat engedjük növekedni, akkor igyekszünk azon, hogy jót cselekedjünk. 
Hogy tudjunk másoknak segíteni, áldás lenni a körülöttünk levők számára, és így tovább.  

A kegyelem Evangéliumának a világossága átformál, és nem leszel többé ugyanaz, mert 
napról napra, tanításról tanításra a kegyelem Igéje átformál, átváltoztat. Mert az Ige 
világossága átvilágít, és nem engedi meg, hogy nem odavaló dolog legyen az ember életében.  

1. Uralkodásra vagy hivatva 
Hatalmasan áldott és átformált leszel, hiszen te uralkodásra vagy hivatva, vagy, ahogy 

köszöntöttük egymást, Isten uralkodásra tervezett. Azért, hogy tudjunk a körülmények felett 
uralkodni Krisztusban, mert Ő megszerezte a győzelmet. Nekünk azt kell csupán érvényre 
juttatni. Elhívásunk van a sikerre, a jólétre, az egészségre, hogy a győzelmet élvezzük, mert 
Isten fejjé tett bennünket. Nem az Úr terve a vereség, a szegénység, a betegség, a kudarc, a 
háborúsdi.  
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Mivel Jézus az életed Ura, te uralkodásra vagy tervezve mindenek felett, minden 
körülmény felett. Az ellenség a talpunk alá lett helyezve – ezt is tudjuk –, és nekünk ott kell 
tartani. A Krisztustól származó átruházott hatalmunk független a származásunktól, hogy 
melyik családba tartozunk. Független a végzettségtől, a külsőnktől, az anyagi helyzetünktől. 
Az átruházott hatalom kizárólag Jézus Krisztuson alapszik.  

Róma 5,17. 
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 

inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet 
bőségében vették, és megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. 

Az élet szó a görögben itt a dzoé, és ez nem akármilyen élet, hanem az isteni fajta élet. Az 
uralkodás ígéreten alapul. Ez kezdettől fogva fel van jegyezve az Igében. Mert Jézus az Alfa 
és az Omega, a kezdet és a vég, akinek a neve a földi születése előtt az Ige. Tehát az 
uralkodásunk kezdettől fogva el van rendelve.  

Ebben a versben az uralkodni szó a görögben a baszileuló. Ezt magyarul is használjuk, 
csak egy kicsit másképp, úgy hogy bazilika. A bazilikát Rómában bíróságként használták. Ez 
egy királyi uralomra utal, királyi uralkodásra rendelt, illetve a királyi befolyást birtokolni. Azt 
jelenti ez a baszileuló.  

A Jelenések könyvében olvassuk, hogy mi királyokká tétettünk. Nemrégen hallottuk 
Pesten, hogy királykodj, ami egy rövidítés arra, hogy királyként uralkodj. Mi az uralkodás 
titka? Hiszem, hogy ez sokat fog segíteni a hallgatóságnak. Az uralkodás titka elfogadni, amit 
Jézus megszerzett a kereszten.  

Hogyan van az a szó? A megigazulás ajándékát megragadták. Megragadták. A korábbi 
fordításban itt az a szó állt, hogy részesültek. Valakinek van olyan fordítása? Akkor ezt a 
szélére oda is írhatod, hogy megragadták, elfogadták.  

Ha valakinek vereséggel teli az élete, akkor nem azt az életet éli, amit Isten szánt neki, 
mert Ő győzedelmes életre hívott el bennünket. A keresztényi elhívásunk az, hogy 
felülkerekedjünk minden problémán az Úr erejével és hatalmával, és ne legyünk eltaposottak. 
Te soha ne mondjál le az uralkodási jogodról az életben, mert ez egy kiváltság.  

A vers elején olvastuk, hogy egynek bűnesete – ez Ádámra vonatkozik. Ádám bűne miatt 
kezdett el uralkodni a földön a halál. Ebből azt is leszűrhetjük, azt is levonhatjuk, hogy az 
életünk az őseink életében van megalapozva. Ez egy igazság. Nem a bűn elkövetésétől 
váltunk mi bűnössé, hanem azt mondja az Ige, hogy Ádám bűnbeesése miatt történt mindez. 
De a hatalmas megváltó munka révén az újszövetségben mi igazzá tétettünk Krisztusban. 

Egy ember miatt, azaz Ádám miatt bukott el az emberiség, jött be a bűn, a halál a földre, 
és egy másik ember – ő pedig az Úr Jézus – által történt meg a visszaállítás, a helyreállítás, az 
édeni állapot helyreállítása. Az uralkodásunk titka, hogy elfogadjuk, amit Jézus megszerzett. 
Megragadjuk azt a két ajándékot, amit itt ír az Ige. Az egyik a kegyelem ajándéka, mégpedig 
bőséges mértékben, a másik pedig a megigazulás ajándéka.  

A legelső versben, amit ma olvastunk az Efézus 2-ben, világosan le van írva, hogy a 
megigazulás is ajándék. A Krisztusban való uralkodás feltétele elfogadni, megragadni a 
kegyelem bőségét, mint ajándékot, és a megigazulás ajándékát. Ajándékot kapni pedig azt 
hiszem, hogy mindenki szeret. Ajándékot kapni jó, mert valaki gondolt rám. Jézus a kereszten 
ránk gondolt és ajándékokat szerzett nekünk. Nem kis áron.  

2. Az elfogadás és elnyerés különbsége 
Mi nem elnyerjük a kegyelmet és a saját igazságunkat, hanem elfogadjuk azt, amit Ő a 

kereszten elvégzett. Isten útja nem egy önmegvalósítás a számunkra. Isten terve a számunkra 
az átruházás. A hatalom átruházása. Az erő átruházása. Az előző sorozatban sokat tanultunk 
az erő átruházásáról, átadásáról.  

A világi siker az önerőre épül, és általában törvények, vagy módszerek pilléreire. De ha 
valaki ezekkel a világi módszerekkel felhagy, akkor az eredménye is azonnal kezd 
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elhalványodni. A világ nyaggat. A munkahelyeken a legtöbb vezető nyaggatja a dolgozóit, 
hogy többet tegyél, még többet tegyél. Dolgozz csak éjjel-nappal a cégnek. Ennek nagy ára 
van, ha valaki ennek bedől. A gyülekezettől leszakad, mert nem lesz rá ideje, illetve a család, 
a saját családja is megsínyli.  

Isten országában nagyon fontos a libikóka, a mérleghinta, hogy az egyensúlyban legyen. 
Ne billenjen fel. Mert akkor a másik esetleg akkor repül, aki a mérleg másik végén van. A 
világi vezetők nem tudják, hogyha nem nyaggatnák a dolgozókat, hanem isteni fajta 
szeretettel vennék őket körül, és ezzel a hozzáállással közelítenének, szívesen mennének a 
munkahelyre, szívesen dolgoznának, szívvel lélekkel, és nem kényszerből.  

Egyes hívők annak ellenére, hogy a világi rendszer nem olyan tökéletes, mint Istené, 
mégis a világi rendszereket alkalmazzák, ahelyett, hogy Isten kegyelmében és jóindulatában 
bíznának. Azt hiszem, hogy a Biblia tükrében mi egyértelműen látjuk és kijelenthetjük, hogy 
egyetlen dolog működik, ez nem más, mint a kereszten elvégzett munka. Ez biztos, hogy 
megáll, időtálló, örökkévaló.  

3. Munka elvégezve, ülj le!  
Amikor valaki otthon nagy munkát végez, egy nagytakarítást, vagy nagymosást, sokszor 

mondják azt, hogy most egy pillanatra leülök és megpihenek, mert a végére értem. Ami kész, 
ahhoz nem lehet mit hozzátenni. Ha egy autószerelő egy autót megjavít, akkor többet nem 
kell vele foglalkozni, mert meg van javítva, mert üzemképes és működik.  

Jézus a kereszten mindent elvégzett, nincs mit hozzátenni. Nem tudunk hozzátenni 
semmit. Mégis egyes keresztények próbálkoznak, akik téves tanítások szele miatt 
hánykolódnak. A munka bevégezve, ülj le és pihenj.  

Azok a dicséretek igeiek, amelyek Jézus személyével és bevégzett munkájával foglalkoznak. 
Vannak olyan dicséretek, amelyek nem igeiek, amelyek folyton kérnek Istentől, hogy ezt tegye 
meg, meg azt tegye meg. Tehát ha a királyi jogar a hívő kezében van, akkor az uralkodás is itt van 
a hívő kezében.  

Az Újszövetségben nem kell kérni, hogy Uram, bocsásd meg a vétkeinket, mert Jézus vére 
egyszer és mindenkorra megtisztított és ez a szent vér folyamatosan tisztít. Természetesen 
meg kell állni egy pillanatra és az Úrral megbeszélni, hogy igen, itt eltévesztettem, de 
köszönöm a szent vért, ami értem kiontatott, és az folyamatosan tisztít, és tisztán tart. A 
tegnapi tanításban is, azt hiszem, hogy nagyon sokatok szívéhez szólt az Úr, olyan talált- 
süllyedt fajta üzenetek voltak. Ezt köszönjük az Úrnak, mert ez építő.  

Zsidó 10,12. 
12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek 

jobbjára. Ámen.  
Két gondolatot emelnék ki, hogy az Újszövetségben elég volt egyetlen egy áldozat és ez 

örökre szól. Nem úgy, mint az Ószövetségben, amikor az állatáldozatokat évente meg kellett 
ismételni, mert azok nem eltörölték a bűnt, hanem csak elfedték. Magyarul besöpörték a 
szőnyeg alá. Amikor befogadtad Jézust, akkor Ő téged igaznak nyilvánított. És ez a drága 
szent vérnek köszönhető.  

Mégis vannak egyes hívők, akik nem hiszik, hogy örökre igazzá váltak Krisztusban és 
saját erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél szentebbek legyenek. De nem 
érnek el vele semmit. Figyeld meg, hogy mit mond az Ige? Miután Jézus feláldozta az életét, 
bevégezte a kereszt művét, amit az Atya eltervezett a mi megváltásunkra és Jézus volt a 
kivitelezője. A drága Úr Jézus ezt követően leült az Atya jobbjára, pihen. A munka 
bevégezve! 

Ő ezzel bizonyította be, hogy a munka csakugyan bevégeztetett. A végéhez ért. Az 
Ószövetségben a papság soha nem ült le. Naponta szolgálatban álltak. Ez azt jelenti, hogy a 
munkájuk nem fejeződött be. Jézus munkája befejeződött. A Zsidó 10,11-ben van erre utalás, 
hogy naponta szolgálatban álltak. A szent sátorban, ahol szolgáltak a papok, semmiféle 
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ülőalkalmatosság nem volt. Volt benne sokféle eszköz az áldozatok bemutatásához, de olyan 
eszköz, amire leülhettek volna, nem volt. Nem található. Kizárólag Jézus munkája a bevégzett 
munka, ezért Ő leült. De továbbmegyek: bennünket is az Atya leültetett Ővele együtt a 
jobbjára, a hatalom helyére.  

Efézus 2,4-6. 
4. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket 

szeretett, 
5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 

kegyelemből tartattatok meg! 
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus 

Jézusban: Ámen. 
Még egyszer kifejezi ez az igerész, hogy kegyelemből tartattunk meg. Az előző versben 

láttuk, hogy Jézus leült az Atya jobbjára, itt pedig látjuk, hogy vele együtt mi is oda vagyunk 
ültetve. Krisztus a fej, mi a Krisztus teste vagyunk, tehát evidens, hogy egy helyen ülünk, 
mert ha te leülsz egy székre, akkor nem úgy van, hogy a fejed egy másik szobában van, a 
tested meg a konyhában ül a széken. Ez egy egység.  

A leülés tudjátok, mi? Egy bibliai kép a hívőről, amint megpihen Jézus elvégzett 
munkájában. Mivel érted tette Jézus mindezt, befejezheted a saját erőből végzett erőfeszítést. 
Nem így lehet elnyerni Isten áldásait. Abban kell bíznunk, és abban kell hinnünk, amit Jézus 
megtett értünk, és megszerzett értünk. Nekünk azt kell befogadni.  

Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy nem elnyerjük a megigazultságot, hanem mi 
megragadjuk, elvesszük, és birtokba vesszük. Ez által tudunk erőteljesebben uralkodni. Isten 
kegyelme nem tesz senkit lustává és terméketlenné. Mint hívők, legyünk eredményesek. Isten 
ezt várja el. Ha egy tanulóról van szó, egy iskolásról, akkor érje el az ötös szintet. A 
munkahelyen a legjobb tudásunkat adjuk bele. A lelkiismeretünk nem is enged meg mást. A 
kegyelem arra sarkall, hogy becsületes munkát végezzünk az Úr dicsőségéért.  

Az Újszövetségben Isten elsőként megáld bennünket. Nekünk ennek a tudatába kell 
kerülnünk, hogy áldottak vagyunk és ez ad erőt a munkálkodásra, hogy eredményesebbek 
legyünk a munkáinkban.  

Különbség van az uralkodásban. Nem azért munkálkodunk, hogy áldottak legyünk, hanem 
megvan az erőnk a munkálkodáshoz, mert mi már áldottak vagyunk. Ez a róka fogta csuka, ha 
onnan nézzük. Megkaptuk Isten képességét arra, hogy áldások lehetünk mások számára. Ha 
megvan a képesség, meg vagyunk áldva, akkor tudunk mi is másokat megáldani.  

Ennek ellenére sok hívő mégis legyőzött, mert szenvednek, hogy jogosulttá válhassanak 
az áldásokra, de ez nem igei. A Biblia ezt sehol nem írja. Ha valaki a saját erejéből 
próbálkozik akár kegyelmet elnyerni, akár megigazulást elnyerni, kirabolttá teszi saját magát 
a kegyelem általi uralkodásból. Ha saját maga akar megdolgozni ezért, akkor nem fog 
működni nála a kegyelem általi uralkodás.  

Egy régi ismerősömmel már talán kétszer is nekiálltunk elmondani az üdvösségimát, de 
amikor odaértünk, hogy meghalt az én megigazulásomért, akkor ott mindig megállt. Hogy én 
annyi minden rosszat követtem el.  

Ugye nem kell mondani, hogy melyik felekezethez tartozik, és nem tudtam továbbjutni 
vele, mert biztos azt tanítják neki, hogy saját magát kell megtisztítani, rendbe tenni, jó 
cselekedeteket végezni, de a kegyelem nem így fog jönni. Ajándékként van. El kell venni, 
meg kell ragadni, és birtokolni kell!  

A te részed elfogadni a bőséges kegyelmet, mint ajándékot és a megigazultság ajándékát. 
Tehát két ajándékról van itt szó. Ennek birtokában, ennek tudatában tudsz uralkodni, 
kezdhetsz eluralkodni az életben, itt a földön Jézus Krisztus által. Ez Isten megerőltetés 
nélküli útja a számodra, ami elvisz a sikerhez, a teljességhez és a győzelemhez. Halleluja! 
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Kaptatok valami újat? Haladunk ezen az úton, és hiszem, hogy még sok érdekes és izgalmas 
dolog fog előjönni, ami áldás lesz számotokra.  

Tehát a mai tanítás lényege, hogy ezt a két ajándékot kaptuk, a kegyelmet és a 
megigazulást, ami azt jelenti, hogy a szent vér tett minket igazzá az Atya előtt, hogy 
megállhatunk Őelőtte.  

A pesti összefoglalóban is lesz arról szó, hogy amikor Isten leszállt a Sínai hegyre és szólt 
a választott néphez, hogy megtapasztalhassák, hogy milyen hatalmas szövetségesük van, a 
népre egy félelem szállt, meghátráltak. Azt mondták, hogy Mózes, te beszélj Vele, mert mi 
meghalunk, ha hozzánk szól. Tudjátok mit jelent ez? A meg nem igazult ember, az elveszett 
és bukott ember és Isten szentsége közötti különbséget.  

Mert mi is a megigazulás által járulhatunk Isten szent színe elé. Fontos, hogy megigazult 
tudatúak legyünk. Jézus végezte el a munkát. És Isten bennünket, bármit teszünk, igaznak lát. 
A kis újságunk első oldalán olvashattátok azt, hogyha a nappal fiai valamit elvétenek, azt a 
sötétségben vagy a világosságban teszik? Egyértelmű, hogy a világosságban vannak. A 
sötétségből már át lettünk hozva. Tehát Isten akkor is igaznak lát bennünket, ha elbotlunk, 
mert a szent véren keresztül néz bennünket. Halleluja, köszönjük Uram.  

Először fogadd a kegyelem ajándékát, fogadd a megigazulás ajándékát, légy ennek 
tudatában, és utána nyúlj ki hittel azért, amit imában kértél. Jobban fog működni. A mai 
tanítás kapcsán tegyünk egy megvallást: 

Köszönöm, Úr Jézus, a kereszt hatalmas művét, amit bevégeztél. Köszönöm a hatalmas 
megváltást, az örök életemet, az igaz voltomat, amit a szent vérednek köszönhetek. Én 
elfogadom és megragadom a kegyelem ajándékát bőséggel, és ugyanúgy elfogadom és 
megragadom a megigazultság ajándékát. Ezt tudatosítom magamban, és ennél fogva sokkal 
győztesebb keresztény életet fogok élni, mert erőteljesebben uralkodok az egy Jézus Krisztus 
által. Ámen. 

A mai tanításunknak az a lényege, hogy a két ajándék elfogadása és megragadása által 
jobban tudjunk hatalmat venni a körülmények felett. Jobban tudjunk uralkodni Krisztus által. 
Eddig is tudtuk, hogy van hatalmunk, de az Ige azt mondja, hogy a két ajándék elfogadása és 
megragadása által sokkal jobban tudunk uralkodni az életben, a Krisztus által.   

A gyógyulás folyik a csontokban, különösen a lábszárban. A fültő környékén is van 
gyógyító kenet, lehet, hogy a hallgatóság között akad valaki, akinek erre van szüksége. 
Tegnap, ahogy az Icuka mondta, ő is valamelyik kenetet két nappal előtte már érzékelte.  

Megerősítést kaptam arról, hogy bizony vannak a megszokott módszerektől eltérő fajta 
imádkozások. Nem tudom, mennyire vettétek figyelembe, mennyire láttátok, hogy amikor Évi 
kiment, akkor rácsapott a pocakjára. Ezek nem szélsőségesek, csak ritkán fordulnak elő, a 
megszokott kézrátételtől eltérnek. Egy bizonyos hatalmat fejez ki ez.  

A pesti összefoglalót a november 2-i tanításból teszünk közzé. A címe: A Sion hegye. A 
tanítás három nagy részre bontható fel. Az egyik a Sínai hegy, a másik a Sion hegye, illetve az 
angyali seregekről is volt egy betekintés.  

A Sínai hegy. Isten keresett magának egy népet, a választott népet, Izrael népét, egy 
hatalmas elhívással. Ő leszállt a Sínai hegyre, hogy beszéljen velük, illetve 
megtapasztalhassák, hogy milyen ereje van a szövetséges félnek, azaz Istennek. Ő szólt, a nép 
pedig meghátrált és visszautasították, ami természetesen nem esett jól Istennek. Ez a 
meghátrálás azt mutatja, hogy az ember elveszett, illetve Isten szent. Ez a kettő együtt nem 
tud megférni. Tehát mi is azért járulhatunk Isten szent színe elé, mert igazzá tétettünk 
Krisztus vére által.  

A Sion hegye. A héberben azt jelenti a Sion, hogy az Úr erődítménye. Sion hegye minden 
hegy felett áll. Nekünk a Sionra kell emelnünk a szemeinket, amikor problémáink vannak, 
mert onnan jön a segítség – ezt mondja a Biblia. A Sion Jeruzsálem legmagasabb hegye, és 
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egyben Izrael legszentebb hegye. Kiterjesztett értelemben is használják Jeruzsálem városára, 
egész Izraelre, a mennyei Jeruzsálemre és a Gyülekezeti Testre is.  

Kik lakoznak Sionban? Isten, Jézus, Krisztus Teste, az angyali seregek és a meghintés 
vére. Az újjászületettek fogalmába tartoznak azok, akik már hazaköltöztek, és azok is, akik 
még itt vannak a földön. Úgy is nevezhetjük, hogy ők a Krisztus Teste. Tehát a Krisztus Teste 
megoszlik a fennlevők, és az ittlevők között.  

Újjászületéskor igaznak lettél kijelentve, de nem tökéletesnek. A lényeg az, hogy be 
vagyunk írva Sionba. Fontos vagy az Úrnak, ezt ne felejtsd el. A kereszten rád gondolt, és a 
szent vére az újjászületésed óta feletted van. Az ártatlanul kiontott vér felkiált az élet 
forrásához, Istenhez, és ítéletet kér. A legelső gyilkosság, amit a Biblia rögzít, a Káin-féle 
gyilkosság.  

Jézust tudjuk, hogy nem meggyilkolták, hanem Ő tette le az életét. De Jézus vére is kiált, 
és tudjátok mit kiált? Azt, hogy te ártatlan vagy. Te bűn nélküli vagy. Az Ő ártatlansága szólal 
meg feletted, mert Ő magára vállalta a bűn természetet.  

A szent vér. Örökké él, és a szent vérnek van egy szolgálata. Az, hogy a földön egy 
bizonyságtevő.  

Az angyali seregekről röviden. Az angyali seregek szolgáló szellemek. Vannak 
őrangyalok, vannak harcos angyalok, de mindannyian hatalmas erejűek. Nagy szolgálatot 
látnak el, támogatnak, segítenek, védenek, a dicséretben részt vesznek. Ahogy most Erzsébet 
tanításából hallottuk, hogy ha autóban ülünk, akkor a kocsi négy sarkához odaáll legalább 
négy angyal, és vigyáz arra, hogy ne legyen ütközés.  

Szántód és Zamárdi között van egy lakatlan rész, úgy, ahogy itt Ságvár és Kiliti között is. 
Ott is vadak szoktak átcikázni néha az úton. Van is kint figyelmeztető tábla az arra 
közlekedők számára. De hála az Úrnak, én még eggyel sem találkoztam. Már nagyon régóta a 
képzeletemben a következőképpen fogalmazódott meg, hogy az őrangyalok hogyan 
vigyázzák az utunkat.  

Tudjátok, vannak azok a terelőkúpok, amiket útfestéskor letesznek. Ehhez hasonlóan az 
angyalok ki vannak állítva az árok felől, és a felezővonal felől, és ezen belül tartanak 
bennünket, illetve az én utamba, és a ti utatokba sem engednek be másokat. Tehát a szembe 
jövő forgalmat, állatokat, és sorolhatnám. Így nem engedik az ütközést. Régóta ebben van a 
hitem, hogy ez így működik, és most gyakorlatilag megerősítést kaptam ezzel kapcsolatban.  

Sőt még ahhoz is tudnám hasonlítani, mint a komp oldalán van egy nagy-nagy 
gumihenger. A vízi járművek oldalán van egy nagy gumihenger azért, hogy amikor a parthoz 
kiköt, akkor a beton ne a festéket húzza le a hajóról, hanem ez a gumihenger felfogja az 
ütközést, és gyakorlatilag gurul, amíg meg nem áll a vízi jármű.  

Még az angyalokat ilyen gumihengereknek is el tudom képzelni, ott állnak, és nem 
engedik, hogy letérjek az útról, nem engedik, hogy valami idegen dolog bejöjjön, tehát akár 
vad, vagy egy másik autó, ami áttérne szabálytalanul az én sávomba. Ezt régóta hiszem és 
vallom. Amikor útnak indulok, nagyon röviden imádkozom: ördögök félre, angyalok előre. 
Ne legyenek munkanélküliek az angyalok.  

Amikor dicsérjük Istent – ez vonatkozik a tegnapi evangelizációs alkalomra is –, az 
angyalok ott voltak, és bekapcsolódtak a dicséretbe úgy, ahogy tapasztaltuk már az 
imakonferencián is. Amikor dicséred Istent, akkor az angyalok sokkal olajozottabban tudnak 
dolgozni. Ha van egy problémád, imádkoztál érte, akkor utána csak adj hálát Istennek, és 
dicsérd Istent, hogy megoldás úton van. Az angyalok jobban tudnak, olajozottabban tudnak 
dolgozni az érdekedben.  

Sajnos sok keresztény életében vannak munkanélküli angyalok, mert nem állítják 
munkába őket. Tehát nekünk a szavainkkal rendeletet kell hozni, és munkába kell állítani az 
angyalokat. Nemrégen történt a következő. A közelünkben van egy kereszténynek egy olyan 
üzlete, ahol használt ruhákat, használt bútorokat árulnak.  
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Már fel kellett adnia a bérelt, központban lévő helyiséget, mert magas volt a bérleti díj, 
illetve nem jött be a bevétel a bérletre sem. Most a saját házánál csinálja. Arra ment a másik 
keresztény, benézett hozzá, és rögtön áldás volt a számára, mert mondta, hogy akkor 
imádkozzunk: jöjjenek be a vevők! Küldjük ki az angyalokat!  

Ez valahogy nem jutott neki eszébe. Felhívta a figyelmét, hogy hát hallgasd meg a pesti 
tanítást. Éppen most az angyalokról volt szó. Azokat munkába kell állítani, hogy dolgozzanak 
az érdekedben. De ő nem szokta hallgatni a pesti tanítást. Akkor ennyivel szegényebb, pedig 
régi keresztény.  

Isten kirendeli az angyalokat, ha mi az Ige szerint együttműködünk vele. Nekünk 
rendeletet kell hozni, hogy az angyalok munkába álljanak. A Zsoltár 103,20-ban az Ige 
bennünket figyelmeztet, hogy az Ige elhangzására figyelmeznek az angyalok. Ez egy fontos 
Ige az angyalok kiküldéséhez. Tehát parancsolatot kapnak.  

Zsoltár 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő 

parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.  Ámen. 
Úgy mondja az Ige, hogy az angyalok figyelmeznek az Ige elhangzására. Honnan jöhet a 

parancs, az Ige? Jöhet az Úr szájából, és jöhet a szentek ajkáról, amikor mi igei módon 
rendeletet hozunk és kiküldjük őket, hogy végezzék el ezt a munkát.  

A Bibliában van egy olyan rész – aki hallgatta a pesti tanítást, az már hallotta –, az Ő 
uralkodásának minden helye. Ezt szeretném megmagyarázni, hogy az Ő uralkodása minden 
helye. Ez azt jelenti, hogy ahol te Jézus nevében hatalmat vettél, ott fognak dolgozni az 
angyalok és a menny összes erőforrása, összes serege.  

Hol vehetsz hatalmat? Mindenhol. Először is ott van az otthonunk. Azután van egy 
munkahelyünk általában. De járunk hivatalba ügyet intézni. Közlekedünk. Mindenhol 
hatalmat vehetünk. Ne felejtsd el, mielőtt hazamész, és mielőtt a kiskapun belépsz, hittel 
jelentsd ki, hogy Jézus az Úr az otthonom felett és a családom felett.  

Volt egy hátulgombolós pásztor sok évvel ezelőtt, és mikor hazament a munkából, akkor 
táskát cserélt, és ment szolgálatba. Amikor elfelejtett uralmat venni az otthona felett és a 
családja felett, akkor a családtagoktól olyan támadást kapott, ami rosszul esett a szívének, 
hogy ez már mindig így fog menni ezután? Mert nem olyan nagyon durva sértő dolog, de 
rosszul esik az embernek, illetve az Urat bántják, mert a pásztoron ott van a kenet, a 
köpönyeg, ami Istentől van.  

Miután rádöbbent erre, hogy mielőtt a kapukilincset lenyomja, meg kell kötni a sötétség 
erőit, és ki kell jelenteni, hogy Jézus az Úr az otthona felett és a családja felett, ezt követően 
megszűntek a problémák. Ezt követően minden probléma megszűnt. Dicsőség az Úrnak.  

Még egy gondolat erejéig visszatérek ahhoz, hogy a paráznaságot szegénység követi. 
Ugyanis az Úr adott még egy Igét. A Példabeszédekben olvastuk fel a múltkor a 6,26-ot, most 
pedig a 29,3-at nézzük meg. Először utalnék a 6,26-ra, ami arra vonatkozik, hogy: 

Példabeszédek 6,26. 
26. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi 

felesége drága életet vadász! 
Tehát elszegényedik, de sokkal kifejezőbb a következő: 
Példabeszédek 29,3. 
3. A bölcsesség szerető ember megvidámítja az ő atyját; aki pedig a paráznákhoz 

adja magát, elveszti a vagyont.  Ámen. 
Most már ez az állítás két Igén áll. Ez határozottan és célirányosan kijelenti, hogy mi 

történik azzal, aki nem Isten útján jár. Isten mindenkit szeretne megáldani, de Istennek 
megvan a módja, hogy milyen módszerekkel tudja megáldani az embert.  

Viszont az Úr a szívemre helyezte, hogy tisztázzuk a paráznaság fogalmát. A paráznaság 
elég széles jelentéssel bír. Eddig azt mondtuk gyűjtőszóval, hogy mindaz a testi kapcsolat, ami 
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nem a házasságban történik. Ez továbbra is igaz, de ezt nem biztos, hogy mindenki megfelelően 
érti. Tehát, ha mondjuk egy elvált egy özveggyel lép kapcsolatba, ez is paráznaság. Vagy elvált 
elválttal van együtt. A paráznaság abból fakad, amikor nem kötnek házasságot, így nem a 
házasság kötelékén belül történik az együttlét, hiába szabadok mindketten. 

Ez lehetne sokféleképpen ragozni, viszont a tegnapi pesti tanításban egy rész nagyon 
megütötte a szívemet és a fülemet, hogy a mennyben csak az igei dolgok állnak meg. Ebből 
számomra ez világlik ki, hogyha valaki most párkapcsolatban él a földön, mert szeretik 
egymást. Nem is vitatom, hogy szeretik egymást.  

Csak Istennek van egy jobb útja, hogy még áldottabbak legyenek. Ha szeretnének a 
mennyben is együtt lenni az elragadtatás után, akkor az a tanácsa az Úrnak, hogy 
házasodjanak össze, mert az már igei, és akkor már együtt maradnak. Ha a párok fent a 
mennyben is együtt szeretnének lenni, akkor egy megoldás van, itt a földön össze kell 
házasodni, és máris nem paráznaság, amit tesznek.  

Nem tudni, hogy miért, de nem mindenki meri felvállalni az elköteleződést. Nem 
mindenki meri kimondani, hogy igen. Pedig sokkal áldottabbak lennének. Sokan mondják, 
hogy minek a papír, ha úgyis szeretik egymást. A Róma 13. szerint nekünk be kell tartani a 
földi törvényeket is. Tehát ahhoz, hogy valaki az Úr szent színe előtt egybekeljen, kell hozni a 
házassági anyakönyvi kivonatot. De ehhez megértés kell a szívekben, hogy Isten jobbat 
szeretne adni. Nem törvény, hogy nekik most muszáj házasságot kötni. Nem muszáj senkinek 
sem. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Járj a Krisztusi győzelemben! Ámen. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

 


