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A KEGYELEM BŐSÉGE – 2. Viták a kegyelemről 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 11. 17. 
 

Köszöntsd a szomszédodat oly módon, hogy uralkodj az életben! Halleluja! Szeretettel 
köszöntünk benneteket. Én nem tudom, hogy ti is úgy vagytok-e vele, hogy alig várjátok, 
hogy hétfő legyen? Egyrészt, hogy tanítást, szellemi táplálékot kaphassatok, másrészt pedig 
hogy együtt legyünk és megöleljük egymást, tehát szeretettel körbezárjuk egymást.  

Van még egy ok arra, hogy megöleljük egymást, ez nem más, mint hogy egy családhoz 
tartozunk. Isten családjához, miután befogadtuk az Úr Jézust. Egy nagyon szép gondolatot 
találtam a pesti tanításban – még a múltkoriban –, hogy a bárányra mi a jellemző? Hogy 
szelíden odabújik a pásztorához. Ha nem is fizikálisan, de szellemileg is értendő ez.  

Hálát adok a támogatásotokért, mert a múlt hét nagyon szoros volt nekem. Nagyon hálás 
vagyok az imaháttérért, az imatámogatásért, mert az olajozza meg ezeket a munkákat.  

A nyomdászunktól érkezett egy rövid levél a hétvégén, hogy volna-e arra lehetőség, hogy 
ő eljöjjön hozzánk? Evangélikus egyébként, de újjászületett. Aki újjászületett, az teljesen 
mindegy, hogy hova tartozik, mert a közös nyelv már megvan.  

Van lelkészi titoktartás, ezzel természetesen lehet élni. Most majdnem egy fél tucat ilyen 
kérés van a pásztor felé, hogy ez csak kettőnkre tartozik. Ezen viszont lehet, hogy el kell 
gondolkodni, hogy miért? Esetleg valaki attól tart, hogy ha nyilvánosságot kap a kérése, vagy 
ügye, akkor az, mint a tollpárna, tovább terjed?  

A fülben van gyógyító kenet most. Ahogy jöttünk ide hozzátok, bementem a villamossági 
boltba, mindjárt 7-8 kártyanaptárt ott tudtam hagyni. Éppen akkor állt be a parkolóba egy régi 
vasutas kolléga, aki műszerész volt. Ez nem véletlen, Uram. Hagytam ott a boltosoknak is.  

És állunk az áruház parkolójában, kint van a parkoló kártya. Egyszer csak azt látom a 
tükörből, hogy jön a rendőr, és nézegeti a mozgáskorlátozott kártyákat, hogy kint van-e? 
Ekkor kiszálltam köszöntöttem a fiatal rendőrt, és megkérdeztem, hogy adhatok egy 
kártyanaptárt? Ezt osztogatják? Igen, osztogatjuk. Halleluja! Vetőmag (szóróanyag) legyen 
mindig, mert ezek nagyon fontosak.   

A kegyelem bősége című sorozatot folytatjuk, a második rész következik. A mai tanítás 
címe: Viták a kegyelemről. 

A múlt héten arról tanultunk, hogy a kegyelem ajándék, a megigazulás szintén ajándék. 
Ha ezt mi megragadjuk, akkor hatalmasabb módon tudunk uralkodni az ellenség felett 
Krisztusban, mint nélküle. Természetesen az ellenség nem szeretné, ha mi uralkodnánk, nem 
szeretné, ha mi megismernénk az igazságot. Ezért igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy távol tartsa a gyülekezettől az embereket, és ezzel távol tartsa a kegyelem 
tanításoktól. A múlt heti Igénket olvassuk el, fontos, hogy ez bevésődjön a szívetekbe. 

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 a megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. 

A kegyelem és a megigazultság ajándék. Istentől való ajándék. Nekünk csak el kell 
fogadni, és meg kell ragadni. Nem lesz magától a miénk, birtokba kell venni. Tudatosítani 
kell magunkban, hogy igazak vagyunk Krisztusban, hogy igazzá tétettünk Krisztusban Isten 
kegyelméből.  

Az a tapasztalat, hogy a kegyelem szó hallatán, vagy a kegyelem tanítások hallatán 
elszaporodnak a kifogások. „Légy óvatos azzal a kegyelemprédikátorral! Vagy pedig: 
Vigyázz, a túl sok kegyelem megárthat, egyensúlyban kell lenned a törvénnyel!” De ezek nem 
állnak meg az Ige tükrében. Sajnos magyar prédikátor is van az interneten, aki támadja a 
kegyelem tanításokat.  
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Honnan jönnek ezek a félelmek és az aggodalmak? Ha visszagondolunk a 
gyerekkorunkra, vagy aki most éppen az unokának mesél, tudjuk, hogy a mesehősök előtt 
mindig valami nagy akadály állt csupáncsak azért, mert az út végén volt egyetlenegy kincs, 
amit el akart érni.  

Ugyanezen okból állít az ördög számos akadályt a hívők életébe a kegyelem Evangéliuma 
köré, hogy ne tudjanak hozzáférni ehhez a kincshez, ehhez az ajándékhoz, ami a kegyelem és 
a megigazultság. A füstös képű tisztában van azzal, hogyha elfogadod a kegyelem 
Evangéliumát, ha alkalmazod, akkor uralkodni fogsz felette. Ezért csípi a szemét a kegyelem 
Evangéliuma. Ő tönkremenve akar látni, nem uralkodva.  

Márpedig a János 10,10-ben hogy szól az Ige? Ezt tudjuk szinte kívülről, hogy az ördög, a 
tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus azt mondja magáról, 
hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. De van egy másik fordítás, ami 
sokkal jobban visszaadja az Ige második felének az értelmét. Így szól: Jézus azért jött, hogy 
túlcsordultig legyen bennünk az örök élet. Mert az „életük” legyen, kifejezés kevésbé adja 
vissza a mondanivalóját az Igének. Az ördög keményen dolgozik azon, hogy megakadályozza 
azt, hogy eljusson a kegyelem Evangéliuma és a megigazultság ajándéka az emberekhez.  

VITÁK  
Az ördög stratégiája az, hogy vitákkal vegye körül Isten igazságait. Egyébként a Biblia is 

mondja, hogy nem vitatkozunk az Igéről. Én sem szoktam leállni, vitatkozni az Igéről. Az 
ellenség célja az, hogy meggátolja, hogy Isten ígéreteinek a teljessége a hasznunkra váljon. 
Kerítésként vitákat emel az igazságok köré. Több igazság van a Bibliában. Fölmerülhet a 
kérdés, hogy egy bibliai igazság mennyire teljes hatalommal. Mennyire ütős. Annyira, 
amennyi vita kialakul körülötte. Mert ha túl sok kialakul körülötte, akkor az egy nagyon 
erőteljes üzenet a kegyelemről, a hatalomról, a megigazultságról. Minél nagyobb a vita 
körülötte, annál nagyobb az igazságtartalma. Ez nehogy eltérítsen benneteket, ha találkoztok 
vitákkal, amelyek az Evangélium körül zajlanak. Az Ige emlékeztet bennünket a 2Korinthus 
2,11-ben, hogy ne legyünk tudatlanok az ördög eszközeivel kapcsolatban.  

2Korinthus 2,11. 
11. Hogy meg ne csaljon minket a sátán; mert jól ismerjük az ő szándékait. Ámen. 
Vigyázzunk arra, hogy ne csaljon meg, a szándékai pedig nyilvánvalóak. Az előbb 

idéztem szó szerint, hogy azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ebből az egy Igéből 
látszik, hogy az ördög a tolvaj, Jézus pedig az életadó.  

Nagyon érdekes megvilágítás fog következni. Jézus a kereszten a kígyó fejét összezúzta. 
A fejére taposott. Megsemmisítette, lefegyverezte. Amikor Jézus a kereszt műve során a 
kígyó fejére taposott, akkor a kígyó fejkárosodást szenvedett. Így az ördög módszerei 
kreativitáshiányban szenvednek, nincs új ötlete. Agykárosodott. Mindig ugyanazt a receptet 
húzza elő, és ha összehasonlítgatnánk az életünkben, hogy mi történt, nincs új közöttük. 
Mindig ugyanaz van.  

Például amikor Isten helyreállította a gyógyulás igazságát Krisztus teste számára, és 
ahogy írja az 1Péter 2,24-ben, hogy Krisztus sebeivel gyógyulánk meg, az ördög rögtön 
hozott egy táblát, amire az volt írva, hogy eretnekség, és azt fölállította. Sok egyházban azt 
mondták, hogy juj-juj, a gyógyulás az nagyon vitatott terület, veszélyes, felejtsük el. Nem is 
minden egyházban tanítanak a gyógyulásról.  

Mi a gyógyító egyház vagyunk. Mindannyian megtapasztaltátok már valamilyen 
formában és van is egy ilyen rádióriport, elérhető az interneten. A „Gyógyító Egyház” a címe. 
Az Ige tanulmányozása helyett a viták miatt az egyház meghátrált, és kivette a tanításokból a 
gyógyulást. Tisztelet a kivételnek.  

Pedig Jézus szolgálatának a kétharmada miből állt? Gyógyításokból. Erre az erőteljes 
képre tekints, hogy Jézus a földi szolgálata során gyógyított és a szolgálatának a kétharmad 
részét a gyógyítások, a szabadítások tették ki. Ha akkor működött, akkor ma is kell működni, 
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mert a Zsidó 13,8 azt írja, hogy Jézus nem ment nyugdíjba. Jézus Krisztus tegnap, ma, és 
mindörökké ugyanaz. Ha ugyanaz, akkor ugyanazoknak a jeleknek és csodáknak kell 
bekövetkezni a mai napon is, mint akkor.  

Egyik pásztor írt pár sort. Korábban a helyi tévében ő is, és a helyi baptisták is kaptak 10 
percet, hogy az Evangéliumot hirdessék. Azért ez egy nagy szó, hogy egy városban, ha csak 
tíz percben is, egy rövid üzenetet el lehet mondani. Most a füstös fölébredt, mert két évig nem 
egyházi kategóriában voltunk az éppen aktuális törvények miatt. Tehát fölébredt, és most 
mind a kettőjüket kitették a tévéből, mert ez valakinek csípte a szemét.  

A kegyelem Evangéliuma, az igazság ne jusson ki az emberek számára. A világ nem 
rendelkezik az igazsággal. Ő fikciókat csomagol be igazságként. Ezt mondják, hogy ez van, 
ezt kell tenned, ez az igazság. De nem ez az igazság. Az igazság az, ami a könyvek 
Könyvében van leírva, mert ez örökéletű, ez mindig megáll. Kik rendelkeznek az igazsággal? 
A hívők. Az újjászületett hívők. Ezért nekünk bátorsággal kell hirdetnünk Krisztus 
Evangéliumának az igazságát.  

Kizárólag a kegyelem erejének van meg a hatalma, hogy az embereket megszabadítsa. 
Ezért fontos kivinni minél szélesebb körben a kegyelem Evangéliumát. Most a gyógyulásról 
beszéltünk, de van egy másik vitatott terület, a bővölködés.  

Amikor Isten a bővölködés igazságát visszaállította a kereszten, megint jött az eretnekség 
tábla és az egyház újfent meghátrált. Meghátrált a bővölködés tanításoktól, mert ez vitatott 
terület.  

Korábban már említettem, hogy egy keresztény levelezőlistán voltam annak idején, és a 
Kenneth Hagin napi adagokat raktam fel és küldtem el. És pont, amikor a bővölködés rész 
következett, akkor szinte kizártak, és vissza is írtak, hogy ez hamis tanítás. Nem fogadják el a 
bővölködést, mert ők vallásosak voltak.  

A vallás ellene van a kegyelem Evangéliumának. Tehát jó, ha tisztán látjátok a helyzetet. 
Figyelmen kívül hagyták a következő Igét, hogy Jézus szegénnyé lett érettünk, hogy mi általa 
bővölködhessünk, jó módban élhessünk. Megint nem vették elő az Igét, hanem hittek az 
eretnekség táblának.  

2Korinthus 8,9. 
9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, 

szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Ámen. 
Megváltást kaptunk a betegség alól, a szegénység alól, a szellemi halál alól. Ez volt a 

kereszt műve. A hatalmas megváltás. De dicsőség Istennek, a bővölködés is hozzánk tartozik, 
és a gyógyulás is hozzánk tartozik.  

Érthetetlen, hogy egyes emberek, egyes hívők miért törekszenek arra, hogy betegek 
legyenek, és szegények legyenek. Szülőként egyikünk sem szeretné, hogy a gyermekünk 
beteg legyen, vagy nyomorban éljen. Ugye? A mennyei Atyánk is azt szeretné, hogy mi 
mindannyian, mint az Ő gyermekei, áldottak lehessünk, és egészségben élhessünk. A mi 
Apukánk, ott fent, szintén nem szűkmarkú. Tudjátok, hogy a menny utcái aranyból vannak? 
Nem bearanyozott térkőből, hanem tömör arany viacolorból vannak az utcák. A kettő között 
különbség van. Isten nem szűkmarkú!  

Máté 7,11. 
11. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 

inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?! Ámen. 
Az Igének a második fele vonatkozik ide. Mit csinál Isten? Ad, ha kérünk. Ha a te 

gyermeked kért, akkor te is adtál neki, és mit? Jó dolgokat. Isten nem sújtja az embert 
betegséggel, szegénységgel, nyomorral. Az a másik oldalról van. Az ördög vitákat használt 
arra, hogy a hívőket eltérítse, nehogy hozzáférjenek a legerőteljesebb igazságokhoz. 
Erődítményeket épített a gyógyulás körül, az anyagiak körül, a kegyelem körül, és így tartotta 
távol a hívőket attól, hogy mindezek felett uralkodjanak, mert nekünk hatalmunk van, hogy 
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uralkodjunk a betegség felett, a szegénység felett és minden körülmény felett. Minél több a 
vita egy igazság körül, annál nagyobb annak az igazságtartalma. Azt is kell tudni, hogy nem 
minden vita Isten igazságán alapszik. Ezért az Ige tükrében szükséges mindent megvizsgálni. 
Az Ige egy tükör a számunkra.  

1Thesszalonika 5,21. 
21. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Ámen. 
Ez a „megpróbálni” szó érthető úgy is, hogy megvizsgáljatok. Tehát mindent 

megvizsgálni, és ami jó, azt megtartani. Ezt az Igét gyakorolta az egyik olyan ismerősöm is, 
aki katolikus pap volt, de miután befogadta az Úr Jézust, meglátta az igazságot. A nem igei 
dolgokat elhagyta. Azt tudjuk, hogy az ördög egy alattomos hazudozó és ravasz tolvaj. De 
ennek ellenére soha ne mondj le a kegyelemről azért, mert mások szerint vitatott terület.  

JÓINDULAT  
Isten azért áld meg téged, mert Ő jó, és nem fordítva. Nem azért áld meg minket, mert mi 

jók vagyunk. Isten kegyelme az irántad való hűségen és a jóságán alapul. Az Újszövetségben 
a kegyelem meg nem érdemelt jóindulat. Isten jóindulata hozzánk.  

Hasonlítsuk össze az Ószövetséget és az Újszövetséget. Az Ószövetségben a törvény 
betartása áldást hozott. Mert le van írva, hogy ha betartod, akkor áldott leszel, ha nem tartod 
be, akkor átok száll rád. Mármint azokra, akik az Ószövetségben éltek. Ezt úgy hívják, hogy 
megérdemelt jóindulat, mert teljesíteni kellett hozzá.  

Az Újszövetségben teljesen más a helyzet. Krisztus a kereszten betöltötte a törvényt. 
Őbenne mi áldottá váltunk, és ez a meg nem érdemelt jóindulat, mert nekünk nem kellett érte 
megdolgozni.  

A Bibliában egyetlen Evangélium van, ez pedig a Krisztus Evangéliuma, ami a kegyelmen 
alapszik. Ha hiszed a kegyelem Evangéliumát, akkor az egészség, a jólét, az áldás, a siker, a 
helyreállítás, a védelem, a teljesség és sok-sok minden hozzád jön. A kegyelem nem egy 
téma, a kegyelem nem egy teológia és nem egy elmélet. A kegyelem maga az Evangélium. 
Egy meglepő alcím következik: 

A KEGYELEM EGY SZEMÉLY 
Gondoltátok volna? A kegyelem egy személy és ez a személy maga Jézus. 
János 1,17. 
17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus 

által lett. Ámen. 
Azt mondja az Írás, hogy a törvény adatott, de ez egy távolságérzést sugall. De Jézus 

betöltötte a törvényt és felszegezte a fára. A kegyelem és a megigazulás az Krisztus által lett. 
Tehát a kegyelem személyként jött el hozzánk, aki nem más, mint Jézus. Halleluja! A 
kegyelem megtestesítője Jézus. Ő a kegyelem és a megigazultság oldalán áll. Ő hozta el. Ha 
veszed a kegyelem bőségét, akkor gyakorlatilag Jézus bőségét veszed. Inkább úgy mondanám 
pontosabban, hogy ha veszed és megragadod a kegyelem bőségét, akkor Jézus bőségét 
veszed. Ez Isten akarata a számunkra, hogy vegyük bőséggel a kegyelmet.  

János 8,32. 
32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ámen. 
Ezt korábban már úgy hallottátok tőlem, hogy a Bibliában van az igazság, de nem elég, ha 

otthon van a könyvespolcon, mert az igazság magától nem fog megszabadítani, hanem az 
igazság megismerése tesz szabaddá. Kibővítve ez a mondat úgy hangzik, hogy a kegyelem 
igazsága tesz szabaddá és nem a törvény. Tehát fontos, hogy megismerjük az igazságot és 
alkalmazzuk. Amiről nem tudunk, azt nem tudjuk használni.  

Az egyik keresztény a tavasz folyamán megkért, hogy egy nagyon akciós mobil telefont 
vegyek neki. Kettőezer forintért vettem neki egy mobiltelefont. Akkumulátort nem lehet 
ennyiért kapni. Mivel még a másik telefonja bírta, ezért csak most vette elő a napokban. 
Közben vágyakozott arra, hogy jó lenne, ha lenne fényképezőgépe, és újabb olyan eszköze, 
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amivel tudna MP3-ast hallgatni. Amikor kibontja ezt a 2000 Ft-os telefont, örömében felhív – 
lehet, hogy sikított is –, hogy ezen a telefonon van fényképező, lehet beletenni külső 
memóriakártyát! Az is volt otthon, és fel lehet tölteni a tanításokat és lehet hallgatni.  

De hónapokon keresztül nem tudta, hogy mi van a birtokában. Tehát az ismeret hiánya 
megfosztotta attól, hogy ezt hónapokon keresztül használja. Most derült ki, amikor kibontotta 
és megismerte az igazságot, hogy ez a készülék mit tud.  

A törvény Mózes oldalán van. A kegyelem és a megigazultság pedig Jézus oldalán áll. Ha 
az ördög a törvény alatt tudna tartani, akkor te vereségben lennél. Mert lehúzna oda. Ezért 
nincs vita a törvény körül. Törvényről még senki nem vitázott, csak a kegyelemről.  

Az ördög ugyanis törvényfüggővé szeretné tenni a híveket. És akkor ő nincs legyőzött 
állapotban. Akkor a hívők nem tudják a talpuk alatt tartani. Nem tudják érvényesíteni azt a 
győzelmet, amit Krisztus megszerzett a számukra. Minél jobban a törvény alatt vagy, annál 
nagyobb a bűn ereje. Minél jobban a kegyelem alatt vagy, annál jobban kimerül a bűn ereje. 
Azt fogja mondani a következő Ige, hogy a bűnnek nincs hatalma felettünk.  

Róma 6,14. 
14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem 

kegyelem alatt. Ámen.  
Minél több kegyelmet fogadsz, annál több erőd lesz arra, hogy felülkerekedj a bűnön. Ez 

jól hangzik. Ugyanis vannak olyan hívők, akik attól félnek, ha túl szabadjára engedik magukat 
a keresztények, akkor majd sokat fognak bűnözni. De Pál megírja, hogy mindent szabad 
nékem, de nem minden használ. Nem minden épít.  

Viszont ahol a törvényt prédikálják, ott a bűn megerősödik. Erről az igazságról a leplet le 
kell rántani, hogy nem a törvényt kell prédikálni, hanem a kegyelmet! A törvény rideg, 
személytelen. Képtelen vagy kapcsolatban lenni két kőtáblával. Arra a két kőtáblára 
gondolok, amire Isten ujja felírta a tízparancsolatot.  

A kegyelem viszont egy személy, akivel bensőséges kapcsolatban tudsz lenni, és ez teszi 
egyedülállóvá a kereszténységet. Számos hitrendszer, mondhatom úgy is, hogy számos vallás 
erkölcsi szabályokon és törvényeken alapul. Ezek vezérlik az odatartozókat. Szabad, nem 
szabad.  

De a kereszténység az Istennel való személyes kapcsolatról szól. Jézus kifizette az 
adósságunkat azért, hogy mi uralkodhassunk az életben minden gonosz munka felett. A 
kereszt áldozata egyértelmű jele annak, hogy Isten szeretne kapcsolatban lenni velünk úgy, 
ahogy az Éden kertben volt a bukás előtt. Jött a bukás, a felségárulás és az emberiség Istentől 
elszakadt. De Isten kimunkálta Jézus Krisztus megváltó munkája és áldozata árán, hogy az 
ember ismét kapcsolatba kerülhessen Ővele.  

A szent vér eltörölte az összes bűnt. Ezért nem kell megismételni Krisztus véráldozatát, a 
keresztre feszítését. A bűn már nem akadály. Ezért bármikor Isten szent színe elé járulhatunk, 
beléphetünk a trónterembe, és ezt az imáink és a dicséreteink által tesszük elsősorban. De 
idevehetjük a hálaadást is. Utolsó alcímünk:  

A TÖRVÉNY BETÖLTETETT 
A kereszténység nem egy teheted, vagy nem teheted lista. Persze a kívülállók sokan így 

látják és vallásként gondolják. Ha Isten és magad közé behelyezed a törvényt, akkor 
érvényteleníted Jézus munkáját. Érvényteleníted a kegyelmet. Jézus betöltötte a törvényt és 
ezzel utat nyitott számunkra Istenhez. Ezzel kapcsolatban föltehetnek egy briliáns kérdést a 
keresztények. Azt írja a Biblia, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt? Erre az a 
válasz, hogy olvasd el az egész Igét, és a szövegkörnyezetét.  

Máté 5,17. 
17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem 

jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ámen. 
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Tehát Jézus minden ószövetségi próféciát betöltött, ami rá vonatkozott. A törvényt pedig 
betöltötte, és ezzel felszegezte a keresztfára. Írja máshol az Ige.  

Sokunknak volt az életünkben különböző banki részletünk. Azt hiszem, hogy 
elmondhatjuk. Legalábbis a múltban éltünk vele, vettünk fel kölcsönt, de amikor elérkezett az 
utolsó részlet kifizetése, akkor a következő hónapban már nem fizetted a részletet ugye? Ha 
netán küldtek felszólítást, akkor előszedted az összes befizetési bizonylatodat és lobogtattad, 
hogy ki van fizetve. Nincs több tartozás.  

Ezt a képet vedd elő akkor, ha az ördög elkezdene vádolni és rámutatni a hibáidra. Te 
pedig ebben az esetben mutass rá a kifizetett számlára. Arra, amit Jézus tett a kereszten, hogy 
ki van fizetve. Nincs tartozás.  

Időnként hallani a híradásokban a nukleáris lefegyverezésről. Ez óriási hír a világban. De 
a hívők számára van egy sokkal nagyobb horderejű hír, a Kolosse 2,14-15 vers, amely azt írja, 
hogy Krisztus lefegyverezte a sötétség erőit. Már múlt időben mondja. Nem azután fogja 
lefegyverezni, hanem már megtette és ez egy teljes megsemmisítést jelent.  

Kolosse 2,14-15. 
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely 

ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; 
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Ámen. 
Ez egy teljes megsemmisítő győzelem. Az ördög fegyvere volt a törvény és ezt ellenünk 

fordította. Ma is próbálja a hívők ellen fordítani, hogy kárhoztassa az embert. Ezzel a 
fegyverrel, ezzel a kárhoztatással idegenítette el és tartotta távol az embert Istentől. Amikor 
elvéted, az ördög a törvényre fog mutatni. Te pedig mutass a keresztre. Ez a megoldás. Ez a 
gyógyszer erre.  

Ha alávetnéd magad a törvénynek, akkor ezzel gyakorlatilag visszatennéd a fegyvert az 
ördög kezébe. A te dolgod az, hogy megpihenj a Krisztus által megszerzett lefegyverezésben. 
A törvény célja, hogy felfedje a bűnt. A törvény arra volt jó, hogy az ember felismerte azt, 
hogy szüksége van egy megváltóra. Ugyanis Jézus vére volt az, ami egyedül szentté tudja 
tenni az embert.  

A hölgyek különösen ismerik és használják a tükröt. Keresik a bőrhibákat az arcukon, de 
ha te a tükörrel próbálnád megdörzsölni az arcodat, az nem hozna semmi változást. A 
pattanások akkor is ott maradnának. Mert a tükörnek más a rendeltetése. A törvény sem tudja 
a hibákat, a bűnt, eltörölni. Egyedül Jézus vére volt az, ami ezt képes megtenni.  

Az ördög, mint mesterjogász, méltatlanság tudatban akar tartani, de te valld meg naponta: 
én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Ha vádol, akkor csak emlékeztesd erre az ördögöt, 
hogy én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Ezt a megvallást soha ne hagyjátok el.  

A keresztény élet gyakorlatilag Krisztusban és a bevégzett munkájában való pihenéses 
életet jelenti. A megpihenést jelenti. Egy pihentető életet jelent. A kegyelem hirdetése hoz 
eredményt egyedül és így jön el a teljesség, a békesség. Ugyanis Jézus bevégzett munkája az 
alapja mindennek.  

Az ördög utálja a kegyelem Evangéliumát, mert a hívők uralkodását eredményezné az, ha 
megismernék és bőségben vennék a kegyelem ajándékát. De amikor te uralkodsz a Krisztus 
által, akkor az ördög nem uralkodhat feletted. Halleluja!  

Hiszem, hogy kaptatok ma is új dolgokat és olyan jó, amikor ilyen szomjas szivacsként 
jöttök. Így könnyű tanítani. Imádkozni fogunk értetek kézrátétellel. Vegyétek a kegyelem 
ajándékot, mint a gyógyulást, a Jézus nevében.  

 A gyógyító kenet volt fülre, csukló környéki ízületre, később megjelent a térdízületre és a 
lábszár alsó részén fájdalom múlt el. Ez lehet, hogy érprobléma, de teljesen mindegy, tedd föl 
a kezed, és köszönd meg az Úrnak, hogy gondoskodik rólad, a helyreállításodról. Köszönjük 
az Úrnak.  
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A pesti összefoglaló következik. 9-én az örök életről volt egy nagyszerű tanítás. Elsőként, 
ami egy különlegesség volt, hogy a fiatalok felett imádkozott Erzsébet. Fontos a fiataloknak, 
hogy megnyíljon a szívük Krisztus iránt.  

A fontosabb mozzanatokat írtam ki, mert nagyon hosszú volt a tanítás. Kenneth Hagin 
temetésén, akik jelen voltak, nem búslakodtak, hanem örömrivalgásban voltak, hogy Hagin 
testvér már hazaért és az arany utcákon jár. Jézuson keresztül üzentek neki. Ez nagyon fontos, 
hogy nekünk nincs megengedve, hogy az elhunytakkal beszélgessünk. Jézuson keresztül 
üzenhetünk nekik – ennek ez a lényege. Nekünk, akik még itt vagyunk a földön, jövőnk van, 
azokkal, akik előttünk elmentek.  

Csak azok a dolgok fognak megállni, amelyek örök alappal rendelkeznek. Más nem tud 
megállni.  

A múlt héten utaltam már arra, hogy azok a párkapcsolatok, amelyek nem a Biblia alapján 
vannak összekötve, azok sem fognak megállni. Ennek a megoldása, ennek a gyógyszere az, 
hogy házasságot kell kötni abból a célból, hogy a mennyben is együtt lehessenek. Ha mi 
ellátjuk a papi szolgálatunkat, akkor a királyi dolgaink is rendben lesznek és tudunk trónolni, 
uralkodni az ellenség felett.  

Amikor valaki Sionhoz járul, akkor Isten azonnal megajándékozza. A Sion a gyülekezetet 
jelképezi. Tehát amikor valaki befogadja Jézust élete urának és megváltójának, akkor ő a 
Sionhoz járult, a Sionhoz csatlakozott és kap egy gyönyörű ajándékot, ez nem más, mint az 
örök élet. Az örök élet más vallásban nincs, csak a keresztény vallásban.  

Az örök élet kizárólag Jézus Krisztus által szerezhető meg. Az örök életnek vannak 
jellemzői. Ezek a Galata 5,22 szerinti gyümölcsök, illetve az örök életnek vannak 
megnyilvánulásai, ezek pedig a Szent Szellem ajándékai. Az 1Korinthus 12-ben található meg 
az Ige erre vonatkozóan.  

Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy van Istennek eleve elrendelése. Sőt, ahogy 
a házasságos könyv készült, ott is szembesültem azzal, hogy vannak, akik kijelentik, hogy 
Gipsz Jakab az én párom. Mert Isten azt mondta, hogy az Ő eleve elrendelése, hogy Gipsz 
Jakab az én párom. De Isten akkor megvonná tőlünk a szabad akaratot, ha eleve elrendelése 
lenne erre vonatkozóan. Az a helyzet, hogy a másiknak is szükséges a beleegyezése, hogy 
akar-e velem járni, vagy sem. Akar-e valamit kezdeni?  

De Istennek mégis van egy eleve elrendelése, ez pedig az örök élet. Mert Isten örök életre 
rendelt minden embert. Más kérdés, hogy nem mindenki fogadja el. Isten a fiává szeretne 
fogadni mindenkit. Amikor megértjük, hogy mi az örök élet által Isten fiai vagyunk, akkor ez 
nagyon nagy felszabadulást hoz a számunkra. Az örök élet az Atyánál volt. Ő elküldte a Fiát, 
elrendelte – ez is egy eleve elrendelés –, elrendelte a Fia feláldozását, halálát. Nekünk csak 
meg kell ragadni az örök élet ajándékát.  

Az egyik kereszténnyel kinn voltunk a szántód-pusztai bolhapiacon. Osztogatta a 
kártyanaptárt le és föl járva, mindenkinek. Oldalirányból megütötte a fülemet, hogy nézegette 
egy nő és egy férfi, és a férfi azt mondta, hogy ez nekem égeti a kezemet! Utána elmeséltem 
ezt a húgomnak, ő pedig mondta, hogy köszönöm az Úrnak, hogy megmentette ettől a lelki 
döféstől. De mondom, majd jobb lesz neki, ha az ülepét melegíti, égeti a tűz? Akkor eszébe 
jut majd, hogy valaki felajánlotta neki az örök élet lehetőségét.  

Mennyit érsz te Istennek? Kicsit, sokat, nagyon sokat? Nagyon sokat, de honnan tudjuk 
meg ezt? Abból, hogy mekkora árat fizetett ki értünk? Ez pedig a Fiának az élete volt. Az Ő 
szenvedése és kereszthalála. Ezzel jelentette ki az Atya a számunkra, hogy Ő szeret és 
szeretné, hogy mi az örök életet élhessük. Mi már abban vagyunk, de most a világra gondolva, 
őket is szeretné magához vonzani.  

Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy az atyák ették az egrest, és a fiak foga elvásott. (Jer. 
31,29-30. Ez. 18,2) Tudjátok mit jelent ez? Hogy a törvény alatt az atyák bűne a fiakra szállt. 
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De ez egyben egy előkép is. Ezt még soha nem hallottam egyébként, számomra ez új volt. 
Örvendezünk azon, hogy Jézus Krisztus bennünket megváltott a generációs átoktól.  

Tehát nincs olyan, hogy apáról fiúra szálló átok, mert amikor Jézus fogait az ecet marta, 
ez volt a megváltás a generációs átok alól. Tudjátok, mikor történt ez? Amikor Jézus a 
kereszten szomjazott, egy botra szivacsot szúrtak, azt bemártották ecetbe és felnyújtották a 
szájához. (Mát. 27,48. Márk 15,36. Luk. 23,36. Ján. 19,29.) Milyen fantasztikus kijelentés!  

Nem a saját életünkből élünk. Mert mi nem vagyunk Duracell nyuszik. Az is előbb-utóbb 
lemerül. Mi az örök életből élünk, és amikor az örök élet megnyilvánul, akkor a kívülállók 
másnak látnak bennünket. Hogy ti mások vagytok. Néha mondják is, ugye? Azt tudjuk az 
Írásokból, meg egyébként az egész Bibliából, hogy Jézus a mennyből való. De mi is a 
mennyből valók vagyunk, mert Krisztus Testéhez tartozunk Jézus elfogadása által, de 
egyelőre még a földön élünk oly módon, hogy bennünk van az örök élet.  

Az Ószövetségben is keresték ám az örök életet, mert sejtették, hogy itt sokkal többről van 
szó, minthogy élünk pár évtizedet, aztán meghalunk és jön a sárga föld. A világi ember ezt így 
tudja. Mi tudjuk, hogy a földi életünk elmúlásával nincs vége a létnek. Az örök élet egyben 
biztonságot is jelent. Amikor az örök életet befogadtuk a szívünkbe, azzal egyidejűleg egy 
ismeret is jött az Atyától, ez az ismeret a Jézus tőről fakad, mert Jézus a szőlőtő, és ez 
gyümölcstermésre ösztönöz és sarkall minket.  

A gyógyulás nem más, mint az örök élet megnyilvánulása. Abban az esetben, hogyha az 
örök élet át tudja járni a testünket. Ha te hordozod az örök életet és Jézus nevét segítségül 
hívod, használod Jézus nevét, akkor az ördögnek ugyanúgy kell engedelmeskedni neked, mint 
amikor Jézusnak engedelmeskedett. Megéri az Úrnak engedelmeskedni, az Ő tervébe belépni, 
mert ha a saját akaratunkat akarjuk érvényre juttatni, akkor olyanok leszünk, mint a kétfejű 
sárkány és ilyenkor az Úr kitér a mi utunkból. Mert Ő nem akarja ránk kényszeríteni az Ő 
tervét, Ő csak elmondja, hogy az Ő terve sokkal jobb.  

Tudjátok, hogy hol van az ember a legnagyobb védelemben? Mikor vagyunk a szárnya 
alatt? Amikor benne vagyunk az Ő akaratában. A zsoltár 89-et lapozzuk fel. Dávidról szól, 
akit Isten felkent, de ez a mai nap is érvényes.  

Zsoltár 89,20-24. 
20. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt, 
21. Akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. 
22. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt; 
23. Mert őelőtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. 
24. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az 

ő szarva. Ámen. 
Látjátok, itt van a védelem a felkentekre. De mindannyian valamilyen tekintetben 

felkentek vagyunk. Mert a szent olaj bennünk van. Tehát, ha valakinek gondja van a 
családjában, akkor próbálja meg elmagyarázni, miután imádkozott kijelentésért és 
bölcsességért, hogy akkor vagyok én a legnagyobb védelemben, hogyha az Úr tervét 
teljesítem és töltöm be. Halleluja. Ez még kikívánkozott.  

Köszönjük a figyelmeteket, a nyitott szíveteket és hogy a mai délutánt az Úrnak 
szenteltétek. Halleluja! Járj a kegyelem megnyilvánulásaiban! 

 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


