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A KEGYELEM BŐSÉGE – 6. A Szeretet zuhatag 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 12. 22. 

 
Születésnapot ünnepelni jöttünk össze. Az Úr Jézus születésnapját. Hálát adunk, Úr Jézus, 

hogy Te engedelmes voltál a keresztfa haláláig, és bevégezted azt, amit az Atya eltervezett, 
hogy bennünket, az emberiséget, visszavásárold, mert Ádám miatt elbukott a világ. Elbukott 
az emberiség és elszakadt tőled. Dicsérünk és magasztalunk. Köszönjük az örömhírt, hogy 
közösségben lehetünk ismét Veled, mert megmutattad nekünk, hogy miként kell befogadni az 
Úr Jézust, és miként vehet lakozást a Szent Szellem a szívünkben. Köszönjük ezt a csodálatos 
napot. Köszönjük, hogy Te megszülettél. Dicsérünk Atyám, és magasztalunk Téged az Úr 
Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Mai köszöntésünk úgy szól, hogy ünnepeljünk együtt Jézussal! A gyülekezet megaján-
dékozta a pásztor házaspárt: karácsony ünnepe alkalmából fogadjátok szeretettel a gyülekezet 
nevében. Pásztor válasza, miután örvendeztek az ajándéknak: Először is mindenkinek 
Krisztus szeretetében gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk.   

Ti is fogadjátok szeretettel az Úr Jézus ajándékát, ami egy kincs. Ez az elmúlt hat év 
Örömhírmondó újságai egybekötve. Ez már körülbelül két éve a szívemen van, hogy 
megvalósuljon. Folyamatosan jönnek a visszajelzések, hogy így egyben ez teljesen más. 
Fogadjátok szeretettel. Hosszú téli estéken nem árt feleleveníteni a dolgokat, ezért 
forgassátok, legyen épülésetekre, ezt kívánja a pásztorotok.  

Isteni agapéval köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, és mi is alig vártuk, 
hogy jöhessünk. Csinosak is vagytok, a szívetek az teljesen makulátlan, és az öltözéketek is 
csinos. Igyekszünk beosztani – kérjük az Urat, hogy segítsen beosztani – az időnket. Ma sok 
teendőnk van. Úrvacsorát fogunk ma venni, a végén egy kis szeretetvendégség is vár ránk. 

 
A kegyelem bősége tanítássorozatunkat folytatjuk, a 7. rész következik. A mai tanítás 

címe: A Szeretet zuhatag.  

Küszöbön van a Szeretet ünnepe. Itt Magyarországon a karácsonyt a szeretet ünnepeként 
tartják számon. Tudjuk az Igéből, hogy Isten a Szeretet. Tehát van egy szerető Istenünk, aki 
elküldte a Szeretet Fiát a földre, hozzánk, hogy megváltson. A János 1,29-ben találjuk azt az 
Igét, hogy Ő az a szeplőtelen bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ezt a tapasztalatom szerint 
ismerik az emberek, az Igének ezt a részét, a megváltásnak ezt a részét, de a többit nem, hogy 
a betegségeinket, fájdalmainkat hordozta. Pedig az Ésaiás 53-ban ugyanazon fejezetben 
található mindegyik kitétel.  

János 1,29. 
29. Másnap látá János Jézust hozzá menni, és monda: Ímé, az Istennek ama 

Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ámen. 
A kegyelem tanítás sorozat pont arról szól, hogy Jézus szent vére által mi meg lettünk 

tisztítva és bűntelenek vagyunk, tiszták, igazak vagyunk Isten előtt. Ez egy nagyon jó Ige, amit 
ide be lehet csatolni. Következő versünk a János 3,16-ban található. Ezt egy kicsit kielemezzük.  

János 3,16. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 

hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. 
Az úgy szerette a görögben jelenti azt, hogy kedvel és többre tart. Tehát Isten bennünket 

nagyon-nagyon kedvelt, mert feláldozta a Fiát, sőt mindennél többre tartott. Úgy szól az Ige, 
hogy Isten úgy szerette a világot, és én hozzáteszem, hogy benne téged. Ez hozzátartozik, hogy 
a Fiát odaajándékozta, odaadta. Ez a szó a görögben jelenti azt is, hogy átnyújt, mint ajándékot, 
vagy pedig rendel. Istennek ez rendelése volt, hogy Jézus megszülessen, betöltse, bevégezze a 
megváltás művét, hogy bennünket szabaddá tegyen. Mi volt a cél? Hogy örök életünk legyen.  
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A görög azt mondja, hogy dzoé, isteni fajta életünk legyen. Olyan élete, mint Istennek, 
ami örök élet. Krisztus hozta el nekünk a kegyelmet és az igazságot. Más szóval a 
megigazulást és ezzel megmutatta a számunkra az Atya szeretetét. Jézus a kezdettől létezik. 
Csak a kezdetekben, amíg nem öltött testet, addig Ige az Ő neve. Fölmerülhet a kérdés, hogy 
miért kellett Jézusnak a menny királyságát elhagynia és megszületnie a földön?  

Erre egyértelmű a válasz és ti is tudjátok, hogy Ádám egy felségárulást követett el. Ez a 
bűn szellemi halottá tette az embert és az utódjait, azaz, megszakadt a közösség az ember és 
Isten között. Ezt az úgynevezett eredendő bűnt az emberiség örökli, mert az apai vérvonalon 
öröklődik mindez.  

Az ember folyton elbukik. Soha nem tud megállni a saját lábán. Nem tudja magát 
megváltani. Ezért volt szükség egy megváltóra. Az újjá nem született ember nem tudja saját 
magát visszajuttatni a mennybe. Ezért Isten kidolgozta a megváltás tervét és ennek 
véghezviteléhez Jézusnak meg kellett születnie. A megváltás megvalósításához egy tökéletes 
és hibátlan emberre, férfiemberre volt szükség, ami a földön nem volt található. A szerető 
Atyánk elküldte az Ő Fiát, és ezzel Ő megmutatta a szeretetét és kegyelmét irántunk.  

Jézus magára vállalta az emberiség bűnét. Ő helyettünk bűnhődött. Akik hisznek a 
kereszten bevégzett munkában, és ha megvallják Jézust életük Urának és Megváltójának, azok 
bűneltörlést nyernek és örök életet. Ez az újjászületés gyümölcse. A megváltás célja az örök 
életen felül az is, hogy Isten jogot kapjon arra, hogy helyreállítsa az ember életét, és 
meggyógyítsa a testét.  

Jézus elküldésének az alapja Isten szeretete, melyet ily módon nyilvánított ki. Jézus 
munkája egy végérvényesen bevégzett munka volt. Nincs mit hozzátenni. Nem lehet folytatni, 
mert pont van a végén.  

Isten végtelen szeretetéből fakad a kegyelem és a békesség is. Mikor egymást köszöntjük, 
hogy kegyelem és békesség, akkor egy szeretet zuhatagot árasztunk ki a másikra. Ezt az Úrtól 
kaptam, hogy a szeretetből fakad a kegyelem és békesség, de a pesti tanításban vasárnap 
megerősítést is kaptam erre.  

A MEGBOCSÁTÁS TUDAT  
Nekünk azt kell tudatosítani magunkban, hogy a kereszten teljes megbocsátást és teljes 

bűneltörlést nyertünk. A megbocsátás tudat ugyanis elpusztítja a bűn erejét az életünkben. 
Bűntudattól és kárhoztatástól mentesen sokkal több kegyelmet tudunk fogadni, és a kegyelem 
tud bennünket megszabadítani minden káros szenvedélytől, dologtól. Nem a bűntudat és nem 
a bűnvallás. A kegyelem szabadít meg. Akiknek sok bocsáttatott meg és ezt felismerik, azok 
nagyon fogják szeretni az Urat.  

Lukács 7,47-ben ezt a verset megtaláljátok, érdemes a környezetét is olvasni. Isten 
megbocsátása nem a bűnhöz vezető élet, hanem Jézust dicsőítő élethez vezet. Vannak 
keresztények, akik rajongásig szeretik az Urat és vannak, akik szeretik, de nem olyan nagy 
rajongással. Kisebb a lángja az ő szeretetüknek, talán így lehetne kifejezni. Tudjátok mi ennek 
az oka, aki nem olyan nagy rajongással szereti Jézust? Nincs bennük megértés a teljes 
bűneltörlésről. Ezért nem tudják olyan mértékben szeretni Őt. Lapozzunk a 2Péter 1. 
fejezetéhez. A keresztény tulajdonságokról olvashatunk itt.  

2Péter 1,5–9. 
5. …hogy a hitetekhez adjátok az igaz emberséget, az igaz emberséghez pedig az 

ismeretet, 
6. Az ismerethez pedig a mértékletességet, a mértékletességhez pedig a kitartást, a 

kitartáshoz pedig az istenfélelmet, 
7. Az istenfélelemhez pedig a testvérek iránti kedvességet, a testvérek iránti 

kedvességhez pedig az isteni szeretetet.  
8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem restek, sem 

gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. 
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9. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből 
való megtisztulásáról. Ámen. 

Mi az oka annak, ha valaki a keresztény tulajdonságok hiányában van? Az utolsó versben azt 
olvastuk, hogy elfeledte az Újszövetség főzáradékát. Ezt majd külön el fogjuk olvasni mindjárt, 
azaz feledésbe veszett az illetőnél, hogy Jézus vére megvásárolta számára a megbocsátást és a 
megigazulást. Ha naponta emlékeztetjük magunkat, hogy minden bűntől tiszták vagyunk, akkor 
az életünk több keresztény gyümölcsöt fog teremni. A Zsidó 8,12-t olvassuk el. Ebben található az 
Újszövetség fő és végső záradéka. Ebből kijelentést szükséges venni.  

Zsidó 8,12. 
12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról 

többé meg nem emlékezem. Ámen. 
A kegyelmez szó a görögben többek között jelenti azt is, hogy jóindulat. Az álnokság 

jelenti azt is, hogy gaztett. A gonoszság pedig törvényszegést is jelent. Gyakorlatilag Isten az 
Ő jóindulata által nem emlékezik meg a gaztetteinkről, a törvényszegéseinkről, hanem 
mindent elfelejt, a háta mögé vet, a feledés tengerébe veti. Már tudjátok, hogy milyen tábla 
van a feledés tengeréhez kitéve. Halászati tilalom! A múlt sérelmeiben nem kell kotorászni. 
Nem kell kihalászni semmit, mert az csak problémát fog okozni a számunkra.  

Akik értik azt, hogy az Úr megkegyelmez és megbocsát, azok Istent szaván tudják fogni. 
Még ha el is véti a keresztény, akkor is neki egész nap megbocsátás tudatúnak kell lennie a 
szent vér munkája tükrében, hogy győzelemben tudjon járni. Akik így tesznek, azok látják 
Jézus vérét, hogy folyamatosan mossa őket, illetve látják azt, hogy Isten irgalmas és 
kegyelmes irántuk. Ezt az embernek a lelki szemével szükséges látnia.  

A MEGBOCSÁTÁS MÓDJA 
Megbocsátani egyetlenegy módon lehet, mégpedig az Isteni fajta szeretet által. A 

megbocsátás érdekében mit kell tenni? Kell-e bűnvallást tenni, hogy valamilyen hibánkat 
Isten megbocsássa? Tanultuk eddig is, hogy nem. A megbocsátás érdekében nem kell 
bűnvallást tenni, mert az már a kereszt idejében eltöröltetett. Az 1János 1,9-et fogjuk majd 
olvasni hamarosan, ami úgy kezdődik, hogy ha megvalljuk bűneinket. Ez nem azt jelenti, 
hogy Istenhez fordulnánk bocsánatért. Tehát nem Isten bocsánatáért könyörgünk, amikor a 
vers első részét tekintjük.  

Ha Isten elé járulunk, akkor igazként megyünk oda, mert a szent vér az újjászületéskor 
megmosott és azóta is folyton tisztán tart. Ha Isten elé megyünk, akkor azzal a szándékkal és 
indítékkal tesszük, hogy megköszönjünk valamit. Megköszönjük azt például, hogy már 
nekünk megbocsáttatott a szent vér által és nincs az adóslevelünkön semmi. A megbocsátás, 
vagy más szóval a bűneltörlés Jézus tettétől függ és nem a mi cselekedetünktől, hogy 
próbáljuk jóvátenni, vagy valamit tenni annak érdekében, hogy kiradírozzuk azt a hibát. Ez 
így, cselekedetek által nem működik.  

A megvallás szó újszövetségi jelentése: őszintén elismerni a tévedéseinket. Isten elé 
járulhatunk, hogy Uram, itt elvétettem. Itt hibáztam. Elismerem a tévedésemet, de 
megköszönöm Neked, hogy az Úr Jézus drága szent vére engem folyamatosan tisztán tart és 
én megbocsátás tudatban és győzelemben járok. Hangsúlyozom ismét, hogy nincs szükség a 
bűnbocsánat elnyerésére, mert az már két évezrede megadatott. Amikor mi az Atya 
gyermekeként hibázunk, akkor természetesen hozzá fordulhatunk, elé járulhatunk oly módon, 
hogy Uram, sajnálom, hogy rosszul szóltam, vagy beszóltam valakinek, de megköszönöm 
Neked, hogy a szent vér ezt már elmosta, és tiszta vagyok előtted.  

A szerető mennyei Atyánk nem a bűnvallás miatt bocsát meg, mert Ő már a kereszten 
megbocsátott Jézusban. Az Atya ilyenkor elmondja, amikor odaszaladunk hozzá, és azt 
mondjuk, hogy sajnálom, sajnálom. Ő elmondja nekünk azt, hogy szeretlek és már tiszta 
vagy, a szent vérnek köszönhetően. Ez pont olyan, mint amikor egy gyermek valamit 
elhibázik, odafut az édesapjához vagy az édesanyjához, és ott is hasonló történet játszódik le. 
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A megbocsátás nem a bűn megvallásától függ, hanem a kereszt bevégzett munkájától. 
Látjátok, hogy a súlypont a bűnvallásról teljesen áthelyeződik a keresztre? 

Régen nem ezt tanultuk. Nem a megbocsátás kérése miatt járulunk Isten elé, hanem 
elismerjük azt és megköszönjük, hogy tiszták vagyunk a szent vérnek köszönhetően. Óriási a 
különbség, hogy elismerni valamit, vagy bűnt vallani. Mindkettőnek más a gyümölcse. Ha 
elismerjük, hogy hibát követtünk el, de megköszönjük a szent vér megtisztító munkáját és 
megbocsátás tudatban maradunk, akkor megtapasztalhatjuk a földi menny birodalmát.  

De hogyha valaki a bűnvallást gyakorolja, akkor a számára az egy földi poklot hoz. Mert 
jön a kárhoztatás, jön a bűntudat, nem tudja megragadni a kegyelem ajándékát, a 
megigazultság ajándékát, és nem tud uralkodni a problémái és helyzete felett. Ugye? Mind 
jobban látjuk a különbséget. 

Az a téves tanítás lehet, hogy előttetek is ismert – Joseph Prince is ezt a téves tanítást 
kapta gyermekkorában –, hogyha nem vallod meg a bűneidet, akkor az nem lesz 
megbocsátva, és a pokolba kerülsz. Ez egy súlyos kötésben tartja az embereket. A 
hagyományok a bűnbocsánatot az ember felelősségévé teszik. Az embert teszi felelőssé, hogy 
most megvallod azt a bűnödet, vagy nem vallod meg. Elfelejted, akarod, vagy nem akarod. De 
ezt a dolgot Jézus vére már tökéletesítette. A bűn kérdését Jézus vére lerendezte. Egyszer és 
mindenkorra. Nem kell Jézusnak még egyszer a keresztre mennie a vérét ontani. És senki 
másnak a földön nem kell magát keresztre feszítenie.  

Joseph Prince a szélsőségekig vitte a bűnvallást, amíg nem látott tisztán és nem kapott 
kijelentést az Úrtól. Ugyanis félt attól, hogy elköveti a halálos bűnt. Képzeljétek el, ez mindig 
az embert rettegésben tartja. Sportolt és közben ráordított a játékostársakra és máris bűntudata 
volt, és ott a meccs közben próbálta motyogni az orra alatt, hogy Uram, bocsásd meg. Vagy 
amikor katona volt, akkor is csodabogárként néztek rá a katonatársak, mert ahogy az ő 
megítélése szerint valamit elvétett, akkor máris kérte az Úr bocsánatát, és a többiek csak azt 
látják, hogy a bajsza alatt motyog valamit.  

1János 1,9. 
9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson 

minket minden hamisságtól. Ámen.  
Sajnos erre az Igére tudományos elméletet építettek ki. Ez a vers nem az újjászületett 

keresztényeknek szól, hanem a hitetleneknek. Az elveszetteknek, a Krisztus nélkülieknek. 
Mégis a Krisztusban levőkre próbálták ezt az Igét ráhúzni. Az tény, hogy ahogy befogadják az 
elveszettek Jézust, minden bűn eltöröltetik Krisztus vére által, a kereszt művének köszönhetően.  

Az újjászületett hívőknek ezért nem bűnvallásról bűnvallásra kell élniük, hanem hitről 
hitre a kereszt bevégzett munkája által. Úgy, ahogy a magyar nyelvben is van, hogy haladunk 
lépésről lépésre. Itt nem bűnvallásról bűnvallásra haladunk, mert akkor egyfolytában azt 
kellene csinálnunk, ha a törvény alapján élnénk. Nekünk hitről hitre kell haladnunk és így 
tudunk növekedni.  

Ezt a felismerést szeretném veletek megosztani: Ha ezt a bűnvallást egy életbevágó dolog 
lenne a megbocsátás tekintetében, akkor Pál apostol említette volna a leveleiben. Az 
Újszövetség kétharmadát Pál apostol írta az Úr ihletésére. Egy elég tekintélyes mennyiség az 
Újszövetség tekintetében. Pál sehol nem említi a bűnvallást.  

Már korábban is beszéltünk arról, hogy a Korinthusiak egy erkölcstelen életet éltek, egy 
kicsapongó életet. Az volt talán abban az időben a legerkölcstelenebb város. Az istentisztelet 
után mentek a bordélyházba. Pál mondta nekik azt, hogy te bűnös vagy és valld meg a 
bűnödet? Sehol nem olvassuk ezt. Tehát Pál nem nevezte őket bűnösnek annak ellenére, hogy 
Istennek nem tetsző dolgot tettek, és azt sem mondta, hogy gyertek ide, térdre, és valljátok 
meg a bűneiteket. Mit tett Pál? Emlékeztette őket arra, hogy ti meg vagytok igazulva a szent 
vér által. Azt mondta, hogy gyertek, hallgassátok az örömhírt, mert ti nem tudjátok, hogy kik 
vagytok. Ti nem tudjátok, hogy a Szent Szellem temploma vagytok. Nem tudjátok, hogy a 
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Szent Szellem bennetek lakozik, és nem volt kárhoztatás. A vétkeik ellenére Pál a Szent 
Szellem templomaként tekintett rájuk. Ez roppant érdekes. Ez egy nagy világosságot ad azzal 
kapcsolatban, hogy kell-e bűnvallást tenni, vagy nem kell. Ez egy példaértékű történet. De ez 
csak akkor világlik ki, ha az ember a sorok között olvas és világosságot, kijelentést kap ebből.  

A MEGBOCSÁTÁS ZUHATAGA 
A megbocsátás szeretetből fakad. A szeretet pedig mindig bőkezűen ad. Isten nagylelkűen 

odaadta az Ő Fiát, az Úr Jézus Krisztust Megváltóként, Messiásként. A szeretet ad, Isten a 
Szeretet, és Ő a Fiát adta, hogy mi el ne vesszünk, hanem dzoé életünk legyen. Egy újabb 
felismerés. Krisztus befogadása felér egy bűnvallással. Ugyanis amikor befogadtuk Jézust, 
akkor elismertük, hogy bűnösök voltunk, és nekünk egy Megváltóra van szükségünk. 
Megtörtént egy bűnvallás. Utána a szent vér folyamatosan tisztán tart.  

A Biblia mondja, hogy Isten hű és igaz. Jézus vére által megtisztított az összes bűntől. A 
múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Korábban azt is megállapítottuk, hogy azért 
vonatkoztat a jövőre is, mert Jézus kereszthalála idején mi még a jövőben voltunk. Tehát az 
1János 1,9 azt mondtuk, hogy az elveszetteknek szól, a Krisztus nélkülieknek. De János 
egyértelműsíti ezt, az 1János 1,7-es verssel. A hívőknek szól a következő vers: 

1János 1,7. 
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: 

közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől. Ámen. 

Nem múlt időben van, hogy megtisztított, hanem megtisztít. Az újjászületett hívőket nem 
a bűnmegvallás tisztítja meg, hanem a Jézus vére tette őket tisztává. Most már kristálytiszta 
ugye? Dicsőség Istennek. A János 8,12-őt olvassuk el. A világosságról van itt szó.  

János 8,12. 
12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki 

engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ámen. 
Egyértelmű, hogy Jézus a világosság. Jézus elhozta a világosságot a földre, mi befogadtuk 

Őt, vele együtt befogadtuk a világosságot. Ezért mondja az Ige más helyen, hogy mi vagyunk 
a világosság fiai. Képviseljük a világosságot. A világosság országához tartozunk, mert átvitt 
minket a sötétségből a világosság országába. Sok ilyen világosságról szóló Ige van, hogy el 
lehetne benne mélyedni rendesen.  

De most egy párhuzamot szeretnénk megmutatni nektek, hogy különbség van a világosság 
szerint járni, vagy a világosságban járni. Ez egy kis nyelvtan. Akik azt mondják, hogy a 
világosság szerint járunk, azok úgy gondolják, hogy haladunk egy úton, a sötétség csökken és 
a világosság növekszik abban az esetben, ha mi a fény útján járunk. De ez nem igei. Mi 
valójában a világosságban járunk. Ez egy életmód, mert Krisztus bennünket már átvitt a 
sötétségből a világosság királyságába. Tehát a világosság birodalmához tartozunk és a 
világosság birodalmában járunk.  

Ha bűnt követnénk is el, azt a világosság birodalmában tesszük és a szent vér tisztán tart 
bennünket, és a világosságban tart bennünket. Nem engedi, hogy kisodródjunk a sötétségbe, 
ahol voltunk. Téves az a felfogás, akik azt mondják, hogy aki vétkezik, az visszakerül a 
sötétségbe. De ha valakiben benne van Jézus, aki a világ világossága, amit most olvastunk, 
akkor Ő nincs a sötétségben, csak egy rossz lépést követett el. Mint az ablaktörlő lapát, 
(korábban ezzel is szemléltettük a bűneltörlést) folyamatosan lapátol, tisztítja a szélvédőt, 
azaz tisztítja a szent vér az újjászületett keresztényt. De ennek a tudatában kell élnünk.  

A görögben a megtisztít szó jelen idejű, folyamatos tevékenységet jelöl. Tehát az ablak-
törlőlapát, ha az ember bekapcsolja, addig lapátol, amíg esik az eső, amíg ki nem kapcsolom. 
Ütemesen, különböző fokozatra be lehet állítani. Ez a „megtisztít” jelenti azt, hogy Krisztus 
elfogadásától Jézus vére folyamatosan tisztít, mintegy megbocsátás zuhatag.  
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Tudjuk azt, hogy a bűnvallás bűntudatúvá tesz. De ha a megbocsátás zuhataga alatt állsz, 
akkor te folyamatosan megbocsátás tudatú maradsz és maradjál is. Annak tudata, hogy 
minden bűnöd megbocsáttatott, eltöröltetett, erőd ad az uralkodásra és a győzelemben járásra. 
Van itt még egy vers: 

1János 2,1. 
1. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, 

van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ámen. 
Ez az első szó, ez a megszólítás, hogy én fiacskáim, ez nagyon sok mindent elárul. 

Meglátásotok szerint ez kinek szól? Újjászületetteknek, vagy elveszetteknek? Mert 
fiacskáknak nevez. János soha nem szólította így a hitetleneket, hogy fiacskáim. Tehát ez 
alapján ki lehet szűrni, hogy mely igevers szól az elveszetteknek, és mely igevers szól az 
újjászületett hívőknek.  

Nem azt mondta János, hogy a vétkező győződjön meg, hogy megvallotta-e a bűnét? Az 
Úr megoldása az újjászületett hívők számára az, ha vétkezne, hogy Jézus bevégzett munkája 
felé tereli őt, hogy a szent vér zuhataga alá tudjon kerülni, és folyamatosan tisztítást kapjon. 
Kezdd el élvezni az Úr megbocsátásának a zuhatagát, amely örökösen tisztít.  

Egy példát olvastam. Volt egy nagyon szegény kisfiú, és talált egy követ, amit 
megdörzsölt, és gyönyörű lett, csillogott-villogott. Nem merte hazavinni, mert hátha elveszik 
tőle, ezért ő minden nap elásta az ő rejtekhelyén. Ezért amikor elővette másnap, mindig el 
kellett mennie a patakba belemártani, mert piszkos volt. Ezt minden nap megismételte, hogy 
eldugta, elásta, másnap kicsit bemártotta a vízbe, megtisztította, de soha nem nyerte el a 
tökéletes ragyogását ez a kő. Ez a naponta való tisztogatás az ószövetség előképe, mert az 
Ószövetségben is csak tisztogatás volt és nem bűneltörlés.  

Aztán egyik nap ez a kisfiú arra gondolt, hogy elsétál a közeli vízeséshez és ezt a 
kövecskét beteszi, beszorítja egy résbe a vízesés alá, és a folyamatosan ömlő víz gyönyörűre 
megtisztította. Ez az Újszövetség vére, amely folyamatosan tisztít. Élő köveknek nevez 
bennünket a Biblia. Újjászületéskor mi élő kövekké lettünk.  

1Péter 2,5. 
5. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy 

szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.  
Most kérném a figyelmeteket. Újjászületéskor élő kövekké lettünk és az Úr a szent vér 

zuhataga alá tesz be bennünket, hogy folyamatos tisztítást kapjunk. Egy szép párhuzam, egy 
szép példázat. Minden el van törölve. Mindig tisztán tart és megbocsátás alatt tart a Jézus vére, 
amely zuhatagként tisztít bennünket. A megbocsátás pedig a szeretetből fakad. Ez a tanítás 
nagyon jól illik a szeretet ünnepéhez. Korábban már olvashattatok az úrvacsora megértéséről.  

AZ ÚRVACSORA MEGÉRTÉSE  
1Korinthusi levél 11. fejezetéhez lapozunk és megnézzük, hogyan értettük régebben, és 

igazából mi az írás üzenete kijelentés alapján a számunkra.  
1Korinthus 11,27–30. 
27. Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az 

Úr teste és vére ellen.  
28. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy 

igyék abból a pohárból, 
29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem 

becsüli meg az Úrnak Testét. 
30. Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és aludtak el sokan. Ámen. 
A „méltatlan” szó korábbi értelmezése körülbelül az volt, hogy mielőtt az úrvacsorát 

vennénk, kérjünk bocsánatot minden hibánkért, vétkünkért, hogy méltóak legyünk az 
úrvacsora vételére. Nem tudom, ez máshol, más egyházban hogy van, de korábban mi is ezt 
gyakoroltuk, mert ennyi volt a világosságunk.  
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Most növekedett a világosságunk és másképp van, másképp gyakoroljuk ezt. A méltatlan 
szó nem azt jelenti, hogy bűn lenne a keresztény életében és ez méltatlanná tenné őt az 
úrvacsora vételére. Azaz méltatlanul ne vegye az úrvacsorát magához. Ettől félt Joseph Prince 
is, hogyha méltatlanul veszi az úrvacsorát magához, akkor beteg lesz és meghal, mert a vers 
vége erről szól. Ezt az áldást, ami az úrvacsorában van, egy téves tan átokká fordította és 
megrabolta a drága szenteket a megtört test és a kiontott szent vér előnyeitől. Egyébként is 
Jézus méltatlan emberekért halt meg, ezt ne felejtsük el.  

A „méltatlan” szó ebben az igeversben az úrvacsora vételi módjára vonatkozik. Nekünk 
azzal a tudattal kell magunkhoz vennünk a megtört testet jelképező kenyeret, hogy Jézus teste 
a mi gyógyulásunk érdekében töretett meg és ez fel fogja szabadítani a hitet a gyógyulásra. 
Aki nem ismeri fel Jézus testét a kenyérben, az erőtlen, beteg és esetleg idő előtt hazaköltözik. 
Tehát így értelmezendő ez a pár szó. Az úrvacsora Jézusról szól.  

A másik kelléke az úrvacsorának a bor, ami azt jelképezi, hogy minden bűn meg lett 
bocsátva, el lett törölve a kiontott vérnek köszönhetően, és valójában ez egy titok a természet-
feletti teljességhez. Ha ismered a vér megtisztító erejét, a kiontott drága szent vér kiontott drága 
szent erejét, és ismered azt, hogy Isten nem büntet meg semmiért, amiről a múlt héten 
tanultunk, akkor a hited igen magasan fog szárnyalni. A vér tisztító erejéhez szeretném hozzá-
kapcsolni, hogy amikor Jézus vére jelen van, és a mai úrvacsoránál is jelen van, akkor minden 
kórokozó megsemmisül, elpusztul. Két Igét fogunk itt olvasni arról, hogy Isten nem büntet.  

2Korinthus 5,19. 
19. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 

tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét. Ámen. 
Isten kibékült a világgal Krisztus által, mert Krisztus elhordozta a bűnt, az összeset. A 

Lukács evangéliumban pedig Isten jóakaratáról szól az Ige, amit az irányunkban tanúsít.  
Lukács 2,14. 
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó 

akarat az emberekhez! Ámen. 
A hagyományos egyházakban ezt az Igét nem így idézik. Tudjátok, hogy van? A 

hagyományos egyházakban azt mondják, hogy békesség a jóakaratú embereknek. De a vers 
nem erről szól. Isten jóakarata van az emberekhez. Teljesen mást jelent, ugye? Isten az 
újszövetség alatt nem büntet, mert kegyelem alatt vagyunk. Ha ismered a vér tisztító erejét és 
ismered, hogy Isten nem büntet, akkor jönni fog az áttörés az életedben a gyógyulás területén, 
az anyagiak területén, akár a család és házasság helyreállítása területén, és a vér tisztító ereje 
csodákra jogosít fel. Csodákra. Még egy Igénk van, a Máté 9,2-ben, mikor Jézus a gutaütött 
emberre szólt. Az egész történetet elolvashatjátok otthon, hogy képetek legyen erről.  

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.  
Jézus első szava a beteghez mi volt? Egy buzdítást kapott a beteg, hogy felszabadítsa a 

hitét. Ezért mondta azt, hogy a te bűneid megbocsáttattak. Ha egy-két verssel tovább olvasol, 
találkoztok azzal, amikor mondja neki Jézus, hogy kelj fel! Nagyon fontos itt a sorrend, hogy 
először az emberek hitét kell felszabadítani a kárhoztatás, a bűntudat alól. Ezt kell prédikálni 
a szószékekről, hogy nem vagy bűnös, hanem igaz vagy Isten előtt, a szent vér zuhataga alatt 
folyamatos tisztítást kapsz, mint a kisfiúnak a drágaköve, és utána, ahogy a hit felszabadul, 
jönnek a csodák, áttörések, szabadulások. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sok kereszténynek 
valóban sok áttörést fog hozni, ez a kegyelem tanítás sorozat.  

A megbocsátás zuhataga alatt minden ima megtermi a gyümölcsét, mert sok esetben a 
bűntudat rabolja meg az imaválasztól a szenteket. Kezdd el élvezni a megbocsátás extra 
zuhatagát reggeltől estig, minden pillanatban és ekkor fog jönni rád a lelki béke, a hited 
felbuzog az uralkodásra. Uralkodjál a körülmények felett, az ellenség felett, a Jézus nevében.  
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Még egy gondolatot hozzáfűznék, hogy hogyan lehet uralkodni. Először is, ahogy Pál 
mondta a korinthusiaknak, hogy gyertek, hallgassátok az örömhírt, mert nem tudjátok, hogy 
kik vagytok. Ha valaki egy szenvedélybetegség rabja és szeretne megszabadulni tőle, vagy 
tudja is, hogy ez egy rossz dolog, de önerejéből ezt nem tudja megtenni. Mi a megoldás az 
ilyen ember számára? Gyere, hallgasd az Evangéliumot, hallgasd az örömhírt. Mert minden 
bizonnyal bűntudat és kárhoztatás alatt van az illető, hogy ezt nem kellene megtennem, mert 
családom van, mert gyermekeim vannak, és lehetne sorolni különböző tényezőket.  

Én hallottam olyan keresztényt, amikor felismerte azt, hogy hát én vagyok a Szent 
Szellem temploma, hát akkor azonnal leteszem a cigarettát, mert nem akarom összefüstölni 
Isten templomát. Tehát nem egy külső hatásra kell valamit letenni, akár a poharat, akár a 
cigarettát, vagy akár a drogot, hanem egy belső felismerés, egy belső kijelentés alapján.  

A lényeg az, hogyha hallgatja a kötésben levő ember az örömhírt, kezd megszabadulni a 
bűntudattól és a kárhoztatástól, így nagyobb mértékben tudja megragadni a két ajándékot, a 
megigazultság és a kegyelem ajándékát. Ennek a kettőnek az erejével tud uralkodni a helyzete 
felett, a problémák felett és így jön a legtöbb gyógyulás, felszabadulás. Dicsőség Istennek. 
Hisszük, hogy áldás volt ez a hallgatóság számára.  

 
Úrvacsorával folytatjuk az istentiszteletünket. 
1Korinthus 11,23–26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 

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

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

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

Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely eltörölte minden bűnömet és 
folyamatosan tisztán tart. Ámen. 

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

Ebben természetesen benne van a győztes feltámadása is, és még a Zsidó 2,14-et olvasom 
hozzá, mert elmagyarázza, hogy miért kell megemlékeznünk az Ő haláláról: 

Zsidó 2,14. 
14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese 

lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, 
tudniillik az ördögöt, 

Amikor Jézus halálára emlékezünk, akkor a pusztító vesztére is emlékezünk egyúttal. Ámen. 
Köszönjük a drága Szent Szellemnek a munkálkodását, ízületekben, boka területekben 

van gyógyulás. A szem vagy a csont környéken van szabadulás és gyógyulás. Fülben megint 
megjelent, váll, hátfájás múlik el, az Úr dicsőségére. Fogra volt gyógyító kenet a mai napon 
is, de pénteken én is érzékeltem és az Irma is. 

Egyik pásztortársam arról számolt be tegnap, hogy neki egy ilyen kenete van. 
Mindenkinek másfajta. Egy iskola közelében volt és látta, hogy elkezdenek jönni a gyerekek, 
és odament a kijárathoz, előkapott egy száz darabos üdvösségkártya csomagot, és elkezdte 
osztogatni. Áldást osztok, védelmet osztok, sorolta különböző módon. A gyerekek kapkodták 
tőle és alig maradt 2-3 db belőle. Köszönjük az Úrnak.  

A pesti tanításból egy kis összefoglaló következik. December 14-én a Szent Szellem 
közössége volt a tanítás témája. Nekünk elhívásunk van, minden újjászületett kereszténynek, 
a Krisztussal való közösségre.  
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Egy gyönyörű gondolatot írtam ki valahonnan. Istennel nem lehet kutyafuttában 
összeismerkedni és közösséget ápolni. Nagy igazság.  

Isten nem bízza az ajándékait a sietősen távozókra. Isten megismerésének a kulcsa a vele 
töltött idő és a neki való engedelmesség. Az Atya és a Fiú a mennyben van, de élvezhetjük az 
Ő szeretetüket. Ez a szeretet, a mennyei szeretet, ami a Szent Szellem által élhető meg. A 
Szent Szellem közösség úgy fogalmazható meg, hogy egy szoros munkakapcsolat Isten földi 
képviselőjével. A Szent Szellem nélkül minden halott. Ahol nem fogadják be a Szent 
Szellemet, ahol nem keresztelkednek meg a Szent Szellemmel, ahol nem is tudnak arról, hogy 
létezik, ott minden halott. Ott nincs élet. Nincs szellemi élet.  

Van egy nagy kijelentés a Bibliában, hogy Isten soha nem hagy el bennünket. Nem is tud, 
mert a Szent Szellem bennünk lakozik. Mi vagyunk a Szent Szellem temploma, ahogy ma 
már említettük ezt. Az Ige úgy mondja, hogy Ő mibennünk és mi Őbenne vagyunk. A Szent 
Szellem nem más, mint az Atya szelleme, és az Atya szelleme munkálkodik a földön. Jézus 
idejében is, és most is.  

A siker kulcsa az, hogy el kell ismerni a Szent Szellem létezését, a munkáit, mert nála 
nélkül semmi nem működik. Ez olyan, mintha egy motort, vagy autót el szeretnél indítani, de 
nincs benne üzemanyag. Hiába csavarod a slusszkulcsot, nem fog történni semmi. Még egy 
fontos megállapítás: ha az Írásokat valaki szorgalmasan tanulmányozza, azt fogja tapasztalni, 
hogy akik befogadták a Szent Szellemet, azok soha nem kerültek legyőzöttségbe. Ámen. 
Viszont a problémák forrása lehet az, hogyha egy hívő nem tudja, hogy ki a Szent Szellem, 
vagy egyáltalán létezik-e a Szent Szellem?  

Az 1Thesszalonika 5,1 azt mondja, hogy pontosan lehet tudni az időket, ezért nem 
szükséges, hogy benneteket tanítsalak. Egy biztos, hogy a gyülekezeti korszak hamarosan le 
fog zárulni. Ez a 2000 év gyülekezeti korszak, vagy kegyelem korszaka – két névvel is illetik 
– az Újszövetségnek egy két évezredes része.  

Hallottátok már korábban, de ismétlésképpen elmondom, de januárban az elöljárónk is fog 
tanítani a smita évről. Ez egy hétéves időciklus, és a 7x7 éves időciklus év vége után az 50. év 
pedig a jubileumi esztendő. Az utolsó smita év 1994-ben volt. Maximum 3x7 éves átlapolás 
történhet a korábbi megfigyelések szerint. 2015 a harmadik ilyen átlapolási ciklus.  

Azt is megfigyelték, hogy az összeomlás mindig ugyanakkor történt, ezekben a smita 
években, az Elul hónap 29. napján, ami a zsidóknál a 12. hónap. A mi naptárunk szerint 
augusztus – szeptemberre tehető. Azért nem egy pontos dátum, mert ők a holdálláshoz 
igazodnak, és a hold járása változó.  

Az Elul hónap 29-én, a kürtölések előtti nap történt meg például az ikertornyok 
összeomlása, a pénzpiac összeomlása és ilyen súlyos dolgok. Sokan vannak, akik nem 
vesznek tudomást ezekről az időkről, illetve az idők végéről. Mi egyértelműen Jézus 
megjelenését várjuk és felölthetjük a megdicsőült testünket, amiben nem lesz fájdalom és a 
harmincas éveinkben levő alakot öltünk fel.  

A Máté 11,12 mondja azt, hogy az erőszakosok birtokolják Isten országát. Ez azt jelenti, 
hogy az ördögöt kell erőszakosan kiszakítani az életterünkből és mennünk tovább. Egy másik 
félreértelmezett Ige a Lukács 14,12, hogy aki nem veszi fel a keresztjét, és itt a vallásos 
körökben a terheket, problémákat értik alatta, holott ez Isten elhívásának a hordozásáról szól. 
Tehát fölvenni Isten elhívását és beállni az Ő munkájába. Halleluja, dicsérjük az Urat.  

Ezek a tanítások munkásabbak, mint a korábbiak, de azt hiszem, hogy mindenki számára 
hasznos, s a pásztor is tanul veletek együtt. Ezek felszabadítanak, szó szerint. Kegyelemteljes 
karácsonyt kívánunk nektek! 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


